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امروز ناخودآگاه فکرم پی شباهت های مریم میرزاخانی، 
پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد می گردد! دختران نابغه ای 
که در برحه هایی از زمان کسی قدرشان را ندانست و وقتی 

که رفتند جای خالی شان بدجور احساس شد.
احساس می کنم این سه دختر خیلی شبیه به هم بودند، 
هر سه فراتر از عصر خودشان زندگی می کردند، هر سه در 
زمینه کاری خودشان نابغه بودند! دوتای شان شاعر بودند و 
یکی شاعرانه مسائل ریاضی را حل می کرد. هر سه اتفاقات 
زندگی شان با ریتم خیلی تند جریان داشت و هر سه در 

جوانی زمین را ترک کردند و جاودانه شدند...
ایران«  را »مشهورترین شاعر زن  اعتصامی  اگر پروین 
بنامیم سخن به گزاف نگفته ایم! او آمد تا تبدیل به اختر 
برآشفته  را  خفتگان  خواب  اشعارش  با  و  شود  ادب  چرخ 
بسراید  اشعارش  را در دیوان  سازد و هرچه حرف هست 
و زود از این دنیا رخت بربندد و برود. عاقبت پروین در سن 
۳۴ سالگی در تهران درگذشت و مزارش در حرم حضرت 

معصومه قرار دارد.
فروغ هم ماجرایش به همین سرعت اتفاق می افتد. فروغ 
زود ازدواج کرد! زود شاعر شد! خیلی زود رو به فیلم سازی 
با نخستین فیلمش برنده جایزه نخست جشنواره  آورد و 
اوبر هاوزن می شود! پنج دفتر شعر منتشر می کند که همگی 
از نمونه های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. و عاقبت 
فروغ فرخزاد در ۳۲سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل جان به 

جان آفرین تسلیم می کند!
مریم میرزاخانی هم آمد تا آنقدر سریع مدارج علمی را 
طی کند و به کرسی استادی دانشگاه استنفورد که بسیاری 
حتی در سال های پیری نیز دست نمی یابند برسد. مسائل 
پیچیده ریاضی را حل نماید و با افتخار مدال فیلدز  را به 
گردن بیاویزد. و البته هزار افسوس که با همین ریتم تند 
به پایان خط می رسد تا همه ی دنیا را در عزا نبودن یک 

نابغه غرق نماید.

عماد الکتاب» محمد حسین سیفی قزوینی« مشهور به 
»عماد الکتاب« در سال 1۲۴0 شمسی در شهر قزوین به 
دنیا آمد. پدرش »میرزا محمد قزوینی« شغل قباله نویسی 
داشت و مادرش از سادات سیفی قزوینی بود، به همین 
خاطر نام خانوادگی خود را سیفی برگزید. در 8سالگی به 
خوشنویسی  هنر  به  عالقمندی  به خاطر  و  رفت  مکتب 
به  قزوینی«  خوشنویس  علی  محمد  »میرزا  نزد  مدتی 
در  که  حالی  در  الکتاب  عماد   . پرداخت  خط  فراگیری 
سن چهارده سالگی در بادکویه برای تاجری کار می کرد 
پدرش را از دست داد و یک سال بعد که به خانه مراجعت 
کرد از مرگ پدر آگاه شد. وی در سن شانزده سالگی با 
پای پیاده عازم عتبات عالیه شد و سه سال در کاظمین 
اقامت کرد. در آنجا به سختی، معیشت خود را با نوشتن 
تامین می کرد و تنگدستی او به قدری بود که توان سفر 
معروف،  مجتهد  با  موقع  این  در  نداشت.  را  کربال  به 
همراه  به  و  شد  آشنا  االسالم«  حجت  »سیدمحمدباقر 
نجف  و  کربال  در  سال  پنج  مدت  شد.  کربال  عازم  وی 
اقامت کرد. »عماد الکتاب« در مدت اقامت هشت ساله 
خود در عراق، ضمن آموختن علوم قدیمه و عربی، به طور 
این  در  می نوشت.  پیوسته  و  می کرد  خط  تمرین  مداوم 
دوران برای علمای بزرگ کربال و نجف مطالب فراوانی 
نوشت؛ از جمله یک دوره فقه »آقا سید علی بحر العلوم« 
را کتابت کرد و به واسطه این کار افتخار درک مالقات 
»آیت اهلل  و  مازندرانی«  »آیت اهلل  شیرازی«،  »میرزای 
رشتی« را یافت. بعد از هشت سال غربت و تنگدستی به 
کمک یکی از محترمین تهران عازم ایران شد و پس از 
دوسال اقامت در تهران ازدواج کرد و به مدت چهار ماه 
در مشهد، خط نسخ خود را به کمال رساند و راهی تهران 

