در آستان دوست

تفاوتی نکند قدر پادشایی را
که التفات کند کمترین گدایی را
به جان دوست که دشمن بدین رضا ندهد
که در به روی ببندند آشنایی را
حضرت سعدی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

در مردمساالری دینی ،مردم در تعیین مصداق حاکمان
دینی ،نقش جدی دارند و قبول و انتخاب مردم ،به
حاکمیت و حاکمان دینی واجد شرایط مشروعیت
میبخشد ،این امر بدان معنا است که بدون رضایت
و قبول مردم که از طریق انتخاب عینیت مییابد،
رکن دوم نظام دینی تحقق نخواهد یافت .از آنجا که
تودههای مردم توان شناسایی مصادیق را به نیکی
ندارند ،این امر به حوزه مسئولیت عالمان و کارشناسان
ارجاع داده شدهاست .گروهها و احزاب سیاسی نیز از
طریق تجمیع خواستهها و حمایتهای مردم نقش یک
واسطه را بین مردم و حکومت ایفا میکنند ،در اینجا
انتخابات به صورت ساماندهی امور بسیج مردم و تجمیع
خواستهای پراکنده مردم را با ضرورت فعالیتهای
حزبی فراهم میآورد .آنچه در تاریخ اسالمی به
عنوان بیعت مطرح بوده است ،امروزه تقریب ًا در قالب
«انتخابات» جلوهگر می شود و شکلگیری نظامها
و گزینش حاکمان از این راه صورت میپذیرد .در
دموکراسیهای غربی ،موجهترین و مشروعترین ابزار
وصول به قدرت و حکومت و رایج ترین شیوه اعمال
اراده مردم ،انتخابات است.
در نظامهای سیاسی غربی ،انتخابات به عنوان یک
حق مطرح است و از آنجا که قابل اسقاط است ،افراد
میتوانند با عدم شرکت در انتخابات این حق را از
خود ساقط نمایند .اما در نظام سیاسی اسالم که نظام
مشروع الهی جز با مشارکت و مقبولیت مردمی قوام
و دوام نمییابد ،همانگونه که رئیس جمهور محترم در
سخنانشان این نقش را در تصمیمگیری حضرت علی
در سالهای صدر اسالم بیان نمودند جمهور محور
نقشی اساسی در مکتب اسالم داشته است .آنچنان که
حضرت علی زمانی که مردم او را برگزیدند به دارالخالفه
رفت و امام حسن چون مردم خالفتش را نخواستند با
معاویه صلح نمود چنانکه وقتی خیل نامههای بیعت به
سوی امام حسین سرازیر شد ،حضرت به سوی کوفه
به راه افتاد .البته که ظرف مکان و زمان هم مهم بوده
است ولی ما شیعیان بر این اعتقاد استواریم که دوازده
امام گرانقدرمان ادامه دهنده یک مسیر هستند و اگر
یکی به جای دیگری بود حتما همان کاری را انجام
میداد که دیگری میکرد.
برگی ازتاریخ

