در آستان دوست
ترسم که اشک در غم ما پردهدر شود
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود
گویند :سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود
حافظ

گاه عشق آسمان بود و
روح زمين

آرش وکیلی

برگی ازتاریخ

مرگ نادر

بامداد یکشنبه  ۱۱جمادیالثانی  ۱۱۶۰برابر با ۲۸
خرداد  ۱۱۲۶خورشیدی نادرشاه افشار بنیانگذار
دودمان افشاریه ،سرکوب کنندهی افغانها و بیرون
رانندهی عثمانی و روسیه از کشور ،کسی که استقالل
را به ایران بازگرداند و نیز با فتح هندوستان و
ترکستان و جنگهای پیروزمندانه اش شهرت بسیاری
کسب کرده بود به دست آقا محمدخان به قتل رسید.
نادر برای تأمین هزینه جنگهای خود مجبور
بود تا مالیاتهای گزافی از مردم بگیرد ،به همین
دلیل شورشهایی در جایجای کشور علیه او روی
میداد .زمانی که نادر برای رفع یکی از این شورشها
به خراسان رفته بود ،جمعی از سردارانش به رهبری
علی قلی خان شبانه به چادر وی حمله کردند و او
را به قتل رساندند .به گفته الرنس الکهارت مورخ
انگلیسی ماجرا از این قرار بوده:
نادر در ماههای پایانی عمر در اوج خشونت حکومت
میکرد و به دالیلی چند به تمامی سردارانش سوءظن
داشت .نادر شبی رئیس آنها را احضار کرد و چنین
گفت :من از نگهبانان خود راضی نیستم و از وفا و
دلیری شما آگاهم .حکم میکنم فردا صبح همه آنان
را توقیف و زنجیر کنید و اگر کسی مقاومت کند
ابقا نکنید .حیات من در خطر است و برای حفظ
جان فقط به شما اعتماد دارم .نوکری گرجی این
موضوع را به اطالع سرداران نادر رساند و ایشان
مصمم شدند تا دیر نشده ،نادر را از میان بردارند .تا
پاسی از شب رفت ،مواضعین به خیمه چوکی ،دختر
محمدحسنخان قاجار ،که نادر آن شب را در سراپرده
او بود ،رو آوردند .ترس به آنان چنان غلبه کرد که
اکثرشان جرات ورود به خیمه را نکردند .فقط محمد
خان قاجار ،صالح خان و یک شخص متهور دیگر وارد
شدند و چوکی تا متوجه آنها شد نادر را بیدار کرد.
نادر خشمناک از جای برخاست و شمشیر کشید.
پایش در ریسمان چادر گیر کرد و درافتاد .تا خواست
برخیزد ،صالح خان ضربتی وارد آورد و یک دست او
را قطع کرد .سپس محمدخان قاجار سر نادر شاه را
از تن جدا ساخت.
این گفته «الکهارت» کم و بیش به همین صورت
از قول جیمز فریزر انگلیسی که شخصاً نادرشاه را
میشناخته و ماهها همراه او بوده و «بازن» پزشک
فرانسوی نادرشاه آورده شدهاست .پس از مرگ نادر
شاه ،بسیاری از فرزندان و خاندان وی توسط برادرزاده
نادر ،عادلشاه کشته شدند .علی قلی خان به حدی
کینه قطع نسل نادر را به دل بسته بود که زنان نادر
را که آبستن بودند هم کشت و از تمام اینان فقط
نوه نادرشاه ،شاهرخ میرزا را زنده نگهداشت ،چون
وی از طرف مادر از صفویان بود و گفتهاند از ابقای
او منظورش این بود که شاید روزی مردم ایران
خواستند که پادشاهی از نژاد صفوی داشته باشند.
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گورستان کشتیها در جزایر مرجانی

