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روزی روزگاری در قطب جنوب چند پنگوئن زندگی می کردند که با همدیگر دوست بودند. یکی 
از آنها دوست داشت که به یک جای گرم برود. او از این که مجبورند برای گرم شدن همدیگر را بغل 
کنند و دور همدیگر باشند خسته شده بود. او دوست داشت که هر جایی دوست دارد برود بدون این 

که از طوفان بترسد و مجبور باشد کنار خانواده اش باشد.
یک روز تصمیم خودش را گرفت. از دوستان و خانواده خداحافظی کرد و راه افتاد. پرید داخل 
دریا و سوار یک تکه یخ شد. هر موقع گرسنه می شد ماهی می گرفت و می خورد و به راه خود ادامه 
می داد. در این راه خطرات زیادی وجود داشت. طوفان های دریایی، ماهی ها و حیوانات بزرگتر که 
می خواستند او را بخورند و یخش که هر روز بیشتر آب می شد تا جایی که کامال تمام شد. بعد از آن 
او مدت خیلی زیادی را در دریا شنا کرد ولی خوشبختانه یک تکه تخته پیدا کرد که توانست سوار آن 

شود.  باالخره با هر زحمتی بود خود را به  یک جای خیلی گرم رساند.
آنجا شبیه هیچ جایی که تا به حال دیده بود نداشت. آنجا صحرا بود. خیلی داغ و سوزان. تازه از 
داخل آب بیرون آمده بود که با کمال تعجب تعدادی پنگوئن را آنجا دید. به طرف آنها رفت و سالم 

کرد. آنها از او پرسیدند که کیست و چطور به آنجا آمده است؟
او گفت که او پنگوئن قطبی است و دنبال یک جای گرم بود که به آنجا رسید. پنگوئن ها به او 

خندیدند به او گفتند که باید به خانه برگردد.
پنگوئن قصه ما عصبانی شد و گفت که هیچ وقت به آنجا برنمی گردد چون از سرما خسته شده 
است. ولی یک پنگوئن پیر از میان آن جمعیت به سمت او آمد و گفت تو نمی توانی اینجا زندگی 
کنی. نه به خاطر این که ما تو را نمی خواهیم نه.... بلکه به این دلیل که تو نمی توانی این گرما تحمل 

کنی و می  میری.
پنگوئن سرما گفت: نه من می مانم و می توانم تحمل کنم.

پنگوئن پیر گفت: تو اگر بتوانی امروز را اینجا بمانی پس بقیه روزها را هم می توانی ولی فقط تا 
عصر وقت داری که خود را ثابت کنی.

پنگوئن سرما قبول کرد. ولی این کار خیلی سختی بود چون هوا رفته رفته گرم تر و گرم تر می شد. 
پنگوئن سرما هی داخل آب می رفت تا کمی خنک شود، تا جایی که احساس می کرد آب هم گرم 

است. دیگر نمی توانست به راحتی نفس بکشد و یکجا افتاده بود.
پنگوئن پیر او را روی یک تخته گذاشت و آن را به داخل دریا کشاند و فاصله زیادی را کنار او 
شنا کرد و او را به آب های خنک تر برد. آنجا به او گفت: حاال دیدی؟ تازه هوا آنقدرها هم گرم نشده، 
چون هنوز اول صبح است. تو برای سرما خلق شده ای  و ما برای گرما. خدا تو را این گونه آفریده 
که بتوانی با سرما کنار بیایی و ما با گرما. ما هم نمی توانیم سرما را تحمل کنیم. حاال بهتر است که به 

محل زندگی خودت و کنار خانواده ات برگردی چون آنها حتما نگران تو هستند.
پنگوئن سرما از او تشکر کرد که جانش را نجات داده است و بعد به سمت خانه به راه افتاد.

با این که این سفر خیلی سختی بود ولی بی فایده نبود چون او هم بیشتر قدر زندگی خود و همین 
طور خانواده  و دوستانش را می دانست.

