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ایران  مردم  و جان  قلب  و  داد  رخ  فاجعه ای عظیم  باز 
را ِفُسرد و بازخوردش شد نشر دل نبشته های سوزناک و 
در  توحش  تبلور  مظلوم  قربانی  از  رنگارنگ  عکس های 

جامعه.
این رقابت منفور و منحوس برای همدردی اگرچه شاید 
ولی بخش  باشد  قربانی  بر آالم خانواده   تسکین موقتی 
اعظم آن ابراز فشل مسئولیت اجتماعی مردمان جامعه ای 
است که یاد نگرفته اند چطور از پس عناصر ناهنجار ناشی 
رسالت  سال،  سالیان  که  وقتی  بیایند.  بر  از یک سقوط 
فراموشی  دست  به  اخالق  مکارم  از  پاسبانی  و  آموزش 
مای  و  تا من  داشت  انتظار  نمی توان  باشد،  سپرده شده 
دغدغه مند راهی برای درمان زخم های عفونت زده  جامعه 

پیدا کنیم. 
نمی توانیم  می نگریم  خودمان  بر  و  دور  به  وقتی  حتی 
کاستی های  معلول  خود  که  را  روانی  ناهنجاری های  رد 
فراوان اجتماعی  هستند نادیده بگیریم. ناهنجاری هایی که 
سبب می شوند بی پروا خشونت کالمی به کار ببریم و الفاظ 
رکیک جنسی را به وفور در هر لحظه از شبانه روز بگوییم 
و  روزمره  سیاسی  اتفاقات  قبال مهم ترین  در  بشنویم.  و 
مسئوالنه  رفتاری  اینکه  جای  به  مملکتمان  اجتماعی 
جوک های  قالب  در  لودگی  و  استهزاء  با  باشیم  داشته 
موهن جنسیتی پروسه  عادی سازی را در قبال شان دنبال 
آمار دانشجوهای تحصیالت  باالترین  با وجود  می کنیم. 
تکمیلی ترازوی سرچ هایمان در گوگل بدجوری به سمت 
واژه های تخصصی  تا  است  واژه های مستهجن سنگین 
علمی! با اینکه با وجود تجربه  بیش از هشت سال گشت 
ارشاد، هنوز هم تریبون  های رسمی تمام بندهای اسالم را 
رها کرده اند و با خشم و هیاهو از بی حجابی می نالند! این 
حجم از خشونت و جنسیت زدگی نشان از بحران سالمت 

روان در ایران دارد.
بخش غم انگیزتر ماجرا آنجاست که ما باید درک کنیم 
معصوم  قربانیان  اینکه  از  بیش  آتناهای سرزمینمان  که 
تجاوز باشند قربانیان سکوتند. سکوتی تلخ و یخ زده در 
میان باورهای کهنه و مندرس جامعه ای که هنوز نمی تواند 
مانع وقوع جرم باشد. جامعه ای که قانون در آن ضمانت 
اجرایی ندارد! جامعه ای که هرجا می بیند ارزش هایش زیر 
تا کسی  آن سرپوش می گذارد  روی  گذاشته می شود  پا 
می شود،  تجاوز  کودکی  به  که  وقتی  نشود.  آن  متوجه 
وقتی فسادهای اخالقی در مدارس فوتبال و کشتی و... 
افشا می شود، وقتی که پرونده  سنگین فساد اخالقی افشا 
می شود، مسئوالن چشم در چشم هم می دوزند و هیس 
می کشند تا شاید با سکوت و اطاله ی دادرسی به دست 

فراموشی سپرده شود.
کتمان عفونت های روی زخم کهنه  فرهنگ و اخالق 
نه تنها چاره ای برای دردهای بی درمان این بحران نیست 

بلکه سیر قهقرایی به سوی سقوط را تسریع می نماید.

24 تیر ماه 1288 )15 جوالي 1909( شهر تهران پس از 
یک روز جنگ خیاباني به دست افراد مسلح بختیاري، گیالن 
و مجاهدین مشروطیت افتاد و محمدعلي شاه قاجار پس از 
سفارت  تابستاني  ساختمان  به  خانواده اش  با  آن،  از  اطالع 
روسیه در زرگنده قلهک پناهنده شد. وي قبال در سلطنت 
آباد مستقر شده بود و با اینکه هنوز پانصد قزاق و تعدادي 
توپ در اختیار داشت تصمیم به تحّصن در سفارتخانه خارجي 

گرفته بود.
در  تحّصن  با  محمدعلي شاه  مورخان،  از  برخي  تفسیر  به 
ساختمان تابستاني سفارت روسیه، پناهنده شدن به بیگانه را 
بر مذاکره با سران مخالفان و پذیرفتن شرایط آنان ترجیح داد 
که در »تاریخ« به عنوان اقدامي حقارت آمیز ثبت شده است. 
هم زمان، سایر مقامات نزدیک به او نیز به سفارتخانه ها پناه 
بردند. چون )ظاهراً!( سفارتخانه هاي روسیه و انگلستان براي 
اضافي،  مقام هاي  به  نداشتند  تحّصن جاي  متقاضیان  همه 
باالي  بر  تا  شد  داده  دولت  دو  این  پرچم  یک  هرکدام 
این  خانه هایشان نصب کنند که کسي متعرضشان نشود!!. 

