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 در ۲۶ اسفند ۱۳۷۶ هفت تن از دانشجویان نخبه و برجسته  
ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در بازگشت از بیست و دومین 
دوره مسابقات ریاضی که در دانشگاه شهید جمران اهواز برگزار 
شده بود، بر اثر سانحه تصادف اتوبوس حامل این دانشجویان، به 
دیار باقی شتافتند. تنها بازمانده این سانحه، مریم میرزاخانی بود 

که ماند و ستاره درخشان ایران در سپهر ریاضیات جهان شد.
مریم ماند تا »چراغي باشد فرا راه پویندگان جوان راه روشنایي 

و دانش.«
مریم میرزاخانی اولین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی 
ایران راه یافت و همچنین اولین دختری بود که در المپیاد 
ریاضی ایران طال گرفت. وی اولین کسی بود که دو سال 
مدال طال گرفت و اولین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی 
نمره کامل گرفت.  میرزاخانی دوره لیسانس و فوق لیسانس 
ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف طی کرد. وی در سال ۲۰۰۴ 
با اخذ مدرک دکترای دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس 
مک مولن، از برندگان جایزه فیلدز، در دانشگاه های پرینستون و 

استنفورد به تدریس مشغول شد.
یک سال بعد در سال ۲۰۰۵ نشریه پاپیوالر ساینس آمریکا او 
را به عنوان یکی از ۱۰ ذهِن جوان جهان برگزید و تجلیل کرد. 
میرزاخانی مدتی در پرینستون درس می داد ولی بعد به استنفورد 

رفت و کار تدریس و پژوهش را در آن جا پی گرفت.
او در شهریور ۱۳۸۷ )اول سپتامبر ۲۰۰۸( و در ۳۱ سالگی به 

درجه استادی این دانشگاه رسید.
جوایزی که میرزاخانی بابت ابتکارات ریاضی و تحقیقات علمی 
اش دریافت نموده آنقدر زیاد است که در این مقال نمی گنجد، 

اما شاید مهمترین مدال علمی او نشان فیلدز باشد.
او در سال ۲۰۱۴ برنده مدال فیلدز شد که باالترین نشان 
علمی رشته ریاضیات است و هر چهار سال یک بار به دانشمندان 
برگزیده زیر ۴۰ سال اهدا می گردد و از آن به نوبل ریاضیات نیز 
تعبیر می شود. وی نخستین زن و نخستین ایرانی بود که موفق 

به دریافت این جایزه گشت.
این نابغه ی ریاضی جهان، آخرین بازمانده ی اتوبوس ۷۶، 
ماند تا بیست سال در آسمان علم بدرخشد و ستاره ی محافل 
علمی باشد. حاال در تابستان 9۶ وقتی مریم پس از بیست سال 
به یاران دبستانی خود می پیوندد، دنیا در نبود او و یارانش افسوس 

می خورد و همگان داغدار این وداع تلخ شده اند.
 صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی

چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی
روحش شاد و یادش گرامی

جان بال حرف حق زد و به سخت ترین روش اعدام شد.
پانزدهم جوالي ۱۳۸۱ یک کشیش انگلیسي به نام »جان 
بال John Ball« که در موعظه ها و خطبه هایش از لزوم 
برقراري عدالت در جامعه سخن به میان مي آورد و مي گفت 
که همه انسان ها از یک پدر و مادر )آدم و حوا( به وجود آمده 
اند و جز دانش و درستي نباید با شاخصي دیگر میان آنان 
تفاوت گذارد و عمل دولتها بوده که برابري مردم را برهم 
زده و میان آنان جدایي افکنده و یوغ شمار کمي را بر گردن 
اکثریت نهاده است، منابع طبیعي از جمله آب و زمین متعلق 
به خدا است و نباید به تملک فرد درآید و این افراد )مالکان( 
انسان هاي دیگر را که با آنان باید برابر باشند عمال برده 
خود قرارداده و استثمار مي کنند؛ در یک میدان عمومي و 
با حضور ریچارد دوم پادشاه وقت انگلستان به سخت ترین 
 ،)Hanged,Drawn and Quartered( روش

اعدام شد.
ریچارد دوم »کشیش جان بال« را متهم کرده بود که با 
انسانها، شورش خونین کشاورزان  برابري  از  گفتن سخن 
انگلیسي را دامن زده است. پادشاه انگلستان قبال »جان بال« 
را محروم الموعظه ساخته و مردم را از حضور در مجالس 

سخنراني او ممنوع کرده بود ولي گوش نکرده بودند.
روش اعدام »جان بال« به این ترتیب بود که اورا روي یک 
چارچوب گذاردند و کشان - کشان به محل اعدام بردند، 
سپس طناب برگردنش بستند و گره را محکم کردند، آنگاه 
چند عضو بدنش را بریدند و جلوي چشمش به آتش افکندند 
و پس از آن چهار قطعه اش کرده و طناب دار را که تنها 
سر و گردن و قسمت کمي از بدنش بر آن باقي مانده بود 

باالکشیدند تا همگان ببینند و .... 

در آستان دوست 

پستهای کلیدی
در یک تحقیق جالب به این رهبران مذهبی، داروی روانگردان داده شد!

دربی در اروپا فقط برای 
پرداخت پیش قسط استقاللی ها

پولدارهابهاتریشمیروند

گرانترینتیمتاریخفوتبال

سعدی

علیرضا مجیدی

هنوز دانش ما در مورد بسیاری از امور اندک و ابتدایی 
است. مثال حوزه ادراک فراحسی، تجربه های عرفانی و 

مذهبی، قلمروهایی ناگشوده هستند.
در ذهن کسی که به یک تجربه مذهبی یا عرفانی 
ابزارهایی  با  می توان  آیا  می گذرد؟!  چه  می کند،  فکر 
مانند fMRI یا بررسی میانجی های شیمیایی عصبی، 
مشخص کرد که مثال کدام قسمت های مغز، بیشتر درگیر 
این امور می شوند؟ آیا می شود مشخص کرد که فزونی 
یا اندکی کدام ماده شیمیایی می تواند یک فرد را دیندار 

یا خداناباور کند؟
موضوع به این سادگی ها و نیست و پژوهش های انجام 
شده، هر یک از زاویه دید محدودی به قضیه نگریسته اند.

عجیب،  حال  عین  در  و  جالب  تازه  تحقیق  یک  در 
پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز، تصمیم گرفتند که 

تأثیر تأثیر ماده فعال موجود در یک قارچ روانگردان به 
نام psilocybin را روی اندیشه ۲۴ رهبر مذهبی، با 

زمینه های اعتقادی مختلف آزمایش کنند.
آنها می خواستند ببینند که آن تجربه متعالی و واالیشی 
که از مواد روانگردان حاصل می شود، چه تأثیری بر ذهن 

باورمندان خواهد گذاشت.
این پژوهش کوتاه مدت نبود و یک پیگیری یک ساله 

را هم در بر داشت.
شامل  آزمایش  این  در  شرکت کننده  داوطلبان 
کشیش های کاتولیک، ارتودوکس، پروتستان، خاخام های 
یهودی و بودایی ها بودند. البته مسلمان ها و هندوها به 

کلی از شرکت در این آزمایش، امتناع کردند.
همه این بزرگان دینی، مورد ارزیابی روانشناسی قرار 
گرفته بودند و مشخص شده بود که میزان باورمندی آنها 

واقعا ژرف است.
از  باال  دوز  دو  ماه،  یک  فاصله  با  تحقیق،  این  در 

با  بعد  شد.  داده  داوطلب ها  به    psilocybin ماده 
پرسش نامه های روانشناسی دقیق و سیستم های ارزیابی 
مستقل، تالش شد که میزان تأثیر این ماده مشخص 

شود.
جالب بود که استفاده از psilocybin  باعث شده 
و  کنند  پیدا  جهانی تری  دینی  منظر  افراد  این  که  بود 
راحت تر جنبه هایی از ادیان دیگر را بپذیرند، گویی که 

به سطح آگاهی و هوشیاری باالتری ارتقا پیدا کرده اند.
دکتر ویلیان ریچاردز که رهبری این پژوهش را برعهده 
داشت، چند دهه است که در مورد روانگردان  ها تحقیق 
می کند و پیشنهاد عجیب او این است که ای کاش بشود 

