
اشتباهات  گفت:  تراکتور  باشگاه  مدیرعامل 
داوری زیادی علیه ما است اما چه کسی جواب 

هواداران ما را می دهد.
خصوص  در  وگویی  گفت  در  بهتاج  ایوب   
اظهار  کنون  تا  لیگ  ابتدای  از  تراکتور  روند 
آشنایی  عدم  خاطر  به  اول  هفته های  داشت: 
حال  این  با  شد.  بهتر  شرایط  ان  از  بعد  و  بود 
امیدواریم شرایط بهتر شود. خارجی های خوبی 
گرفتیم و آلوز هم از بهترین های لیگ ما است.

همان  کرد.  فرق  شرایط  پرسپولیس  با  بازی  از 
چرا  که  بودند  مانده  پرسپولیسی ها  خود  بازی 
متضرر  داوری  از  هفته  هر  گرفته اند.  پنالتی 
تصمیماتی  نوزدهم  لیگ  از  علی  سید  می شویم. 
علیه ما گرفت. همین بازی با ملوان هم گلی که 
نزدیک صحنه  داور  کرد،  مردود  کمک  و  زدیم 
می گرفت.  مطلق  تصمیم  خودش  باید  و  بود 
ما  ضرر  به  اشتباه  افسایدهای  و  پنالتی ها  همین 
ما  هواداران  جواب  کسی  چه  شود.  می  تمام 
و  است  تیم خصوصی  یک  تراکتور  می دهد.  را 

تنها تیمی هستیم که با تیم های دولتی و صنعتی 
می کنیم. رقابت  

 VAR اگر  می کنند  اشاره  دوستان  گفت:  وی 
انسانی  سرمایه  پس  می شود  حل  مشکل  بیاید 
هم  یکبار  بازی  پنج  انگلیس  در  می شود؟  چه 
هستیم.  محکوم  ما  نمی شود.  نیاز  سیستم  این 
علی  سید  است.  فوتبال  از  جزئی  داوری  علم 
بعد از یازده هفته آمد داوری کرد. کمکش بعد 
تا  دارد.  مشکل  ما  داوری  سیستم  هفته.   ۱۲ از 
وضعیت  نشود  درست  سیستم  این  که  زمانی 

است. همین 
رییسه  هیات  گفت:  تراکتور  مدیرعامل 
اصولی  و  داشت  جلسه  ساعت   ۱۰ فدراسیون 
خیلی دستوری گفت اگر باشگاه ها VAR نداشته 
باشند باید به شهر دیگری برود. فدراسیون چه 
ما  به  فدراسیون  می دهد؟  باشگاه ها  به  امکاناتی 
ای  ال  به  مجهز  باید  ورزشگاه  که  داده  دستور 
اما کسی که می خواهد  باشد  تبلیغات  برای  دی 
کند.  فراهم  را  امکانات  خودش  باید  کند  تبلیغ 
باید همه تجهیز شود تا سطح کیفی باال برود. به 
باشگاه ها باید احترام بگذارید. االن شمال غرب 
حمایت  باید  دارد.  برتری  لیگ  تیم  یک  کشور 
دلسرد  باشگاه  مالکیت  نکنید  کاری  اما  شود 
شود. فدراسیون بیشتر با باشگاه ها ارتباط داشته 
هم  و  باشیم  شاهد  را  خوبی  پیشرفت  تا  باشد 

باشیم. تیم ملی خوبی داشته 

برتر  لیگ  یازدهم  هفته  پایان  با  گودرزی؛  ایمان 
باشگاه ها به استقبال تعطیالت جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر رفتند. با نگاهی به جدول می توان به صورت 
سقوط  کاندیدهای  و  قهرمانی  مدعیان  نسبی 
لیگ  پایان  تا  طوالنی  راه  هنوز  اما  زد  را حدس 
باقیمانده است و مشخص نیست بعد از تعطیالت 
تیم ها در چه شرایطی قرار بگیرند.  جام جهانی 
با هم نگاهی به ترین های لیگ برتر تا پایان هفته 