وضعیت نیز یک لکه ننگ بر تاریخ ایران اضافه کرده است.
سفیران روسیه و انگلستان سپس به طور جداگانه و با لحني 
متفاوت از سردار اسعد و سپهدار تنکابني فرماندهان نیروهاي 
فاتح تهران خواستند که به زد و خورد پایان دهند و مسئله 
را از راه مسالمت حل کنند!. فاتحان تهران خواستار تسلیم 
سرهنگ لیاخوف )فرمانده روس نیروي قزاق مستقر در تهران 
و  شد  موافقت  که  شدند  بود(  بسته  توپ  به  را  مجلس  که 

لیاخوف به فاتحان تهران مراجعه کرد و تأمین خواست.
بعد یک شوراي عالي 28 نفري تشکیل و همان  دو روز 
روز محمد علي شاه را به دلیل پناهنده شدن در خاک وطن 
به سفارتخانه خارجي، از سلطنت خلع و پسر 12 ساله او احمد 
میرزا را به سلطنت برداشت و چون او هنوز طفل بود؛ قرار 
شد که عضدالملک »ایلخان قاجار )رئیس وقت ایل مغول تبار 
قاجار(« نیابت سلطنت را بر عهده گیرد. این ایل به روش 
احمد  داشت!.  »ایلخان«  هنوز   ،14 ـ   12 قرون  مغول های 
میرزا در آن لحظه با پدرش در سفارت روسیه بود که از آنجا 

به کاخ سلطنتي انتقال یافت.

در آستان دوست 

شوهر مظلوم
چرا به هدف های خود نمی رسیم؟

مسکینی به مدال برنز کاراته 
آسیا رسید AFC پرسپولیس و استقالل را نقره داغ کرد

آزمونیبراییکانتخابسرنوشتساز

فخرالدین عراقی

علیرضا پنکه ساز

بیشتر انسان ها می دانند که باید در زندگی شان چه باید 
بکنند ولی هرگز کاری را انجام نمی دهند. زیرا در آن ها 
انگیزه کافی برای اقدام کردن و ساختن آینده ای مطمئن 

وجود ندارد.
خیلی از افراد از دیدن انسان های پرتالش و پرتوان که 
کارهای خود را با انرژی و انگیزه انجام می دهند، تعجب 
می کنند. افراد موفق چگونه رفتار می کنند که به راحتی 
موفق می شوند و به هدف های خود می رسند؟ چرا افراد 
عادی نمی توانند به هدف های خود برسند؟ سؤال هایی که 
من از خودم می پرسم باعث می شوند که در پی یافتن 
پاسخ آن ها باشم. این سؤال ها ذهن را درگیر می کنند 
به طوری که تا جوابشان را پیدا نکنید انگار چیزی را گم 

کرده  اید و در صدد پیدا کردن آن هستید.
و  باشد  کرده  گم  چیزی  که  را  شخصی  دیده  اید  آیا 
سراسیمه در پی یافتن آن باشد؟ افراد موفق هم همیشه 
افراد  بالعکس  از خودشان می پرسند؟  سؤال های خوبی 
عادی و ناموفق سؤال هایی از خودشان می پرسند که نیرو 
و انگیزه را از آن ها می گیرد. مثاًل از خودشان می پرسند 
که چرا مردم بیمار می شوند؟ چرا فالنی این همه بدبخت 

است؟ من چه کار کنم که فقیر نباشم؟
به  سؤال ها  این  از  یک  کدام  پرسیدن  شما  نظر  به 
انسان انگیزه می دهد؟ کدام سؤال ها انسان را به سمت 
هدف های واال رهنمون می کند؟ خوب به نظرم کاماًلً 
مشخص است که سؤال های خوب و انرژی بخش باعث 

ایجاد انگیزه در انسان می شوند.
گاهی وقت ها هم افرادی هستند که به سمت هدف شان 
گام بر می دارند، ولی در میانه راه مثل اتومبیلی که از کار 
بیافتد ناگهان دست از تالش بر می دارند. من با بسیاری از 

این نوع افراد صحبت کرده ام. از آن ها سؤال های زیادی 
در مورد هدفشان و از اینکه بعد از رسیدن به هدفشان چه 
اتفاقی خواهد افتاد پرسیده ام. جواب هایی که به من داده اند 
این نکته را نشان داده اند که همه آن چیزی که باعث 
دست برداشتن این افراد از هدفشان شده است از دست 
دادن انگیزه بوده است. جالب این است که بیشتر این افراد 
هدف های خوبی همه داشته اند ولی به یک قسمت از کار 