گذر و نظر

محمد غزالی فیلسوف و متکلم فقید ایرانی را شاید همه
بشناسیم ،اما کمتر از برادر کوچکترش شنیده ایم! این حاج
احمد آقای غزالی یکی از بزرگترین و زمینیترین عرفای این
مرز و بوم است که عشق را چنان اعتالیی بخشیده که پیش
و پس از او کم سابقه است .در حالی که بسیاری از نوشتههای
غزالی را به عین القضات منسوب میکنند ،سوانح العشاق یکی
از مهمترین آثار بجا مانده ازوست .در مقدمه کتاب «روایتی از
سوانح احمد غزالی» قاسم کشکولی مینویسد« :غزالی در این
اثر با پرداختن به روانشناسی عشق که به جرات میتوان گفت
عمیقترین اثری است که تاکنون در این حوزه در ادب پارسی
نوشته شده و به قول هلموت ریتر که این اثر نخستین بار
توسط او به ایرانیان معرفی شد ،مشکل بتوان کتابی یافت که
روانشناسی را تا چنین مرتبه بلند به بررسی نشسته باشد ،در
اوج حاکمیت مردساالری به زن (معشوق) برتری داده و با ارائه
تفکری انتقادی ریای عشاق آسمانی را بر مال ساخته است».
بخشی از سوانحالعشاق را همخوانی میکنیم:
گاه روح عشق را چون زمين بود تا شجرة العشق از او بروید،
گاه چون ذات بود صفت را تا بدو قایم شود ،گاه چون انباز بود
در خانه تا در قیام او نیز نوبت نگاه دارد ،گاه او ذات بود وروح
صفت تا قیام روح بدو بود ،اما این را كس فهم نكند كه این
از عالم اثبات دوم است كه بعدالمحو بود و اهل اثبات قبل
المحو را كژ نماید.
چون آب و گل مرا مص ّور كردند
جانم عرض و عشق تو جوهر كردند
تقدیر و قضا قلم چو تر می كردند
حسن تو و عشق من برابر كردند
گاه عشق آسمان بود و روح زمين ،تا وقت چه اقتضا كند
كه چه بارد .گاه عشق تخم بود و روح زمين ،تا خود چه روید.
گاه گوهر كانی بود و روح كان ،تا خود چه گوهر است و چه
كان بود .گاه چون آفتاب بود در آسمان روح تا خود چون تابد،
گاه شهاب بود در هوای روح تا خود چه سوزد ،گاه زین بود بر
مركب روح تا كه بر نشیند ،گاه لگام بود بر سركشی روح تا
خود به كدام جانب گراید ،گاه سالسل قهر كرشمه معشوق بود
در بند روح ،گاه زهر ناب بود در قهر وقت روح ،تا خود كه را
گزد و كه را هالك كند ...
سوانحالعشاق/احمدغزالی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :حمید کریمی-عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس
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پژوهشگران و باستانشناسان زیر آب استرالیا در
حال مطالعه و بررسی منطقه ای در آبهای نزدیکی
این کشور هستند که به دلیل وجود صخرههای مرجانی
سبب غرق شدن تعداد زیادی کشتی در قرون گذشته
شده است.
تیمی از باستان شناسان زیر آب موزه ملی
دریایی استرالیا با همکاری بنیاد سایلنت ورد
( )Silentworld Foundationدر حال مطالعه؛

شناسائی و کشف تعدادی کشتی باستانی در زیر آب
هستند .یکی از مهمترین این کشتیها با نام جنی لیند
( )Jenny Lindشهرت داشته و در سال 1850
میالدی پس از برخورد با یک صخره جزیره مانند
مرجانی که در زیر آب قرار دارد ،غرق شد .این صخره
مشهور کن ریفز ( )Kenn Reefsنام داشته و در
دریای جزایر مرجانی واقع در نزدیکی استرالیا قرار دارد.
برای نخستین بار بقایای این کشتی باستانی در یک
عملیات کاوش و شناسائی در سال  1987میالدی کشف
شد ولی باستان شناسان قادر به بررسی و تعیین موقعیت
دقیق بدنه کشتی نبودند .در آن زمان اعتقاد بر این بود
که کشتی فوق و ( 28یا  )29سرنشین آن بر اثر شرایط
نامناسب جوی در مناطق استوائی در هم شکسته شده و
پس از غرق شدن در بستر دریا قرار گرفته است.
کشتیی لیندا از مقصد ملبورن به سمت سنگاپور حرکت
می کرده و مسافران و ملوانان آن که  3کودک نیز در
بین آن ها قرار داشتند ،در تاریخ  9نوامبر  1850میالدی

