در آستان دوست
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست
نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر
نهادم آینهها در مقابل رخ دوست
صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد
که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست

خواجه حافظ شیرازی

گذر و نظر

که به تدبیر تو تشویش
خمار آخر شد
آرش وکیلی
بسیاری امروز بیش از اینکه از ریاست جمهوری
روحانی خوشحال باشیم ،به دلیل جلوگیری از به قدرت
رسیدن تفکر تندروی افراطی خوشحالیم .انتخاب
روحانی برای ما از روی اختیار نبود ،ما قضیه حقوقهای
نجومی را فراموش نکردیم ،درد بیکاری جوانمانمان
همچنان برجانمان نشسته ،دردهای بسیاری با
گذشت  4سال دولت امید همچنان پابرجایند .اما ما
برای جلوگیری از به قدرت رسیدن افراطیها و ضایع
شدن بیش از پیش حقوق و آزادی مردم کشور تن
به این رأی دادیم و انصاف ًا روحانی هم سنگ تمام
گذاشت .روحانی که در سال  92با زاویهی بسیار زیاد
از تفکر اصالحطلبی مورد حمایت طیفهای گوناگون
اصالحات قرار گرفت حاال در قامت رئیس جمهوری
اصالحطلب حرفهای دل ما را میگوید و در مسیری
حرکت میکند که باب طبع ماست .فراموش نکنید ما
رأی دادیم به امید دوستی با جهان ،ما رأی دادیم تا
کسانی بر سر کار نیایند که با بیتدبیریشان جنگی
دیگر در وطن عزیزمان رخ دهد ،ما بار دیگر طاقت
پرپرشدن جوانانمان را نداریم .رأی ما به ثبات اقتصادی
و توسعهی فرهنگی بود.
ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد
که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد
روز جمعه بار دیگر اکثریت ملت با رای خود تقابل با
افراطیگری را اعالم کرد ،به امید اینکه مسئولین به
قدرت رسیده و مسرور امروز بیش از پیش در پی درمان
دردهای ملت باشند.
در آرزوی روزی هستیم که نسلهای آینده نه از روی
اجبار و ترس از افراط و بیبرنامگی ،بلکه به امید ایرانی
آبادتر و ملتی شادتر رایهایشان را به صندوق بریزند.
در آرزوی روزی هستم که عقل و تدبیر مهمترین
شاخصههای انتخابمان باشد .روزی که آنقدر توسعهی
علمی و فرهنگی در کشور گسترش یافته باشد که پیش
از انتخابات از سبد رای عدهای در روستاها و شهرهای
کوچک و حتی بزرگ نترسیم و چون عقالنیت جای
ترس از سرنوشت را در انتخاباتمان خواهد گرفت اساس ًا
اختالف نظر میان اقشار مختلف سبب پویایی در جامعه
میشود نه اینکه سبب تضاد و مقابله و تشویش...
آقای روحانی ...مسئولیت سنگینی بر دوش شماست...
از شما خواهش میکنم این حرفها را فراموش نکنید.