اصال فکر نکرده اند.
این افراد به اینکه در هدف های بلندمدت از دست ندادن 
انگیزه بسیار مهم است فکری نکرده اند. آن ها پیش خود 
فکر کرده اند که انگیزه انجام کار و رسیدن به اهداف با 
گذشت زمان تفاوتی نخواهد کرد. آن ها با این ذهنیت که 
انگیزه رسیدن به اهدافشان را از دست نخواهند داد گام 

در این راه گذاشته اند.
ولی دوستان مسأله پیچیده تر از آن است که این افراد 
می دانند. در راه رسیدن به اهداف انگیزه بسیار مهم است. 
الزم است بگویم که داشتن هدف های بزرگ می تواند 

موارد زیر را در پی داشته باشد:
بزرگی  انگیزه های  بزرگ  هدف های   -1 

می خواهند.
دوستان عزیز هدف های کوچک چون که زمان زیادی 
را طلب نمی کنند و رسیدن به آن ها زیاد زمان بر نیست، 
انگیزه بزرگی نمی خواهند. مثاًل خریدن یک دوچرخه در 
مدت زمان 2 ماه نیاز به انگیزه زیادی ندارد، ولی گرفتن 
مدرک دکترا برای یک دانش آموز دبیرستانی یک هدف 
بلندمدت است و نیاز به ایجاد و حفظ انگیزه بلندمدت 
دارد. به طوری که در طول مسیر شخص مورد نظر این 
انگیزه را از دست ندهد و انرژی کار و تالش او در طول 
زمان کم نشود. الزم است که بگوییم اگرچه ممکن است 
زمان رسیدن به اهداف بلندمدت زمان بر باشد ولی مهم 

این است که انگیزه رسیدن به این اهداف از دست نرود.
2- هدف های بزرگ دریچه ای را به روی شما 
می گشایند که به دنیای نیروی بی کران دست 

پیدا کنید.
پس از آنکه هدف های بزرگی برای خود انتخاب کردید 
ممکن است رسیدن به آن ها مشکل یا نشدنی به نظر 
بیاید. در اینجا نکته ی  مهم این است که هدف های شما 
باید الهام بخش باشند. اگر اینگونه باشد نیروهای درونی 
شما آزاد شده و به خدمت شما می آیند. هدف های بزرگ 
شوق و هیجانی فوق العاده زیاد را در شما ایجاد می کنند. 
در یک  که  است  این  من  بزرگ  اهداف  از  یکی  مثاًل 
سمینار 5000 نفری سخنرانی کنم و به مردم آموزش 
دهم تا زندگی خوبی داشته باشند. این هدف در وجود 
من شوق و هیجان فوق العاده زیادی ایجاد می کند. خود 
این شوق و هیجان باعث می شود که با انرژی بیشتری 
به سمت هدف حرکت کنم و تا وقتی به آن نرسیدم از 

تالشم دست برندارم.
3- تعهد و الزام در رسیدن به هدف بسیار 

ضروری است.
باشند  را دیده  اید که اهداف بزرگی داشته  افرادی  آیا 
ولی برای رسیدن به آن اهداف هیچگونه تعهدی نداشته 
باشند؟ یکی از مواردی که باعث می شود عده زیادی از 
مردم به اهدافشان نرسند نداشتن تعهد است. بیشتر مردم 
برای رسیدن به اهدافشان تعهدی ندارند و به خودشان 
می گویند که خوب اگر به این هدف رسیدم که خوب 
است و اگر نرسیدم هم مسأله ای نیست به دنبال هدف 
دیگری می روم. تا به حال چند بار این کار را کرده  اید. 
یعنی به هدفی نرسیده  اید و سراغ هدفی دیگر رفته  اید؟ 
اگر این کار را انجام داده  اید شما برای رسیدن به هدفتان 
تعهدی نداشته  اید و این یکی از مسائلی است که باعث 

شکست بسیاری  انسان ها می شود. پس همین االن برای 
رسیدن به اهدافی که دارید تعهد ایجاد کنید و به خودتان 
قول بدهید که تحت هر شرایطی باید به هدفتان برسید.

4- رؤیاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید
در آخر این مقاله می خواهم بگویم که بعضی ها چنان در 
زندگی روزمره و آرزوی رسیدن به هدف ها غرق می شوند 
که شادی های خود را فراموش می کنند. بیشتر مردم پیش 
خود فکر می کنند که زمانی خق دارند زندگی کنند و از 
زندگی لذت ببرند که به فالن هدف برسند. واقعیت این 
است که اگر تالش کنیم که طوری که زندگی کنیم که 
در مسیر حرکت به سمت هدف از زندگی االنمان هم 
لذت ببریم بهره بیشتری از زندگی برده ایم. در عین حال 
که هدفمان مسیر نهایی را به ما نشان می دهند باید به 
اکنون و االن هم توجه کنیم و از زندگی و خانواده خود 

غافل نباشیم.
برای رسیدن به هدف موارد مهمی را فراموش نکنیم 
که صدمات جبران ناپذیری را به ما وارد کند. افرادی را 
می شناسم که در راه رسیدن به هدف های بزرگ خود 
از همسر و فرزندانش غافل شده و در آستانه از دست 
دادن خانواده قرار گرفته اند. پس به یاد داشته باشید که 
زندگی کردن در لحظه بسیار مهم است و باید از دقایق 
زندگی لذت ببریم. این مطلب به این معنی نیست که 
آینده را فراموش کنیم و هر چه هست و نیست را همین 
امروز مصرف کنیم. افراد موفق لذت های امروز را تجربه 
می کنند و برای لذت های فردایشان برنامه ریزی می کنند. 
اینکه چگونه این کار را انجام می دهند نیاز به مهارت هایی 
دارد که قابل کسب هستند و می توانند آموخته شوند. 
انسان های موفق همیشه در حال یادگیری هستند و به 
اکتفا نمی کنند. شما هم می توانید در  امروزشان  دانش 

گروه افراد موفق و هدفمند قرار بگیرید. 

روزي که محمد علی شاه قاجار در میهن 
خود، به سفارت روسیه پناهنده شد!

به یک گره که دو چشمت بر ابروان انداخت
                                                    هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت

فریب زلف تو با عاشقان چه شعبده ساخت؟
                                          که هر که جان و دلی داشت در میان انداخت

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

دوران افول دژاگه

کوتاه ورزشی

همدردی سردار فوتبال ایران 
درباره قتل آتنا

ریسک پانیونیوس و اولین دیدار 
ایرانی ها در یونان

رسانه های  اخبار  یک  تیتر  دوباره  آزمون  سردار 
داستان  بار  این  انگار  است.  شده  خارجی  و  داخلی 
التزیو  مثل  بزرگ تر  تیم های  از  یکی  به  او  انتقال 
هنوز  سردار  خود  حال  این  با  است.  شده  جدی 
آخرین  در  اما  نداشته  مورد  این  در  اظهارنظری 
مطلب اینستاگرامش، این دل نوشته احساسی را برای 
آتنا که چند روز  نام  به  فوتبالیست ها و دختربچه ای 
پیش داستان به قتل رسیدنش همه را تحت تاثیر قرار 

داد، منتشر کرده است.

دیدار  در  گذشته  شب  یونان  پانیونیوس  تیم 
این  در  رفت.  گوریسا  مصاف  به  اروپا  لیگ  پلی آف 
تیم  برای  دقیقه  و حاج صفی 90  دیدار شجاعی ۷8 
یونانی بازی کردند. میخائیل گریگوریو، سرمربی تیم 
پانیونیوس در نشست خبری پس از این بازی با اشاره 
مسعود  از  غیر  »به  گفت:  ایرانی اش  ملی پوشان  به 
تجربه   بازیکنان  سایر  حاج صفی  احسان  و  شجاعی 
چندانی از بازی در اروپا نداشتند. به همین خاطر من 
ریسک  ابتدا  از  ایرانی  بازیکن   2 به  دادن  بازی  در 
انجام  با  فقط  و  داشتند  بزرگی  تجربه  آن ها  کردم. 
5 تمرین گروهی همراه پانیونیوس به زمین رفتند.«

در دومین روز از رقابت های کاراته قهرمانی آسیا که در 
آستانه قزاقستان در جریان است که در وزن 55-کیلوگرم 
امید، علی مسکینی ابتدا حریفی از قزاقستان را 9 بر 3 از 
پیش رو برداشت. سپس مقابل کاراته کایی از چین پس  
از تساوی 2 بر 2 با رای داوران برنده میدان شد. در مبارزه 
سوم و نیمه نهایی علی مسکینی مقابل نماینده اردن در 
حالی 2 بر یک بازنده شد که داوران امتیازات مسلم وی 
را نادیده گرفتند. بدین ترتیب علی مسکینی در جدول رپه 
شارژ مقابل حریف تایلندی 9 بر 2 به برتری رسید و مدال 

برنز را از آن خود کرد.

برلین  در  انفرادی  به صورت  روزها  این  دژاگه  اشکان   
تمرین می کند و شرایط ش به اندازه گذشته ایده آل نیست. 
او یک فصل کاماًل ناموفق داشت و حاال منتظر است تا 
در  او  که  اینجاست  نکته  روبرو شود.  پیشنهاد جدیدی  با 
حال حاضر هیچ پیشنهادی ندارد. دژاگه هدفش ماندن در 
اروپاست به همین دلیل دنبال پیشنهادهای اروپایی است. 
او می تواند به ایران بیاید و در یک تیم لیگ برتری بازی 
کند ولی تأکید دارد که باید در سال جام جهانی در اروپا 

بماند.

