
پس از انتخابات 29 اردیبهشت دوباره لبخند بر چهره  
خیلی ها نشست و با سپردن سکان کشتی ایران به دست 
به  جامعه  اقشار  همه ی  در  امید  تداوم  اعتدال،  جریان 
رئیِس دولِت  اکنون رئیس جمهور منتخب،  بار نشست. 
هر  و  انتخاباتی  نامزد  هر  حامیان  و  است  مردم  همه  
روزهای  بسازند. طی  را  ایران  کنار هم  در  باید  جریانی 
گذشته در سراسر ایران مردم درکنار یکدیگر به شادی 
دارد  ادامه  هم  هنوز  خودجوش  نشاِط  این  و  پرداختند 
توسط  پیروزی  این  منطقی  پذیرش  توجه  قابل  نکته  و 
بسیاری از مردمی است که حتی به روحانی رای ندادند 
حضور  مردم  پیروزی  جشن  در  بقیه  کنار  در  امروز  اما 
کرد  توجه  آن  به  به طور جدی  باید  که  نکته ای  دارند. 
نیاز شدید جامعه ی ما به شادی و لبخند است چرا که 
می تواند موتور محرک حرکت جامعه در مسیر پویایی و 
تحول باشد و از همه مهم تر نسل جوان را از فرو رفتن 
در کام نا امیدی و بی برنامه بودن و فساد نجات دهد. به 
واقع در کنار هم فریاد زدِن دوباره لبخند، دوباره پیوند... 
دوباره ایران؛ امروز که به قول روحانی مردم نشان دادند 
ملتی یک پارچه هستند که هیچ کس نمی تواند آن ها را 
به ورطۀ نزاع های قبیله ای، شهری یا روستایی بکشاند، 

واکسینه  برای  هرچیزی  از  بیشتر  ما  انگار  چسبد.  می 
نیاز داریم  کردن جامعه در برابر خیلی چیزها به شادی 
را  خوشحالی  طعم  و  کنیم  سبز  دوباره  را  امید  بذر  تا 
پیشرفت  جامعه موجب  بودن  و شاد  بچشیم. شادکردن 
و  فرهنگی  و  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه  و 
خانوادگی جامعه می شود؛ از بسیاری مسائل و بروز انواع 
آسیب های جامعه، جرم و بزهکاری، طالق، نابسامانی 
آید؛  می  عمل  به  جلوگیری  مسائل  سایر  و  خانوادگی 
اختالالت روحی در جامعه کمتر می شود و میزان رغبت 
ِمی  پیدا  افزایش  تولید،  و  دادن  کار  به  دل  و  تحصیلی 
در  اگر  افراد  است،  انسان  اساسی  نیاز  کند. شادی یک 
جامعه خود نتوانند این نیاز را برآورده کنند، رو به جوامع 
دیگری می برند، در نتیجه به تدریج از فرهنگ ملی خود 
دور می شوند و به تدریج فرهنگ و ارزش های غربی در 
جامعه رواج یافته و جامعه مسخ می شود؛ پس بهتر است 
مسئولین با همین فرمان شاد بودن مردم و لبخندهای پر 

نشاط خیابانیشان مسیر را ادامه دهند.
امروزه بیش از هر زماِن دیگری با این وضعیت مواجه 
توسِط  ما  زندگی  اساسی  های  تجربه  که  می شویم 
ای  ناشناخته  و  بینی  پیش  قابل  غیر  متعدد،  اتفاق های 

رقم می خورند که نقش ما را در شکل دادن و ساختن 
این تجربه ها، رفته رفته کمتر می کند. بی خبر بودن 
ها  آن  بر  کنترلی  هر  اِعماِل  از  را  ما  ها،  اتفاق  این  از 
ناتوان ساخته و به تدریج وضعیتی را شکل می دهد که 
با سرعتی شتاب آلود به سردرگمی و انزوا ختم می شود. 
و  اخبار  هیاهوی  از  پر  و  سریع  دنیای  در  شک  بدون 
معمایِی  وضعیِت  فهِم  برای  تالش  امروز،  اطالعاِت 
است  ناشناخته  ما  برای  آن  ابعاِد  از  بسیاری  که  کنونی 
از  آگاهی  با  تنها  زندگی،  صحیِح  مسیر  در  حرکت  و 
اتفاق های پیرامونی مان میسر خواهد بود. اتفاقات جامعه 
به ما یادآوری می کند که بدون درک ماهیت و گستره  
جامعه ی خویش نمی توان به درک واقع گرایانه ای از 

