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در آستان دوست

جـلـو ه ای کرد رخـش روز ازل زیـر نقـاب
ایـن همــه نقـش در آئینـة اوهـام افتـاد
این همه عکس می و نقش مخالف که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
حضرت حافظ

گذر و نظر

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

برگی ازتاریخ

ی و
رییس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدست 
گردشگری از اختصاص اعتبار ویژه برای نجات بخشی
مجموعه باستانی شهر زیرزمینی نوش آباد و رفع مشکل
فاضالب آن خبر داد.
زهرا احمدیپور در حاشیه دیدار از شهر تاریخی نوش
آباد ،از این مجموعه باستانی بهعنوان یک اثر مهم
تاریخی یاد کرد و خواستار همکاری دستگاههای مختلف
از جمله میراثفرهنگی ،شهرداری و بخش خصوصی
برای حفاظت از این اثر فرهنگی و تاریخی شد.
وی با اشاره به اهمیت و قدمت شهر زیرزمینی
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نوشآباد ،با پیشنهاد اختصاص ۱۵۰میلیارد ریال اعتبار
برای رفع مشکل فاضالب شهر زیرزمینی نوشآباد با
مشارکت سازمان میراثفرهنگی ،استانداری اصفهان و
دستگاهای محلی موافقت کرد.
نوشآباد نام شهری است در استان اصفهان ایران که
در شمال شهر کاشان و غرب شهر آران و بیدگل واقع
شده است .در تذکرههای زیارات نوش آباد و همچنین
تذکره امامزاده محمد هالل از نوش آباد به عنوان
دارالخالفه انوشیروان ،دارالملک انوشیروان ،پایتخت
خاقان انوشیروان و شهر انوشیروان یاد شده است
قدیمیترین مأخذی که به نوش آباد اشاره دارد کتاب
«االعالق النفیسه» ابن رسته (۲۹۰هجری) است.
وی از نوش آباد بعنوان یکی از منزلگاههای راه بین
ری و اصفهان نام میبرد و این در حالی است که در
این مأخذ اشارهای به کاشان نشده است .همین موقعیت
حیاتی نوش آباد بر سر شاهراه مرکزی ایران رهنمون ما
به پیشینه تاریخی آن است (جغرافیای نوش آباد.)۱۳۹۴ ،
نوشآباد در ارتفاع  ۹۰۰متر از سطح دریا و به مختصات
جغرافیایی « ۵۱»۲۶طول و« ۳۴»۰۵عرض و در فاصله
 ۷کیلومتری از شهر تاریخی کاشان و  ۳کیلومتری از شهر
آران و بیدگل واقع شدهاست .این شهر دارای آب و هوای
گرم و خشک در تابستان و سرد و خشن در زمستان
است .نوش آباد دارای  ۳۱هکتار بافت تاریخی و طبق
سرشماری سال  ۱۳۸۵دارای  ۱۲۴۷۶نفر جمعیت است.
آنگونه که در کتاب تاریخ قم (نوشته شده در سال ۳۷۸
هـ ق) آمدهاست «انوشاباد این دیه را از بهر آن بدین نام

رضا علیپور قهرمان و رکورددار سنگ نوردی دنیا
که برای حضور در رقابتهای جام جهانی عازم
شهر«ویالرس» سوئیس شده بود توانست بار دیگر
بر سکوی قهرمانی بایستد.
وی برای رسیدن به مرحله فینال ابتدا رکورد 5
دقیقه و  55صدم ثانیه را به ثبت رساند .علیپور در
مرحله فینال «کوکورین» روس را پیش رو داشت.
ملی پوش کشورمان در مرحله فینال نیز توانست با
ثبت رکورد  5دقیقه و شصت و سه صدم ثانیه و با
غلبه بر ورزشکار روس قهرمان جام جهانی سوئیس

شد.علیپور پس از کسب عنوان قهرمانی در این
مسابقات عازم رقابتهای جام جهانی «فرانسه»
میشود .این مسابقات ( 21تیر) برگزار میشود .آقای
«رضا علیپور» یکی از چهرههاییست که بدون توجه
به کمبودها و نگاههای ناعادالنه مسووالن ورزشی ،با
تالش و پشتکاری خاص ،امروز به یکی از پدیدههای
برتر ورزش دنیا تبدیل شده است .این ستاره قزوینی
که تنها  23سال دارد ،در  4سال اخیر به نفر نخست
سنگنوردی در دنیا تبدیل شده تا القاب «یوزپلنگ
آسیایی» و «سریعترین مرد عمودی جهان» را به خود

