
فردایی که از پِس انتخابات می آید، صبحی است که باید با 
طلوِع دوباره ی امید در آسمان ایران آغاز بشود و لحظه لحظه 
اش، تَکرار جاذبه ی لطیِف عطِش با هم بودن برای حرکت در 
مسیِر ساختن و کشیدِن خِط بطالن برای بازگشت به عقب 
باشد. مردم ایران با نوعی دور اندیشِی عاقالنه و روحیه ای 
سرشار از امید، به میداِن انتخاب برای آینده ی سرزمینی که 
نبضشان برای اعتالیش می زند پا گذاشتند تا کبوتراِن آزاد 
پرواِز عقالنیت و اعتدال و اصالح و امید و آزادی به دسِت 
نابلدان منفعت طلبی ذبح نشود که برای رنگین کردن سفره ی 
تندرو ها و افراطیونی که حتی چشِم دیدن آرامش و فضای 
بدوِن تنِش کشور را ندارند. کلیشه ای است اگر بگویم حضور 
با  اتفاق  این  اما  آن هاست  نشان گِر همه ی خواسِت  مردم، 

ایران  مردم  که  است.  خورده  رقم  انگشت های جوهری مان 
بیش از هرچیزی ایراِن امن در مسیِر پیشرفت را می خواهند. در 
روزهای گذشته حامیاِن حفظ وضع موجود، طرفداران روحانی 
و دولت کنونی، در فضای مجازی هشتِگ تغییرات ملموس را 
راه انداخته و از تغییرات نسبت به دوره ی قبل صحبت به میان 
می آوردند و جریان رقیب هم از اوضاع نابه سامان دولت هر چه 
توانستند درست یا غلط بر زبان آوردند؛ این باعث شد لحظه 
به لحظه فضای گفت و گو در کشور، به مجادله و پرخاش 
و تندگویی و بی اخالقی و شکاف، بیشتر نزدیک بشود که 
بی تاثیر از رفتار انتخاباتی نامزدهای تندرو هم نبوده است! 
اما امروز، روزی است که همه ی مردم ایران تغییرات ملموس 
را باید طلب کنند، بی راه نیست اگر بگویم حرف روحانی خط 
در صدی  صد  دولت  »ما  گفت  که  است  جمهوریت  مشی 

بگذارد  پاستور  به کاخ  پا  هستیم« چرا که هر شخصی که 
باید یادش نرود که نماینده ی همه ی مردم است و این مهم 
را جریانی که در انتخابات از رقیب، به عنوان »دشمن« یاد 
می کند و تیغ پوپولیستی بر مظلومیت تعقل می کشد و خاک بر 
چشم واقع بینی می پاشد بیشتر باید آویزه ی گوشش کند. امروز 
همه ی مردم باید تغییرات ملموس را طلب کنند و از انرژی ای 
که در روزهای منتهی به انتخابات، جاذبه ی آمدن پای صندوق 
را بیشتر کرد استفاده کنند و با تقویت روحیه ی مطالبه گری از 
هوادار، تبدیل به شهرونِد مطالبه گر شوند. چیزی که متاسفانه 
جمعیت  بیشتِر  و  گرفتیم  فاصله  آن  از  انتخابات  جریان  در 
مشارکت پذیر در انتخابات را تبدیل به هوادارانی کرد که از 
سوپرمنی دفاع می کنند که آن ها را ازغول رقیب نجات خواهد 
داد و آن ها در هیجانی استادیومی از مطالبه گری و واقع بینی 

