در آستان دوست

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                                  
  واندر آن ظلمت شب ،آب حیاتم دادند
چه مبارك سحری بود و چه فرخنده شبی                   
  آن شب قدر كه این تازه براتم دادند
      حافظ

گذر و نظر

شاید باید
«قدر» بدانیم

آرش وکیلی

عادت کرده ایم که قدر خیلی چیزها را ندانیم،
چیزهای کوچکی که جزئی از زندگی ما شده
اند .چیزهایی که حتی به چشممان هم نمی آید.
فراموششان کرده ایم ،برایمان عادی شده اند! می
دانی مثل چی؟ مثل همین که االن «هستی»! همین
رو به رو نشسته ای و داری نوشته های مرا می
خوانی ...همین که «هستم» ...نعمت بودن را مدت
هاست فراموش کرده ایم! تا به حال چقدر«قدر»
بودنت را دانسته ای؟
«حیات» یکی از نعمتهایی است که اصال متوجهش
نمی شویم ،اینکه می شد نباشیم! ولی حتی اگر بر اثر
یک اتفاق (!) االن هستیم و نعمت زندگی از سوی
منبع الیزال هستی به ما عطا شده ،ولی انگار این
لطف دادار هستی را فراموش کرده ایم .انگار نه انگار
که هستیم تا «بشویم»!
دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت
ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که در مانی
امروز در خبرها آمده بود که در آستانه شبهای قدر
خانواده ای از خون فرزند مقتول خود گذشتند و قاتل
از پای چوبه دار پایین آمد .چه خوب که این اتفاق
افتاد .همیشه معتقد بودم که نعمت حیات ،هدیه ای
است از جانب پروردگار که فقط او می تواند آن را از
بندگانش بگیرد و بنده ای که خود خطاکار است و
امکان لغزش دارد به هیچ وجه نه تنها حق گرفتن
جان همنوعش را ندارد که به زعم بنده حق قضاوت
در مورد این نعمت نیز کار هر کسی نیست.
بگذریم...
در شبهای قدر بیایید قدر چیزهایی که داریم را
بیشتر بدانیم ،بیایید بدون حساب و کتاب صواب و
عذابهایمان با خودمان خلوت کنیم و خودمان را اندازه
بگیریم ،ببینیم اگر قرار باشد بنشینیم در یک کفه
ترازو کفه ی دیگر را باید با چه چیزی پر کنیم؟
شبی که «قدر» همدیگر را بدانیم« ،قدر» زندگی و
ما یتعلق به را  ...و «قدر» خودمان را ...مطمئن باشید
از هزار شب بهتر خواهد بود...
وقتی با خدا تنها شدید مرا هم دعا کنید.
در شب قدر ار صبوحی کردهام عیبم مکن
سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
حافظ
برگی ازتاریخ

تکرار تاریخ...