صنایعدستی و گردشگری افزود :درخواستی که از شما
داریم این است که در رایزنی با وزارت کشور ،موقعیت
شهر نوشآباد با عنوان فرمانداری ویژه با محوریت
میراثفرهنگی ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به موقعیت فرهنگی و تمدنی نوش آباد،
تاکید کرد :از شما میخواهیم در مورد ثبت بافت تاریخی
شهر نوشآباد با ما مساعدت کنید و درصورت امکان
بافت تاریخی نوشآباد ثبتملی شود تا حفظ و نگهداری
آن بهشکل بهتری تداوم یابد.
به گزارش ایسنا ،شهر تاریخی نوش آباد در فاصله 5
کیلومتر شمال کاشان قرار گرفته است و با وجود یک صد
اثر تاریخی از جمله شهر زیرزمینی ،نوش آباد به عنوان
بزرگترین معماری دستکن جهان از مقاصد گردشگری
در استان اصفهان است .عالوه بر آثار تاریخی ،آیین
های سقاخوانی ،خیمه برداری عصریازدهم محرم و
کتل برداری روز عاشورا ی نوش آباد در فهرست میراث
معنوی به ثبت رسیده است

کردند که یکی از اکاسره (ساسانیان) بدان ناحیت بگذشت
به چشمه که آنجاست فرود آمد و آن چشمه و موضع را
خوش یافت بفرمود تا به آنجا دیهی بنا نهاد و انوشاباد نام
کردند ».نوش آباد از انوشه (انوشه روان) به معنی بیزوال
و جاویدان و بیمرگ میباشد .جایی که خوش و خرم
است و روان جاویدی دارد (جغرافیای نوش آباد.)۱۳۹۴ ،
رییس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
در این بازدید و در گفتوگو با مدیران میراثفرهنگی
کاشان و استان اصفهان از نزدیک در جریان اقدامات
حفاظتی این شهر زیر زمینی قرار گرفت.
در این بازدید مدیرعامل انجمن توسعه و پیشرفت
نوشآباد ،با اشاره به پیشینه تاریخی این شهر گفت:
شهر زیرزمینی نوشآباد یکی از مهمترین جاذبههای
این منطقه است و صیانت ،حفاظت و نگهداری از این
اثر فرهنگیتاریخی اهمیت فراوانی دارد و میتواند به
افزایش گردشگر و توسعه گردشگری کمک کند.
علی میرابی ،خطاب به رئیس سازمان میراثفرهنگی،

اختصاص دهد .نام او بعد از درخشش در جام جهانی
نانجینگ چین روی زبانها افتاد که با ادامه این روند
موفقیتآمیز ،در آخرین ساعات روز جمعه  16تیرماه،
از عنوان قهرمانیاش در جام جهانی سنگنوردی ،این
مرتبه در شهر ویالروس سوئیس دفاع کرد .علیپور
در این رقابتها ،رقیب قدرتمند روسی خود را پشت
سرگذاشت و با ثبت رکورد  5ثانیه و  46صدم ثانیه،
بر قله قهرمانی این مسابقات معتبر ایستاد و مدال طال
را به گردن آویخت .وی در یک سال گذشته سه بار
قهرمان جهان شده است.

برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران؛

دادگاه درباره طلب بازیکن از یک باشگاه بزرگ حکم صادر کرد

با توجه به اساسنامه فدراسیون فوتبال که اجازه دخالت
به هیچ نهادی را به جز در موارد خاص نمی دهد ،در بحث
بدهی باشگاهها به بازیکنان و مربیان ،تا کنون قوه قضاییه
وارد نشده بود اما برای اولین بار قوه قضاییه در این ماجرا
وارد شده و اخیرا یک حکم درباره شکایت یک بازیکن
از باشگاهی بزرگ و معروف صادر کرده است .به دلیل
محدودیت هایی که وجود دارد ،فعال اجازه انتشار نام دقیق
بازیکن و باشگاه را نداریم اما به نظر می رسد این حکم
که بر اساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر
شده می تواند منجر به یک تحول بزرگ در حقوق ورزشی
و فوتبالی کشور شود.
رای شعبه  ۸۷دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست
حمیدرضا چاووشی ،که دال بر محکومیت یک باشگاه
ورزشی بزرگ است به استناد رای قطعی کمیته انضباطی