21ماه مي سال  ۲۱۶پيش از ميالد نيروهاي
كارتاژ (بخشي از شمال آفريقا به مرکزيت تونس)
به فرماندهي هانيبال كه وارد شمال ايتاليا شده بود،
در اين منطقه ارتش روم را شكست دادند .در اين
جنگ که در آن هانيبال فيل جنگي هم بکار برده
بود و اين فیلها را از کوههای آلپ عبور داده بود
بيش از  45هزار نظامي رومي كشته شدند.
طبق افسانهها وقتی هامیلکار ،پدر هانیبال
میخواست برای فتح اسپانیا و جنگ با روم
حرکت کند ،هانیبال که آن زمان یازدهساله (به
روایتی نهساله) بود از او خواست تا او را نیز با
خود ببرد ،هامیلکار موافقت کرد ولی با این شرط
که هانیبال سوگند یاد کند که تا زمانی که زنده
است با روم دشمن باشد (به روایتی انتقام کارتاژ
را از روم بگیرد) .هانیبال این سوگند را در مذبح
(بَعل همان) یادکرد و با پدرش به اسپانیا رفت
و در سراسر عمرش به این سوگند وفادار ماند.
پس از مرگ هامیلکار در اسپانیا ،پسرخوانده و
دامادش هاسدروبال و پس از او هانیبال فرمانده
نظامی کارتاژ شد .آن زمان او بیستوششساله
بود و نیز در زمان او بود که دومین جنگ پونیک
(جنگهای میان کارتاژ و روم) در سال  ۲۱۸پیش
از میالد آغاز گشت و هفده سال به طول انجامید.
او پس از اجرای نقشه متهورانه گذشتن از آلپ و
وارد شدن به خاک ایتالیا ،با استفاده از نبوغ خود
ضربات مهلک و شکستهای قطعی بر پیکره
ارتش روم وارد کرد .معروفترین جنگ او نبرد
کان در سال  ۲۱۶پیش از میالد بود که ارتش
دشمن را محاصره و نابود کرد؛ اما کارتاژ بهخوبی از
فرمانده جنگی خود حمایت نکرد و سرانجام بااینکه
هانیبال هرگز شکست نخورده بود ،در جنوب ایتالیا
تنها ماند .رومیها توانستند دوباره متصرفات
هانیبال را آزاد کنند و پس از شکستهای پیدرپی
کارتاژ در اسپانیا ،روم اسپانیا را باز پس گرفت و
پا در خاک آفریقا گذاشت .کارتاژ ،هانیبال را
بهسرعت به کشور فراخواند .سرانجام درنبرد زاما
هانیبال برای اولین و آخرین بار شکست خورد
و کارتاژ مجبور شد تحت پیمان صلح ،امتیازات
فراوانی را به روم بدهد ،طوری که روم قدرت اول
منطقه مدیترانه شد.
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تبریک کنایهآمیز زاکانی به حسن روحانی بهخاطر پیروزی در انتخابات

زاکانی عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب در پیامی پیروزی
روحانی در انتخابات را تبریک گفت .علیرضا زاکانی در کانال
تلگرامی خود ضمن تبریک به روحانی با هزار طعنه و کنایه
نوشت:
هوالحکیم
واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا
همراهان گرامی بار دیگر دست عنایت خداوند متعال جلوه
گری کرد و حماسه جاودان دیگری در انتخابات دوازدهمین
دوره ریاست جمهوری رقم خورد.
 .۱نتیجه آراء هر چه باشد باید به این حماسه بالید و به
رهبری معظم انقالب اسالمی و مردم عزیز ایران اسالمی
بویژه همه شرکت کنندگان در انتخابات تبریک و شاد باش
گفت و از خداوند بزرگ عظمت و شوکت این ملت افتخار

آفرین را خواستار شد.
 .۲شمارش اولیه حکایت از پیشی گرفتن جناب آقای روحانی
در انتخابات و پیروزی وی دارد .علی رغم همه بداخالقی و
خالف گویی های ایشان و همفکرانش در ایام تبلیغات و
تخلفات صورت گرفته توسط مسئولین دولتی قبل و در حین
برگزاری انتخابات  -تا جایی که شائبه مهندسی آراء را در
ذهنها متبادر می ساخت و اعتراضات را برمی انگیخت  -با
پایان انتخابات و سیر قانونی آن ،باید به جناب آقای روحانی
تبریک گفت و اعالم نمود که رقابت انتخاباتی پایان یافته
و فصل کار و تالش برای ساختن ایران اسالمی آغاز شده
است و در این راه همه نیروهای انقالبی برای توفیق ایشان در
خدمت به انقالب اسالمی و ملت عزیز ایران آرزوی موفقیت
کرده و از هیچ کوشش و کمکی دریغ نخواهند کرد.

