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شبی که قرآن نازل شد...
شبی که قرآن بر سر گرفتند و گریستند...

خدا گفته بود: بخوان... اقراء...
بر سرگرفتند و گریستند...

نخواندند وگریستند...
شبی که همه چشم ها اشک آلود بود و زمزمه ی دعا گوش 

آسمان را کر می کرد...
شبی که »خوبی زنی بود که بوی سیگار می داد و اشک های 

درشتش، از پشت عینک با قرآن می آمیخت...«
شبی که راننده تا صبح برای تقدیرش دعا می کرد تا سحرگاه 

شب زنده داران را از مسجد تا منزل، دربست ببرد...
سیگار  سحر  تا  مسجد  کنار  روزنامه فروش  که  شبی 
می فروخت... و به پسرها و دخترهایی می نگریست که برای 

اولین بار دل خود را به دعا سپردند .
شبی که ندای الغوث الغوث حتی دل خدا را هم می سوزاند...

من هم دعا کردم.
دعا برای همه ی دل های سوخته، برای جان هایی که در آتش 
عقل می سوزند.. برای شوری که عشق بر قلب ها می اندازد... 
دیو جهل...  از دستان  رهایی  برای  آگاهی،  برای  دعا کردم 
برای آزادی، رهایی از چنگال دیو هوس باز تمامیت خواهی و 
زورگویی که دنیا را بگیره کرده است. دعا کردم برای جوانی که 

زود پیر می شود... برای پیری که گرفتار دنیاست. 
الغوث الغوث... خلصنا من النار یا رب... آتشی که به جان 
می افتد... آتشی که به زندگی می افتد... آتشی که دامان پیر 

و جوان را می گیرد...
خلصنا من النار یارب...

قدر را قدر بدانید
ما را هم دعا کنید.

کوتاه ورزشی

تشكيل »جهاد سازندگي« به فرمان »حضرت امام 
خميني«)ره( )1358 ش(

فرمان  با   1358 خرداد   27 در  سازندگي  جهاد 
آغاز  همان  از  و  گرديد  تشكيل  خميني)ره(  امام 
و  جوان  دلسوز،  نيروهاي  عظيم  خيل  توانست  كار 
متخصصين متعهد و مسلمان در رشته هاي گوناگون 
اجتماعي،  ابعاد  در  روستاها  نوسازي  و  احيا  براي  را 
اقتصادي و فرهنگي به خود جذب نمايد. امام امت 
كه  »االن  فرمود:  تشكيل جهاد سازندگي  به هنگام 
مرحله سازندگي است، ما دستمان را پيش ملت دراز 
مي كنيم و از ملت مي خواهيم كه همه در اين نهضت 
اقشار  فرمان،  اين  صدور  دنبال  به  نمايند.«  شركت 
زدايي بسيج شدند.  مختلف مردم جهت محروميت 
خدمات ارزنده جهاد سازندگي عالوه بر سازندگي و 
سال  هشت  طول  در  كشور  محروم  مناطق  آباداني 
دفاع مقدس، از نقش مؤثر اين نهاد انقالبي در حفظ 
ايران حكايت دارد. جهاد  استقالل و تماميت ارضي 
سازندگي در زمينه هاي صنايع روستايي، كشاورزي، 
و  آب خيزداري  طبيعي،  منابع  سدسازي،  دامداري، 
سطح  در  گسترده اي  فعاليت هاي  ديگر،  مورد  ده ها 
ايران و برخي كشورهاي آفريقايي انجام داده است. 
يك  به  تبديل   1362 سال  در  سازندگي  جهاد 
در  سال 1379  در  كه  آن  از  پس  و  شد  وزارتخانه 
جهاد  وزارتخانه  گرديد،  ادغام  كشاورزي  وزارت 

كشاورزي به وجود آمد.
دانشگاهی به همت هاشمی

تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي )1361 ش(
تاريخ وقوع: 27 خرداد

