در آستان دوست

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست
میان او که خدا آفریده است از هیچ
دقیقهایست که هیچ آفریده نگشادست
حضرت حافظ

گذر و نظر

دزدیهای تاریخی!
آرش وکیلی

در کتابخانه سلطنتی عهد قاجار در کاخ گلستان گنجینه ارزشمندی
از کتب و نسخ خطی گردآمده بود ،در کش و قوس انقالب مشروطه،
دزدی سازمانیافتهای در طی بیش از دهسال از کتابخانه در جریان
بوده و چندیننفر به ریاست لسانالدوله ،شاید تا بیش از چهارهزار
مجلد از کتابخانه خارج کرده اند اما همهی آنچه درنهایت بعد از
دوازدهسال برگردانده میشود ،کمتر از صد جلد است .دست آخر،
محاکمهها بهدلیل بیماری و پیری لسانالدوله و به دستور احمدشاه
ختم میشوند و لسانالدوله آزاد می گردد.پس از ناصرالدينشاه ،پسر
و وليعهدچهلوچهارسالهاش مظفرالدينشاه از تبريز به تهران ميآيد
ياران ايا ِم تبريزش
و بر تخت تكيه ميزند .همراه با شاه جديد ،برخي ِ
هم ميآيند كه سالها منتظر بودند تا به منصبی برسند .يكي از آنها
ميرزاعليخان ،كتابدا ِر مظفرالدینشاه در تبریز بود .شاه او را به رياست
كتابخانهي سلطنتي منصوب و لقب «لسانالدوله» را برایش انتخاب
میکند .بعد از مرگ مظفرالدينشاه و رويكارآمدن محمدعليشاه و
سرقت شاه مخلوع
انقالب مشروطه ،پس از زمزمههايي كه دربارهي
ِ
از دربار میرسد ،هياتي به نام «هيات انكشاف اشياي مسروقهی
سلطنتي» تشكيل ميشودلسانالدوله و چندنفر از اطرافيانش بازداشت
ميشوند و در طي بيش از دهسال بارها محاكمه و در دادگاه بازخواست
ميشوند .لسانالدوله هیچوقت دزديهايش را گردن نگرفت اما هم
در خانهاش و هم جاهاي ديگر ،برخي از كتابهايمسروقه را پيدا
ميكنند و به كتابخانه برميگردانند .گفته ميشود كه شايد تا بيش از
چهارهزار مجلد از كتابخانه خارج شده اما همهي آنچه درنهايت بعد
از دوازدهسال برگردانده ميشود ،كمتر از صد جلد است .دست آخر،
محاكمهها بهدليل بيماري و پيري لسانالدوله و به دستور احمدشاه
ختم ميشوند و لسانالدوله آزاد ميشود .مجموعهی زیر صورتِ
بخشی از بازجوییهای لسانالدوله و شاهدان و همدستان او در نظمیه
است.شرح استنطاقاتی که از شخص لسان الدوله و اهل منزلش
می شود در کتاب اسنادی از تاراج کتابخانهی سلطنتی ،تصحیح
و پژوهش :فاطمه قاضیها ،سازمان اسناد و کتابخانهی ملی1390 ،
آمده است .حتما بخوانید ،به ویژه این اتفاق برای مردم ما باید بازخوانی
شود  .بیخود نیست که می گویند گذشته چراغی است فراروی آینده...
در جایی از این بازجوییها ازو میپرسند :هفت جلد کالماهلل برای
خواندن چه ضرورت داشته است؟ یک جلد برای قرائت کافی است.
می گوید :در رمضانها تمام کالماهللها را متدرجا میدادیم قرائت
میکردند ،این چند کالماهلل از آنوقت مانده بود.آقا هفتاد جلد کتاب
را برای خواندن برده بودید؟