سرما یا گرما؟ 
سعیده پیرایش

که  می دانیم  خوبی  به  ما  همه 
ورزش منظم ماهیچه ها را تقویت 
ماهیچه  یک  هم  قلب  می کند، 
تقویت  با ورزش  و  است  بزرگ 
ورزش،  از  منظور  اینجا  می شود. 
تمرینات هوازی است که به طور 

موثر قلب را تقویت می کند.
درک چگونگی تاثیر ورزش 
بر قلب، می تواند انگیزه شما را 
برای پیگیری تمرینات قوی کند. 

بهترین ورزش 
برای تقویت قلب

قلب  ضربان  که  ورزشی  هر 

سالمت  برای  ببرد  باال  را  شما 
بهترین  ورزش  است.  مفید  قلب 
برای  پیشگیری  روش  و  دارو 
بیماری های مختلف قلبی عروقی 
بر  ورزش  تاثیر  اگرچه  است. 
است،  مثبت  کلی  طور  به  قلب 
تقویت  برای  تمرین ها  برخی  اما 
قلب شما ایده آل و عالی هستند. 

در ادامه سه نوع از این تمرینات 
را معرفی می کنیم.
تمرینات هوازی

خون  گردش  هوازی  ورزش 
به  منجر  و  می بخشد  بهبود  را 
کاهش فشار خون و ضربان قلب 
کلی  توانایی  به عالوه،  می شود. 
می دهد.  افزایش  را  شما  هوازی 
ورزش  برای  مثال ها  بهترین 
روی  پیاده  از:  عبارتند  هوازی 
طناب  سواری،  دوچرخه  سریع، 

زدن، دویدن، تنیس، شنا.
برای  هوازی  ورزش  چقدر 

است؟  الزم  قلب  سالمت  تامین 
 30 حداقل  آل،  ایده  حالت  در 
دقیقه در روز و حداقل پنج روز 

در هفته.
تمرین مقاومتی )قدرتی(

که  افرادی  به  قدرتی  ورزش 
چربی بدنی زیادی دارند، می تواند 
را  بدن شان  چربی  تا  کند  کمک 

را  عضالنی شان  توده  و  کاهش 
نشان  تحقیقات  دهد.  افزایش 
قلب  بر  ورزش  تاثیر  که  می دهد 
ورزش  از  ترکیبی  خصوص  به 
چنین  این  مقاومتی  و  هوازی 
کلسترول  افزایش  به  که  است 
)خوب( و کاهش کلسترول )بد( 
بدنسازی  انجام  می کند.  کمک 
با وزنه و دمبل و دستگاه  کار  و 
قدرتی  تمرینات  برای  مثال هایی 
پزشکی  کالج  طبق  هستند. 
دو  حداقل  آمریکا،  ورزشی 
تمرین  هفته  در  متوالی  غیر  روز 

مقاومتی مناسب است.
تمرینات کششی، 

انعطاف پذیری و تعادلی
و  کششی  تمرینات 
مستقیم  طور  به  انعطاف پذیری، 
نمی کند.  کمک  قلب  سالمت  به 
به  انجام می دهند  آن ها  کاری که 
عضالنی  اسکلتی  سالمت  نفع 
می سازد  قادر  را  شما  که  است 
از  و  بمانید  انعطاف پذیر  که 
سایر  و  گرفتگی  مفاصل،  درد 
شوید. رها  عضالنی  مشکالت 
مهمی  بخش  انعطاف پذیری  این 
از توانایی حفظ تمرینات هوازی 
است.  مقاومتی  تمرینات  و 
عضالنی  اسکلتی  پایه های  اگر 
می توانید  باشید،  داشته  خوبی 
به  انجام دهید که  را  تمرین هایی 
از  برخی  کند.  کمک  شما  قلب 
ورزش های  شامل  تمرینات  این 
یوگا،  چی،  تای  می شود:  زیر 

تاثیر  از  پیالتس. برای بهره بردن 
ورزش بر قلب الزم است که این 
ورزش ها را هر روز، قبل و بعد از 
ورزش های دیگرتان انجام دهید.
ورزش های مضر برای قلب