روز  25خرداد دو تجمع بزرگ را به یاد می
آورد .دو تجمع با فاصله ی  28سال .اولی را
در سال  60جبهه ی ملی در حمایت از لیبرال
دموکراسی برگزار کرد و دومی را در خرداد
 88معترضین به نتایج انتخابات برگزار نمودند.
پس از انقالب ،جبهه ملی در جهت برپایی
یک نظام لیبرال دموکراسی گام بر میدارد ،اما
رویدادهایی که در سالهای پس از انقالب رخ
داد کام ً
ال در تضاد با مشی و آرمان جبهه ملی
قرار داشت .لذا تصمیم گرفتند که مردم را به
راهپیمایی بر ضد سیاستهای حاکمیت دعوت
نمایند .راهپیمایی با استقبال مردم در روز 25
خرداد  ۱۳۶۰انجام شد که با درگیریهایی
همراه بود .از صبح روز راهپیمایی امام خمینی
در برابر آن موضع گرفت و سران جبهه ملی
را با فتوایی بیسابقه به ارتداد متهم ساخت.
حکمی که حتی در مورد کمونیستها و
گروههای ماتریالیست هم صادر نشده بود .پس
از این حکم رهبران و اعضای جبهه ملی سالها
زیر فشار ،قرار گرفتند.
تجمع دوم که هشت سال از آن می گذرد
تظاهرات اعتراضی حامیان معترضین به نتایج
انتخابات در ایران است که امروز هر سه نفر
معترض آن در حصر هستند ،راهپیمایی
اعتراضآمیزی که در تاریخ  ۲۵خرداد ،۱۳۸۸
 ۳روز پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست
جمهوری ،با حضور میلیونی ایرانیان در شهر
تهران و دیگر شهرهای ایران ،و برخی شهرهای
دیگر کشورها صورت گرفت .این تظاهرات از
ت ایران بود.
بزرگترین تظاهرا 
این تظاهرات در تهران به دعوت میرحسین
موسوی و بدون مجوز وزارت کشور برگزار شد.
اتهام تعدادی ازبازداشتشدگان حوادث بعد از
انتخابات نیز شرکت در این راهپیمایی بود.
یکی از مهمترین ویژگیهای این راهپیمایی
آن بود که شرکتکنندگان در آن ،شرکت
کنندگان کام ً
ال ساکت بودند و هیچگونه
شعاری نمیدادند و حتی اگر کسی هیجانزده
میشد و شعاری میداد ،بقیه او را دعوت به
سکوت میکردند .پدیدهای که در مقایسه با
حالوهوای حرکتهای اعتراضی دیگر نقاط
جهان ،نوظهور بود.
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کایمرا؛ وقتـی اخـالق و علـم مقابل هـم میایستنـد

بر اساس اخبار منتشر شده اخیر ،کشور ایاالت
متحده آمریکا قوانین سفت و سخت پیشین خود را بر
دستکاریهای ژنتیکی مرتبط با انسان لغو کرده است
و همین موضوع باعث شده تا پروژهای پر سر و صدا به
نام کایمرا دوباره بر سر زبانها بیفتد .تعداد زیادی از
شرکتهای مختلف تحقیقاتی و پزشکی آمریکا با تغییر
قانون اخیر فعالیت خود را در پروژه کایمرا از سر گرفتهاند.
در این پروژه قرار است اعضای بدن انسان در حیواناتی
خاص مانند خوک رشد و نمو داده شود تا بتوان با استفاده
از عضو تازه به دست آمده ،جان انسانها را نجات داد.
کایمرا یا آمیژه در داستانهای افسانهای و تاریخی به
موجوداتی گفته میشد که از تلفیق دو حیوان یا یک
حیوان و انسان به دست آمده بودند .نام گذاری این پروژه
خاص پزشکی هم به دلیل ارتباط تاریخی آن با این
افسانهها چندان نا مرتبط به نظر نمیرسد.

در گذشته بسیار نزدیک ،دو دسته از مخالفان پروژه
کایمرا تا متوقف کردن این پروژه پیش رفتند اما به نظر
میرسد سرانجام این دانشمندان بودند که پیروز این
جنگ قانونی شدهاند .عالقهمندان به حقوق حیوانات
و همچنین سیاست مداران پیرو اخالق را میتوان دو
دسته اصلی مخالف پروژه کایمرا دانست که البته تا
حدود زیادی این جنگ قانونی را حداقل در کشور آمریکا
باختهاند .نگرانی اصلی در زمینه پروژه کایمرا به تغییراتی
است که ممکن است در ذهن حیوان به وجود بیاید و
در نتیجه حیوانی باهوشتر و نزدیک به انسان ساخته
شود .با بررسیهای دقیقتر تا حدود زیادی این نگرانی
بر طرف شده است زیرا در پروژه کایمرا تنها یک عضو
خاص در بدن حیوان مورد نظر پرورش داده خواهد شد.
تا امروز بیش از بیست ترکیب خوک-انسان و
گوسفند-انسان در این آزمایشگاهها تولید شده است