استفاده از این مواد را عمومی تر کرد!
اجازه بدهید که در مورد نتایج این تحقیق درنگ و تأمل 

کنیم.
ساده سازی مکانیسم های ذهنی به سطح چند میانجی 
عصبی شیمیایی که می تواند با داروها تحت تأثیر قرار 

بگیرد، به گمان من چندان درست نیست.
حتما به صورت مشابهی، نتایج تحقیقاتی را هم خوانده اید 
که مکانیسم شیمیایی عشق را هم می خواسته اند، توضیح 
بدهند. اما مگر عشق فقط با سطوح مواد شیمیایی در مغز 

قابل توضیح است؟
افکار و اندیشه های ما حاصل تعامل پیچیده تجارب 
پیشین ما، سیستم پردازشی مغز، خوراک خام دیتای ارائه 
محیط  و  جامعه  محدودیت های  و  نگرش  ما،  به  شده 
پیرامونی ما هستند. ما آدم ها برای مشاهده یک گستره 
وسیع تر و تعامل با دیگران یا ایده  کلی که زمانی  از آن 
تعبیر به گفتگوی فرهنگ ها، می شد، نیازی به  شیوه  های 
عجیب نداریم. این تحقیق فقط می تواند نشان بدهد که 
امکان چنین چیزی در ما انسان ها وجود دارد. اما مسلما 
شیوه های عملی تری برای فراگیر کردن آن وجود دارد که 
فضای آشفته کنونی، مانع از عملی شدن این شیوه ها و 
ایده ها می شود.                                 منبع: گاردین

اعدام جزای حرف حق

 نه خالف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم
                                                            همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد
                                                      نه به وصل می رسانی نه به قتل می رهانی

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

امیر علی اکبری با حریفی از آمریکا 
وارد رینگ می شوند

 حمله ناگهانی هادی ساعی 
به فدراسیون تکواندو

کوتاه ورزشی

باز هم برایم دعا کنید!
اینکه  از  پس  برتر  لیگ  گذشته  فصل  گل  آقای 
نتوانست از جمع پرسپولیسی ها جدا شود، پس از چند 
اردوی سرخپوشان  به  و  اوکراین رفت  به  تاخیر  روز 
اضافه شد. او پیش از پرواز چند دقیقه ای را در کنار 
از  طارمی  کرد.  صحبت  آنها  با  و  گذراند  هواداران 
پرسپولیسی ها خواست تا ماجرای ترانسفر شدنش را 

فراموش و برای او دعا کنند تا سربلند شود.

نیم  در  که  پرسپولیس  تیم  مهاجم  زاهدی  شهاب 
تیم  به  قرضی  صورت  به  گذشته  فصل  دوم  فصل 
ماشین سازی تبریز رفته بود با پیشنهاد تیمی از لیگ 
ایسلند مواجه شده و در آستانه حضور در این کشور 
را  خود  تالش  بازیکن  این  برنامه های  مدیر  است. 
برای دریافت رضایتنامه زاهدی از پرسپولیس انجام 
باشگاه  این  مسئوالن  با  هم  جلساتی  حتی  و  داده 
بازیکن  این  از قرارداد  باقی مانده  اما ۳ سال  برگزار 
این خصوص  در  جلسات  است.  کرده  را سخت  کار 
حاصل  نهایی  توافقات  که  صورتی  در  و  دارد  ادامه 
در  بود که  ایرانی خواهد  بازیکن  اولین  زاهدی  شود 

لیگ ایسلند بازی کرده است.

در حالی که زمان زیادی تا شروع بازی های لیگ برتر 
باقی نمانده است، باشگاه استقالل به دلیل مشکالت مالی 
را  باشگاه  این  فوتبال  تیم  بازیکنان  حقوق  و  حق  هنوز 
از  است  قرار  باشگاه  این  مسئوالن  است.  نکرده  پرداخت 
طریق درآمد دربی تهران که در آلمان برگزار خواهد شد، 
پرداخت  را  تیم  این  بازیکنان  قراردادهای  اول  پیش قسط 
کنند. یکی از مسئوالن استقالل به تسنیم خبر داد که این 
خواهد  درآمد  تومان  میلیارد  هفت  حدود  دربی  از  باشگاه 

داشت.