بحران سالمت روان 
در ایران

انتقادات جادوگر از مدیران نفتی

جدایی بونوچی از یووه

سرمربی تیم نفت تهران گفت: آن هایی که از نفت 
پول می خواهند حق دارند اما ای کاش این قانون برای 

همه تیم ها یکسان بود.
علی کریمی سرمربی نفت تهران در خصوص بدهی 
باشگاه نفت به بازیکنان و مربیان سابق این تیم گفت: 
تیم نفت و همه آن هایی  بازیکنان و کادر فنی سابق 
که از این باشگاه طلب دارند، حق قانونی شان است که 
پیگیر مطالبات خود باشند و براساس قراردادی که بین 
آن ها و باشگاه بود، تا ریال آخر آن را دریافت کنند و 
باشگاه هم باید تمام و کمال پول همه را بدهد، چون 

همه برای این تیم زحمت کشیدند، اما ای کاش آقایان 
نفت  باشگاه  برای  که  را  زمانی  فتاحی  و  ساکت  تاج، 
برای  کند،  پرداخت  را  بدهی هایش  تا  گرفته اند  درنظر 

همه تیم ها لحاظ کنند.
او ادامه داد: کاش این قانون را برای همه تیم ها لحاظ 
باشگاه ها  بین  که  نیاید  وجود  به  ذهنیت  این  تا  کنند 
تبعیضی قائل شده اند. من تا به حال یاد ندارم که از این 
برخوردها دیده باشم، و جالب است که این روزها روی 
یک تیم خاص متمرکز شده اند. سؤال من این است که 

آیا فقط تیم نفت است که بدهی دارد؟ 
همه  برای  فوتبال  فدراسیون  کاش  گفت:  کریمی 
اکنون  چون  می گرفت،  درنظر  را  قانون  این  تیم ها 
نمی دانم چه جریانی پشت قضیه است که فقط مسائل 

مربط به باشگاه نفت پیگیری می شود. 
سرمربی نفت ادامه داد: از سال های گذشته تا امروز 
تیم مطالبات  و عوامل مختلف یک  مربیان  بازیکنان، 
هیچکدام  اما  می خواستند  خود  باشگاه های  از  زیادی 
کمیته  در  آن ها  پرونده های  و  است  نشده  پرداخت 
االن  تا  فتاحی  آقای  دارد.  وجود  استیناف  و  انضباطی 
کجا بوده و چرا سراغ آن پرونده ها نمی رود تا بقیه هم 

به مطالباتشان برسند. چرا او دنبال بقیه نیست؟ چرا او 
دنبال مصاحبه در مورد نفت است؟ اتفاقاً پیگیری بابت 
حق و حقوق بازیکنان خوب است، اما به شرطی که فقط 

برای یک تیم خاص و دالیل خاص نباشد. 
می کنند  مصاحبه  اینقدر  آقایان  داد:  ادامه  کریمی 
همه  این  جای  به  شود.  پاسخگویی  به  مجبور  آدم  تا 
به  تا من هم مجبور  را حل کنید  مصاحبه، مشکالت 
پاسخگویی نشوم. من یک سوال از آقای فتاحی دارم، 
از شما می پرسم چطور یک تیم لیگ یکی تمریناتش را 
طوری برگزار می کند که انگار قرار است در لیگ برتر 
حاضر شود. این شنیده ها وجود دارد، چرا کسی به این 
ابهامات پاسخ نمی دهد؟ و چرا رفتاری می شود که آدمی 

را دچار ابهام کند. 
تیم  این  وضعیت  مورد  در  همچنین  نفت  سرمربی 
عنوان کرد: من از روزی که به صحبت ها و وعده های 
مسئوالن این باشگاه اعتماد کردم، صبح و بعدازظهر به 
همراه کادر فنی، تمرینات را آغاز کرده و سعی مان بر 
این بوده که عقب ماندگی زمانی را تا حد امکان کاهش 
را  نهایت همکاری  بازیکنان هم  دراین مدت  و  دهیم 
بازیکنان  و  آن ها تشکر کنم. من  از  باید  داشته اند که 