شد؛ وی در آن زمان بیست و چهار سال داشت. 
هزینه  تامین  و  معاش  گذراندن  برای  الکتاب«  »عماد 
ناصریه  خیابان  در  شمسی   1۲71 سال  در  زندگی 
نام  به  خوشنویسی  آموزشگاه  یک  فعلی(  خسرو  )ناصر 
»دارالکتابه« دایر کرد و به تعلیم اطفال و کتابت همت 
سلطنت  سال  آخرین  با  مصادف  سال  این  گماشت. 
پیشرفت های  و  مهم  ترقیات  بود  قاجار  شاه  ناصرالدین 
آغاز  الدین شاه  اوایل سلطنت مظفر  از  الکتاب«  »عماد 
کتابت  به  به مدت سه سال  به خواست شاه  بنا  او  شد. 
طرف  از  که  بود  آن  اتمام  از  پس  و  پرداخت  شاهنامه 
شاه ملقب به »عماد الکتاب« شد. با ملقب شدن با این 
نام بود که در مدرسه افتتاحیه که چهار صد دانش آموز 
داشت به معلمی برگزیده شد. از آنجا که عالقه  زیادی 
نوشته های »میرزا رضا  از روی  داشت  نستعلیق  به خط 
تمرین  و  مشق  زمان،  خوشنویس  برجسته ترین  کلهر« 
شمسی،   1۲8۲ سال  در  الکتاب  عماد  می کرد.  فراوان 
توانست رسم المشقی را ترتیب دهد و آن را در یکی از 
شهرهای روسیه به چاپ رساند. او در سال 1۲75 شمسی 
از کاتبین وزارت انطباعات شد. »عماد الکتاب« در هنگام 
انقالب مشروطه به جرگه آزادی خواهان پیوست و مردم 
را با مفاسد استبداد و محاسن آزادی آشنا و آن ها را به 
آزادی خواهی ترغیب و تشویق می کرد؛ به همین خاطر 

صدمات فراوانی متحمل شد.

در آستان دوست 

گل در بر و می در کف و...
تأثیر مریم بر زندگی هزاران زن زنده خواهد ماند

موگوروزا فاتح تنیس 
ویمبلدون شد

حافظ جانان

دانشگاه  تارنمای  از  نقل  به  مستقل  گزارش  به 
میرزاخانی  مریم  پروفسور  درگذشت  آمریکا،  استنفورد 
نابغه ریاضی جهان، برنده مدال فیلدز و استاد ریاضی 
مطرح  دانشگاه  این  رئیس  واکنش  استنفورد  دانشکاه 

دنیا را برانگیخت. 
استنفورد گفت  دانشگاه  رئیس  تسیر الویگنه  مارک 
بر  تاثیر وی  اما  رفت  ما  پیش  از  زود  بسیار  مریم  که 
زندگی هزاران زنی که برای به دنبال کردن ریاضی و 

علم که او منبع الهام شان بود زنده خواهد ماند. 
تئوریزیسین  مریم  که  داشت  اذعان  ادامه  در  وی 

افتخارات  که  بود  فروتن  فردی  و  ریاضیات  برجسته 
است  ممکن  اینکه  جهت  به  فقط  را  )مدال هایش( 
دیگران را تشویق به پیروی از مسیر خود کند، قبول 
می کرد. همکاری وی هم به عنوان نقش نمونه و هم 
احساس  است.  پایدار  و  مهم  محقق  یک  عنوان  به 
در  و  استنفورد  یعنی  اینجا  در  عزتمندانه  وی  فقدان 
سرتاسر جهان وجود خواهد داشت. همچنین همکاران 
در  بی باک  و  مصمم  همت،  بلند  را  وی  میرزاخانی 
انجام  به  قادر  دیگران  که  خواندند  مشکالتی  مقابل 
جای  به  مریم  که  داشتند  اذعان  آن ها  نبودند.  آن ها 

انتخاب راه آسان تر، مسیر سخت را انتخاب کرده بود. 
دختر جوان این بانوی فرهیخته ایرانی نیز مادر خود را 

در حال کار به یک نقاش تشبیه کرده است. 
استاد  و  ایرانی  نابغه  ریاضیدان  میرزاخانی،  مریم 
دانشگاه استانفورد متولد 1۳ اردیبهشت 1۳5۶در شهر 