 .۳جناب آقای روحانی باید بدانند اعتراضات جبهه انقالب
به تخلفات صورت گرفته از مجاری قانونی دنبال خواهد شد و
دلدادگان به انقالب اسالمی مثل فتنه گران ،آسمان ریسمان
نخواهند کرد تا برای قدرت طلبی چند روزه دنیای خویش با
سرمایه های معنوی و مادی مردم رشید ایران بازی نموده و
با دروغ گویی ها و تهمت زنی های بسیار ،قابلیت های فوق
العاده چهل میلیون رای را در سال  ۸۸از بین ببرند .آنچه مهم
است مصالح انقالبی و منافع ملی است و در این راه همه
ظرفیت های جبهه انقالب در خدمت شما برای اعتالی ایران
اسالمی است و بالطبع عهد اخوت ما نیز با جنابعالی تا نقطهای
خواهد بود که از خط مستقیم انقالب اسالمی و خدمت به
مردم عزیز جدا نشوید.
 .۴بی شک خدمات حضرتعالی در مسیر فوق الذکر را با همه

ما مستضعفین جهان
محمدرضا امانی

رانندگیام خوب است .این را هم زنم میگوید و هم
برگههای بیمه نامهام که سال به سال در جیب عقب
شلوارم نم بر میدارد و بی اینکه برگهای ازش کم
شود به دفتر بیمه تحویل میشود .اما همه اینها از
خطر مالیده شدن توسط دیگر ماشینها نمیکاهد .تن

ماشین بینوای من پر است از مالیدگی .در این مواقع
پیش از رویت محل تصادف و تخمین خسارت نگاهی
ابتدا به راننده صددرصد مقصر میاندازم .اگر از من
مستضعفتر بود که لبخندی میزنم و میگویم عیبی
ندارد و پیش میآید و بهش آدرس لوازم یدکی آشنایی
را میدهم که قیمتهای مناسبی دارد و سوار میشوم و

وجود پشتیبانی خواهیم نمود و تمام ظرفیت های خویش را
برای موفقیت اقدامات خوبتان بکار خواهیم بست و در مقابل،
اقوال و افعال جنابعالی و همراهانتان را بدقت مدنظر قرار داده
و از قصورها و تقصیرهای احتمالی نخواهیم گذشت و مانع
حاکمیت اقدامات مخالف استقالل ،آزادی ،معنویت ،عدالت،
امنیت ،آسایش و رفاه مردم و پیشرفت ایران اسالمی بطور
قانونی خواهیم بود و به مدد الهی لحظه ای در مقابله با
اشرافیگری و غارتگری بیت المال تردید نخواهیم کرد.
 .۵تازه راه آغاز شده است و مسیر روشن آینده به ما نوید
میدهد که با حضور فعال و شبانه روزی خود انقالب سوم را
آغاز کرده و در پرتو آن ایران اسالمی را بر مکتب امام (ره)
بسازیم و الگویی برای مسلمانان و محرومین جهان قرار دهیم.
انشاءاهلل
دریچه

راه خودم را میروم .اگر هم از من کمتر مستضعفتر
بود که لبخند نمیزنم و میگذارم برود از هر قبرستانی
که دلش میخواهد لوازم ماشین اش را تهیه کند .با
خودم میگویم مگر ما مستضعفین جهان چه کاری جز
مالیدن بر ماشینهای هم داریم.
ادامه دارد...

لوک دسچیمانکر

ایران در شوک اعتصاب آسیایی خوزستانیها!