که  شدیدی  ورزش  نوع  هر 
برای آن تمرین نکرده اید

برف  از  می تواند  فعالیت  این 
سواری  دوچرخه  تا  کردن  پارو 
خیلی زیاد باشد. آدرنالین بیش از 
که  فعالیتی  اثر  در  شده  آزاد  حد 
نبوده، می تواند  آماده  برایش  بدن 
باعث حمله قلبی افراد در معرض 
خطر، شود. به همین دلیل، هرگز 
کردن، ورزش سخت  بدون گرم 

نکنید.
دویدن طوالنی مدت

خود  خودی  به  دویدن  گرچه 
می شود،  قلب  تقویت  باعث 
را  بدن  زیاد،  خیلی  دویدن  اما 
از  بیش  نباید  و  می کند  فرسوده 

حد آن را انجام داد.
با  همراه  که  ورزش هایی 

عالیم و درد هستند
و  هستید  ورزش  مشغول  اگر 
درد  مثل  می شود،  ظاهر  عالئمی 
سبکی  و  سرگیجه  سینه،  قفسه 
غیره،  تنفس و  سر، سخت شدن 
و  شود  قطع  ورزش  است  الزم 
شود.  بررسی  عالئم  این  دلیل 
بنابراین همیشه باید حواس تان به 
تاثیر ورزش بر قلب و سالمتی تان 

باشد.
منبع: فیتامین

به  توجه  با  آنها  می گوید  دوومیدانی کار  زنان  پیشرفت  به  اشاره  با  زنان  نیزه  با  پرش  رکورددار 
رکوردهای ثبت شده الیق حمایت بیشتری هستند. مهسا میرزاطبیبی، رکورددار پرش با نیزه زنان در 
گفت وگو با ایسنا به برنامه های تمرینی خود با ورود به فصل زمستان اشاره و بیان کرد: تمریناتم را بعد 
از مسابقات لیگ به صورت منظم شروع کرده و با کمک مربی ام تمرینات خوبی را در فصل آماده سازی 
پشت سر گذاشته ام. آمادگی بدنی خوبی هم دارم. پرش های بلندم را شروع کرده ام و برای مسابقات 
داخل سالن آماده می شوم. او در مورد شانس اعزامش به مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا گفت: در 
چند سالی که رکوردم را ارتقاء داده ام، تمرکزم بیشتر روی این بوده که در مسابقات جزو نفرات برتر 
باشم. در مورد اعزام هم فدراسیون تصمیم می گیرد اما امیدوارم جزو نفرات اعزامی قرار بگیرم و در 
مسابقات هم نتیجه خوبی کسب کنم. میرزاطبیبی به پیشرفت خود در سال های اخیر اشاره و بیان کرد: 
شرایط بدنی خیلی خوبی دارم و تمریناتم را به صورت منظم دنبال می کنم. ۴ متر رکورد خوبی است 
و در این مدت اصال پسرفت نکرده ام. از ابتدای ورزشم به مرور پیشرفت داشته ام اما زمانی که رکوردها 
حرفه ای تر می شوند، میزان پیشرفت به عوامل دیگری هم بستگی دارد. از جمله اینکه اسپانسرها باید 

بیشتر کمک کنند تا رکورد را با اردوهای منظم و تجهیزات بهتر ارتقاء بدهیم.  

برگزاری مسابقات بین المللی شنای زنان 
برای اولین بار در ایران

نایب رییس فدراسیون شنا از برگزاری مسابقات بین المللی شنای زنان با حضور ۱3 کشور اسالمی 
و برای اولین بار در ایران خبر داد. به گزارش مهر، محسن علی آبادی نایب رییس فدراسیون شنا 
خبر داد ویژه برنامه نوروز گاه فقط برای خانم ها با حضور ۱3 کشور در ایران اسالمی برگزار خواهد 
شد. وی با بیان اینکه اکثر ۱3 کشور دعوت شده به این رقابت ها از بین کشورهای اسالمی هستند، 

