
در خبرها آمد که وزارت »سعادت«در امارات ایجاد شده و 
مأموریت اساسی این وزارت هماهنگی همه طرح ها، برنامه ها و 

سیاست های دولت برای تحقق سعادت جامعه است. 
من در این یادداشت قصد مقایسه دولت ها یا ملت ها را با 
همدیگر ندارم. چراکه هر جامعه ی ویژگی هایی دارد که آن 
را از سایر جوامع متمایز می کند. اما به راحتی نمی توان از این 
خبر گذشت که در این نزدیکی ها دولتی در پی ایجاد وزارتی 
برای سعادت جامعه خودش است یا تسامح را ارزش اساسی 
مردم خود معرفی می کند.آبراهام مازلو یک نظریه ی بنیادی با 
عنوان »نظریه انگیزه های انسان« در سال 1943 ارائه کرد؛ که 

مبنای نظریه پردازی بسیاری از صاحب نظران و نظریه پردازن 
علوم اجتماعی و مدیریت قرار گرفت. سلسله مراتب نیازهای 
مازلو غالباً به صورت یک هرم نشان داده می شود در سطوح 
پائین تر هرم، ابتدایی ترین و پایه ای ترین نیازها و در باالترین 
اساسی  نیازهای  دارند.  قرار  پیچیده تر  نیازهای  هرم،  سطح 
انسان ازنظر مازلو دارای 5 طبقه است. طبقات پایین تر هرم 
نیازهای حیاتی تر و ساده تر و طبقات باالتر نیازهای پیچیده تر 
ولی کمتر حیاتی را نشان می دهند. نیازهای طبقه های باالتر 
فقط وقتی موردتوجه فرد قرار می گیرند که نیازهای طبقه های 
پایین تر برطرف شده باشند.هرگاه فردی به طبقه  باالتر حرکت 
کرد، نیازهای طبقه پایین تر چندان موردتوجه اصلی او نخواهد 

بود. اگر هم به صورت موردی به یک نیاز در طبقه های پایین تر 
احتیاج پیدا کند به صورت موقتی اولویت آن نیاز را باال می برد 

ولی هرگز به صورت دائمی به طبقه پایین تر بازنمی گردد.
وقتی در جامعه ای تسامح و سعادت ارزش اساسی باشد، 
یعنی نیازهای آن ها در رأس هرم مازلو است؛ یعنی امنیت، 
رفاه و توسعه در رتبه ی مناسبی است. برعکس در جامعه ای 
که بیکاری و پرخاشگری، تورم، فساد و... وجود دارد، یعنی 
نیازها هنوز در پایه ی هرم قرار دارد. لذا برای این دسته از 
که  می کنند  درست  »دادگستری«  یا  »کار«  وزارت  نیازها 
به رفع این نیازها بپردازد!از لحظه ای که عکس هایی را در 
فضای مجازی دیدم که جرثقیل ها بی رحم و شفقت در اهواز 

این نخل های بلند و زیبا را »حلق آویز« کردند؛ به این فکر 
فرورفتم که مشکل ما در اهواز عمیق تر از داشتن یا نداشتن 
استراتژی، برنامه و نظارت؛ و یا انتخاِب اشخاص سیر یا گرسنه 
یا  بومی  افراد  انتصاب  یا  و  دموکراتیک؛  منصب های  برای 
غیربومی برای ُپست های بوروکراتیک؛ و یا اتخاذ رویکردهای 
اصول گرایی و اصالح طلبی برای اداره جامعه است. ما دچار 
که  بحرانی  شدیم.  زندگی  معنای  در  فلسفی  بحران  یک 
روزبه روز ما را از بدیهی ترین سمبل های زندگی دور می سازد. 
زندگی  اندیشه های  در  مجدد«  »مهندسی  یک  به  نیاز  ما 
داریم. نیاز به یک فهم جدید از فلسفه ی خلقت داریم. نیاز به 
جهان بینی داریم که سعادت را مبنای تفکر مدیریتی قرار دهد. 