بازیکنان استقالل خوزستان برای بازی الهالل به فرودگاه نرفتند تا شوکی بزرگ به جامعه ورزش ایران وارد شود.
خبرها حاکی از این است که بازیکنان تیم فوتبال استقالل خوزستان به دلیل مشکالت مالی و اعتراض به شرایط
موجود حاضر به سفر به تهران نشدند.
به گزارش وب سایت نود ،کاروان تیم استقالل خوزستان که قرار بود ساعت  ۱۱راهی تهران شود تا با پرواز ساعت
 ۱۸:۳۰از تهران به مسقط برود به دلیل اعتصاب بازیکنان در تهران حاضر نشد.
کاروان استقالل خوزستان قرار بود عازم تهران شود که تنها اعضای کادر فنی به تهران آمدند .وقتی اعضای کادر

فنی این تیم متوجه عدم حضور بازیکنان شدند ،با توجه به اینکه حضورشان در تهران برای سفر به عمان بیفایده
بود آنها هم تصمیم گرفتند به منزلهایشان بازگردند .هنوز تکلیف استقالل خوزستان مشخص نشده و معلوم نیست
آیا بازیکنان این تیم تصمیم به شرکت در بازی مقابل الهالل میگیرند ،یا نه .دیدار استقالل خوزستان و الهالل
روز سهشنبه برگزار میشود.
اعضای تیم فوتبال استقالل خوزستان بعد از برگزاری آخرین دیدار لیگ برتر به دلیل مشکالت مالی حاضر به
برگزاری تمرین نشدند.

آلیاژ استیلی در اطراف فوالد!

برگی ازتاریخ

پيروزي بزرگ هانيبال بر
روميان

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
ویراستار :عاطفه مجیدی

www.mostaghelnewspaper.ir

نام استیلی در حالی برای سرمربیگری فوالد مطرح شده و البته مهمترین
گزینه این باشگاه لقب گرفته که او هم در سالهای اخیر موفقیتی نداشته و
حتی در ملوان هم نتوانست تا پایان لیگ دوام بیاورد.
با وجود اینکه بیش از  ۲هفته از پایان لیگ شانزدهم گذشته و پیش از
آن مشخص شده بود باشگاه فوالد خوزستان تمایلی به ادامه همکاری با
نعیم سعداوی ندارد اما هنوز تکلیف سرمربی جدید این تیم مشخص نشده.
در این مدت خبرهای زیادی در مورد گزینههای فوالد خوزستان به گوش
میرسید .از مربیان خارجی تا داخلیهایی که هر روز به تعدادشان اضافه
میشد اما هنوز سرمربی جدید فوالدیها مشخص نشده .این در حالی
است که االن تکلیف سرمربی اکثر تیمهای لیگ برتری معلوم شده و حتی
کارهای مربوط به جذب بازیکنان هم استارت خورده اما فوالد خوزستان
هنوز در خم یک کوچه قرار دارد و  ۲دستگی مانع از نهایی شدن گزینهها
شده.
بعد از اینکه مشخص شد نعیم سعداوی در فوالد ماندگار نیست و گزینه

