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شراب خرما

مردي نزد اياس بن معاويه آمد و گفت: اگر 
خرما خورم زيانيم باشد؟

 گفت:ني.
 گفت: اگر سياه دانه با نان خورم؟

 گفت: منعي نباشد.
 گفت: اگر اندكي آب برسر آن نوشم؟ 

گفت: اشكال ندارد.
همين  تركيب  نيز  خرما  شراب  گفت:   
چيزها باشد پس چون است كه حرام است؟ 
اياس گفت: اگر بر تو خاك پاشند دردت 

آيد؟ 
گفت: نه. 

گفت: اگر آبت ريزند انداميت بشكند؟
گفت: نه.

 گفت: اگر از آب و خاك خميري درست 
كنند و در آفتاب نهند كه خشك شود و بر 

سرت كوبند چون باشد؟ 
گفت: آنم مي كشد. 

گفت: آن نيز چون اين باشد.
حضور خدا

مردي دعوي خدايي مي كرد. 
شهريار وقت به حبسش فرمان داد، مردي 

بر او بگذشت و گفت: خدا در زندان باشد؟
 گفت: خدا همه جا حاضر است.

ریش را بخیسان!
مردي شعبي را از مسح ريش پرسيد گفت: 

آبيش بر زن.
 گفت: ترسم كه آب به همه جا نرسد. 

آن را  سر شب  از  ترسي  اين  از  اگر  گفت: 
بخيسان.

مشکل دماغ!
مردي بزرگ بيني زني را خواستار آمد و او 
را گفت: تو شرافت من نداني كه من مردي 
تحمل  پر  را  ناهنجاري  و  معاشرت  خوش 

باشم.
 زن گفت: در قدرت تحمل ناهنجاري هايت 
سال  چهل  را  بيني  چنين  كه  ندارم  ترديد 

حمل كرده باشي.
آمرزش فوری

مردم  ديگر  از  پيش  و  شد  حج  به  عربي 
داخل خانه كعبه شد و به پرده كعبه آويخت 
از آنكه ديگران در  بار خدايا! پيش  و گفت: 

رسند و زحمت افزايند مرا بيامرز.
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ریش را بخیسان! جهان به روایت تصویر

حضرت حافظ

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

اعتماد به ظرافت زنانه در 
مدیریت کالن

از جمله نكات جالب در كار اين وب سايت 
اين است كه در حال حاضر در راس فهرست 

كلمات كليدی در ارتباط با انتشار رفتار 
نفرت آميز، نام دونالد ترامپ قرار گرفته است.
گوگل به تازگی توانسته است تا با همكاری 

گروهی از اصحاب رسانه در آمريكا، از فناوری 
هوش مصنوعی برای راه اندازی  يك وب 
سايت ويژه استفاده نمايد تا به سراغ آگاه 
سازی مردم از ساختار انتشار نفرت برود. 

گوگل اين ساختار ويژه را به منظور مبارزه با 
رفتار نفرت آميز و گسترش خشونت طراحی 

نموده است.
به گزارش مستقل از وب سايت خبری تحليلی 
fortune، رفتارهای توهين آميز و نفرت انگيز 

افزايش هستند و در راس فهرست كشورهای در جهان مجازی امروز به شدت در حال 
ارائه كننده چنين رويكردی، اياالت متحده 

آمريكا قرار دارد.
سردمدار روند جديد رفتارهای نفرت آور در 
جهان را نيز می توان شخص رئيس جمهور 

فعلی آمريكا يعنی دونالد ترامپ دانست، و از 
همين رو، رفتارهای او در طول هفته گذشته 
به شدت موجب ايجاد موجی از اعتراض در 
رسانه ها شده است. در اين ميان گوگل به 

عنوان يكی از بزرگ ترين شركت های دنيای 
فناوری درصدد است تا برای اين موضوع فكری 

كرده و تالش كند تا وجهه اين كشور را در 
ميان جهانيان و حتی شهروندان آمريكا بهتر 

سازد.

در اين راستا نيز اين شركت تصميم گرفته 
است تا يك وب سايت ويژه را راه اندازی كند 

و برای اين وب سايت نيز از ساختارهای هوش 
مصنوعی استفاده كرده و به سراغ آگاه سازی 
مردم از ساختار انتشار نفرت اشاره شده برود.