تهران است.
وی در سال های 1۳7۳و 1۳7۴در زمان تحصیل در 
دبیرستان با کسب مدال طالی المپیاد ریاضی کشوری 
کانادا  و  کنگ  هنگ  در  ریاضیات  جهانی  المپیاد  به 
المپیاد 1۹۹5 کانادا عالوه بر کسب  اعزام شد که در 

مدال طال، حائز باالترین امتیاز در بین دانش آموزان 
در  متوسطه  تحصیالت  اتمام  از  پس  وی  شد.  جهان 
دبیرستان فرزانگان تهران، تحصیالت کارشناسی خود 
را در رشته ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف به پایان 
برد. وی بعد از دریافت مدرک دکترای خود از دانشگاه 
استنفورد به عنوان استادیار وارد دانشگاه پرینستون شد 
وارد  دانشگاه  آن  در  تدریس  مدتی  از  بعد  سپس  و 
دانشگاه استنفورد شد. مریم میرزاخانی پس از بستری 
روز  سرطان،  بیماری  دلیل  به  بیمارستان  در  شدن 

گذشته دار فانی را وداع گفت.

درگذشت عماد الكتاب

دست از طلب ندارم تا کام من برآید
                                                          یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
                                                                  کز آتش درونم دود از کفن برآید

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

نیمی از سود دربی آلمان نصیب 
صداوسیما شد

آتش بازی پیش فصل چلسی

۱۲ مدال حاصل کار امیدهای 
کاراته ایران

ندامت شجاع!

کوتاه ورزشی

توافق اشكان دژاگه با پرسپولیس؟!
کاپیتان تیم ملی فوتبال کشور به شایعه حضورش 
در پرسپولیس پاسخ داد. چندهفته قبل صحبت هایی 
به  تهران  پرسپولیس  باشگاه  پیشنهاد  درخصوص 
این  جذب  برای  ملی  تیم  کاپیتان  دژاگه  اشکان 
به  پرسپولیس  می گوید:  دژاگه  شد.  منتشر  بازیکن 
هر  آرزوی  اما  نداده  پیشنهاد  من  مدیربرنامه های 
بازیکنی پوشیدن پیراهن تیمی مثل پرسپولیس است. 
مشخص  آینده ام  و  نبسته ام  قرارداد  تیمی  با  فعال 

نیست.

با گذشت چند هفته از پیوستن اولین بازیکن ایرانی 
به باشگاهی کره ای در کی لیگ سایت کنفدارسیون 
کرد.  تبدیل  به سوژه خبری خود  را  اتفاق  این  آسیا 
به عنوان  کره  سئول  اف سی  در  شفیعی  خالد  حضور 
اولین ایرانی کی- لیگ مورد توجه بسیاری از محافل 
خبری از جمله سایت AFC قرار گرفت تا جایی که 
و  رفت  سئول  اف سی  سرمربی  سراغ  به  سایت  این 

پیرامون خالد با این مربی گفتگویی انجام داد.

یک  خلق  با  اسپانیایی  تنیسور  موگوروزا،  گاربین   
تنیس  بانوان  انفرادی  بخش  نهایی  بازی  در  شگفتی 
گرنداسلم ویمبلدون، اولین قهرمانی دوران حرفه ای اش در 
گرنداسلم ها را جشن گرفت. او در بازی نهایی در دو ست 
با نتایج 7 بر 5 و ۶ بر صفر ونوس ویلیامز، تنیسور مشهور 
آمریکایی را شکست داد تا ضمن گرفتن انتقام شکست در 
خواهر  مقابل  گرنداسلم ها  فینال  در  قبلی اش  حضور  تنها 
مشهورتر ونوس یعنی سرنا ویلیامز، اولین قهرمانی دوران 

حرفه ای خود در گرنداسلم ها را جشن بگیرد.

تلویزیون  بحث برانگیز،  تصمیمی  و  عجیب  اقدامی  در 
از  پخش،  پرداخت حق  به جای  ایران  انحصاری  و  دولتی 
هم  پول  پرسپولیس،  و  استقالل  بین  دوستانه  دیدار  یک 
دریافت خواهد کرد! به این ترتیب مشخص نیست از این 
دیدار بی موقع و نمایشی چقدر به دو باشگاه سرخ و آبی 
و همچنین چه میزان به جیب اسپانسر خصوصی می رود. 
شاید از این ارقام و اعداد چیز زیادی نصیب دو تیم نشود و 
باز هم جیب اسپانسر و صداوسیما از پول هواداران پر شود.