ش(ايده   1361( اسالمي  آزاد  دانشگاه  تأسيس 
تاسيس دانشگاه آزاد اسالمي ابتدا در جامعه اسالمي 
دانشگاهيان مطرح شد و به دنبال آن آقاي هاشمي 
رفسنجاني رييس وقت مجلس شوراي اسالمي با طرح 
را  شورا  مساعد  نظر  اقتصاد،  شوراي  در  مطلب  اين 
امام خميني)ره(  با حضرت  اين مسأله  نمود.  تامين 
استقبال  پيشنهاد  اين  از  معظم له  و  شد  مطرح  نيز 
از  اهدا كردند. پس  بدين منظور  را  نموده و مبلغي 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  مقدماتي  اساسنامه  تدوين 
آقاي هاشمي رفسنجاني در آخرين جمعه ارديبهشت 
كرد.  اعالم  را  دانشگاه  اين  موجوديت   1361 سال 
سرانجام دانشگاه آزاد اسالمي در 27 خرداد 1361 
به طور رسمي تاسيس شد و پس از گذراندن مراحل 
مقدماتي، آماده پذيرش دانشجو در اواخر آن سال شد. 
بدين ترتيب كه در اسفند ماه 1361، اولين آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمي در 10 شهر كشور و با حضور 30 
هزار شركت كننده برگزار شد كه از اين ميان، 3000 
نفر انتخاب و مشغول تحصيل شدند. اساسنامه مصوب 
سال 1361 تا دي ماه 1364 به تنهايي مبناي كار و 
حركت دانشگاه بود ولي بعدها اساسنامه جديدي با 
عنوان قانون تأييد رشته هاي دانشگاهي آزاد اسالمي 
در دهم تيرماه 1369 به تصويب هيئت وزيران رسيد 
كه به موجب آن، نحوه همكاري استادان و محققان 
اين دانشگاه و  با  دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي دولتي 
آزاد  دانشگاه  دانشجويان  استفاده  طرز  همچنين 
و  كتابخانه ها  بيمارستان ها،  آزمايشگاه ها،  از  اسالمي 
عالي  آموزش  مؤسسات  آموزشي  فضاي  و  كارگاه ها 

دولتي مشخص شد.

عبید زاکانی
اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش
بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی
ای خردمند عاقل ودانا

قصه موش و گربه برخوانا
قصه موش و گربه منظوم

گوش کن همچو در غلطانا
از قضای فلک یکی گربه
بود چون اژدها به کرمانا

شکمش طبل و سینه اش چو سپر
شیر دم و پلنگ چنگانا

از غریوش به وقت غریدن
شیر درنده شد هراسانا

سر هر سفره چون نهادی پای
شیر از وی شدی گریزانا

روزی اندر شرابخانه شدی
از برای شکار موشانا

در پس خم می نمود کمین
همچو دزدی که در بیابانا
ناگهان موشکی ز دیواری
جست بر خم می خروشانا

سر به خم برنهاد و می نوشید
مست شد همچو شیر غرانا

گفت کو گربه تا سرش بکنم
پوستش پر کنم ز کاهانا

گربه در پیش من چو سگ باشد
که شود روبرو بمیدانا

گربه این را شنید و دم نزدی
چنگ و دندان زدی بسوهانا

ناگهان جست و موش را بگرفت
چون پلنگی شکار کوهانا

موش گفتا که من غالم توام
عفو کن بر من این گناهانا

مست بودم اگر گ...ی خوردم
گ... فراوان خورند مستانا

گربه گفتا دروغ کمتر گوی
نخورم من فریب و مکرانا

می شنیدم هرآنچه می گفتی
آروادین ...  مسلمانا

گربه آن موش را بکشت و بخورد
سوی مسجد شدی خرامانا

دست و رو را بشست و مسح کشید
ورد می خواند همچو مالنا
بار الها که توبه کردم من

ندرم موش را بدندانا
بهر این خون ناحق ای خالق

من تصدق دهم دو من نانا

در آستان دوست 

موش و گربه 1
نمایش »امروز« در سینماهای پاریس

خلصنا من النار 
یا رب

      حافظ

امیر در اصفهان
پایان پرسپولیس و امید عالیشاه

مسلمان، صاحب پیراهن شماره 7 
پرسپولیس

بر پرده سینماهای فرانسه  ایران  آثار سینمای  نمایش 
در بیش از سی سال گذشته را می توان حضوری مؤثر و 
سالیان  طول  در  هرچند  حضور  این  کرد.  ارزیابی  خوب 
اما  بوده  روبرو  گوناگونی  افت وخیز های  با  متمادی 
نمودی  ایران  در  شده  تولید  سینمایی  فیلم های  نمایش 
از موفقیت های جهانی این سینمای در سی سال گذشته 

