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درمراسميكهازطرفمحمدرضاطالقانيدعوتشدهبودباورودآقايرويانيانازآنجابيرون
  علي دايي
رفت .س��رمربي راهآهن در اين مورد گفت« :من از طرف فدراس��يون ورزشهاي زورخانهاي و
شخصآقايطالقانيبهاينمراسمدعوتشدهبودم.منمقابلكسيكهباآبرويمنبازي
كندوحقمنرابخوردميايستم.هرجاييكهايشانبيايندجايمنآنجانخواهدبود».

محمدحسين لطيفي از
بنيانگذاران خيريه روز سوم
فعاليت در خيريه را از آرزوهاي
دوران نوجوانياش ميداند

نفسمبهنفس
خيريهبنده!
رها شیرازی

عیدانه
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س�ال  86درس�ت در چنين روزهايي بود كه عوامل فيلم سينمايي «روز سوم» (محمدحسين لطيفي و حميد آخوندي)
مصمم ش�دند نذرش�ان را ادا كنند .عهد و پيماني كه با خدا بس�ته بودند تا در صورت موفقيت فيلم (در بيس�ت وپنجمين
جشنواره فيلم فجر) پايهگذار مؤسسه خيريهاي براي كودكان و نوجوانان باشند ،هدف آنها حمايت و پشتيباني از كودكان و
نوجوانان نيازمندي است كه مانند هر فرد ديگر سرشار از استعدادهاي نهان هستند ،اما بنا به محروميتهاي مختلف بدون
همراهي و همگامي با آنها ممكن است هرگز امكان شكوفا شدن استعدادهايشان فراهم نشود.
روز س�وميها معتقدند هر كودك داراي اس�تعدادي ناب بهعنوان هديهاي ازجانب خداوند اس�ت و وظيفه آنهاس�ت تا
گامي هر چند كوچك در راه شكوفا شدن اين گلها بردارند در خانواده روز سوم همه بايد درس بخوانند .تمامي كودكان و
نوجوانان تحت پوشش روز سوم تحت نظر مشاوران دلسوزي قرار دارند كه به آنها كمك ميكنند تا مسائل و مشكالت خود
را بهتر و سريعتر حل كنند .كالسهايي كه نتايج بسيار قابل قبولي داشته و بسياري از ضعفهاي درسي دانشآموزان را بر
طرف س�اخته است .روز سوميها معتقدند كه بازي و بازي كردن نيز جزء اولويتهاي اساسي در رشد كودك است .افتتاح
بازارچه خيريه نوروزي كه اين روزها پاتوق خيلي از هنرمندان هممحلهاي و غيرهممحلهاي است فرصت خوبي بود تا همراه
با چند هنرمند لحظاتي را براي شما به تصوير بكشيم.
لطيفي در جمع خيران ميگفت« :از نوجواني آرزو ميكردم بتوانم در اين كارها سهمي داشته باشم و خدا را شكر ميكنم
كه امروز اينجا هستم .اينجا كه ميآيم نفس ميكشم و زندهام».

محمدحسين لطيفي به همراه خانواده در بازارچه خيريه روز سوم كه خود از بنيانگذاران آن است.

قلكهاي رنگي و كارت تبريكهاي ساخت
بچههاي خير در بازارچه خيريه به فروش
ميروند تا با پركردن اين قلكها در جشني
بزرگ براي كمك به خيريه شكسته شود.

به نام ايزد يكتا
مردميم! با مردمان ياري كنيم
با دل غمديده غمخواري كنيم
چون رسد دست نيازي سويمان
گر توان داريم ما كاري كنيم
خواستن توانستن است!
همت كنيم تا:
با دست حمايت ،نيازمندان را
برآوردن نيازشان تندگام اميد
ببخشيم و حضورشان را در
خانه مقصد و هدفشان به تماشا
بنشينيم!
اين يك هنر است .
الله اسكندري

اي كاش به ياد ميآورديم كه
اين ما انسانها بوديم آينه
را ساختيم و اين ما بوديم كه
خودبيني را در جهان اشاعه
داديم آينهها را كه بشكنيم
همديگهرو بهتر ميبينيم ...به
اميد اونروز و اي كاش...
محمدحسين لطيفي

وقتي از لطيفي درباره هدفش از راهاندازي اين
خيريه پرسيديم تنها جواب ما بغض فروخوردهاي
بود كه تركيد.

كاش در دهكده عشق
فراواني بود .دوستتون
دارم.
اميرحسين رستمي

دستت را به سوي من دراز كن چرا
كه دستهاي من سرشار از صداي
قدمهاي كودكاني است كه صبح با
لبخند خداوند بيدار ميشوند و چه
ضرورت غمناكي است كه وقتي بر
ما تحميل ميشود بردباري در اين
قحطي فرصت و جيرهبندي آفتاب.
مهري شيرازي

كانون كودكان خير به همراه
هنرمندان به مناسبت روز
درختكاري ( 15اسفند)
درختي را غرس كردند.

