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بیا ،که خانه دل پاک کردم از خاشاک
درین خرابه تو خود کی قدم نهی؟ حاشاک
به لطف صید کنی صدهزار دل هر دم
ولی نگاه نداری تو خود دل غمناک
کدام دل که به خون در نمیکشد دامن؟
کدام جان که نکرد از غمت گریبان چاک؟

فخرالدین عراقی

آرش وکیلی

کذب بر وزن ِوزر و َکتِف به معنی دروغ گفتن
می باشد .صحاح و قاموس و اقرب و  ...هر دو وزن
را مصدر گفته اند ولی استعمال قرآن نشان میدهد
که کذب بر وزن وزر مصدر است)1(.
کذب بر وزن َکتِف اسم مصدر است به معنی
ون َعلَی َّ
اللِ الْ َک ِذب» ( )2چون
دروغ مثل « َی ْف َت ُر َ
کذب مفعول به یفترون است لذا اسم است نه
مصدر یعنی بر خدا دروغ می بندند.
تکذیب آن است که دیگری را به دروغ نسبت
دهی و بگویی دروغ می گوید.
ک ّذاب مبالغه است یعنی بسیار دروغگو« إِ َّن َّ َ
الل
ال َی ْهدِی َم ْن ُه َو ُم ْس ِر ٌف َک َّذاب(. »)3
کاذبه مصدر است مثل عاقبه  ،عافیه و باقیه« إِذا
س ل ِ َو ْق َعتِها کا ِذبَة»()4
َو َق َع ِت الْواق َِع ُة  -لَ ْی َ
کذب در لغت به معنای عدم مطابقت است و
همانگونه که سخن به دروغ م ّتصف می شود
اعتقاد و عمل هم به آن م ّتصف می گردد .گمان
و اعتقاد مخالف با واقع دروغ است  ،همانگونه که
عمل مخالف با سخن و وعده نیز دروغ است)5(.
آیات و روایات بسیاری در زمینه زشتی دروغ
سخن می گویند و آیات تکان دهنده ای حتی
دروغگ را در ردیف کافران و منکران آیات الهی
ِین
می شمارند از جمله « :إِنَّما َی ْف َت ِری الْ َکذ َِب الَّذ َ
ون ب ِآیاتِ َّ
اللِ َو ُأولئ َ
ِک ُه ُم الْکا ِذبُون»()6
ال ُی ْؤ ِم ُن َ
گرچه در این آیه دروغ و افترا بر خدا و پیامبر است
ولی به هر حال زشتی دروغ اجماال در این آیه
مجسم شده است و در تعلیمات اسالم به مساله
راستگویی و مبارزه با کذب و دروغ فوق العاده
اهمیت داده شده است.
[ ]1سيد علي اکبر قرشي قاموس قرآن ج7
[ ]2سوره نساء آيه  50و مائده  103و يونس60
و  69و نحل 116
[ ]3سوره غافر آيسه 28
[ ]4سوره واقعه آيات  1و2
[ ]5ميرزا علي – آيست اهلل مشکيني  ،درسهايي
از اخالق ص 282
[ ]6سوره نحل آيه 105
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عملیات استعماری ارتش فرانسه برای اشغال

آغاز عملیات استعماری ارتش فرانسه برای
اشغال الجزایركشورهای استعماری طی سدههای
گذشته سعی داشتند تا به هر طریقی با تصرف
نواحی گوناگون جهان ،حضور خود را بر این نقاط
تحمیل كنند و به مستعمرات خود بیفزایند .در این
میان ،فرانسه از پیشگامان استعماردر قاره اروپا
بود كه به دنبال بهانهای بود تا به كشور الجزایر
در شمال قاره افریقا یورش برد .در نهایت در 18
مه 1830میالدی پادشاه مستبد فرانسه به بهانه
آن كه فرمانروای الجزایر ،سه سال پیش از
آن ،برای وصول هفت میلیون فرانك طلب این
كشور از فرانسه ،پاریس را تهدید كرده بود ،دستور
حمله به الجزایر را صادر كرد .اما بر خالف تصور
دولتمردان فرانسه ،مردم الجزایر در مقابل حمله
به كشورشان به شدت مقاومت كردند و حتی پس
از اشغال این كشور توسط سربازان فرانسوی ،امیر
عبدالقادر الجزایری ،سالها با آنها مبارزه كرد .با
این وصف ،به دلیل برتری تجهیزات فرانسویان،
آنان پس از كشتار مردم و سركوب مقاومت
آزادیخواهان الجزایر ،بر این كشور مسلط شدند.
اگر چه استعمارگران فرانسوی پس از تسلط بر
الجزایر ،به غارت منابع این كشور پرداختند ،اما
سرانجام مبارزات مردم منجر به استقالل الجزایر
در سال 1962میالدی گردید.