امیر علی اکبری مبارز ایرانی MMA )هنر های رزمی 
ترکیبی( قرار است در مسابقات رایزین سال ۲۰۱۷ مقابل 
رشته  این  شده  شناخته  آمریکایی  چهره  کینگ«،  »تایلر 
ورزشی قرار بگیرد. این حریف آمریکایی ۱۲ برد و ۵ باخت 
را در کارنامه خود دارد و در آخرین مبارزه خود مقابل کیت 
حساس  مبارزه  این  خورد.  شکست  مشت  ضربات  با  بل 
برگزار  ژاپن  کشور  در  اکبری  علی  قبلی  مبارزات  همانند 
خواهد شد و آخرین مبارزه وی در سازمان رایزین خواهد 
این مبارزه روز هشتم مردادماه در  بود.  گفتنی است که 

رایزین ژاپن برگزار می شود.

هر  المپیک  از  پس  گوید  می  ساعی  هادی  سه:  ورزش 
بار حرفی به زبان آوردم گفتند او نظرات مغرضانه می دهد 
و وقتی سکوت کردم عده ای دیگر گفتند ساعی به دنبال 
بند کرده  و  زد  تکواندو  فدراسیون  با  و  است  سهم خواهی 
می دهند  ورزش  وزیر  به  اشتباه  اطالعات  متاسفانه  است. 
و او هم در صحبت های خود اطالعات اشتباه را رسانه  ای 
اعالم  من  که  داد  رخ  روزی  از  مسائلی  این  تمام  می کند. 
و  تکواندو شوم  فدراسیون  ریاست  کاندید  کردم می خواهم 
از همان روز عکس من را از دیوار خانه تکواندو برداشتند. 
آقایان این را به من بگویند عکس من را از دیوار برداشتید، 

قبول، افتخاراتم را می خواهید چه کار کنید؟

آخرین بازمانده

آخرین نقل و انتقاالت رسمی فوتبال ایران
در  هم  گذشته  روز  چند  طی  بازیکنان   
یا  ثبت  جدیدی  قراردادهای  و  بود  جریان 

فسخ شد.
به گزارش وب سایت نود، در ادامه نگاهی 
به نقل و انتقاالت رسمی فوتبال ایران طی 

چند روز گذشته خواهیم داشت.
هافبک فصل گذشته تیم شاهین بوشهر با 
قراردادی به مدت سه فصل به عضویت تیم 
سابقه  دهقان  رضا  درآمد.  خوزستان  فوالد 

بازی در تمامی رده های سنی و همچنین 
تیم بزرگساالن شاهین بوشهر را دارد. محمد 
فوتبال  تیم  گذشته  فصل  مهاجم  اوسانی 
ماشین سازی  تیم  عضویت  به  قم  صبای 

تبریز درآمد. 
پیش  فصل  بازیکن  رضاییان  رامین 
به  ساله  دو  قراردادی  عقد  با  پرسپولیس 
اوستنده بلژیک پیوست. مهرداد بایرامی که 
هفته گذشته با عقد قراردادی به تیم دسته 

اولی مس کرمان پیوسته بود، قراردادش را 
ماشین سازی  راهی  و  تیم فسخ کرد  این  با 
تبریز شد تا بار دیگر زیر نظر رسول خطیبی 

بازی کند. 
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، 
سرور جپاروف ازبکستانی با حضور در هیات 
فوتبال تهران قرارداد خود را به طور رسمی 

با استقالل ثبت کرد.
هادی شکوری مدافع پیشین تیم استقالل 

عقد  با  اراک  آلومینیوم  گذشته  فصل  و 
پیوست.  البرز  اکسین  تیم  به  قراردادی 
آلویس نانگ، بازیکن فصل گذشته استقالل 
پارس  به  ساله  یک  قراردادی  با  خوزستان 

جنوبی جم پیوست. 
یوری چالک مدافع دورگه آلمانی-کروات 
سیاه  باشگاه  مسئوالن  با  توافق  از  پس 
بازیکن  این  پیوست.  تیم  این  به  جامگان 

سابقه حضور در بوندس لیگا را دارد.