بازگشت جانواریو به
جمع آبیها

مدافع برزیلی فصل گذشته
استقالل احتمال دارد که فصل آینده
هم در جمع آبیهای پایتخت باشد.
ب ه گزارش ایسنا ،بعد از این
که باشگاه استقالل روز گذشته
(دوشنبه) سرور جپاروف را به
صورت رسمی به خدمت خود در
آورد ،شنیده میشود که رابسون
جانواریو ،مدافع برزیلی فصل گذشته
استقالل هم در آستانه پیوستن به
این تیم است.
رابسون به دلیل داشتن قرارداد
با تیم باهایا برزیل نتوانسته بود به
استقالل بپیوندد چرا که این باشگاه
رقم باالیی برای صدور رضایت نامه
رابسون مطالبه میکرد اما با حل این
مشکل حاال این بازیکن با استقالل
مذاکراتی داشته و احتمال دارد که به
این تیم باز گردد.
با جذب رابسون و جپاروف
استقالل باید دو بازیکن خود را
از لیست خارج کند که این مساله
میتواند دالیلی داشته باشد؛ دالیلی
که به زودی روشن خواهد شد.
رابسون جانواریو عالوه بر استقالل،
پیشنهاد از یکی ،دو تیم عربی نیز
دارد و احتمال دارد که آن پیشنهادها
را به استقالل ترجیح دهد.

فدراسیون فوتبال صادر شده است .قاضی پرونده ،البته در
بخشی از حکم شکایت بازیکن مورد نظر را هم از باشگاه
رد کرده است.
بازیکن و وکیلش به استناد قرارداد داخلی از دادگاه صدور
حکم به پرداخت مبلغ بیشتری را درخواست کرده بودند که
دادگاه به استناد اینکه کمیته انضباطی آن را نپذیرفته و
حکم نداده ؛ رد کرد و فقط همان مبلغی را پذیرفت که
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در موردش حکم صادر
کرده بود.
البته در این زمینه یک سوال مطرح می شود .اینکه اگر
خواسته بازیکن تفکیک شده بود و جداگانه مطرح می شد
آیا دادگاه باز هم به استناد قرارداد داخلی دعوا را رد می
کرد و به حکم کمیته انضباطی اشاره می کرد یا بالعکس؛
باشگاه را محکوم می کرد؟

فیفا نگران تبانی
تیم ملی فوتبال

عربستان با امارات

دکتر غالمرضا رفیعی کارشناس حقوقی فوتبال در این
باره به سایت نود می گوید «:دادگاه حکم قطعی کمیته
انضباطی را بعنوان دلیل و مستند طرح دعوای مطالبه وجه
در دادگستری پذیرفته است.
بعبارت دیگر ،استدالل دادگاه این است که کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال بعنوان مرجع اختصاصی
اختالفات مربوط به ورزش فوتبال ،استحقاق بازیکن به
دریافت مبلغ قرارداد را احراز کرده است اما چون کمیته
انضباطی اختیار قانونی برای توقیف اموال و حسابهای
بانکی باشگاه را ندارد؛ این حق بازیکن هست که اقدام
به تقدیم دادخواست مطالبه وجه نزد دادگستری که مرجع
تظلم خواهی و دادخواهی عام هست ،ببرد» .
دکتر رفیعی ادامه می دهد «:این حکم اگر به تایید دادگاه
تجدیدنظر استان تهران برسد فتح باب خوبی برای احقاق

فدراسیون جهانی فوتبال دیدار تیمهای فوتبال
عربستان و امارات در راه انتخابی جام جهانی
 2018را به خاطر احتمال تبانی دو تیم به دقت
زیرنظر می گیرد .تیم ملی فوتبال عربستان در
دیدار بعدی خود در مسابقات انتخابی جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه روز نهم شهریورماه به مصاف امارات