برگی ازتاریخ

حبس ابد برای ماندال
 53سال پیش در چنین روزی مصادف با  12ژوئن
 1964یک دادگاه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی ،نلسون
ماندال و دیگر اعضای کنگره ملی آفریقا را به جرم
کارشکنی ،خیانت و توطئه ،به حبس ابد محکوم کرد.
در سال  ،۱۹۶۱ماندال رهبری اومخونتو وسیزوه (به
معنای «نیزه ملت») شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا را
که خود یکی از بنیانگذاران آن بود بر عهده گرفت .او
مبارزات خرابکاری علیه اهداف نظامی و دولتی را رهبری
کرده ،و طرحهایی تدوین کرد تا در صورتی که خرابکاری
نتوانست به آپارتاید خاتمه دهد به جنگ چریکی متوسل
شود .چند دهه بعد ،خصوص ًا در دهه  ،۱۹۸۰اومخونتو
وسیزوه تبدیل به جنگ چریکی علیه رژیم حاکم شد.
ماندال همچنین در خارج از کشور مبادرت به جمعآوری
کمکهای مالی برای کنگره کرد ،و در دیدار با برخی از
دولتهای آفریقا ترتیباتی برای آموزش شبه نظامی داد.
در  ۵اوت  ،۱۹۶۲ماندال پس از هفده ماه گریز دستگیر
شده و در دژ ژوهانسبورگ زندانی شد .سه روز بعد ،در
حضور ماندال در دادگاه وی متهم به رهبری اعتصاب
کارگران در سال  ۱۹۶۱و ترک غیرقانونی کشور شد .در
 ۲۵اکتبر  ،۱۹۶۲ماندال به پنج سال زندان محکوم شد.
دو سال بعد در  ۱۱ژوئن  ،۱۹۶۴به اتهام شرکت ماندال
در کنگره ملی آفریقا برای وی حکم دیگری صادر شد.
در حالیکه ماندال در زندان بود ،پلیس در  ۱۱ژوئیه
 ،۱۹۶۳رهبران کنگره ملی آفریقا را در مزرعه لیلیسلی،
در ریوونیا ،واقع در شمال ژوهانسبورگ دستگیر کرد.
ماندال نیز به محاکمه ریوونیا کشانده شد ،و در این
روند ماندال ،احمد کاترادا ،والتر سیسولو ،گووان مبکی،
آندرو مالنجلی ،ریموند مهالبا ،الیاس موتسوئالدی ،والتر
مکوایی (که در حین محاکمات از زندان گریخت)،آرتور
گلدریچ (که قبل از محاکمه از زندان گریخت) ،دنیس
گلدبرگ و لیونل «راستی» برنشتاین توسط قاضی پرسی
یوتار متهم به خرابکاری و اتهاماتی معادل خیانت ،که
اثبات آن برای دولت سادهتر بود شدند.
ماندال در بیانیه خود که از جایگاه متهم در آغاز جلسه
دفاع خود در محاکمه  ۲۰آوریل  ۱۹۶۴در دیوان عالی
پرتوریا بیان کرد ،به تبیین دلیل توسل کنگره ملی آفریقا
به استفاه از تاکتیک خشونت پرداخت .بیانیه وی نشان
میداد که چگونه کنگره ملی آفریقا تا پیش از قتلعام
شارپویل سالها از طریق صلحآمیز به دنبال مقابله
با آپارتاید بودهاست .این حادثه همزمان با برگزاری
همهپرسی تأسیس جمهوری آفریقای جنوبی و اعالم
وضعیت فوقالعاده همزمان با ممنوعیت فعالیت کنگره
ملی آفریقا بود.
همگی متهمان به استثنای راستی برنشتاین گناهکار
شناخته شده ،اما از مجازات مرگ گریخته و در تاریخ ۱۲
ژوئن  ۱۹۶۴محکوم به حبس ابد شدند.
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 25درصد افزایش حقوق در ازای بدی آب و هوا

افزایش  500هزار تومانی حقوق کارکنان دولت در خوزستان

خبری خوش برای مردم خوزستان اینکه با اجرای ماده
 112قانون بودجه به طور متوسط ماهیانه  ۵۰۰هزار تومان
پرداختی به حقوق کارکنان دولت در استان خوزستان اضافه
میشود.
به گزارش روزنامه مستقل به نقل از خبرگزاری شوشان،
همایون یوسفی نماینده مردم اهواز ،باوی و حمیدیه با اشاره
به ماده  112قانون برنامه توسعه ششم کشور که در راستای
رفع عقب ماندگی مناطق جنگ زده کشور است ،اظهار کرد:
این ماده که در صحن علنی مجلس تصویب شد ،پس از
تایید شورای نگهبان به دولت ابالغ شد تا به مرحله اجرا
درآید.
وی تصریح کرد :ماده  112به مناطقی که در زمان دفاع
مقدس درگیر جنگ بودند ،نگاه ویژهای دارد و چندین بند
را شامل می شود.
یوسفی با اشاره به بندهای موجود در ماده  112قانون
برنامه ششم توسعه کشور ،گفت :بند نخست این ماده این
است که ستاد کل نیروهای مسلح محدوده مناطق دفاع
مقدس را مشخص کند که تقریبا بیشتر مناطق استان را
شامل می شود .در بند دوم بناست میزان عقب ماندگی
استان های مشمول بند  112نسبت به متوسط کشوری