ابراز کرد: هدف این رقابت ها مطرح کردن رکوردهای شناگران زن ایرانی در سطح بین المللی است.
نایب رئیس فدراسیون شنای ایران با بیان اینکه کشورهای دعوت شده با شرایطی، اعالم آمادگی 
کردند تا در این رقابت ها حضور داشته باشند، تاکید کرد: تمهیدات الزم برای این برنامه اندیشیده 
شده است. علی آبادی با بیان اینکه دومین محوری که این رویداد به دنبال آن است، معرفی نوروز و 
سنت های ایرانیان و مهمان پذیر بودن کشورمان است، بیان کرد: به دنبال ترویج شنای زنان و شناسایی 
استعدادهای ویژه در این ورزش هستیم. وی با بیان اینکه فدراسیون شنا بر استعدادیابی تمرکز ویژه ای 
دارد، گفت: همانطور که به تمام هیئت های ورزشی ما در سراسر کشور نیز ابالغ شده، میزبانی رقابت ها 
به خصوص در سنین پایه می بایست مدنظر قرار گیرد. نایب رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی 
ایران با بیان اینکه قصد داریم لیگ شنای کشور را نیز در هر دو بخش زنان و آقایان برگزار کنیم، گفت: 

تالش ما بر این است که با همکاری هیئت ها، این رقابت ها تا پایان امسال برگزار شود.

بهترین و بدترین ورزش  برای قلب چیست؟

رکورددار پرش با نیزه زنان: 
دختران الیق حمایت هستند

قهرمانی سازنچیان در 
مسابقه انتخابی شمشیربازی

انتخابی  مسابقه  قهرمان  سازنچیان  نجمه 
ی  ز با شمشیر
زنان  سابر  اسلحه 
به  شد.  ایران 
ایسنا،  گزارش 
انتخابی  مسابقات 
ی  ز با شمشیر
زنان  سابر  اسلحه 
تهران  میزبانی  به 
برگزار شد و نجمه 
توانست  سازنچیان 
قهرمانی  عنوان 
مسابقات  این  در  سابریست   ۲۸ آورد.  به دست  را 
شرکت کردند که در پایان چهار بازیکن اول تیم ملی 
به مرحله نیمه نهایی رسیدند و عنوان اول تا سوم 
در  شد.  تقسیم  بازیکن  چهار  این  بین  نیز  مشترک 
پایان این مسابقه، نجمه سازچیان از یزد در جایگاه 
البرز  در رده دوم  از  ایستاد، پریماه برزگر  نخست 
قرار گرفت و کیانا باقرزاده از تهران و فائزه رفیعی 

از گیالن سوم  مشترک شدند.
لژیونر دوچرخه سواری 

در اروپا
ماندانا دهقان رکابزن ماده تایم تریل تیم ملی ایران 
به تیم دوچرخه سواری فارتو اسپانیا پیوست تا بار 
گزارش  به  کند.  فعالیت  ایران  از  خارج  در  دیگر 
افرا ورزش، ماندانا 
ملی پوش  دهقان 
ی  ر ا خه سو چر و د
کرد  اعالم  ایران 
در  فارتو  تیم  به 
لیگ اسپانیا پیوسته 
ماندانا  است. 
و  قهرمان  دهقان 
تایم  رکورددار 
انفرادی  تریل 
است  ایران  زنان 
در  اسالمی  کشورهای  بازی های  در  امسال  و 
به  او  پیوستن  زد.  رکاب  ایران  برای  ترکیه  قونیه 
پدید  او  برای  را  فرصت  این  اسپانیا  در  فارتو  تیم 
اسپانیا  تور  در  اروپایی  رکابزنان  با  تا  می آورد 
ماندانا  که  نیست  بار  اولین  این  البته  دهد  مسابقه 
پیش تر  او  می شود.  ایران  دوچرخه سواری  لژیونر 
رکاب  نیز  اسپانیا  و  هلند  امارات،  از  تیم هایی  در 
تداوم  بین المللی  حضور  این  به  اکنون  و  بود  زده 