است.
بانی فیلم، در شش ماه  از  به گزارش مستقل به نقل 
به  فرانسه  در  ایرانی  فیلم  دو  اول سال میالدی ۲۰۱۷، 

نمایش عمومی درآمدند که تازه ترین آن از روز چهارشنبه 
فیلم  نمایش  با  خرداد(   ۱۷(  ۲۰۱۷ ژوئن  ماه  هفتم 
»امروز« ساخته رضا میر کریمی است که نمایشش در 
میر  فیلم  این  بود.  خواهد  نو«  روز  »یک  نام  با  فرانسه 
کریمی را که در سال ۱۳۹۲ ساخته شده، کمپانی زوتروپ 

فیلم خریداری و پخش خواهد کرد.
فیلم میر کریمی در نخستین روز نمایش خود در سه 

سینمای فرانسه تنها ۷۶ نفر تماشاگر داشت.
از میر کریمی پیش از این فیلم »کودک و سرباز« در 
دسامبر ۲۰۰۱ در فرانسه اکران شد که با استقبال خوب 

منتقدین و تماشاگران هم برخوردار گردید.
اما اولین فیلم ایرانی که امسال به نمایش عمومی درآمد 
در روز ۲۵ ژانویه بود؛ فیلم »اژدها وارد می شود« اثر مانی 
و  ستارگان«  »دره  نام  با  فرانسه  در  فیلم  این  حقیقی. 
پاریس  سینمای  سه  پرده  روی  هپینس  کمپانی  توسط 
رفت که در روز اول ۱۷۶ تماشاگر و در یک هفته اول در 
این سه سالن در پاریس ۱۴۶۳ تماشاگر داشت. »اژدها 
پنجاه درصد  وارد می شود« در هفته دوم فروش حدوداً 

کاهش یافت و این سیر نزولی ادامه داشت. البته این آمار 
این  نمایش  و  است  پاریس  شهر  سینماهای  به  مربوط 
و   داشت  ادامه  فرانسه  شهرستان ها  سینماهای  در  فیلم 
بر مبنای یک برآورد کلی حدود ۵۵۰۰ تماشاگر این فیلم 

مانی حقیقی را در فرانسه دیدند.
فیلم های  لیست  که  فرانسه  پخش کنندگان  در جدول 
نیز دیده  ایرانی  نام دو فیلم دیگر  آینده به چاپ رسیده 

می شود؛ »قبل از پایان تابستان« و »وارونگی«.
در  که  گورمقتیق  مریم  اثر  تابستان«  پایان  از  »قبل 
کن  جشنواره  »اسید«  بخش  در  و  شده  ساخته  فرانسه 
این  داستانی  مستند  فیلم  اولین  و  بود  شده  انتخاب 
فیلم ساز محسوب می شود. این فیلم در ۱۲ ژوئیه بنمایش 

عمومی در خواهد آمد.
گذشته  سال  که  بهزادی  بهنام  اثر  »وارونگی«  فیلم 
در بخش نوعی نگاه پذیرفته شده بود، قرار است با نام 

فرانسوی )وزش آزادی( از ۱۹ ژوئیه به نمایش درآید.
احتمال دارد دو فیلم ایرانی که امسال در جشنواره کن 
در دو بخش نوعی نگاه »لرد« ساخته محمد رسول اف 

و »تهران تابو« اولین اثر علی سوزنده که در بخش هفته 
منتقدین بود، حضور داشتند نیز تا قبل از پایان سال به 

نمایش عمومی درآیند.
در  ایرانی  فیلم  پرفروش ترین  که  است  یادآوری  قابل 
فرهادی  اصغر  از سیمین« ساخته  نادر  فرانسه، »جدائی 
با  و  داشت  تماشاگر  پنجاه هزار  و  میلیون  که یک  است 
داده شده  نمایش  ایرانی  فیلم های  سایر  آمار  به  نگاهی 
در سینماهای فرانسه، فروش »جدایی« رکورد بی سابقه 
ماه ژوئن  فیلم در  و دست نیافتنی محسوب می شود.این 
۲۰۱۱ به پرده سینماها آمد و در هفته های بعد، به تعداد 
سالن هایش افزوده شد.آخرین فیلم این کارگردان یعنی 
از جشنواره کن، حدود  با دریافت دو جایزه  »فروشنده« 

۲۷۰ هزار تماشاگر در فرانسه داشت.
کارگردان  این  فرهادی  اصغر  سینمای  به  عالقمندان 
جهانی ایران و برنده ده ها جایزه مهم بین المللی، منتظر 
فیلم  این  هستند.  او  جدید  فیلم  دیدن  و  شدن  ساخته 
احتمااًل  و  کشور  همین  در  اسپانیائی  زبان  به  قراراست 

یکی دو کشور دیگر کلید بخورد.

