در آستان دوست

من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم
حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم
تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری
که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم
سعدي

گذر و نظر

عاشقی در
سپهر ادب

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

هرکس بنده «او» شد اختیار در کف «او» مینهد و
دست از من و مای خود میشوید .بند بندگی «او» به
گردن میآویزد و از تمام بندهای دیگر میرهد.
«من از آن روز که در بند توام آزادم»
«رشته ای بر گردنم افکنده دوست می کشد هرجا که
خاطر خواه اوست» و وقتی چنین شد از دوست هرگز
نمیرنجد و همه نامالیمات را تحمل میکند و آن را
خواست دوست میداند و میگوید
«عاشق آنست که بر دیده نهد پیکان را »
در چنین حالی است که حتی وصل کمال مطلوب
نیست و دلدادگی غایت سرور است ،مگر چاره ای هم
دارد جز اینکه از روی ارادت ،تسلیم میدان محبوب
شود...
«سر بنه گر سر میدان ارادت داری
ناگزیرست که گویی بود این میدان را»
آنگاه است که او را درد و رنجی نخواهد رسید...
به قول موالنای جان:
رسن زلف تو ما را چو رهانید زچاه
ِ
ما از آن روز رسن باز و حریف رسنیم
و چه عاشقانه سرود سعدی شیرین گفتار که:
چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را
چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را
سر و باالی کمان ابرو اگر تیر زند
عاشق آنست که بر دیده نهد پیکان را
دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت
سر من دار که در پای تو ریزم جان را
کاشکی پرده برافتادی از آن منظ ِر ُحسن
تا همه خلق ببینند نگارستان را
همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندی
من حیران را
تا دگر عیب نگویند ِ
لیکن آن نقش که در روی تو من میبینم
همه را دیده نباشد که ببینند آن را
چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب
گفت یک بار ببوس آن دهن خندان را
گفتم آیا که در این درد بخواهم ُمردن
که محالست که حاصل کنم این درمان را
پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افکندم
غایت جهل بود مشت زدن سندان را
سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات
غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را
سر بنه گر سر میدان ارادت داری
ناگزیرست که گویی بود این میدان را
برگی ازتاریخ