حقوق بازیکنان و مربیانی است که حکم قطعی کمیته
انضباطی یا استیناف را از سالها پیش گرفته اند ولی به دلیل
فقدان اختیارات اجرایی آن کمیته ها؛ موفق به احقاق حق
و دریافت مطالبات خود نشده اند .به نظرم استدالل دادگاه
خیلی زیبا و منطقی است و دادگاه وارد حیطه تخصصی
ورزش نشده است و در حقیقت اعتبار رای قطعی کمیته
انضباطی را به رسمیت شناخته است و بدون اینکه دخالتی
در کار کمیته انضباطی کرده باشد در این زمینه حکم داده
است.
در واقع اگر باشگاه محکوم شده طلب بازیکن را ندهد،
دادگاه می تواند برای توقیف اموال باشگاه اجراییه صادر
کند و اموال به نفع شاکی یا شاکیان توقیف خواهد شد
ودیگر مثل احکام کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون
فوتبال نیست که قدرت اجرایی نداشته باشند» .

می رود .عربستان که با  ۱۶امتیاز بعد از ژاپن
در رده دوم قرار دارد ،در صورت پیروزی در این
مسابقه گام بلندی را برای صعود به جام جهانی بر
می دارد چرا که به صورت همزمان ژاپن و استرالیا
با هم دیدار خواهند داشت.
در همین ارتباط روزنامه «الرایه» قطر از تصمیم

فیفا برای نظارت جدی روی دیدار عربستان با
امارات به خاطر احتمال تبانی دو تیم خبر داد .بر
اساس اعالم این روزنامه ،عربستان و امارات طی
ماه های اخیر ورزش و سیاست را با هم در آمیخته
اند و بعید نیست به دلیل نزدیک بودن روابط امارات
و عربستان ،در این مسابقه تبانی صورت بگیرد.

گزارش تفصیلی فیفا در مورد آقای گل جهان

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز در گزارشی
تفصیلی به زندگی فوتبالی علی دایی ،کاپیتان سابق
تیم ملی کشورمان و سرمربی کنونی سایبا پرداخته
است که به شرح زیر است:
* دایی؛ یکتاز آقای گلی جهان در رده ملی

تنها بازیکنی که موفق شد در تاریخ فوتبال جهان
بیش از  100گل در بازیهای ملی به ثمر برساند.
این دست آورد عظیم این بازیکن باعث شده است
نامش در کنار اسطورههای بزرگ فوتبال جهان
مثل پله ،بوشکاش و ستارههای کنونی مثل رونالدو
و مسی آورده میشود .این بازیکن کسی نیست جز
علی دایی ،اسطوره تیم ملی فوتبال ایران است که
به صورت باورنکردنی  109گل در  149بازی به ثمر
رسانده است .آمار شگفت انگیز دایی باعث شده است
تا در گزارشهای خود با عنوان« ستارگان آسیا» به
آن بپردازیم.
*آغاز کار دایی
علی دایی پس از آنکه در سن پایین فوتبالش را در
سال  1988آغاز کرد متوجه شد که شم گلزنی باالیی
دارد .او موفق شد در سال  1994با باشگاه پرسپولیس
یکی از باشگاههای بزرگ ایران قرارداد امضا کند .دایی
در آن زمان منتظر زدن گل اولش برای تیم ملی ایران

