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آنجل بولیگان 

موعد  تا  می نشینیم  منتظر  یک بار  سال  چهار  هر 
انتخابات ریاست جمهوری  ثبت نام برای کاندیداتوری 
فاقد  که  مردم عادی  دسته دسته  بعد  و  فرابرسد 
حداقل های الزم اعم از سنی، تحصیلی، شخصیتی و... 
برای کفایت و لیاقت جهت ریاست جمهوری هستند به 
ستاد انتخابات کل کشور بروند و سوژه ی خبرنگاران 

داخلی و خارجی شوند.
اساسی:  قانون  پانزدهم  و  اصل  یک صد  اساس  بر 
از میان  رجال  مذهبی  و سیاسی   باید  »رئیس جمهور 
که  واجد شرایط زیر باشند انتخاب  گردد: ایرانی االصل، 
تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای  حسن  سابقه  و امانت  و 
تقوی ، مؤمن  و معتقد به  مبانی  جمهوری  اسالمی  ایران  

و مذهب  رسمی  کشور.«
بودن که متر  تقوی و مؤمن  امانت و  با  حال آنکه 
و اندازه ای ندارد تا در ستاد انتخابات اندازه گیری شود 
پس هرکس شروط مذهبی و ملی را داشته و دچار این 
احساس درونی می شود که مدیر و مدبر است و داعیه ی 
ایمان دارد و می تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
شود. پس نمی توان به این افراد خرده گرفت که چرا 
ثبت نام می کنند. از سویی در همین قانون واژه ی »رجل 
مذهبی و سیاسی« تنها کارایی اش ممانعت برای شرکت 
مدیریت کالن  زمینه ی  در  باتجربه  و  کاردان  بانوان 
است و به هیچ وجه نتوانسته ممانعتی برای سیاهی لشکر 

کمدی های چهارساله ی کاندیداتوری باشد.
ایران مسئولیت تفسیر اصول قانون اساسی بر  در 
عهده ی شورای نگهبان است و هرچه مجلس سعی 
برای چاره اندیشی  یا دستورالعملی  قانون  بر تصویب 
شورای  مخالفت  سد  با  داشته  بالتکلیفی  این  برای 
نگهبان مواجه شده است. باید توجه داشت که قانوِن 
مناسب قانونی است که راه را بر تفسیر و تشتت ببندد. 
حال آنکه اصل 115 قانون اساسی یکی از مصادیق بارز 
اختالف نظر در تفسیر است، کما اینکه تنها مورِد موجود 
هم نیست. نگاه غیرسیاسی به اصالح قانون اساسی 
ایران  نیل  برای  مهم  راه حل های  از  یکی  می تواند 
اگر در طرحی  باشد. حتی  به سوی توسعه ی سیاسی 
جامع با تفسیری مدون و نظام مند )عاری از نظرات 
شخصی افراد( قانونی برای انتخابات ریاست جمهوری 
تدوین گردد بی شک شرایطی بسیار بهتر از نابسامانی 

امروز برقرار خواهد بود.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

لینکلن  آبراهام  روزی  چنین  در  پیش  نیم قرن  از  بیش 
رئیس جمهور فقید آمریکا در اثر ترور درگذشت.

جان ویلکز بوت، قصد ربودن رئیس جمهور را داشت تا در 
عوض آزادی اش، خواهان آزاد کردن زندانی های هم پیمان ها 
شود؛ اما در 11 آوریل 1۸۶5 لینکلن در خارج از کاخ سفید 
سخنرانی ایراد کرد و از دادن حق وحقوق سیاهان دفاع کرد. 
این امر خشم بوت را که در جمع مستمعین حضور داشت 
برانگیخت و درنتیجه نقشه اش را برای ربودن لینکلن تغییر 
داد و تصمیم گرفت او را ترور کند. با به پایان رسیدن جنگ، 
لینکن و گرانت مدام با یکدیگر دیدار و مالقات داشتند. هر 
دو باهم برای بازسازی برنامه ریزی می کردند و برای همگان 
مشخص بود که آن ها احترام زیادی برای یکدیگر قائل بودند.