اعتراض شيخ به مشروطه

1276ش:از سوم تيرماه  24( 1276ژوئن ) 1907
صدها روحاني و طلبه به هدايت شيخ فضل اهلل نوري
در شهر ري اجتماع و به مشروطه شدن (پارلماني شدن)
حكومت ايران اعتراض و خواهان حكومت مشروعه
(اسالمي) شدند و بناي نوشتن نامه و ارسال تلگرام
برضد مشروطيت به شهرهاي مختلف ايران و روحانيون
اين شهرها را گذاشتند.
در همين روز به اشاره مجتهد شهر زنجان به
ساختمان فرمانداري اين شهر هجوم برده شد كه ضمن
آن باقرخان سعد الدوله فرماندار وقت جان خود را از
دست داد.
جنگ جنگل
1297ش:زد و خورد افراد مسلح «جنبش جنگل» در
گيالن با نيروهاي اعزامي انگلستان كه قصد داشتند
بلشويكهايي را كه به شمال ايران وارد شده بودند
سركوب كنند از سوم تير ماه ( 1297ژوئن  )1918آغاز
شد.نيروهاي انگليسي كه طبق قرار داد تقسيم ايران
(قرارداد سن پترزبورگ) ،در وطن ما مستقر شده بودند
ماموريت داشتند كه پس از سركوب اين بلشويكها،
به قفقاز بروند و به كمك مخالفان مسلح كمونيسم
و حکومت انقالب بلشويکي روسيه (معروف به سفيدها)
بشتابند.
اعدام صور اسرافيل
1287ش:سوم تيرماه سال  24( 1287ژوئن  ،)1908و
يك روز پس از به توپ بسته شدن ساختمان مجلس در
ميدان بهارستان و دستگيري برخي نمايندگان پارلمان
و اصحاب نشريات و انتقال آنان به باغ شاه (پادگان
حر) كه محمد علي شاه قاجار به آنجا نقل مكان كرده
ّ
بود ،در تهران خبر مربوط به اعدام ميرزا جهانگيرخان
شيرازي ناشر صور اسرافيل ،همچنین ملك المتكلمين
و سلطان العلماي خراساني از دست اندركاران نشريات
ديگر به گوش رسيد كه در ميان بازداشت شدگان بودند
و در باغ شاه اعدام شده بودند .پس از به توپ بسته
شدن مجلس در دوم تيرماه  ،1287در تهران حکومت
نظامي و منع رفت و آمد شبانه برقرار شده بود.
بحرين از ماست
1338ش:سوم تير ماه  1338شاه وقت (پهلوي دوم)
در يك مصاحبه مطبوعاتي كه بازتاب جهاني داشت
در باره بحرين گفت :بحرين مال ما و متعلق به ما
است .وي اضافه كرده بود ... :ولي شيخ آنجا با بستن
قراردادهايي با دولتهاي مشخص كار را بر ما دشوار
ساخته است ،زيرا كه اين دولتها در قبال بحرين
تعهداتي سپرده اند و ....
همين شاه ده سال بعد ( 180درجه) تغيير کالم داد و
در مصاحبه اي درجريان سفر هند ،ناگهان با استقالل
بحرين موافقت کرد که قانونا چنين اختياري را نداشت!.
اين كار شاه كه نوعي موافقت با تجزيه کشور تلقي شده
است يكي از ايرادهاي وارده به او بود .رسیدگی به این
ايراد اینک (پس از مرگ شاه در قاهره در تابستان سال
 )1359در دست قاضی «تاریخ» است.
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ماجراجویی زوج سوئیسی ـ آلمانی در ایران
به شکلی بهتر ،دستکم در شرایطی معمولی تجربه کنند.
این گردشگران جوان ،یک سال بعد پس از بازی با اعداد
و بررسی هزینهها ،این خودروی برقی را به جمع خانواده
کوچکشان اضافه کردند«.بندیکت» در وبسایتی که
ماجراجویی برقی جذابشان را روایت میکند ،نوشته است:
«برنامه مسافرت با این خودرو به مکانی دور دست ،از ابتدا در
ذهن ما بود ،اما انتظار نداشتیم به این سرعت عازم سفر شویم،
به هر حال زندگی ادامه دارد و ما حاال خود را دور از همکاران
سابقمان میبینیم .ماگدالنا به عنوان مشاور فعالیت داشت و
من در سه سال گذشته با انجمنهای مالی همکاری میکردم
که به نظر میرسد حاال دنبال جایگزینی برای ما هستند».
این زوج سوئیسی ـ آلمان از ابتدای سال  ۲۰۱۷با انگیزهی
رسیدن به ایران وسپس دل آسیا ،برنامهریزی این سفر را آغاز
کردند .آنها حدودا  ۵۰روز پیش از سوئیس راه افتادند و از
هلند ،اتریش ،اسلونی ،بوسنی و هرزگوین ،مونتهنگرو ،کوزوو،
آلبانی ،بلغارستان ،ترکیه ،گرجستان و ارمنستان گذر کردند و

درست در روزهایی که جهان ملتهب از اخبار جنگ و
حملههای پی در پی تروریستها است ،یک زوج سوئیسی ـ
آلمانی سوار بر یکی از سریعترین خودروهای برقی جهان ،راه
ایران را پیش گرفتند و پس از رسیدن به دل آسیا ،قصد دارند
از روسیه به خانهشان در سوئیس برگردند.
 ،سفر برقی «ماگدالنا» و «بندیکت» انگیزههایی فراتر از تست
یک خودروی متفاوت دارد ،آنها در پی اثبات فرضیههایشان
دربارهی داشتن سفری آسان برای بهتر دیدن کشورها در
شرایطی معمولی با کمترین آسیب به محیط زیست هستند.
این زوج اروپایی تابستان  ۲۰۱۶یک مدل از خودروی برقی
«تسال» را اجاره کردند و در یک سفر آزمایشی از ایتالیا راهی
اتریش ،اسلواکی و بعد پرتغال شدند تا فرضیههایشان را
آزمایش کنند .نتیجه صد در صد به واقعیت پیوست .آنها
یافتند که خودروی برقی براحتی قابلیت تبدیل به یک
چادرخواب دو نفره را دارد ،ضمن اینکه ماجراجویی برقی
امکان آن را میدهد سفری پاک به سایر کشورها را ،اگر نه