روز جهانی پناهندگان
( 20ژوئن) روز جهانی پناهنده ،روزی است
که کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل
متحد تالش میکند به جهانيان يادآوری کند
ميليونها انسان پناهنده که مجبور به ترک
خانه خود شدهاند ،با چه مشکالتی روبرو
هستند.
در سراسر دنیا ،درگیری موجب شده تعداد
زیادی از مردم وطن خود را ترک کنند .در
حال حاضر بیش از  ۵۰میلیون نفر به دلیل
جنگ و خشونت آواره میباشند حدود ۳۳
میلیون نفر در وطن خود آواره هستند و
حدود  ۱۷٫۶میلیون نفر هم (اغلب در
کشورهای همسایه) پناهنده شدند .در همین
حال ،بسیاری از درگیریهای طوالنی مدت
حلنشده باقی ماندند ،که معنیاش این
است که افراد کمتری توانستند به وطن خود
بازگردند .صدها هزار نفر از افغانستان ،کلمبیا،
جمهوری دموکراتیک کنگو ،میانمار ،سومالی
و سودان به زندگی در تبعید ادامه میدهند،
برخی چندین سال و برخی دیگر بیش از چند
دهه و حتی بعضی چند نسل است که در
تبعید زندگی میکنند.
هر سال  20ژوئن روزی متعلق به پناهندگان
است ،بر این اساس شصت و دو سال پیش
کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل رسید .
روزی که دو ماده از اعالمیه جهانی حقوق
بشر را به خود اختصاص داده است:
ماده  13اعالمیه جهانی حقوق بشر
-1هر انسانی حق دارد که در داخل هر
کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت
خود را انتخاب کند.
 -2هر انسانی حق دارد هر کشوری ،از جمله
کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز
گردد.
ماده  14اعالمیه جهانی حقوق بشر
-1هر انسانی حق دارد در برابر تعقیب،
شکنجه و آزار ،پناهگاهی جستجو و در
کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
-2در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم
عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با
اصول و مقاصد ملل متحد باشد ،نمیتوان از
این حق استفاده کرد.
براساس منشور «كمیساریای عالی
پناهندگان» تمامی افراد از حق خود برای
درخواست پناهندگی و جستجوی پناه و مامن
مطمئن در یک كشور دیگر ،امكان برگشت
داوطلبانه به كشور خود یا سكونت در یک
كشور دیگر باید برخوردار باشند.
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به بهانه فصل سوم درخشان تویین پیکس
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علی سینا آذری
غیرقابلپیشبینی و سرگیجهآور اما جوان و پرشور در
ریسمان تجربههای تازه! لینچ این بار با
چنگ زدن به
ِ
جوان به قتل رسیده ،همان لورا پالمر معروف
وعده دختر ِ
به مامور کوپر در پایان فصل دوم ( )۱۹۹۲بازگشته است:
«بیست و پنج سال دیگه میبینمت!» بازگشتی به سوی
واکاوی هاله مرموز آن قتل؛ ساختن دوباره تویین پیکس
شهری کوچک و دورافتاده؛ و گمگشتگی در مرز میان
رویا و واقعیت« :این همه در آینده اتفاق افتاده است یا در
گذشته؟!» مردی از جهان دیگر به مامور کوپر میگوید.
با این وجود ،اینها نقطه عزیمتی تازه است برای روح
تجربهگرا و همزمان «آماتور» دیوید لینچ که بارها در
فصل دوم اسیر خواستههای تهیهکنندگان در برمال کردن

نام و هویت قاتل شده بود؛ مسیری خالف آن چیزی که
لینچ نشانهگذاریش کرده بود .اینگونه فصل سوم محملی
میشود برای فرو ریختن همه آن چیزی که از یک
سریال تلویزیونی انتظارش را داریم .اینجا طراحی صداها
(اولین صحنهی فصل سوم با این نصیحت به کوپر شروع
میشود«:به صداها گوش کن!»)؛ طراحی  Vشکل کف
اتاقها (میراثی به جا مانده از کلهپاککن  -۱۹۷۷-اولین
فیلم بلند لینچ)؛ روایتهای پراکنده و بهظاهر دلخواه از
هر جای این شهر اهمیتی بیشتر از هرچیز دیگری پیدا
کرده است :مسیرهایی برای غرق شدن/گیر افتادن میان
دو دنیا یعنی همان موقعیت برزخگونهی تویین پیکس.
جهانی که در قسمت یک و دو (همچون قسمتی واحد
نمایش داده شد) یک سویش با موسیقی خیالانگیز
باداالمنتی در دل طبیعت بکر اما وحشی تویین پیکس