وضعیت موجوِد خود دست یافت.
مواجه  هایی  اتفاق  و  اخبار  با  لحظه  به  لحظه  ما   
هستند  دلچسب  و  خوشایند  آنقدر  گاهی  که  می شویم 
و  کنیم  می  شادی  و  غرور  احساِس  آن  شنیدن  از  که 
آن  قلب  در  را  خودمان  که  کننده  ناراحت  آنقدر  گاهی 
حادثه تلخ تصور کرده و متاثر می شویم؛ درست شبیه 
حس و حالمان بعد از شنیدن مهمترین اخبار این روزها؛ 
اشک  و  عمیق  ناراحتِی  و  انتخابات  از  بودن  خوشحال 

ریختن با گزارش های غم انگیز ریزش معدن، خوشحال 
شدن از حرکت های مردمی روز جامعه، احساِس غرور از 
اقتدار ایرانی و متاثر شدن از صدها خبِر سیاه و سفید که 

ما را با خود همراه ساخته اند. 
خارجه  امور  وزیر  مانند  ایران  مردم  امروز  اما 
نباید  آن ها  از  را  لبخند  این  دارند؛  لب  به  لبخند   شان 

گرفت.
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با  یا  جامعه  از  عضو  یک  عنواِن  به  من  وقتی 
نویسنده  یک  عنواِن  به  محورتر،  تکلیف  نگاهی 
بگویم: مسئول هستم! در مرحله اول اقرار به نوعی 
» انتخاب « می کنم. به این معنی که من از میاِن 
انواِع مختلِف رفتارها یعنی مخالفت با مسئولیت، 
به  نسبت  تفاوتی  بی  مسئولیت،  به  وقوف  عدم 
نیمی  نیمی مسئولیت و  یا نشان دادِن  مسئولیت 
عدِم مسئولیت، انتخاب می کنم که مسئول باشم. 
این انتخاب شاید ناشی از دگرگونی هاِی مختلِف 
ذهنی باشد که به من دست داده است؛ شاید ناشی 
از تربیِت طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی من باشد؛ اما 
این انتخاب از هر منبعی که سرچشمه گرفته باشد 
و نتیجه ی هر نوع تاثیر و تحول و تطوِر روحی، 
باشد،  که  تاریخی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
من را به درجه ای از نوعی شفافیِت فلسفی رسانده 
است. یعنی من بر روی سکوی انتخاب ایستاده ام، 
است؛  درخشان  تصمیم  یک  مرکز  که  سکویی 
سکویی که از نظِر من به هستِی من جهت داده 
و آن را از معنا و مفهومی که »در من« و »با من« 
و »از طریِق من«، »در دیگران« و »با دیگران« 
رهگذر  از  امروز  است.  کرده  سرشار  دارد  وجود 
ایستاده  انتخاب  بر سکوی  دوباره  ما  نیز  تاریخی 
پذیرفت.  را  مسئولیتش  باید  که  انتخابی  بودیم؛ 
این دهه  اتفاقات  ترین  از مهم  بدون شک یکی 
که در سرنوشت همه ما دخیل بود همین انتخاباتی 
بود که از سر گذراندیم؛ اتفاقی که به هر حال رخ 
داد و خوب است که همه ما با گفتِن »من مسئول 
هستم« در رقم خوردِن یک اتفاِق خوب شریک 
شدیم. امروز در ایراِن پساتحریم که بارقه های امید 
باِر دیگر شعله های گرما بخِش عقالنیت و اعتدال 
دولتی  لزوِم  پیش  از  بیش  است،  کرده  روشن  را 
کارآمد و به دور از افراط و تفریط حس می شود. 
از  است  گردشی  موارد  از  بسیاری  در  ما  انتخاِب 
فردیت به کلیت و یا از کلیت به فردیت؛ ولی در هر 
دو حال حقیقتی بزرگ در بطن این انتخاب نهفته 
است. با این انتخاب، بودِن خود را بدیهی و مسلم 
ثابت  خودآگاهانه،  نا  یا  خودآگاهانه  و  ایم  دانسته 
کرده ایم که بوده ایم و هستیم و باید با تحول، با 
دخالت در جریاِن عادی امور، با عوض کردِن مسیِر 
رودخانه ای که بی اعتناء به ما در کماِل خشونت، 
کله شقی و حرکتی زیانبار به پیش می تازد، بودِن 