طنز

آزمون استخدامی شرکت نفع....ت

نیش نیش میرزا

سنگنوردی که قلههای موفقیت را میپیماید

كارهاي ضد ايراني يك فرماندار
انگليسي هندوستان

دهم جوالي  1800لُرد ريچار ولسلي
 Lord R. C.Wellesleyصاحب اختيار وقت كمپاني
دولتي انگليسي هند شرقي و فرماندار قسمت هايي از هند
كه به تصرف آن دولت درآمده بود ،در محل يك قرارگاه
نظامي در بنگال غربي (كلكته) يك موسسه آموزش عالي
ويژه شرق شناسي و زبانهاي هندي به نام كالج فورت ويليام
 Fort William Collegeتاسيس كرد .هدف باطني
وي از اين كار ،پايان دادن به اقتدار و نفوذ زبان پارسي در
شبه قاره و رو به گسترش بودن آن بود .زبان پارسي در تمامي
دوران حكومت تيموريان بر هند و مخصوصا از زمان پادشاهي
همايون شاه ،زبان رسمي دولت هند شده بود و بسياري از
كتاب هاي منتشره در ايرانزمين (ايران بزرگتر ـ در شرق
محدود به سيردريا تا سِند) در هند انتشار يافته بود و در اين
شبه قاره ،مالك داشتن سواد؛ خواندن اين كتاب هاي پارسي
و به ويژه ديوان اشعار (حافظ ،سعدي ،فردوسي و  )...بود.
پس از قتل نادرشاه در كودتاي قوچان ،انگلستان كه راه را
براي خارج ساختن حكومت هند از دست تيموريان و حكام
محلي (راجه ها) و قطع نفوذ ايران ،پارسيان و زبان پارسي
هموار ديده بود؛ برنامه تملك هندوستان و نفوذ فرهنگي خود
در اين شبه قاره را از حذف زبان پارسي آغاز كرده بود .كار
اصلي كالج ويليام ترجمه كتابهاي پارسي به اردو و ساير
زبانهاي محلي هند و آموزش زبان انگليسي و بسط اين
زبان و دوستي كردن با پارسيان هند بود .انگليسي ها كه از
قصه سنجان َ(سنگان) و جريان مهاجرت ايرانيان به هند و
استقرار در ُگجرات و رواج زبان پارسي آگاه بودند و سرسختي
و توان ايستادگي آنان را مي دانستند درگيري را به مصلحت
ندانسته بودند .مي دانيم كه زبان هاي پارسي و سانسكريت
هند خويشاوند هستند و اردو با اندكي تفاوت در گرامر ،همان
پارسي جديد و قديم به عالوه واژه هاي به عاريت گرفته
پارسي از عربي است.به رغم این تالش انگلیسی ها که تا
نیمه قرن  20ادامه داشت ،بسیاری از واژه های زبانهای
هندی ریشه پارسی دارد.
لرد ولسلي كه از  1798تا  1805فرماندار انگليسي
هندوستان و از سال  1809تا  1812وزير امورخارجه
انگلستان بود در شكل دادن به سياست اين كشور در قبال
ايران ،سازش با روسيه ،ديدارهاي جان ملكم از ايران نقش
كامل داشت؛ به ويژه كه قرارداد تيلسيت (ميان ناپلئون و تزار
وقت روسيه) در همين زمان امضاء شده بود .لرد ولسلي از
فرصتي كه قرارداد تيلسيت و كاهش تمايل فرانسه نسبت
به ايران به دست داده بود استفاده كرد و جاي آن دولت را
در دربار تهران گرفت و براي تامين منافع درازمدت لندن در
خاورميانه و آسياي جنوبي ،بر سر ايران با روسيه وارد زد و
بند شد كه كوچك شدن ايران يكي از نتايج آن بود .توصيف
مالل آوري كه جان ملكم در كتاب خود از منش ايرانيان
كرده است بايد درسي باشد تا ما متوجه رفتار و روانشناسي
خود باشيم و در هر اقدام فردي و يا عمومي ،نخست به ميهن
انديشه كنيم و منافع آن و جامعه ملي را درا ولويت قراردهيم.
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اعتبار ویژه برای نجات شهر زیرزمینی نوش آباد