آغاز شده ،و سوی دیگرش با موسیقی و آواز سحرانگیز
گروه کروماتیکز به نام «سایهها» در کابار ه «بنگ بنگ»
در مکان برخورد نگاههای عاشقانه یا هوسبازانه زنان
و مردان پایان میپذیرد :سایههایی که قرار است همه
ناهمخوانیها را درون خود ببلعد .دور از انتظار نیست
که بهانه شکلگیری کلمات کروماتیکز «مخمل آبی»
لینچ باشد .اما در میان این آواهای روحنواز ،ریتم
کشنده نماهایی است که هر بار ژانرهای مختلف را
یکایک فرامیخواند و از شکل میاندازد ،و ابایی ندارد
خواندن سینمای تجربی در
تا این مبارزه را تا به پیش
ِ
قسمت سوم ادامه داده ،و هر چه بیشتر انگارههای از
پیش ساخته شده ذهن مخاطبان تلویزیونی را به عقب
براند .در این فصل انفجار ماشینی در مقابل چشمان پسر
بچهای دوخته میشود به اتفاقی کمیک جاییکه مامور

کوپر یادش رفته چگونه باید از آسانسور خارج شود .و
حد فاصل این دوخته شدن؟ همین تصویری است که
میبینید :به فصل سوم تویین پیکز خوش آمدید.

چند ایرانی در میان قربانیان آتش سوزی مرگبار برج گرنفل لندن
شمار تلفات حادثه برج گرنفل در حالی  ۵۸تن اعالم شده که
تراز می ،نخستوزیر انگلیس تایید کرده واکنش مسئوالن به این
حادثه به اندازه کافی قابل قبول نبوده است.
پلیس لندن اعالم کرد :احتمال مرگ  ۵۸مفقودی حادثه مرگبار
آتشسوزی در برج مسکونی گرنفل وجود دارد .برخی منابع
غیررسمی شمار قربانیان حادثه را بیش از آمار رسمی اعالم
کردهاند.
«استوارت کندی» رییس پلیس لندن گفت :در حادثه آتشسوزی

در برج  ۲۴طبقه گرنفل که اوایل بامداد چهارشنبه هفته گذشته
اتفاق افتاد  ۵۸مورد مفقودی گزارش شده که احتماال جان خود
را از دست دادهاند.
رویترز گزارش داده اگر این رقم تایید شود حادثه آتش سوزی برج
گرنفل از زمان جنگ جهانی دوم در لندن مرگبارترین بوده است.
در اینفوگرافیک زیر که دیلی میل منتشر کرده است ،تمام
قربانیها و گمشدههای آتش سوزی مرگبار برج گرنفل در غرب
لندن را می بینید ،گمان میرود چند ایرانی در این جمع باشند.

با افزایش اعتراضات نسبت به نحوه مدیریت این آتشسوزی،
نخستوزیر انگلیس با ساکنان برج مسکونی گرنفل دیدار کرد
و متعهد شد تا شخصا فرآیند بازسازی و پیگیری این حادثه را
نظارت کند.
تراز می اظهار داشت :واکنش رسانههای امدادی و سرویس
سالمت ملی قابل تقدیر بوده اما حمایت از خانوادههایی که نیازمند
کمک بوده یا اطالعرسانی در ساعات اولیه پس از وقوع این حادثه
مهیب به اندازه کافی قابل قبول نبوده است.

پایان پیرمرد منفور آلمانی در فوتبال آسیا

اشتیلیکه از کره جنوبی اخراج شد

رسانههای کره در گمانه زنیهای خود از جانشین اولی
اشتیلیکه بیشتر روی استفاده از مربیان داخلی و بومی زوم
کردند گرچه یکی از خبرگزاریهای مطرح این کشور از
احتمال اضافه شدن یک مربی سرشناس پرتغالی تا چند
روز آینده به نیمکت رهبری این تیم خبر داد که باید منتظر
ماند و دید در نهایت چه گزینهای هدایت این تیم برابر
ایران در بازی شهریورماه را برعهده خواهد داشت.
همانطور که قابل پیشبینی بود هیات رئیسه فدراسیون
فوتبال کره جنوبی بعد از نشست صبح امروز خود حکم
اخراج پیرمرد منفور آلمانی از نیمکت رهبری این تیم را
صادر کرد.