خود را در عمل نیز نشان دهیم.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ایران 
در 2 خرداد ۱۳۷۶ برگزار شد. این انتخابات که به 
پیروزی غیرمنتظره محمد خاتمی انجامید آغازگر 
خرداد  دوم  و  اصالحات  به  که  است  دورانی 
انتخابات  در  مشارکت  میزان  شده است.  معروف 
این دوره ریاست جمهوری ۸۰ درصد از واجدین 
شرایط در انتخابات بود که رکورد بیشترین درصد 

میزان مشارکت را دارا است.
و  گروه ها  حمایت   ،۷۵ اسفند  اول  نیمه  در 
حدودی مشخص  تا  خود  کاندیداهای  از  احزاب 
شده بود و اکثر گروه های راست گرا حمایت خود 
را از علی اکبر ناطق نوری اعالم کرده بودند. در 
این سوی صحنه، تنها مجمع روحانیون مبارز و 
رسمی  به صورت  دانشجویی  تشکل های  برخی 

به حمایت از سیدمحمد خاتمی پرداخته بودند. 
در روز جمعه، دوم خرداد ۱۳۷۶ هفتمین دوره 
برگزار شد. در  ایران  انتخابات ریاست جمهوری 
شورای  نظارت  با  کاندیدا  چهار  انتخابات  این 
نگهبان تأیید صالحیت شدند و با هم به رقابت 

پرداختند:
بر خالف  نخستین  نتایج  انتخابات  روز  فردای 
محمد  سید  قاطع  پیروزی  از  همگان،  تصور 
ساعت  نهایی  نتایج  می کرد.  حکایت  خاتمی 
از  حالی  در   ۱۳۷۶ خرداد  سوم  شنبه،  روز   ۱۴
شد  اعالم  کشور  وزارت  انتخابات  ستاد  سوی 
خاتمی،  اصلی  رقیب  نوری  ناطق  اکبر  علی  که 
ساعتی پیش از آن در پیامی، پیروزی خاتمی را 
در انتخابات تبریک گفته بود. نتایج انتخابات بر 

اساس رأی مردم به شرح زیر اعالم شد:

سید محمد خاتمی 2۰۰۷۸۱۷۸ رأی )۶9(
علی اکبر ناطق نوری ۷2۴2۸۵9 رأی

رضا زواره ای ۷۷۱۴۶۰ رأی
محمد محمدی ری شهری ۷۴۴2۰۵ رأی

به دست  رأی  میان 29۱۴۵۷۵۴  از  نتایج  این 
آمد. 

مردم همیشه در صحنه ی ما همواره راهکارهای 
خود  منتخبان  به  مسئولیت  سپردن  برای  خوبی 
دارند، بیخود نیست که خودشان را به در و دیوار 
شورای   به  که  قهرمان  همه  این  با  تا  زنند  می 
شهر می فرستند آن وسط، پیشنهاد هم می دهند 
هم  داور  چند  حضور  ورزشکار  همه  این  بین  که 
سنت  به  احترام  برای  اینکه  یا  و  دارد  ضرورت 
پهلوانی حاکم بر شورا، تشک پهن کنند و جلسات 
جاهای  به  کار  تا  کنند  برگزار  تشک  روی  بر  را 
بدون  که  نکشد  امروز  رینگ  ی  گوشه  باریک 
همدیگر  خِم  یک  زیِر  شورا  اعضای  ِکشی،  وزن 
رو بگیرند و جدیدی مشتی را حواله ی دبیر کند. 
برای  هم  عامل  هادی  جای  خودمانیم  خداییش 