دور کرد؛ هیجانی که امروز باید کنار گذاشت تا بتوان در مسیر 
عقالنیت و امید، پرچِم خواسته های خود را محکم تر از گذشته 
بر سر دِر کاخ پاستور کوبید. آن چه امید را معنی می کند، 
مواجهه ی آن با سیاست و امر سیاسی است که آن را باید زنده 
نگه داشت و عامیانه نباید با امروِز بعد از انتخاباتمان برخورد 
کنیم و با نفی کارگِر انتخاباتی بودن چه با مچ بند و شال و 
هشتگ و چه با کارتون نوشته و موتور و پرچم، بدانیم دقیقا چه 
چیز می خواهیم و همه ی مردم، تاکید می کنم »همه«ی مردم 
یعنی کسانی که خود را از جنس مردم می دانند برای خواسته ها 
و مطالباتشان تالش کنند و نگذارند باز هم در شنبه های بعد 
از انتخابات همان منفعت طلبان جیره خواِر رانتی گرِد هم آیند 
و مردم را پس بزنند. وقِت آن رسیده است تا دوباره ایران را در 
کنار هم سبز کنیم تا شکوفه های امید و پیشرفت به بار بنشیند.
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همیشه  تاریخ  کوچه های  پس  کوچه  از  گذار 
نکردن  تکرار  و  اندوزی  تجربه  برای  درس هایی 
اسعد،  سردار  که  بود  جمعه  ظهر  حوالی  دارد.  گذشته 
محمدولی خان و مجاهدان بختیاری و گیالنی از یک سو 
و ستارخان و باقرخان و مجاهدان آذربایجان از سوی 
دیگر به میدان بهارستان رسیدند و بار دیگر مجلسی 
نمودند.  فتح  بود  بسته  توپ  به  محمدعلی شاه  که  را 
شاِه ضدمشروطه هم از ترس جانش به سفارت روس 

پناهنده شد تا به دست فاتحان نیفتد. 
به  پنهان  و  گوشی  َدِر  صورت  به  خبر  این  وقتی 
دیوارهای تهران نفوذ کرد عده ای که احتمال خطر را 
و  آمدند  بیرون  موش هایشان  سوراخ  از  می دیدند  دور 
صبح شنبه به میدان بهارستان هجوم آوردند و آن را 
به تسخیر خویش در آوردند و این گونه بود که درست 
یک روز بعد از فتح تهران، مجاهدانی دروغین که در 
روزهای کوتاه استبداد محمدعلی شاهی در گوشه ای 
خانه ها  پستوی  از  بودند  دعاگویی سلطان مشغول  به 
بیرون آمدند و سهمشان را طلب می کردند! مجاهدانی 
به »مجاهدان روز شنبه« معروف  تاریخ  که در طول 
شدند.نسل مجاهدان روز شنبه هیچگاه منقرض نشد! 
مجاهدان روز شنبه همان هایی هستند که بعد از پایان 
هر جنگ و ستیز و کشمکش خود را به جناح پیروز 
می چسبانند و مدعی مجاهده می شوند. همان ها که در 
سال های جنگ تحمیلی خانه نشین بودند و پس از آن 
مدعی فرماندهی. همان ها که در سال های سیاه فشار 
بودند  خزیده  گوشه ای  به  اصالح طلبان  و  نخبگان  بر 
یا  اقتصادی  فعالیت های  به  عافیت  پرده ی  در پس  و 
شاید سیاسی تحت سیطره ی دولت سیاه احمدی نژاد 
به رانت خواری مشغول بودند و هیچگاه درباره ی هیچ 
اتفاقی اعم از فتنه، گرانی، تورم، فضای بسته ی سیاسی 
و فساد اقتصادی صحبتی نکردند و روز شنبه ی پس از 
انتخاب روحانی مچ بند بنفش به دست بستند و مدعی 
از آن خود  را  از قضا مناصب کلیدی  اعتدال شدند و 
نمودند.فردا وقتی که دولت جدید فارغ از هر گرایشی 
و بدون در نظر گرفتن دوقطبی موجود بر سر کار بیاید 
مجاهدین شنبه از پناهگاه های خود بیرون می آیند و 
احتماال مدعی می شوند و لیست های مدیران آینده را 
تعیین می کنند و قصد سهم خواهی در دولت را خواهند 
نیز  شهر  شورای  و  مجلس  در  که  موضوعی  داشت. 
مصداق آن را دیده ایم َو باید به خودمان زنهار دهیم که 
فارغ از هر دیدگاه و گرایش سیاسی که داریم این بار 

محکم و استوار مقابل اینان بایستیم...