می بخشد.
صعود شش تیم به مرحله 

نهایی لیگ دسته اول 
والیبال زنان

با پایان مرحله مقدماتی سری A والیبال دسته اول 
نهایی  مرحله  به  تیم  شش  کشور  باشگاه های  زنان 
لیگ دسته اول صعود کردند. به گزارش افرا ورزش 
مرحله  والیبال،  فدراسیون  سایت  وب  از  نقل  به 
مقدماتی مسابقات والیبال باشگاه های سری A لیگ 
صورت  به  تیم   ۱۴ حضور  با  که  زنان  یک  دسته 
فرمول لیگ ملت ها )VNL( از ۱9 مهر آغاز شده 
بود با معرفی شش تیم برتر به پایان رسید. در پایان 
مرحله مقدماتی تیم های فوالد مبارکه سپاهان، نصر 
امید، زرین اسکان میاندوآب، ثمین تربت حیدریه، 
آذربایجان  منافی  و  رضوی  خراسان  سازه  آرمان 
شرقی در جایگاه اول تا ششم جدول قرار گرفتند 
مرحله  مسابقات  کردند.  صعود  نهایی  مرحله  به  و 
دیدارهای  که  شد  برگزار  هفته  پنج  در  مقدماتی 
هفته پایانی این مرحله از ۲9 آذر تا یکم دی ماه در 
چهار منطقه به میزبانی سپاهان، نصر امید، چادر ملو 

اردکان و آذرخش رامسر پیگیری شد.

مدال  سه  دارنده  مکرر  غیبت 
تا  پارالمپیک موجب شده  طالی 
»ساره  خداحافظی  شائبه  برخی 
پیش  از  بیش  را  جوانمردی« 
ایرنا،  گزارش  به  کنند.  پررنگ 
ساره جوانمردی یکی از نخبگان 
می رود  شمار  به  ایران  ورزش 
مدال  سه  کسب  به  موفق  که 
شده  پارالمپیک  برنز  یک  و  طال 
پارالمپیک  است. کسب ۲ طالی 
در  رکوردشکنی  و   ۲0۱۶ ریو 
موجب  توکیو   ۲0۲0 پارالمپیک 
شد تا شمار زیادی از کارشناسان 
این رشته در ایران و جهان به وی 
لقب »ملکه تپانچه« بدهند. قهرمان 
بااخالق ورزش پارالمپیکی ایران 
که سردیس وی در تاالر مشاهیر 
بعد  ایران جانمایی شده،  ورزش 
رویه  توکیو   ۲0۲0 پارالمپیک  از 

متفاوتی را در پیش گرفته است.
مراسم  در  که  جوانمردی 
پارالمپیک  بازی های  اختتامیه 
توکیو پرچمدار کاروان ایران بود، 
همانند گذشته دیگر در تمرینات 
استارت  نکرد.  شرکت  گروهی 
از  جوانمردی  ساره  رویگردانی 
حضور  از  بعد  گروهی  تمرینات 
رقیه اهلل کرم به عنوان سرمربی تیم 
پس  زیرا  شد  زده  پاراتیراندازی 
پاراتیراندازی  تیم  بازگشت  از 

توکیو،   ۲0۲0 پارالمپیک  از 
معلولین  و  جانبازان  فدراسیون 
ساره  سرمربی  امیری  حسین  با 
قطع  توکیو  در  جوانمردی 
همکاری کرد و امیری جای خود 
را به رقیه اهلل کرم داد. جوانمردی 
نیز حاضر به همکاری با او نشد.

اختالف  آغاز  مربی  تغییر 
جوانمردی و فدراسیون جانبازان 
بود تا جایی که وی با حضور در 
این فدراسیون به تنهایی تمرینات 
موجب  که  کرد  پیگیری  را  خود 
قهرمان  آغاز  را  آن  برخی  تا  شد 
پارالمپیکی  ورزش  در  ساالری 
قلمداد کنند که حتی بر نتایج این 

ملی پوش نیز تاثیر گذاشت.
امیری به  هر چند که بازگشت 
 ۱۴0۱ سال  شهریورماه  در  تیم 
بازگشت  به  امید  تا  شد  موجب 
گروهی  تمرینات  به  جوانمردی 
غیبت  اما  کند  پیدا  افزایش 
جهانی  مسابقات  در  جوانمردی 
شایعات  ایجاد  موجب  امارات 
ورزشکار  این  پیرامون  زیادی 
آن  مهمترین  که  بگیرد،  شکل 
خداحافظی دختر شیرازی ورزش 