یک پخشکننده و تهیهکننده سینما با ارزیابی وضعیت
فروش سینماها در ماه مبارک رمضان از ریزش  ۲۰درصدی
مخاطب و دالیل آن سخن گفت.
سعید خانی در گفتوگویی با ایسنا درباره وضعیت گیشه
سینما در ماه مبارک رمضان گفت :امسال فروش سینمایی ما
خوب بوده ولی با  ۲۰درصد ریزش مخاطب مواجه شدهایم
که این روند میتواند علل مختلفی از جمله افزایش قیمت
بلیتها یا نداشتن تنوع ژانر و بحث اطالع رسانی داشته باشد.
او همچنین حادثه تروریستی اخیر را نیز در کاهش فروش
فیلمها و مخاطب موثر دانست و افزود :مردم کمتر در
مکانهای شلوغ حضور پیدا میکنند ،به طور مثال ما در
مقایسه با روز مشابه در هفته قبلش  ۴۰درصد با افت فروش

بعد هم به ایران رسیدند.
سفرشان به ایران نزدیک به چهار هفته طول کشید .آنها به
همراه خودروی برقیشان از مرز شمال غربی وارد کشورمان
شدند و در تبریز ،ارومیه ،مراغه ،زنجان ،رشت ،گچسر ،تهران،
قم ،کاشان ،اصفهان ،نائین ،گرگان ،پارک جنگلی گلستان،
بجنورد و شیروان توقف داشتند تا عالوه بر تماشای جاذبهها،
خودرویشان را هم شارژ کنند.
تسال ،ماگدالنا و بندیکت تا حاال  ۱۰هزار کیلومتر راه آمدهاند و
نزدیک به  ۲مگاوات برق مصرف کردهاند .یکی از انگیزههای
سفر این زوج سوئیسی آن بود که اثبات کنند قرار نیست
هنگام سفر با خودروی برقی در جایی بمانند ،چون این دستگاه
براحتی قابل شارژ است ،حتی در پارکینگ خانه با اتصال به
پریز برق .آنها تصاویری از جایگاههای شارژ این خودرو در
ایران را منتشر کردهاند تا خیال دغدغهمندها را از این بابت
آسوده کنند.
بندیکت با انتشار تصاویری از ایران نوشته« :تا به امروز با

ارزیابی یک اکران

مواجه شدیم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد :البته با گذر زمان این
روند به حالت طبیعی خودش باز میگردد و مثال با حضور
فیلمهایی مثل «اکسیدان» ان شاءاهلل تا عید فطر فروشها
بهتر خواهد شد.
خانی در ادامه به ارائه راهحلی برای فروش بهتر گیشه
پرداخت و افزود :به نظر من باید قیمت فروش بلیتها به
روش پلکانی باشد؛ چرا باید قیمت بلیت سانس ساعت ۱۰
صبح شنبه با  ۱۰شب  ۵شنبه یکی باشد و این یک روند
اشتباه است ،باید ضریب سانسها رعایت شود.
این تهیهکننده سینما با اشاره به اینکه طرحهای اجرایی در
ماه مبارک رمضان چندان موفق عمل نکردند ،گفت:نیم بها

بودن سانسها مفید نبود زیرا ساعاتی که برای آن اختصاص
داده بودند تاثیری بر فروش نداشت و تا ساعت  ۵بیشتر نبود.
مردم تا قبل از افطار به سینما نمیروند و بقیه ساعات نیز
مثل مواقع دیگر سال بود بنابراین باید بقیه ساعات شب نیز
نیم بها میشد و در این مورد تبلیغات میکردند به هرحال
باید یک کار دسته جمعی اتفاق میافتاد و توسط شهرداری یا
دولت حمایت و اطالع رسانی میشد.
این پخش کننده با تاکید بر اینکه باید تنوع ژانر در سینما
وجود داشته باشد ،گفت :فیلمهای کنونی ،فیلمهای خوبی
هستند ولی اینکه سانس بیشتری به فیلم کمدی اختصاص
داده میشود ،طبیعتا سینمای اجتماعی هویت خودش را
از دست میدهد این یک مشکلی است که در نهایت به

کمی بردباری و صبر با افراد روشنفکر و با انگیزه روبرو شدیم
که کمک زیادی به ما کردند».
آنها به تازگی از ایران خارج شدهاند و قرار است تا آسیای
مرکزی پیش بروند .از ترکمنستان و ازبکستان عبور میکنند
و از روسیه و اسکاندیناوی به خانه برمیگردند .شاید این
نخستینبار باشد که گردشگرانی با خودرویی برقی ،مسافتی
طوالنی را طی میکنند تا تابوی ماجراجوییهای برقی را
بشکنند.