درسال نخست برنامه تا سطح شهرستان ها مشخص شود.
وی درخصوص بند سوم ماده  112برنامه ششم توسعه
عنوان کرد :در این بند قرار شده عالوه بر بودجه های این
مناطق ،یک ردیف متمرکز برای جبران عقب ماندگی های
مناطق مذکور مشخص شود و دولت موظف است هر سال
 10درصد از شاخص های توسعه مناطق درگیر جنگ(در
دفاع مقدس) را ارتقا دهد تا به حد متوسط کشوری برسد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی در
خصوص بند چهارم این ماده اذعان داشت :خوشبختانه
قرار است با توجه به اهمیت استراتژیک اروند کنار ،دولت
نسبت به الیروبی اروند کنار اقدام کند ،که که باعث احیای
بندر آبادان و خرمشهر و بهبود معیشت همه مردم استان و
احیای روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها می شود
که برای مردم خوزستان مفید خواهد بود و تاثیر به سزایی
در اقتصاد استان دارد.
وی یادآور شد :دولت موظف است هر سال  25درصد
نسبت الیروبی اقدام کند که این موضوع در سطح کالن
برای استان خوزستان بسیار مفید خواهد بود.
یوسفی به دو بند دیگر ماده  112قانون برنامه ششم
توسعه که در راستای افزایش دستمزد کارکنان دولتی وغیر

دولتی است اشاره کرد و گفت :مقرر شده میزان دریافتی
کارکنان بخش دولتی و خصوصی استان خوزستان از بحث
آلودگی هوا حداکثر باشد .اکنون میزان دریافتی بدی آب و
هوا برای کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی در استان تنها
 7درصد است که با محاسبات سازمان برنامه و بودجه،
به میزان  20تا  25درصد افزایش می یابد که به معنای
افزایش  500هزار تومانی دستمزد کارکنان استان خوزستان
است.
وی ادامه داد :مراکز غیر دولتی هم موظف هستند از
منابع خودشان این افزایش سهم بدی آب وهوا را در حقوق
کارکنان شان منظور کنند که به اقتصاد خانوار ها در اقصی
نقاط استان کمک شایانس می کند.
نماینده مردم اهواز ،باوی و حمیدیه با اشاره به تالش
و همدلی نمایندگان استان برای تصویب ماده  112قانون
بودجه بیان کرد :خداوند توفیق داد که این ایده نخستین
این ماده را در دولت و مجلس و کمیسیون مربوطه مطرح
کردم که خوشبختانه در ادامه با پیگیری های انجام شده
و هماهنگی و حمایت مجمع نمایندگان استان ،حمایت
مستقیم دکتر الریجانی ،کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به
ریاست دکتر حاجی بابایی و کلیه اعضای مجلس در صحن

علنی با  72درصد آرا تصویب شد.
وی به ویژگی های مثبت ماده  112اشاره کرد و گفت:
این ماده میتواند بسیاری از مشکالت گذشته خوزستان را
حل کند .نخست این که میزان عقب ماندگی واقعی استان
را در شاخص های مختلف مشخص خواهد کرد و دولت
در یک برنامه زمان بندی مشخص به سمت اصالح امور
و بهبود وضعیت شاخص ها حرکت خواهد کرد و دوم این
که به واسطه بودجه متمرکز دولت ،حجم پول زیادی که
تاکنون در خوزستان بی سابقه خواهد بود روانه استان خواهد
کرد که صرف توسعه و جبران عقب ماندگی استان می شود
و به توسعه شاخصهای مختلف استان منجر خواهد شد .از
سوی دیگر توسعه اروند مطمئنا بر اقتصاد تمام خانوارهای
خوزستان تاثیرگذار خواهد بود و موجب توسعه کل استان
خوزستان خواهد شد و افزایش سهم بدی آب و هوا برای
کارکنان استان به اقتصاد خانوارهای خوزستان اضافه می
شود که تاثیر بسیار مثبتی در استان خواهد داشت.
یوسفی اصالح فرآیندها را الزمه حل مشکالت خوزستان
خواند و گفت :این ماده در واقع تا حدود زیادی فرآیندهای
مختلف را در استان خوزستان اصالح کنند.