جالبترین اظهارنظر هفتهی گذشته شاید مربوط به تحلیلگر سعودی باشد که گفته
است :معده قطریها ،توان تحمل غذاهای ایرانی و ترکیه را ندارد! برای همین آنها
مجبور به عقبنشینی از مواضع خودشان خواهند شد!
پس از تحریم شدن قطر از سوی عربستان سعودی بسیاری از محصوالت غذایی
قطر از طریق ایران و ترکیه تأمین میکنند.یک روزنامهنگار سعودی گفت که معده

سفر خود را آغاز کردند .پس از غرق شدن این کشتی،
تمامی سرنشینان آن نجات پیدا کرده و به مدت  37روز
در جزیرهای ماسهای در پشت این صخره های مرجانی
پناه گرفته و سپس توانستند با کمک بقایای شکسته
شده کشتی که به ساحل رسیده بود ،قایقی جدید ساخته
و مسافتی بالغ بر  600کیلومتر را به سمت ملبورن حرکت
کرده و به سالمت به ساحل نجات برسند .این رویداد در
روزنامههای آن زمان بازتاب زیادی داشت.
در مطالعات جدید ،پژوهشگران موفق به شناسایی و
تعیین موقعیت توپ کشتی ،لنگر بزرگ ،و سنگهای
داخل کشتی ( - ballast stonesهرچیز سنگینی
چون شن و ماسه که در ته کشتی میریزند تا از واژگون
شدنش جلوگیری) متعلق به  4کشتی مشابه دیگر که در
قرن نوزدهم میالدی غرق شده در این منطق ه است و
احتمال داده می شود این کشتی ها در مسیر بازرگانی
دریایی که در بین استرالیا ،فرانسه و جزایر مستعمراتی
هلند در اقیانوس آرام وجود داشت ،حرکت کرده و غرق

شدند .این صخره پس از مشکالت متعددی که برای
کشتیهای مختلف پیش آورد سرانجام در سال 1859
میالدی در نقشهها و راهنماهای دریایی اضافه شد تا
کشتیهای بیشتری بر اثر برخورد با آن غرق نشوند.
در حال حاضر بقایای چهار کشتی مختلف در این
محل با یکدیگر ادغام شده اند که این موضوع ،تفکیک
و مطالعه آن ها را از یکدیگر دشوار می کند .بررسیهای
تاریخی و مطالعه متون دریانوردی نیز حاکی از قدیمی
بودن حوادث دریائی در این محل است .در یک گزارش
دریانوردی متعلق به سال  1857میالدی ذکر شده است
که در این محل بقایای تعداد زیادی کشتیهای غرق
شده دیده میشوند .بررسیهای دقیق تر نشان می دهد
که دستکم هشت گزارش مبنی بر غرق کشتی های
مختلف در این محل ثبت شده است که احتماال بقایای
آن ها هنوز در زیر آب هستند.
منبعlivescience :
ترجمه :احسان محمدحسینی

دعوا بر سر معدهی قطریها!

قطریها ،قطر را به عقبنشینی در برابر عربستان سعودی وادار خواهد کرد.به گزارش
عصر ایران« ،جمیل الذبیانی» سردبیر روزنامه «عکاظ» چاپ عربستان سعودیپس
از رسیدن چندین محموله مواد غذایی از مبدأ ایران و ترکیه به قطر گفت که عادت
کردن معدههای مردم قطر به محصوالت ایرانی و ترکیه غیرممکن است!به دنبال
قطع صادرات مواد غذایی از سوی عربستان سعودی و امارات به قطر ،این کشور

تصمیم گرفت واردات مواد غذایی از ایران و ترکیه را جایگزین کند.الذبیانی تصریح
کرد :سبک [غذایی] عثمانیها و همچنین ایرانیها متفاوت است و به همین خاطر
قطر مجبور به عقبنشینی است.
پسازاین اظهارات الذبیانی هشتک «معده قطری» در توییتر تشکیل شد و کاربران
بسیاری اظهارات وی را به چالش کشیدند.

سنگ بزرگ پیش پای عالقمندان به جذب CR7؛

کاسبی یک میلیاردی با فوق ستارهی ناراضی!