 ۴ طال،   ۶ کشورمان  پسران  و  دختران  امید  ملی  تیم 
نقره و ۲ برنز در مسابقات قهرمانی آسیا به دست آورد. به 
روز  دومین  پایان  در  ایسنا،  از  نقل  به  »مستقل«  گزارش 
از رقابت های کاراته قهرمانی آسیا که در آستانه قزاقستان 
 برگزار شد، تیم امید ایران به ۶ طال، ۴ نقره و ۲ برنز دست 

یافت.

لیگ  در  قهرمانی  عنوان  مدافع  که  چلسی  فوتبال  تیم 
برتر انگلیس است، در اولین بازی دوستانه پیش فصل خود 
موفق شد با نتیجه 8-۲ تیم فوالم را شکست دهد. چلسی 
انگلیس  چمپیونشیپ  لیگ  در  که  فوالم  مقابل  دیدار  در 
حضور دارد، از بازیکنان اصلی خود استفاده می کرد. ویلیان 
میچی  و  رمی  لوویک  و  کرد  هت تریک  دیدار  این  در 
گل  دیگر  رساندند.  ثمر  به  را  گل  دو  کدام  هر  باتشوای 

آبی های لندن را آزپیلیکوئتا وارد دروازه فوالم کرد.

جهانی   جام  به  می خواهد  کرد  اعالم  خلیل  زاده  شجاع 
برای  شانسی  او  می رسد  نظر  به  بعید  ولی  برود  روسیه 
دارد.  دلیل  هم  این  باشد.  داشته  کی روش  تیم  در  حضور 
خلیل  زاده به دلیل یک مصاحبه جنجالی علیه کی روش، به 
طور کامل وجهه خود را نزد این مربی خراب کرد. وقتی 
کارلوس، خلیل  زاده و خلعتبری را به جام جهانی  برزیل نبرد، 
این دو علیه کی روش مصاحبه کردند. سرمربی تیم ملی هم 
به طور کامل در جریان مصاحبه های آن ها قرار گرفت و 

دیگر نام شان را در لیست خود قرار نداد.

سه زن

انتقام به سبک روسونری ها!
جیمز هورنکستل 

لئوناردو  احتمالی  انتقال  خبر  اولین بار  برای  وقتی 
به  دل پیرو  آلساندرو  شد،  منتشر  میالن  به  بونوچی 
هواداران یوونتوس گفت: »فکر می کردم این یک جوک 
دوستانه  بازی  از  عرقش  که  حالی  در  دل پیرو  است.« 
ستارگان تاریخ تیم ملی ایتالیا برابر ستارگان برزیل در 
استادیوم ساکر سیکسز لندن خشک نشده بود، با لحنی 
ایتالیا گفت: »واقعًا غافلگیر کننده  اسکای  به  ناباورانه، 
بود. من هرگز باور نمی کردم که چنین اتفاقی رخ دهد.«

فیلیپو  هم تیمی اش  رفتن  شاهد   ۲001 سال  دل پیرو 
اینزاگی به میالن بود رابطه او و اینزاگی در زمین بازی 
شکرآب شده بود  اما آن زمان سوپر پیپو به هیچ عنوان 
مانند بونوچی به عنوان یک نماد برای باشگاه یوونتوس 
شاید  اما  را  میالن  به  بونوچی  انتقال  نمی شد.  شناخته 
از  پیرلو«  انتقال  »معکوس  مثل  جابه جایی  یک  بتوان 
میالن به یوونتوس در سال ۲001 قلمداد کرد؛ بازیکنی 
مشکی،  و  قرمز  پیراهن  در  بازی  دهه  یک  از  بعد  که 
سن سیرو را بعد از یک اختالف نظر علنی و تا حدودی 
غلو آمیز با یک شخص خاص یعنی ماسیمیلیانو آلگری 

ترک کرد.
میالن  اینکه  درباره  گزارش ها  اولین  چهارشنبه شب 
مجوز تماس با بونوچی را از یوونتوس گرفته، منتشر شد. 