کارگاه آموزشی اصول و مبانی هنر تذهیب

پژوهشکده هنر ،کارگاه «هنرهای قرآنی:
اصول و مبانی هنر تذهیب  »۳را در دو روز
برگزار میکند.
به گزارش مستقل ،به نقل از روابط عمومی
پژوهشکده هنر ،به مناسبت ماه مبارک
رمضان ،سومین دوره از کارگاه «هنرهای
قرآنی :اصول و مبانی هنر تذهیب( »)۳با
تدریس سلیمان سعیدآبادی پژوهشگر و عضو
هیأتعلمی دانشگاه سوره روزهای یکشنبه

 ۲۸و دوشنبه  ۲۹خرداد ساعت  ۱۱تا  ۱۵در
پژوهشکده هنر برگزار میشود.
نسبتهای طالیی در قالب و اجزاء طراحی،
اصول طراحی فرمها و قالبهای مختلف،
رنگ و ترکیب رنگ ،اصول آمادهسازی طال
و نحوه استفاده از آن ،انواع کاغذ آهار برای
استفاده تذهیب ،روند شروع تذهیب ،قلم و
انواع قلمها و تفاوت تذهیبهای قرآنی با
دیگر تذهیبها از جمله سرفصلهایی است

که در این کارگاه آموزش داده میشود.
عالقهمندان میتوانند جهت ثبت نام و
شرکت در این کارگاه به پژوهشکده هنر
به نشانی «خیابان ولی عصر (عج) ،باالتر
از خیابان امام خمینی ،نبش کوچه شهید
حسن سخنور ،پالک  »۲۹مراجعه کنند و
یا برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن -۹۲
 ۶۶۹۵۶۱۹۰تماس بگیرند.

جاهطلبی و افتخار ،دستاوردهای آقای سرمربی

کارلوس کیروش از اینکه همه در ایران دنبال جشن صعودند
شاکی است و اعتقاد دارد باید کره جنوبی را هم ببریم و تیم اول
صعود کنیم!آریا صالحی :با سابقه ای که فوتبال ایران در مسیر
مقدماتی جام جهانی داشته ،شاید برای خیلی ها صعود به این
تورنمت کافی باشد و دیگر برایشان اهمیت نداشته باشد تیم ملی
در گروهش اول شود یا دوم.
اما یکی در تیم ملی هست که برای او این مسئله واقعا فرق می
کند؛ کارلوس کی روش .سرمربی تیم ملی به هیچ وجه دوست
ندارد تیم ملی ایران به عنوان تیم دوم از گروهش به جام جهانی
برسد ،مخصوصا اگر جنگ با حریف مستقیم حیثیتی باشد؛ مثال
وقتی پای کره جنوبی در میان باشد!

این روزها همه تصور می کنند اگر تیم ملی ایران ازبکستان را
امروز شکست دهد و به جام جهانی برسد ،کی روش دو بازی آخر
را شل می گیرد و از تمام داشته هایش استفاده نمی کند .همیشه
در فوتبال ایران همینطور بوده است و وقتی تیم به یک موفقیت
رسیده ،بازی های بعدی حالت فرمالیته گرفته است .کی روش اما
به شاگردانش گفته تا پایان راه مقدماتی جام جهانی باید با تمام
وجود مبارزه کنند و به عنوان تیم اول از گروه خود باال بروند.
کارلوس اخیرا در سازمان لیگ هم جلسه ای با مسئوالن برگزار
کرد و برنامه لیگ و همینطور تیم ملی را در اختیارشان قرار داده
بود .البته این برنامه پیشنهادی بود و حاال سازمان لیگ باید برنامه
ریزی نهایی را انجام دهد .این جلسه یک نکته بسیار مهم داشت.