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

گرامی  را  مصدق  محمد  دکتر  تولد  سالروز 
 ۱۲۶۱ اردیبهشت   ۲۹ روز  در  او  می داریم. 
و  گشود  جهان  به  چشم  تهران  در  خورشیدی 
اکنون در آستانه صدو سی و چهارمین سالروز تولد 
این مرد بزرگ تاریخ ایران قرارداریم. دکتر محمد 
مصدق خیلی زود خدمات دولتی و مبارزات سیاسی 
خود را آغاز کرد. بطوریکه حضور او را در انقالب 
مشروطیتدر ایام نوجوانی مشاهده می کنیم و می 
بینیم که او سال ها انتقال دهنده پیام آن انقالب 
آزادی خواهانه به نسل های بعد از آن انقالب بود. 
نماینده  عنوان  به  ملی  پنجم شورای  در مجلس 
مردم تهران طی یک سخنرانی شجاعانه در مقابل 
با صدائی که طنین  و  ایستاد  سلطنت رضا خان 
تاریخ ماندگار است اعالم کرد که  آن در ژرفای 
» بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند زیر 
بار این حرف ها نمی روم که یک کسی در مملکت 
هم  الوزراء  رئیس  هم  باشد  شاه  هم  که  باشد 
حاکم. اگراین طور باشد که ارتجاع صرف است. 
راه  خون شهدای  چرا  پس  است.  استبداد صرف 
آزادی را بی خود ریختید؟« و او سال ها عقوبت 
آن سخنرانی را تحمل کرد و تا نزدیک به از دست 

دادن جان خود در زندان رضاشاهی قرار گرفت.
مجلس  شانزدهم  دوره  انتخابات  جریان  در  او 
و به منظور دستیابی به آزادی و استقالل کشور، 
سازمان جبهه ملی ایران را بنیان گذاشت و وقتی 
همراه چند تن از یارانش به آن مجلس راه یافت 
به  و  مطرح  را  نفت  صنعت  شدن  ملی  قانون 
تصویب رسانید. و سپس برای اجرای این قانون 
او قانون ملی  مقام نخست وزیری را قبول کرد. 
شدن نفت را همراه بسیاری از اصالحات سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی دیگر به اجراء درآورد. اولین 
بخشنامه او در مقام نخست وزیری از باور عمیق 
در  او  کند.  می  حکایت  بیان  و  قلم  آزادی  به  او 
روز ۱۱ اردیبهشت۱۳۳۰ در اولین بخشنامه خود 
در   « داد:  دستور  چنین  کشور  کل  شهربانی  به 
جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته 
می شود هرچه نوشته باشند و هرکس که نوشته 

باشد نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد.«
دولت ملی دکتر مصدق که نمونه ای از حاکمیت 
ملی در ایران بود بیش تر از دو سال و چهارماه 
طول نکشید و با کودتای ننگین ۲۸ مرداد۱۳۳۲ 

سقوط کرد.

شده با زور و فشار باید بیای کاندیدا شی
شده با هوار هوار باید بیای کاندیدا شی!

شده با وعده ی ماهی صد تومن باید بیای
با شعار چاکریم خیلی خفن باید بیای!

شده بشکن بزنی، حتی شده قرش بدی
موهای مثبتتو ژل بزنی، فرش بدی!

شده با »آنجلینا« و »جنیفر« عکس بگیری
با تیم »بارسلونا« و »هانوفر« عکس بگیری

شده بی  خودی بگی »بهبهانی« هم با منه
نه فقط بهبهانی؛ پشت منه، هر چی زنه!

شده روی پیرهنت »چه گوارا« بچسبونی
شعرای سنتی و پاپ و رپ و راک بخونی!

شده از محاسن ماهواره تعریف بکنی
از محاسن لباس پاره تعریف بکنی!

شده با »کامران« و »هومن« یه کلیپ اجرا 
کنی

برگه ی تایید »حیدر زاده« رو امضا کنی!

شده اصاًل چه می دونم، بی  خیال جون بابات!
معطلش نکن! بیا! که نزدیکه انتخابات

نمی شه جون حاجیت، راه نداره طفره بری
اگه زیرش بزنی، کاش بگیری بِری بِری!

یک کالم ختم کالم، باید بیای کاندیدا شی
کاندیدا  بیای  باید  والسالم،  و  همین  خب 

شی!

شاعر: فاضل ترکمن
سوراخ  توی  پینوکیو  دماغ  وقتی  کتاب: 

گوش من بود
انتشارات مروارید

در آستان دوست 

آرش وکیلی

حواستان باشد آقای رئیس جمهور منتخب!                         توفیق زورکی امان از مجاهدان روز 
شنبه

َاَبر مرد نفتی

حریفان آزادکاران چهار وزن دوم 

بخت خوش شایان مصلح

طالی نصیری

قرعه  باکو،  به  به  مهر  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
های  بازی  آزاد  کشتی  های  رقابت  دوم  وزن  چهار  کشی 
کشورهای اسالمی امروز جمعه برگزار شد و آزادکاران ایران 

حریفان خود شناختند. 