که البته این گروههای تحقیقاتی هیچ اطالعات علمی
خاصی را منتشر نکردهاند .شاید دلیل اصلی این موضوع
رقابتی باشد که بین این گروههای مختلف در جریان
است .رقابتی که سرانجام منجر به بازاری مالی بر سر
اولین تولیدکننده اعضای بدن انسان به صورت کایمرا
خواهد بود .دانشمندان فعال پروژه کایمرا بر این باورند
که این پروژه نه تنها میتواند ناجی جان هزاران نفری
باشد که در لیست انتظار دریافت عضو هستند ،بلکه
میتواند تعریف دقیقتری از ذهن و بدن انسان و نحوه
عملکرد اعضای بدن به پزشکان بدهد.
سه حیوان موش ،خوک و گوسفند را میتوان آغازگر
پروژه کایمرا دانست .پروژهای که با همه مخالفتها و
دردسرها به نظر میرسد سر انجام در آمریکا انجام خواهد
شد و بدون شک کشورهای دیگر نیز ادامه دهنده این
راه خواهند بود.

رویای حیات ابدی و یا حتی کمی طوالنیتر ،رویایی
است که انسانها قرنهاست با آن زندگی میکنند و
این پروژه حداقل روی کاغذ میتواند طول عمر انسان
را تا حدود زیادی افزایش دهد .البته باید به این موضوع
اشاره کرد که تلفیق سلولی در آمیژهها سالهاست که
انجام میشود اما تغییرات اخیر منجر به قرار دادن و نمو
عضوی کامل از انسان در بدن حیوان مورد نظر خواهد
بود .تغییرات سلولی بدن حیوان در حدود  ۳تا  ۵درصد
پیشبینی شده است که میتواند تا حدود زیادی خیال
مخالفان این پروژه را راحت کند .با این حال ترس از
حیوانی هوشمند که بتواند بسیاری از مسائل را درک
کند و حتی دارای حقوق انسانی باشد تا حدود زیادی
عالقهمندان و مخالفان پروژه کایمرا را نگران خواهد
کرد .ترسی که البته تنها با پیشرفت این پروژه برطرف
خواهد شد.

شباهت های مسجد شیخ لطف اهلل با مسجد حسینیۀ ارشاد

ویژگیهایی چون قرار دادن شبستان در جهت قبله و ساخت
گنبدخانه ای عظیم به عنوان شبستان را میتوان به عنوان
درسهایی که مسجد حسینیۀارشاد از معماری سنتی مساجد ایران
گرفته است ،مشاهده کرد .در این میان ،در نگاه اول ،شباهت
این مسجد با مسجد شیخلطفاهلل قابل توجه است .ساخت فرمی
با هندسۀ کامل و رسیدن از فرمی مکعبی شکل به گنبد دوار،
از سنتهای معماری ایرانی است که ریشه در باورهای کهن و
آیینی ایرانیان دارد.
اما با وجود این شباهتها ،تفاوت عمدهای در کیفیت فضایی

مسجد حسینیۀ ارشاد در مقایسه با مسجد شیخلطفاهلل قابل درک
است .این تفاوتها را میتوان با دقت در تناسبات و تزیینات و
سایر ویژگیهای هر دو مسجد مورد بررسی قرار داد.
تناسبات و تزیینات دو عاملی است که در کنار الگوی معماری
گنبدخانهای شبستان ،به انسجام و هماهنگی اجزای گوناگون در
مسجد شیخلطفاهلل منجر شدهاست و در آن حرکتی رو به باال به
سمت مرکز گنبد را پدید آوردهاست؛ درحالیکه ،در مسجد حسینیۀ
ارشاد چنین هماهنگی مشاهده نمیشود.
به عنوان مثال ،از نظر تناسبات ،در نسبت اندازۀ نورگیرها و

همچنین ابعاد محراب ،مالحظات موجود در مسجد شیخ لطف
اهلل مورد توجه قرار نگرفته است.
از نظر تزئینات نیز در مسجد حسینیۀ ارشاد ،همسویی با حرکت
فرمی مسجد وجود ندارد؛ درحالیکه در مسجد شیخ لطف اهلل
با تأکید بیشتر بر جهات عمودی و مورب به سمت مرکز گنبد
هماهنگی میان فرم معماری و تزیینات پدید آمده است .میتوان
مشاهده کرد با بهکارگیری جهت افقی در کتیبه های مسجد
حسینیۀ ارشاد نوعی اغتشاش میان فرم و تزیینات پدید آمده
است.

خداحافظی سروش رفیعی از پرسپولیس

به خاطر یک مشت دالر!

هافبک شماره هفت پرسپولیس که در نیمفصل به جمع شاگردان برانکو
اضافه شده بود ،خبر از جداییاش از این تیم و حضور در تیمی خارجی داد.
به گزارش «مستقل» ،سروش رفیعی ،هافبک تکنیکی پرسپولیس که در
نیمفصل با پایان دوران سربازیاش از تراکتور به جمع شاگردان برانکو اضافه
شده بود ،بعد از پایان قرارداد شش ماهه خود ،حواشی زیادی را حول ادامه
همکاریاش با این تیم به دنبال داشت.
درحالیکه طی روزهای اخیر صحبت زیادی در خصوص حضور این بازیکن
در لیگ قطر به گوش میرسید در نهایت او با اعالم رسمی خبر جداییاش از
طریق اکانت رسمیاش آن را قطعیت بخشید.
رفیعی در این باره نوشت« :همیشه نمیتوانید همه را راضی نگهدارید ،هر

انتخابی موافقان و مخالفان زیادی دارد.
بههرحال به نظرات شما احترام میگذارم ولی در این شرایط تصمیمم این
است که ادامه فوتبالم را بیرون از کشور سپری کنم ،تجربیات جدیدی به دست
بیاورم و درآمد بیشتری کسب کنم.
ممنونم بابت تمام لطف و محبتهایی که در این مدت به من داشتید.
ممنونم از مدیریت محترم ،مربیان و دوستان عزیز و مهربانم در تیم که
همیشه برخورد گرمی داشتند و من را حمایت کردند.
امیدوارم روزی با شرایط بهتر و قویتر از قبل بازهم در لباس سرخ تیم
محبوبم بازی کنم.
آرزوی موفقیت و سربلندی در تمام مراحل برای پرسپولیس بزرگ»

از «غفور جهانی ،جام جهانی» تا «سالم به جام جهانی» همراه با
همزمان با صعود ایران به جام جهانی در  ۴دوره گذشته
 ۴گزارشگر مختلف آن را از طریق صداوسیمای ایران به
مردم مخابره کردند و پیام رسان شادی شدند.
هرکدام از این گزارشگران با عبارات و اصطالحاتی
که در این مسابقات به کار بردند خود را بیشتر به مردم
معرفی کردند و از همین جهت است که هنوز بسیاری از
مردم صدای عطا اهلل بهمنش و جواد خیابانی را با گزارش
صعودشان به جام جهانی می شناسند.
مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۸
عطاء اهلل بهمنش گزارشگر بازی ایران و استرالیا که چند
روز گذشته خبر فوتش در بیمارستان تکذیب شد ،در ۵۴
سالگی گزارشگر بازی ایران و استرالیا و پیام رسان گل
غفور جهانی بود .در آن بازی که در حضور بیش از ۹۵
هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی فعلی برگزار شد در اواخر
نیمه اول روی پاس زیبای علی پروین ،غفور جهانی دروازه
استرالیایی ها را باز کرد .عبارت معروف بهمنش برای آن
دیدار ،بازی با کلمات «غفور جهانی جام جهانی» بود که
آن را برای مهاجم انزلی چی تیم ملی ماندگار کرد.
مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸
هرچند بهمنش اولین گزارشگر صعود تیم ملی به جام
جهانی بود اما جواد خیابانی بدون شک ماندگارترین صدای
صعود به جام جهانی را به خود اختصاص می دهد .خیابانی

قول رییس فدراسیون
کاراته به مهمان ماه عسل

محمد صادق فرجی قول داد زمینه الزم برای حضور
مهمان ماه عسل در یک تورنمنت بینالمللی را فراهم
کند.
در جریان برنامه روز سه شنبه ماه عسل شبکه
سوم سیما« ،مهدی» ،میهمان کوچولو برنامه به
رغم مشکالتش در زندگی در پاسخ به سوال احسان
علیخانی که چه آرزویی دارد ،کسب مدال المپیک در
رشته کاراته را آرزویش ذکر کرد .مهدی کوچولو البته
این را هم گفته که مشکالت مالی سدی برای آموزش
کاراته اوست .محمد صادق فرجی ،رییس فدراسیون
کاراته طی تماس با عوامل برنامه ماه عسل از حمایت
کامل ورزشی این کودک توسط فدراسیون کاراته ایران
خبر داد.فرجی ضمن کمک به مراحل آموزش «مهدی»
برای فراگیری هر چه بهتر رشته کاراته ،قول حضور او
در یک تورنمنت بینالمللی را هم داد .ضمن این که در
صورت عالقه مهدی ،فدراسیون کاراته از او دعوت کرد
تا در اردوی تیم ملی کاراته نوجوانان و جوانان پسر
اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته باشد تا
چند جلسه با ملی پوشان کشورمان تمرین کند.

گزارشگران صعود...

در دورهای حضور داشت که تلویزیون نسبت به گذشته
در دسترس بیشتر مردم قرار داشت و پیامش مثل بمب
خیابان های ایران را منفجر کرد .وی تنها گزارشگری
است که پیام صعود ایران به جام جهانی در خارج از کشور
را به طور زنده از ورزشگاه مخابره کرده است .خیابانی که
بازی رفت ایران و استرالیا را هم گزارش میکرد در هر
دوبازی به شدت معتقد بود که ایران باید از روی زمین
فرصت های گلزنی را مهیا کند و برای همین وقتی
خداداد عزیزی گلش را به ثمر رساند عبارت «بازهم روی
زمین» را به کار برد تا حرف خود را اثبات کند .او در بازی
برگشت بعد از پاره شدن تور ایران توسط یک هوادار دیوانه
استرالیایی به شدت علیه استرالیایی ها موضع گرفت و بعد
از گل دوم نیز  ۶۰هزار هوادار استرالیایی را هواداران بی
ادب خواند که موقع سرود تیم ملی ایران سروصدا کردند.
عبارت غزال تیزپای فوتبال ایران نیز بعد از این بازی در
مورد خداداد ماندگار شد .خیابانی بعد از بازی همراه با
بازیکنان تیم ملی به شادی پرداخت و که اشک شوق او
در تصاویر ارسالی رسانه ای شد.
مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶
عادل فردوسی پور که در مقدماتی جام جهانی  ۲۰۰۲در
بازی مقابل بحرین نتوانسته بود خود را به عنوان گزارشگر
صعود معرفی کند ،دوباره در بازی مقابل بحرین که یک

تساوی هم ایران را به جام جهانی سوق می داد گزارشگر
بازی معرفی شد .در مقدماتی جهانی  ۲۰۰۲بعد از بازی
بحرین ،در بازی های ایران مقابل امارات و ایرلند جنوبی
وی دیگر گزارشگر بازی نشده بود اما بحرین فرصتی بود
که عادل فردوسی پور نیز خودش را به عنوان گزارشگر
صعود معرفی کند؛ فریاد گل عادل فردوسی پور .کشیدن
این کلمه تا حدودی وی را از گزارشگران دیگر صعود
به جام جهانی متمایز کرده است که از اصطالح «توی
دروازه» برای گل ها استفاده می کردند .البته او بعد از
گل بارها تاکید کرد که چه کسی فکر می کرد محمد
نصرتی گل صعود به جام جهانی را به ثمر برساند .رابطه
او و محمد نصرتی بعد از این گل هیچ گاه خوب به نظر
نمی رسید و نصرتی همیشه معتقد بود که مادرش عادل
را نفرین کرده است!
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴
مزدک میرزایی بعد از دو تجربه ناموفق در مقدماتی
جام جهانی  ۲۰۰۲و  ۲۰۱۰گزارشگر صعود ایران به جام
جهانی  ۲۰۱۴شد .آن هم در بازی که بازهم کسی شانس
چندانی برای ایران قائل نبود؛ ایران باید کره جنوبی را در
زمین خودش شکست می داد .خود مزدک میرزایی هم
بعد از گل بر باور نکردنی بودن این اتفاق تاکید می کرد.
شاید گل قوچان نژاد آن چنان از روی حادثه و اتفاق شکل