خيام نيشابوري
زادروز ُعمر ّ

مورخان تاريخ عمومي (جهان) با تطبيق
تقويمها ،هجدم ماه مي سال  1048ميالدي
خيام
( 28ارديبهشت) را روز تولّد حكيم ُع َمر ّ
(غياث الدين ابوالفتح عمر ابن ابراهيم نيشابوري)
رياضيدان ،فيلسوف و اديب بزرگ ايراني نوشته
اند كه از ديرزمان در ايران ،روز بزرگداشت اين
انديشمند ناميده شده و آيين هايي برگزار ميشود.
تقويم هجري خورشيدي كه ايرانيان آن را بکار
میبرند ،ششم مارس  1079ميالدي توسط حكيم
عمر خيام تكميل شد كه به تقويم جاللي معروف
گرديده است ،زيرا كه در زمان حكومت جالل
الدين ملكشاه تنظيم شده بود .اين تقويم دقيق
تر از تقويم ميالدي است ،زيرا كه عدم دقت آن
هر  3770سال يك روز است و تقويم ميالدي
هر 3330سال.
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دروغگویی آدمها را بیاعتبار میکند

گذر و نظر

دروغ بر مبنای آیات و
روایات
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دروغ گفتن یکی از محرمات و آفت های خطرناک زبان،
است و دروغ از گناهان کبیره می باشد.
دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم میکند
و در میان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را سلب و
جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و از آفات زبان و خراب
کننده ایمان است.
علت اصلی دروغ ،عقده حقارت و خود کم بینی انسان
دروغگو است و این یکی از نکات روانی است که به عنوان
روانشناسی اخالقی در کلمات معصومین به آن اشاره شده
است.
سرچشمه دروغ نیز گاهی به خاطر ترس از فقر ،پراکنده
شدن مردم از دور او  ،از دست دادن موقعیت و مقام و زمانی

نیز به خاطر عالقه شدید به مال و جاه و مقام و ...است که
شخص از این وسیله نامشروع برای تامین مقصود خود کمک
می گیرد.ابزار بسیاری از گناهان دروغ است اینکه افراد دروغگو
بدبینی و سوء ظن خاصی نسبت به همه کس و همه چیز
دارند ،با دروغ خود را بزرگ جلوه می دهند ،با دروغ هزار گونه
تملق می گویند و یکی از راههای درمان دروغ این می باشد
که قبل از هر چیز باید مبتالیان را به عواقب دردناک و آثار سوء
معنوی و مادی آن متوجه ساخت و نیز باید متوجه ساخت که
اگر چه دروغ در پاره ای از موارد نفع شخصی دارد ولی نفعش
بسیار آنی و زودگذر است و یکی دیگر از موثرترین راههای
درمان دروغ پرورش شخصیت در افراد و کوشش برای تقویت
پایههای ایمان در دل آنان است و باید محیط های تربیتی و

معاشرتی مبتالیان را از وجود افراد دروغگو پاک کرد تا تدریجا
طبق اصل محاکات و تاثیرپذیری محیط وجود آنها از این رذیله
پاک گردد.
در سراسر جهان هستی قانون صداقت و صراحت و حقیقت
جاری است.
هر چند به حسب ظاهر در عالم هستی تضادها و
تعارضهایی دیده می شود ولی دروغ و خیانت در طبیعت
اصال وجود ندارد .اصوال حقایق ناب را در طبیعت و هستی باید
جستجو کرد و از زبان آفرینش باید شنید .مگر جز این است
که تمام قوانین علمی و فلسفی برداشتی است نسبی از جهان
هستی و قوانین حاکم بر آن و طالبان حقیقت همه و همه در
اسرار هستی میاندیشند و از آن الهام می گیرند و جز با هستی