کریستیانو رونالدو ،ستاره پرتغالی رئال مادرید به هم
تیمیهای خود در اردوی پرتغال گفت که این تیم را ترک
خواهد کرد.
امروز اخبار زیادی در مورد نارضایتی رونالدو و احتمال
جدایی او از جمع کهکشانیها به علت بروز مشکالت
مالیاتی برای وی در اسپانیا منتشر شد و دقایقی پیش
نشریه مارکا مدعی شد که او در این رابطه تصمیم خود
را نهایی کرده است.
بعد از انتشار این خبر ،رسانههای مختلف فوتبال دنیا
گمانه زنی های خود را درباره آینده این بازیکن آغاز کردند
و با توجه به اعالم خورخه مندس و وجود پیشنهادهایی از
لیگ برتر ،فرانسه و چین ،احتمال جدایی رونالدو از لوس
بالنکوس تقویت شده است.
رونالدو به هم تیمیهای خود گفته است« :من رئال

مادرید را ترک خواهم کرد .در این رابطه تصمیم خود را
گرفتهام و تغییری در تصمیم من وجود نخواهد داشت».
چند روز پیش اخباری در مورد فرار مالیاتی رونالدو در
سالهای ابتدایی دهه اخیر منتشر شد و همین موضوع
باعث شده تا رونالدو بیش از همیشه تحت فشار قرار
گرفته و تصمیم او برای جدایی از مادرید رنگ و بویی
جدیتر به خود بگیرد ،اما این همهی ماجرا نیست! اگر
تیمی تمایل به جذب کریستیانو رونالدو ،فوق ستاره
پرتغالی رئال مادرید را داشته باشد ،باید مبلغی فراتر از
تصور را برای این بازیکن  32ساله پرداخت کند.
به نظر می رسد رونالدو از مشکالت مالیاتی اخیر خود
در اسپانیا به ستوه آمده و اخبار روزهای اخیر مبنی بر فرار
مالیاتی او باعث شد تا  CR7به طور جدی فکر جدایی از
کهکشانیها را در سر خود بپروراند.

اما طبیعتا مهم ترین موضوع در این میان ،مقصد
احتمالی این بازیکن خواهد بود .رونالدو قرارداد خود را
در ماه نوامبر سال گذشته تا سال  2021تمدید کرد و
نکته جالب ،وجود بند آزادسازی  1میلیارد دالری برای
خرید این بازیکنن در قرارداد جدید او با رئال مادرید است.
ابن مبلغ بدان معناست که اگر تیمی قصد داشته باشد
رونالدو را به خدمت بگیرد ،باید حدودا  10برابر رقمی که
شیاطین سرخ تابستان گذشته برای جذب پوگبا دادند را
پرداخت کند که تقریبا اتفاقی غیرقابل انجام به نظر می
رسد.
در همین ساعات کوتاهی که از انتشار این خبر گذشته
است ،رسانهها گمانهزنیها را برای مقصد احتمالی آینده
رونالدو آغاز کردهاند اما با توجه به این رقم سرسام آور،
بعید است باشگاهی توان پرداخت این عدد را برای جذب

رونالدو داشته باشد.
نباید فراموش کرد علیرغم روند فوق العاده کریستیانو در
ماه های اخیر و نقش مهم او در موفقیت های بزرگ لوس
بالنکوس ،این بازیکن  32ساله شده و بعید است سالهای
درازی قادر به ادامه این روند درخشان باشد.
به همین دلیل ،قطعا در صورت جدایی رونالدو ،باشگاه
مورد نظر مبلغی بسیار پایین تر از این را برای جذب او
پرداخت خواهد کرد.

طوفان زرد علیه اخالق آبی!

روابط عمومی باشگاه سپاهان در اطالعیهای پاسخ اظهار
نظرهای برخی دستاندرکاران باشگاه استقالل درباره
جپاروف را داد.
به گزارش روزنامه مستقل ،به نقل از روابط عمومی
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،روابط عمومی این باشگاه
در پاسخ به اظهار نظرها و توهمات برخی دست اندرکاران
باشگاه استقالل تهران در موضوع جپاروف اطالعیه ای را
منتشر کرد.
«متأسفانه مدیران و دستاندرکاران محترم باشگاه
استقالل مسیر اشتباهی را در پرونده آقای جپاروف انتخاب
کردهاند .مدیران باشگاه سپاهان در تمامی گفتهها و
نوشتههای خود بارها اعالم کردهاند «به قول و قراری که
دادهایم پایبندیم « ولی متأسفانه دوستان مرتب ًا با فرار به
جلو درصددند مسئولیت اشتباهات خود در قبال بازیکن را
به دوش باشگاه سپاهان بیندازند و بدین ترتیب با زیرکی از