گزارش این مبارزه خالی بود.
در پای مصوبات، انگشت زدند

تا اینکه کسی نبیند از پشت زدند
گفتند که ما اهِل عمل هم هستیم
در صورِت اعضای ِدگر مشت زدند

کنیم  می  ِسرچ  داریم  ما  که  است  روز  دو  البته 
که عکِس سلفی عباس جدیدی در حین کوبیدن 
فکر  اما  کنیم  پیدا  را  دبیر  کردن  یقه  و  مشت 
شان  گوشِی  لحظه  آن  در  جدیدی  آقای  می کنم 
لو باطری بوده است و متاسفانه باید بگوییم اینبار 
از  بهتر  که  شما  جدیدی!  آقای  کردید  کاری  کم 
سایر اعضا می دانید یکی از وظایف اصلی اعضای 
شورا سلفی گرفتن در مواقع حساس است. اصال از 

قدیم گفته اند:
جفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که عکِس سلفِی مان منتشر شود هر روز

برای  است  خوبی  تجربیات  ها  این  حال  هر  به 
مردم  برای  آشی  خواستند  اگر  که  جدید  شورای 
تمام  باشد  آن  روی  روغن  وجب  یک  که  بپزند 
تا  بدهند  نظر  و  نچشند  را  آن  جداگانه  آشپزها 
شوربایی دیگر درست شود و گره های شهری را 
به زور دندان هم شده باز کنند و عکس سلفی هم 

فراموششان نشود!
این شهر گره دارد، کوَرش نکنید

هر منتقدی آمد دورش نکنید
با نیت مردم اگر آشی پختید

ممنون اگر این مرتبه شورش نکنید
بیخود هم نبوده است که متخصصان ما همواره 
را  گیری  گوشه  و  برده  فرو  مراقبت  جیِب  در  سر 
طلب کرده اند چون باز هم قدما گفته اند: دال خو 

کن به تنهایی که از شورا بال خیزد.

در آستان دوست 

عماد  وکیلی

                     شوربای شهر
دوباره لبخند مسئولیِت یک انتخاب

دوم خرداد۷۶

اردوی احسان حدادی در آلمان

شکست تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان

هند  در  تیرماه   ۱۵ آسیا  قهرمانی  دوومیدانی  مسابقات 
برگزار می شود و احسان حدادی یکی از شانس های کسب 
بازی های  در  که  حدادی  است.  رقابت ها  این  در  مدال 
کشورهای اسالمی مدال نقره را از آن خود کرد، این روزها 
به دنبال برگزاری اردوی سه هفته ای در آلمان است. او که 
آلمان مورد عمل جراحی قرار گرفته بود،  سال گذشته در 
پزشک  نظر  زیر  را  پزشکی  معاینات  است  قرار  همچنین 

معالجش انجام دهد.

باشگاه پرسپولیس طبق حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا با 
توجه اتفاقات و حواشی دیدار برابر الوحده با حکم محرومیت 

هوادارانش از حضور در استادیوم مواجه شده است.
در  می تواند  معنوی  هم  و  مادی  نظر  از  هم  که  حکمی 
جدال حساس برابر لخویا در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
از  این حال برخی  با  قهرمانان سرخپوشان را متضرر کند. 
هواداران پرسپولیس با احساس دین نسبت به این اتفاق در 
برانگیز مبلغ مربوط به حضور در  اقدامی جالب و ستایش 
استادیوم آزادی و خرید بلیت را به حساب باشگاه واریز کرده 
و دیگران را نیز تشویق به این مساله می کنند تا حداقل از 
نظر مادی بتوانند ضررهای مربوط به اقدام برخی هواداران 