مسئوالن تیم لخویاقطر برای دیدار مقابل
پرسپولیس در تهران قصد دارند کنفدراسیون آسیا را
متقاعد کنند تا بازی با یک روز تعویض برگزار شود.
دلیل این درخواست آن است که دو تیم امکان تمرین
در ورزشگاه اصلی مسابقه را در روز قبل از دیدار داشته

عمران طنز ایران

و قوانین حاکم بر آن سروکاری ندارند؟
خالصه کالم آنکه بنای خلقت و طبیعت بر حقیقت و راستی
استوار است ،لیکن این انسان ظالم و ستمکار است که حق را
با باطل به هم آمیخته و آن را وارونه جلوه می دهد ،زیرا باطل
محض را نمی شود به مردم ارائه داد که طبع حقیقت جوی
مردم خود به خود آن را دفع می کند.
خداوند سبحان چه با زبان تکوین و چه با زبان تشریع با
صداقت و راستی با بندگانش سخن می گوید و می فرماید
که صداقت برای شما بهتر است .علی(ع) در نهج البالغه
غث و من هذا ضغث
میفرمایند « ولکن ُیوخَ ُذ مِن هذا ضِ ٌ
َف ُیمزجان  »...مردم قسمتی از حق و قسمتی از باطل را گرفته و
در هم می آمیزند و از این راه ،باطل را به خورد مردم می دهند.
دریچه

احتمال تعویق دیدار پرسپولیس
باشند.
طبق برنامه این دیدار باید روز دوم خرداد برگزار
شود اما چون روز قبل از آن استقالل باید در
ورزشگاه آزادی به مصاف العین برود ،قطریها
درخواست تعویق بازی را دارند .قبل تر هم قطریها

تحریف ادبی

در تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا دخالت کرده
بودند و در دوره کفاشیان برای او درد سرهایی ایجاد
کرده بودند طوریکه نفوذ قطریها در کنفدراسیون
آسیا باعث تهییج اعضای عضو کنفدراسیون برای
مخالفت با برگزاری انتخابات شوراهای فیفا شده بود.
یلدا هاشمی نژاد

جوزپ بارتومئو ،ریاست باشگاه بارسلونا از عملکرد
خودش و هیئت مدیره فعلی بارسلونا دفاع کرد .در
سال های اخیر مشکالتی به علت پرونده نیمار و
البته محرومیت از خرید بازیکن برای بارسا رخ داده
اما بارتومئو مجموعا عملکرد این گروه را مثبت می داند

رضایت آقای رئیس از عملکرد بارسا

بازی ،بارسلونا در فوتبال جهان یک الگو است .ما
فلسفه و مدل باشگاه را تغییر نداده ایم و من ترجیح
می دهم در مورد مسائلی که توسعه یافته ،پیشرفت
ها و بهبودهایی که هر روزه در بارسا صورت می گیرد
صحبت کنم.

و تاکید کرد که هیچ برنامه ای برای استعفا وجود ندارد.
بارتومئو گفت« :بدون توجه به اتفاقات ،ما در عصر
بارسا هستیم .دوره ای که از زمان حضور رونالدینیو
آغاز شد و حاال با حضور مسی مستحکم تر شده است.
چه از لحاظ کسب قهرمانی و چه از لحاظ سبک

ما هنوز هم در عصر پیروزی هستیم و توانسته ایم
بر اتفاقات بزرگی مانند جدایی گواردیوال و ژاوی،
درگذشت تیتو ویالنووا و محرومیتی که فیفا برای بارسا
در نظر گرفت غلبه کنیم .به همین دلیل من و نه هیچ
کدام از اعضای هیئت مدیره قصد استعفا دادن داریم».