مدیربرنامه های مدافع میانی، آلساندرو لوچی که تابستان 
برنامه های  مدیر  زده،  سر  میالن  کاسا  به  زیاد  امسال 
بازیکنان دیگری مانند آندره آ برتالوچی و خوان کوادرادو 
وینچنزو  نظر  زیر  فیورنتینا  در  که  بازیکنی  هست؛  نیز 
و  می کرد  کار  میالن  حاضر  حال  سرمربی  مونتال، 
است.  کرده  تحسین  به شدت  را  او  همیشه  مونتال 
درواقع هواداران یوونتوس تصور می کردند کوادرادو آن 
بازیکن تیم شان باشد که فصل آینده در پیراهن میالن 
از  بعد  برناردسکی  فدریکو  هم  او  جای  به  و  می بینند 
داگالس کاستا به یوونتوس ملحق می شود. اما چیزی 
که هیچ کس تصورش را نمی کرد، جدایی بونوچی بود و 
طبق اطالعاتی که تا االن در دسترس است این لوچی 
-و در واقع خود بونوچی- بوده است که برای رفتن به 
برای  اینکه میالن  نه  آمادگی کرده است،  ابراز  میالن 
خریدش از یوونتوس پیشنهادی به بانوی پیر ارائه کرده 
بزرگترین  شک  بدون  میالن  به  بونوچی  انتقال  باشد. 
تاکنون  ایتالیا  فوتبال  انتقاالت  و  نقل  پنجره  کودتای 
بایرن  از  انتقال داگالس کاستا  تا حدی که  بوده است 
مونیخ به یوونتوس را هم تحت الشعاع قرار می دهد و 
آنقدر تأثیرگذار بود که روزنامه های ایتالیایی روز جمعه 
در فصل  اسکودتو  بردن  اول  را بخت  اتفاق میالن  به 
افتخار  این  اصلی کسب  مدعیان  جزو  حداقل  یا  آینده 

دانستند اما چگونه کار به اینجا کشید؟
کنیم  فراموش  را  بوده  میان  در  که  پولی  بحث  اگر 
که البته آن هم یک جنبه تعجب آور دیگر ماجرا است، 
دارد.  پیرلویی  لحظه  یک  مانند  حسی  بونوچی  جدایی 
از  را  قهرمانی  آونگ  می تواند  که  است  انتقالی  این 
از سال ۲011 بر کالچو سوار  سمت قهرمان فعلی که 
بوده را به سمت میالن ببرد. پس چرا یوونتوس تن به 
چنین معامله ای داد؟ فصل گذشته اما میان این بازیکن 
در  آلگری  و  بونوچی  آمد.  وجود  به  اختالفاتی  مربی  و 
جریان برد ۴  بر یک یوونتوس برابر پالرمو در ماه فوریه 
نتیجه اش  با یکدیگر در کنار زمین مشاجره کردند که 
این شد که مدافع ایتالیایی بعد از به صدا درآمدن سوت 
را  خودش  تا  رفت  رختکن   سمت  به  سرعت  به  پایان 
برای ادامه جنگ لفظی با سرمربی اش آماده کند. آلگری 
بونوچی  اقتدارش توسط  به چالش کشیده شدن  از  که 
تیمش  میانی  مدافع  بود،  بازیکنان خسته شده  دیگر  و 
را برای سایرین درس عبرت کرد.  گزارش ها حاکی از 
آن است که بین دو نیمه فینال لیگ قهرمانان اروپا در 
کاردیف هم بونوچی حرکت دیگری انجام داد که باعث 

افزایش تنش ها در روابط میان او، آلگری و باشگاه شد. 
گفته می شود بین دو نیمه بازی بونوچی، پائولو دیباال، 
به  او  از  و  کشیده  کنار  را  یوونتوس  آرژانتینی  مهاجم 
خاطر بازی ضعیفش حسابی انتقاد کرده است. در همین 
حال او از بازیکن کناری اش آندره آ بارتزالی هم به خاطر 
با  بارها به مارسلو مدافع رئال مادرید اجازه داده  اینکه 
است.  انتقاد کرده  آزار دهد،  را  پیر  بانوی  ارسال هایش 
باشگاه تکذیب شد  اعضای  توسط  قویًا  داستان  هر دو 
اما نشریه استمپای ایتالیا و چند رسانه دیگر این کشور 
احتساب  با  میالن  دارند.  تأکید  ماجراها  این  بر صحت 
تا  است،  کرده  هزینه  بونوچی  خرید  برای  که  چیزی 
جدید  بازیکنان  جذب  برای  یورو  میلیون   ۲1۶/5 االن 
مانند  بازیکنانی  به جذب  و هنوز هم  است  خرج کرده 
آندره  آ بلوتی، نیکال، کالینیچ و پیر امریک اوبامیانگ امید 
دارد. قرارداد بونوچی می تواند مانند یک گل سرنوشت 
با  تیم  این  میان  فاصله  که  باشد  روسونری  برای  ساز 
این  اما  حاال  است.  داده  کاهش  را  ناپولی  و  یوونتوس 
سؤال وجود دارد که با این همه هزینه چقدر از این فاصله 