سینمای ایران صدمه وارد میکند ،زیرا که ما باید تنوع ژانر
داشته باشیم .قطعا یک جایی این کمدی را مردم ما پس
میزنند مثال در سالهای  ۸۵،۸۶ژانر کمدی را پس زدند و
دیگر مخاطب نداشت.
یک پخش کننده و تهیهکننده سینما با اشاره به اینکه
توجه به فیلمهای کمدی بیشتر از ژانرهای دیگر است،
گفت :متاسفانه فیلمهای اجتماعی حتی اگر خوب باشند
چون ما بهای بیشتری به فیلمهای طنز و کمدی میدهیم
دیده نمیشوند؛ اساسا سینماداران ما هم همه دوست دارند
فیلم کمدی اکران کنند بنابراین حتی اگر فیلمهای اجتماعی
خوبی هم داشته باشیم فرصت دیده شدن ندارند که بخواهند
فروش داشته باشند.

پژمان آخرین قطعه پازل منصوریان

با اضافه شدن یک مدافع ملی پوش به لیست استقالل
آبی ها با تیمی رویایی در انتظار شروع فصل هستند.
به گزارش مستقل به نقل از «ورزش سه» ،پژمان
منتظری جدید ترین و شاید مهم ترین خرید استقالل
نیمه شب جمعه آبی پوش شد تا تیم منصوریان برای لیگ
هفدهم تکمیل شود.
استقاللی ها منتظری را در دفاع جاشین رابسون کردند

لوئیس گارسیا :صالح در لیورپول
میدرخشد

لوئیس گارسیا ،اسطوره باشگاه لیورپول معتقد است
که محمد صالح ،تمام فاکتورهای الزم برای درخشش
در این تیم را دارد.
به گزارش «ورزش سه» ،صالح روز گذشته با 42
میلیون یورو به عالوه بندهای پاداشی که رقم انتقال
را به  50میلیون افزایش خواهد داد و او را به گرانترین
بازیکن تاریخ لیورپول تبدیل کرده ،به این باشگاه
پیوست .او که مدتی در چلسی حضور داشت ،پس از
سه سال حضور در لیگ ایتالیا به لیگ برتر بازگشته و
امیدوار است که در این بازگشت بتواند خوش بدرخشد،
موضوعی که لوئیس گارسیا آن را تضمین میکند.
اسطوره اسپانیایی گفت »:صالح هر آنچه برای موفقیت
در لیورپول الزم است را دارد.البته کار ساده ای نخواهد
بود زیرا ما بازیکنان فوق العاده ای در تیممان داریم.
بازی کردن برای لیورپول همیشه با فشار بسیاری همراه
است .هواداران در سرتاسر جهان شما را دنبال میکنند.
باید  120درصد آماده باشید ولی فکر میکنم او میتواند
خوش بدرخشد .فکر میکنم که تیم کسی مثل او را نیاز
دارد ».لوئیس گارسیا درباره هماهنگی فلسفه کلوپ و
صالح گفت »:فکر میکنم کلوپ مربی متفاوتی است
و دوست دارد تیمش هر بازی خوش بدرخشد .البته کار
آسانی نیست ولی اگر شما کسی را با پیشینه ای که
صالح دارد به تیمتان بیاورید ،قطعا به کیفیت های آن
افزوده اید .پایه تیم خیلی خوب است .چند ماه پیش
برای قهرمانی با چلسی میجنگیدیم .این نشان میدهد
پایه تیم محکم است».

بدترین عملکرد ایتالیا در
تاریخ لیگ جهانی

تیم ملی والیبال ایتالیا با قرار گرفتن در رده آخر سطح
 1لیگ جهانی  2017در پایان دور مقدماتی ،بدترین
نتیجه این تیم را در تاریخ این رقابت ها رقم زد.
تیم ملی والیبال ایتالیا با قرار گرفتن در رده آخر سطح
 ۱لیگ جهانی  ۲۰۱۷در پایان دور مقدماتی ،بدترین
نتیجه این تیم را در تاریخ این رقابت ها رقم زد .تیم ملی
ایتالیا در حالی امسال تیم آخر جدول رده بندی سطح
یک لیگ جهانی شد که با نگاهی اجمالی به کارنامه
سال های گذشته این تیم می بینیم که همواره در کنار
برزیل یکی از پر افتخارترین تیم های بازی های لیگ
جهانی بوده است .با در نظر گرفتن این نکته که ایتالیا
با کسب  ۸مدال طالی رقابت های لیگ جهانی پس از
برزیل ( ۹طال) در رده دوم بهترین تیم های تاریخ این
مسابقات قرار دارد ،ابعاد این شکست بیشتر خواهد شد.
البته با تغییر قوانین  FIVBکه به تیم های سطح ۱
اجازه می دهد تا در  ۷سال آینده همچنان در این سطح
حضور داشته باشند به ایتالیا این فرصت را داد تا به
سطح  ۲لیگ جهانی نزول نکرده و ابعاد این فاجعه بیش
از این دامنگیرشان نشود تا بتوانند به سرعت غرور از
دست رفته شان را بازیابند