پرسپولیس  فوتبال  تیم  دیدار  خصوص  در  رافت  پایان 
مقابل لخویا قطر در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا 
تماشاگران  با حضور  لخویا  مقابل  بازی  اگر  داشت:  اظهار 
برگزار می شد پرسپولیس قطعا این تیم را شکست می داد 
همیشه  ورزشگاه  در  پرسپولیس  تماشاگران  حضور  چون 
لرز  و  ترس  با  لخویا  کند  دوچندان می  را  تیم  این  قدرت 

به مصاف ما می آید.

و  نقل  شایعات  ترین  جدی  از  یکی  ایمنا،  گزارش  به 
شانزدهم  لیگ  پرونده  شدن  بسته  پی  در  که  انتقاالتی 
عبداهلل  علی  پیوستن  احتمال  شد  مطرح  سپاهان  پیرامون 
زاده به تیم اصفهانی بود. این شایعه البته به سرعت و در پی 
تمدید قرارداد این مدافع ۲4 ساله با نفت آبادان رنگ باخت. 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو؛ میثم نصیری که 
امروز در برتری در فینال مسابقات کشتی وزن 5۱ کیلوگرم 
بازی های کشورهای اسالمی صاحب مدال طال شد، اظهار 

داشت: خداراشکر که شرمنده ایرانی ها نشدم.

حسین قدوسی درگفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
فارس،  خبرنگار  با  دایی  علی  مصاحبه  درمورد  فارس، 
ابتدای فصل تاکنون در اغلب  از  اظهار داشت: اقای دایی 
نشست های خبری خود علیه مالک و مسئوالن باشگاه نفت 
توهین  بعضا  ایشان  از مصاحبه های  برخی  و  صحبت کرد 

آمیز و غیرواقع بود.

داریوش  درباره  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  نصیرزاده  هوشنگ 
منتشر  و خبر  زنی  انتقاالت گمانه  و  نقل  اندازه کل  به  شجاعیان 
شده و من در مصاحبه ای گفتم به اندازه انتخابات مصاحبه شده 

و خبر چاپ شده است.
وی درباره پیشنهاد پرسپولیس برای جذب این بازیکن گفت: من 
با آقای ترکاشوند فقط در حد یک مذاکره سرپایی و برداشتن چهار 
قدم صحبت کردم و ایشان گفت اگر شجاعیان را بخواهیم شرایط 

او چگونه است که من پاسخ دادم باید درخواست بدهید. 

در حالی که استقالل و پرسپولیس به دنبال برطرف کردن 
بازیکن  روی  هستند،  دفاعی  چپ  سمت  در  خود  مشکل 

پدیده سپیدرود رشت حساب ویژه ای باز کرده اند. 

با  قرارداد  تمدید  از  بعد  اصفهان  سپاهان  باشگاه 
این  مدنظر  بازیکنان  دنبال جذب  به  کرانچار  زالتکو 
مربی کروات و بستن تیمی در قامت قهرمانی است. 
مسئوالن  اما  بازگشته  کرواسی  به  کرانچار  هرچند 
باشگاه با چند بازیکن وارد مذاکره شده اند. آنها اعالم 

کرده اند که کرانچار رضائیان را نمی خواهد

امیر خسرو دهلوی 

کرانچار رضائیان را نمی خواهد

ترس و لرز لخویا

بمبی که عمل نکرد!!

صحبت های توهین آمیز دایی!!

ستاره های صندوق!
همزمان با آغاز انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی، ستاره های دنیای ورزش ایران نیز 

همگام با مردم در پای صندوق رای حاضر شدند تا در سرنوشت کشور مشارکت داشته باشند.
از ساعت ۸ دیروز رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شورای اسالمی در ۶۳ 
هزار و 4۲۹ شعبه اخذ رای آغاز شده است و بر این اساس ستاره های دنیای ورزش نیز با حضور در 
پای صندوق رای در سرنوشت کشور سهیم شدند.علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش پرسپولیس با 
حضور در مسجد امام صادق مشارکت خود در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شورای 

اسالمی را اعالم کرد. کیمیا علیزاده قهرمان تکواندوی المپیک رای خود را به صندوق انداخت.
از  با هماهنگی که  بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی  ورزشکاران حاضر در چهارمین دوره 