فرار مالیاتی رونالدو می تواند به جدایی این ستاره پرتغالی 
از رئال مادرید منجر شود.

به علت محکوم  است که  روزی  رونالدو چند  کریستیانو 
شده  خبرساز  یورویی  میلیون   ۱۴.۷ مالیاتی  فرار  به  شدن 
است. این بار روزنامه  پرتغالی A Bola خبری جنجالی در 
رابطه با مهاجم رئال منتشر کرد. این روزنامه  در تیتر اصلی 
صفحه نخست خود در روز جمعه نوشت: رونالدو می خواهد 

 اسپانیا را ترک کند.
مهاجم رئال مادرید از متهم شدن به فرار مالیاتی ناراحت 
است و به همین خاطر قصد دارد باشگاه  اسپانیایی را ترک 
کند. روزنامه  پرتغالی تاکید کرد تصمیم رونالدو تغییرناپذیر 
)رییس  پرس  فلورنتینو  اطالع  به  را  موضوع  این  و  است 

باشگاه رئال مادرید( رسانده است.

با اتفاقاتی که در نقل و انتقاالت پرسپولیس افتاد بازگشت 
امید عالیشاه به این تیم منتفی خواهد شد چرا که با وجود 
داشتن قرارداد با سرخ ها وضعیت سربازی او مشخص نشد. 

برانکو طاقت جدایی ندارد
بازیکنان  از  یکی  جدایی  مورد  در  زیادی  شایعات 
پرسپولیس طی روزهای اخیر به گوش می رسد. - می داند 
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به طارمی 

و همه بازیکنانش نیاز مبرم دارد.

دنبال دریافت شماره  به  تیم پرسپولیس  بازیساز  هافبک 
ترکیب  در  که محسن  قبل  دو فصل  از  است.  تیم  این   ۷
پرسپولیس قرار می گیرد همواره پیراهن شماره ۷۷ را به تن 

می کرد و حاال قرار است به آرزوی دیرینه ی خود برسد.

بازیکن  ذوالفقارنسب  بیژن  دکتر  شایعات  برخی  بنابر 
زودی  به  استقالل  اسبق  سرمربی  و  پرسپولیس  پیشین 
از  را  پرسپولیس  باشگاه  مدیره  هیئت  در  حضور  حکم 

دست وزیر ورزش و جوانان دریافت خواهد کرد.
همان طور که می دانید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس 
بودن،  تابعیتی  دو  خاطر  به  را  خود  اصلی  عضو  دو  که 
این  از  یکی  احتماال  که  ترمیم شود  باید  داده،  از دست 
تغییرات، حضور بیژن ذوالفقارنسب در راس مدیریت این 
هیئت  رئیس  ذوالفقارنسب  است  قرار  است.گویا  باشگاه 
کارش  به  سرپرست  عنوان  به  طاهری  اما  شود  مدیره 

ادامه خواهد داد.

جهاد برای سازندگی

آرش وکیلی

جدایی کریس از رئال!

تیم ملی والیبال ایران در نخستین روز از هفته سوم لیگ جهانی ۲۰۱۷ والیبال که به میزبانی 
شهر کاتوویس در کشور لهستان برگزار می شد، رو در روی تیم ملی آمریکا قرار گرفت. تیم 
ملی ایران در این دیدار بازی دلچسبی ارائه نکرد و حتی نتوانست یک ست را بدست آورد و 

با نتیجه ۳ بر صفر )۲۵ - ۱۷، ۲۵- ۲۲ و ۳۰-۲8( شکست خورد.
آمریکایی ها در این بازی نشان دادند که روی تک تک بازیکنان آنالیز دقیقی انجام دادند و 
توانستند مهره های ایران را مهار کنند. شاگردان ایگو کوالکوویچ پیش از این و در هفته اول 
و دوم لیگ جهانی موفق شده بودند مقابل تیم های بلژیک، لهستان و آرژانتین پیروز شوند 