طنزیمات انتخاباتی  گذر و نظر
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جمهوری  ریاست  چهارساله ی  دوره ی  یک 
در  را  آن  اگر  نیست. چهار سالی که  زمان کمی 
ظرف شرایط نگاه کنیم بر اهمیت انتخاب مردم 
تمام  اگر  می یابیم.  در  را  مسئولین  عمل کرد  و 
معیارهای مقایسه را کنار بگذاریم و طول زمان و 
گذر ایام را مد نظر قرار دهیم چهار سال در هر حال 
چهار سال است و فرقی ندارد چگونه می گذرد. چه 
امام، چه برای  برای دولت نخست وزیر حضرت 
دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، چه برای 
دولت آقای خاتمی، چه برای دولت آقای احمدی 
نژاد و چه برای دولت آقای روحانی؛ اما اگر تفکر 
یک  هر  برای  سال  چهار  باشیم  داشته  محیطی 
از این آقایان مختصاتی کامال متفاوت دارد مثال 
این مملکت هشت سال در جنگ گذشت، هشت 
سال آقای هاشمی در خرابی های پس از جنگ و 
قیمت ناچیز نفت بود! هشت سال خاتمی در هر 
آقای  سال  چهار  شد!  سپری  بحران  یک  روز   9
روحانی بیش از دوسالش در تحریم و بی پولی بود 
و دو سالش صرف سپر گرفتن در مقابل ضربات 
هولناک دشمنان دولت و ملت! و تنها احمدی نژاد 
هشت سالش، هشت سالی بود که ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک در خدمتش بودند! قیمت جهانی 
نفت آنچنان باال رفت که دولت سرمست از طعم 
با دنیا را باال گرفت و  اسکناس علم ستیزه گری 
حاصلش شد همه ی ویرانه هایی که ارثیه ی شوم 
تفکر احمدی نژادیسم بی برنامه و اهلل بختکی برای 
دولت یازدهم بود. عادالنه ترین قضاوت، قضاوت 
هر  دکارتی  مختصات  جدول  در  است!  محیطی 
نقطه، مختصات خاص خود را دارد، آدم ها را در 
این سیستم در نظر بگیرید و ببینید در این سال ها 
چه تحرکاتی داشته اند؟ آدم هایی که در ستادهای 
هستند  فعالیت  مشغول  رئیسی  و  قالیباف  آقای 
همان هایی اند که زمانی که تمام اوضاع اقتصادی 
دنیا و وضعیت مالی ایران به گونه ای بود که می شد 
توسعه ی پایدار را در کشور تثبیت نمود ولی عماًل 
حاصلش پس رفت بود و تمام انرژی آن ها صرف 
مبارزه با منتقدین شد!فارغ از ایام انتخابات از جمله 
خدماتی که اهل علم و اندیشه می توانند به جامعه 
ارائه نمایند کمک به گسترش تفکر محیطی است 
این کار می تواند به ما در ایجاد یک نظم عادالنه 
مقطعی  گفته های  با  عده ای  این که  رساند.  یاری 
تاریخی  بزنگاه های  در  نتوانند  عوامفریبانه شان  و 

مردم را گول بزنند.

نیش نیش میرزا

لفته منصوری

کوتاه ورزشی

مورخان اروپایي ماه مي سال 590 میالدي را به 
دالیل متعدد آغاز پایان کاردودمان ساسانیان ایران 
گذاشتن،  کنار  دالیل؛  این  از  یکي  که  نوشته اند 
بازداشت و احیاناً قتل مدیران مجّرب و ایران دوست 
کشوري و لشکري بود. در این ماه »بزرگمهر« وزیر 
دستور  به  نیز  خسروانوشیروان  باتدبیر  و  معروف 
خسروپرویز کشته شد و ایرانیان از داشتن یک مدیر 
شایسته، مدبّر، اندیشمند و میهن دوست عاري شدند.