چگونه مدیر بهتری باشیم؟

طاهری: هم سوپرجام! هم دربی!

پیشنهادهای  و  انتقادها  شنیدن 
بهتر  مدیریت  برای  ما  به  همکاران مان 
کمک می کند و احتمال دارد در طول مدت 
به  را  کلیشه ای  سخن  این  مدیریت مان 
همیشه  اتاقم  در  که  زده ایم  کارمندان مان 
باز است و ممکن است با خودمان این فکر 
همه  که  هستیم  مدیری  ما  باشیم  کرده  را 

به او دسترسی دارند.
باشد  درست  است  ممکن  قضیه  این  البته 
چرا؟  نباشد.  درست  هست  هم  ممکن  و 
هستیم  توهم  این  دچار  ما  از  برخی  چون 
به راحتی  دیگران  که  داریم  شخصیتی  که 
می توانند با ما ارتباط برقرارکرده و صادقانه 
می خواهیم  اگر  ولی  بزنند.  را  دلشان  حرف 

باید  شود،  آشکار  مان  برای  ماجرا  حقیقت 
کنیم:  آزمایش  را  خودمان  سؤال  چند  با 
عالقه  دیگران  نظرات  شنیدن  به  واقعًا  آیا 
حرفشان  اینکه  برای  دیگران  آیا  داریم؟ 
نمی کنند؟  خطر  احساس  بگویند،  ما  به  را 
گفت وگو  برای  دیگران  اینکه  برای  معمواًل 
و  گفته ایم  چه  آن ها  به  باشند،  راحت  ما  با 

رسیدیم  باور  این  به  اگر  بعد  کرده ایم؟  چه 
و  انتقادات  شنیدن  به  عالقه مند  واقعًا  که 
آن ها  چون  هستیم،  دیگران  پیشنهادهای 
ما خواهد داشت،   بسیاری در مدیریت  تأثیر 
به  داریم،  کارمندان مان  با  که  جلساتی  در 
کنند  احساس  آن ها  تا  رفتارکنیم  گونه ای 

با ما راحت باشند. که می توانند 

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت که برای 
برگزاری سوپرجام تاریخی پیشنهاد نداده اند، 
اما در حال رایزنی هستند تا هم در سوپرجام 

و هم در دربی به میدان بروند.
به گزارش مستقل و به نقل از تسنیم ، علی 
برگزاری  تکلیف  اینکه  درباره  طاهری  اکبر 
می شود،  چه  جام  سوپر  و  آلمان  در  دربی 
اطالعیه  در  که  همانطور  داشت:  اظهار 
به  جام  سوپر  در  هم  کردیم،  اعالم  باشگاه 

میدان می رویم، هم در دربی.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به 
همزمانی مسابقات )دربی ۳۱ تیر و سوپرجام 
۳۰ تیر( چگونه امکان برگزاری هر دو دیدار 
وجود دارد، گفت: در دستور کار ما است که 
رایزنی  حال  در  همزمان  شود.  برگزار  دربی 
شرکت  هم  جام  سوپر  بازی  در  تا  هستیم 

کنیم.
واکنش  در  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 

کمیته  مسئول  فتاحی  سعید  اظهارات  به 
بود  گفته  که  لیگ  سازمان  مسابقات 
سوپر  برگزاری  برای  درخواستی  پرسپولیس 
منظورشان  شاید  گفت:  است،  نداده  جام 
درخواست کتبی بوده، اما صحبت های مان را 
در این زمینه انجام داده ایم و کارها در حال 

هماهنگ شدن است.
باشگاه  اینکه  خصوص  در  طاهری 
سوپر  برای  را  تیرماه   ۲۸ تاریخ  پرسپولیس 

فعاًل  کرد:  عنوان  است،  داده  پیشنهاد  جام 
تاریخی نداده ایم و فدراسیون و سازمان لیگ 
باید زمان را مشخص کنند. در حال رایزنی  

در این باره هستیم.