یازدهم لیگ بیست و دوم می پردازیم؛
*بهترین گلزنان

برتر،  لیگ  یازدهم  هفته  رقابت های  پایان  در 
مهاجمان  زاده  عباس  محمد  و  لوکادیا  یورگن 
تیم های پرسپولیس و تراکتور تبریز با ۶ گل زده، 
صدرنشین جدول گلزنان هستند. نکته قابل اشاره 
اینکه یورگن لوکادیا این تعداد ۶ گل را در ۹ بازی 
به ثمر رسانده در حالی که محمد عباس زاده در 
۱۱ بازی این گل ها را زده است. با یک حساب 
سرانگشتی مشخص می شود یورگن لوکادیا گلزن 
ستاره  چند  هر  است.  زاده  عباس  محمد  از  تر 
توپ  پرسپولیس  ستاره  و  پرمهره  تیم  در  هلندی 

می زند که قطعا هافبک های تأثیرگذارتری دارد.
در  درخشش  سابقه  که  هم  زاده  عباس  محمد 
پرسپولیس را داشته و همراه این تیم پدیده لیگ 
برتر شده، مهاجم گلزنی است و به نظر می رسد 
دارد.  گلی  آقای  برای  سنگینی  رقابت  فصل  این 
یورگن لوکادیا در تمرینات و رختکن پرسپولیس 
بارها گفته است که دوست دارد این فصل آقای 

گل لیگ برتر شود.
بعد از لوکادیا و عباس زاده ۶ گله، محمد محبی 
با 4 گل در جدول گلزنان دیده  بازگیر  و سجاد 
این  تیم های  این تفاوت که جایگاه  با  می شوند. 
دو بازیکن یکی از باال و یکی از آخر دوم است. 
محمد محبی 4 گل از ۱۲ گل ساتقاللی ها را تا 
اینجای فصل به ثمر رسانده و آقای گل این تیم 
نیز به حساب می آید. سجاد بازگیر نیز 4 گل از 
7 گل ملوانی ها را به نام خود زده است که انزلی 
چی ها برای فرار از منطقه سقوط و استقالل برای 
بازیکن  دو  این  از  بیشتری  های  گل  به  قهرمانی 

احتیاج خواهد داشت.
*بهترین پاسورها

*ریکاردو آلوز
با  دوم  و  بیست  فصل  در  تراکتور  فوتبال  تیم 
تغییرات زیادی وارد مسابقات شد و بازیکنانی به 
خدمت گرفت که شاکله اصلی تیم را به کلی تغییر 
دادند و برخی از این نفرات در حد انتظار ظاهر 
نشده ولی برخی دیگر عملکرد درخشانی داشتند 
که سرآمد آنها را می توان ریکاردو آلوز، آقای پاس 
گل کنونی لیگ برتر دانست. ریکاردو آلوز که از 
اولین هفته حضورش در فوتبال ایران با عملکردی 
گل سازی  تراکتوری ها  برای  توانسته  خیره کننده 
کند، در دیدار با ملوان به روند فوق العاده اش ادامه 
به دست  ایستگاهی  ضربه  دقیق  ارسال  با  و  داد 
گل  پایه گذار  تبریزی،  سرخ پوشان  سود  به  آمده 
بود.  پایین جدولی  حریف  برابر  در  تیمش  اول 
ملوان،  با  دیدار  در  تیمش  گل  ساخت  با  آلوز 
بیست ودوم  لیگ  در  را  خود  پاس گل های  شمار 
سعید  اینکه  جالب توجه  نکته  رساند.   7 عدد  به 
صادقی ستاره فصل گذشته گل گهر سیرجان با ۱3 

پاس گل  میزان  بیشترین  رکورد  توانست  پاس گل 
پرتغالی  اما حاال هافبک  را بشکند  در یک فصل 
تراکتوری ها در طول ۱۱ هفته توانسته 7 پاس گل 
بدهد و این فرصت را دارد تا با عبور از رکورد 
صادقی، نام خود را وارد آلبوم افتخارات لیگ برتر 
فوتبال ایران کند و رکوردی تازه را به ثبت برساند. 
اگر مشکلی مثل مصدومیت برای این بازیکن رخ 
ندهد در ۱۹ هفته باقی مانده تا پایان فصل با ثبت 