به  خسروپرویز  بزرگمهر،  قتل  از  پس  سال  یک 
را  بهرام چوبین  اسپهبد  ایران که  دلسوزان  توصیه 
ببخشد و این نابغه نظامي را از دست ندهد اعتناء 
نکرد و در سال 594 هم نقشه قتل سپهبد بستام 
)بیستام، امروزه: بَسطام( ساساني را کشید که فرار 
خسروپرویز  عهد  در  درگذشت.  غربت  در  و  کرد 
ایران در جنگ های  از ژنرال های برجسته  بسیاري 
غیرضروری او کشته و یا قرباني سوءظن وي شدند 
و جان باختند. مدیران اداري شایسته هم از گزند او 
در امان نماندند، بنابراین دیگر شخصیتي باقي نمانده 
بود که امپراتوري کهن سال ایرانیان را باتدبیر و نیرو 

حفظ کند و ظرف چند دهه از هم گسیخت.
تألیف  باستان«  ایران  در  »مدیریت  کتاب  در   
»تاراپور« آمده است که از زمان تأسیس ایران واحد 
مدیران  از  که  بود  رسم  بزرگ،  کوروش  دست  به 
شایسته )نظامي و اداري( و مردان اندیشه و دانش 
تا سال های پایاني عمر استفاده می کردند و در مورد 
امپراتوري  چرخ های  گردانندگان  که  امور  مدیران 
بودند؛ زماني از کارشان )به صورت مدیر و مقام( و 
زماني دیگر از تجربه و مغز آنان )به صورت مشاور 
و اندرزگو(. این رسم پسندیده پس از سلطه عرب و 
تا حمله مغول هم کم وبیش رعایت می شد و امویان 
و عباسیان روش ها و تجربیات مدیریت امپراتوري 
ایرانیان را بکار بستند و موفق بودند. ایلخانان مغول 
و امیرزادگان تیموري نیز این روش را تا حدي دنبال 
می کردند ولي با اندک سعایتي، مدیر ایراني را منهدم 
و یا از صحنه بیرون می انداختند و به همین دلیل 
درکار خود موفق نبودند و دولتي مستعجل داشتند. 
صفویه، جز شاه عباس یکم، معتقد به نقش تجربه و 
مغز )اندیشه و دانش( نبود که افشاریه و به ویژه زندیه 
بازگشت به اصل )دوران امپراتوري باستاني( کردند.

بزرگمهر  با  را  امیرکبیر  تنها  قاجاریه،  عصر  در 
قابل مقایسه دانسته اند.

» به نظر شما خالف آنچه که فکر می کنید با 
توجه به رشد فروش نفت و افزایش تولید ملی 
صعود استقالل در آسیا سبب می شود معضالت 
جوانان به ویژه فیلم فروشنده یا حتی سفر رئیس 
در  ترامپ  نقش  به  توجه  با  روسیه  به  جمهور 
جهانی  جام  به  ما  اگر  آمریکا  نقش  پسابرجام، 
راه پیدا کنیم در مورد تورم و بیکاری وتروریسم 
دولتی اسرائیل بفرمائید دولت آقای روحانی چرا 

بد است؟«
اهمیت  به  توجه  با   -1 شماره  کاندیدای    
مبحث اشتغال خدمتتان عرض می کنم به کت 
و شلوار بنده که برند ایتالیایی است نگاه نکنید!  
را بچه های شهرداری زحمت  این کت و شلوار 

کشیده اند از دستفروش های بازار تهران گرفتن
شایدم  یا  سیلی؟  با  حتما  شماره2-  کاندیدای 

گاز انبری؟
کاندیدای شماره 1- نه آقا اینا جنسای پالسکو 
بودن که مونده رو دستمون!  شما فعال برو وقت 
مردم رو تلف نکن تا من بتون ثابت کنم که ما 
در شهرداری بیست میلیون شغل ایجاد کردیم! 
شما چی؟ ما یه تهران رو داشتیم شما کل ایران 
رو داشتید هیچ کاری نکردید! همین پسر خواهر 

من اومد به من گفت
چی گفت؟   -

درگوش من گفت.  -
چی گفت؟  -

می دهم  تذکر  آقایان   -6 شماره  کاندیدای 
خدمتتان آقای شماره3 فقط کنسرت هنجارمند 
بفرمایید. همه  می روند خواهشمند است رعایت 
خیال  با  نمی گذارد  است  دولت  تقصیر  این ها 

راحت تخریبش بنماییم!
به  تا  خودم  من  آقایون   -5 شماره   کاندیدای 
برای  اصال  بودم!  ندیده  را  دولت  رئیس  حال 
توی  بیایم  که  بودم  کرده  نام  ثبت  همین 
مناظرات ایشون رو رویت کنم! اینقدر همه چیز 