و در دیدار مقابل برزیل، ایتالیا و صربستان مغلوب شده بودند.
تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با ۷ امتیاز در رده هشتم جدول ۱۲ تیمی لیگ جهانی 

قرار دارد.
آمریکا، در لیگ جهانی امسال با توجه به نبود برخی بازیکنان با تجربه اش از جمله متیو 
اندرسون تا به اینجای کار نتوانسته انتظارات را برآورده کند. همچنین تغییرات صورت گرفته 
در تیم آمریکا و جوانگرایی در برخی پست ها باعث شده تا شاگردان جان اسپیرو پیش از 
شروع هفته سوم با دو برد و چهار باخت و کسب هفت امتیاز در مکان نهم جدول رده بندی 
سطح یک لیگ جهانی بایستند. آمریکایی ها امیدوار بودند با پیروزی بر ایران بتوانند امیدهای 

خود را برای صعود پررنگ تر کنند. اتفاقی که به راحتی برای آمریکا رقم خورد.
بدترین شب ایران در لیگ جهانی

تیم ملی والیبال ایران هفته سوم را هم مثل هفته نخست با شکست سه بر صفر آغاز کرد. 
شاگردان کوالکویچ پس از هفته خوبی که در تهران داشتند امشب در نخستین مصاف 
از هفته سوم رقابت ها مقابل آمریکا قرار گرفتند. آغازی بد برای یاران معروف سبب شد 
اشتباهات فردی در تیم باال رود. شاگردان جان اسپرو هم در سمت مقابل همچنانکه از 
اشتباهات ایران استفاده می کردند با استفاده از سرویس های قدرتی اختالف پوئن را هم 
به رقیب  را  توانست خود  اواخر ست نخست  ایران در  تیم  این حال  با  افزایش می دادند. 
نزدیک کند هرچند گیم اول را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ از دست داد. ست دوم اما بدتر از ست 
قبلی آغاز شد. اسپک های مهاجمین ایران یعنی امیر غفور و میالد عبادی پور در زمین حریف 

نمی نشست و در مقابل بنجامین پچ و ساندر هرچه زدند در زمین ما خوابید. تعویض های 
کوالکویچ هم چاره نشد و حضور مجتبی میرزاجانپور هم تغییری در روند بازی ایجاد نکرد و 
اینست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به سود آمریکا به پایان رسید. در ست سوم دو تیم پایاپای پیش 
می رفتند اما از امتیاز ۱۰اسمیت پشت خط سرویس قرار گرفت و توانست با سرویس های 
قدرتی اش چند امتیاز تیمش را پیش بیندازد. در سمت مقابل اما وقتی سعید معروف پشت 
خط سرویس رفت، شاگردان کوالکوبچ نه تنها خود را به حریف رساندند بلکه تا امتیاز ۲۴ 
هم پیش افتادند و راهی تا پیروزی در این ست باقی نمانده بود اما قرارگرفتن ساندر پشت 
خط سرویس ورق را برگرداند تا آمریکا با نتیجه سه بر صفر پیروز میدان باشد. تا به اینجای 

کار می توان گفت امشب بدترین شب تیم کوالکویچ در لیگ جهانی۲۰۱۷ بود.
کمرنگ شدن امید صعود

ایران و آمریکا تاکنون پنج بار در لیگ جهانی به مصاف هم رفته اند که آمریکا سه بار و 
ایران دو بار به پیروزی رسیده اند. حاال و با این نتیجه تیم ملی ایران با سه برد و چهار باخت 
از هفت بازی، هفت امتیازی باقی ماند و نتوانست جایگاهش را در جدول رده بندی بهبود 
ببخشد تا امیدهایش برای صعود کمرنگ شود. تیم ملی آمریکا هم با سه برد و چهار باخت 

و کسب ده امتیاز ضمن افزایش امتیازاتش، بسیار به صعود به مرحله نهایی امیدوار شد. البته 
پیش بینی تیم های صعودکننده هنوز قطعی نیست و باید منتظر نتایج سایر تیم ها باقی بمانیم.