به گزارش شوشان و به نقل از ورزش سه ،فدراسیون
فوتبال کره جنوبی پس از جلسهای که برای آینده اولی
اشتلیکه ،سرمربی خود برگزار کرده بود در نهایت تصمیم
گرفت تا سرمربی آلمانی را به خاطر کسب نتایج ضعیف
اخراج کند .طرفین با توافق و تفاهم به همکاری با یکدیگر
پایان دادند تا به این ترتیب کمپینهای فوتبالدوستان کره
ای تاثیرگذار شود ،کمپینهایی که برای اخراج پیرمرد
منفور آلمانی به راه افتاده بود .اولی اشتیلیکه در هدایت
کره جنوبی به هیچ عنوان موفق ظاهر نشد و در طول سه
سالی که نیمکت این غول فوتبال آسیا را در اختیار داشت
تنها موفقیت که او را تا امروز روی نیمکت حفظ کرده بود

به نایب قهرمانی در جام ملتهای آسیا  2015در استرالیا
برمیگشت اما نتایج و نمایشهای ضعیف کرهایها با
تفکرات منسوخ شده مرد آلمانی در مقدماتی جام جهانی
صعود این تیم به نهمین دوره متوالی این تورنمنت بزرگ
را با خطر جدی مواجه کرد تا سرانجام فدراسیون فوتبال
این کشور تصمیم به قطع همکاری با اشتیلیکه بگیرد.
شکست  2-3برابر قطر در روز هشتم مقدماتی جام
جهانی در گروه  Aاسیا باعث شد تا جایگاه کره برای
کسب جواز دومین تیم صعود کننده به روسیه  2018به
صورت بدی تهدید شود ،بهخصوص که این تیم در دو
بازی پایانی با قرعه دشواری روبروست و باید به مصاف

نقل و انتقاالت فوتبال ایران به روزهای حساس خود
رسیدهاست .به گزارش گروه ورزشی مستقل ،نقل و انتقاالت
فوتبال فوتبال ایران این روزها در داغ ترین شرایط خود به
سر می برد .تیمها در حال جذب بازیکن و بستن لیستشان
هستند .بعضی از تیمها کم کم در حال پایان دادن به
فعالیتشان هستند و برخی دیگر هنوز حفرههای زیادی در
تیمشان دارند .خیلی از ستاره ها وضعیتشان همچنان نامعلوم
است و مشخص نیست تا  21شهریور به کدام تیم می
پیوندند.
استقالل تهران:
ورودی :حسن بیت سعید ،روزبه چشمی ،سجاد شهباززاده،
مهدی قائدی
خروجی :کاوه رضایی ،میعاد یزدانی
استقالل خوزستان:
ورودی :حجت اسالمی ،طالب ریکانی ،عباس بوعذار
خروجی :حسن بیت سعید ،فرشاد ساالروند ،محمد
طیبی ،مهدی زبیدی ،مهدی مومنی ،دانیال ماهینی ،پیمان
شیرزادی ،علی اصغر عاشوری
پارس جم جنوبی:
ورودی :احمد گوهری ،ایمان سلیمی ،فرشاد ساالروند،

مجید علیاری ،محسن فروزان ،محمد طیبی ،مهدی زبیدی،
مهدی عبدی ،میثم نقی زاده ،واحد بخشی
خروجی :داود نوشی صوفیانی ،محمود خمیسی
پدیده مشهد:
ورودی :محمدرضا خلعتبری ،بابک حاتمی
خروجی :حسن جعفری ،کریم احمدی ،یونس شاکری
پرسپولیس:
ورودی :سیامک نعمتی ،گادوین منشا ،شایان مصلح،
شجاع خلیل زاده
خروجی ،رامین رضاییان ،سروش رفیعی
پیکان:
ورودی :حجت حق وردی ،سعید صادقی ،مهدی مومنی
خروجی :سیامک نعمتی ،گادوین منشا ،سیاوش یزدانی،
شهریار مغانلو
تراکتورسازی تبریز:
ورودی-:
خروجی :کرار جاسم ،محمدرضا اخباری ،سعید اقایی ،ادینیو
ذوب آهن اصفهان:
ورودی :اسماعیل شریفات ،حمید بوحمدان
خروجی :حجت حق وردی ،جری بن سون ،مهرداد قنبری