جان بوت که بازیگری مشهور و جاسوس هم پیمانان در 
مریلند بود خبردار شد که قرار است رئیس جمهور، همسرش و 
گرانت به تئاتر بروند همدستانش را خبر کرد و اعالم کرد که 

قصد کشتن لینکلن را دارد.
ترور در سالن تئاتر

لینکلن بدون محافظ اصلی اش، وارد هیل لمون، در تئاتر 
در  فورد شرکت کرد.  تئاتر  در  آمریکائی مان«  »پسرعموی 
همان حالی که تنها محافظ او مشغول قدم زدن بود و لینکلن 
در جای خود در اتاقکی در بالکن نشسته بود، بوت وارد شد 
و در پشت اتاقک خود را مخفی کرد و منتظر خنده دارترین 
صحنه تئاتر ماند به این امید که صدای خنده مانع شنیده شده 
صدای شلیک گلوله شود. بر روی صحنه شخصیتی به نام 
سرود اندری )که هری هاک نقشش را بازی می کرد( که به 
خاطر اینکه صدای خنده حاضرین بلند شد بوت وارد اتاقک 
رئیس جمهورشد و گلوله ای بر سر او شلیک کرد. گلوله از کنار 
گوش چپ لینکلن وارد شد و در پشت کره چشم راستش 

قرار گرفت.
اما  بوت دست به یقه شد،  با  برای لحظه ای  رابتن  هنری 
بوت با ضربه چاقو خود را رها کرد. سپس بوت فریاد زد: این 
دست فدای ستمکاران و فرار کرد. 1۲ روز دنبال قاتل فراری 
بودند، مأموران فدرال به رهبری وزیر جنگ، ادوین استانتن، 
در جستجوی او بودند تا اینکه باالخره او را در طویله ای در 
ویرجینیا مورد اصابت گلوله قراردادند، او اندکی بعد مرد. ژنرال 
جوزف بارتر، جراح ارتش آمریکا. او لینکلن را معاینه کرد و 
تشخیص داد که در چند جا جمجمه آسیب دیده و گلوله در 
۶ اینچی داخل مغز جای گرفته. لینکلن دیگر به هوش نیامد 

و در ساعت ۷:۲۲ بعدازظهر رسماً مرگ او را اعالم کردند.

اسطرالب  و  رمل  این همه  گذشت  که  مدتی  در 
انداختیم و خواب ملت را تعبیر کردیم هی گفتیم و کسی 
باور نکرد که معجزه ای در راه است! همان که رفته بود 
یک شب خوابیده و صبح که از خواب بیدار شده احساس 
بیاید! هرچه که همه به او  کرده که دلش می خواهد 
گفتند: »نکن این کار رو زشته!« به خرجش نرفت که 
نرفت. فلذا صبحانه اش را که خورد هاله اش را برداشت 
و دست درخت را گرفت و همراه بهار کوچولو راهی 
ستاد انتخابات کشور شدند. وقتی به جلوی درب ستاد 
می رسد ناگهان احساس می کند که نوزادی در آغوش 
مادرش از آن دور او را شناخته و به او می گوید: بیا بیا. 
لذا معطل نمی کند و او هم شناسنامه اش را درمی آورد و 
به خبرنگاران می گوید: »باالخره دموکراسی یعنی همه 
مردم بتوانند کاندیدای مدنظر خودشان را داشته باشند! 

پس من هم باید نماینده ی آن نوزاد باشم!«
همه چیز  خبرگزاری ها  با  تماس  در  نوزاد  آن  مادر 
هروقت  ایشان  که  نمودند  اعالم  و  نموده  تکذیب  را 
می خواهند آروغ بچه را بگیرند آرام بر پشت او می زنند 
و می گویند: »بیا... بیا...«پس ازآن بهار کوچولو درحالی که 
نگفته  خودت  »مگه  گفت:  معجزه  به  می کرد  گریه 
بزنم؟«  بیل  را  تپه ها  که  منه  نوبت  دفعه  این  بودی 
معجزه نگاهش کرد و درحالی که لبخندی نمکین بر 
لب داشت به او گفت: »بهارم، عزیزم، کیِک زرِد من، 
اورانیوم غنی شده ی من، نگران نباش. من همه تالشم را 
برای تأیید بیل زنی تو می کنم، اصاًل من خودم دسته بیل 
وارد کردم اما باید بدلی هم برای تو در نظر می گرفتیم 
این سبک  در  باشد  یادت  نروند!  بیل ها هدر  تا دسته 
مدیریت آن کسی که شارالتان تر است حاکم می شود!«

ازآنجایی که هیچ  بنده متوجه شدم  اتفاق  پس ازاین 
دونفری در دنیا پیدا نمی شود که مثل هم باشند به جز 
معجزه و درخت و بهارکوچولو! پس تعبیر هیچ دو خوابی 
هم شبیه هم نخواهد بود به جز: تورم و دکل و بگم بگم!