را گردن این ها نندازید! گناه دارند!
یک  طول  در  خودم  من  شماره4-  کاندیدای 
خانواده هایی  که  شدم  متوجه  مدیریتم  سال 
درآمد   از  کمتر  خیلی  درآمدشون  که  هستند 
رئیس جمهوره! من تعجب می کنم که چرا دولت 
آقایون  نمی ده؟  انجام  اون ها  برای  هیچ کاری 
همین جوری می خورن و می خوابن ولی به شما 
یارانه نمی دن ملت! اصال چه معنی داره که ما 
در مدیریت یکساله مون همه چیز رو ببینیم ولی 
بخورن  شون  ساله   4 مدیریت  در  آقایون  این 
ما هم  تا  بیاییم  ما می خواهیم  بخوابن؟ حاال  و 
من  دولت  برنامه های  در  بخوابیم!  و  بخوریم 

مهمترین برنامه کرامت انسانی است! 
خوب  خودشون  مردم  شماره3-  کاندیدای 
می دونن اونهایی که یک بار با شعار کرامت قرار 
هفته  یک  باشن  نداشته  موهاشون  به  کار  بود 
که  اون هایی  انداختند!  راه  ارشاد  گشت  بعدش 
با شعار کرامت می گن مشکل مردم ما کنسرت 
می کنند!  کنسرو  را  مردم  بعد  هفته  یک  نیست 
خالصه اینکه حواستون باشه هر نفر دست یازده 

نفر را بگیره بیاره پای صندوق!

در آستان دوست 

آرش وکیلی

سواالت مناظراتی!  جواب های مخاطراتی!
وزارت سعادت!

 عوام فریبی با 
نگاه مقطعی!

قتل بزرگمهر؛ وزیر معروف و باتدبير 
خسروانوشيروان

رکورد 100 بازی با پيراهن استقالل برای اميد

مهاجم استقاللی در لباس دامادی

بمب جدید پرسپوليس از ليگ قطر می آید

هافبک تیم فوتبال استقالل در سه فصل حضورش در 
استقالل توانسته رکود 100 بازی با پیراهن آبی ها را به 
ابراهیمی  امید  به درخشش خوب  توجه  با  برساند.  ثبت 
هافبک تیم فوتبال استقالل حاال به یکی از محبوب ترین 

بازیکنان آبی پوش نزد هواداران تبدیل شده است.

این  در  آینده  تراکتورسازی فصل  فوتبال  تیم  سرمربی 
تیم نخواهد ماند. تراکتورسازی شب گذشته مقابل نفت 
هم  را  حذفی  جام  در  قهرمانی  تا  خورد  شکست  تهران 
پایان  این دیدار خبر  پایان  از دست بدهد. نکته مهم در 

همکاری قلعه نویی با تراکتورسازی بود.

علی قربانی مهاجم استقالل به جمع متاهلین پیوست. 
علی قربانی مهاجم قائمشهری استقالل دیروز به جمع 
متاهلین پیوست. او پس از پایان لیگ برتر به شهرش 

قائمشهر رفت و مراسم ازدواجش را برگزار نمود.

تراکتورسازی که شب گذشته  تیم  بازیکن  شهرام گودرزی 
در جریان دیدار فینال جام حذفی دچار مصدومیت شده بود، 

دقایقی پیش از بیمارستان ولی عصر مرخص شد.

با  الوکره  باشگاه  خداحافظی  از  قطر  الدوحه  استاد  نشریه 
داد.  پرسپولیس خبر  به  او  پیوستن  برای  مدافع عراقی خود 
به گزارش وانانیوز، استادالدوحه در سایت رسمی خود نوشت: 
علی حسین رحیمه به همکاری با باشگاه الوکره خاتمه داده 

و در حال رایزنی با تیم پرسپولیس تهران است.