آنتونیو کونته ،ناخدای باصالبت دریای مانش!
عباس رضایی

منبع اولیه :فرهنگستان فوتبال
فصل جدید لیگ برتر انگلیس برای یک تیم زودتر به پایان رسید ،دو هفته پیش از اتمام بازیها! آنهم برای
تیمی که قرار نبود زودتر از موعد مقرر ،فارغ از فشار فرسایندهی بازیهای پایانی باشد .تیمی که در ابتدا به نظر
میرسید از شانس کمتری برای قهرمانی نسبت به رقیبان پرهیاهوی دیگر برخوردار باشد و اینطور استنباط میشد
تیم کمتر مهم ،کمتر قابل
که آنها در قیاس با دیگر تیمهای مدعی ،توجه کمتری را به خود جلب کنند .اما همان ِ
توجه ،کمتر جذاب ،کم شانستر ،کمهزینهتر و کم سروصداتر ،اکنون بر تخت سلطنت جلوس کرده و تاج شاهی
بر سر گذاشته است.
گروهی که تصور میشد در خوشبینانهترین حالت ،برای آخرین سهمیهی لیگ قهرمانان اروپا تالش کند ،اکنون
آوردن سهمیهی فوقالذکر به
بر مسند قهرمانی تکیه زده و از بلندای نخوت ،تقالی حریفانش را برای به دست
ِ
نظاره نشسته است .بله ،تیمی که اینچنین معادالت را برهم زد و بازار شرطبندان را به آشوب کشاند ،همان آبیهای
مربیگری
کرسی
رازآمیز لندنی“ ،چلسی” است! آنها قهرمان شدند به این دلیل که مربیای چون آنتونیو کونته را بر
ِ
ِ
خود داشتند ،یک جوان باهوش ،خوشپوش ،خوشمشرب ،بیشفعال و قوی .کونته تیمی از همپاشیده را از مورینیو
به ارث برد ،تیمی که عالوه بر جایگاه نازلاش در فصل قبل ،پرحاشیه و ناامید بود و احیاء کردن چنین تیمی ،با یک
مربی جدید و ناآشنا با فضای لیگ برتر ،آنهم بدون هزینههای گزاف ،بسیار دشوار مینمود.
کونته هرچند با یوونتوس و تیم ملی ایتالیا نتایج قابل اعتنائی کسب کرده بود ،اما در نظر انگلیسیها ،هنوز ناآزموده
و ناالیق جلوه میکرد و برای سر و سامان دادن به تیم به نشیب رفتهی چلسی فاقد مهارت الزم بود .این سوءظن
وقتی قویتر شد که آبیها در بازیهای ابتدایی نتایج خوبی کسب نکردند و این آغاز ناامیدکننده ،بهانهای بود در
دست منتقدان انگلیسی تا سران چلسی را بابت استخدام آنتونیو کونته سرزنش کنند .به نظر میرسید اندیشههای
گرفتاری ایجاد
کونته در یک تیم جدید و در یک سرزمین ناشناخته ،به بنبست رسیده و راه گریزی برای رهایی از
ِ
ناکامی کونته در چلسی و اینجا بود که
شده وجود ندارد؛ به ویژه شکست سنگین برابر آرسنال ،مهری بود بر سند
ِ
مربی بیپناه ایتالیائی را آماج کوبندهترین سرزنشها قرار دادند .آنها کونته را مربی
منتقدان بیرحمانه بر او تاختند و ِ
گرانقیمتی میدانستند که هزینهی هنگفتی روی دست متصدیان چلسی گذاشته ،و همان مسیر اشتباه مورینیو در
فصل گذشته را خواهد پیمود.
بازیهای ابتدائی نشان از آن داشت که کونته قادر نخواهد بود از فضای پرتعلیق ،پرتنش و فرسایندهی لیگ
برتر به سالمت خارج شود و تیماش در محاصرهی رقیبان مجهز و حریص محکوم به شکست است .انگلیسیهای
خودخواه و فراموشکار یکبار دیگر دست به قضاوت عجوالنه زدند و با نادیده انگاشتن پیشینهی کونته ،و مهمتر از
تلخ او را به انتظار نشسته بودند .آنها پیشتر هم نسبت به کلودیو رانیری که
آن بیتوجهی به نژاد ِ
خاص او ،سرنوشت ِ
بیآزارتر و کم ادعاتر از کونته بود ،ناشیانه پیشداوری کرده بودند ،اما رانیری با دستاورد معجزهوارش در لسترسیتی،
بر لبهای آنها مهر سکوت زد .اما ساکسونها باز هم متنبه نشدند و اشتباهشان را در مورد کونته تکرار کردند!
آنها غافل از این بودند که ایتالیائیها متخصص انجام کارهای محال و مأموریتهای غیرممکن هستند و در خلق
رکوردهای عجیب متبحر و پیشتازند.
به هرحال شکست خفتبار برابر آرسنال در حکم تلنگری به موقع برای کونته و تیمش بود و آنها را از خواب ناز
بیدار کرد .لبخندهای پیروزمندانه و دستهای برافراشتهی آرسن ونگر پس از آن بازی بود که کونته را به خود آورد
وخامت اوضاع نابسامان تیمش کرد .او با تغییر تاکتیک و با ذهنیتی جدید ،تیمش را به مسیر تازهای هدایت
و متوجه
ِ
کرد و پس از آن بود که چلسی با سیزده پیروزی متوالی از کمرکش جدول به صدر لیگ رسید .اما این جایگاه در
حضور حریفان قدرتمندی که هرکدام با مربیان بزرگ و جاهطلب و بازیکنان تازه ،تجهیز شده بودند ،دائمی به نظر
نارسائی اندیشههای مربیاش بودند ،اما کونته با نبوغ تاکتیکی ،شور
نمیرسید و همگان در انتظار لغزش چلسی و
ِ
جوانی و رفتارهای انرژیزا ،تیمش را تا پایان فصل در جایگاه برتر نگاه داشت و اگر سهلگیری و بیتفاوتی آنها
در چند بازی نبود ،میتوانستند حتی بسیار زودتر سروریشان را در لیگ برتر به دیگران دیکته کنند .با این وجود،
قهرمانی چلسی در دریای خروشان لیگ برتر ،و با وجود حریفان ترسناک ،آنهم دو هفته به پایان فصل ،یک دستاورد
بسیار بزرگ و قابل ستایش برای کونته است.

رقابت اوزیل و اریکسن برای
کسب بهترین پاسور

اوزیل و اریکسن هافبک های بازیساز آرسنال و
تاتنهام رقابت نزدیکی برای کسب عنوان بهترین پاسور
لیگ جزیره دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،در حالی که لیگ برتر
انگلیس با قهرمانی چلسی به پایان خواهد رسید ،اوزیل
و اریکسن هافبک های بازیساز آرسنال و تاتنهام رقابت
نزدیکی برای کسب عنوان بهترین پاسور لیگ جزیره
دارند.
دو بازیکن طراح آرسنال و تاتنهام در این فصل 26
پاس گل برای همبازیهای خود ارسال کردهاند.

نیش نیش میرزا

روزي ،وقتي هيزم شكني مشغول قطع
كردن يه شاخه درخت باالي رودخونه بود،
تبرش افتاد تو رودخونه وقتي در حال گريه
كردن بود يه فرشته اومد و ازش پرسيد :چرا
گريه مي كني؟ هيزم شكن گفت كه تبرم
توي رودخونه افتاده.
فرشته رفت و با يه تبر طاليي برگشت›‹ .
آيا اين تبر توست؟ هيزم شكن جواب داد›‹ :
نه « فرشته دوباره به زير آب رفت و اين بار
با يه تبر نقره اي برگشت و پرسيد كه آيا اين
تبر توست؟ دوباره ،هيزم شكن جواب داد  :نه
فرشته باز هم به زير آب رفت و اين بار با يه
تبر آهني برگشت و پرسيد آيا اين تبرتوست؟
جواب داد :آره.
فرشته از صداقت مرد خوشحال شد و هر
سه تبر را به او داد و هيزم شكن خوشحال
روانه خونه شد يه روز وقتي داشت با زنش
كنار رودخونه راه مي رفت زنش افتاد توي
آب( .هههههههه )هيزم شكن داشت گريه
مي كرد كه فرشته باز هم اومد و پرسيد كه
چرا گريه مي كني؟ اوه فرشته ،زنم افتاده
توي آب فرشته رفت زير آب و با جنيفر
لوپز برگشت و پرسيد  :زنت اينه؟ آره .هيزم
شكن فرياد زد فرشته عصباني شد .تو تقلب
كردي ،اين نامرديه ،هيزم شكن جواب داد:
اوه ،فرشته من منو ببخش .سوء تفاهم شده.
ميدووني ،اگه به جنيفر لوپز « نه›› ميگفتم تو
مي رفتي و با آنجلینا جولی مي اومدي .و باز
هم اگه به آنجلینا جولی «نه›› مي گفتم تو
مي رفتي و با زن خودم مي اومدي و من هم
ميگفتم آره.
اون وقت تو هر سه تا رو به من ميدادي اما
فرشته ،من يه آدم فقيرم و توانايي نگهداري
سه تا زن رو ندارم ،و به همين دليل بود كه
اين بار گفتم آره!!
حاال پیرمرد باید خوشحال باشد که امکان
انداختن رییس جمهور را در رودخانه ندارد!
چون آن وقت نمی دانست به اولی بله بگوید
یا به آخری! خب طبیعتا می دانید دیگر سه تا
رییس جمهور در یک اقلیم نگنجند!!!
کوتاه ورزشی
بمب استقالل به تهران می آید

فصل لیگ برتر با حضور مربیانی مانند گواردیوال ،مورینیو ،کلوب ،کونته و استادی چون ونگر،
تصور میشد این ِ
پرهیجان ،نفسگیر و دشوار باشد و نبرد برای قهرمانی تا هفتهی آخر ادامه داشته باشد .اما در عمل انتظارات ما
برآورده نشد و از شور و شوق ،هیجان ،تعلیق و رقابت فشرده خبری نبود .اینطور استنباط میشد که نبرد بیمالحظه
گیری قدرتمندانهی چلسی و جداشدناش
برای قهرمانی ،به نوعی مصالحه تبدیل شده بود .شاید دلیل اصلیاش ،اوج ِ
پایانی فصل عم ً
ال قهرمان بودند و به استثنای تهدیدهای مقطعی و
از سایر تیمهای مدعی بود ،آنها در یکسو ِم
ِ
نهچندان جدی از سوی تاتنهام ،دیگر تیمها امیدی برای صدرنشینی و به خطرانداختن چلسی نداشتند .کونته بر
پیشبینیها خط بطالن کشید و با اعتماد به نفس ،جسارت ،صبوری ،انعطاف و تنوع تاکتیکی و همچنین استدامت،
نگری یک رهبر واقعی ،در شمایل یک منجی ظاهر شد و تیم شکستخورده و ناامید چلسی را
فراست و آینده ِ
یکبار دیگر به اوج رساند.
این فصل لیگ برتر انگلیس حقایقی را بر ما آشکار کرد؛ نخست اینکه گواردیوال همانطور که انتظار میرفت،
تنها با اَبَر تیمهایی نظیر بارسلونا و بایرن مونیخ که همهی ابزار سروری را در اختیار دارند ،قادر به کسب افتخار
است و با تیمهای کوچکتر ،فاقد مهارت و توان الزم برای بزرگی است .او در منچسترسیتی دستش از همهی جامها
کوتاه ماند .دوم اینکه لیورپول بیمارتر از آن است که حتی با مربیای چون کلوب به رستگاری برسد .مورینیو در
منچستریونایتد با وجود خریدهای گرانقیمتی مانند زالتان و پوگبا ،به بنبست رسید و در آرسنال هم پیمانهی
خالقیت آرسن ونگر تهی شده و او فرسودهتر از آن است که بار سنگین احیاء توپچیها را به دوش بکشد ،اما آنها
سالهاست که با بالهت تمام بر ماندنش سماجت میکنند و جسارت تعویض او را ندارند.
واقعی این فصل لیگ برتر ،آنتونیو کونته بود که با درایتی ستودنی ،در نقش یک ناخدای
با این تفاسیر برندهی
ِ
بیکران رستگاری به پیش راند و پیروزمندانه بر عرشهی افتخار،
کشتی در گل ماندهی چلسی را در دریای
قدرتمند،
ِ
ِ
دیالکتیک
برتری اندیشهی ایتالیائی به اثبات رسید و در
فریاد شادمانی سرداد .این فصل هم چون فصل قبل،
ٍ
ِ
اندیشههای مربیان بزرگ از ملیتهای مختلف ،کونته برتری خود را به رخ کشیدزو نمایندهی شایستهای برای
مکتب ایتالیا در نبرد تاکتیکها بود .او با ذهنیت هژمونیک ،و فراخی و انبساط اندیشهاش ،تبحر ویژهای در برونرفت
از وضعیتهای بغرنج دارد و میتواند به همراه هموطن جذابش ماسیمیلیانو آلگری ،نقشی تأثیرگذار در پرورش
نسل نخبهی مربیان جدید ایفا کنند .مربیگری در فرهنگ ایتالیائی نوعی فلسفهورزی است و همین نگرش متفاوت
موجب افتراق و امتیاز مکتب ایتالیائی از سایر مکاتب مربیگری است .کونته و آلگری تازهترین محصوالت این
مهمترین مکتب مربیگری دنیا هستند.