اگر در خواب دیدید که یک شبه قیمت ها دو برابر شده 
تعبیرش این است که صبح که بیدار شوید می بینید که 
مرد دکلی به دوربین زل می زند و دروغ می گوید. اگر در 
خواب غیب شدن دکل های نفتی را می بینید تعبیرش آن 
است که مرد دکلی آمده تا ترتیب بقیه ی دکل ها را بدهد 

فلذا به دوربین زل می زند و دروغ می گوید.
اگر در پس زمینه ی خوابتان صدای بگم بگم شنیدید 
و دیدید که همه در حال فرار هستند، تعبیرش آن است 

که مرد دکلی به دوربین زل می زند و دروغ می گوید.
خالصه این که این روزها هم احساس خطر می کنند! 

شما چطور؟

مدت زیادی از مهدی واعظی، دروازه بان سال های 
نه چندان دور پرسپولیس خبری نبود. بعد از نقره داغ 
شدن تیم فوتبال شهرداری تبریز در سال 9۲، این 
دروازه بان از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او حاال 
می گوید: حضورم در پرسپولیس دوران طالیی من 

بود، مطمئن باشید دوپینگم عمدی نبود.

فرشید باقری قصد دارد در پایان فصل از استقالل 
جدا شود. فرشید باقری یکی از آن بازیکنانی بود که 
ابتدای فصل با امید زیادی جذب شد تا بتواند عملکرد 
خوبش در صبا را در استقالل نیز تکرار کند. اما این 
اتفاق نیفتاد و او باال و پایین خیلی زیادی را در استقالل 

تجربه کرد.

آاک آتن در جام حذفی یونان با نتیجه ی ۲-1 از 
هواداران  بازی  این  از  پس  گذشت.  المپیاکوس  سد 
المپیاکوس به انصاری فرد و بازیکنان تیمشان حمله 

کردند و از آن ها ناراضی بودند.

فصل  این  است  معتقد  آرژانتینی  سابق  بازیکن 
اینتری ها بهتر از تیم همشهری کار کرده اند. به گزارش 
از هرنان کرسپو درباره وضعیت دو  کاپ، زمانی که 
تیم ایتالیایی پرسیده شد گفت: از ابتدای فصل فکر 
اینتر بهتر از میالن عمل می کند. از زمان  می کردم 
رسیدن استفانو پیولی، می توانید تاثیر او را در تیم ببینید.

روزنامه سان در گزارشی خبر از عالقه زیاد مادریدی ها به 
هاکان کاالهان اوغلو داده است. این نشریه نوشت اتلتیکو 
پیشنهاد ۲0 میلیونی بابت این بازیکن ارائه کرده تا بلکه نظر 

تیم صنعتی را جلب کند. 

رضا بابایی اصالح قانون با نگاه غیرسیاسی

 ترور 
آبراهام لینکلن

بازگشت مرد دکلی!

دریچه

تا آنجا که من می فهمم، ما چاره ای جز حمایت پرتوان 
و فعال از آقای دکتر روحانی نداریم؛ به رغم همۀ انتقادهای 
که بر او و تیم اقتصادی و شیوۀ تعاملش با مردم وارد است. 
و  بیشتر  تحریم های  از  در جلوگیری  ایشان  دولت  توفیق 
راهبردهای  برخی  اصالح  در  درازمدت  سیاست های  نیز 
به  را  یازدهم  دارد که جای دولت  را  آن  ارزش  اقتصادی، 

دولتی با سیاست های پوپولیستی یا جنگ طلبانه ندهیم.