کی روش می گفت« :من فقط می خواهم تیم ملی به جام جهانی
صعود کند ».او یک جمله بسیار مهم دیگر هم گفت« :من به
صورت جزئی برنامه ریزی کرده ام .برنامه ای که اگر اجرا شود
حتی می توانیم کره جنوبی را در کشور خودش شکست دهیم».
این حرف کی روش نشان می داد او تا چه حد بازی های آخر را
جدی گرفته است .برای کارلوس جنگ با کره ،یک جنگ حیثیتی
است و دوست دارد دوباره در آن برنده باشد .او می خواهد برای
پنجمین بار متوالی ایران ،کره جنوبی را شکست دهد تا یک
رکورد تاریخی در فوتبال کشورمان به جای بگذارد .کی روش
معتقد است تیم ملی ایران باید در روز آخر بازی مقدماتی مقابل
سوریه هم با تمام قدرت و با تمام توان به زمین برود و این تیم را

در آزادی شکست دهد .کارلوس تاکید کرده به هیچ وجه دوست
ندارد ایران به عنوان تیم دوم از گروهش باال برود و باید مثل دوره
قبل ،صدرنشین به جام جهانی برسد.

تابش :حضور زنان در ورزشگاه تا حصول نتیجه نهایی
هدایت شده باشد

باوجود اینکه در سالهای نه چندان دور حضور بانوان در ورزشگاهها برای دیدن مسابقات والیبال
کامال آزاد بود و حتی به یاد داریم که در پخش زندهی تلویزیونی هم ممانعتی برای این امر
صورت نمیگرفت در سالهای اخیر شاهد کجسلیقگیهایی در این حوزه بودیم که موجب بدنامی
والیبال ایران و نیز از بین رفتن حق جمع کثیری از عالقمندان به والیبال بوده است .امسال برای
اینکه فدراسیون جهانی والیبال ایران را مشمول پرداخت جریمه نکند ورود زنان به ورزشگاه به
صورت کامال گزینشی و محدود به مرحلهی اجرا رسیدهاست.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی با اشاره به اختصاص  300صندلی به بانوان در
مسابقات تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی گفت که حضور زنان در ورزشگاه تا حصول
نتیجه نهایی و برای تداوم این حرکت باید به شکل هدایت شده باشد.
به گزارش «مستقل» ،محمدرضا تابش در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :وقتی به هر دلیلی سدی
برای حضور بانوان در ورزشگاه ایجاد شده نمیتوان به یک باره این سد را شکست .البته من

موراتا :با من به منچستر بیا!

جدایی آلوارو موراتا از رئال مادرید شاید آن چیزی نباشد که هواداران قهرمان اروپا دوست داشته
باشند اما حاال آنها نگران وضعیت گرت بیل هم هستند.
با اعالم رسانههای انگلیسی ،گویا آلوارو موراتا که در حال طی کردن مراحل پایانی حضور در
جمع قرمزهای منچستر است به گرت بیل هافبک ولزی رئال مادرید هم اعالم کرده تا همراه
او به منیو ملحق شود.
بنابر اعالم سان ،موراتا قرار است فردا به منچستر برود تا در تست پزشکی باشگاه شرکت
کند و با توجه به اینکه او دوستی نزدیکی هم با بیل دارد ،به این ستاره ولزی پیشنهاد داده
که مادرید را ترک کند.
گرت بیل پیش از این و در سال ۲۰۱۳نیز در آستانه پیوستن به منچستر بود اما در نهایت سر
از مادرید درآورد و حاال این شانس را دارد که دوباره به لیگ برتر بازگردد.