ایران از دنیای قهرمانی است.
قهرمان  می رسد  نظر  به 
خداحافظی  طرح  با  پارالمپیک 
خود از ورزش به دنبال رساندن 

گوش  به  خود  گالیه های 

اینکه  باشد.  فدراسیون  مسووالن 
پرچمدار کاروان پارالمپیکی ایران 
باید  و  را چه زمانی  این گالیه ها 
با چه کسی در میان بگذارد هنوز 
طرح  زمان  تا  نیست.  مشخص 
غیبت  ورزشکار،  این  مشکالت 
پیچیده  معمای  یک  جوانمردی 
بود  خواهد  رسانه  اصحاب  برای 
زیرا وی در سکوت کامل خبری 
شیراز  در  همسرش  همراه  به 
دوری  است.  تمرین  مشغول 

برخی  شکل گیری  و  اردو  از 

روی  بر  بی تردید  شایعات،  از 
جهان  تیراندازی  نابغه  عملکرد 
نخستین  و  گذاشت  خواهد  تاثیر 
مسابقات  در  باخت  نیز  آن  تاثیر 
کره جنوبی در مردادماه امسال بود. 
نتوانست  این ملی پوش  جایی که 
به  را  خود  اقتدار  توکیو  همانند 
به  را  قافیه  و  کند  تحمیل  رقیبان 
نسرین شاهی یکی از ورزشکاران 
نوظهور ایران در این رشته ببازد و 

به مدال نقره بسنده کرد. 

ریاض  گرندپری  به  کیانی  ناهید  اعزام  عدم 
روایت های  با  تکواندو  فدراسیون  سوی  از 
متعددی در این مدت همراه بوده است و اقدام 
او  که  نشان می دهد  ملی پوش کشورمان  اخیر 

قصد ادامه همراهی تیم ملی را ندارد.
در  کیانی  ناهید  حذف  تسنیم،   گزارش  به 
در مکزیک  قهرمانی جهان  تکواندو  مسابقات 
به   کشورمان  ملی پوش  این  اعزام  عدم  و 
عربستان  ریاض  در  گرندپری  فینال  مسابقات 
از سوی فدراسیون تکواندو با حرف و حدیث  
و روایت های بسیاری در این مدت همراه بوده 
غیبت  دلیل  که  شد  گمانه زنی  ابتدا  در  است. 
کیانی در مسابقات فینال گرندپری به حمایت 
شخصی  مربی  زارع،  ندا  از  تکواندوکار  این 
خود در درگیری لفظی او با مهروز ساعی دیگر 

مربی تیم ملی ارتباط داشته است.
در  تکواندوکار  این  که  شد  عنوان  ادامه  در 
مسابقات جهانی مکزیک با هادی ساعی رئیس 
فدراسیون تکواندو دچار درگیری شده و حتی 
برخی کار را به زدن سیلی از سوی ساعی به 
طبق  که  کردند  عنوان  تکواندوکار  این  گوش 
گفته شاهدان اصاًل این موضوع واقعیت نداشته 
است. شنیده می شود که علت غیبت کیانی در 
گرندپری ریاض به بی انضباطی های مکرر این 
و  اردوها  در  گذشته  ماه های  در  تکواندوکار 
داشته  ارتباط  بانوان  ملی  تیم  مسابقات  حتی 
است که در نهایت با واکنش کادرفنی، کمیته 
مواجه  تکواندو  فدراسیون  مسئوالن  و  فنی 
این  ابتدا  در  کیانی  می شود  گفته  است.  شده 