سوی کادر سرپرستی کاروان و سفارت ایران در باکو انجام شده پای صندوقهای رای رفتند.
انتخابات دوازهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر از صبح دیروز 
جمعه همزمان با ایران، در محل سفارت کشورمان در سایر کشورها نیز آغاز شد. در محل سفارت 
ایران در باکو نیز تمهیدات الزم اندیشیده شده بود تا اعضای کاروان ورزش کشورمان که به منظور 
حضور در بازی های کشورهای اسالمی در باکو به سر می برند، در رای گیری شرکت داشته باشند. بر 
این اساس و طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کنسولگری ایران در باکو، در محل ساختمان 
شماره ۲ سفارت ایران، صندوق اخذ آرا برای ورزشکاران و دیگر اعضای کاروان کشورمان قرار داده 
شد. بر این اساس، ورزشکاران کاروان ایران همزمان با آغاز زمان رای گیری، به محل ساختمان 
سفارت ایران رفتند تا در رای خود را به صندوق بیندارند.کیومرث هاشمی رییس کمیته ملی المپیک 
با حضور در کنسولگری ایران در آذربایجان رای خود را به صندوق انداخت. مشارکت دختران دو 
میدانی ایران در انتخابات با حضور در سفارت ایران در باکو چشم گیر بود. کادر پزشکی کاروان ایران 
در بازی های همبستگی اسالمی رای خود را در سفارت ایران در باکو به صندوق انداختند. رای دادن 
دوومیدانی کاران در سفارتخانه ایران در باکو آذربایجان و نیز رای دادن بازیکنان تیم ملی والیبال در 
سفارت ایران در کشور لهستان بسیار مورد توجه قرار گرفت.حنیف عمران زاده، مدافع سابق استقالل 
به همراه  نیز  را  استقالل  روزهای  این  اسماعیلی ستاره ی  فرشید  رای که الیک  برگه ی  انتشار  و 
داشت. بهرام افشارزاده، مدیرعامل سابق استقالل هم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
مشارکت کرد. محسن مهرعلیزاده، رئیس سابق تربیت بدنی در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت 
داشت. اینستاگرام فدراسیون والیبال در اقدامی جالب توجه لحظه رای دادن اعضای تیم ملی والیبال 

ایران را نیز پوشش داد. حمید استیلی در کنسولگری ایران در دوبی رای داد. 

نیمکت سرمربیگری  اول حضورش روی  اعتراف کرد فصل  آقای خاص 
شیاطین سرخ دشوار بوده است.

ژوزه مورینیو که پس از قبول هدایت تیم فوتبال منچستریونایتد در ابتدای 
فصل جاری با این تیم جام خیریه را فتح کرد و در ادامه جام اتحادیه را برای 
هواداران این تیم به ارمغان آورد، عملکرد تیمش در مسابقات فصل جاری 

لیگ برتر  آنچنان چنگلی به دل نزد.
با این وجود تیم تحت هدایت آقای خاص با رسیدن به فینال لیگ اروپا 
شانس قهرمانی در این رقابت ها و کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده 
را هم دارد، که این می تواند برای فصل اول حضور مورینیو آمار خوبی باشد، 

اما سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ خیلی هم راضی به نظر نمی رسد.
مورینیو در گفت و گو با سایت »اومنی اسپورت« گفت: همیشه سعی می کنم 

پیش از پیوستن به باشگاهی، واقعیت های آن باشگاه را آنالیز کنم، اما زمانی 
می توانید پی به واقعیت ها ببرید که در درون باشگاه باشید. فصل اول حضورم 
در منچستریونایتد سخت گذشت. البته از فصل دوم حضور در این تیم لذت 

خواهم برد چون می دانم که مرتکب اشتباه نخواهم شد.
موفقیت  جلوی  چیزی  چه  می پرسم  خودم  از  همیشه  افزود:  وی 
یک  تنها  و  است؟  گرفته  را  اخیر  سال  پنج  چهار،  سه،  در  منچستریونایتد 
لیگ  اینجا  که  است  این  آن  و  می آید  ذهنم  به  پرسش  این  برای  جواب 
هر  به  دارند.  خوبی  اقتصادی  قدرت  باشگاه ها  ببیشتر  و  است  برتر 
به  هم  باشگاه  اعضای  همه  و  دارد  بهتر  تیمی  حاال  منچستریونایتد  حال 
قدرتمند  تیمی  دادن  شکل  فرایند  در  ما  که  هستند  واقف  موضوع   این 

هستیم.