یوونتوس قصد دارد برای جذب داگالس کاستا هافبک 
باید  کند.  ارائه  تیم  این  به  پیشنهادی  مونیخ،  بایرن 
ستاره شان  دادن  دست  از  به  حاضر  آیا  باواریایی ها  دید 

می شوند یا نه؟

فخرالدین اسعد گرگانی 

کاش یک سال بساط انتخابات توی ماه رمضان بیفتد، 
ببینیم که زبان روزه هم می تواند انقدر دروغ و مهمل 

ببافد و تهمت بزند؟
یعنی  کاندیداها،  اول  شرط  که  است  وقت  آن  تازه 
شان  واقعی  صالحیت  آن  پی  در  و  بودن  »دیندار« 
مشخص می شود. البته اشاره به شخص خاصی ندارم، کال 
این جریانات نیاز به یک فیلتر دارد. نه تنها برای کاندیداها، 

بلکه برای بعضی از طرفدارانشان که خیلی راحت به خاطر 
کسی که او را شخصاً نمی شناسند، به کسانی که آنها را 
شخصاً می شناسند توهین و فحاشی می کنند و حتی دیده 
شده دوستی های چندین ساله که به خاطر همین سیاست 
کثیف از هم پاشیده و اینکه حق انسانی هرکسی است 
که عقیده ی خودش را داشته باشد و بنابر تحقیقات و 
بررسی هایی که انجام داده، آدمی که از نظرش اصلح 

است انتخاب کند. توهین و فحاشی نه فقط وجهه ی 
خودمان را خراب می کند که شخصی را که ازاو طرفداری 

می کنیم را هم منفور جلوه می دهد.
او  از  که  هستیم  نماینده ی کسی  نوعی  به  ما  چون 

طرفداری می کنیم.
این یک جریان گذراست...  کنیم.  را جمع  حواسمان 

بااخالق طرفداری کنیم.

دریچه

میهایی ایگنات  

الکساندر نوری به دنبال کسب سهميه  اروپایی

با اخالق طرفداری کنيم

سرمربی ایرانی االصل وردربرمن اظهار کرد ابتدای فصل از او 
در مورد باقی ماندن این تیم در بوندسلیگا سؤال می شد اما او و 

تیمش اکنون به دنبال کسب سهمیه اروپا هستند.

وردربرمن امروز )شنبه( در هفته  سی و سوم بوندسلیگا میزبان 
هوفنهام رده چهارمی است.

 آن ها در هفته  پایانی در خانه بورسیادورتموند تیم سوم بازی 
خواهند داشت.

الکساندر نوری درباره شانس کسب سهمیه اروپایی تیمش 
گفت : وقتی هدایت وردربرمن را بر عهده گرفتم، از من درباره 
ماندن این تیم در بوندسلیگا سؤال می شد. اکنون خوشحالم که 
برای کسب سهمیه لیگ اروپا تالش می کنیم. من و بازیکنانم 

فکر  باقی مانده  بازی  دو  در  پیروزی  به  فقط  و  هستیم  آرام 
می کنیم تا به هدفمان برسیم.

از نوری درباره تمدید قرارداد با وردربرمن و آینده اش برای 
فصل نیز سؤال شد زیرا قرارداد این مربی تا پایان فصل جاری 

اعتبار دارد.
 نوری در این زمینه هم اظهار کرد: تمرکز من روی بازی آخر 
هفته  برابر هوفنهایم است. نمی دانم بعد از پایان چه تصمیمی 

گرفته خواهد شد.

همچنین ولفسبورگ که اشکان دژاگه را در اختیار دارد، خطر 
سقوط به دسته پایین تر را حس می کند. آن ها فردا بازی بسیار 

مهمی برابر مونشن گالدباخ خواهند داشت. 
هفته  ماقبل پایانی بوندسلیگا امروز )شنبه( به صورت هم زمان 

با برگزاری 9 بازی به پایان خواهد رسید.
کسب  برای  جدال  ولی  است  مشخص  قهرمان  تکلیف   
سهمیه لیگ اروپا و البته یک تیم سقوط کننده دیگر هنوز 

باقی مانده است.

پرچم قهرمان لیگ برتر ایران، در ماه سپتامبر 201٧ برای 
اولین بار در تاریخ، در قطب شمال برافراشته خواهد شد.