که فصل گذشته عملکرد فوق العاده ای داشت اما بزرگترین
تفاوت او با منتظری در قدرت رهبری خط دفاعی است.
مدافع جدید آبی پوشان نبود یک رهبر در خط دفاعی آبی
ها را جبران می کند و این موضوع اتفاقی است که حضور
منتظری در استقالل را ارزشمندتر می کند.
با حضور منتظری در قلب خط دفاع در کنار پادوانی
یا حسینی و زکی پور و غفوری در جناحین خط دفاعی،
استقالل نسبت به فصل گذشته پیشرفت چشمگیری
در خط دفاعی خود خواهد داشت تا یکی از بزرگترین
معضالت استقالل برطرف شود.
خط میانی آبی ها نیز در فصل نقل و انتقالت ،با حضور
شجاعیان تقویت شد .آبی ها چهار هافبک دفاعی مدعی

حضور در ترکیب اصلی را در اختیار دارند و در پست
شماره  10نیز شجاعیان تازه وارد با همشهری خود فرشید
اسماعیلی رقابت نزدیکی برای حضور در ترکیب اصلی
خواهد داشت.
استقالل در خط حمله نیز شرایط خوبی دارد .کاوه
رضایی بهترین بازیکن فصل گذشته این تیم از جمع آبی
ها جدا شد اما سجاد شهباززاده و حسن بیت سعید در سال
جاری پیراهن استقالل را بر تن می کنند .شکل گیری
خط حمله ای با حضور شهباززاده در راس و بیت سعید و
حیدری یا انصاری در کناره ها باعث می شود تا استقاللی
ها در حمله تیم یکدستی در اختیار داشته باشند.افتخاری و
توفیقی هر چند شروع پر انتقادی در فصل نقل و انتقاالت

داشتند اما در نهایت موفق شدند تیم مورد نظر منصوریان
و هواداران را برای فصل جاری فراهم کنند تا جایگاه آنها
در آستانه ی تغییرات هیات مدیره محکم تر از قبل باشد.
علیرضا منصوریان می تواند با تیم یکدست استقالل برای
فصل جاری از هفته ی اول به دنبال خواسته ی خود یعنی
حضور در کورس قهرمانی باشد تا آبی ها را به مدعی
جدی قهرمانی تبدیل کند.استقاللی ها البته هنوز در لیست
خود یک جای خالی دارند و با توجه به اینکه مگویان نیز
احتماال از این تیم جدا می شود ،آبی ها همچنان می توانند
 2بازیکن دیگر به لیست خود اضافه کنند؛ دو بازیکنی که
می توانند تیم منصوریان را رویایی تر کنند.

تیم وزنهبرداری جوانان ایران قهرمان جهان شد

تیم وزنه برداری ایران موفق شد به رغم جایگاه ششمی در رده
بندی مدالی ،برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی رقابتهای
جهانی را از آن خود کند.
به گزارش «مستقل» و به نقل از مهر ،رقابتهای وزنه برداری
قهرمانی جوانان جهان ظهر امروز جمعه در توکیو ژاپن به پایان
رسید و تیم ایران توانست با کسب  ۴۲۳امتیاز برای دومین سال
پیاپی قهرمان این مسابقات شود.
تیم هشت نفره جوانان ایران در این مسابقات موفق به کسب
 ۲مدال طال ۲ ،نقره و  ۲برنز توسط رضا بیرالوند ،علی داودی و
رحمان اورامه شد و از نظر مدالی در جایگاه ششمی قرار گرفت.
در بخش مردان  ۱۵۷وزنه بردار و در بخش بانوان ۱۰۸وزنه

بردار( ۲۶۵شرکت کننده ) از  ۵۰کشور در این دوره از مسابقات
حضور داشتند.