شاعر:  استاد ابوالفضل زرویی 

هست پست و مقام، خواب و خیال
اندر این روزگار قحط رجال

این مدیران که صاحب کلهند
به تو پست معاونت ندهند

نرسد هر کسی به حد نصاب
دارد این پست ها حساب کتاب 

باید البته بود بایسته
وانگهی کاردان و شایسته 

با مدیر آشنا، به ضرس یقین
اهل یک فرقه ای، مضاف بر این 

مدتی پیشتر، گرفته ژتون
نام فامیلی اش دهان پر کن
نیست در انتخاب آدم پاک
ابدا مدرک و سواد، مالک 

بعد سالی که پایه اش شد سفت
می شود دکترا براش گرفت 

شصت تا دستیار خواهد داشت
به تخصص چه کار خواهد داشت 

پست های کلیدی مرسوم
هست مخصوص عده ای معلوم 

بعضا این پست ها که مرغوب است
می شود جابه جا و دست به دست 

لیکن این پست ها، به شکل عجیب
نرسد مطلقا به غیر و غریب

مثل ما را فرا نمی خوانند
چون ز ما بهتران فراوانند

آن که رم زین رسوم نغز کند
باید اصال فرار مغز کند!

تیم  آماده سازی  اردوی  دوم  مرحله 
ملی هندبال مردان کشورمان دیروز با 
حضور بازیکنان داخلی و لژیونر ها در 

تاالر هندبال آغاز شد.

ملی  تیم  اردوی  مرحله  دومین 
با  امروز  کشورمان  مردان  هندبال 
لژیونر در  و  بازیکن داخلی  حضور ۲9 
که  اردو  این  شد.  آغاز  هندبال  تاالر 
زیر نظر علیرضا حبیبی برگزار می شود 
 ۲۵ نهایت  در  و  دارد  ادامه  تیر   ۳۰ تا 
بازیکن منتخب و برتر آن برای حضور 
جنوبی  کره  کاپ  سئول  مسابقه  در 

مشخص می شوند.
این  کشورمان  هندبال  ملی  تیم 
برای  سازی  آماده  حال  در  روزها 
و  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  حضور 
به  و  است  جهان  انتخابی  مسابقات 
آماده سازی  برنامه های  دلیل  همین 
می  ها  آن  جمله  از  که  دارد  مختلفی 
توان به برگزاری مراحل مختلف اردو 

و بازی های دوستانه اشاره کرد.
شایان ذکر است که مرحله نخست 
رمضان  مبارک  ماه  از  پیش  اردو  این 
به میزبانی مشکین شهر با حضور ۵۰ 

ورزشکار برگزار شده بود.

استارت مرحله دوم اردوی 
تیم ملی هندبال مردان در 

تهران

تمرینات  جدید  دور  مدت  طوالنی  تابستانی  تعطیالت  و  وقفه  از  بعد 
السد با حضور تمام ستاره های خارجی از جمله مدافع ایرانی از امشب 

استارت می خورد.
به گزارش مستقل به نقل از«ورزش سه«، السد قهرمان دو جام از سه 
جام فصل گذشته فوتبال قطر که بعد از سال ها موفق شد سهمیه صعود 
مستقیم به لیگ قهرمانان را نیز به دست آورد دور جدید تمرینات پیش 
استارت  امشب  از  نفرات خود  لیست  در  تغییر  با کمترین  را  فصل خود 

می زند.
باشگاه  این  فوتبال  بازیکنان  شد  مدعی  السد  باشگاه  رسمی  سایت 

می کنند  آغاز  پرتغالی  سرمربی  نظر  زیر  را  تمرینات  جدید  دور  امشب 
کنند. آماده  فصل  پیش  اردوی  برپایی  و  اروپا  به  سفر  برای  را  خود  تا 

کاروان السد پنجشنبه هفته جاری برای برپایی اردوی ۱۵ روزه  به اتریش 
می رود. این تیم در این اردو ۳ بازی تدارکاتی نیز برگزار می کند اما هنوز 

حریفان مشخص نشده اند.
 السد قطر از مرتضی پورعلی گنجی، ملی پوش ایرانی و ژاوی هرناندز، 
بازیکن مطرح اسپانیایی سابق بارسلونا در کنار دو ملی پوش الجزایری 
بهره می برد و تنها تیم قطر محسوب می شود که به نسبت فصل گذشته 

لیگ ستارگان قطر تغییری در فهرست نفرات خود ایجاد نکرده است.