گرفته بود که خود مزدک هم نتوانست به خوبی آن را
توصیف کند و جمله ماندگار از خود خلق کند.
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸
جواد خیابانی برای دومین بار گزارشگر صعود به جام
جهانی شد ،آن هم در شرایطی که امروز بیشتر از آن
که با خاطره بازی با استرالیا به یاد مانده باشد با جمالت
قصار و سوتی هایش شناخته می شود .با این حال خیابانی
در گزارش مقابل ازبکستان توانست خودش را با همان
حماسه سرایی مخصوص به خودش نشان دهد .برخالف
دو دوره گذشته که مردم هیچ اصطالح خاصی از صعود
به یاد ندارند ،او دو واژه «گل خوشبو» را بعد از گل اول و
«سالم به جام جهانی و سالم به مسکو» را بعد از گل دوم
به کار برد .البته این سالم گفتن های خیابانی دیگر آن
چنان ادامه داشت که به سن پطرزبورگ هم رسید که به
طور مشخص زاید بود .عبارت «ما که رفتیم روسیه ،کره
می مونه و چین و قطر و سوریه» هرچند تا حدودی عجیب
به نظر می رسید اما از لحاظ قافیه ای مورد استقبال قرار
گرفت .در مجموع خیابانی برای این بازی نسبت به خیلی
بازی های دیگر نشان داد تا حدودی با هدف وارد شده
بود .هرچند هنوز بازار گرفتن سوتی های او داغ به نظر
می رسد.
منبع :طرفداری

موافقت ایران با برگزاری بازی دوستانه با عراق در کربال

وزیر ورزش عراق از موافقت ایران برای برگزاری یک دیدار
دوستانه بین تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال عراق
در کربال خبر داد.
به گزارش مستقل و به نقل از ایسنا ،فدراسیون بینالمللی
فوتبال (فیفا) مدتها است که برگزاری هر گونه بازی
بینالمللی در خاک عراق به خاطر جنگ و ناامنی را ممنوع
کرده است اما به نظر میرسد که عراقیها رفته رفته با چراغ
سبز فیفا مواجه میشوند .عبدالحسین عبطان ،وزیر ورزش

اتحادیه جهانی دوچرخهسواری دوپینگی بودن رکابزن ملی
پوش جوان ایران را تایید و او را تا سال  ۲۰۲۱محروم کرد.
ابراهیم حاجیزاده ،رکابزن نیمه استقامتی رده جوانان
ایران مدتی پیش از سوی اتحادیه جهانی دوچرخهسواری

عراق از برگزاری یک دیدار دوستانه با تیمملی فوتبال ایران
در کربال خبر داد.
وزیر ورزش عراق اظهار کرد :همکاری وزارت ورزش عراق
با همتای ایرانی خود بسیار زیاد شده است و به زودی قرار
است که تیم ملی فوتبال ایران به کربال بیایید تا یک دیدار
دوستانه را برگزار کنیم.
برادران ایرانی ما با درخواستی که به آنها دادهایم موافقت
کردند و تنها این مانده است که زمان این دیدار دوستانه را

تعیین کنیم .او در پایان صحبتهایش گفت :با وزیر ورزش
و جوانان ایران و همچنین مسووالن کمیته المپیک ایران و
رییسان فدراسیون فوتبال این کشور نشستهای را برگزار
کردهایم.
قرار است که دیگر فدراسیونهای دو کشور هم نشستهای
مشترکی را برگزار کنند که این نشستها به خاطرات انتخابات
ریاست جمهوری عراق به تعویض افتاد و بهزودی برگزار
خواهند شد.

تایید دوپینگی بودن رکابزن ملیپوش ایران

به دلیل مثبت شدن نمونه دوپینگش تعلیق شده بود .اکنون
اتحادیه جهانی دوچرخهسواری مثبت بودن تست دوپینگ این
رکابزن ملیپوش ایران را با خارج از کردن از فهرست از
رکابزنان تعلیق شده و اضافه کردن و به فهرست محرومان،

تایید کرد .او به مدت چهار سال از حضور در مسابقات محروم
است .تست دوپینگ حاجیزاده در مسابقات قهرمانی آسیای
 ۲۰۱۷به دلیل وجود ماده آنابولیک استرویید مثبت شد و او تا
سال  ۲۰۲۱محروم است.