هویت گرایی در
جهان امروز

برای مردمان و جوامعی که در دوران کنونی
زندگی میکنند ،وظیفهی تصمیمگیری درباره ی
اینکه میخواهند با زندگی و تاریخ گذشته و حال
خودشان چه بکنند و از چه منظری به تأمالت در باب
آن بنشینند ،در مقایسه با دوره های قبل از اهمیت
بیشتری برخوردار شده و فیالواقع نه تنها به بخش
مهمی از وجود روزمرهی ایشان بلکه بیش از آن به
چالش فرارو در حیات تمدنی تبدیل شده است .اهمیت
این مسئله از آنجاست که عصر حاضر با خصلت های
آنارشیک  ،متکثر و گریز از مرکز خود ،بافت و ساخت
جوامع و تلقیهای یکسان از جهان زیست هویتی آن
ها را در معرض خطر قرار داده است.
عرصه ی جهان زیست بی وجود هویت  ،زبان و
فرهنگ که سرچشمه سبک و ارزش های زندگی
حال و آینده است هیچ معنایی را بر نمیتابد .اما از
جنبه ی کالن و سطح جامعه ،بروز و ظهور عرصه
های مختلف و متفاوت سبک زندگی و انتخاب در
جهان متکثر از جماعات و کشورها و سهولت نقل
و انتقال آنها به همراه شیوه ی فریبندگی و سهل
الوصول بودنش هم جهان زیست جوامع کهن و
ریشه دار را در معرض بحران ها و پرسش های جدی
قرار داده است  .پرسش های مطروحه عبارت اند از
 :ماهیت جهان زیست کشورها در عصر رسانه ای
چگونه خواهد بود؟ افراد در عصر کنونی چه دیدگاهی
نسبت به جهان زیست خود دارند؟ چه وجوه تشابه
و تفاوتی میان جهان زیست اجتماع و جهان زیست
افراد وجود دارد؟ ماهیت جهان زیست ایرانی به عنوان
یک کشور با سابقه اسالمی و در عین حال مدرن به
چه ترتیبی است؟
چیزی که بر همگان کامال آشکار است این موضوع
است که جهان زیست ایرانی ،در پیوند با اهمیت
نهادمند شدن سبک زندگی دارای سه مشخصه ی
بنیادین است :ا) سنت مداری ایرانی )2 ،سنت مداری
اسالمی و  )3پویایی نوگرایی ناشی از پیوند با محیط
بیرونی.
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دایی؛ ستارهی دیدارهای سرنوشت ساز

بود .دایی در سال  1996-1995موفق شد به همراه
پرسپولیس قهرمان لیگ داخلی ایران شود .پس از این
اتفاق به همراه تیم ملی ایران به مسابقات مقدماتی جام
ملتهای آسیا امارات رفت.
*بازیسرنوشتساز
دایی در اولین بازی خود برای ایران در مقدماتی
جام ملتهای آسیا  1996اولین گلش را برای تیم ملی
کشورش به ثمر رساند و این امر قبل از راهیابی ایران
به عنوان صدرنشین گروهش به مرحله یک چهارم
نهایی بود .البته این بازی به نظر بسیاری از افراد نسبت
به آنچه که در بعد اتفاق میافتد ،مهم نبود .پس از آنکه
در یک چهارم نهایی ایران مقابل کره جنوبی با نتیجه
 2بر  2در نیمه اول به تساوی رضایت داده بود علی
دایی ،مهاجم خطرناک زمام بازی را به دست گرفت و
گل سوم ایران را در دققیه  66زد و در ادامه موفق شد
هتتریک کند و تیم ملی کشورش در پیروزی تاریخی
 6بر  2رهبری کند و به مرحله نیمه نهایی برساند .دایی
در آن زمان در مصاحبه با سایت کنفدراسیون فوتبال
آسیا گفته بود :این بازی زندگی ورزشی من را تغییر داد.
مخصوصا اینکه این بازی باعث شد تا به آلمان منتقل
شوم و زندگیم را کامل تغییر داد.
*ماندگاری در آلمان

دایی  28ساله به آلمان آمد تا خودش را امتحان کند
و تنها بعد از یک فصل بازی برای آرمنیا بیلهفلد موفق
شد به یکی از بزرگترین باشگاههای فوتبال جهان یعنی
بایرن مونیخ منتقل شود.
پس از یک سال حضور دایی در آلمان او موفق شد
به همراه بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا شرکت
کند و به اولین بازیکن ایرانی تبدیل شود که در این
مسابقات شرکت کرده است .دایی پس از آنکه به
قاره آسیا برگشت و به تیم الشباب امارات در سال
2002ملحق شده بود ،عنوان کرد :چیزهای زیادی در
آلمان یاد گرفتم .یکی از مهمترین چیزهایی که اکنون
در مربیگریام در تیم های ایرانی به آن تمرکز میکنم،
نظم انضباطی است که در آلمان یاد گرفتم.
*دست آورد تاریخی
پس از گذشت یک سال حضور دایی در آلمان،
تیم ملی ایران پس از  20سال موفق شده بود به جام
جهانی راه پیدا کند و او در مسابقات جام جهانی 1998
فرانسه حضور داشت.تیم ملی ایران در این مسابقات
یک بازیای را انجام داد که در تاریخ ایران فراموش
نشدنی است .این بازی ایران با آمریکا بود که ایران
موفق شد با نتیجه  2بر یک به پیروزی برسد.
*تداومگلزنیها