دو گروه با مشارکت در انتخابات و رأی به آقای روحانی 
مخالف اند: نخست کسانی که گمان می کنند بهبود اوضاع 
کشور از راهی غیر از انتخابات رسمی ممکن است و دوم 
گروهی که رقبای ایشان را در ادارۀ کشور موفق تر می دانند. 
من با گروه دوم، سخنی ندارم. در ماجرای آقای احمدی نژاد، 
به اندازۀ توانم با این گروه از شهروندان گفت وگو کرده ام و از 
تأثیرگذاری بر آنان تقریباً ناامیدم. سخنم با کسانی است که 

عجله دارند و گمان می کنند با سرعت بیشتری می توان راه 
اصالحات را پیمود. این گروه از شهروندان ایرانی، از واقعیتی 
مهم در عالم سیاست غفلت یا تغافل می کنند. واقعیت آن 
در دست  مدیریت کشور  و  سیاست  اصلی  که رگ  است 
و  کشور  عمومی  فرهنگ  دست  در  نیست؛  دولت مردان 
میزان دانایی و فرهیختگی طبقات مختلف اجتماعی است 
و متأسفانه فرهنگ عمومی مردم ایران، فعاًل اقتضایی بیش 

از این و بهتر از این ندارد. بهترین، داناترین، مردمی ترین 
دولت مردان و نظام های سیاسی نیز در این متن اجتماعی 
و در این منطقه از جغرافیای جهان، کاری چندان از پیش 
نمی برند؛ بلکه اندک اندک خوی و خصلت همین مردم را 
انتخابات، گامی بزرگ نیست؛  می پذیرند. حضور فعال در 
اما تنها گامی است که می توان برداشت تا دوران گذار با 

آسیب ها و هزینه های کمتری طی شود.

دولت دوازدهم و دوران گذار

دروازه بان آخرین قهرمانی

تصمیم قطعی هافبک استقالل

حمله به کریم

کرسپو: اینتر بهتر از میالن است

پیشنهاد 20 میلیون یورویی 

قصد  شهباززاده  که  است  آن  از  حاکی  ها  شنیده 
دارد فصل آینده به استقالل بازگردد و از سوی دیگر 

منصوریان هم مایل به جذب این بازیکن است.

بازگشت شماره 10 سابق آبی ها به استقالل

کسب دو مدال دو ومیدانی کاران قمی
دو و میدانی کاران قمی در روز نخست رقابت های دو 
و میدانی قهرمانی کشور به دو مدال نقره و برنز رسیدند.

وقتی که ثبت نام از نامزدهای انتخابات شورای شهر آغاز شد همه انتقاد می کردند که چرا ورزشکاران همگی به شورای 
شهر روی آورده اند. از علیرضا فغانی، داور بین المللی ایران که در سال 95 توانست فینال المپیک را قضاوت کند، تا بهداد 
سلیمی قهرمان وزنه برداری، حسن رنگرز قهرمان سابق کشتی فرنگی و علی سلطانی فر فرزند وزیر ورزش و جوانان نیز برای 
شرکت در انتخابات شوراهای شهر ثبت نام کردند. شهرستان ها هم دست کمی از تهران نداشت و حتی بسیاری از چهره های 
ملی به شورای شهر زادگاهشان رفتند. اما این عطش به ریاست جمهوری هم رسید و بعضاً منجر به صحنه های با مزه ای شد.

مسن ترین ثبت نام کننده انتخابات ریاست جمهوری، محمد برجسته قهرمان شنا، متولد 1۳0۸است. همچنین فرد دیگری 
با لباس رزمی برای ثبت نام در انتخابات آمد تا در مناظرات انتخاباتی پیروز بیرون بیاید!

سید مصطفي هاشمي طبا برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، ثبت نام کرد. او مدتی رئیس کمیته ملی 
المپیک بود.

هجوم ورزشی ها به عرصه  سیاست
عطش ریاست جمهوری به ورزشی ها هم رسید

گفت:  پرسپولیس  و  استقالل  اسبق  بازیکن 
با باشگاه هلندی نهایی شده و قرار  مذاکرات ما 
است رامین برای حضور در تست پزشکی یکشنبه 

به این کشور برود.
رامین رضاییان بعد از جدایی از پرسپولیس این 
اروپایی مواجه شده  پیشنهاد جدی  با چند  روزها 
است. این بازیکن که خودش نیز اعالم کرده قصد 
دارد از طریق یکی از بازیکنان سابق استقالل و 
پرسپولیس، یعنی محمدرضا مهدوی، راه رفتن به 
نهایی کردن  برای  آینده  را طی کند، هفته  اروپا 
قرارداد خود با یک تیم هلندی راهی این کشور 

می شود.