در ضیافت ناهاری که با حضور اعضای پرسپولیس برگزار شد، 
قرار است پرچم این باشگاه با در اختیار قرار گرفتن توسط 

دکتر ناصری راهی قطب شمال شود.
بازیکنان  و  مدیریت  کادر  مستقل،  روزنامه  گزارش  به 
پرسپولیس در ضیافت ناهار میهمان برانکو ایوانکوویچ اتفاق 

و  ایوانکوویچ  برانکو  طاهری،  علی اکبر  زدند.  رقم  را  جالبی 
اختصاصی  به طور  که  پرسپولیس  پرچم  خوردبین،  محمود 
برای اهتزاز در قطب شمال تهیه شده بود را به دکتر حسین 
ناصری مبتکر دانش جدید مدیریت جهان، »مدیر ماجراجو« 

اعطا نمودند.
ایران در  برتر  قرار است پرچم قهرمان لیگ  این اساس  بر 
فصل شانزدهم، در سفری که ماه سپتامبر راهی قطب شمال 

شده تا در آنجا افراشته شود. در این رویداد عالوه بر پرچم تیم 
پرسپولیس، پرچم تیم منچستریونایتد نیز به عنوان نمایندگان 

فوتبال جهان در قطب شمال، به اهتزاز درخواهد آمد.
در  دنیا  کنفرانس  بیزینس  اولین  به عنوان  بزرگ  اتفاق  این 

قطب شمال، در کتاب رکوردهای گینس ثبت خواهد شد.
در این سفر، مدیران برتر از کشورهای مختلف برای اولین بار 
در جهان در کنفرانس و کارگاه های مدیریتی، تکنیک های 

در  و  آموزش دیده  را  ماجراجو«  »مدیر  کاربردی  و  مؤثر 
کارگاه های تغذیه روح در سرزمین یخ های قطب شمال به 

بازیابی ذهن خود می پردازند.
دکتر حسین ناصری در این مراسم به فعالیت هایی در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی و محیط زیست ازجمله گرم شدن کره 
زمین، ذوب شدن یخ های قطبی، کمبود آب و... در این سفر، 

اشاره نمودند.

اهتزاز پرچم پرسپولیس در قطب شمال

بانوی پير به دنبال جذب هافبک سرخ پوش

طعم خوش فينال پس از یک صعود زجرآور

پایان همکاری قلعه نویی با تراکتورسازی

ترخيص از بيمارستان

علی دایی سرمربی نفت تهران 90 دقیقه بازی تیم اش مقابل تراکتور در فینال 
حذفی را از پشت شیشه های جایگاه وی ای پی ورزشگاه خرمشهر دید.

او  بود.  دیگر  بازی های  از همه  و طاقت فرساتر  فینال سخت تر  این  دایی  برای 
تا  رساند  اتمام  به  قهرمانی  نذر  و  دعا  و  ذکر  با  را  بازی  پایانی  پرالتهاب  لحظات 
آخرین 90 دقیقه اش با نفت، جامی دیگر برای او به ارمغان بیاورد. دایی که با دو 
دوست نزدیک این مسابقه را تماشا می کرد، دستوراتی مثل تعویض ها یا تغییرات 

حین بازی را از باال به گوش برادر و کادر فنی نفت می رساند.
اولین  که  مردی  بود.  ایران  فوتبال  در  دایی  دور  راه  از  قهرمانی  اولین  این 
روی  از  که  زمانی  به دست آمده،  سایپا  در  بازیکن   - مربی  عنوان  با  قهرمانی اش 
نیمکت بلند می شد و نتیجه را عوض می کرد. تصدیق می کنید که با این روحیه 
هدایت تیم از راه دور چه کار دشواری است.دایی با گل سجاد شهباززاده موفق شد 
عنوان قهرمانی جام حذفی را تصاحب کند و پس از پایان این بازی رسما جدایی 

خود از این باشگاه را اعالم کرد تا نشان دهد مشکالت او با مدیران این باشگاه 
همچنان ادامه دارد و دایی تصمیمی برای همکاری با نماینده ی ایران در فصل 

آینده ی لیگ قهرمانان آسیا را ندارد.
سایپای تهران که علی دایی با این تیم قهرمانی در لیگ را تجربه کرده مقصد 

احتمالی علی دایی برای لیگ هفدهم است.