توافق
یک مربی
سرشناس با
رقیب آسیایی
پرسپولیس

حضور گزینشی بانوان در ورزشگاه را نمیپسندم اما حضور آنها باید به نحوی مدیریت شود که
فضای اخالقی و شرعی حاکم بر ورزشگاهها مهیا شود و کاری که آغاز کردهایم را پس نزند
تا خدایی نکرده در تداوم این امر مدیریتی ناکام نمانیم .بلکه باید با این حضور هدایت شده
باشد تا به نتیجه نهایی دست پیدا کنیم.وی افزود :حضور در ورزشگاه حق طبیعی و انسانی
است و نمی توان تفاوت و تبعیضی بین زنان و مردان قائل شد .ضمن اینکه این امر مغایریت
با ضوابط قانونی و شرعی ندارد و اصل سوم قانون اساسی هم بر حقوق همهجانبه افراد اعم از
زن و مرد تاکید دارد .حکومت هم مکلف است حقوق شهروندی را ادا کند و استثنایی در این
زمینه قائل نشده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه حضور زنان در ورزشگاه مغایرتی با شرع و قانون
ندارد تصریح کرد :البته موازین شرعی و اخالقی باید در ورزشگاهها رعایت شود که این بیشتر
به اقدامات مدیریتی مدیران و دست اندرکاران امر و همچنین همراهی افرادی که در ورزشگاه
حضور پیدا می کنند مربوط است.رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به سابقه ریاست
خود در فدراسیون سوارکاری اضافه کرد :در آن دوران فضا به نحوی مدیریت شد که مسابقات
سوارکاری و اسب دوانی به شکل خانوادگی برگزار میشد و درعین حال سعی میشد موازین

شرعی و اخالقی رعایت شود .این شیوه میتواند در سایر ورزشها از جمله والیبال هم اعمال
شود .به ویژه با توجه به تماشاچیان مشتاق ما نباید بدون توجه به سابقه قبلی تصمیماتی بگیریم
که بار حقوق بشری برای ما داشته باشد و منجر به تصمیم گیریهایی علیه کشور در مجامع
بینالمللی شود.تابش رعایت حقوق انسانها را از مولفههای حکمرانی خوب عنوان و خاطر
نشان کرد :این حق طبیعی همه افراد اعم از زن و مرد است که در ورزشگاه حضور یابند در این
برهه حساس که ما مسائل هستهای را حل کرده ایم ،در برجام به توافق رسیدهایم و تحریمها
را برداشتهایم و دموکراسی قابل قبولی در کشور جاری است که وضع ما را با کشورهایی نظیر
عربستان و دول همسایه بسیار متمایز می کند ،نباید بهانهای به دست بدهیم که محدودیت
هایی برای ورزش ما به وجود بیاید.وی تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران مروج اسالم
ناب محمدی است که تمایزات زیادی با اسالم متحجر دارد .در کشور بسترهای حضور زنان
در عرصههای اجتماعی فراهم است و برای ما اسباب سرافکندگی است که بخواهند ما را با
کشورهای که بویی از دموکراسی نبردهاند مقایسه کنند .لذا باید به نحوی اعمال مدیریت کنیم
که چنین مسائلی مطرح نشود و حاکم نشدن برخی سلیقهها متحجرانه رویکرد دموکراتی نظام
را زیر سوال نبرد و شان حکومت انقالب اسالمی در حد اعال پاسداری شود.

پروژه جدید سعودی علیه قطر:

فیفا باید میزبانی  2022را از تروریستها پس بگیرد!
رسانههای عربستانی طی روزهای گذشته و با باال گرفتن
مناقشات سیاسی بین کشورهای عربی با قطر ،به تالش
گستردهای برای لغو میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲
دست زدهاند.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،تنشهای سیاسی
کشورهای عربی با قطر در عرصه ورزش هم روز به روز
گسترده تر می شود و عربستان و امارات دست به اقدمات
عجیبی برای تحت فشار قراردادن قطر زده اند.
عربستانی ها در تازه ترین اقدام ،تیم های قطری از جمله
لخویا را به حمایت از تروریست متهم کرده اند و قصد
دارند با فشار رسانهای ،برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۲را در
قطر منتفی کنند.
در همین ارتباط ،روزنامه «الریاضیه» عربستان در گفتگویی
با «امجد طه» رئیس منطقهای مرکز انگلیسی مطالعات
و پژوهشهای خاورمیانه به بررسی این موضوع پرداخته
و از بسیاری از موانع مالی و لجستیکی پیش روی قطر
برای تحقق رؤیایش در میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۲سخن
قهرمان ایران در مرحله یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان اسیا در حالی به مصاف
حریف عربستانی می رود که هدایت این
تیم به چهره سرشناس رومانیایی ،میرچیا
لوچسکیو سپرده شد.
قهرمان ایران در مرحله یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا در حالی به مصاف
حریف عربستانی می رود که هدایت این