تیم ملی والیبال ایران در دیدار مقابل آمریکا از هفته سوم رقابت های لیگ جهانی در سه 
ست متوالی مغلوب شد.
اظهارات سرمربی

ایگور کوالکوویچ بعد از دیدار ایران و آمریکا در نشست خبری گفت: تیم ایران شروع خوبی 
نداشت و به تیم آمریکا به خوبی فرصت دادیم تا تقریبا به راحتی و با کمترین فشار ست 

اول را پیروز شود.
وی با بیان اینکه در ست دوم از نیمه های ست به بازی برگشتیم، گفت: باز هم اواخر ست 

به هنگام نتیجه گرفتن فرصت های خوبی را از دست دادیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: در ست سوم با همه فراز و نشیب هایی که در بازی 
بود، توانستیم ۲۴ بر ۲۲ پیش بیافتیم. همانگونه که دیدید تیم آمریکا سرویس های ریسکی 

خود را رو کرد و تیم ایران را با مشکل جدی مواجه ساخت.
وی با بیان اینکه سرانجام تیم آمریکا توانست پیروز میدان شود، گفت: تیم آمریکا شایسته 
کرد.  کار  خوب  ضدحمالت  در  مخصوصاً  کرد.  بازی  خوب  بسیار  زیرا  بود  پیروزی  این 

بالعکس، تیم ایران در ضد حمالت ضعیف ظاهر شد.
کوالکوویچ با تاکید بر اینکه نتیجه این بازی برای اعتماد به نفس بازیکنان خوشایند نیست، 
گفت: در والیبال گاهی باید با شکست نیز مواجه شد. امیدوارم آخرین ستی باشد که ۲۴ بر 

۲۲ جلو هستیم اما نتیجه ست را از دست می دهیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره مسابقه با لهستان گفت: شنبه به مصاف لهستان 
خواهیم رفت. باید بازی خود و بازی لهستان را آنالیز کنیم. طبیعتاً با لهستان هم خواهیم 

جنگید.
تیم ملی والیبال ایران روز شنبه در هشتمین مسابقه خود در دور مقدماتی لیگ جهانی سال 
۲۰۱۷ از ساعت ۲۲ و ۵۵ دقیقه به مصاف لهستان میزبان می رود که این مسابقه در شهر 

لودز لهستان برگزار می شود.

وقتی که سروقامتان سر خم کردند

فدراسیون  انضباطی  است: کمیته  و عجیب  کوتاه  خبر 
تیم ملی  بازیکن  العاده خود سه  والیبال در نشست فوق 
زیر ۲۳ سال بانوان را از یک تا سه سال محروم کرد.این 
سوال به ذهن متبادر می شود که عملکرد فنی سه بازیکن 
تیم ایران چه ربطی به ایجاد حاشیه های نامناسب برای 
تیم ملی دارد که سایت فدراسیون والیبال یکی را در کنار 
دیگری می نشاند تا از بار روانی دومی بکاهد؟ وقتی که 
سر همه ی عالقمندان به والیبال گرم لیگ جهانی است 
جلسه ی کمیته انضباطی برگزار می شود و دست آورد این 
جوان  دختران  برای  سنگین  احکام  العاده  فوق  نشست 

را  خود  ورزشی  سال های  بهترین  که  است  ملی پوشی 
می گذرانند:

۱- شقایق شفیع از خردادماه سال ۹۶ به مدت سه سال 
محروم از کلیه فعالیت های رشته ورزشی والیبال.

۲- نگین شیرتری از خردادماه سال ۹۶ به مدت دو سال 
محروم از کلیه فعالیت های رشته ورزشی والیبال.

۳- منا رمضانی از خردادماه سال ۹۶ به مدت یک سال 
محروم از کلیه فعالیت های رشته ورزشی والیبال.

به نقل از سایت فدراسیون والیبال ایران، دومین دوره 
مسابقات والیبال قهرمانی زنان زیر ۲۳ سال آسیا از ۲۳ تا 

به میزبانی شهر »ناخون  اردیبهشت ماه سال جاری   ۳۱
راتچاسیما« کشور تایلند برگزار شد.

از  دوره  این  در  ایران  بانوان  سال   ۲۳ زیر  ملی  تیم 
رقابت ها با هدایت سیما صدیقی شرکت کرد و در نهایت 

موفق به کسب رتبه هشتم این رقابت ها شد.
انتشار  زمان  تا  والیبال  فدراسیون  سایت  است،  گفتنی 
ایجاد   « آنچه  مورد  در  بیشتری  توضیحات  خبر  این 

حاشیه های نامناسب« خوانده ارائه نکرده است.
نوجوان  ایجاد حاشیه توسط دختران  آنچه مسلم است 
بیش از هرچیز متوجه سرپرست تیم می شود که توانایی 

محرومیت هایی  چنین  است.  نداشته  را  تیم  امور  اداره ی 
ملی  یکی  قهرمانی  عمر  به  دادن  پایان  سبب  می تواند 

پوش شود.