رده بندی نهایی این مسابقات به شرح زیر است:
رده بندی تیمی:
-۱ایران  ۴۲۳امتیاز (  ۸وزنه بردار)
-۲ژاپن  ۳۹۴امتیاز (  ۸وزنه بردار)
-۳چین  ۳۹۱وزنه بردار ( ۷وزنه بردار)
رده بندی مدالی:
-۱چین ۵طال ۱ ،نقره و  ۲برنز
-۲کلمبیا ۳طال ۲ ،نقره و  ۲برنز
-۳ازبکستان ۳طال ۲ ،نقره
-۶ایران ۲طال ۲ ،نقره و ۲برنز

بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان 2017؛

تکواندوکاران کشورمان رقبای خود را شناختند

مراسم قرعهکشی بیست و سومین دوره
مسابقات قهرمانی جهان  ،2017ساعت 13
(به وقت تهران) امروز (پنجشنبه) برگزار و
نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.
به گزارش «مستقل» و به نقل از سایت
فدراسیون تکواندو ،بیست و سومین دوره
مسابقات قهرمانی جهان از روز شنبه ( 3تیرماه)
به مدت  7روز و با حضور  973تکواندوکار از
 183کشور در سالن «تیوان آرنا» موجو برگزار
میشود.
مراسم قرعه کشی این دوره از رقابتها
دقایقی پیش با حضور دکتر چو رییس فدراسیون
جهانی تکواندو ،سرپرستان و کادرفنی تیمهای
حاضر در این رویداد در هتل «تی رول» موجو
برگزار و  8نماینده کشورمان در گروه مردان و 6
ملیپوش در بخش زنان رقبای خود را شناختند.
بخش آقايان
«وزن اول /تعداد شرکت کننده 67 :نفر»
آرمین هادیپور تکواندوکار وزن -54
کیلوگرم کشورمان در نخستین گام باید
«آنشومن پاراشار» نماینده هندوستان را از پیش
رو بردارد و در صورت پیروزی به مصاف برنده
دیدار سنگاپور و اتیوپی برود.
«وزن دوم /تعداد شرکت کننده 87 :نفر»
در وزن  -58کیلوگرم فرزان عاشورزاده پس
از یک دور استراحت ،در نخستین گام باید رو
در روی برنده دیدار ترکمنستان و سودان قرار
بگیرد«.وزن سوم /تعداد شرکت کننده 91 :نفر»
در وزن  -63کیلوگرم میرهاشم حسینی
در دور اول با «عمر حجامی» از مراکش
مبارزه دارد .در دور دوم نیز میبایست یکی
از تکواندوکاران اسپانیا ،آمریکا و گویان را از
پیش رو بردارد.
«وزن چهارم تعداد شرکت کننده 91 :نفر»
ابوالفضل یعقوبی در وزن  -68کیلوگرم پس

از یک دور استراحت ابتدا باید با برنده دیدار
ترکمنستان و سودان مبارزه کند.
«وزن پنجم /تعداد شرکت کننده 87 :نفر»
مسعود حجی زواره هوگوپوش وزن -74
کیلوگرم ابتدا با قرعه استراحت رو به رو است و
در نخستین گام باید به مصاف موریس و مالت
برود.
«وزن ششم /تعداد شرکت کننده 69 :نفر»
پوریا عرفانیان در وزن  -80کیلوگرم در
مبارزه نخست «باربوسا الویس» از پورتریکو
را پیش رو دارد و در دور دوم باید برنده دیدار
روسیه و توباگو را شکست دهد.
«وزن هفتم /تعداد شرکت کننده 51 :نفر»
در وزن  -87کیلوگرم سعید رجبی ابتدا
باید «دافید ساندرس» نیوزیلندی را از پیش
رو بردارد و در صورت راهیابی به مرحله بعد
میبایست با برنده دیدار هند و کوبا مبارزه کند.
«وزن هشتم /تعداد شرکت کننده 49 :نفر»
اما در وزن  +87کیلوگرم سجاد مردانی
تکواندوکار سنگین وزن کشورمان پس از یک
دور استراحت در نخستین گام باید با برنده پیکار
استرالیا و فنالند مبارزه کند.
بخش بانوان
«وزن دوم /تعداد شرکت کننده 48 :نفر»
ناهید کیانی در وزن  -49کیلوگرم کشورمان
در دور نخست با «هدی ایت اوآلی» از مراکش
دیدار می کند و در صورت پیروزی به مصاف
«یاسمینا عزیز» از فرانسه نایب قهرمان اروپا
 2014و دارنده مدال نقره و برنز گرندپری
 2015خواهد رفت.
«وزن چهارم /تعداد شرکت کننده 60 :نفر»
طیبه پارسا در وزن  -57کیلوگرم در اولین
دیدار «دیومانده باناسا» از ساحل عاج دارنده
مدال برنز قهرمانی آفریقا  2012و  2014را
پیش رو دارد و پس از آن رو در روی برنده دو