گفته است.
امجد در این خصوص گفت :میزبانی قطر در جام جهانی
 ۲۰۲۲با خطر مواجه شده است ،چراکه موانع مالی و
لجستیکی وجود دارد که ممکن است قطر را از میزبانی
محروم کند.
وی ادامه داد :چگونه طرفداران فوتبال برای تماشای بازی
های مورد عالقه خود می توانند به کشوری سفر کنند که
میزبان تروریستهاست؛ تروریستهایی که هر لحظه ممکن
است تصمیم به منفجر کردن خود بگیرند!
طه همچنین افزود :از سوی دیگر ،پس از قطع ارتباط
کشورهای عربی از جمله مصر ،بحرین ،امارات و عربستان
سعودی با قطر ،بدون شک دوحه با مشکالت مالی شدیدی
مواجه خواهد شد و مراکز تجاری آن نیز از این مشکالت
در امان نخواهند بود.
رئیس منطقهای مرکز انگلیسی مطالعات و پژوهشهای
خاورمیانه عنوان کرد :عالوه بر این ،بخش عمدهای از
درآمدهای هتلهای قطر با حضور بازیکنان باشگاه های

تیم به چهره سرشناس رومانیایی ،میرچیا
لوچسکیو سپرده شد.
رقیب عربستانی پرسپولیس در مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بعد از
هفته ها مذاکره با چهره های سرشناس
مربیگری سرانجام با سرمربی مشهور و
پرافتخار رومانیایی برای سپردن سکان
هدایت خود به توافق رسید.

کلیله و دمنه

باب شیر و شغال2

در جمله باید که اندازه اخالص و مناصحت
و هنر و کفایت آن کس که در معرض تهمتی
افتاد نیکو بشناسد ،اگر در مصالح بدو استعانتی
تواند کرد و از رای و امانت او دفع مهمی تواند
کرد و در تازه گردانیدن اعتماد بر وی مبادرت
نماید و آن را از ریب و عیب خالی پندارد .و قوت
دل او از وجه استمالت و تالف بقرار معهود باز
رساند واین حدیث را امام سازد که اقیلوا ذوی
الهیئات عثراتهم .چه ضبط ممالک بی وزرا و
معینان در امکان نیاید وانتفاع از بندگان آنگاه
میسر گردد که ذات ایشان بخرد و عفاف وهنر
و صالح آراسته باشد و ضمیر بحق گزاری ،و
نصیحت و هواخواهی و مودت پیراسته.
و نیز مهمات ملک را نهایت نیست و حاجت
ملوک بکافیان ناصح که استحقاق محرمیت
اسرار و استقالل تمشیت اعمال دارند همه
مقرر است ،و کسانی که بسداد و امانت و تقوی
و دیانت متحزماند اندک اندک و طریق راست
در اینمعنی معرفت محاسن و مقابح اتباع است
و وقوف برآنچه از هر یک چه کار آید و کدام
مهم را شاید ،و چون پادشاه به اتقان و بصیرت
معلوم رای خویش گردانید باید که هریک را
فراخور هنر واهیلت براندازه رای و شجاعت و
بمقدار عقل و کفایت کاری میفرماید ،و اگر
در مقابله هنرهای کسی عیبی یافته شود ازان
هم غافل نباشد ،که هیچ مخلوقی بی عیب
نتواند بود.
و پس از تفهیم این معانی و شناخت این
دقایق بر پادشاه فرض است که تفحص
عمال و تتبع احوال و اشغال که بکفایت ایشان
تفویض فرموده باشد ،بجای میآرد .و از نقیر و
قطمیر احوال هیچیز بر وی پوشیده نگردد ،تا
اگر مخلصان را توفیق مساعدت کند و خدمتی
کنند ،و یا خائنان را فرصتی افتد و اهمال
نمایند ،هر دو میداند و ثمرت کردار مخلصان
هرچه مهناتر ارزانی میدارد ،و جانیان را بقدر
گناه تنبیه واجب میبیند؛ چه اگر یکی از این دو
طرف بی رعایت گردد مصلحان کاهل و آسان
گیر و مفسدان دلیر و بی باک شوند ،و کارها
پیچیده و اعمال و اشغال مختل و مهمل ماند ،و
تالفی آن دشوار دست .و داستان شیر و شگال
الیق این تشبیب است .رای چگونه است آن؟
ادامه دارد...
کوتاه ورزشی

شکست ایران در لیگ جهانی

در دومین روز از هفته دوم رقابت های لیگ جهانی
والیبال  ،۲۰۱۷دو تیم ایران و صربستان در سالن آزادی
تهران به مصاف هم رفتند که در نهایت ،این دیدار با
نتیجه  ۳بر  ۱به سود صربستان به پایان رسید.