آغاز کردیم و هر روز  را  قرارداد کار  اول بدون  از روز 
نگران بابت همین مصدومیت بچه ها بودم مثل همان 
اتفاقی که برای مهرآزما افتاد، شاید از همان ابتدا نباید 
و  فنی  کادر  شرمنده  حداقل  اینطور  می کردم،  اعتماد 
بازیکنان نمی شدم.  او افزود: متأسفانه آن همدلی و آن 
یکدست بودن را ددر تیم بیرونی باشگاه نفت نمی بینم 
و به همین دلیل چند روز قبل هم گفتم که امیدوارم 
روز  ان  از  اما  نشوم،  تصمیم جدیدی  اتخاذ  به  مجبور 
تا به حال نه تنها اتفاق جدیدی نیفتاده، بلکه به نظر 
هیچ  تیم  سرنوشت  باشگاه  مسئوالن  برای  می رسد 
اهمیتی ندارد، چرا که اگر غیر از این بود، حداقل باید 
نهایی می شد. علی  بازیکنان  قرارداد  امروز وضعیت  تا 
این  عنوان کرد:  بازی سوپر جام  در خصوص  کریمی 
برگزار  را  بازی مهم سوپرجام  باید  تیم چند روز دیگر 
نیست. من  بازیکنانش مشخص  تکلیف  اما هنوز  کند 
گفته ام  قباًل هم  ندیده ام.  تیمی  هیچ  در  چنین چیزی 
به هر قیمتی حاضر به کار کردن نیستم و اگر تا روز 
یکشنبه تکلیف تیم و بازیکنان مشخص نشد، قطعاً از 
دوشنبه در تمرینات حاضر نمی شوم و باشگاه می تواند به 
دنبال گزینه جدیدی برای سرمربیگری در تیم ش باشد.

به نظر می رسد اخبار جدایی لئوناردو بونوچی، مدافع 
در  است.  شدن  جدی  حال  در  یوونتوس  ایتالیایی 
روزهای گذشته اخباری در مورد تمایل میالن به جذب 
بونوچی و احتمال جدایی این مدافع 30 ساله شنیده شد 
و اگرچه هواداران یوونتوس در ابتدا احساس می کردند 

به  اما  است،  شایعه  یک  به  شبیه  چیزی  اتفاق  این 
یکباره اخبار مربوط به بونوچی به خود سرعت گرفت 
جدی  لحظه  هر  باتجربه  مدافع  این  خروج  احتمال  و 
اما دلیل اصلی تمایل بونوچی به جدایی،  تر می شود. 
ایتالیایی  سرمربی  آلگری  ماکسی  با  وی  اختالف 
تصمیم  شدن  قطعی  باعث  دیگر  که  است  یوونتوس 
اخبار  طبق  است.  شده  جدایی  بر  مبنی  مدافع  این 
و  گذشته  سال  فوریه  ماه  در  البته  »توتومرکاتووب«، 
در پایان دیدار برابر پالرمو، اختالفات این دو علنی شد 
اما مطبوعات ایتالیا آن اتفاق را تنها بخش کوچکی از 

تنش بزرگ میان آلگری و بونوچی می دانند. همچنین 
اخباری در مورد جر و بحث بونوچی با آلگری در بین 
البته  دو نیمه فینال لیگ قهرمانان نیز شنیده شد که 
مدافع یووه این اخبار را به شدت تکذیب کرد اما به هر 
باشد،  داشته  حقیقت  بونوچی  جدایی  شایعه  اگر  حال 
رسانه های  است.  آلگری  با  اختالف  آن  اصلی  دلیل 
این  فروش  برای  یوونتوس  که  کردند  ادعا  ایتالیایی 
مدافع 30 ساله 40 میلیون یورو می خواهد و همچنین 
شایعاتی شنیده می شود که احتمااًل ماتیا دی شیلیو یا 
الساندرو رومانیولی به عنوان بخشی از این انتقال راهی 

یووه خواهند شد. در این بین مدیر برنامه های بونوچی 
اما چیزی  نکرد  رد  را  باشگاه  دو  بین  مذاکرات  انجام 
هم در مورد اینکه آیا این انتقال صورت خواهد گرفت 

یا نه، نگفت. 
حال  در  گفت:«  مرکاتو  کالچو  با  گفتگو  در  لوچی 
حاضر هیچ احساسی ندارم. باید صبر کنیم و ببینیم که 
چه اتفاقی می افتد.«  پیش از این باشگاه های مختلفی 
خدمت  به  برای  بارسلونا  و  منچسترسیتی  جمله  از 
یوونتوس  اما  بودند  کرده  عالقه  ابراز  بونوچی  گرفتن 

پیشنهادهای آن ها را رد کرده بود.

                                            اسکار تلخ ترین انتقال فصل تعلق می گیرد به:

شاعر:  سعید سلیمان پور ارومی

   »همسرم با غم تنهایی خود خو می کرد«
   موقـع بحث هوو- لیک هیاهـــــو می کرد!

   بسکه با فکـــر و خیاالت عبث می خوابید
   نصف شب در شکـم آن زنه چاقو می کرد!

   وقتی از رایحه ی عشق سخن می گفتم
   زود پا می شد و تی شرت مرا بو می کرد

   طفلکی مادر مــن آش که می پخت زنم-
   معتقد بود در آن جنبـــــــل و جادو می کرد

   بهـــر او فاخته می دادم و می دیدم شب
   داخل تابـــه به آن سس زده کوکو می کرد!

