
به  شانه  پرتغال  پورتو  ایرانی  پوش  ملی  مهاجم 
در  گلزنی  برای  دنیا  فوتبال  های  ستاره  شانه 

لیگ قهرمانان اروپا رقابت می کند.
درفصل  اروپا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
به  پایانی  تیم   ۱۶ تکلیف  تا  یافت  پایان  جاری 

مرحله حذفی مشخص شود.
اروپا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  پایان  با 
محمد  و  امباپه  کیلیان   ،۲۰۲۳-۲۰۲۲ فصل  در 
صالح توانستند با ۷ گل به بهترین گلزن مرحله 

نام گیرند. گروهی 
این  که  پورتو  ایرانی  ستاره  طارمی،  مهدی 
گل   ۵ با  شد،  ظاهر  درخشان  اروپا  در  فصل 
زده در کنار لواندوفسکی از بارسلونا و هالند از 

گرفت. قرار  منچسترسیتی 

امباپه  کیلیان  و  )لیورپول(  صالح  محمد   -۱
)پاری سن ژرمن ( ۷ گل

هالند  ارلینگ  )پورتو(،  طارمی  مهدی   -۲
لواندوفسکی  رابرت  و  )منچسترسیتی( 

)بارسلونا(؛ ۵ گل
به  پورتو  با  صعود  به  توجه  با  طارمی  مهدی 
می  دنیا  های  ستاره  شانه  به  شانه  بعدی  مرحله 
لیگ  جاری  فصل  در  گلی  آقای  برای  تواند 

اروپا رقابت کند. قهرمانان 

تیم  سرمربی  تصمیمات  و  رفتار 
سال  نهمین  در  ایران  فوتبال  ملی 
نشان  فنی  کادر  راس  در  حضورش 
به  نسبت  او  مشهود  های  تفاوت  از 
دوران هشت سال حضورش در این 

تیم دارد که اتفاق مثبتی خواهد بود.
 برکناری شهاب الدین عزیزی خادم 
جدید  رئیس  انتخاب  تا  شد  سبب 
فدراسیون فوتبال تبدیل به سوژه داغ 
مهدی  وقتی  اما  شود  فوتبال  اهالی 
تاج نامزدی اش را برای بازگشت به 
پست مهم ریاست این مجموعه اعالم 
کرد دیگر نگاه ها تنها به او نبود بلکه 
زمزمه های  اصفهانی  لهجه  با  مردی 
به  روش  کی  کارلوس  بازگشت 
نیمکت تیم ملی ایران را مطرح کرد تا 
موافقان و مخالفان مرد پر حاشیه ولی 
تأثیرگذار فوتبال ملی ایران به صحبت 

درباره این موضوع بپردازند.
می رفت  انتظار  آنچه  طبق  هم  تاج 
به  بازگشت  از  پس  روز  دو  تنها 
کارلوس  سراغ  فدراسیون  ساختمان 
کی روش رفت تا برای سومین بار 

او را رهبر فنی تیم ملی ایران کند.
نگران ها سراغ اخالق رفتند

ساله  هشت  دوران  از  فنی  ارزیابی 
مخالفان  همواره  روش  کی  حضور 
کارشناس  کمتر  اما  داشت  جدی 
فوتبالی می توانست روی برنامه های او 
ایراد بگذارد تا تنها بحث درباره کی 
ریاست  نگاه  او  اخالقیات  به  روش 

گونه اش به فوتبال ایران باشد.

نخستین  همان  در  پرتغالی  پیرمرد 
به  بازگشت  از  پس  خود  جمالت 
همدلی  و  وفاق  از  صحبت  ایران 
تند  رفتارهای  وجه  هیچ  به  و  زد 
تا مخالفانش  نکرد  تکرار  را  گذشته 

را سورپرایز کند.
بله! با شما هت تریک می کنم

گفتگوهای  از  یکی  در  روش  کی 
»آیا  اینکه  به  پاسخ  در  خود  اخیر 
قبول دارید این بار ایران شما را به 
جام جهانی می برد« گفت: بله! قطعًا 

همین طور است.
پیرمرد پرتغالی بدون اینکه به دو دوره 
گذشته ای که مسیر صعود ملی پوشان 
را هموار کرد هت تریک حضورش 
با ایران در مهم ترین بازی های ملی را 

فوتبالیست ها  توانمندی های  دلیل  به 
دانست و حتی از دراگان اسکوچیچ 
تا  کرد  قدردانی  و  تشکر  نیز 
رخ  به  را  اش  چهره  متواضع ترین 

هواداران فوتبال ایران بکشد.
لبخند با طعم خیلی جدی!