که بانی این محرومیت شده اند را جبران کنند.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: موفقیت هایي که 
به آن رسیدیم حاصل کار گروهي باشگاه، تیم و هواداران 
اینها  بدون  و  رسیدیم  اینجا  به  و همدلي  اتحاد  با  ما  بود. 
و  فکر  حاضر  حال  در  و  ببریم  پیش  کاري  نمي توانیم 
کنیم.  استفاده  صعودمان  شانس  از  که  است  این  ذکرمان 
را  خود  برانگیز  جنجال  های  صحبت  بیرانوند  همچنین 
ناشی از ناراحتی دانست و از هواداران، پیشکسوتان و مردم 

عذرخواهی کرد.

به گزارش »ورزش سه«، لخویا قطر در گروه دوم لیگ 
به  قاطعانه  تساوی  دو  و  برد   ۴ با  توانست  آسیا  قهرمانان 
مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کند و به عنوان تیم اول 
برانکو  است. شاگردان  گرفته  قرار  پرسپولیس  برابر  اکنون 
لیگ  در  را  تیم  این  شکست  اولین  امیدوارند  ایوانکوویچ 
قهرمانان فصل جدید در کارنامه لخویا ثبت کنند و با این 
انگیزه فردا برابر این تیم قرار گرفته و به دنبال پیروزی در 

دیدار رفت هستند.

دیدار نهایی رقابت های تنیس روی میز بانوان بازی های 
کشورهای اسالمی صبح امروز در سالن سرحدچی برگزار 
شد و تیم های ایران و آذربایجان به مصاف هم رفتند که در 
پایان تیم کشورمان با نتیجه ۳ بر یک از سد میزبان گذشت 

و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

قهرمانی بانوان تیم ملی تنیس 
روی میز 

دلگرم به هواداران سرخ پوش

حذف »هیرنفین« در شب
 گلزنی قوچان نژاد

استقالل با منصوریان، در ریل درست!

عاطفه یاربان

دریچه

پشیمانی بیرانوند!

پرسپولیس به دنبال اولین 
شکست آسیایی لخویا

حول  ما  فوتبال  روزهاي  این  بحث هاي 
از  گردد  مي  پرسپولیس  باشگاه  محور 
اعتصاب و اعتراض تماشاگران و پیام هاي 
بیرانوند  نظرهاي  اظهار  و  اینستاگرامي 
شنیدیم همان طور که از شکستن اعتصاب 
و جور شدن پول و ادامه تمرینات اما در این 
بین اظهار نظر برانکو ایوانکوویچ هم عجیب 
بود که گفت: »افتخار ما این است که تنها 
تیم کامال ایراني لیگ هستیم« این اظهار 
نظر برانکو قبل از بررسي نیاز به موشکافي و 

بعد اعالم نقطه نظر دارد.«
ادعاي  این  آیا  که  است  این  اول  سوال 
برانکو ایوانکوویچ صحیح است؟ خوب جواب 

دوم  بان  دروازه  است.  منفي  سوال  این  به 
پرسپولیس کروات است و چند بازي هم در 
لیگ و یک بازي هم در جام حذفي به میدان 
رفته است و اتفاقا بد هم کار نکرده استسوال 
دوم این است برانکو خود خواهان  قهرمان 
کردن یک تیم صد در صد ایراني بوده است؟ 
پاسخ به این سوال هم منفي است بازیکنان 
خارجي ناکار آمد به سلیقه خدا مي داند چه 
کسي به برانکو تحمیل شد زیرا یکي را اصال 
بازي نداد و دو نفر دیگر هم اصوال حضوري 
جالب نداشتند به همین دلیل برانکو مجبور 
شد تیمش را ایراني بچیند البته با توجه به 
ضعف هاي بیرانوند در چند بازي خصوصا 

بازي هاي آسیائي و دربي  شاید باید از تنها 
انتخاب خوب خارجي امسالش بهره بیشتري 
اصوال  است  این  سوم  سوال  گرفت   مي 
این حرفها چه نتیجه اي دارد و اصوال در 
فوتبال دنیا در سطح باشگاهي ارزش حساب 