جمع   در  هلند  فوتبال  فدراسیون  تایید  با  هیرنوین  تیم 
قرار  مالی  نظر  از  کشور  این  فوتبال  تیم  سالم ترین های 

گرفت. 
قوچان نژاد،  رضا  داشتن  اختیار  در  با  هیرنوین  باشگاه 
از  صورت گرفته  بررسی های  اساس  بر  ایرانی  ملی پوش 
سوی کمیته صدور مجوز حرفه ای فدارسیون فوتبال هلند 
در ۶ ماه اخیر با قرار گرفتن در طبقه بندی شماره ۳ به جمع 

سالم ترین تیم های این کشور پیوست. تنها ۱۰ تیم حاضر 
کمبور،  آلکمار،  آمستردام،  آژاکس  شامل  هلند  اردویژه  در 
اکسلسیور، فاینورد، ایگلس، خرونیخن، آیندهوون، ویلم و 
جای  مالی  نظر  از  باشگاهی  برتر  طبقه بندی  در  هیرنوین 

دارند.
وضعیت  بهبود  با  اخیر  سال های  در  هیرنوین  باشگاه 
مالی خود پس از فروش چند بازیکن به باشگاه های مطرح 

انتقاالت  و  نقل  اخیر  در فصل  توانست  اروپایی  و  هلندی 
و  اودگارد  مارتین  قوچان نژاد،  رضا  نظیر  بازیکنانی  اروپا 
کوبایاشی را با هزینه ای بالغ بر 7 میلیون یورو جذب کند. 

این باشگاه لژیونر ایرانی هم اکنون پیشنهادی ۱۰ میلیون 
خود  سوئدی  مهاجم  الرسون،  سام  فروش  برای  یورویی 
دریافت کرده و با کسب درآمد های بیشتر می تواند در فصل 

دیوید ری جولآینده اردویژه با قدرت بیشتری شرکت کند.

شفافیت مالی در تیم قوچان نژاد

سخت ترین فصل آقای خاص همراه با شیاطین سرخ!

عماد وکیلی

دریچه

سرخ پوشان که پیش از آغاز فصل نقل و انتقاالت کار خود را برای جذب 
بازیکن آغاز کردند، هافبک سابق خود را به عنوان گزینه اول خط میانی در 
نظر دارند، بازیکنی که اگر موفق به تثبیت کسری خدمت خود شود می تواند 
برای پرسپولیسی ها به میدان برود. بازی پایانی دور رفت لیگ شانزدهم، آخرین 
دیداری بود که هافبک جوان پرسپولیسی ها برای این تیم به میدان رفت، احمد 
نوراللهی که برای تیم های ملی پایه به میدان رفته و از فوالد یزد به پرسپولیس 
رسید پس از دو فصل و نیم حضور در این تیم برای گذراندن خدمت سربازی 
راهی تبریز و تیم تراکتورسازی شد.نوراللهی در ابتدا با تفکر استفاده از کسری 
خدمت، رضایت به جدایی از پرسپولیس و پوشیدن پیراهن تراکتوری ها داد تا 
به خیال خود پس از پایان بازی های لیگ شانزدهم، باقی مانده شش ماهه از 
خدمت سربازی خود را به اتمام برساند و بتواند از ابتدای لیگ هفدهم بازهم با 
پیراهن پرسپولیس در میادین حاضر شود، اما پس از مدتی کوتاه شرایط کامال 
تغییر کرد، نوراللهی هم به دلیل محرومیت تراکتوریها، شانس بازی کردن را از 
دست داد و هم مشخص شد وی دارای اضافه خدمت است و با این حساب نمی 

تواند از ابتدای لیگ هفدهم برای سرخ پوشان به میدان برود. 
محرومیت تراکتوری ها باعث بالتکلیف شدن بازیکنانی بود که در نیم فصل 
به این تیم پیوستند اما نوراللهی که هنوز با پرسپولیسی ها قرارداد دارد تصمیم 
گرفت تا اسناد و مدارک خود را به مسئوالن نظام وظیفه ارائه کند و مصر به 
ادامه پیگیری های خود باشد تا شاید بتواند پرونده کسری خدمت خود را به 
به  پرسپولیس  با  هفدهم  لیگ  آغاز  از  اولیه،  تصمیم  همانند  و  بیندازد  جریان 