سایپا تهران:
ورودی :آرش رضاوند ،رضا علیاری ،محمد دانشگر ،رضا
اسدی ،طاها شریعتی ،محمد عباس زاده ،محمدرضا اخباری
خروجی :محمدرضا خلعتبری ،عزت اهلل پورقاز ،غالمرضا
رضایی
سپاهان اصفهان:
ورودی :حسن جعفری ،سیاوش یزدانی ،شاهین ثاقبی،
ساسان انصاری ،سعید اقایی ،عزت اهلل پورقاز
خروجی :طالب ریکانی ،شجاع خلیل زاده ،فرید کریمی،
جالل عبدی ،محمد روشندل
سپیدرود رشت:
ورودی :ایمان صادقی ،توحید غالمی ،حسین ابراهیمی،
سید محسن حسینی ،علی دهقان ،عماد میرجوان ،غالمرضا
رضایی ،میعاد یزدانی ،میالد صادقیان
خروجی :شایان مصلح
سیاه جامگان مشهد:
ورودی :احسان پیرهادی ،بهروز افشار ،حسیم مدید ،دانیال
موسوی ،محمدحسین عین افشار ،کریم احمدی ،یونس
شاکری
خروجی :میالد میداوودی

بالوتلی در نیس
میماند

بالوتلی قراردادش را با نیس
تمدید خواهد کرد.
به گزارش مستقل به نقل
از سایت رسمی برنامه نود،
رسانههای معتبر در فرانسه
مدعی هستند ماریو بالوتلی
مهاجم ایتالیایی قراردادش را
با نیس تمدید خواهد کرد .این
بازیکن گلزن که در تابستان
قبل به این باشگاه فرانسوی
پیوست ،فقط تا پایان ماه جاری
میالدی با نیس قرارداد دارد
ولی اکنون تصمیمش را گرفته
و با وجود پیشنهادهای دیگر
قصد دارد فصل بعد هم در
نیس توپ بزند .منابع معتبر در
فرانسه به نقل از رایوال مدعی
هستند که بالوتلی روز سه شنبه
به طور رسمی قراردادش را با
نیس تمدید میکند و در فصل
 ۲۰۱۸-۲۰۱۷هم در الشامپیونه
توپ خواهد زد.
پیشتر رایوال مدیر برنامه
بالوتلی مدعی شده بود این
بازیکن ایتالیایی فصل بعد در
دورتموند بازی خواهد کرد ولی
به نظر می رسد این موضوع
صحت ندارد.

از بازار نقل و انتقاالت چه خبر؟

ایران و ازبکستان برود ،از همین رو سران فدراسیون این
کشور امروز تصمیم به برکناری پیرمرد ناکام آلمانی گرفتند
تا با وارد کردن شوکی مناسب شانس صعود مستقیم را از
دست ندهند.
رسانههای کره در گمانه زنیهای خود از جانشین اولی
اشتیلیکه بیشتر روی استفاده از مربیان داخلی و بومی
تمرکز کردند .گرچه یکی از خبرگزاریهای مطرح این
کشور از احتمال اضافه شدن یک مربی سرشناس پرتغالی
تا چند روز آینده به نیمکت رهبری این تیم خبر داد که باید
منتظر ماند و دید در نهایت چه گزینهای هدایت این تیم
برابر ایران در بازی شهریورماه را برعهده خواهد داشت.
صنعت نفت آبادان:
ورودی :آگوستو سزار ،کرار جاسم ،امین پورعلی ،امید
جهانبخش ،داود نوشی صوفیانی ،فرید کریمی ،مرتضی
اسدی ،وحید اسماعیل بیگی
خروجی :مجتبی ممشلی ،عقیل اعتمادی
فوالد خوزستان:
ورودی :آرش رمضانی ،ایمان مبعلی ،رحیم زهیوی ،پیمان
شیرزادی ،حمید گلزاری ،علی اصغر عاشوری
خروجی :اسماعیل شریفات ،ساسان انصاری ،حمید
بوحمدان ،مهرداد جماعتی
گسترش فوالد تبریز:
ورودی :احمدرضا زنده روح ،علی فتحیان ،امین حاج
محمدی ،مهرداد قنبری ،کاخا
خروجی :بابک حاتمیع سید محسن حسینیع مرتضی
اسدی ،محمد نصرتی ،مصطفی اکرامی
نفت تهران:
ورودی-:
خروجی :آرش رضاوند ،رضا علیاری ،محمد دانشگر ،رضا
اسدی ،سجاد شهباززاده ،عباس بوعذار ،توحید غالمی ،ایمان
مبعلی