بر اساس اطالعات منتشر شده در اعالميه 
آزمايشگاه های گوگل، اين وب سايت از 

يادگيری ماشينی استفاده می كند و در راس 
اين ساختارها نيز API زبان طبيعی شركت 

گوگل قرار دارد.
از جمله نكات جالب در كار اين وب سايت 

اين است كه در حال حاضر در راس فهرست 
كلمات كليدی در ارتباط با انتشار رفتار 

نفرت آميز، نام دونالد ترامپ قرار گرفته است.

استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با نفرت پراکنی

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

نگاه سنتی در جامعه ایرانی- اسالمی تا دوره قاجار زنان 
مردانی  وجود  طفیلی  تا  می خواست  مطبخ  کنج  در  را 
تمامیت خواه و قلدرمآب باشند. اما از همان زمان تاکنون 
تالش های مجدانه بانوان فرهیخته و تحول خواه آن چنان 
زن پستونشین ایرانی را از سیاهه ظلمت بیرون کشانید که 
آفتاب توانایی هایش بر رخ تمام بدخواهان و زن ستیزان بتابد 
و عفونت تبعیض جنسیتی را تا همیشه بخشکاند. اکنون در 
قرن بیست و یکم هنوز هم عده ای حضور زن را برنمی تا بند 
و به دنبال حذف او از صحنه اند غافل از اینکه زن اصیل 
شهریاری  به  هیچ!  که  شهرداری  یابد  میدان  اگر  ایرانی 
می رسد. امروز، زن های نجیب ایرانی لیاقت و شایستگی 
خود را در کسوت های مدیریت کالن به نمایش می گذارند، 
بین المللی  افتخارات  مردان  از  باالتر  ورزشی  میادین  در 
کسب می کنند و در عرصه عمومی شانه به شانه مردان در 
کارزارهای اجتماعی حضور پررنگ می یابند و برای پیشرفت 
و توسعه تالش می کنند. در این روزها که دولت تدبیر از 
داشتن وزیر زن واهمه دارد و فهرست ناامیدکننده امید حتی 
توان گذراندن اعضای مونثش را از گیت ورودی مرقد امام 
ندارد، شوراهای اسالمی شهرستان ها دست به کار شده اند 
و به بانوان کاردان و الیق فرصتی داده اند تا توانمندی های 
خود را در عرصه مدیریت کالن شهری به کار بندند. با آغاز 
به کار دور جدید شوراهای شهر و روستا در ایران، تاکنون 

هشت زن بر کرسی ریاست هشت شهر تکیه زده اند.
شهر  شورای  رئیس  پنجمین  عنوان  به  عبداللهی  فائزه 
گرگان و سوسن سلیمان آبادی به عنوان رئیس شورای 
شهر کنگاور انتخاب شده اند، و نیز »پریسا اینانلو« به عنوان 
نخستین زن در استان تهران، رئیس شورای شهر رباط 

کریم شده است.
 در این دوره شهرداران بانو هم کم نیستند. استان سیستان 
به  را  بلوچ زهی«  »سامیه  این  از  پیش  که  بلوچستان  و 
عنوان شهردار شهرستان سرباز تجربه کرده، در دوره جدید 
تجربه دیگری از مدیریت زنان را با حضور »مهنا محمدی 
خواهدکرد.  آغاز  اسپکه  شهر  شهردار  عنوان  به  موحد« 
استان سیستان و بلوچستان در انتخابات قبلی با 1397 زن 
کاندیدا دومین آمار ثبت نام در شورا را داشت. این آمار حتی 
از تهران با 1337زن ثبت نام کننده بیشتر بود. »شیفته 
بدرآذر« نیز به عنوان شهردار شهر سهند انتخاب شد تا 
اولین شهردار یک شهر در استان آذربایجان شرقی باشد. او 
پیش تر شهردار منطقه ۶ تبریز بوده است. حال باید دید آیا 
روحانی برای یکی از وزارت خانه های باقی مانده اش به زنان 

اعتماد خواهد کرد  ... یا نه؟

تلگرام: 09331377742

China Daily ، 25 آگوست 2017
نیروهای کمک و امداد ارتش آزاد مردمی چین، 

پش از عبور گردباد از ماکائو به این شهر رفتند. 
افسران و سربازان برای التیام فاجعه ی گرباد و 