گذشته  ماه  یک  در  که  عکس هایی 
منتشر  ایران  ملی  تیم  تمرینات  از 
می شود گواه چهره ای کاماًل متفاوت 
بدون  پرتغالی  پیرمرد  از کی روش. 
حتی  و  بازیکنانش  کند  اخم  اینکه 
رسانه  اهالی  با  تمرینات  برخی  در 
برخورد می کند. او سعی دارد روحیه 
تیمش را اینگونه باال ببرد اما جدیت 
او همچون گذشته مثال زدنی است. 
آیتم های  از  هیچیک  در  روش  کی 

تمرینی اجازه نمی دهد کسی حواس 
پرت باشد.

وجود  با  او  تاکتیکی  تمرینات 
کاماًل  می زند  لب  بر  که  لبخندهایی 
بازیکن  کمتر  دارد.  ادامه  جدی 
سراغ  تمرین  هنگام  می کند  جرأت 
حاشیه برود. او حتی برای یک لحظه 
هم از بازیکنانش چشم بر نمی دارد و 
حتی وقتی دستیاران مورد اعتمادش 
را  ثانیه  هر  می کنند  رهبری  را  تیم 
از  کسی  مبادا  تا  می گیرد  نظر  زیر 

دستورات کوتاهی و سرپیچی کند.
دو روی سکه با یک خروجی

ابتدایی  دوره  خالف  بر  روش  کی 
منعطف  کاماًل  شخصیتی  حضورش 
دارد.  رسانه ها  با  ارتباط  در  آرام  و 
از  کسی  باشد  قرار  اگر  می داند  او 
جایی  کند  سرپیچی  دستوراتش 
قطر  مقصد  به  ایران  هواپیمای  در 
را  آنکه جنگ  بی  ندارد. کی روش 
به رسانه ها بکشد آن ها را در رقابت 
بین شاگردان خود در مستطیل سبز 
روی  او  که  لبخندی  است.  کشانده 
کسب  به  امیدوار  را  همه  دارد  لب 
نتایجی همراه با آرامش و رسیدن به 
رؤیای صعود از مرحله گروهی جام 

جهانی ۲۰۲۲ کرده است.
دو  است  بار  نخستین  برای  شاید 
اخالق  در  روش  کی  سکه  روی 
و  است  یکی  ایرانی  فوتبال  علم  و 
هیچ کس نگران واکنش های منفی از 

جانب پیرمرد پرتغالی نیست.
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 درگذشت "آلکسیس کاِرل" پزشک برجسته فرانسوي )1944م(

ساخت تلویزیون اولیه توسط "پل  نیْپکو" مبتکر امریکایي )1907م(

محکومیت صدام به اعدام با چوبه دار )2006م(
پایان جنگ "صدساعته" میان مصر و رژیم صهیونیستي )1956م(

اشغال قسمتي از مناطق جنوبي ایران از سوي آلمان در جریان جنگ جهاني اول )1293 ش(

ذکر روز شنبه

اگر زنی بخواهد از درآمد یا مال خود، برای انجام مراسم اهل بیت)علیهم 
السالم( استفاده کند، نیاز به اجازه شوهر دارد؟

در موارد غیر نذر، اختیار با خود اوست اما در صورت حضور شوهر، نذر زن 
بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه او باشد. ری
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام صادق علیه السالم
إنَّ لَنا َحَرما و ُهَو بََلَدُة ُقمَّ و َسُتدَفُن فیَها اْمَرأٌة ِمن أوالِدي ُتَسّمی فاِطَمَة ،

 َفَمن زاَرها َوَجَبت لَُه الَجنَُّة ؛
ما را حرمی است و آن »قم« است، و به زودی بانویی از فرزندان من به نام فاطمه در آن 

دفن خواهد شد. هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب شود .

یا رب العالمین
ای پروردگار جهانیان

اتفاقی مثبت به سود فوتبال ایران؛
تفاوت های مشهود سرمربی پرتغالی تیم ملی

صد زن موفق دنیا  »ماری کوری«
"هیچ چیز در زندگی وجود ندارد که ترسناک باشد. 

فقط باید آن را درک کرد."
 روزی روزگاری در لهستان یک مدرسه سری بود 
که مردم به آن دانشگاه شناور می گفتند. زیرا مرتب 

جایش را عوض می کرد.
 حکومت در آن زمان برای اینکه چه درسهایی باید 
آموزش  نباید  هایی  درس  چه  و  شود  داده  آموزش 
داده شود بسیار سخت گیری می کرد. و دختر ها هم 

اصال اجازه ورود به کالج را نداشتند.
درس                پنهانی  مدرسه  این  در  خواهرش  و  ماریا   

می خواندند. ولی از پنهان شدن خسته شده بودند.
دانشگاه  یک  فرانسه  در  که  شنیدند  آنها  روز  یک   
اجازه  به دخترها هم  که  نام سوربون  به  ایجاد شده 
پاریس  به  که  گرفتند  تصمیم  آنها  دهد.  می  ورود 
بود.  رباها  آهن  و  فلزات  به  مند  عالقه  ماریا  بروند. 
اکتیو  رادیو  معدنی  مواد  از  بعضی  که  کرد  او کشف 
دارند آنها در تاریکی از خود اشعه های قوی را بازتاب 
می کردند . او تمام خواص این مواد معدنی را مورد 