تیم ملی والیبال ایران ،ضعیف تر از همیشه

همانطور که برخی از کارشناسان والیبال
پیشبینی می کردند تیم ملی والیبال ایران در این
دوره از رقابت های لیگ جهانی عملکرد نسبتا
ضعیفی از خود نشان داد تا جایی در مرحله نهایی
این رقابتها پیدا نکند .تیم ملی والیبال ایران در
هفته سوم لیگ جهانی در سه بازی متوالی در سه
ست متوالی مغلوب لهستان و روسیه و آمریکا شد

استاندار خوزستان با بیان اینکه در کشور و
همچنین استان ما امکانات الزم برای شکوفا
شدن استعدادهای بانوان در ورزش ،کمتر از
آقایان است ،گفت :بسترها و زیرساختها برای
بانوان کمتر و در حد صفر است ،باید عدالت را
رعایت کنیم .غالمرضا شریعتی در شورای ورزش
استان که روز شنبه در استانداری خوزستان
برگزار شد ،اظهار کرد :در ورزش مباحثی چون
سختافزاری و انسانی ،ایجاد بستر مناسب ،اتمام
پروژههای نیمهتمام ،بحث نرمافزاری و همچنین
فراهم کردن امکانات برای هیاتهای ورزشی
جهت انجام ماموریتشان مطرح است.
وی بیان کرد :امسال با مصوبهای که پیرامون
«ماده  27صدم ارزش افزوده» داشتیم ،رقم قابل
مالحظهای برای ورزش استان در نظر گرفته شد
که این مبلغ  62میلیارد تومان است؛ از این مبلغ
حدود  12میلیارد تومان برای حوزه جوانان ،حدود

داللها از بازیکنان ایران چه می خواستند؟!

تا امیدی برای صعود به مرحله نهایی لیگ جهانی
 2017نداشته باشد .ایران در کنار ایتالیا و آرژانتین
عدم صعودشان به مرحله نهایی قطعی شده است.
در حالی که انتقادات زیادی به تیم ملی والیبال
ایران میشود و همه از لزوم جوانگرایی در تیم
ملی والیبال ایران می گویند حاال خبرهای نه
چندان خوشایند دیگری از اردوی تیم ملی هم

می رسد .گفته میشود دالالن والیبالی در چند
روز اخیر مدام حضور ثابت در کنار تیم ملی
والیبال ایران در لهستان داشتهاند و باعث شده
اند که تمرکز بازیکنان کامال به هم بخورد .البته
فدراسیون والیبال اقداماتی برای مقابله با پدیده
نفوذ داللها به تیم ملی دارد اما به هر حال در
لهستان داللها از سر و کول تیم ملی والیبال

زیرساخت ورزش بانوان در حد صفر!

هفت میلیارد و  500میلیون تومان برای آموزش
و پرورش و ورزش پایه و بین  42تا  43میلیارد
تومان هم برای تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و
ایجاد بسترهای مناسب در نظر گرفته شده است.
استاندار خوزستان خاطرنشانکرد :در این راستا
آموزش و پرورش باید برای مبلغی که برای این
حوزه در نظر گرفته شده است و برای کار در
ورزش پایه ،برنامه ارائه دهد .همچنین مصوبات
باید در کمیتهها مطرح و بررسی شوند و سپس به
صورت یک کار پخته ،وارد شورای ورزش استان
شوند تا واقعا اثربخشی الزم را برای ورزش پایه و
دانشآموزان داشته باشیم.
وی افزود :برای حوزه جوانان نیز باید به همین
صورت کار شود و در خصوص زیرساختها نیز
باید اولویتبندی صورت بگیرد؛ پس کار به
صورت کارشناسی انجام شود و کار براساس
چانهزنی و بدون مطالعه صورت نگیرد .شریعتی