اردوی فرنگی کاران جوان در خانه کشتی سوریان

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابت های
جهانی روزهای  2تا  12تیرماه در خانه کشتی حمید سوریان ،سالن
شهدای هفتم تیر برگزار می شود .اردوی فرنگی کاران جوان در خانه
کشتی سوریان آغاز می شودبه گزارش خبرنگار کشتی و رزمی گروه
ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان ،اسامی نفرات دعوت شده به این
اردو به شرح زیر است:
 50کیلوگرم :پویا دادمرز -علی یاری زاده (خوزستان) محمدهادی
شعبانی (فارس)  55کیلوگرم :میثم دلخانی (فارس) محمدجواد

رضایی (قم) پویا ناصرپور (خوزستان)
 60کیلوگرم :کرامت عبدولی -حامد تاب -یوسف حسینوند-
(خوزستان)  66کیلوگرم :امین کاویانی حسین اسدی (خوزستان)
 74کیلوگرم :محمد شربی نیازی (خوزستان) سید محمدچوبچیان
(گیالن) محمد حسن حسینی (خراسان رضوی)  84کیلوگرم :آرمان
علیزاده (خوزستان) مهدی بالی (مازندران) حسین فروزنده (تهران)
 96کیلوگرم :امیرمحمد نوروزی (تهران) علی قاسمی (مازندران)
سید احسان اسماعیل پور (کرمان)  120کیلوگرم :امین میرزازاده

(خوزستان) امیرمحمد حاجی پور (مازندران) مسعود میرزائیان
(چهارمحال و بختیاری)سرمربی :حمید باوفا مربی منتخب سرمربی
با استناد به بند  1بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور ،انتخاب
مربیان تیم ملی :حسن حسین زاده مهرداد اسفندیاری فر -روح اله
میکائیلی -مجتبی باباجان زاده
ماساژور :محمدرضا صادقی سرپرست :مهدی شربیانی
رقابت های کشتی جوانان جهان روزهای  10تا  15مردادماه در
شهر تامپره فنالند برگزار می شود.

کلیلهودمنه

باب شیر و شغال3

آوردهاند که در زمین هند شگالی بود روی از
دنیا بگردانیده و در میان امثال خویش میبود؛
اما از خوردن گوشت و ریختن خون و ایذای
جانوران تحرز نمودی .یاران بروی مخاصمت
بر دست گرفتند و گفتند« :بدین سیرت تو
راضی نیستیم و ترا درین مخطی میدانیم،
چون از صحبت یکدیگر نمینماییم در عادت
و سیرت هم موافقت توقع کنی» و نیز عمر
در زحیر گذاشتن را فایدهای صورت نمیتوان
کرد .چنانکه آید روزی به پایان میباید رسانید
و نصیب خود از لذت دنیا میبرداشت؛ و التنس
نصیبک من الدنیا؛ و به حقیقت بباید شناخت
که دی را باز نتوان آورد و ثقت بدریافتن فردا
مستحکم نیست.
در نسیه آن جهان کجا بندد دل
آن را که بهنقد این جهانش تویی؟
شگال جواب داد که :ای دوستان و برادران،
از این ترهات درگذرید و چون میدانید که دی
گذشت و فردا در نمیتوان یافت از امروز چیزی
ذخیره کنید که توشه راه را شاید که این دنیای
فریبنده سراسر عیب است ،هنر همین دارد که
مزرعت آخرت است ،در وی تخمی میتوان
افگند که ریع آن در عقبی مهناتر میباشد.
نهمت به احراز مثوبات و امضای خیرات
مصروف دارید و بر مساعدت عالم غدار تکیه
مکنید و دل در بقای ابد بندید و از ثمره تن
درستی و زندگانی و جوانی خویش بینصیب
مباشید؛ که لذات دنیا چون روشنایی برق و
تاریکی ابر بیثبات و دوام است .در جمله ،دل
بر کلیه عنا وقف کردن و تن در سرای فنا سبیل
داشتن از علو همت و کمال حصافت دور افتد؛
و عاقل از نعیم اینجهانی جز نام نیکو و ذکر
باقی نطلبد؛ زیرا که خوشی و راحت و کامرانی
و نعمت آن روی بزوال و انتقال دارد.اگر سعادت
دوجهانی میخواهید این سخن در گوش گذارید
و از برای طعمه خویش که حالوت آن تا حلق
است ابطال جانوری روا مدارید و بدانچه بی ایذا
بدست آید قانع باشید ،چه آنقدر که بقای جثه
و قوام نفس بدان متعلق است هرگز فرونماند.
این مواعظ را بسمع خرد استماع نمایید و از
من در آنچه مردود عقل است موافقت مطلبید
که صحبت من با شما سبب وبال نیست ،اما
موافقت در اعمال ناستوده موجب عذاب گردد،
چه دل و دست آلت گناهست ،یکی مرکز
فکرت ناشایست و دیگر منبع کردار ناپسندیده
و اگر موضعی را در نیکی و بدی این اثر تواند
بود هرکه در مسجد کسی را بکشتی بزهکار
نبودی و آنکه در مصاف یکتن را زنده گذارد
بزهکار شدی؛ و من نیز در صحبت شما ام و
بدل از شما گریزان.یاران او را معذور داشتند
و قدم او بر بساط ورع و صالح هرچه ثابتتر
شد و ذکر آن در آفاق سایر گشت و به مدت و
مجاهدت در تقوی و دیانت ،منزلتی یافت که
مطمح هیچ همت بدان نتواند رسید.
کوتاه ورزشی