مي شود؟
بخر  ایراني  جنس  ایراني  که  شعار  این   
سالها است خواهاني ندارد که اگر این طور 
بود باید به درخواست چند سال پیش مجید 
جاللي از رئیس جمهور مبني بر عدم اجازه 
تائید  مهر  ایران  در  خارجي  مربیان  به  کار 
بزنیم و اصوال خود برانکو هم نباید در ایران 
مشغول به کار مي شد زیرا ایراني نیست از 

طرفي دیگر در هیچ کجاي دنیا این مسئله 
که بازیکنان باشگاهي از یک کشور باشند 
اهمیتي داده نمي شود چون مقوله باشگاه 
که  مجازي  وسیله  هر  با  موفقیت  یعني 
وجود دارد و به همین دلیل است هیچ کس 
به بایرن مونیخ و رئال مادرید و بارسلونا و 
یوونتوس و... دیگر تیمها خرده نمي گیرند 
که چرا  صد درصد تیمشان محلي نیستند.  
به  کمکي  هیچ  این صحبتها  بگوییم  باید 
فوتبال ما نمي کند. برانکو ایوانکوویچ باید 
تمرکز خود را بر انتخاب بازیکنان مناسب در 
فصل نقل و انتقال احترام به هوادار و هم 

تیمي و... بگذارد.

حرف های نچسب در حاشیه فوتبال

مدیره  هیات  نشست  از  بعد  افتخاري  رضا  سید 
اولین  ما  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  استقالل 
برگزار کردیم و مقداري درگیر  را در سال 9۶  نشست 
مسابقات بودیم. موضوع نشست امروز آیین نامه مالي 
بود که مورد ارزیابي قرار گرفت. بحث اصلي هم بحث 
تمدید قرارداد بازیکنان بود که قرار شد بعد از بازي با 
گزارش  منتظر  آنکه  ضمن  کنیم  ورود  آن  به  االهلي 

منصوریان هستیم.
ابراهیمي  قرارداد  تمدید  بحث  در خصوص  افتخاري 
و رضایي گفت: این دو بازیکن هم مثل بازیکنان دیگر 
براي ما اهمیت دارند. ما تبعیضي بین بازیکنانمان قائل 
من  به  لیستي  پیش  وقت  چند  منصوریان  نمي شویم. 
تا دست  از من خواست  داد ولي در تماسي که گرفت 
نگه دارم! وي افزود: او گفت شاید یکي دو تغییر داشته 

باشد و من هم صبر کردم، اگر بازیکن خارجي بخواهد 
که قطعا یکي از خارجي ها باید از لیست خارج شود و 
اگر هم داخلي باشد باید منصوریان روي آن فکر کند 
چون سرمربي دوست دارد همه جوانب تیمش را در نظر 
بگیرد. نمي گویم از بازیکنان مد نظر وي خبر ندارم اما 
اجازه بدهید او همه بررسي ها را انجام بهد و بعد به ما 

اسامي بدهد.
وي در خصوص زمان تمدید قرارداد منصوریان گفت: 
او هم مثل همه بازیکنان قراردادش تمدید خواهد شد. 
در فصل  استقالل  بدنساز  مربي  در خصوص  افتخاري 
آتي گفت: منصوریان از ما یک مربي خواسته که دستیار 
کي روش است. البته این آقا)مک در مورت( قرار نیست 
به صورت دائم به ایران بیاید و ظاهرا در جاي دیگري 
مثل کشور قطر در حال کار کردن است! فکر مي کنم 
بعد از بازي با التعاون در قطر با او صحبت شود که از او 
دعوت کنیم به ایران بیاید. ظاهرا منصوریان مي خواهد 
این مربي در یک ماه و نیم ابتداي فصل به ایران بیاید 

و دوره بدنسازي را برگزار کند و به تیم خودش برگردد! 
بدنساز  به  نیازي  تیم  استقالل  از  جونز  رفتن  از  بعد 
ابتداي  براي  اما  بود  بازي ها  کوران  در  چون  نداشت 