احکام سنگین کمیته انضباطی برای دختران ملی پوش

فنی  عالی  شورای  جلسه  ششمین  و  بیست  پایان  در 
سرپرست تیم ملی وزنه برداری انتخاب شد و شرایط دست 
پایان بیست و  به وزنه شدن کیانوش رستمی بررسی شد. 
در  مهمی  تصمیمات  با  فنی  عالی  شورای  جلسه  ششمین 
حوزه مربوط به تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن که رقابت 

های جهانی ۲۰۱۷ آمریکا را پیش رو دارد همراه بود.
مجدد  حضور  و  بازگشت  پایانش  که  مهمی  نشست 
به  برداری جهان  کیانوش رستمی قهرمان و رکوردار وزنه 
تمرینات اردویی البته با عنایت به شرایط خاص و ویژه ای 

همراه بود.

ابتدا اعضاء شورای فنی گفت و شنودی با کیانوش رستمی 
داشتند و در این خصوص پس از بحث و تبادل نظر به ۲ 

گزینه جهت رأی گیری رسیدند:
۱- با توجه به اینکه رستمی بعنوان رکوردار وزنه برداری 
و  ایران  ملی ورزش  و سرمایه  نوابغ  المپیک جزو  و  جهان 
این رشته المپیکی به شمار می رود، فدراسیون وزنه برداری 
امکانات و تجهیزاتی که مورد نیاز این قهرمان برای آماده 
سازی و حضوری موفق در رقابت های جهانی داشته باشد 
تیم  در  کیلوگرم   8۵ دسته  پوش  ملی  تا  کند  می  فراهم 
و  وی  تایید  مورد  که  مربی  یک  همراه  برداری  وزنه  ملی 
آغاز  مجدداً  را  خود  باشدتمرینات  برداری  وزنه  فدارسیون 
کند. این برنامه تا مسابقات جهانی ادامه دارد.گفتنی است؛ 
کیانوش رستمی می بایست درهر زمان که فدراسیون وزنه 
نمایند،  تعیین  )ناد(  دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد  و  برداری 
با  وی  ارتباط  هرگونه  باشد.  دوپینگ  آزمایش  مهیای 
گیرد.  صورت  فدراسیون  طریق  از  باید  ملی  تیم  اردوهای 
تمامی  حفظ  با  رسمی  قراردادی  یک  بایست  می  رستمی 

مقررات جاری با فدراسیون منعقد نماید.
کردن  تمرین  یکپارچه  صورت  به  ملی  تیم  انسجام   -۲
حفظ شود و هرکس در این خصوص باید تابع اتحاد جمعی 

باشد و همه در این خصوص یکسان می باشند.
اما درنهایت پس از شور حاضرین در جلسه مقرر گردید در 
خصوص گزینه یک و معرفی مربی مورد وثوق رستمی وی 
بعد از مسابقات جهانی و طی ۱۰ روز آینده یک نفر را به 
عنوان مربی معرفی کند.در خصوص داوران محجبه در سطح 
بین المللی و جهانی مقرر گردیدطی نامه ای از فدراسیون 
جهانی درخواست گردد جهت ست نمودن البسه بانوان داور 
در قسمت مقنعه و روسری رنگی را مشخص و اعالم نماید.

همچنین؛ در این نشست اعضاء در خصوص اردوهای تیم 
ملی و ۱۲ بند اعالم شده از سوی سجاد انوشیروانی سرمربی 

تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن، مقرر شد:
۱- مسعود قاسمی سرپرست تیم ملی بزرگساالن شد.