باشگاه برای سرمربیگری تیم برای فصل آینده نیست ،خبرهای زیادی در
مورد سرمربی فوالد خوزستان در لیگ هفدهم به گوش رسید.
هنوز لیگ تمام نشده بود که گفته میشد حسین فرکی گزینه اصلی
فوالدیها برای فصل هفدهم است اما خود فرکی این مساله را بارها
تکذیب کرد .شاید یکی از دالیلی که باعث شد فرکی این مساله را بارها و
به صراحت تکذیب کند ،تمایل نداشتن او برای حضور در فوالد خوزستان
بود.
شنیده میشود حسین فرکی در جمع دوستانهای گفته که به هیچ وجه
نمیتواند با علیرضا اژدریزاده کار کند و به خاطر همین تحت هیچ شرایطی
سرمربی فوالد خوزستان نخواهد شد.
بعد از این مساله و البته تکذیبهای حسین فرکی ،از کوروش موسوی
بهعنوان یکی از گزینههای اصلی فوالد خوزستان یاد میشد .موسوی
ظاهرا خیلی زود هم برنامههای خود را به باشگاه داد چراکه او نخستین
و اصلیترین گزینه اژدریزاده به حساب میآید.
اژدریزاده خیلی تالش کرد موسوی را بهعنوان سرمربی فوالد خوزستان
معرفی کند اما ظاهرا بعضی از اعضای هیات مدیره باشگاه ،مخالف او
هستند و معتقدند مربی که در لیگ  ۲هم موفق نبوده و اخراج شده ،چطور
میتواند سرمربی فوالد خوزستان در لیگ برتر شود.
این در حالی است که کوروش موسوی در فوالد نوین موفق بود و حتی
این تیم را به لیگ برتر آورد اما بعد از آن در نساجی مازندران و البته تیم
دسته دومی هف سمنان نتوانست موفقیتی کسب کند و کنار گذاشته شد.
با مخالفت هیات مدیره باشگاه فوالد خوزستان برای سرمربیگری کوروش
موسوی ،همه منتظر بودند تا ببینند گزینههای این تیم برای هدایت تیم در
لیگ هفدهم چه کسی خواهد بود.
در مدت اخیر از گزینههای خارجی نام برده میشد و اینکه کارلوس پاکتا
سرمربی برزیلی به تیم نزدیک شده .حتی گفته میشد این مربی که سابقه
فعالیت در تیمهای باشگاهی حوزه خلیج فارس را دارد ،توافقات خوبی هم

با مسووالن باشگاه فوالد خوزستان داشته اما در روزی که همه منتظر نام
او بودند ،این مربی از بین گزینههای فوالد خیلی زود کنار رفت و جای خود
را به  ۲مربی ایرانی داد .مربیانی که حدس زدن نام یکی از آنها سخت بود.
در ابتدا گفته میشد یحیی گلمحمدی گزینه هدایت فوالد خوزستان
است اما ظاهرا او برای سرمربیگری در این تیم لیگ برتری مشکل دارد.
البته در همین رابطه گفته میشد محمدرضا شریفرئیس هیات مدیره
باشگاه فوالد خوزستان به دنبال حل مشکل گلمحمدی است اما قبل از
اینکه کاری انجام شود نام او بهعنوان گزینه تراکتورسازی تبریز مطرح
شد .بر این اساس فوالدیها به سراغ گزینه دوم خود رفتند؛ به سراغ
حمید استیلی.
ظاهرا حمید استیلی زمانی که سرمربی راهآهن بود ،با محمدرضا شریف
مربی تغذیه تیم ارتباط دوستانهای داشت که حاال حضور شریف در هیات
مدیره باشگاه فوالد خوزستان باعث شده نام استیلی بهعنوان یکی از
گزینههای اصلی سرمربیگری این تیم قرمز جنوبی مطرح شود.
نام استیلی در حالی برای سرمربیگری فوالد مطرح شده و البته مهمترین
گزینه این باشگاه لقب گرفته که او هم در سالهای اخیر موفقیتی نداشته
و حتی در ملوان هم نتوانست تا پایان لیگ دوام بیاورد .ضمن اینکه گفته
میشد سیاست باشگاه فوالد خوزستان بومیگرایی است که با مطرح شدن
نام استیلی ،روی این سیاست هم خط کشیده شد.
به هر حال تا االن چیزی که مشخص شده این است که علیرضا
اژدریزاده مدیرعامل باشگاه فوالد خوستان در تالش است هدایت تیم
را به کوروش موسوی بدهد اما هیات مدیره و مخصوصا محمدرضا شریف
از حمید استیلی حمایت میکنند.گفته میشود شانس استیلی برای هدایت
فوالد خوزستان خیلی بیشتر از دیگر گزینههاست و با توجه به اینکه باشگاه
فوالد به دنبال کاهش دوباره بودجهاش نمیتواند مربی خارجی بیاورد ،به
احتمال زیاد به زودی شاهد امضای قرارداد حمید استیلی بهعنوان سرمربی
جدید فوالد خوزستان خواهیم بود.

نوشاد با غلبه بر نیما جشن قهرمانی گرفت

قهرمانی با شکست برادر!