تماشای رایگان مسابقات کشتی

رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی با حضور
تمامی مدعیان و برای انتخاب کشتی گیران برتر برای
حضور در رقابت های جهانی فرانسه 15 ،و  16تیر در
سالن  12هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران
برگزار می شود .تماشای این مسابقات که بهترین رقابت
داخلی برگزار شده در کشورمان محسوب می شود ،برای
تمامی مردم عالقمند به ورزش ملی ایران ،رایگان است
و بلیط فروشی انجام نخواهد شد.

امیر در اصفهان
به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن اصفهان ،با قراردادی
رسمی« ،امیر قلعه نویی» سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال
تراکتورسازی تبریز با نظر مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه
ذوب آهن به مدت یک فصل به عنوان سرمربی تیم فوتبال
ذوب آهن اصفهان انتخاب شد.

کرمانشاهیها به مسابقات کارگران
جهان میروند
امین اهلل سلیمانی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا
اظهار کرد :رضا مرادی ،پژمان وحیدی پور ،احسان طهماسبی
و مرتضی ناظمی ورزشکاران اعزامی جامعه کارگری استان
کرمانشاه به رقابتهای جهانی هستند .وی ادامه داد :مرادی
و وحیدی پور در رشته رزمی او اسپرت ،طهماسبی در رشته
های  100متر 200 ،متر و  400متر سرعت دو ومیدانی و
ناظمی در رشته های پرتاب وزنه  ،دیسک و چکش حضور
خواهند داشت.

عربستان در این کشور تأمین می شود ،چراکه باشگاههای
سعودی در ماه ژانویه هرسال اردوهای آمادهسازی خارجی
خود را در دوحه برگزار می کنند .بنابراین ،از این پس هتل
های قطر از جذب این درآمدها محروم هستند.
امجد طه در پایان یادآور شد :در هر صورت به دلیل حمایت
مقامات قطر از تروریسم و پناه دادن آنها به تکفیریها در
خاک خود ،میزبانی قطر در جام جهانی  ۲۰۲۲با خطر لغو
مواجه است.

االهلی که در مرحله یک چهارم نهایی
رقیب پرسپولیس شد بعد از این که گروس
سوئیسی را از کار برکنار کرد در طی چند
هفته گذشته مذاکرات زیادی با مربیان
صاحب نام داشت و در نهایت با میرچیا
لوچسکیو سرمربی مشهور رومانیایی فصل
قبل زنیت به توافق رسید تا این مربی
هدایت سبزپوشان جده را برابر قهرمان

ایران برعهده داشته باشد.
میرچیا لوچسکیو که فصل قبل روی نیمکت
زنیت روسیه حضور داشت در ویترین
افتخارات خود با شاختاردونتسک اوکراین و
گاالتاسرای ترکیه فاتح جام های مختلف
اروپایی از جمله یورولیگ و سوپرلیگ اروپا
شد و پیش تر از آن نیز هدایت اینترمیالن
ایتالیا را برعهده داشت.

اردوی شاگردان دایی در رامسر
و اردبیل

تیم فوتبال سایپا که تمرینات پیش از شروع فصل خود را
از  16خردادماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی سایپا آغاز
کرده است و در ادامه این تمرینات دو اردوی تدارکاتی نیز در
شهر های اردبیل و رامسر برگزار خواهند کرد.

جوانگرایی در بسکتبال

محمود مشحون در گفتوگو با ایسنا گفت :تیم ملی
بسکتبال بزرگساالن ایران با همان جوانگرایی ویژهای که در
برنامهاش داشت کارش را ادامه میدهد و اکنون نیز با نفرات
آماده و جوانش زیر نظر حاتمی راهی تورنمنت چین شده
است .هدف کادرفنی در این اردو و سفر چین فرصت دادن به
بازیکنان جوان بود تا آنها بتوانند خودشان را نشان دهند و
در میدان مبارزه محک بخورند.