آزادی مقاومسازی میشود

کار مقاومسازی ورزشگاه آزادی تهران توسط شرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور آغاز شد.
به گزارش«مستقل» و به نقل از تسنیم ،اواخر سال 95
و چند روز پس از حادثه تلخ پالسکو بود که اخبار ضد
و نقیضی درباره شرایط نهچندان مطلوب ورزشگاه آزادی
منتشر شد و این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن است این
اتفاق تلخ که منجر به مرگ تعدادی از هموطنان شد،
این بار در استادیوم رخ دهد.پس از انتشار این اخبار و
حتی یک فیلم ،مصطفی مدبر ،مدیرعامل شرکت توسعه
و نگهداری اماکن ورزشی در نشست خبری اعالم کرد
که در این ورزشگاه خطر ریزش وجود ندارد اما نیاز
به مقاومسازی دارد که این کار چه در بخش سطحی
استادیوم و چه در بخش سازهای آن مورد نیاز است.
وی همچنین در اواخر اردیبهشت  96عنوان کرد که
کار مقاومسازی پس از دیدار روز  22خرداد تیمهای
ایران و ازبکستان در مرحله انتخابی جام جهانی 2018
آغاز میشود که این شرایط نیز محقق شد.مدبر در این
باره گفت :کار مقاومسازی بالفاصله پس از این بازی
و بدون از دست دادن زمان آغاز شد .در ابتدای این
پروژه ،موضوع مقاومسازی جایگاههای  35و  36را در
دستور کار قرار دادیم .کار در دو بخش صورت میگیرد؛
بخش اول مربوط به ترمیم بتنها و آن مناطقی است که
صندلیها روی آن قرار میگیرد و بخش دوم نیز مربوط
به مقاومسازی بتن اصلی میشود.وی در خصوص هزینه
های انجام این پروژه اظهار داشت :این بخش از کار
را با اختصاص  7میلیارد تومان از منابع شرکت توسعه
و نگهداری اماکن ورزشی استارت زدیم .البته از سوی
شرکت  15میلیارد کنار گذاشته شده است .قرار است
دولت نیز  80میلیارد تومان کمک کند تا بتوانیم کار
مقاومسازی را به بهترین شکل ممکن جلو ببریم.

شما نماد و مجسمه اخالق نیستید

گفتن حقایق در خصوص چرایی رفتار امروز آقای جپاروف
عبور کنند .به گفته دست اندرکاران باشگاه استقالل
و کارشناسان عزیزی!! که در این باره نظر میدهند این
بازیکن در اختیار شماست! پس چرا با وی قرارداد منعقد
نمیکنید و به طور دائم نام سپاهان را بر زبان میآورید؟
از نظر باشگاه سپاهان همانگونه که به وکیل بازیکن اعالم
شد ،باشگاه استقالل تهران برای مذاکره و عقد قرارداد با
آقای جپاروف در میان باشگاههای ایرانی در اولویت است
و چنانچه استقالل نتواند با بازیکن قرارداد منعقد کند به
مذاکره با جپاروف فکر میکنیم .اینکه به چه دلیلی آقایان
در باشگاه استقالل به جای دلجویی از بازیکن به جهت
اقدامات اشتباه خود و عدم توانایی در جلب رضایت وی
برای عقد قرارداد جدید «با اتهاماتی ناروا که بعضا قابلیت
پیگرد قضایی دارد» به اتهامزنی به دیگران میپردازند ،جداً
جای سؤال دارد!

دوستان چندین بار با ترفند خاصی در اظهار نظرهای خود
باشگاه سپاهان را به پاسداشت اخالق فرا خواندهاند .ظاهراً
حافظه دوستان دچار مشکل شده است .مگر نه اینکه در
اوایل فصل گذشته آقای پادوانی با مراجعه به فیفا به فسخ
یکطرفه قرارداد خود با باشگاه سپاهان اقدام کرد و جالب
اینکه در همان ایام خبر آوردند که وی در تمرینات استقالل
حاضر شده است .منتها در آن روز تصمیم مدیریت باشگاه
سپاهان بر این شد که با توجه به اینکه آقای پادوانی در
تفکر فنی مربی وقت تیم فوتبال سپاهان جایگاهی نداشت و
برای حفاظت از فوتبال بازیکن و با توجه به تماس سرمربی
محترم باشگاه استقالل و اعالم نیاز ایشان به این بازیکن،
با جدایی ایشان موافقت کند؛ واال نیک میدانستیم که فسخ
یکطرفه بازیکن در آن زمان از اساس باطل است و بازیکن
جریمه و همه عواملی که در این فسخ یکطرفه ،مشوق!!
بازیکن بودند تا مدتی از فوتبال محروم میشوند! ولی به

نظر میرسد سکوت باشگاه سپاهان در قبال این موارد باعث
مشتبه شدن امر بر آقایان شده که حاال خود را در جایگاه
معلم اخالق یافتهاند.
دوستان! باور کنید که شما نماد و مجسمه اخالق نیستید و
بهتر است کمی در اظهار نظرهای خود دقت کنید.
در پایان جا دارد پیشاپیش از هواداران باشگاه استقالل
تهران به خاطر آزرده نمودن آنها از انتشار این اطالعیه
عذر خواهی کنیم.
تا مدتها به احترام شما و اسطورههای بزرگی که در
باشگاه استقالل حضور داشتهاند سکوت کردیم و خود را
به نشنیدن زدیم ،اما امروز سکوت بیشتر به منزله ظلم
به باشگاه سپاهان و هواداران آن خواهد بود .چنانچه در
جستجوی حقیقت هستید از مدیران باشگاه استقالل
بخواهید تا با صداقت پرهیز از اتهامزنی به دیگران دلیل
واقعی رفتار آقای جپاروف را به شما توضیح دهند».

نقل و انتقاالت پرهیچان برای آبیاناریها

خانهتکانی در بارسلونا

در چند فصل اخیر چندین بازیکن از بارسلونا بیرون
از نیوکمپ و به عنوان بازیکن قرضی کارشان را دنبال
کردهاند .اما این فصل بسیاری از بازیکنان به سمت در
خروجی هدایت خواهند شد .این تیم تابستان گذشته هم
چندین خروجی داشت .دنی آلوس به یوونتوس رفت و
درخشید و ساندرو رامیرس هم به ماالگا پیوست و گلهای
زیادی زد.در چند فصل اخیر چندین بازیکن از بارسلونا
بیرون از نیوکمپ و به عنوان بازیکن قرضی کارشان را
دنبال کردهاند .اما این فصل بسیاری از بازیکنان به سمت
در خروجی هدایت خواهند شد .این تیم تابستان گذشته
هم چندین خروجی داشت .دنی آلوس به یوونتوس رفت و
درخشید و ساندرو رامیرس هم به ماالگا پیوست و گلهای
زیادی زد.
اما مهمتر از همه برای باشگاهی با تاریخ کهن این
است که به لطف الماسیا ،آکادمی قدرتمندش ،بازیکنان

پیشنهاد  12میلیارد تومانی به
مهدی طارمی!

با استعداد و آیندهدار تربیت کند .دو نفر از بهترین بازیکنان
حاصل این مدرسه فوتبال هم مونیر الحدادی و سرگی
سمپر بودند که آنها هم درخششی نداشتند .برنامه این
بود که این دو به تیم بازگردانده شوند تا به تقویت ترکیب
کمک کنند ،اما مونیر با فصل ناموفقی که در والنسیا داشته
باید به فکر تیمی جدید باشد یا این که قرارداد قرضیاش
تمدید شود ،سمپر هم قرار شده در گرانادا به کارش ادامه
دهد.در جایی دیگر توماس فرمالن به طور قرضی بازی
میکند .قرارداد او تا  2019اعتبار دارد ،اما بعید است مدافع
بلژیکی هم دیگر جایی در تیم داشته باشد .او فصل گذشته
را به طور قرضی در رم گذراند ،اما بازگشتی برایش در کار
نخواهد بود و بارسا میخواهد او را بفروشد .داگالس یکی
دیگر از بازیکنان این تیم است .او فصل گذشته در خیخون
بود که به دسته پایینتر در اسپانیا سقوط کرد .او هم یکی
از بازیکنانی بود که انتظار میرفت آیندهدار باشد ،اما حاال

باشگاه اوراوارد دیاموندز ژاپن برای به خدمت گیری مهدی
طارمی مهاجم تیم ملی  3میلیون یورو به این بازیکن پیشنهاد
داد .در روزهای اخیر رابط ایرانی این باشگاه به دفعات با مدیر
برنامههای مهدی طارمی برای این انتقال حرف زد اما مهاجم
تیم ملی بدون توجه به مسئله مالی و مبلغ مالی پیشنهادی از سوی اوراوارد اذعان کرد عالقه ای
برای حضور در جی لیگ ندارد و ترجیح می دهد در صورتی از پرسپولیس جدا شود که با یک
پیشنهاد خوب از سوی تیم های اروپایی مواجه شود.مهدی طارمی یک فصل دیگر با پرسپولیس
قرارداد دارد و طبیعتا برای جدایی از این تیم باید نظر مثبت باشگاه را جلب نماید .شاید باشگاه هم
بی میل نباشد با ترانسفر مهدی طارمی به پول خوبی دست یاید به خصوص که منشاء را بخدمت
گرفته و از سویی قرارداد با مهدی طارمی فقط تا پایان فصل جاری است و بعد از آن مهدی طارمی
به عنوان بازیکن آزاد به تیم اروپایی خواهد پیوست.جالب اینکه مبلغ پیشنهادی باشگاه ژاپنی به
مهدی طارمی بیش از  12میلیارد تومان است.

طنز کالسیک

موش و گربه 2

عبید زاکانی
تا آنجا خواندیم که گربه برای کشتن و
خوردن موش به درگاه خداوند توبه میکرد و به
گریه و زاری میپرداخت و حاال ادامهی ماجرا:
آنقدر البه کرد و زاری کردی
تا بحدی که گشت گریانا
موشکی بود در پس منبر
زود برد این خبر بموشانا
مژدگانی که گربه تائب شد
زاهد و عابد و مسلمانا
بود در مسجد آن ستوده خصال
در نماز و نیاز و افغانا
این خبر چون رسید بر موشان
همه گشتند شاد و خندانا
هفت موش گزیده برجستند
هر یکی کدخدا و دهقانا
برگرفتند بهر گربه ز مهر
هر یکی تحفههای الوانا
آن یکی شیشه شراب به کف
وان دگر برههای بریانا
آن یکی طشتکی پر از کشمش
وان دگر یک طبق ز خرمانا
آن یکی ظرفی از پنیر به دست
وان دگر ماست با کره نانا
آن یکی خوانچه پلو بر سر
افشره آب لیمو عمانا
نزد گربه شدند آن موشان
با سالم و درود و احسانا
عرض کردند با هزار ادب
کای فدای رهت همه جانا
الیق خدمت تو پیشکشی
کردهایم ما قبول فرمانا
گربه چون موشکان بدید بخواند
رزقکم فی السماء حقانا
من گرسنه بسی بسر بردم
رزقم امروز شد فراوانا
روزه بودم به روزهای دگر
از برای رضای رحمانا
هرکه کار خدا کند بیقین
روزیش میشود فراوانا
بعد از آن گفت پیش فرمائید
قدمی چند ای رفیقانا
موشکان جمله پیش میرفتند
تنشان همچو بید لرزانا
ناگهان گربه جست بر موشان
چون مبارز به روز میدانا
پنج موش گزیده را بگرفت
هر یکی کدخدا و ایلخانا
دو بدین چنگ و دو بدانچنگال
یک به دندان چو شیر غرانا
کوتاه ورزشی

رامین به بلژیک میرود؟
سایت ورزشی فوتبال  24بلژیک در ادامه با اشاره به
رامین رضاییان ،مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان و فصل
قبل پرسپولیس نوشت :رامین رضاییان ،بازیکن ایرانی به
تیم خنت پیشنهاد شده است .این بازیکن ایرانی که آزاد
محسوب میشود پیش از این در فهرست تیم افسی بروژ
قرار داشت .رامین رضاییان در صورت پیوستن به تیم خنت
دومین بازیکن ایرانی پس از کاوه رضایی خواهد بود که در
فصل آینده در لیگ برتر بلژیک حضور خواهد یافت.