فینال تمام ایرانی رقابت های تنیس روی میز بازی های همبستگی
کشورهای اسالمی با پیروزی و قهرمانی نوشاد عالمیان به پایان رسید.
ست اول این بازی خانوادگی پایاپای بود و هر دو برادر با امتیازات تک تک
پیش رفتند تا اینکه پس از تساوی  11-11این نوشاد بود که  2امتیاز گرفت و
ست را به نام خود ثبت کرد.
در ست دوم این نیما بود که عملکرد بهتری داشت و توانست با نتیجه 7-11
به برتری دست یابد .در این ست برادران عالمیان چند بار رالی های تماشایی
اجرا کردند که با تشویق تماشاگران همراه شد.
نوشاد ست سوم را به قصد جبران آغاز کرد ولی پس از برتری اولیه ،نیما کار
را به تساوی کشید ولی نوشاد در ادامه باتجربه تر ظاهر شد و با نتیجه 7-11
کار را به سود خود تمام کرد.
ست چهارم با برتری  8-11نیما عالمیان به پایان رسید .نیما در این ست
از همان ابتدا برتر از نوشاد بود و در نهایت توانست ست را به نام خود کند تا
نتیجه کلی  2-2شود.
در ست پنجم هم نیما و نوشاد پایاپای تا امتیاز  10پیش آمدند اما این برادر
چپ دست (نوشاد) بود که کار را به سود خود درآورد و  2-3پیش افتاد.
این نتیجه ،ست ششم را بسیار حساس کرد زیرا شرایط متفاوتی را برای دو
برادر رقم می زد .همین عامل سبب شد نیما و نوشاد امتیاز به امتیاز باال بیایند
و در نهایت این نیما بود که با نتیجه  14-16پیروز شد تا همه چیز به ست آخر
کشیده شود.رقابت فشرده برادران عالمیان برای قهرمانی در آخرین ست هم
ادامه داشت و هیچ یک برتری محسوسی نسبت به دیگری نداشتند اما در اواخر
بازی نیما نتواست از برتری سه امتیازی اش استفاده کند و نتیجه  6-9را 9-11
واگذار کرد تا نوشاد جشن قهرمانی بگیرد.
گفتنی است در زمان برگزاری دیدار فینال بین برادران عالمیان هیچ کدام

از اعضای تیم ایران اعم از رئیس فدراسیون ،سرمربی و سایر بازیکنان در
سالن حضورنداشتند و برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در محل
سفارت کشورمان در آذربایجان حضور داشتند.شهسواری که عملکرد نسبتا
خوبی در این بازی ها داشت ،در بازی رده بندی برابر میائو وانگ ،پینگ پنگ
باز چینی االصل تیم آذربایجان قرار گرفت و در نهایت با نتیجه  -4یک مغلوب
شد تا دستش از کسب مدال کوتاه بماند.دو ست اول را حریف آذربایجانی
با حسابهای  11-13و  3-11به سود خود تمام کرد اما در ست سوم این
شهسواری بود که بازی را با نتیجه  8-11به سود خود به پایان رساند.در ست
چهارم بازهم این پینگ پنگ باز چینی االصل آذربایجان بود که موفق شد با
نتیجه  7-11پیروز شود .شهسواری در ست پنجم نمایش خیلی خوبی داشت
و حتی می توانست برنده باشد اما برخی بدشانسیها سبب شد این ست زیبا
و تماشایی با نتیچه  17-19به سود نماینده میزبان خاتمه یافته و دست پینگ
پنگ باز کشورمان از کسب مدال کوتاه بماند.