استعفای سرمربی قطر بعد از پیروزی

تیم ملی فوتبال قطر شب گذشته در دیداری سخت و
پرگل موفق شد کره جنوبی را در دوحه با نتیجه  3بر 2
شکست دهد .با این حال فوساتی تنها ساعاتی بعد از این
دیدار استعفای خود را اعالم کرد .قطر با  7امتیاز در رده
پنجم گروه نخست مرحله مقدماتی جام جهانی  2018قرار
گرفت .تیم ملی کشورمان با  20امتیاز ار این گروه به جام
جهانی روسیه صعود کرد.

آردا توران در حج...

باشگاه بارسلونا یک سال و نیم پیش با یک قرارداد
سنگین ،توران را از آتلتیکومادرید اسپانیا جذب کرد اما در
این مدت به علت مصدومیت در اکثر بازی ها غایب بود.
توران در هفته گذشته نیز ،به خاطر ضرب و شتم یک
خبرنگار ،از تیم ملی خداحافظی کرد .حاال آردا توران
عکسی را در صفحه شخصی اش منتشر کرده که به سفر
عمره رفته و در مکه مکرمه حضور دارد.

فرانسه  ۱۰نفره انگلیس را شکست داد

در مهمترین بازی دوستانه فوتبال دنیا ،تیم ملی فرانسه
در خانهاش  3بر  2انگلیس را شکست داد .در این بازی
ورزشگاه استادوفرانس پاریس ،فرانسه میزبان توسط
اومتیتی در دقیقه  ،22سیدبه در دقیقه  43و دمبله در دقیقه
 78به گل رسید و کین در دقایق  9و ( 48از روی نقطه
پنالتی) برای انگلیس گلزنی کرد .ضمن اینکه واران از
فرانسه در دقیقه  47از بازی اخراج شد.

خبر خوب وزیر ورزش برای پرسپولیسی ها

وزیر ورزش و جوانان گفت :آقای طاهری بازنشسته است
ولی با توجه به اعالم نهادهای نظارتی ایشان به کارش در
پرسپولیس ادامه میدهد.
دکتر مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان که در
نمایشگاه بینالمللی قرآن حضور پیدا کرده بود همچنین
درخصوص وضعیت هیات مدیره دو تیم سرخابی اظهار
کرد :بارها در این مورد صحبت کردهایم و تا آخر خردادماه
تکلیف هیات مدیره دو تیم پرسپولیس و استقالل مشخص
خواهد شد.