خاطرنشانکرد :باید شرایط برای جوانان و بانوان
استان فراهم شود تا بتوانند استعدادهای خود را
بروز دهند که در این راستا باید با طرح و برنامه
پیش برویم .همچنین حوزه روستاها را هم باید
ببینیم و به لزوم توجه به ورزش بانوان نیز تاکید
میکنم.
استاندار خوزستان ادامه داد :در کشور و
همچنین استان ما امکانات الزم برای شکوفا
شدن استعدادهای بانوان در ورزش ،کمتر از
آقایان است .بسترها و زیرساختها برای بانوان
کمتر و در حد صفر است و باید عدالت را رعایت
کنیم .خانمها از یک سن که فراتر میروند ،در
معرض آسیب هستند ،چرا که شرایط الزم برای
ورزش آنها فراهم نبوده است .پس باید شرایط
برای این قشر فراهم شود و توجه به این بخش
باید در برنامهها گنجانده شود.
وی در ادامه گفت :همچنین دستگاهها طبق

ایران و ستارههایش باال رفتند .جمشید حمیدی
کارشناس والیبال به جام جم آنالین میگوید:
«متاسفانه تمرکز بازیکنان ایران کامال به هم
ریخته بود که حضور چهرههای غیر مرتبط (همان
داللها) اصلیترین دلیل است .واسطههای به
اصطالح بین المللی نباید به این راحتی در کنار
تیم ملی حضور داشته باشند.

طنز کالسیک

موش و گربه 4

عبید زاکانی
موشکی بود ایلچی ز قدیم
شد روانه به شهر کرمانا
نرم نرمک به گربه حالی کرد
که منم ایلچی ز شاهانا
خبر آوردهام برای شما
عزم جنگ کرده شاه موشانا
یا برو پای تخت در خدمت
یا که آماده باش جنگانا
گربه گفتا که موش گه خورده
من نیایم برون ز کرمانا
لیکن اندر خفا تدارک کرد
لشگر معظمی ز گربانا
گربههای براق شیر شکار
از صفاهان و یزد و کرمانا
لشگر گربه چون مهیا شد
داد فرمان به سوی میدانا
لشگر موشها ز راه کویر
لشگر گربه از کهستانا
در بیابان فارس هر دو سپاه
رزم دادند چون دلیرانا
جنگ مغلوبه شد در آن وادی
هر طرف رستمانه جنگانا
آنقدر موش و گربه کشته شدند
که نیاید حساب آسانا
حمله سخت کرد گربه چو شیر
بعد از آن زد به قلب موشانا
موشکی اسب گربه را پی کرد
گربه شد سرنگون ز زینانا
اهلل اهلل فتاد در موشان
که بگیرید پهلوانانا
موشکان طبل شادیانه زدند
بهر فتح و ظفر فراوانا
شاه موشان بشد به فیل سوار
لشگر از پیش و پس خروشانا
گربه را هر دو دست بسته بهم
با کالف و طناب و ریسمانا
شاه گفتا بدار آویزند
این سگ روسیاه نادانا
گربه چون دید شاه موشانرا
غیرتش شد چو دیگ جوشانا
همچو شیری نشست بر زانو
کند آن ریسمان به دندانا
موشکان را گرفت و زد بزمین
که شدندی به خاک یکسانا
لشگر از یکطرف فراری شد
شاه از یک جهت گریزانا
از میان رفت فیل و فیل سوار
مخزن تاج و تخت و ایوانا
هست این قصه عجیب و غریب
یادگار عبید زاکانا
جان من پند گیر از این قصه
که شوی در زمانه شادانا
غرض از موش و گربه برخواندن
مدعا فهم کن پسر جانا