پورعلی گنجی دومین جام را با السد
کسب کرد
بازیکن ایرانی السد به قهرمانی تیمش در جام امیر قطر واکنش نشان
داد .او بسیار خوشحال است که فصل موفقیت آمیزی را با سفید پوشان
پشت سر گذاشت.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از الشرق ،السد توانست در
فینال جام امیر قطر با شکست دادن دو بر یک الریان جام قهرمانی
را باالی سر ببرد.
مرتضی پور علی گنجی ،ستاره ایرانی السد در این دیدار هم تیمش
را همراهی کرد و توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد .او فصل
رویایی را با السد پشت سر گذاشت و این دومین قهرمانی او در یک
فصل به شمار می آید.
بازیکن تیمملی فوتبال ایران بعد از قهرمانی با السد در جام امیر قطر
گفت :دیدار فینال اصال آسان نبود ،بلکه با تیم بسیار خوب و با کیفیتی
بازی کردیم .بعد از این که الریان دروازه ما را باز کرد برای جبران گل
خورده به بازی هجومی روی آوردیم و عملکرد بسیار خوبی از خود
نشان دادیم .جواب گل الریان را با دو گل دادیم و این نشان می دهد
که تمرکز بسیار باالیی داشتیم.
او ادامه داد :بسیار خوشحالم که برای تیم بزرگی همچون السد بازی
می کنم و دومین جام خود را به دست آوردم .فصل را بدون بازیکن
آسیب دیده به پایان رساندیم و این بسیار خوشحال کننده است .این
جام را به هواداران خود که با شور و اشتیاق زیاد ما را تشویق کردند
هدیه میکنیم.
السد پیش از این هم توانست قهرمانی در جام حذفی قطر را به دست
آورد .این تیم در لیگ ستارگان قطر هم با اختالف یک امتیازی نسبت
به لخویا نایب قهرمان شد.

ادبیات کالسیک -کلیله و دمنه

کاه به تبع دانه حاصل آید
نیش نیش میرزا
یاران جان از امروز در این ستون بخشهایی
از کلیله و دمنه را همراه هم میخوانیم تا از آن
درس بگیریم و آیینهی عبرتمان باشد در زندگی.
َکلیله و دِمنه کتابی است از اصل هندی که در
دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد .کلیله
و دمنه کتابی پندآمیز است که در آن حکایتهای
گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات) نقل شدهاست.
نام آن از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه
گرفته شدهاست .بخش بزرگی از کتاب اختصاص
به داستان این دو شغال دارد .اصل داستانهای آن
در هند و در حدود سالهای  ۱۰۰تا  ۵۰۰پیش
از میالد بهوقوع میپیوندند.برای شروع امروز از
بخش اول باب برزویهی طبیب شروع میکنیم و
امیدوارم مورد قبول طبعتان واقع شود :چنین گوید
برزویه ،مقدم اطبای پارس ،که پدر من از لشکریان
بود و مادر من از خانه علمای دین زردشت بود و
اول نعمتی که ایزد ،تعالی و تقدس ،بر من تازه
گردانید دوستی پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر
حال من ،چنانکه از برادران و خواهران مستثنی
شدم و بمزید تربیت و ترشح مخصوص گشت و
چون سال عمر بهفت رسید مرا برخواندن علم طب
تحریض نمودند ،و چندانکه اندک وقوفی افتاد و
فضیلت آن بشناختم برغبت صادق و حرص غالب
در تعلم آن میکوشیدم ،تا بدان صنعت شهرتی
یافتم و در معرض معالجت بیماران آمدم .آنگاه
نفس خویش را میان چهار کار که تگاپوی اهل
دنیا ازان نتواند گذشت مخیر گردانیدم :وفور مال
و لذات حال و ذکر سایر و ثواب باقی .پوشیده
نماند که علم طب نزدیک همه خردمندان و در
تمامی دینها ستوده است .در کتب طب آوردهاند
که فاضلتر اطبا آنست که که بر معالجت از جهت
ذخیرت آخرت مواظبت نماید ،که بمالزمت این
سیرت نصیب دنیا هرچه کامل تر بیابد و رستگاری
عقبی مدخر گردد؛ چنانکه غرض کشاورز در
پراکندن تخم دانه باشد که قوت اوست .اما کاه
که علف ستوران است بتبع آن هم حاصل آید .در
جمله بر این کار اقبال تمام کردم و هر کجا بیماری
نشان یافتم که در وی امید صحت بود معالجت او
بر وجه حسبت بر دست گرفتم.