تنها ۶ پاس گل دیگر به رکورد صادقی برسد.
*دانیال اسماعیلی فر

جاری  فصل  ابتدای  در  که  فر  اسماعیلی  دانیال 
سرخ  برای  بار   ۱۰ مجموع  در  شد،  پرسپولیسی 
های تهرانی بازی کرده که آمار او 4 پاس گل و 
یک گل زده است. اگر بخواهیم عملکرد اسماعیلی 
فر را بهتر ارزیابی کنیم بد نیست آمار او را با دو 
آمار  این  در  کنیم.  مقایسه  تیم  این  سابق  مدافع 
داده  انجام  را  بازی  تعداد  بیشترین  شیری  مهدی 
اما دانیال اسماعیلی فر عملکرد به مراتب بهتری 
داشته است. مهدی شیری مدافع راست 3۱ ساله 
فوالد که سه فصل پیاپی برای پرسپولیس به میدان 

پرسپولیس  پیراهن  با  بار   ۱۱۰ مجموع  در  رفت، 
بازی کرد و در این تعداد بازی با یک بار گلزنی 
و ارسال 5 پاس گل به کار خود پایان داد. رامین 
رضاییان دیگر مدافع راستی است که عملکردش 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آمار  این  در 
رضاییان که در ابتدای نیم فصل دوم فصل قبل به 
پرسپولیس پیوست و در پایان فصل با قرار گرفتن 
در لیست مازاد گل محمدی به سپاهان رفت، در 
نیم فصلی که برای پرسپولیس بازی کرد، ۱3 بازی 
برای سرخ ها انجام داد و اگرچه گلی برای سرخ 
ها به ثمر نرساند اما در مجموع 4 پاس گل برای 

هم تیمی هایش مهیا کرد.
*تاثیرگذار

*رضا دهقانی
هفته  تا  لیگ  پدیده  را  دهقانی  رضا  بتوان  شاید 
یازدهم دانست. دهقانی که با نفت مسجد سلیمان 
حال و روز خوشی را در جدول لیگ برتر ندارند 
این فصل با 3 گل و 3 پاس گل روی ۶ گل از ۱۱ 
گل نفت مسجد سلیمان تاثیر مستقیم داشته است. 
مسجد سلیمانی ها در حال حاضر با ۹ امتیاز در 
رده چهاردهم قرار دارند و فقط سه امتیاز تا منطقه 
می  دهقانی  رضا  دید  باید  دارند.  فاصله  سقوط 
بیست  لیگ  در  سلیمان  مسجد  نفت  ناجی  تواند 

و دوم باشد یا خیر.
*نا امید کننده

*سجاد شهباززاده
با  و  آرزو  و  امید  هزار  با  بیستم  لیگ  گل  آقای 
جنجال های زیاد به عنوان بمب آبی ها در تابستان 
فصل  ابتدای  در  که  سجاد  بازگشت.  استقالل  به 
بود  ساپینتو  ریکاردو  جایگزین  غیرقابل  بازیکن 
پس از اینکه نتوانست انتظارات را بر آورده کند 
به  و  داد  دست  از  تیم  در  را  جایگاهش  کم  کم 
هفته  در  شد.  تبدیل  ها  استقاللی  نشین  نیمکت 
های اخیر پیمان بابایی جایگزین سجاد در ترکیب 
عملکرد  نتوانسته  هم  او  که  است  شده  اصلی 
فصل  این  سجاد  باشد.  داشته  درخشانی  چندان 
3۰۱ دقیقه فرصت بازی پیدا کرده که تا این لحظه 
نتوانسته گل و پاس گلی به نام خودش ثبت کند.
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بزرگترین محاکمه سیاسي تاریخ به نام دادگاه نورنبرگ کار خود را آغاز کرد)1324 ش(