   آخـــــــر برج کــــه هشتم گرو نه می شد
    باز از مـــــن طلب ماهــــی و میگو می کرد

   فیش دریافتــــــــــی بنده از او مخفی بود
    زن همکـــــار ولی دست مـــــرا رو می کرد
   دخل یکمـــــــــاه مرا می زد و ظرف یکروز
   خـــرج مانیکــــــــور و میزامپلی مو می کرد

   گـــــر نمی دادم بــــــا اشک سر مژگانش
   آب می زد بــــــــــه ته جیبم و جارو می کرد   

    هر زنی غیر خودش عنتــــر و اکبیری بود
    شخص »جینا...« را تشبیه به »...لولو« می کرد!

     مثل آن کارتـــــون از لطف مداد جـــــــادو
    بوالعجب شعبده ای بــا چش و ابرو می کرد

    دکتر تغذیه ای داشت که ماهی صد چوق
    می گرفت از مــــن و تقدیم به یارو می کرد 
    صد گرم چونکه بر آن اسکلت افزون می شد

    عصبی می شد و لعنت بـــه ترازو می کرد
    عاقبت هیکل پنجــــــاه و سه کیلویی را

    خون دل خورده و پنجــاه و دو کیلو می کرد
    حسرت زندگی خواهــــر خود را می خورد

    کاو بــــه مچ - تـــا سرآرنج- النگو می کرد
   نظـــــــــــر مادرش از هر نظری حجت بود
    هر چــــــــه می کرد فقط با نظر او می کرد

    بر خالفش اگـــــر آن دم نظری می دادم
    لنگــــــه ی کفش نثــــار من هالو می کرد

   کاشکی دست بزن داشتم امــا چه کنم
    که خدا قسمت او شوهـــــر مظلومی کرد! 
                              منبع: وبالگ شاعر

وین رونی، مهاجم جدید اورتون 
را  گل ش  اولین  گذشته  روز  که 
در  تیم  این  به  بازگشت  از  پس 
دیداری دوستانه مقابل گر ماهیا به 
ثمر رساند، مدعی شد که هفته ها 

به این گل فکر می کرده است.
منچستریونایتد  سابق  کاپیتان 
گودیسون  به  گذشته  هفته  که 
برای  اولین بار  بازگشت،  پارک 
به  دوستانه  دیداری  در  تیمش 
از  شوت  یک  با  و  رفت  میدان 
فاصله 30 متری موفق به گلزنی 
در  کومان  رونالد  شاگردان  شد. 
حریف   1-2 شدند  موفق  تانزانیا 
را شکست دهند و رونی که یک 
ابراز  گلزنی  از  کرد،  بازی  نیمه 

خوشحالی کرد.
اورتون  برای  »گلزنی  گفت:  او 
حس بسیار خوبی دارد. چند هفته 
از  می کردم،  فکر  آن  به  که  بود 
انتقال  این  شدم  مطمئن  وقتی 
عملی خواهد شد، خوشبختانه این 
کار را انجام دادم و این 45 دقیقه 
خیلی به من کمک خواهد کرد. از 
آن خیلی خوشحالم. شروع خوبی 
به  هنوز  می کنم  فکر  ولی  بود 
پیشرفت نیاز داریم. همیشه خیلی 
مهم است که در چنین بازی هایی 
پیروز شوید ولی فکر می کنم مهم 
ترین چیز این بود که همگی 45 

دقیقه بازی کردیم.«

گل زنی رونی در 
بازگشت به گودیسون 

پارک

باالترین نهاد فوتبال آسیا جریمه هایی نسبتًا سنگین 
برای سه باشگاه ایرانی و یکی از بازیکنان استقالل در 

نظر گرفته است.
اخالق  و  انضباطی  کمیته  جلسه  چهل وهفتمین 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( جهت رسیدگی به 
پروند ه های انضباطی برگزار شد. بر اساس آرای اعالم 
شده از سوی این کمیته، باشگاه استقالل خوزستان به 
دلیل ضعف در سازماندهی مسابقه و رفتار تماشاگرانش 
در بازی خانگی مقابل الجزیره امارات در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا به پرداخت 25 هزار و 500 دالر 
جریمه نقدی محکوم شد. همچنین این تیم به انجام 