کم شده است؟

صادق و بی ادعا

شهرام صارمی

آغاز  تار  با سه  را  در دهه شصت فراگیری موسیقی 
استاد  محضر  در  را  تار  و  سه تار  عالی  دوره  و  کرد 
دو  این  آموزش  سپس  و  گذراند  لطفی  محمدرضا 
آغاز  را  موسیقی  زمینه  در  پژوهش  همچنین   و  ساز 
کرد. در سال 7۳ گروه همایون را به منظور بازسازی 

گروه  این  همراه  به  و  تاسیس  ایران  قدیمی  تصانیف 
کنسرت های متعددی را اجرا کرد.

همدانی  طالع  عبداهلل  استاد  یاد  زنده  با  آشنایی اش 
به اهداف اولیه اش در زمینه بازسازی تصانیف قدیمی 
ایران کمک شایانی کرد، به نحوی که مهرنیا آشنایی و 
درک محضر این نوازنده، آهنگساز و ترانه سرای قدیمی 

را تکمیل کننده دوره آموزشی خود می داند.
مهرنیا تصانیف استاد طالع را گرد آوری کرد و پس 
»طالع  عنوان  با  را  آثار  این  کنسرت،  چند  در  اجرا  از 
مهر« گرد آوری و تنظیم کرد. وی عالوه بر موسیقی 
،دستی هم در کار مطبوعات داشت. کار مطبوعاتی اش 
آغاز کرد  از سال 70 در موسسه مطبوعاتی گل آقا  را 

از  و پس  بود  فعال  در همان مجموعه  تا سال 7۴  و 
آن ترجیح داد به چاپ مقاالتش در زمینه موسیقی در 
نشریات معتبر بسنده کند و به کار اصلی اش موسیقی 

اهتمام ورزد.
در  از سال 77  و  را پی گرفت  پژوهش موسیقی  او 
زمینه موسیقی کالسیک ایران و مقایسه تطبیقی آن با 
موسیقی مناطق ایران پژوهش های ارزنده ای انجام داد.

مهرنیا عالوه بر تدریس تار و سه تار و تاریخ موسیقی 
در  خصوصی اش،  آموزشگاه  و  مختلف  موسسات  در 
همچنین  است.  تدریس  مشغول  تهران  کنسرواتوار 
)دستگاهی  سازی  مختلف  ترکیبات  برای  آهنگسازی 

و ملی(از دیگر فعالیت های اوست.

با او خاطرات زیادی دارم، ضبط های موسیقی فیلم 
و سریال، تعداد بیشماری کنسرت در داخل و خارج و 
همکاری در برنامه های متعدد پژوهشی و همه این ها 
او دوستی صادق  حاصل حدود سه دهه دوستی است. 
توانا ،صادق  در هنر موسیقی  و  یاری همراه  در سفر، 
در  کنسرت  اجرای  برای  نیز  هم اکنون  بی ادعاست.  و 
فستیوال موسیقی کراکف)لهستان(حضور دارد. مهران 
ارزشمندی  استادان  محضر  خود  آموزشی  دوره  در 
با  بسیار  مدرسین  از  نیز  خود  اینک  و  کرده  درک  را 
هشتمین  و  چهل  است.  ایران  موسیقی  صالحیت 
آرزوی  می گویم.  تبریک  صمیمانه  را  زادروزش 

سالمتی، موفقیت و بهروزی برای او دارم.

شاعر: استاد ناصر فیض

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
حرام  است،  حالل  که  این جا  مانده ام  من 

است؟
 با این که به فتوای دل اشکال ندارد

گریار پسندید ترا کار تمام است
 در مذهب ما باده حالل است، ولی حیف

در مذهب اسالم همین باده حرام است
 شد قافیه تکرار ولی مسئله ی نیست

چون شاعر این بیت طرفدار نظام است
 این ماه شب چاردهم در شب مهتاب

یا این که نه، همسایه ما در لب بام است.
 در مجلس اگر جای خودت را نشناسی این جا 

است که مفهوم قعود تو قیام است
 پرسید طبیبم که پس از رفتن یارت

وضع تو اعم از بد و از خوب کدام است
 از این که چه آمد به سرم هیچ نگفتم

گفتم دل من سوخت، نفهمید کجام است

انتقال بونوچی به میالن، تاوان سخت یوونتوس بر سر پیرلو بود

به انگیزه زادروز مهران مهرنیا

تیم ملی ایران با صعود به جام جهانی روسیه، پاداش سنگینی 
را از فیفا دریافت می کند.

به گزارش مستقل و به نقل از خبرآنالین ، به گفته مسئوالن 
فدراسیون فوتبال، فیفا باید مبلغ ۹.5 میلیون دالر به حساب 
فدراسیون  از مشکالت  مبلغ، خیلی  این  با  کند.  واریز  آن ها 
حل می شود و تاج می تواند هزینه خوبی هم صرف پیشرفت 
فدراسیون  که  اینجاست  مسئله  منتهی  کند.  ملی  تیم های 

توجهی  قابل  بخش  است  ممکن  و  دارد  زیادی  بدهی های 
بدهی ها شود. کی روش  همین  پرداخت  پول، صرف  این  از 
به هیچ وجه موافق این موضوع نیست. او اعتقاد دارد پولی 
که از صعود ایران به دست آمده، باید صرف پیشرفت فوتبال 
شود. او می گوید این پولی است که می تواند نه تنها به تیم 
ملی بزرگساالن کمک کند بلکه تیم های ملی مختلف را هم 
از مشکالت مالی نجات دهد. کی روش در جلسه ای که با تاج 

داشته روی این موضوع تاکید کرده است. 
به جام جهانی  ملی  تیم  از صعود  در دوره گذشته پس  او 
برزیل، در جلسه ای که با کفاشیان هم داشت گفته بود این 
اتفاق  این  البته  که  شود  فوتبال  پیشرفت  صرف  باید  پول 
نیفتاد. به همین دلیل کی روش چند مصاحبه دیگر هم کرد 
و کامال پیدا بود به خاطر هزینه شدن پول ها در بخش های 

دیگر، کامال ناراضی است.

درخواست کی روش از فدراسیون فوتبال
پاداش فیفا را خرج پیشرفت تیم ملی کنید

سرمربی تیم ملی والیبال ایران دعوت فدراسیون والیبال 
روسیه را نپذیرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون 
سوی  از  پیش  چندی  که  ایران  والیبال  ملی  تیم  والیبال، 
سه کشور ترکیه، بلغارستان و تونس برای برگزاری اردوی 
تدارکاتی و دیدار دوستانه دعوت شده بود، در هفته جاری 
نیز از سوی فدراسیون والیبال روسیه برای برگزاری اردوی 

مشترک دعوت شد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران به دلیل اینکه برنامه تیم 
ملی برای سفر به ترکیه قطعی شده بود و کارهای اجرایی 
مانند بلیت و محل اسکان از سوی میزبان انجام شده بود، 
دعوت روسیه را نپذیرفت. کوالکوویچ از بین سه کشور ترکیه، 
بلغارستان و تونس نیز به دلیل فاصله نزدیک ترکیه با ایران 
و شرایط آب و هوایی استانبول با اردبیل میزبان رقابت های 

انتخابی جهان، دعوت ترکیه را پذیرفت.
بر این اساس ملی پوشان کشورمان قبل از اعزام به اردبیل 
و حضور در رقابت های انتخابی جهان در این شهر، راهی 
استانبول ترکیه می شوند تا از دهم تا سیزدهم مردادماه در 
ترکیه اردو آماده سازی برگزار کنند و دو دیدار دوستانه نیز با 

تیم ملی ترکیه خواهند داشت.

نمایندگان باشگاه رعد پدافند هوایی در رقابت های بین المللی کشتی 
آزاد جایزه بزرگ اسپانیا به دو مدال نقره و دو برنز دست یافتند.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ اسپانیا، روز شنبه در 
شهر مادرید برگزار شد و نمایندگان کشورمان در قالب تیم کشتی آزاد 
رعد پدافند هوایی خاتم االنبیا ء )ص( آجا در این رقابت ها حضور یافتند 
و در پایان توسط وحید آهنگری و امین طاهری در اوزان ۶5 و 1۲5 
کیلوگرم صاحب مدال نقره و سید علی موسوی و حسین شهبازی در 

اوزان 7۴ و ۹۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.
نتایج کشتی گیران کشورمان در این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۶1 کیلوگرم محمد نامجومطلق در دور نخست مقابل 
شعبان اف از بالروس با نتیجه 8 بر ۳ شکست خورد و با توجه به 
شکست این کشتی گیر در دور بعد، وی نیز از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶5 کیلوگرم وحید آهنگری پس از استراحت در دور اول در 
دور دوم اسمیت از آفریقای جنوبی را با نتیجه 10 بر صفر شکست داد 
وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه 10 بر صفر از سد 
لوکاس از مجارستان گذشت اما در دیدار فینال مقابل زاین رترفورد 