آغاز به کار اولین فرستنده تلویزیوني در لندن )1936م(

انتشار اعالمیه خائنانه "بالفور" در مورد تشکیل رژیم صهیونیستي )1917م(
پایان بحران موشکي امریکا و شوروي بر سر کوبا)1962م(

انتشار اعالمیه رضا خان در آغاز سلطنت و اعالم مباني کار خود)1304 ش(

ذکر  روزچهارشنبه

اگر شخصی پیش از وضو، دست خود را بررسی کند که مانعی نباشد ولی پس 
از نماز متوجه یک مانع شود، حکم چیست؟

اگر اطمینان دارد که مانع، هنگام وضو بوده است، وضو و نماز صحیح نیست؛ 
در غیر این صورت وضو و نماز اشکال ندارد. ری
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

پیامبر اکرم )ص(
َُّه عز و جل، و بِئَسِت الّداُر لَِمن  َد ِمنها اِلِخَرِتِه َحّتی ُیرِضَي َرب نیا لَِمن َتَزوَّ نِعَمِت الّداُر الدُّ

ِِّه. َرت بِِه َعن ِرضاِء َرب تُه َعن آِخَرِتِه، و َقصَّ َصدَّ
نیکو خانه ای است دنیا کسی را که برای آخرتش از آن توشه برگیرد تا پروردگارش 
را خشنود کند؛ و بد خانه ای است کسی را که از آخرت بازش دارد و دستش را از 

خشنودی پروردگارش کوتاه سازد.

یا حی یا قیوم 
 ای زنده، ای پاینده

لیگ برتر به تعطیالت رفت
"ترین های" لیگ قبل از جام جهانی

صد زن موفق دنیا  »ماریا سیبیا مرین«
" در جوانی وقتم را برای تحقیق روی 

حشرات گذراندم."
هنر  عاشق  که  بود  کوچکی  دختر  یک  ماریا   
بود. هر روز گلهایی را جمع می کرد که از آنها 
کرمی  گلها  روی  بر  اوقات  گاهی  کند.  نقاشی 
آن  تغییرات  روند  از  روز  هر  کرد.  می  پیدا  را 
را  شود  تبدیل  زیبا  پروانه  یک  به  که  زمانی  تا 

نقاشی می کرد.
ها  پروانه  کردند  می  فکر  مردم  زمان  آن  در   
بیرون               گل  درون  از  آسایی  معجزه  صورت  به 
می آیند و هیچکس حرف او را باور نمی کرد.

نقاش             یک  دیگر  ماریا  و  گذشت  ها  سال   
مورد  در  او  و  بود  شده  آبرنگ  ای  حرفه 
در  اما  بود.  برداشته  یادداشت  هم  کشفیاتش 
که  را  هایی  کتاب  فقط  دانشمندان  زمان  آن 
و   گرفتند.  می  جدی  بود  شده  نوشته  التین  به 

کتاب ماریا به زبان آلمانی بود.
به  گرفتند  تصمیم  دخترش  و  ماریا  روز  یک   
یک شهر جدید بروند. آنها به آمستردام رفتند.و 
از  که  کلکسیون حشرات  با یک سری  آنجا  در 
برای  و  بود  شده  اوری  جمع  جنوبی  آمریکای 

نمایش قابشان کرده بودند، مواجه شدند.
 ماریا  با خود فکر می کرد اگر بتواند در مورد 
این حشرات در محل طبیعی سکونتشان مطالعه 
کند می تواند کتابی بنویسد که مردم آنجا به آن 

توجه کنند.
 ماریا نقاشی هایش را فروخت و خرج سفرش 
حرکت  التین  امریکای  بسوی  کشتی  با  و  کرد 
و  او  سورینام،  انبوه  های  درجنگل  و  کرد 
دخترش از درختان بلند جنگل باال می رفتند و 

بر روی حشرات مطالعه می کردند.
 ماریا کتاب جدیدش را به زبان التین نوشت و 

این بار بسیار موفقیت آمیز بود.
ها  از کرم  بیدها  پروانه ها و  فهمیدند که   همه 
بوجود می آیند نه از درون گل. که این پروسه 
را دگردیسی نام نهادند یعنی دوره ای که شکل 

جانور تغییر می کند.
 امروزه ما می دانیم. بسیاری از جانوران دوران 
ها،  قورباغه  مانند  کنند.  می  طی  را  دگردیسی 
بیدها، سوسک ها و خرچنگ ها .... و همه این 
ماریا سیبیا  به لطف کارهایی است که  ما  دانش 

مرین انجام داده است.