دایی در سال  2000در رقابتهای جام ملتهای
آسیا  3گل دیگر به لبنان زد و ایران به مرحله یک
چهارم نهایی راه پیدا کرد .دایی در آن زمان  20گل
برای تیم ملی ایران زده بود و او به عنوان بازیکنی
شناخته شده بود که بیشترین گل را برای تیم ملی
در آن برهه زمانی زده بود .پس از آن دایی موفق
شد به همراه تیم ملی ایران در مسابقات راهیابی به
جام جهانی  2002ده گل بزند  .در سال  2003دایی
موفق شد بزرگترین دست آورد را به گلزنی به لبنان
کسب کند .او موفق شد با گلزنیاش رکورد بوشکاش
را بشکند و با  85گل زده به بهترین گلزن در سطح تیم
های ملی تبدیل شود.
*صدمین گل
دایی به شکل باورنکردنی به گلزنیاش ادامه میداد.
او به اولین بازیکن مردی تبدیل شد که موفق شد 100
گل برای تیم ملی کشورش بزند .این اتفاق زمانیکه 4
گل به الئوس در سال  2004زد .گل  109و آخرین
گل دایی در بازی دوستانه مقابل کاستاریکادر سال
 2006رخ داد و ایران در این بازی با نتیجه  3بر 2
به پیروزی رسید .دایی درباره رکورد گلزنیاش گفته
بود :به نظرم رکورد استثناییام در تعداد گل ملی نه تنها
باعث افتخار من است بلکه افتخاری برای ایران است.

در سالهای دور در مملکت دارغوزستان جنوبی
پادشاهی حکومت میکرد که به عدالت و قانون مداری
معروف بود و وزیری مدبر داشت که اگر احیانا برای کاری
بند و تبصرهی قانونی در نمییافت وزیر برایش ماده
قانونی جدیدی تصویب مینمود .یک روز جناب پادشاه از
خواب بیدار شد و دید خیلی وقت است که میهمانی برگزار
نکرده تا شوکت و جالل خود را به رخ دیگران بکشد لذا به
وزیر گفت :ای وزیر اعظم ما میخواهیم در قصر مهمانی
و سور برگزار کنیم!
وزیر :قبله عالم به سالمت باد این کار غیر قانونی است
باید برای رعایت عدالت فراخوان عمومی دهیم تا حق
کسی ضایع نشود و همه برای شرکت در مهمانی از
حقوق برابر برخوردار باشند
پادشاه :آری فکر خوبی است نظر شما برای اینکه زیاد
از بیت المال خرج نکنیم چیست؟
وزیر :نگران نباشید ترتیبی میدهیم تا همه میهمانان
با هدایایی به میهمانی دستبوسی پادشاه بیایند که نه تنها
بابت مخارج ضرر نکنیم بلکه سبب پر شدن خزانهی
شاهنشاهی نیز بشود!
شاه :پس متن آن را آماده کرده و به جارچی ها بدهید
در شهر اعالم کنند.
خالصه چند روز بعد...
جارچی ها در شهر فریاد میزدند و مردم را به میهمانی
بزرگ پادشاه دعوت میکردند :آهاااااااااااااای مردم گرسنه
بخوابید ما در قصر سوری به پا کرده ایم مختص نیمچه
شکم سیرانی که هنوز جایی برای خوردن دارند.
شرایط حضور:
 -1درباری باشد
-2گرسنه نباشد و قبال غذا خورده باشد.
-3چهار سال ناهار مرتبط با دربار تناول کرده باشد.
-4در مصاحبه ماست خوری (ببخشید مسابقه ماست
خوری) امتیاز بیاورد.
 -5حتما برای حضور در میهمانی پرداخت  50سکه
طال الزامی میباشد.
 -6اگر در بند چهار هم شرکت نکردید ولی با پرداخت
دوبرابر شرط پنج امکان دستبوسی پادشاه را خواهید
داشت!
کوتاه ورزشی