از آمریکا با نتیجه 10 بر صفر شکست خورد و به مدال نقره رسید.
در وزن 70 کیلوگرم غالمرضا عبداله پور پس از استراحت در دور 
اول در دور دوم با نتیجه 10 بر 5 مغلوب عظمت نوریکایف از بالروس 
شد و با توجه به شکست این حریف در دور بعد، عبداله پور از دور 

رقابت ها کنار رفت.

در وزن 7۴ کیلوگرم سید علی موسوی پس از استراحت در دور 
نخست در دور دوم دیانا از ایتالیا را با نتیجه 1۲ بر ۲ مغلوب کرد وی 
در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل جردن باروز از آمریکا با نتیجه 
10 بر صفر شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. موسوی در این 
دیدار با نتیجه 8 بر ۶ فری اف از اسپانیا را شکست داد و صاحب مدال 
برنز شد. در وزن 8۶ کیلوگرم کامران قاسم پور پس از استراحت در 
دور اول در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۲ و ضربه فنی مقابل ایاللدیف ایتایف 
از سوئد شکست خورد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد وی 
از دور مسابقات کنار رفت. در وزن ۹۶ کیلوگرم حسین شهبازی در 
دور اول با نتیجه 11 بر 5 والنزوئال از اسپانیا را شکست داد وی در 
دور بعد با نتیجه 10 بر صفر از سد نوبلت از فرانسه گذشت و راهی 
مرحله نیمه نهایی شد اما در این دیدار مقابل کایل اسنایدر از آمریکا با 
نتیجه 10 بر صفر شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت. شهبازی 
در این دیدار با نتیجه 11 بر صفر انگستروم از سوئد را مغلوب کرد و 

به مدال برنز رسید.
در وزن 1۲5 کیلوگرم امین طاهری در دور اول با نتیجه 10 بر صفر 
کوبا از اسپانیا را شکست داد وی در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۶ 
بر ۳ جارویس از کانادا را پشت سر گذاشت و راهی دیدار فینال شد. 
طاهری در دیدار فینال مقابل نیک گویازدوفسکی از آمریکا با نتیجه 5 

بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.
رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- توماس گیلمان )آمریکا( ۲- زوهیر ال قراجه 
)فرانسه( ۳- لوان مترولی )اسپانیا( و آسو پاالنی )کانادا( 

۶1 کیلوگرم: 1- لوگان استیبر )آمریکا(  ۲- جیان پاپلو گونزالز 
)اسپانیا(   ۳- لوری سیماکین )فرانسه( و بک ژاکسیلیکوف )قزاقستان(  

10- محمد نامجو مطلق
۶5 کیلوگرم: 1- زاین رترفورد )آمریکا( ۲- وحید آهنگری )ایران( 

۳- ماکسیم فیجو )فرانسه( و نوربرت لوکاس )مجارستان(
گولیاس  زامبر   -۲ )آمریکا(  گرین  جیمز   -1 کیلوگرم:   70
)مجارستان( ۳- جاناتان آلوارز )اسپانیا( و عظمت نوریکایف )بالروس(  

۹- غالمرضا عبداله پور
7۴ کیلوگرم: 1- جردن باروز )آمریکا( ۲- جیون بالفور )کانادا( ۳- 

کارملو لومیا )ایتالیا( و سید علی موسوی )ایران(
8۶ کیلوگرم: 1- زلیم خان خادجیف )فرانسه( ۲- دانیل راما )اسپانیا( 
۳- تورنیکه آلداشویلی )گرجستان( و ایاللدیف ایتایف )سوئد( ... 10- 

کامران قاسم پور )ایران(
۹۶ کیلوگرم: 1- کایل اسنایدر )آمریکا( ۲- مارتین ارساموس 
راگنار کاسیک  )ایران( و  )آفریقای جنوبی( ۳- حسین شهبازی 

)استونی(
1۲5 کیلوگرم: 1- نیک گویازدوفسکی )آمریکا( ۲- امین طاهری 

)ایران( ۳- خوزه کوبا )اسپانیا( و سیان مولی )کانادا(

کسب دو مدال نقره و دو برنز توسط آزادکاران ایران در تورنمنت اسپانیا»نه« به روس ها!