فصل قطعا باید بدنساز به تیم ما اضافه شود.
افتخاري افزود: نه ۱۰ هزار تومان، بلکه هر چه به ما 
قانوني  کاماًل  کاري  نکند،ما  درد  دستشان  کنند  کمک 
انجام مي دهیم و البته با پرسپولیس هم کاري نداریم که 
آنها چه کاري انجام مي دهند، اگر هواداران در موسسه 
سود  هم  کنند  باز  حساب  ما  نظر  مد  اعتباري  مالي 
بیشتري مي گیرند و هم به باشگاه کمک مي شود. وي 
در خصوص برنامه استقالل بعد از صعود به مرحله بعد 
لیگ قهرمانان گفت: اگر ما وارد ۸ تیم شویم قطعًا تیم 
تقویت مي شود و بازیکنان جدید به ما اضافه مي شوند. 
نگاه  را  او  قرارداد  االن  بر مي گردد چون  جباروف هم 
کردم و مشخص شد این بازیکن بعد از پایان قراردادش 
قطعا باید به استقالل برگردد. ضمن آنکه چشمي هم به 

تیم ما اضافه مي شود.

آینده مبهم آقای خاص با شیاطین سرخ
در  مورینیو  آیا  که  اینجاست  سوال 
با  مي شود؟  موفق  منچستریونایتد 
نه  منچستریونایتد،  فلسفه  به  توجه 
احتماال!  فعلي،  وضعیت  به  توجه  با  و 
پرامتیازترین  و  تهاجمي ترین  فلسفه 
هجوم  مبناي  بر  لیگ برتر  تاریخ  تیم 
تیم  فرگوسن،  درعصر  است.  شده  بنا 
حفظ  بر  مبتني  فعلي  شیوه  جاي  به 
و  مي داد  فاز  تغییر  سریع  خیلي  توپ، 
فقط به وقت اضطرار فوتبال واکنشي 
در  اما  مورینیو  مي گذاشت  نمایش  به 
جهت مخالف، نقشه هایش را براساس 
این  و  مي چیند  رقیب  برنامه هاي 
نهادینه  فلسفه  به  توجه  با  موضوع 
زمان  از  پوش  سرخ  باشگاه  در  شده 
باشگاه  فقید،  بازبي  سرمت  مربیگري 

مي کند.  تاکتیکي  آشفتگي  دچار  را 
است؛  دفاعي  بازي  عاشق  مورینیو 
مهره  این  با  حاضر  حال  در  چند  هر 
نشان  را  خودش  روي  تهاجمي ترین 

داده است.
دارد. خوبي  جوانان  فعلي  تیم 

خواهیم  آینده  در  آنچه  از  صرفنظر 
دید، مک نیر، مارسیال، دیپاي، لینگارد، 
بازیکناني  پریرا،  و  جکسون  کامرون 
خریداري  فن خال  توسط  یا  که  بودند 
شدند یا به دستور او از چشمه الیزال 
آکادمي باشگاه به تیم اصلي فراخوانده 
براي  عظیمي  میراث  پس  شده اند. 
مورینیو آماده است. فراموش نکنید در 
سال   2۳ زیر  بازیکن   ۱9 حاضر  حال 
دارند.  حضور  سرخ  شیاطین  تیم  در 

از  مورینیو  ساختار  فن خال،  برخالف 
و  پرفشار  بازي  برمبناي  که  آنجایي 
تدافعي است، تنها در بازه زماني حضور 
خودش در یک تیم )عمدتا حداکثر ۳ 
فصل( جواب مي دهد و چلسي،اینتر و 
رئال مادرید پس از جدایي او، نشاني از 

فوتبال مورینیویي نداشتند.
فن خال  از  را  تیمي  خاص  آقاي   
سني  میانگین  از  که  گرفت  تحویل 
برخوردار است؛ مطلوب ترین  2۵ سال 
سن براي پروژه قهرماني سازي مورینیو 
با  پرتغالي  سال.سرمربي   ۳ عرض  در 
را  پورتو  سال،   2۶ سني  میانگین 
داراي  چلسي  با  کرد،  اروپا  قهرمان 
میانگین 2۷ سال سن، 2 فصل متوالي 
قهرمان انگلیس شد، اینتر او میانگین 