ردپای یک ماشینفروش در انتقال ستاره
ایرانی به اروپا
رامین رضاییان در جریان انتقال به باشگاه اوستنده
بلژیک از طریق محمدرضا مهدوی با یکی از ایرانیان
ساکن این کشور آشنا شد و با همکاری این فرد
مذاکراتش با باشگاه بلژیکی را انجام داد .سینا
رنجبران  25ساله سالهاست در بلژیک زندگی می
کند و شغل اصلی اش خرید و فروش ماشین است.
در این مدت او به عنوان وکیل رسمی رامین رضاییان
در مذاکرات با باشگاه اوستنده بود.

علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی شد

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی
صبح امروز سه شنبه با حضور محمدرضا داورزنی
معاون وزیر ورزش در سالن همایش های آکادمی
ملی المپیک برگزار شد و در پایان علی دادگر با
کسب  ۲۳رای به عنوان رئیس چهار سال آینده این
فدراسیون انتخاب شد .مهرعلی بارانچشمه ،علی
دادگر ،حسین زکیزاده قریهعلی ،مهین فرهادیزاد
و حمیدرضا ناطقی کاندیداهای انتخابات تیراندازی
بودند که فرهادی زاد از حضور در انتخابات انصراف
داد.

ولخرجیهای یونایتد برای تقویت خط دفاعی

طبق ادعای دیلی میرر ،یونایتد حاضر است در
قبال دایر  60میلیون پوند پرداخت کند که رقم
بسیار باالیی محسوب میشود .دایر در پست هافبک
دفاعی بازی میکند و میتواند نقش بسیار مهمی
در تیم فصل بعد مورینیو ایفا کند .پس از حضور
لیندلوف برای تقویت خط دفاعی ،ستاره انگلیسی
نیز میتواند به بهبود شرایط دفاعی شیاطین سرخ
کمک زیادی کند.
طارمی ،لجبازی ،بلندپروازی و بدهکاری!

در حالی که همه میدانند مبلغ قرارداد احتمالی طارمی
با پانیونیوس یونان بیش از  200یا  300هزار یورو
نمیتواند باشد این بازیکن مدعی شده که مبلغ درخواستی
پرسپولیس را پرداخت خواهد کرد و راهی یونان خواهد
شد .در همین حال سایت «»Panionid-ided
سایت نزدیک به باشگاه پانیونیوس فاش کرد که« :این
مهاجم ایرانی قصد دارد در سال منتهی به جام جهانی با
چنگ و دندان به پانیونیوس و فوتبال یونان بیاید و برای
این منظور درخواست کمک مالی از این باشگاه کرده است.

منصوریان باید خروجیهایش را انتخاب کند
درحالی که هرتیمی مجاز است که از ۱۸بازیکن
بزرگسال استفاده کند ،تیم منصوریان با اضافه شدن
جباری ،جباروف و جانواریو صاحب ۲۱بازیکن باالی
۲۳سال میشود و با این حساب سه نفر باید از لیست
این تیم خارج شوند .به نظر میرسد محسن کریمی و
وریا غفوری (دو بازیکنی که اسیر مصدومیت هستند) و
همچنین هرایر مگویان برای کنار گذاشته شدن از تیم
استقالل در اولویت باشند .به هرترتیب همه چیز به نظر
منصوریان بستگی دارد و باید دید که او چه تصمیمی برای
باالنس کردن لیست بزرگساالن تیمش خواهد گرفت.
عراقی های پرحاشیه

در حالي گفته ميشود كار بشار رسن با پرسپوليس تمام شده كه او
هنوز در عراق است و به ايران نيامده .برانكو هم گفته اگر او دير به
تمرينات ملحق شود ،براي خودش بد خواهد شد .همزمان شايعاتي
در مورد صغر سن رسن هم به گوش ميرسد .جالب اينكه خود اين
بازيكن هم هنوز ميگويد اولويت اولش بازي در تركيه است! به
طور كلي بشار هنوز نيامده نشان داده پتانسيل فوقالعادهاي براي
حاشيهسازي دارد؛ هرچند هنوز خودش را از نزديك نديدهايم.