از گران ترین تیم تاریخ پرده برداری شد. در هر 
پست گران ترین بازیکنان قرار گرفته اند. منچستر 
جهان  پنجم  تیم  عنوان  به   ۲۰۱۵ سال  در  سیتی 
درآمد  با  فوتبال  جهان  در  درآمد  باالترین  نظر  از 
ساالنه از ۴۶۳۵۰۰۰۰۰  بوده است و در سال ۲۰۱۶ 
منچسترسیتی  که  است  زده  تخمین  فوربس  مجله 
در رده ششم با ارزش ترین باشگاه فوتبال در جهان 
باعث  همین  شاید  می باشد.  میلیارد   ۱9۲ ارزش  به 
به  دست  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  که  شده است 
خریدهای جنجالی و گران بزند. به گزارش مستقل 
انتقال ۵۰ میلیون  با   ،  foxsports از  و به نقل 
پوندی کایل واکر از تاتنهام به منچسترسیتی یکی 

رقم  فوتبال  دنیای  قیمت  گران  خریدهای  از  دیگر 
خورد. باید دید نتیجه ی ریخت و پاش های مالی و 
این  برای  می تواند  آیا  قیمت  گران  ستارگان  جذب 
تیم پولدار جام قهرمانی اروپا را به همراه بیاورد یا 
امسال هم مانند سال های گذشته حسرت آن بر دل 

هواداران من سیتی باقی می ماند؟
پست  هر  در  منچستر  شهر  متمول  تیم  حاال 
در  بازیکن  گران ترین  که  دارد  بازیکن  حداقل یک 
گرانترین  لیست  می شود.   محسوب  خودش  پست 

بازیکنان فوتبال دنیا بدین شرح است:
منچسترسیتی   - موارس  ادرسون   : بان  دروازه 

)۳۴,۷ میلیون پوند(

مدافعان: لوک شاو - منچستریونایتد )۲۸ میلیون 
میلیون   ۵۰( منچسترسیتی  استونز-  جان  پوند(، 
پوند(، داوید لوئیز - چلسی )۵۰ میلیون پوند(، کایل 

واکر - منچسترسیتی )۵۰۲ میلیون پوند(
هافبک ها:آنخل دی ماریا - پاری سن ژرمن)۵9,۷ 
 9۳,۲ پوگبا-منچستریونایتد)  پل  پوند(،  میلیون 
 ، مادرید  رئال   - رودریگوئز  خامس  پوند(،  میلیون 
میلیون  است)۶۳  پیوسته  مونیخ  بایرن  به  اخیرا  او 
پوند( ، گرث بیل - رئال مادرید)۸۵,۳ میلیون پوند(

 ۷۵,۳( یوونتوس   - هیگواین  گونزالو  مهاجمان: 
میلیون پوند( و کریستیانو رونالدو- رئال مادرید

)۸۰ میلیون پوند(

ملی  تیم   ، تسنیم  از  نقل  به  و  مستقل  گزارش  به 
 ۱۸(  ۲۰۱۷ اکتبر   ۱۰ تاریخ  در  کشورمان  فوتبال 
ملی  تیم  مقابل  را  دوستانه ای  دیدار   )9۶ مهرماه 
احتمال  به  که  دیداری  داد،  خواهد  انجام  روسیه 
خواهد  برگزار  لوژنیکی  ورزشگاه  و  مسکو  در  فراوان 
شد، هرچند هنوز قرارداد برگزاری این بازی دوستانه 
بازی  این  برگزاری  حال  این  با  است.  نشده  امضا 
قطعی است و سرمربیان دو تیم ایران و روسیه برای 
قطعی  را  آن  و  رسیده  نتیجه  به  بازی  این  برگزاری 

کرده اند.