مدافع مدنظر استقاللی ها در نظر دارد هفته آینده
برای مذاکرات نهایی به تهران بیاید .باید منتظر ماند
و دید باالخره این بمب کی منفجر می شود!

مذاکرات شبانه با ویسی
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس  ،بعد از
مذاکرات جدی مسئوالن باشگاه تراکتورسازی با جواد
نکونام این بار آنها با عبداهلل ویسی سرمربی فصل گذشته
تیم سپاهان وارد مذاکره شدند .مذاکرات شبانه باشگاه
تراکتورسازی با ویسی برای هدایت سرخ پوشان بسیار
جدی بوده و باید دید نتیجه آن چه خواهد بود؟

دوره پر حاشیه

اولین روز دوره دوم آموزش پیشرفته مربیگری فوتبال با
حواشی بسیار جالب و شنیدنی همراه بود .دایی درباره انتقال
ترابی به پرسپولیس نظر داد و منصوریان به مجردهای
استقالل وعده هایی داد!

زیباترین گل ایرانی

گل پیمان حسینی به عنوان زیباترین گل جام جهانی فوتبال
ساحلی  2017انتخاب شد.

ایران در روز چهارم  13مداله شد

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از باکو ،نمایندگان
کشورمان امروز ،در رشته های وزنه برداری ،تیراندازی،
دوومیدانی ،تکواندو و دوومیدانی معلوالن صاحب مدال
شدند .بر این اساس ،در وزنه برداری ایوب موسوی در
وزن  94کیلوگرم با ثبت رکورد مجموع  381کیلو یک طال
برای ایران کسب کرد.

باز هم کی روش و برانکو
با شروع تمرینات سرخ پوشان برای بازی های آسیایی
و دعوت از ملی پوشان برای اردوی تیم ملی کی روش و
برانکو دوباره مقابل هم قرار خواهند گرفت.

یوونتوس به دنبال ستاره

یوونتوس به دنبال کسب سه گانه

یوونتوس قصد دارد تا تابستان امسال برای جذب داگالس کاستا ،ستاره جوان
بایرن مونیخ وارد عمل شود.
از زمان ورود آنچلوتی به بایرن ،داگالس کاستا نتوانسته رضایت سرمربی
ایتالیایی را جلب کند و به همین دلیل این هافبک برزیلی قصد دارد در صورت
ادامه این روند فضای دیگری را برای ادامه فعالیت خود برگزیند.
نشریه ایتالیایی «توتو اسپورت» ادعا می کند که کاستا نارضایتی خود را به
گوش سران بایرن رسانده و از آنها خواسته که زودتر تکلیف او را روشن کنند.
یوونتوس قصد دارد از شرایط مابین کاستا و بایرن استفاده کرده و برای جذب
این بازیکن جوان اقدام کند.
در سالهای اخیر انتقال های زیادی بین دو تیم بایرن و یوونتوس صورت
گرفته که می توان به بن عطیه و کینگزلی کومان اشاره کرد.

زمان اهدا جایزه  The Bestفیفا تغییر کرد

ناراضی بایرن

به گزارش بخش بین المللی ورزش  ،11یوونتوس در
حال حاضر در جام های کوپا ایتالیا و سری آ ایتالیا و لیگ
قهرمانان اروپا شانس کسب قهرمانی و همچنین کسب
سه گانه ر دارند تا فصلی رویایی را برای خود رقم بزنند.
آلگری در مصاحبه هایی جنجالی اعالم کرده با بازیکنانش
هم قسم شده اند برای موفقیت تیمشان تمام تالششان را
به کار ببندند.

جوایز بهترین های فیفا که چند سال با توپ طالی
فرانس فوتبال به طور مشترک برگزار می شد ،از امسال
به شکل و جایزه ای جدید توسط فیفا اهدا می شود .زمان
رای گیری برای جایزه  The Bestقرار است به اوایل
هر فصل منتقل شود تا افرادی که در رای گیری شرکت
می کنند ،براساس عملکرد بازیکنان و مربیان در فصل
قبل ،رای بدهند.