تسکین اهالی به عملیات امداد و نجات پرداخته اند. 
این طوفان دست کم جان 12 نفر را گرفت و خسارات 
بسیاری به بار آورد. )عکس ازمنطقه اداره خودمختار 

ماکائو در جنوب چین(

Reuters ، 24 آگوست 2017
فعاالن مدنی در ونزوئال که در تظاهرات شدید علیه 
مادورو صدمه دیده اند، تالش می کند تا درمان شود، 

جراحات آن ها به دلیل گاز اشک آور، اسلحه ها و توپ های 
آب ایجاد شده است. رویترز با انتشار عکس جوان 18 

ساله ای که فکش در اثر شلیک گلوله در تظاهرات علیه 
مادورو آسیب دیده از قول او نوشته است: »با چاوز، ما 

دیکتاتوری داشتیم، با مادورو یک فاجعه سیاسی داریم«

EPA ، 26 آگوست 2017
EPA تصویری از دختر بچه ای منتشر نموده که 
عکسی از برادرش در دست دارد که گفته می شود 

در جریان حمالت هوایی عربستان سعودی در 
جنگ داخلی یمن کشته شده است عکاس این 

عکس یحیی ارباب است و گاردین هم این عکس 
را به عنوان بهترین عکس خبری امروز انتخاب 

کرده است. به راستی تا به کی باید مردم قربانی 
تمامیت خواهی قدرت طلبان و سیاسی کاران 

باشند؟

انحالل دپارتمان داوری

تعریف آسیایی از تعویض طالیی

دیدار مجدد
 پرسپولیس با االهلی

غرش پلنگ جویبار در پاریس

کوتاه ورزشی

از زمانی كه دپارتمان داوری فوتبال در فدراسيون 
فوتبال ايجاد شده، شاهد اختالف هايی ميان روسای 
هم  اخيرا  بوده ايم.  داوران  كميته  با  دپارتمان  اين 
خاطر  به  داوری  دپارتمان  رئيس  كامرانی فر  حسن 
رئيس  اصفهانيان  فريدون  و  او  ميان  كه  مسائلی 
كرد.  استعفا  سمتش  از  آمد،  پيش  داوران  كميته 
با توجه به اين مسائل كميته داوران شايد تصميم 
بگيرد.  فدراسيون  در  داوری  دپارتمان  انحالل  به 
فريدون اصفهانيان رئيس كميته داوران در اين باره 
اعالم كرده بايد در هيئت رئيسه فدراسيون درباره 
او  شود.  تصميم گيری  و  صحبت  داوری  دپارتمان 
همچنين از احتمال انحالل دپارتمان داوری سخن 
گفته كه در اين صورت همه تصميمات در كميته 

داوران اتخاذ خواهد شد.

درباره  را  گزارشی  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
يك  مرحله  رفت  بازی های  در  موثر  ستاره های 
چهارم نهايی ليگ قهرمانان آسيا ۲۰۱۷ را معرفی 
و  پرداخت  منشا  از  تمجيد  به  آن  طی  كه  كرد، 
دير  بود كه  پرسپوليس  بازيكن  دو  از  يكی  نوشت: 
به ميدان آمد ولی در تساوی ۲ بر ۲ مقابل االهلی 
عربستان موثر بود. او موفق شد از فاصله ۲۰ ياردی 
از پشت محوطه جريمه شوتی را روانه دروازه االهلی 
كند تا به گل تبديل شد و اين تنها گل هفته شد 

كه از پشت محوطه جريمه زده شد.

مدعی  عربستان  الكبار  و  عربی  گل  سايت های 
ضعيف  عملكرد  دليل  به  پرسپوليس  باشگاه  شدند 
تيم داوری اردنی در ديدار مقابل االهلی و نگرفتن 
5 پنالتی شان به كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت 
كرده و خواستار محروميت ادهم مخادمه داور اين 
آسيا  قهرمانان  ليگ  ديدارهای  در  قضاوت  از  بازی 
كه  شدند  مدعی  ادامه  در  رسانه ها  اين  اند.  شده 
االهلی  با  بازی  تكرار  خواستار  پرسپوليس  باشگاه 
رسيد  پايان  به  دو  بر  دو  تساوی  نتيجه  با  كه 
كه  است  حالی  در  رسانه ها  اين  ادعای  اند.   شده 
به  دارد  قصد  كرده  اعالم  تنها  پرسپوليس  باشگاه 

كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت كند.