۲- در خصوص عقد قرارداد رسمی با کادر فنی همراه با 
زمان مشخص مقرر شد تا قبل از آغاز اردوهای تیم ملی از 
طریق سرپرست اعالم شده هماهنگی با فدراسیون صورت 

پذیرد.
۳- براساس توافقات صورت گرفته بین شورا و کادر فنی، 
رعایت تعداد ملی پوشان دعوتی به اردو یعنی لیست ۴+۱۲، 

اعمال شود.
وضعیت  مورد  در  فنی  کادر  داشتن  تام  اختیار   -۴

ورزشکاران و تیم تا مسابقات جهانی
کیانوش  مشکل  و  اردو  بیرون  ورزشکاران  وضعیت   -۵

رستمی حل شد.
یک  شدن  اضافه  جمله  از  پزشکی  کادر  تکمیل  با   -۶

ماساژور و یک فیزیوتراپ موافقت شد.
۷- با هماهنگی سرپرست و درخواست سرمربی تنخواه در 

اختیار آنان قرار گیرد.
ها  مکمل  کامل  تهیه  پزشکی  کمیته  هماهنگی  با   -8

صورت می گیرد.
پزشکی  کمیته  هماهنگی  و  سرمربی  خواست  در  با   -۹

برنامه غذایی تهیه می شود.
۱۰- اختیار کامل مسائل فنی و درون اردویی داده خواهد 

شد.
در  ملی  تیم  نفرات  برای  متحدالشکل  البسه  تهیه   -۱۱
انجام  سرپرست  هماهنگی  و  خواست  در  براساس  اردو، 

خواهد شد.
۱۲-پوشش کامل برنامه های بیرون تهران مورد موافقت 
قرار گرفت )هفته اول اردوهای تیم ملی در تهران و پس از 
ماه مبارک رمضان اردو در استان آذربایجان شرقی برگزار 

می شود(

دونده سرعت کشورمان جواز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را کسب کرد.
بین المللی  مسابقات  در  شب  پنج شنبه  ایران  دونده  سریع ترین  تفتیان  حسن 
مقام  به  ثانیه   ۱۰:۲۵ زمان  ثبت  با  شد،  برگزار  فرانسه  ویل  هرو  شهر  در  که 
نخست دوی ۱۰۰ متر دست یافت.تفتیان پس از آسیب دیدگی که در بازی های 
کشورهای اسالمی دچار شده بود، در تهران به مداوای ناحیه آسیب دیده خود 

پرداخت و این مسابقه شروعی دوباره بر عملکرد او بود.
وی همچنین جواز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در هند را نیز کسب کرد. 
سازمان تیم های ملی رکورد ورودی ۱۰:۲۵ ثانیه را تعیین کرده بود که تفتیان 

موفق به ثبت آن شد.

تیم  گفت:  سرمایه  بانک  والیبال  تیم  سرمربی 
جهانی  لیگ  از  دوره  این  در  ایران  والیبال  ملی 
روند  و  داده  نشان  از خود  را  قبولی  قابل  عملکرد 
رو به رشدی داشته است.به گزارش »ورزش سه«،  
والیبال  ملی  تیم  اظهارداشت:  کارخانه  مصطفی 
ایران در پایان هفته دوم رقابت های لیگ جهانی 
آمریکا،  های  تیم  از  باالتر  بندی  رده  جدول  در 
است.بازیکنان  ایستاده  آرژانتین  و  روسیه  ایتالیا، 

ایران هر چه بیشتر بازی کنند با یکدیگر هماهنگ 
تر می شوند و در برابر حریفان عملکرد بهتری را 
از خود نشان می دهند.وی در خصوص هفته سوم 
رقابت های لیگ جهانی و حریفان ایران گفت: در 
این هفته به جز لهستان، ترکیب  تیم های آمریکا 
و روسیه به طور کلی نسبت به گذشته تغییر کرده 
است و همین موضوع باعث شده تا آن ها نتوانند 
در ۲ هفته گذشته نتیجه خوبی را به دست آورند 

این احتمال می رود که تیم ایران هم در این هفته 
ها  تیم  این  برابر  در  جهانی  لیگ  های  رقابت  از 

نتیجه برد را به دست آورد.

شروط فدراسیون وزنه برداری برای کیانوش رستمی

شب وصل است و طی شد نامه هجر
                                                                     سالم فیه حتی مطلع الفجر

دال در عاشقی ثابت قدم باش
                                                              که در این ره نباشد کار بی اجر

هفته سوم لیگ جهانی 2017 والیبال

قهرمانی تفتیان در دوی بین المللی فرانسه
عملکرد والیبال در لیگ جهانی ایرادی ندارد

ذوالفقارنسب رییس هیئت مدیره 
پرسپولیس

کارخانه:


