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در آستان دوست 

دزد بی تقصیر جهان به روایت تصویر

سعدی جان جانان

اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست
مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست

اگر قبول کنی ور برانی از بر خویش
خالف رای تو کردن خالف مذهب ماست

کوتاه ورزشی

برگی از تاریخ

آسنسیو سال ۲۰۱۴ فقط یا ۳ میلیون یورو 
ارزشمندترین  از  یکی  حاال  و  شد  رئال  راهی 
روزنامه  می شود.  محسوب  تیم  این  بازیکنان 
مارکای اسپانیا درباره قرارداد آسنسیو نوشته 
که باشگاه رئال در فکر بیشتر کردن دستمزد 
اوست. به طوری که میزان حقوق دریافتی این 
میلیون   ۴.۵ به  یورو  میلیون   ۳.۵ از  مهاجم 
قرار  آن ها  این که  ضمن  رسید.  خواهد  یورو 
یورو  میلیون   ۵۰۰ به  نزدیک  قیمتی  است 

برای آزادسازی آسنسیو در نظر بگیرند.

کمال کامیابی نیا در بازی سه شنبه شب 
گشت.  بازخواهد  ترکیب  به  پرسپولیس 
طرفی  از  و  شده  برطرف  او  مصدومیت 
دیگر  بازی  این  در  می داند  خوب  برانکو 
استفاده  لزوم  نیست.  وقت ریسک کردن 
این  از هافبک شماره ۱۱ پرسپولیس در 
از  برانکو  باعث می شود که  احتماال  بازی 

تصمیم انظباطی اش بگذرد.

اول  صفحه  در  ورزشی  ایران  روزنامه  دیروز 
استقالل  از  برهانی  آرش  که  داده  خبر  خود 
به AFC شکایت کرده تا شاید با این روش 
بتواند ۱.۵ میلیارد تومان پولش را زنده کند. 
پیش از او، آندرانیک تیموریان و کاوه رضایی 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  به  استقالل  از  هم 
شکایت کرده بودند. البته مدتی قبل هم این 
خبر در رسانه ها منتشر شده بود که آن دفعه، 
نظر  به  اما  شد  تکذیب  برهانی  شکایت  خبر 

می رسد این بار ماجرای شکایت جدی است.

مجیدی  فرهاد  می شود  گفته  که  حالی  در 
سرمربی تیم زیر ۱6 ساله های اسپانیول نشده 
و تنها پستی که گرفته استعدادیابی برای این 
مجیدی  فرزاد  است،  خاورمیانه  در  باشگاه 
می گوید این خبر صحت ندارد. او در این باره 
توضیح می دهد: »برادرم سرمربی تیم زیر ۱6 
ساله های اسپانیول شده است. از مدت ها قبل 
این باشگاه او را می خواست و فرهاد وقتی دید 
شرایطشان خوب است، پیشنهادشان را قبول 
کرد و االن هم کارش را به صورت رسمی آغاز 

کرده است«.

سازمان دهی اقتصاد شهری
ابوالفضل زرویی نصرآباد

مشاغل  از  »مشاورت«  که  آن  بیان  در 
که  این  و  است  کلیدی  و  الزم  و  حساس 

شنونده باید عاقل باشد
کس نیارد مگر به مجبوری 

روز روشن، چراغ زنبوری
در ادارات ما که گلبیزی است

مشورت نیز یک چنین چیزی است
چون مدیران خبیر و هشیارند

چه نیازی به مشورت دارند
لیک در چارت ها، بدون نیاز

جا برای مشاوران شده باز
گرچه این امر، خواه ناخواهی

باعث خیر می شود گاهی
گر رفیقی کند مراجعه دیر

یا سفارش شود کسی به مدیر
در همان دفتر مجاور او
الاقل می شود مشاور او

ابدا توی منصبی که گماشت
اطالعی اگر نداشت، نداشت

آدم مطلع، شود گستاخ
یا برای مدیر، گردد شاخ 
خامشی گر تواند او، بهتر

هر چه کمتر بداند او، بهتر 
نظری هم اگر رساند به عرض

یا که جدی گرفت اگر که به فرض،
عرض او را توان گرفت ندید

خوش خوشک، می توان نوکش را چید
تا به تدریج، کور و الل شود

حرف اگر داشت، بی خیال شود
گر مشاور شدی تو ای فرزند
تا توانی دهان خویش ببند

نکن اظهار فضل، پیش مدیر
که کند کم محلی و تحقیر
گر نظر داشتی، نکن نقلش

چون خودش می رسد به آن عقلش!

برنامه  کارگردان  و  مجری  مدیری  مهران  شنبه  شب 
تلویزیونی دورهمی، با میزبانی از رضا ناجی بازیگر سینما و 

تلویزیون به روی آنتن رفت.
پس از اجرای نمایش ها و استندآپ های دورهمی رضا 
ناجی بازیگر و اولین برنده جایزه خرس نقره ای به عنوان 
مهمان دورهمی به روی صحنه آمد. او در رابطه با دوران 
جوانی و بازیگری گفت: من در کنار عشق به هنر عشق به 
مکانیکی هم داشتم. در پرونده ام در خدمت سربازی خودم 
را مکانیک و بازیگر معرفی کرده بودم و طبق خواسته یکی 
از فرماندهان سال 41 در زمان خدمت نمایشنامه نوشتم. 
بعد از خدمت عشق بازیگری من را به تهران کشاند. برای 
کسب درآمد به سراغ آموزشگاه ها رفتم. مدتی هنرور بودم 
ولی من این را نمی خواستم. بعد استخدام نیروی هوایی 
شدم. وی درباره همکاری با مجید مجیدی گفت: مجیدی 
کارگردانی است که جنس اورجینال را انتخاب می کند. من 
با او در چهار فیلم همکاری داشتم. اولین فیلم »بچه های 
آسمان« بود که در جشنواره دیپلم افتخار گرفت. »باران« 

و »بید مجنون« دو همکاری بعدی من با مجیدی بود. او 
برای بچه های آسمان از 2500 نفر تست گرفت.

با جایزه »خرس  رابطه  بازیگر »بچه های آسمان« در 
جهانی  جایزه  چهار  گنجشک ها«  »آواز  گفت:  طالیی« 
برلین  آن ها »خرس طالیی«  از  یکی  است.  برنده شده 
است. با مرحوم علی معلم به برلین رفتیم. علی معلم گفت 
بازی تو از دنیل دی لوئیس بهتر است. مدیری در تأیید 
اولین جایزه  صحبت های ناجی اضافه کرد: مهم ترین و 
برلین  جشنواره  در  ناجی  رضا  را  ما  بازیگری  بین المللی 
برنده شده و دومین جایزه ما در سطح بین المللی را شهاب 
حسینی برده است.  سپس رضا ناجی صحنه اعالم نام خود 
و گرفتن جایزه در برلین را تعریف کرد و سپس درباره کم 
لطفی بازگشتشان به ایران گفت: وقتی وارد ایران شدیم 
در فرودگاه به جز خانواده هیچ شخصی حضور نداشت و 
خبری نبود. در 24 ساعتی که من تهران بودم هیچ خبری 
نشد ولی بعد که به تبریز رفتم استقبال زیادی از من شد. در 
تبریز نام من را روی یکی از سینماها گذاشتند و دو مجسمه 

از من ساختند. ناجی در مورد عاشق شدن گفت: انسان 
نباشد هیچ کاری نمی تواند بکند. فرقی نمی کند  عاشق 
عشق به بازیگری، عشق به خانواده و عشق به همسر از 
آن جمله است. در 28 سالگی عاشق شدم. مدیری پرسید: 
چه شد؟ ناجی پاسخ داد: گرفتمش! این بازیگر 74 ساله 
اضافه کرد: من را دو سال به مکه دعوت کردند ولی من 
بدون همسرم نرفتم و سال سوم با همسرم رفتم. وی در 
پاسخ به این سوال که از بین بازیگران جوان کدام بازیگر را 
دوست دارید، پاسخ داد: همه بازیگران ولی شهاب حسینی 
را خیلی دوست دارم. با خیلی ها کار کردم ولی شهاب خیلی 
پسر خوبی است. سر کار آنقدر به من احترام می گذاشت که 
من خجالت می کشیدم. ناجی در خصوص موضوع برنامه 
شب گذشته دورهمی گفت: برنامه های شما را خیلی تماشا 
می کنم. در مورد موضوع برنامه از بعضی ها خیلی ناراحتم 
که زباله ها را جمع نمی کنند یا هنگام بنایی خرده مصالح را 
کنار سطل های زباله می گذارند و کارمندهای شهرداری هم 

آن ها را نمی برند و باعث آلودگی می شود.

وی در رابطه با احساس خوشبختی گفت: من خوشبختم. 
همسر خوبی دارم. سه فرزند و سه نوه دارم. من خوبم. 

امیدوارم همه خوب باشند.

این بازیگر تبریزی با اشاره به عالقه خود به کتاب، به 
موزه دورهمی کتاب »آذربایجان شرقی« را اهدا کرد.

روزهای  اولین  در  استقالل  گذشته  فصل  ستاره 
تجربه اروپایی، شرایط بسیار خوبی پیدا کرد تا جایی 

که حاال طعم صدرنشینی ژوپیرلیگ را نیز بچشد.
او در تصمیمی غیرمنتظره استقالل را بعد از فصلی 
درخشان رها کرد و برای اولین تجربه اروپایی راهی 
می دهد  نشان  حاال  که  تصمیمی  شد،  بلژیک 
کاوه  دیگر  بار  می تواند  و  بود  شجاعانه  تصمیمی 
رضایی را به آرزوها و رویاهایی که در راه رسیدن به 

تیم ملی و جام جهانی 2018 داشت، برساند.
بعد از یکی دو هفته ابتدایی کهکاوه روی نیمکت 
اول  مهاجم  به  استقالل  سابق  ستاره  بود،  نشسته 
شارلوا در ژوپیرلیگ تبدیل شد. بازیکنی که در دو 

بازی تاثیر فراوانی در برد شیرین این تیم برابر رقبای خود و ایستادن در صدر جدول این رقابت ها 
داشت. کاوه شب گذشته برابر خنک موفق شد پایه گذار تک گل 3 امتیازی تیمش شود. پاسی که این 
بار نه با پا و نه با سر بلکه با یک پرتاب اوت بلند ساخته و پرداخته شد تا همین موضوع به سوژه 

اصلی رسانه های بلژیک تبدیل شود.
کاوه رضایی در حالی هفته به هفته محبوبیتش در بین طرفداران شارلوا بیشتر می شود که جای 
خالی او در ترکیب استقالل بیشتر از همیشه به چشم می آید. مهاجمی که فصل گذشته هم بهترین 
گلزن استقالل بود، هم بهترین پاسور اما در فصل جاری منصوریان نتوانست برای این ستاره کلیدی 

جانشینی انتخاب کند تا جای خالی کاوه بیش از همیشه حس شود. 
رضایی در حالی حاال طعم صدرنشینی در لیگ بلژیک را می چشد که عمل کرد قابل قبول او در 
همین مدت کوتاه از حضور در فوتبال قاره سبز می تواند نگاه کارلوس کی روش به این مهاجم را تغییر 
دهد. سرمربی تیم ملی که فصل گذشته اعتقادی به این ستاره در استقالل نداشت حاال که کاوه سر 
از اروپا درآورده و با مدرن ترین روش های ممکن تمرین می کند قطعا نگاه خود به این بازیکن را تغییر 
خواهد داد تا آرزویی که رضایی با آن به فوتبال اروپا رفت، برآورده شود: حضور با تیم ملی ایران در 

جام جهانی 2018.

جلسه هیئت مدیره باشگاه استقالل درحالی برگزار می شود 
که این باشگاه با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند.

تیم فوتبال استقالل مقابل سایپا شکست خورد. شکستی 
که کادرفنی و هواداران این تیم انتظارش را نداشتند. آبی ها 
نتوانستند به اهداف خود در بازی برسند تا وارد یک بحران 
جدید شوند. این که چقدر منصوریان یا بازیکنان استقالل 
در این وضعیت مقصر هستند مورد بحث نیست. به هرحال 
منصوریان قبال ثابت کرده که می تواند تیمش را از شرایط 
سخت خارج کند. تیم او فصل گذشته شرایطی به مراتب 
بدتر از االن را پشت سر گذاشت و در نهایت نایب قهرمان 
با این حال منصوریان این روزها زیر فشار زیاد  لیگ شد. 
هواداران استقالل قرار گرفته و بازی با پدیده مشهد برای او 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
این  نتیجه گیری  استقالل وضعیت  تمام مشکالت  اما 
تیم نیست. استقاللی ها هنوز پولی به بازیکنان خود بابت 
اقبالی  از خوش  این  و شاید  نکرده اند  پراخت  قراردادشان 
مدیران استقالل باشد که آبی ها در نتیجه گیری موفق نبودند 
چون اگر آبی ها می توانستند امتیازات بیشتری را کسب کنند، 

باشگاه  علیه  مالی  دلیل مشکالت  به  که  نبود  بعید  هیچ 
صحبت می کردند و یا دست به اعتصاب می زند. اتفاقی که 

سال گذشته چندبار انجام دادند.
عجیب ترین بخش ماجرا جایی است که حسن زمانی، 
عضو هیئت مدیره استقالل در اظهاراتی تلویزیونی مدعی 
شد که هیئت مدیره آبی ها هر آن چه برای تیم الزم بود را 
انجام داده و از انجام هیچ کاری دریغ نکرده است. او دقیقا 
مشخص نکرد چه کاری برای استقالل انجام داده چراکه 
دریافت  جاری  برای فصل  پولی  هنوز  استقالل  بازیکنان 
نکرده اند و هنوز قسط اول قرارداد خود را دریافت نکرده اند و 
این درحالی است که وظیفه اصلی او و سایر اعضای هیئت 

مدیره تأمین منابع مالی است.
دیروز )یک  شنبه( هیئت مدیره استقالل جلسه ای را برگزار 
خواهد کرد و احتماال در پایان آن بازهم از منصوریان حمایت 
کروات  مربی  نام  که  شود  مشخص  باید  اما  شد  خواهد 
مشهوری که یکی دو روز است در کنار باشگاه استقالل 
مطرح شده را چه کسی اعالم کرده و هدف او از این کار 

دقیقا چه بوده است؟

گذشته  فصل  داوران  بهترین  از  یکی  ملک  حمیدحاج 
تساوی  است.  کرده  آغاز  را  دشوار  فصلی   ، ایران  فوتبال 
پرسپولیس برابر سیاه جامگان در ورزشگاه آزادی بیش از 

هرچیز تحت تاثیر قضاوت این بازی بود.
بازی  از  بعد  مسابقه  این  گیالنی  داور  ملک  حاج  حمید 
به  پرسپولیسی ها  از  و  کرد  اعتراف  خود  اشتباهات  به  نیز 
ملک  حاج  کرد.  عذرخواهی  تاثیرگذارش  اشتباهات  خاطر 
اخراج  داشت:عدم  بزرگ  اشتباه  سه  حداقل  بازی  این  در 
بازیکن سیاه جامگان ،عدم اعالم خطای هند منجر به گل 

مشهدی ها و  عدم اعالم پنالتی برای پرسپولیس. 
سه اشتباهی که حتی رخ ندادن یکی از آن ها می توانست 
نتیجه بازی را برای پرسپولیس تغییر دهد. حاج ملک در 
حالی در این بازی پر اشتباه ظاهر شد که در هفته سوم و 
بازی ذوب آهن برابر پیکان از سوی امیرقلعه نویی سرمربی 

ذوب مورد انتقاد قرار گرفته بود.
بنابراین فصل برای یکی از بهترین داوران لیگ شانزدهم 
فوتبال ایران سخت آغاز شده و شاید مدتی اسم او را در بین 
داوران لیگ برتر نبینیم. حاج ملک که اهل صومعه سرا  و 

آتش نشان است فصل گذشته با 1٦ قضاوت یکی از سه 
داوری بود که بیشترین بازی  را سوت زدند. او همچنین 
از  انتخاب شده و یکی  به عنوان سومین داور برتر فصل 

گزینه های اصلی قضاوت دربی برگشت بود.
پایان  در  ایران  فوتبال  داوری  کارشناس  خسروی  علی 
درباره اینکه  شرایط محرومیت برای داوری که همچون 
حمید حاج ملک قضاوت پراشتباه و اشتباهات تاثیرگذاری 
حاج  حمید  مثل  که  داوری  گفت:»  است  ، چگونه  داشته 
ملک که چند اشتباه تاثیرگذار داشته باشد معموال از سوی 
کمیته داوران سه تا چهار هفته باید از بازی ها دور بوده و 

استراحت کند«.

شورای  مجلس  نمایندگان  از  یک  هیچ  که  حالی  در 
اسالمی با وزیر پیشنهادی ورزش مخالفت نکردند،  یک 
انتقاد در این میان مطرح شد. جلسه رای اعتماد به مسعود 
سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از سوی دولت 

دوازدهم دیروز در مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 
 2 و  موافق  نماینده   2 وزرا  تمامی  برای  که  حالی  در 
حاضر  نماینده ای  هیچ  کنند،  صحبت  می توانند  مخالف 
نشد در مخالفت از سلطانی فر پشت تربیون برود. همچنین 
4 نماینده در موافقت از سلطانی فر در مجلس سخنرانی 

کردند.

تنها ایرادی که یکی از نمایندگان به مسعود سلطانی فر 
وارد کرد، درباره فدراسیون تکواندو و عملکرد ضعیف این 
فدراسیون بود که این نماینده درخواست کرد تغییراتی در 

این فدراسیون صورت بگیرد.
برومندی در موافقت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان: 
موفق  مدیریت  نشانه  فر  سلطانی  برای  مخالف  نداشتن 
او است. قمی نماینده مردم پاکدشت در موافقت با وزیر 
پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان: برنامه پیشنهادی وزیر 

ورزش بسیار علمی و عملی بوده است.

بحران آبی...درخشش کاوه در قاره ی سبز

سوت های جنجالی یا سوتی های باورنکردنی

مکانیکی که نخستین جایزه ی بازیگری بین المللی ایران را برد

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

سیستم های  در  فضایی  سازمان  مطالعه  گذشته،  دهه  چند  در 
شهری و روابط بین شهری، در حوزه مطالعات شهری و منطقه ای 

جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
دهه  چند  طی  می دهد  نشان  مرتبط  نظری  متون  بر  مروری 
گذشته در نگرش مربوط به سازمان فضایی سیستم های شهری 
عزیمتی ژرف روی داده، به طوری که تا پیش از دهه 19٦0 غالب 
جغرافیای  مکتب  تفکرات  از  برخاسته  حوزه  این  پژوهش های 
سنتی، در قلمرو نگرش اتمیسم صورت می گرفت که در آن، یا 
عنصر رابطه که شامل پیوندهای اجزا با یکدیگر است در تعریف 
نظام شهری نادیده انگاشته می شد، یا ایده پردازی روابط متقابل 
بین شهرها همراه با تجسم چیدمان سلسله مراتبی از فضا پذیرفته 
شده بود. متأثر از این نگرش، مطالعه نظام های شهری معطوف 
به سطح تمرکز فعالیت ها و یا کارکردها در یک مکان و تنها بر 
اساس ویژگی های درونی و موضعی آن ها بود.  درحالی که از اواخر 
دهه 19٦0 میالدی و شکل گیری رویکرد سیستمی، با تعریف 
مجموعه ای از شهرها به مثابه یک سیستم، توجه زیادی به روابط 
متقابل بین شهرها و توسعه آن ها در سطح یک منطقه شد و 
پیوستگی و ارتباطات متقابل بین مکان ها در مطالعه ساختارهای 
نوین،  نگرش های  چارچوب  در  قرارگرفت.  توجه  مورد  فضایی 
فناوری های  در  پیوسته  به وقوع  تحوالت  واسطه  به  از یک سو 
ارتباطی و به تبع آن اقتصاد جهانی و اثرات یک پارچه ساز جهانی 
شدن، مکان نه تنها جایگاه هستی شناسانه خود را ازدست داد، 
بلکه منطق و معنای آن در »فضای جریان ها« تفسیر می شود 
که در آن کارکردهای محل، در نتیجه ارتباط با دیگر محل ها 
به وجود می آید. از این رهگذر سازمان یابی شهرها متأثر از آرایش 
فضایی روابط آن ها در فضای جریان ها خواهد بود به طوری که 
بر  تفوق فضای جریان ها  این منطق جدید فضایی،  مشخصه 
فضای مکان ها است. از سوی دیگر، عقالنیت معرفتی و نظری 
نوین تغییرات ناشی از ظهور اقتصاد خدمات محور و دانش بنیان، 
جهانی شدن، افزایش آرمان های اجتماعی و ارزش های در حال 
تغییر و همگرایی آن ها با عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
محیطی، فناوری و فرهنگی در دو دهه اخیر منجر به پیدایش 
موج جدیدی از پژوهش ها شده است. از این رو، در برنامه ریزی 
فضایی و آمایش سرزمین، توجه به خدمات بازرگانی و تجاری 
که از نقش مکان در سازمان دهی سلسله مراتب شهری و توضیح 
نقش اقتصادی شهرها هرچه بیشتر کاسته و توجه پژوهشگران 
را به موضوع فضا و شبکه های شهری جلب کرده، دیده می شود.

نام  مجلسی  عالمه  بزرگ داشت  روز  نام  به  ماه  مرداد   30
عالمه  به  معروف  مجلسی  محمدباقر  است.  شده  گذاری 
مجلسی و مجلسی ثانی، فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و 
شاه سلطان حسین صفویه بود. معروف ترین اثر او بحاراالنوار 
است که مجموعه بزرگی از احادیث را گردآورده است. مال 
محمدباقر مجلسی فرزند مال محمدتقی مجلسی، در سال 
1037 ق در اصفهان  زاده شد و در سال 1110 ق، در همان 
شهر چشم از جهان فرو بست. او به »مجلسی دوم« و پدر 
بزرگوارش به »مجلسی اول« مشهور است و هر دو در شمار 
دانشمندان بزرگ شیعه می  باشند. عالمه محمد باقر مجلسی 
گوناگون  خدمات  که  است  شیعه  عالمان  بزرگ ترین  از 
از  است.  کرده  تشیع  مذهب  و  اسالم  جهان  به  فراوانی  و 
جمله خدمات فرهنگی و دینی او تألیف کتاب های بسیاری 
در موضوعات مختلف دینی به دو زبان فارسی و عربی است. 
اّما در میان آثار گران سنگ عالمه مجلسی، مجموعه عظیم 
المعارف بزرگ شیعه است-  بحاراالنوار -که به حق دایرة 
بیش از دیگر آثار وی موجب شهرت او شده است. عالمه 
در دوران جـوانـی خـود از محضـر دانشمنـدان و عالمـانی 
عالیقدر همچـون: مال عبداهلل شوشتری، شیخ عبداهلل بـن 
جابر آملی، شیخ علی جبل عاملـی و سایر بزرگان دیـن به 
ویژه فقیه و حکیـم و محدث نامی مالمحسـن فیض کاشانی 
)که در سفری به اصفهان آمده و در آن دیار ماندگار شده 
بـود( بهره های کافـی برد. عالمه مجلسی عالمی دینی بود 
که عرصه نشر تعالیم شیعی، ترویج آداب و سنت های دینی، 
باز گفتن دیدگاه های خود درباره نحله  ها و فرقه  های منحرف 
از دین، سامان دادن یکی از بزرگ ترین جوامع حدیثی شیعه 
و امر به معروف و نهی از منکر را میدان فعالیت خود قرار 
داد.  عالمه مجلسـی محقق پر کاری بـود که در عمر شریف 
خـویـش لحظه ای از تألیف و تحقیق نیاسـود و تـوانست 
و  غنـی تر  بـود  نیاکانـش  یادگار  که  را  بزرگی  کتابخانه 
اختیار  در  عالقه منـدان  استفاده  جهت  و  ساخته  پـربارتر 
نادر  کتب  به دست آوردن  برای  او  دهد،  قرار  دانـش پژوهان 
و کم یاب به کشورهای دیگر از جمله یمـن مسافرت نمود. 
به دست توانای عالمه مجلسـی کتب زیادی نگارش یافت 
که به دو بخـش، تألیفات فارسی و عربی قابل تقسیم است.

چراغ عمر عالمه مجلسی پس از 73 سال نور افشانی در شب 
27 رمضان سال 1110 هجری در شهر اصفهان خاموش 
گشت و جهان از فیض وجود این عالم گران مایه محروم شد. 
پیکر پاک عالمه مجلسی در کنار مسجد جامع اصفهان و 
جنب مدفن پدر فرزانه اش مولی محمدتقی مجلسی به خاک 

سپرده شد و زیارت گاه شیعیان جهان شد.

روز بزرگ داشت عالمه محمدباقر 
مجلسی

تلگرام: 09331377742

NBC ، 19 آگوست 2017
سپیده دم 19 آگوست در برازیلیا یک سرباز در کاخ 
ریاست جمهوری پالنالتو در بین رنگ  چراغ هایی که به 
افتخار قربانیان حمله ی تروریستی اسپانیا روشن شده 

نگهبانی می دهد.

رویترز ، 19 آگوست 2017
هزاران نفر بر علیه سخنرانی نفرت پراکن در بوستون 

جبهه گرفتند و جمعیت بزرگی از مردم متحد با هم برای 
اعتراض به رأی گیری سخنرانی آزاد بوستون به سمت این 

شهر راهپیمایی اعتراضی کردند.

تلگراف، 20 آگوست 2017
هشت نفر در تجمع و سخنرانی آزاد بوستون 

دستگیر شدند. ترتیب دهندگان این تجمع 
می گفتند: بعد از آن حق و حقوق آن ها زایل 
می شود و اعتراضات شهروندی خود را علیه 

نژادپرستی سفیدپوستان ادامه می دهند.