وضعیت  آخرین  درباره  مهدوی  محمدرضا 
حضور رامین رضاییان در فوتبال اروپا گفت: رامین 
پیشنهادات خوبی از بلژیک، هلند و اتریش داشت 
که در نهایت به این جمع بندی رسیدیم حضور 
او در تیم هلندی برای آینده اش خیلی بهتر است. 
با باشگاه هلندی نهایی شده و قرار  مذاکرات ما 
است آن ها بلیت پرواز برای حضور رامین در تست 
پزشکی را بفرستند تا روز یکشنبه عازم این کشور 
شود. پیشنهادی که آن ها داده اند یک قرارداد ۲ 

ساله است.
وی درباره نام این تیم هلندی تاکید کرد: فعال 
این  تا قطعی شدن حضور رضاییان در تمرینات 

تیم نامی از آن نمی بریم اما باید بگویم بازیکنان 
بازیکن  اند.  نداشته  را  آن  در  بازی  سابقه  ایرانی 
اسبق تیم های استقالل و پرسپولیس درباره دالیل 
پوش  ملی  مدافع  برای  هلندی  تیم  این  انتخاب 
بازیکنان  به  ویژه ای  نگاه  کی روش  گفت:  ایران 
ایرانی دارد که در اروپا بازی می کنند ضمن اینکه 
در سال منتهی به جام جهانی برای رامین اهمیت 
زیادی دارد که در یک تیم اروپایی بازی کند، نه 
در  و  نشین شود  نیمکت  بازیکن  یک  به  تبدیل 
نهایت اینکه ترانسفر بازیکن به تیم های اروپایی 
بزرگ از تیم های هلندی راحت تر است و رضاییان 

بعدا می تواند پله های ترقی را طی کند.

حضور پرسپولیسی عصیانگر در هلند

مربی سابق تیم ملی در اردیبهشت ماه پیش رو در کنگره ساالنه پزشکی فیفا به 
سخنرانی خواهد پرداخت.  هومن افاضلی پس از راه اندازی صفحه اجتماعی خود به 
اطالع رسانی در رابطه با سخنرانی خود در کنگره ساالنه پزشکی فیفا پرداخت. در این 

خبر آمده است: 
بزرگترین کنگره پزشکی فیفا، اردیبهشت ماه امسال با حضور دو هزار و پانصد شرکت 
کننده از حدود نود کشور جهان، در بارسلونا برگزار می شود. یکی از سخنرانان این کنگره 
هومن افاضلی است که قرار است درباره "رابطه مربیان با کادر پزشکی" سخنرانی کند. 
هومن افاضلی برای این سخنرانی رسمی، به کنفرانس مراکز عالی فیفا در بارسلونا دعوت 

شده است.
او دستیاری میروسالو بالژویچ، برانکو ایوانکوویچ و سپس علی دایی در تیم ملی فوتبال 
ایران؛ و سرمربیگری تیم ملی امید ایران، تیم ملی زیر ۲۲ سال ایران، باشگاه فوتبال 

شهاب زنجان باشگاه فوتبال استیل آذین را در کارنامه دارد.
افاضلی همیشه یکی از پرحاشیه ترین مربیان ایرانی بوده و حتی سابقا اخبار کتک کاری 
او چه در زمین و چه خارج از آن حاشیه ساز شده بود. حتی یک ْار خبر کتک کاری هومن 
افاضلی با یک کارمند زن فدراسیون فوتبال در رسانه ها منتشر و این مسأله موجب شد 
تا زهره هراتیان همسر او در گفت وگو با سایت کاپ این مسأله را از بیخ و بن تکذیب 
و اعالم کند افاضلی به دلیل ناراحتی که از ماجرای تیم امید دارد اصال پایش را هم در 

فدراسیون فوتبال نمی گذارد.

سخنرانی هومن افاضلی 
در کنگره فیفا

دو ستاره کهکشانی ها که در چهارشنبه شب گذشته در بازی رئال مادرید برابر بایرن مونیخ مصدوم شدند، ظاهراً آسیب دیدگی شان جدی نیست.
رئال  مادرید چهارشنبه در دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در خانه بایرن مونیخ به برتری ۲ بر یک دست یافت، اما مصدومیت دو 