دیدار هند و بلژیک قرار میگیرد.
«وزن پنجم /تعداد شرکت کننده 50 :نفر»
در وزن  -62کیلوگرم کیمیا علیزاده نماینده
کشورمان است که در دور نخست به مصاف
«فرناندا آگویر» از شیلی میرود و پس از آن
باید «آشلی کرایولد» از کانادا را شکست دهد.
«وزن ششم /تعداد شرکت کننده 34 :نفر»
ملیکا میرحسینی تکواندوکار وزن -67
کیلوگرم در دور اول با «سینجه شریا»
هندوستان مبارزه میکند و در ادامه رو در روی
نماینده ترکیه قرار میگیرد.
«وزن هفتم /تعداد شرکت کننده 39 :نفر»
در وزن  -73کیلوگرم زهرا پوراسماعیل ابتدا
باید «استله واندر» از فرانسه دارنده مدال طالی
قهرمانی اروپا  2013را شکست دهد و سپس
باید با یکی از نمایندگان ایتالیا ،اکوادور و هلند
مبارزه کند.
«وزن هشتم /تعداد شرکت کننده 37 :نفر»
اکرم خدابنده در وزن  +73کیلوگرم نیز در گام
نخست باید «نوسا ووجینویس» نماینده اسلونی
را از پیش رو بردارد و در صورت پیروزی باید
با یکی از تکواندوکاران کانادا ،مکزیک و تونگا
مبارزه کند.
وزنکشی این مسابقات یک روز قبل از
مبارزات تکواندوکاران ،از ساعت  5:30تا 7:30
صبح (به وقت تهران) در سالن محل برگزاری
مسابقات انجام خواهد شد.
تیم ملی کشورمان در بخش مردان با هدایت
مهدی بی باک (سرمربی) ،علیرضا نصر آزادانی
و هادی افشار (مربی) و در بخش زنان با هدایت
مهرو کمرانی (سرمربی) و فاطمه صفرپور و
ریحانه فوالدی (مربی) در این دوره از رقابتها
حضور پیدا کردند.
گفتنی است؛ این رقابتهای  G12است که به
نفر اول  120امتیاز ،نفر دوم  72امتیاز ،نفرات

سوم  43.20امتیاز در راستای کسب سهمیه
المپیک تعلق میگیرد.
برنامه رقابتهای تکواندوکاران کشورمان در
بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان
2017
شنبه ( 3تیرماه)
وزن  -54کیلوگرم :آرمین هادی پور
یکشنبه ( 4تیرماه)
وزن  -49کیلوگرم :ناهید کیانی
وزن  -74کیلوگرم :مسعود حجی زواره
دوشنبه ( 5تیرماه)
وزن  -67کیلوگرم :ملیکا میر حسینی
وزن  -68کیلوگرم :ابوالفضل یعقوبی
سه شنبه ( 6تیرماه)
وزن  -58کیلوگرم :فرزان عاشورزاده
وزن  +73کیلوگرم :اکرم خدابنده
چهارشنبه ( 7تیرماه)
وزن  -73کیلوگرم :زهرا پور اسماعیل
وزن  -87کیلوگرم :سعید رجبی
وزن  +87کیلوگرم :سجاد مردانی
پنج شنبه ( 8تیرماه)
وزن  -57کیلوگرم :طیبه پارسا
وزن  -63کیلوگرم :میرهاشم حسینی
جمعه ( 9تیرماه)
وزن  -62کیلوگرم :کیمیا علیزاده
وزن  -80کیلوگرم :پوریا عرفانیان

طنز

دعواهاي ادبي

دعوایی که بین حافظ و صائب و شهریار بر سر «آن ترک
شیرازی» اتفاق افتاده:
به قول حضرت حافظ:
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندو اش بخشم سمرقند و بخارا را
صائب در جواب می گوید:
هر آنکس چیز می بخشد ،ز جان خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندو اش بخشم سر و دست و تن و پا را
شهریار در جواب می گوید:
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندو اش بخشم تمام روح و اجزا را
دوستی گوید:
هر آن کس چیز می بخشد ،به زعم خویش می بخشد
یکی شهر و یکی جسم و یکی هم روح و اجزا را
کسی چون من ندارد هیچ در دنیا و در عقبا
نگوید حرف مفتی چون ندارد تاب اجرا را

کوتاه ورزشی

شفیعی به کره جنوبی رفت

مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در
شانزدهمین دوره لیگ برتر راهی کره جنوبی شد.
خالد شفیعی که در هفتههای اخیر به خاطرات
مذاکراتش با باشگاههای مختلف حسابی خبرساز
شده بود در اولین ساعات امروز ایران را به مقصد
کره جنوبی ترک کرد .شفیعی برای عقد قرارداد
با یک تیم کرهای راهی این کشور شد تا اولین
بازیکنی از ایران باشد تا در کی لیگ بازی میکند.