یک بازی خانگی بدون تماشاگر در لیگ قهرمانان آسیا 
محکوم شد که البته این محرومیت تعلیقی است و تا 
به  پرسپولیس  باشگاه  همچنین  اجرا.  قابل  سال  یک 
در  تیم  این  اولیه  ترکیب  لیست  اعالم  در  تأخیر  دلیل 
نهایی  مرحله یک هشتم  در  قطر  لخویای  مقابل  بازی 
هزار  نقدی  جریمه  پرداخت  به  آسیا  قهرمانان  لیگ 
دالری محکوم شد. مسئوالن باشگاه پرسپولیس هفت 
دقیقه در اعالم لیست تأخیر داشته اند و لیست ترکیب 
مانده  دقیقه  را 83  لخویا  با  رویارویی  برای  اولیه خود 
که  است  حالی  در  این  کردند،  اعالم  بازی  شروع  به 
طبق قوانین تیم ها باید 90 دقیقه قبل از سوت شروع 

بازی، لیست را تحویل مسئوالن مربوطه دهند. فرشید 
بازی  انجام  دلیل  به  هم  استقالل  هافبک  اسماعیلی، 
العین امارات در مرحله  خطرناک در دیدار استقالل - 
جلسه  دو  با  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک 
بازی  در  را  آن  جلسه  یک  که  شد  مواجه  محرومیت 
العین پشت سر گذاشت و دومین جلسه محرومیت  با 
آسیا  لیگ قهرمانان  آینده  وی هم در مسابقات فصل 
کردن  لگد  دلیل  به  اسماعیلی  بود.  خواهد  اجرا  قابل 
پای بازیکن العین و در ادامه زدن ضربه به پای چپ 
دالری  هزار  نقدی  جریمه  پرداخت  به  بازیکن  همین 
محکوم شد. باشگاه استقالل هم به دلیل حضور یکی 

از بازیکنانش در کنفرانس خبری پیش از بازی با العین 
با  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی  یک هشتم  مرحله  در 
و  بوده  آن  روی  باشگاه  اسپانسر  لوگوی  که  پیراهنی 
حضور در تمرینات با کاور پیراهنی که لوگوی اسپانسر 
باشگاه روی آن بوده، به پرداخت مجموعًا ۷ هزار دالر 

محکوم شد.

ستاره 22 ساله ایرانی فصل گذشته روستوف همچنان 
قلمداد  اروپا  تابستانی  بازار  جنجالی  سوژه های  از  یکی 
می شود، بازیکنی که حاال به عقاب های شهر رم لینک شده 
است. سردار آزمون مهاجم اول تیم ملی ایران و باشگاه 
روستوف که حاال تمامی اخبار از بازگشت او به روبین و 
پیوستن به قربان بردی اف کاشف اصلی او در شهر کازان 
حکایت دارد به یکباره گزینه اول خرید باشگاه التزیو معرفی 
شد و غیبت های او در تمرینات روزهای گذشته روبینی ها 
آن هم در فاصله تنها چند روز تا آغاز فصل جدید لیگ برتر 

روسیه به تمام ابهامات و شائبه ها افزود. با خروج مهاجم 
ایتالیایی  رسانه های  تیم،  این  رختکن  از  التزیو  سنگالی 
شایعات زیادی را پیرامون حضور آزمون در این تیم منتشر 
کردند. بسیاری از رسانه های ورزشی کشور ایتالیا و به ویژه 
شهر رم مهاجم جوان تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان 
جانشین مهاجم التزیو معرفی کردند، همچنین خبر از عقد 
قرارداد با این بازیکن طی روزهای آینده دادند. در شرایطی 
که بحث انتقال این استعداد ناب ایرانی به باشگاه های مطرح 
اروپا از زمستان گذشته نقل محافل خبری معتبر دنیا شد حاال 

نه تنها رسانه های روسی بلکه رسانه های خبری معتبر ایتالیا 
نیز از جدی بودن ترانسفر این بازیکن به باشگاه سرشناس 
التزیو به عنوان جانشین دو مهاجم در حال ترک این تیم 
خبر دادند تا جایی که یکی از این سایت های ایتالیایی با 
اشاره به پرونده انضباطی سردار در کمیته انضباطی فیفا 
مدعی شد امروز بعدازظهر با صادر شدن حکم توسط فیفا 
این بازیکن تکلیف خود را برای فصل آتی مشخص خواهد 
کرد، اما در این بین مربی تیم فوتبال روبین کازان عقیده 
دارد که سردار آزمون راهی فوتبال ایتالیا نخواهد شد. در 

روزهایی که شایعات پیرامون این انتقال باال گرفته، بردیف 
عقیده دیگری دارد. او در این باره می گوید: بنابر آنچه که 
درباره آزمون می دانم، او در روزهای آینده با روبین کازان 

قرارداد خواهد بست و با ما برای فصل آینده می ماند. 
به نظر می رسد با توجه به تسلطی که بردیف روی آزمون 
دارد، حضور آزمون در تیم روبین کازان نهایی باشد و این 
ستاره تیم ملی فوتبال ایران در این پنجره نقل و انتقاالتی 

لیگ روسیه را به مقصد سری آ ترک نکند.

دوراهی آزمون بین ایتالیا و روسیه