يك  به  امروز  يزدانی  حسن 
جهان  كشتی  در  جاودانه  ركورد 
با  فقط  توانست  و  يافت  دست 
دادن ۲ امتياز به حريفانش مدال 

طال را بر گردن بياويزد.
به  را  خود  كشتی های  تمام  او   
امتياز  با  نهايی  نيمه  مبارزه  جز 
عالی پشت سر گذاشت. در فينال 
ايرانی  نابغه  هم شاهد اوج اقتدار 
بوديم كه در ۲ دقيقه و ۲۲ ثانيه 
با  را  حريفش  ثانيه   ۱4۲ معادل 

نتيجه ۱۰ بر صفر شكست داد.
دور  در  استراحت  از  پس  او 
اول كار خود را با پيروزی مقابل 
نايب  بيكوف،  دولت  عظمت 
قهرمان آسيا از قزاقستان آن هم 
با نتيجه ۱۲ بر ۲ قبل از پايان 6 

دقيقه آغاز كرد.
نتيجه  با  نيز  دور سوم  در   وی 
۱۰ بر صفر پيتر يانولوف، دارنده 
از  اروپايی  بازی های  نقره  مدال 
راهی  و  داد  شكست  را  مولداوی 
در  شد.يزدانی  نهايی  چهارم  يك 
بر   ۱۰ نتيجه  با  نيز  مرحله  اين 
صفر از سد آلكساندر گوستی يف، 
آذربايجان  از  اروپا  قهرمان  نايب 
نيمه نهايی  به  گام  و  گذشت 

گذاشت.
با  فينال  در  حضور  برای  وی   
نتيجه 4 بر صفر مقابل والديسالو 
واليف، دارنده مدال طالی جوانان 

جهان از روسيه به پيروزی رسيد 
و فيناليست شد.

فينال  در  يزدانی  حسن   
كشتی  مقتدرانه  نيز  مسابقات 
خود  پياپی  حمالت  با  و  گرفت 
امتياز   ۱۰ دقيقه   3 از  كمتر  در 
گرفت و كشتی را به پايان رساند. 
در  ايران  طالی  مدال  اولين  اين 
بود  آزاد  مسابقات جهانی كشتی 
خود  سوی  به  را  نگاه ها  تمام  و 

جلب كرد.
مدال  اولين  كه  يزدانی  حسن   
را  جهانی  رقابت های  در  خود 
سال ۲۰۱5 در وزن ۷۰ كيلوگرم 
كسب كرد، در المپيك ۲۰۱6 به 
وزن ۷4 كيلوگرم رفت و به مدال 
به  امسال  يل جويبار  رسيد.  طال 
يك وزن باالتر آمد و در وزن 86 
مدال طال دست  به  نيز  كيلوگرم 
كسب  جالب  آمار  يك  تا  يافت 

كند.

سال   ۱۹ از  پس  يزدانی  حسن 
طالی 86 كيلوگرم جهان را برای 
آخرين  آورد.  ارمغان  به  ايران 
وزن  اين  در  ايران  طالی  مدال 
به مسابقات جهانی ۱۹۹8 تهران 
حيدری  عليرضا  كه  بازمی گردد 
گردن  بر  را  جهان  طالی  مدال 

آويخت.
 البته در سال ۹8 اوزان كشتی 
وزن  در  و حيدری  داشت  تفاوت 
85 كيلوگرم به مدال طال رسيد. 
را  خود  طالی  مدال  ايرانی  نابغه 
از كيومرث هاشمی رئيس كميته 

ملی المپيك گرفت.
 يزدانی بعد از بر گردن آويختن 
مدال  اين  گفت:  طال  مدال 
خوشرنگ را به ملت ايران تقديم 
می كنم. وزير ورزش بعد از كسب 
اين قهرمانی پيامی منتشر كرد و  
از  اين ورزشكار  به  تبريك  ضمن 
كادر تيم ملی كشتی تشكر كرد.