کوتاه ورزشی

کسب یک سهمیه جهانی در پرتاب وزنه

آخرین فرصت برای کسب سهمیه حضور در
مسابقات دو و میدانی نوجوانان جهان با برگزاری
رقابت رکوردگیری یکشنبه  28خردادماه در ورزشگاه
آفتاب انقالب تهران پیگیر شد که در پایان با کسب
یک سهمیه جهانی خاتمه یافت .محمد تقی مهر
علی در پرتاب وزنه موفق شد با ثبت رکورد 19.20
متر حدنصاب حضور در رقابتهای جهانی (کنیا)
را به دست آورد .این رکورد پس از اعالم نتیجه
تست دوپینگ توسط کمیته پزشکی و ضد دوپینگ
فدراسیون دو و میدانی رسمی خواهد بود.
مقام نهم برای دختران شمشیرباز
تیم ملی شمشیربازی سابر دختران ایران با ترکیب کیانا
باقرزاده ،نجمه سازنچیان ،پریماه برزگر و فائزه رفیعی به
مقام نهمی رقابتهای قهرمانی آسیا دست پیدا کرد .این
تیم در جدول  ١٦تیمی نتیجه را  ٣٦-٤٥به تایلند واگذار
کرد و در ادامه برای کسب بهترین جایگاه رتبه نهم به بعد
این مسابقات ابتدا به مصاف تیم هند رفت و موفق شد
با نتیجه  ٤٥به  ٣٠این تیم را شکست دهد .ملیپوشان
بانوی سابر ایران در گام بعدی مقابل سنگاپور  ٤٤-٤٥به
پیروزی رسیدند و مقام نهمی آسیا را از آن خود کردند.

اصال چپاروف ارزش این درگیریها
را دارد؟

ماده  53که باید یک درصد از درآمدشان را به
ورزش بدهند ،عمل کنند تا مشکلی از مشکالت
این ادارهکل برداشته شود .از آقای ممتازان نیز
میخواهم که این موضوع را در پایان تیرماه رصد
کند و اگر هر کدام از دستگاهها عمل نکردند ،من
از مدیر آن دستگاه میخواهم که این یک درصد
را به ادارهکل ورزش و جوانان استان پرداخت کند
تا هیاتهای ورزشی از تنگناها خارج شوند.
شریعتی با اشاره به برنامه ادارهکل ورزش و
جوانان خوزستان برای المپیک و پارالمپیک
 ،2020خاطرنشانکرد :برای سند  2020نیاز به
یک برنامهریزی مدون است که در چه رشتههایی
میتوانیم در المپیک و پارالمپیک موفق ظاهر
شویم و باید برای چه رشتههایی هدفگذاری
صورت گیرد؛ پس بدون برنامه کار نکنیم ،چرا
که هدف حاصل نمیشود .امیدوارم از امروز
برنامهریزیها شروع شود.

استقالل و سپاهان در حالی برای چپاروف بیانیه میدهند
که این بازیکن دیگر در تیم ملی کشور خودش هم فیکس
نیست .استقالل و سپاهان در حالی برای چپاروف هر روز
به هم می پرند ،بیانیه میدهند ،تهدید میکنند و تهمت
میزنند که به نظر نمی رسد که این بازیکن اصال به
ایران بیاید و اگر هم بیاید ذات تواناییهایش محل پرسش
است .چپاروف برای سپاهان پارسال خیلی عالی کار کرده
بود؟ این بازیکن  ۳۵ساله مدتهاست که در تیم ملی
خود ازبکستان که سطح پایینتری از فوتبال ایران دارد،
هم فیکس نیست و امثال فرشید اسماعیلی و شجاعیان
و رسول نویدکیا بسیار بهتر از این بازیکن هستند و ارزش
فنی باالتری را به نمایش گذاشته اند یا حداقل اینکه در
همان ابعاد و اندازهها هستند.
نگاهی به جوانهای استقالل و سپاهان این موضوع را
تایید می کند .چپاروف سالها قبل فنی ترین بازیکن آسیا
بود اما از آن روزها زمان زیادی سپری شده و چپاروف
حتی دیگر در ترکیب فیکس تیم ملی هم نیست و معلوم
نیست دو باشگاه بزرگ کشورمان چرا در مورد این بازیکن
در حال درگیری با یک دیگر هستند.