میدان برود، او امید زیادی دارد تا این اتفاق بیفتد و به همین دلیل تمام تالش 
خود را برای اثبات عدله خود و از میان برداشتن اضافه خدمت به کار بسته است. 
در سوی دیگر، این امیدواری را پرسپولیسی ها نیز دارند، آنها نیز به دنبال این 
هستند تا هرطور شده بازیکن میانی خود را به تیم بازگردانند و بدین ترتیب با 
خیال راحت تری آماده بستن تیم برای لیگ هفدهم شوند، نوراللهی که از دوره 
دوم سرمربیگری علی دایی به پرسپولیس پیوست از همان ابتدا نشان داد برای 
این تیم بازیکن مهمی است و خیلی زود نیز توانست نظرها را به خود معطوف 
کند. او در دوره هدایت پرسپولیس توسط برانکو، یکی از بازیکنان کارآمد سرخ 
پوشان محسوب می شد، هر چند در تمام بازی ها در ترکیب اصلی به میدان 
نمی رفت اما حضور وی در مجموعه باعث شده بود تا دو پست هافبک دفاعی 
و یا هافبک چپ پرسپولیس )در سیستم ۲-4-4 لوزی( جایگزین مناسبی داشته 
باشد و در مواقع لزوم به کار گرفته شود.اطمینان سرخ پوشان از حضور نوراللهی 
باعث می شود تا پرسپولیسی ها که در حال حاضر کمال کامیابی نیا و محسن 
از این پست راحت  ربیع خواه را در پست هافبک دفاعی دارند، خیال خود را 
با  قرارداد  تمدید  روی  را  خود  توان  جدید  بازیکن  انتخاب  جای  به  و  بدانند 
کامیابی نیا و البته جذب بازیکن در پست های دیگر بگذارند. هرچند در حال 
حاضر هیچ خبری در رابطه با تعیین تکلیف نوراللهی در دست نیست اما سرخ 
پوشان همچنان منتظرند تا در صورت روشن شدن اوضاع بازیکن سابق خود را 
به خانه بازگردانند، بازیکنی که می تواند کمک شایانی برای این تیم در فصل 

آینده باشد.

نوراللهی در بالتکلیفی کسری یا اضافه خدمت؟

با بازگشت اکبر میثاقیان به مشهد جلسه ای برای تصمیم گیری در 
مورد آینده او تشکیل خواهد شد.

اکبر میثاقیان فصل را با تیم بادران آغاز کرد ولی در ادامه از کار بر 
کنار شد و محمد ربیعی سکان هدایت این تیم دسته اولی را بر عهده 
با حضور خداداد عزیزی  ادامه مسئوالن سیاه جامگان که  گرفت. در 
نتیجه های جالبی کسب نکرده بودند، در ۸ بازی آخر هدایت تیم خود 
را به اکبر میثاقیان سپردند و این مربی هم در کمال ناباوری موفق به 
حفظ تیمی شد که فصل را با مشکالت مالی شدید پشت سر گذاشته 
بود. هنوز بازیکنان سیاه جامگان مطالبات فصل گذشته خود را دریافت 
نکرده اند و با توجه به اتمام قرارداد بسیاری از آنها، متقاعد کردن آنها 

به ادامه حضور در این تیم یکی از مشکالت مدیران باشگاه است.
اکبر  بازگشت  از  آینده پس  باشگاه هفته  اینکه هیئت مدیره  ضمن 
میثاقیان از کالس های مربیگری که در تهران در حال برگزاری است، 
در جلسه ای شرکت خواهند کرد تا در مورد ادامه همکاری با میثاقیان 
صحبت شود. عباسی مدیرعامل این باشگاه بارها در مصاحبه های خود 
ببینیم  باید  و  است  گفته  سخن  میثاقیان  با  همکاری  ادامه  عالقه  از 

میثاقیان چه شروطی را برای حضور در این تیم مطرح می کند.

تکلیف میثاقیان این 
 هفته مشخص

 می شود

ای گشایند خزاین جود
                                              نقش پیوند کارگاه وجود

همه هستی ز ملک تا ملکوت
                                        یک رقم زان جریده جبروت

هست بی نیست آشکار و نهفت
                                               توئی و جز ترا نشاید گفت

نصیرزاده: با ترکاشوند سرپایی حرف زدم

من رأی دادم. شما چطور؟