چیزی نمانده بود تیم مورینیو در آخرین ثانیه حذف شود و سلتاویگو در اولدترافورد 
جشن صعود بگیرد. منچستریونایتد و آژاکس در پایان بازی هایی نفس گیر موفق 
انتظار میرود دو قهرمان سابق اروپا در فینال  شدند به فینال لیگ اروپا برسند و 

استکهلم نمایش جذابی خلق کنند.
خطر از بیخ گوش شیاطین سرخ گذشت

بعد از پیروزی یک بر صفر در خانه سلتاویگو پیشبینی میشد منچستریونایتد در 
اولدترافورد کار آسانی داشته باشد، ولی چیزی نمانده بود این تیم در آخرین ثانیه 
بازی با جام خداحافظی کند. منچستر موفق شد نیمه اول را با گل فالینی به برتری 
برسد، ولی سلتا با گل دقیقه ۸5 رونکالیا امیدوار شد. تیم اسپانیایی در دقایق پایانی 
فشار روی دروازه یونایتد را بیشتر کرد و گوییدتی، مهاجم این تیم در دقیقه 96 
فرصتی بینظیر را از روی خط محوطه شش قدم از دست داد. این صحنه درست 
قبل از سوت پایان بازی بود و اگر توپ وارد دروازه میشد، مورینیو و شاگردانش 
چارهای جز وداع با لیگ اروپا نداشتند. منچستر با این امید به استکهلم میرود که 
و  آورد  به دست  را  قهرمانان  لیگ  آینده  اروپا سهمیه فصل  لیگ  در  قهرمانی  با 

کلکسیون جامهای باشگاه را کامل کند. البته مورینیو برای بازی فینال اریک بیلی، 
بهترین مدافعش را هم به دلیل اخراج مقابل سلتا از دست داد.

لیون یک گل کم آورد
شادی بازیکنان آژاکس و حسرت لیونی ها که یک گل کم آوردند.

بازگشت  بود یک  نمانده  رفت چیزی  بازی  در  بر یک   4 از شکست  بعد  لیون 
رؤیایی را تجربه کند و فقط یک گل کم آورد. لیون باهدف جبران بازی را تهاجمی 
شروع کرد و روی یک ضد حمله غافلگیر شد. دلبرگ در دقیقه 2٧ مثل بازی رفت 
موفق شد دروازه لیون را باز کند. تماشاگران میزبان تقریبًا ناامید شده بودند، ولی دو 

گل الکازت درست قبل از پایان نیمه اول امید آن ها را دوباره زنده کرد.
تازهوارد  اینکه غزال، مهاجم  تا  بود  بینتیجه  نیمه دوم  لیون در شروع  حمالت 
به تساوی  رسیدن  تا  دیگر  گل  لیون یک  زد.  را  ۸1 گل سوم  دقیقه  در  تیم  این 
فاصله داشت و اخراج ورگور، مدافع آژاکس در دقیقه ۸4 بهترین فرصت برای تیم 
فرانسوی بود. بااین حال حمالت این تیم به گل دیگری ختم نشد تا لیون با جام 

خداحافظی تلخی داشته باشد.

علی دایی و تجربه قهرمانی از پشت شيشه!

سپاس و آفرین آن پادشا را      که گیتی را پدید آورد و ما را
بدو زیباست ملک و پادشایی        که هر گز ناید از ملکش جدایی

خدای پاک و بی همتا و بی یار            هم از اندیشه دور و هم ز دیدار

سرنوشت انزلی چی ها: پژمان 
در بابل، مازیار در انزلی!

بازیکن  چندین  گرفتن  با  مازندران  خونه  به  خونه  باشگاه 
انزلی چی، توانست القاب جالبی را با انزلی چی ها کسب کند.

مازیار  بی انضباطی،  دلیل  به  که  آن ها  مستقل،  گزارش  به 
زارع را از تیم خود دور کردند و جالل رافخایی و امیرحسین 
بابلی  پوشان  فسفری  جمع  از  دلیل  همین  به  نیز  فشنگچی 
گذشته  فصل  همانند  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  شدند،  جدا 
ظاهر نشدند و طبع آن ها برای تابستان، گویا زمستانی است.