نبرد باالنشینان لیگ والیبال برای صدرنشینی
میزبانی  به  مردان  والیبال  برتر  لیگ  هفتم  هفته 
شهرهای گرگان، تهران، اردکان، سیرجان، رشت، 

مریوان و مشهد برگزار می شود.
در مهمترین دیدار این هفته تیم های لبنیات هزار 
آمل و فوالد سیرجان ایرانیان که به ترتیب با ۱7 
و ۱5 امتیاز در جایگاه اول و دوم جدول رده بندی 

قرار دارند، به مصاف هم می روند.
سیرجان در این دیدار میزبان است و فرصت دارد 
که با شکست شاگردان بهروز عطایی در آمل به 
هفته  فوالد  البته  برسد.  رده بندی  جدول  صدر 
مقابل  دو  بر  سه  غیرمنتظره  دیداری  در  گذشته 
اولین  این  خورد.  شکست  برتر  لیگ  قعرنشین 

شکست سیرجان در لیگ جاری بود.

میزبان  والیبال  فدراسیون  سالن  در  هم  پیکان  تیم 
با  ترتیب  به  تیم  دو  این  است.  ارومیه  شهرداری 
۱3 و ۲ امتیاز در رتبه های سوم و چهاردهم لیگ 
قرار دارند. هر چند ارومیه در جایگاه آخر لیگ قرار 
گرفته اما در هفته ششم با پیروزی مقابل سیرجان 
می تواند  و  است  سرسختی  حریف  که  داد  نشان 
شاگردان پیمان اکبری در پیکان را دچار چالش کند.
براین سازمان لیگ در هفته ششم اجازه   عالوه 
نیان  و  رفسنجان  مس  تیم  دو  دیدار  برگزاری 
الکترونیک را به دلیل بدهکاری تیم مس نداد و 
این دیدار را  نتیجه  بعد در اطالعیه ای  چند روز 
به سود  بر صفر  مشابه ۲5  امتیاز  با  بر صفر  سه 

نماینده مشهد اعالم کرد.

بهتاج مدیرعامل باشگاه تراکتور: 
چه کسی جواب هواداران تراکتور را می دهد
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 دغدغه بزرگ کی روش 
رفع شد

دو  بازگشت  برای  روش  کی  کارلوس  دغدغه 
مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان به اردو تا حد 

بسیار زیادی رفع شد.
مهدی  و  کی روش  کارلوس  مذاکرات  از  پس 
محمد نبی در قطر با مدیران باشگاه االهلی قطر، 
قرار شد شجاع خلیل زاده و محمد حسین کنعانی 
برای  ستارگان  لیگ  تعطیلی  به  توجه  با  زادگان 

حضور در تمرینات تیم ملی به ایران بیایند .
پس از این اتفاق روز گذشته در جلسه کی روش 
فدراسیون  رئیس  نبی،  مهدی  و  تاج  مهدی  با 
با  بازیکن  دو  این   مشکل  کرد  امیدواری  ابراز 
البته  برنامه ریزی های صورت گرفته حل شود. 
تماس  در  کی روش  با  گو  و  گفت  از  پس  تاج 
این  بازگشت  بحث  قطر،  فدراسیون  رئیس  با 
از  نیز  حمد  شیخ  و  کرد  پیگیری  را  مدافعان 
باشگاه االهلی خواست شرایط حضور شجاع و 

کنعانی را در اردوی ایران فراهم کنند.
دو  این  مشکل  رسد  می  نظر  به  مسائل  این  با 
مدافع حل شده و آنها احتمال دارد تا پایان هفته 

به اردوی تیم ملی بازگردند.