تجزیه و تحلیل قرار داد. آنها را بر روی آتش ذوب 
کرد. از فیلتر ردشان کرد و تمام شب را بیدار می ماند 
و به بازتاب اشعه های آنها نگاه می کرد. تابش این                                     
کرد.  می  درمان  را  ها  بیماری  از  بسیاری  ها  اشعه 
ولی البته بسیار هم خطرناک بود. تصور کنید بعد از 
گذشت این همه سال هنوز یادداشتها و وسایل ماری 
پوشیده از رادیو اکتیو است. در حالی که ما امروز برای 
نزدیک شدن به رادیو اکتیو باید لباسها و دستکش های 
مخصوص بپوشیم تا ما را از خطر تشعشات رادیو اکتیو 
کار  شیفته  آنقدر  یر  پی  ماری  محافظت کند. شوهر 
ماری بود که تصمیم گرفت تا تحقیق خود را که بر 
روی کریستال ها بود. را رها کند و به کمک ماری 
را  اکتیو  رادیو  عنصر  دو  هم  همکاری  با  آنها  بیاید. 

کشف کردند: پولونیوم و رادیوم.
و  کرد  دریافت  را  نوبل  جایزه  بار  دو  کوری  ماری 
به خاطر اکتشافاتش می توانست پول زیادی بدست 
آورد. ولی او نتیجه زحمات خود را مجانی در اختیار 

همگان قرار داد.

شرکت سیمان دورود

نسیم شهر در مسیر افزایش سرانه های فرهنگی 
اولین فرهنگسرای شهرداری نسیم شهر 

با حضور استاندار تهران افتتاح شد

شانه به شانه ستاره های دنیا؛
رتبه ویژه برای مهاجم تیم فوتبال ملی ایران 

در لیگ قهرمانان اروپا

سجادی: 
به موفقیت تیم ملی فوتبال 
امیدواریم؛ یکی از بهترین  

نسل ها را داریم

به  همه  اینکه  بیان  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
امیدواریم  قطر  جام جهانی  در  ملی  تیم  موفقیت 
گفت: به گفته کارشناسان یکی از بهترین تیم های 

ملی فوتبال ادوار مختلف را داریم.
 سیدحمید سجادی در خصوص آخرین وضعیت 
تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی ، اظهار 
داشت: این روزها همه به فکر تیم ملی هستند و 
با  فوتبال  ملی  تیم  اعزام   می کنیم  آرزو  پیشاپیش 
همین شرایط خوب و کیفیتی که دارد اتفاق بیافتد.
او با بیان اینکه تیم ملی فوتبال دوبازی تدارکاتی 
بسیار خوب پیش رو دارد، افزود: تیم ملی برای 
یک بازی تدارکاتی در تهران و یک بازی تدارکاتی 

دیگر هم در دوحه قطر به میدان خواهد رفت.
و  تمهیدات  تمام  گفت:  وجوانان  ورزش  وزیر 
وزارت  و  فوتبال  فدراسیون  سوی  از  مقدمات 
شکل  به  بتواند  تیم  این  تا  شده  انجام  ورزش 
چند  همچنین  شوند.  جمع  هم  دور  خوبی 
کوتاه  اردویی  دوره های  و  فنی  بازبینی  مرحله 
کرده اند.  برنامه ریزی  ملی  تیم  را سرمربی  مدت 
ایران  بازیکنانی که در  برای  را  فنی  بررسی های 
بودند به خوبی انجام دادند و یکسری از بازیکنان 

ما نیز در خارج کشور هستند.
یکی  کارشناسان  گفته  به  کرد:  تصریح  سجادی 
این  در  را  ادوار گذشته  ملی  تیم های  بهترین  از 
دوره داریم. اهالی فوتبال خیلی امیدوار هستند و 
ما هم همینطور؛ کارشناسان فدراسیون فوتبال و 
کادرفنی و تک  تک عزیزان به تیم ملی امیدوار 
هستند و گزارش های رسیده به من در خصوص 

تیم ملی نیز عاری از هرگونه حاشیه است.

با  نسیم شهر روز گذشته  فرهنگسرای شهرداری 
حضور استاندار تهران افتتاح و تقدیم شهروندان 

فهیم نسیم شهری شد
الملل:  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش مدیریت 
روز  شهر  نسیم  شهرداری  فرهنگسرای  اولین 
استاندار  منصوری  محسن  حضور  با  گذشته 

سرپرست  باباحسینی  و  بهارستان  فرماندار  تهران 
شهرداری و ریاست اعضای شورای اسالمی شهر 
و سایر مسئولین شهرستان در زمینی به مساحت 
۳ هزار مترمربع و با زیربنای ۲۲۰۰ متر مربع در 
سه طبقه واقع در بوستان خلیج فارس شهرک نور 

نسیم شهر افتتاح  و بهره برداری رسید.