بازگشت قلعه نویی از گرجستان
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که برای
خرید یک بازیکن به گرجستان سفر کرده بود
امروز به ایران باز می گردد .امیر قلعه نویی برای
خرید یک بازیکن راهی کشور گرجستان شده
است و به نظر ميآيد با او به توافق رسيده است.

جام رمضان

نتایج چند دیدار از دور دوم مسابقات فوتسال
جام رمضان شیرازمشخص شد.
دور دوم رقابت های فوتسال جام رمضان شیراز
با انجام چند دیدار برگزار شد و تیم های شادمان،
شیمال و شهرداری برابر حریفان خود پیروز شدند
.به گزارش ایرنا این بازی ها که شامگاه پنجشنبه
در سالن شلمچه شیراز برگزار شد ،تیم شادمان
مخزن با نتیجه  2بر یک از سد تیم سلیمی فرد
گذشت .همچنین دیدار تیم های پخش سرو و
شهید چوگانی با تساوی  2بر  2پایان یافت و تیم
پسماند شهرداری هم با نتیجه پر گل هشت بر
یک تیم داریون را مغلوب کرد .
در رقابت های فوتسال جام رمضان شیراز که
همه شب پس از افطار برگزار می شود  23تیم در
 6گروه با هم به رقابت می پردازند.

قضاوت فغاني در جام كنفدراسيونها
علیرضا فغانی داور بینالمللی فوتبال کشورمان
به عنوان داور چهارم در تیم داوری دیدار تیمهای
روسیه و مکزیک حضور خواهد داشت .علیرضا
فغانی داور بینالمللی فوتبال کشورمان به عنوان
داور چهارم دیدار تیمهای روسیه و مکزیک در
رقابتهای جام کنفدراسیونها انتخاب شد .داوری
این دیدار را فهد المرداسی عربستانی برعهده
خواهد داشت و فغانی داور چهارم این بازی خواهد
بود.همچنین روشن ایروماتف از کشور ازبکستان و
جایر از آمریکا داوران ویدیویی این بازی هستند و
رضا سخندان هم به عنوان کمک داور ویدیویی در
این بازی انجام وظیفه خواهد کرد .علیرضا فغانی
به همراه رضا سخندان و محمدرضا منصوری شب
گذشته دیدار تیمهای آلمان و شیلی را در جام
کنفدراسیونها برعهده داشت که به خوبی از عهده
قضاوت این بازی حساس برآمد.

هيئت مديره ي دونفره ي سرخها

جلسات دو نفره برای مدیریت باشگاهی با چند ده
میلیون نفر این روزها در پرسپولیس ادامه دارد.
پس از استعفای محمد زادمهر از ادامه همکاری
با باشگاه پرسپولیس ،حاال مدتی است که خبری از
جعفر کاشانی ،عضو همیشه فعال باشگاه در جلسات
مهم پرسپولیس نیست .از سوی دیگر افشین گلزاده
مدیر فروشگاه های زنجیره رفاه نیز ماه هاست سری
به باشگاه نمی زند و مشغول انجام کارهای شخصی
خود است .گفته می شد برای زادمهر و گلزاده مشکالت
غیرورزشی رخ داده که بهتر است به خاطر این مشکالت
از هیات مدیره باشگاه پرسپولیس دور بمانند .گویا جعفر
کاشانی نیز به دلیل کسالت ،اطراف باشگاه آفتابی نمی
شود .با این شرایط ،جلسات با اسپانسر ،مدیران عالی
رتبه وزارتخانه ،امور مالی ،جلسات تعیین بودجه ،تعیین
تقویم ،بررسی شرایط اقتصادی و فنی ،رسیدگی به
پرونده های بین المللی و بررسی پیشنهاد های همکاری
این روزها فقط با حضور حمید گرشاسبی و علی اکبر
طاهری انجام می شود که چندان اقدام حرفه ای نیست.