کارلوس کی روش پس از قطعی شدن صعود ایران 
در  دوستانه  بازی  برگزاری  از  روسیه  جهانی  جام  به 
در  و  داد  خبر  جهانی  جام  میزبان  با  اکتبر   ۱۰ تاریخ 
شخصی  ارتباط های  روی  »من  گفت:  خصوص  این 
که داشتم توانستم یک بازی دوستانه خوب و بزرگ 
این  میزبان  تیم  با  جهانی  جام  در  از حضور  پیش  را 

کنم«. هماهنگ  رقابت ها 
آن  از  کی روش  کارلوس  که  شخصی  ارتباط های 
ملی  تیم  است که سرمربی  دیداری  صحبت می کند، 
سرمربی  چرچسوف،  استانیسالو  با  کشورمان  فوتبال 

چند  که  کی روش  کارلوس  داشت.  روسیه  ملی  تیم 
ماه پیش به روسیه سفر کرده بود، در شهر روستوف 
و در حاشیه دیدار روستوف و منچستریونایتد در لیگ 
داشت.  روسیه  ملی  تیم  سرمربی  با  دیداری  اروپا 
و  دوستانه  دیدار  این  در  ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی 
جام  از  پیش  دوستانه  بازی  برگزاری  برای  صمیمی 

نتیجه رسید. به  با چرچسوف  جهانی 
ببینیم  باید  شده  قطعی  بازی  این  که  حاال 
قرارداد  زمانی  چه  کشور  دو  فوتبال  فدراسیون های 
برگزاری این بازی دوستانه را امضا می کنند تا زمان 

دقیق و محل برگزاری این بازی مشخص شود. این 
اتفاق در گروی امضای قرارداد فدراسیون فوتبال دو 
منتظر  زودی  به  باید  رابطه  این  در  که  است  کشور 
سفر مسئوالن فدراسیون فوتبال کشورمان به مسکو 

باشیم.

          استارت السد با پورعلی گنجی

دستمریزادآقایسرمربی
بازی با میزبان جام جهانی دستاورد یک دیدار شخصی

روزي که مرداویز - قهرمان ملي ایرانیان 
همدان را آزاد ساخت

ملي  قهرمان  »مرداویز«  میالدي   9۳۱ جوالی  شانزدهم 
ملی  حاکمیت  و  آزادی  استقالل،  احیاء  براي  که  ایرانیان 
خلیفه  عوامل  از  را  همدان  بود شهر  بسته  کمر همت  ایران 
ایران« متصرف  عباسي پس گرفت و آنجا را به نام »مردم 
در  ایران  پایتخت  نخستین  عنوان  به  آن  از  که  شد. همدان 
 ۶۴۲ سال  در  شود  مي  برده  نام  میالد  از  پیش  اول  هزاره 
عرب(،  از  نهاوند  در  ایران  ارتش  شکست  )سال  میالدي 

سقوط کرده بود. 
     مردآویز که از شمال ایران بپاخاسته بود سپس مناطق 
اصفهان  شد؛  متصرف  را  اصفهان  و  کاشان  ازجمله  مرکزی 
از  پس  سده  نخستین جشن  و  کرد  اعالم  ایران  پایتخت  را 
سال  در  ماه  بهمن  در  را  ساسانیان  امپراتوري  اضمحالل 
مراسم  که  کرد  تاکید  و  برگزار  شهر  آن  در  میالدي   9۳۳
برگزار  قدیم  عهد  مطابق  عینا  دیگر  ملی  اعیاد  و  »نوروز« 

شود و کسی جز به فارسی سخن نگوید.

با حضور مدیران دو باشگاه استقالل 
تعویق  لیگ  در سازمان  پرسپولیس  و 
بازی سوپرجام رسمی و اعالم خواهد 

شد.
فتاحی  سه«،  »ورزش  گزارش  به 
سازمان  مسابقات  برگزاری  مسئول 
اینکه  به  باتوجه  گوید:  می  لیگ 
برای  ایران  از  خارج  دربی  برگزاری 
به  درآمدزایی  آبی  و  سرخ  باشگاه  دو 
گرفتیم  تصمیم  داشت  خواهد  همراه 
و  کنیم  کمک  آنها  به  زمینه  این  در 
بعد از جلسه ای که با مدیران این تیم 
تاریخ قطعی سوپرجام  خواهیم داشت 

را مشخص می کنیم. 
بازی  برگزارکننده  توافق  به  باتوجه 
با باشگاه آرمینیابیله فلد این بازی در 
تاریخ ۳۱ تیر شنبه هفته آینده برگزار 

خواهد شد. 

پشت مدال کیمیا پناه گرفته اند

دربی سرخابی در 
آلمان 31 تیر برگزار 

می شود 