دومین  در  و  داشت  را  سن  سال   2۷
رئال مادرید،  در  مربیگري اش  فصل 
میدان  در  را  ساله   2۶ تیمي  برنابئو، 

مي دید. 
نظر  مطلوب  بازیکن  طرفي،  از 
نیستند. کم  فعلي  تیم  در  مورینیو 

به  فن خال،  و  مورینیو  تفاوت  آیا 
یا  بود  خواهد  منچستریونایتد  نفع 
در  تفاوت  این  تیم؟  این  ضرر  به 
فن خال  قبل  سال  چند  گفته هاي 
 نمود یافت: او اعتقاد بیشتري به دفاع 

دارد. 
فلسفه من این است که همیشه باید 
را  مردم  باید  ما  معتقدم  کنیم.  حمله 
سرگرم کنیم. فلسفه ژوزه، روي برد به 
هر قیمتي بنا شده و این تفاوت ماست.

لیگ  قوانین جدید، سرگروه شدن در قرعه کشی  از یکی، دو سال گذشته و طبق 
قهرمانان به جایگاه تیم ها در رده بندی برترین تیم های اروپایی یوفا ارتباطی ندارد و 

تنها تیم های قهرمان ۸ لیگ برتر اروپا می توانند سرگروه شوند.
به این ترتیب بارسا که شانس قهرمانی در چمپیونزلیگ را هم ندارد، با وجود اینکه 
پس از رئال و بایرن در رده سوم بهترین تیم های اروپایی قرار دارد، در لیگ قهرمانان 

فصل بعد، در سید دوم جای خواهد داشت و این به آن معناست که آبی اناری ها ممکن 
است در گروه تیم های خطرناکی چون بایرن، چلسی، یوونتوس و موناکو قرار بگیرند.

بنفیکا،  اسپانیا( همگروه شود.  )قهرمان  مادرید  رئال  با  نمی تواند  قوانین  بارسا طبق 
اسپارتاک مسکو و شاختار اوکراین نیز دیگر سرگروه هایی هستند که ممکن است بارسا 

در گروه آنها قرار بگیرد.

عواقب تلخ دوم 
شدن بارسلونا در 

اللیگا

را ترک خواهد کرد،  بارسا  پایان فصل  انریکه اعالم کرد که در  لوییس  از زمانی که 
والورده نیز در مورد احتمال انتخاب به عنوان سرمربی بعدی سکوت کرده بود و در تالش 
بود که بیلبائو را به لیگ اروپا برساند. اتفاقی که با پیروزی بارسلونا برابر آالوز در فینال 

کوپا رخ خواهد داد.
اما در این میان والورده شرایط حضور خود در بارسلون را فراهم کرده و دو نگرانی اصلی 

خود شامل یافتن محل سکونت و ثبت نام فرزندان در مدارس جدید برطرف شده و تمام 
اخبار و نشانه ها حاکی از آن است که به زودی نام والورده به عنوان سرمربی جدید بارسا 

اعالم خواهد شد.
رئیس باشگاه بارسلونا اعالم کرد که بعد از برگزاری فینال کوپا، نام سرمربی جدید بارسا 

اعالم خواهد شد اما دیگر تقریبا حضور والورده قطعی به نظر می رسد.

سرمربی جدید 
بارسا در کاتالونیا 

مستقر شد

           زهی این کیمیای حق که هست از مهر جان او
                                                           که عین ذوق و راحت شد همه رنج و تعب ما را

عنایت های ربانی ز بهر خدمت آن شه
                                                                        برویانید و هستی داد از عین ادب ما را

بهار حسن آن مهتر به ما بنمود ناگاهان
                                                                      شقایق ها و ریحان ها و گل های عجب ما را

     زهی دولت زهی رفعت زهی بخت و زهی اختر
                                                                که مطلوب همه جان ها کند از جان طلب ما را

                                                          موالنا