برای  ملی  تیم  اردوهای  در  را  بی انضباطی ها 
حضور در مسابقات کشورهای اسالمی داشته 
این مسابقات در  به  تبعات آن  است که حتی 
قونیه نیز کشیده است. موضوعی که با واکنش 
تکواندو  فدراسیون  و  فنی  کمیته  کادرفنی، 
ملی  تیم  بازگشت  در  حتی  و  می شود  منجر 
تعهد  کیانی  اسالمی  کشورهای  مسابقات  از 
می دهد، اما مجدداً رفتارها او در اردوها  تکرار 
و تا مسابقات جهانی مکزیک نیز ادامه داشته 
تا  حاشیه ها  و  رفتار  این  شدن  کشیده  است. 
مسابقات جهانی مکزیک نیز ادامه داشته است 
تا جایی که صبر کادرفنی و رئیس فدراسیون را 
لبریز و باعث تصمیم گیری در خصوص عدم 
گرفته  ریاض  در  گرندپری  فینال  به  او  اعزام 
شود تا بلکه این تصمیم کیانی را به خودآورده 
و او در رفتارهای خود تجدیدنظر کند. اتفاقی 
او  و  می شود  همراه  کیانی   بی تفاوتی  با  که  
شرایط  از  المپیک  رنکینگ  در  که  وجودی  با 
 ۲0۲۴ المپیک  سهمیه  کسب  برای  خوبی 
پاریس  برخوردار است را وادار به هیچ تالشی 

برای حل این مشکل نمی کند.
تکواندو  ملی  تیم  دیگر  رویداد  این  از  بعد 
شنبه   روز  از  بود  قرار  و  نداشت  اردو  بانوان 
آزاد کشوری تحت عنوان  3 دی ماه مسابقات 
مرحله نخست انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان 
تکواندو  خانه  در  تکواندو   70۶ حضور  با 
برگزار شود. در ابتدا قرار بود در این مسابقات 
ملی پوشان حاضر در مسابقات جهانی مکزیک 
حضور نداشته باشد، اما با تصمیم کمیته فنی 

تمام  است  قرار  و  شد  منتفی  موضوع  این 
مدعیان پوشیدن پیراهن تیم ملی در مسابقات 
روی  به  تکواندو  خانه  در  آذربایجان  جهانی 
تمامی  اساس  برهمین  بروند.  شیاپ چانگ 
این  در  حضور  برای  کشورمان  ملی پوشان 
در  کیانی  ناهید  اما  کردند،  ثبت نام  مسابقات 
برای  با وجودی که ممنوعیتی  میان تعجب و 
در  حضور  از  نداشت  مسابقات  در  حضور 

تا به  انتخابی سرباز زده است  مرحله نخست 
نظر برسد حتی قید حضور در مسابقات جهانی 

آذربایجان  و تیم ملی را زده است.
کجا  تا  موضوع  این  نهایت  در  دید  باید   
کشیده خواهد شد و تالشی از سوی دو طرف 
خواهد  انجام  موضوع  شدن  حل  برای  ماجرا 
شد یا در نهایت کیانی قید ادامه حضور در تیم 

ملی را خواهد زد.

مالمحمد فضولی

غزل شماره47
بحر عشقه دوشدون ای دل! لعل جانانی اونوت

بالغ اولدون، گل رحیمدن ایچدیگین قانی اونوت!

وئـردی رحــلـت دن خـبـر، موی سفید و روی زرد

چـهـره ی گـلـگون ایـلـه زلـف پـریـشانـی اونــوت

چـک نـدامتـدن گـؤیه دود دلین، تؤک قانلی یاش 

رسو نــازی تـرک قـیل، گلـبـرگ خنــدانی اونوت!

گــؤر غـنیـمـت فـقـر ملکونده گدالیق شیوه سین

اعــــتـبـار منـصـب و درگــاه سلطــانـی اونــوت

چــکمــه عـامل قیـدیـنـی ای رسبـلنـِد فــقر اوالن

سلـطنـت تـخـتـینـه ائـردین، بند و زندانی اونوت

معصــیت دئـرسن یئــرت تـکرار قیل، دؤنده ر ورق

ئوزگه حرفین مشقین ائت، اّولکی عنوانی اونوت!

لــوح خـاطـر صـورِت جـانـانـه قـیل آئـیـنـــه دار 

آنـی یـاد ائت، هر نه کیم یادیندادیر، آنی اونوت!

ای فضــولـی! چـک مـالمـت رهــگذاریندان قدم

لحظـه - لحظـه چکدیگین بیهوده افغانی اونوت!

ملکه تپانچه در دوراهی ماندن و رفتنشعر

کوتاه

آیا ملی پوش بانوان قید حضور در تیم ملی تکواندو را زده است؟

ایستگاه کودک