کوتاه ورزشی
ِ
شوک سونامی خروج از پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس این روزها از پیشنهادات خارجی
خود صحبت می کنند و مربیان و مسئوالن باشگاه
خود را نیز در جریان این پیشنهادات قرار داده اند.
علیرضا بیرانوند ،مهدی طارمی ،سروش رفیعی ،کمال
کامیابی نیا ،وحید امیری از جمله این نفرات بودند که
اخیراً علی علیپور هم به جمع آنها اضافه شده است.

قطر 2022بهترین دوره جام جهانی

تیم فوتبال السد شب گذشته در فینال جام امیر قطر
مقابل الریان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه  2بر یک
به پیروزی برسد و دومین قهرمانی این فصل خود را کسب
کند .شیخ سلمان پس از این دیدار گفت:جام جهانی 2022
قطر بهترین دوره جام جهانی می شود

خطر محرومیت در کمین فوتبال ایران؟

با نرفتن بازیکنان استقالل خوزستان برای بازی با الهالل
به فرودگاه فوتبال باشگاهی ایران در خطر محرومیت قرار
گرفت.

توفان یزدانی در باکو

حسن یزدانی با ضربه کردن قهرمان جهان و المپیک
از کشور آذربایجان به فینال وزن  86کیلوگرم بازی های
کشورهای اسالمی در باکو راه یافت تا ایران در روز پایانی
مسابقات کشتی آزاد دو فینالیست و دو شانس مدال برنز
داشته باشد.

پیروزی نوجوانان ایران مقابل تیم میزبان

تیم فوتبال نوجوانان ایران در حضور  10هزار هوادار تیم
میزبان ،موفق شد حریف خود را شکست دهد .تیم نوجوانان
کشورمان در دومین بازی خود در پانداکاپ جمعه موفق شد
با نتیجه  2بر یک تیم جوانان چین ،میزبان مسابقات را
شکست بدهد.

شایعه بزرگ:

علی کریمی روی نیمکت نفت!
آی اسپورت  -در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری
مهم ترین اتفاق دیروز کشورمان بود بعضی از سایتها خبری
را منتشر کردند که می تواند یک خبر فوق العاده مهم در
حوزه فوتبال باشد .بعد از استعفای علی دایی از سرمربیگری
نفت تهران ،گفته میشود قهرمان جام حذفی شاید یک
چهره ویژه را به عنوان سرمربی اش انتخاب کند ...

مقصد احتمالی جهانبخش؛ بوندس لیگا

علیرضا جهانبخش فصل بعد در چه تیمی توپ خواهد
زد؟ اگر چه آلکمار عالقه زیادی به حفظ وینگر ایرانی اش
دارد اما پیشنهادات خوبی که از انگلیس و آلمان برای این
بازیکن رسیده باعث شده که هیچ چیزی درباره تیم بعدی
علیرضا مشخص نباشد.

صید جدید منصوریان

درحالی که مسووالن باشگاه استقالل خوشبین به تمدید قرارداد
امید نورافکن بودند این بازیکن فقط قول تمدید داد و راهی کره
جنوبی شد.
مسابقات جام جهانی جوانان  2017درکره جنوبی برگزار می شود
و امید نورافکن به عنوان کاپیتان تیم جوانان ایران امیدواراست
پس ازدرخشش دراین رقابت ها لژیونرشود و به قاره اروپا برود.
نورافکن جوان درحال حاضرقراردادی با باشگاه استقالل تهران
نداشته و بازیکن آزاد محسوب می شود وقادراست به راحتی به
هرتیمی که خواست برود.