شد  خواهد  ماندگار  بابل  در  فراوان  به احتمال  که  دست نشان 
و همچنین  برداران حسن زاده  و  او  که  رفاقتی  به  توجه  با  و 
برای فصل  بهترین گزینه  دارد،  اخیرش حکایت  نتایج فصل 
به  باشگاه خونه  از  آنچه  بابلی به حساب می آید.اما  تیم  بعدی 
نادر  تأکید  است،  کرده  درز  بیرون  به  مخفیانه  به طور  خونه 
اعتقاد دارد  دست نشان بر سر پژمان نوری است. دست نشان 
که قرارداد نوری باید یک فصل دیگر با خونه به خونه تمدید 
شود و او می تواند کاپیتان الیقی برای شهر بابل باشد.خبرها از 
سرنوشت آخرین انزلی چی در بابل نیز از آن حکایت دارد که 
مازیار زارع به تیم شهرش یعنی ملوان بازخواهد گشت و این 
تیم را برای لیگ برتری شدن کمک خواهد کرد. او به عنوان 

اولین ورودی ملوان در سال جدید لقب خواهد گرفت.

فرانس فوتبال در آخرین نسخه 
پنج شنبه  روز  به  مربوط  که  چاپی 
کرده  مطرح  جالب  سوالی  است 
رقابت  در  می تواند  کسی  چه  بود. 
را  طال  توپ  رونالدو  کریستیانو  با 
به  است  قرار  کنید  تصور  ببرد؟ 
کنیم.  فکر  مسی  از  غیر  اسمی 
این سوال  در جواب  معموال  چون 
حتی کسانی که کمترین اطالعات 
را  بازی ها  و  باشند  داشته  فوتبالی 
ندیده باشند هم بالفاصله می گویند 
مسی. تا قبل از بازی برگشت نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا یک نام 

هم  آن  و  داشت  وجود  هم  دیگر 
از  بعد  اما  بود؛  بوفون  جانلوئیجی 
و  یوونتوس  بازی  اول  نیمه  دیدن 
موناکو یک نام دیگر هم دارم: دنی 
آلوس.ستاره برزیلی دو نیمه نهایی 

رویایی را پشت سر گذاشت.
رکورد  گل  یک  و  گل  پاس   3  
باعث  که  است  او  فوق العاده 
از  طال  توپ  کسب  برای  می شود 

رونالدو هم مستحق تر باشد.
آلوس در دوران حضور در سویا 
یگبار  ری،  دل  کوپا  فاتح  بار   2
یوفا  جام  بار   2 اسپانیا،  سوپرکاپ 

اروپا شد و در سال  و 1 سوپرجام 
200۸ راهی بارسا شد.

آلوس  حضور  باشکوه  دوران  در 
در بارسا، وی صاحب 6 اللیگا، 4 
کوپا دل ری، 4 سوپرکاپ اسپانیا، 
4 لیگ قهرمانان، 3 سوپرکاپ اروپا 
جهان  های  باشگاه  جام  بار   3 و 
ثبت  به  را  تاریخی  آماری  تا   شد 

برساند.
علیرغم  هم  برزیل  ملی  تیم  در 
رده  هم  توفیقی  به  نیافتن  دست 
دوران باشگاهی، آلوس تا به حال 
بار   2 و  آمریکا  فاتح کوپا  بار  یک 

قهرمان جام کنفدراسیون ها شده 
است؛ اما با این تفاسیر، دنی آلوس 
بازیکنان،  گیرترین  جام  بین  در 
اول نیست و هموطن او مکسول، 
مدافع فعلی پاری سن ژرمن با فتح 
بارسا و  اینتر،  36 جام در آژاکس، 

پاریس، در رتبه اول قرار دارد.
بعد از مکسول، رایان گیگز با 35 
اعداد  با شیاطین سرخ شامل  جام 
شگفت انگیز 13 لیگ برتر، 4 جام 
لیگ   2 و  اتحادیه  جام   4 حذفی، 
قهرمانان و انواع و اقسام افتخارات 

دیگر، در رده دوم قرار دارد.

رقيب اصلی کریستيانو در گرفتن توپ طال  کيست؟