قهرمانی جوانان کشتی ایران

قرار است در ازای کمتر از  10میلیون یورو فروخته شود.
کریستین تیو که به طور قرضی در فیورنتینا بازی میکند
هم دقیقه همین سرنوشت را داشته و قیمتش کمتر از 10
میلیون تعیین شده است .از بازیکنان تیم بزرگسال هم آردا
توران ،جرمی متیو و رفینیا بازیکنانی هستند که به نظر
زودتر از برخی دیگر از بازیکنان تیم را ترک میکنند.
با این شرایط کار سخت بارسا در فصل نقل و انتقاالت
سختتر هم خواهد بود و باید دید فلسفه آبی و اناریها
در خرید و فروش بازیکن برای تابستان پیش رو چیست.

بوندسلیگا مقصد بعدی مرتضی

مدافع لژیونر تیمملی عملکرد فوقالعادهای در مسابقات انتخابی جامجهانی داشت.
مرتضی پورعلیگنجی که مدتهاست کیروش از او به عنوان یکی از مدافعان
اصلی تیم ملی استفاده میکند به حضور در لیگهای سطح اول فوتبال جهان فکر
میکند و ممکن است در سال قبل از جام جهانی این مدافع جوان را در اروپا ببینیم.
پورعلیگنجی که شش ماه از قراردادش با السد باقی مانده تقاضای تمدید قرارداد
قطریها برای یک سال و نیم آینده را بیجواب گذاشته و منتظر بررسی پیشنهادات
اروپاییاش است .مدافع فیکس تیم ملی از بوندسلیگا و چند کشور دیگر پیشنهاداتی
دارد که باید در روزهای آینده بررسی شود .پورعلیگنجی در بازیهای مقدماتی جام
جهانی درخشش قابل قبلی داشته و با توجه به حضور تعداد زیادی از ملیپوشان در
اروپا حاال او هم ترغیب شده ادامه مسیر حرفهایاش را در قاره سبز پیگیری کند.
باید دید مرتضی فصل منتهی به جام جهانی را در اروپا خواهد بود یا برای بعد از جام
جهانی برنامه حضور در لیگهای معتبر را پیگیری خواهد کرد.

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با کسب  ۵مدال طال و
 ۲مدال نقره قهرمان رقابتهای آسیایی  ۲۰۱۷در شهر
تایچونگ کشور چین تایپه شد.مسابقات روز دوم و پایانی
رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روز 26
خرداد در تایچونگ چین تایپه (تایوان) برگزار شد و درپایان
تیم ایران با کسب  5مدال طال و دونقره و  71امتیاز عنوان
قهرمانی را به خود اختصاص داد.

نورافکن آبی ماند
امید نورافکن هافبک جوان استقالل که قراردادش با
این تیم به پایان رسیده بود ،بعد از جلسه با افتخاری و
توفیقی ،قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با آبیهای
پایتخت تمدید کرد .پیش از این بازیکن ،استقاللیها
قرارداد روزبه چشمی را تمدید کرده بودند و مهدی قائدی،
فردین نجفی ،حسن بیت سعید و سجاد شهباززاده را جذب
کرده بودند.

دردسرهای یک کالهگیس!

بلسینگ اوکاگبیر به خاطر کاله گیسش رکورد ضعیفی
را به نام خود در مسابقات پرش طول دیاموند لیگ اسلو
به ثبت رساند .در رقابتهای دیاموند لیگ اسلو صحنهای
عجیب دیده شد .بلسینگ اوکاگبیر در نخستین پرش خود
با اتفاقی ناخوشایند روبرو شد .کاله گیس او هنگام پرش
در مقابل دوربینهای تلویزیونی بر زمین افتاد .این اتفاق
برای ورزشکار نیجریهای گران تمام شد .داوران تنها برای
او  ۶.۲۱متر لحاظ کردند در حالی که طول پرش او بیشتر
بود .آنها از نقطهای که کاله گیس بر زمین افتاد را حساب
کردند .اوکاگبیر  ۲۸ساله یکی از دوندگان مشهور جهان
است .او در بازیهای المپیک  ۲۰۰۸پکن مدال نقره را در
پرش طول کسب کرد و در مسابقات دو  ۲۰۰متر جهان
یک مدال نقره و برنز به دست آورد.