ستاره این تیم، باعث ایجاد نگرانی در دل هواداران این تیم اسپانیایی شده است.
زین الدین زیدان پس از این بازی در مورد مصدومیت بیل ولزی اش که در  دقیقه 59 جای خود را به مارک آسنسیو داد، گفت: بیل بین دو نیمه کمی احساس 
ناراحتی می کرد و به همین خاطر بود که او را در اوایل نیمه دوم تعویض کردیم. در واقع مثل همیشه نخواستیم که ریسکی کنیم. امیدوارم مصدومیت بیل جدی 

نباشد، هرچند می دانیم که او از ناحیه عضالنی کمی احساس درد می کند.
همچنین نشریه »مارکا« در مورد آسیب دیدگی کریستیانو رونالدو در دقایق پایانی بازی اعالم کرد: این بازیکن هم از ناحیه عضالنی آسیب دیده است. 
این نشریه خبر داد که مصدومیت فوق ستاره پرتغالی رئالی ها به نظر جدی نمی آید. بر اساس گزارش ها انتظار می رود گرث بیل و کریستیانو رونالدو به بازی با 

بارسلونا در ال کالسیکوی پیش  رو برسند.

بیل و 
رونالدو  به 

ال کالسیکو 
می رسند

غیبت روبرت لواندوفسکی، مهاجم لهستانی 
بایرن در بازی رفت برابر رئال، برای مونیخی ها 

بسیار گران تمام شد.
رئال مادرید دیدار رفت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان را در آلیانس آرنا با نتیجه 
1-۲ از بایرن برد تا در یک قدمی صعود به نیمه 

نهایی قرار بگیرد ولی در جبهه ژرمن ها، هیچ 
بازیکنی هنوز ناامید نشده و اطمینان دارند که 
در بازی برگشت فرصت جبران خواهند داشت.

بازی  در  بایرن  امیدواری های  از  یکی 
برگشت، حضور لواندوفسکی است که به دلیل 
مصدومیت شانه، بازی رفت را از دست داد. او 

در همین رابطه به بیلد گفت: »در مادرید حاضر 
خواهم بود. در بازی رفت غیبت داشتم چون 
همچنان از ناحیه شانه احساس درد داشتم ولی 
شرایطم بهتر شده و در بازی برگشت حضور 
تمام  ما  برای  چیز  هیچ  هنوز  داشت.  خواهم 
نشده و تمام تالشم را برای گلزنی به رئال در 

برنابئو خواهم کرد.«
تنها مصدوم بایرن که شاید به بازی برگشت 
نرسد، متس هوملس است؛ هرچند که آنچلوتی 
ابراز امیدواری کرده است که او بتواند سه شنبه 
آینده در برنابئو در قلب خط دفاعی بایرن قرار 

گیرد.

 آماده باش 
 لواندوفسکی 

به رئال 

ابراز  میالن  سرمربی  مونتال  ویچنزو 
امیدواری کرد بتواند تیمش در داربی میالن 

به برتری برسد.
اینتر و میالن در حالی در داربی شهر میالن 
تیم وضعیت  دو  قرار می گیرند که  برابر هم 
در  مونتال  هدایت  با  دارند.میالن  متفاوتی 
شرایط نسبتاً خوبی به سر می برد ولی اینتر که 
پیولی را به جای دی بوئر به عنوان سرمربی 
است شرایط خوبی  معرفی کرده  جدید خود 
در جدول رده بندی ندارد. ویچنزو مونتال در 
نشست قبل از بازی تیمش در داربی میالن 
گفت: داربی را به خوبی می شناسم.می دانم 
شنبه چه جوی در ورزشگاه حکم فرما خواهد 

بود.
دو  از جایگاه  نظر  بازی شنبه شب صرف 
تیم در جدول رده بندی بسیار حساس و ویژه 
خواهد بود و امیدوار هستیم بتوانیم نتیجه الزم 
اروپایی  سهمیه  کسب  کنیم.برای  کسب  را 
نیاز مبرمی به هر ۳ امتیاز مسابقه داریم و به 
همین دلیل با تمام توان در این دیدار به میدان 
خواهیم رفت.می دانیم که اگر می خواهیم به 

اوپا برسیم باید در این دیدار به برتری برسیم.
با  باید  نمی خورد پس  ما  درد  به  مساوی 
تمام قدرت به میدان برویم. مونتال درباره آینده 
خود در میالن گفت: من اینجا راحت هستم 
و دوست دارم برای فصل بعد هم در میالن 

بمانم با این حال اولویت من در حال حاضر 
داربی است و باید بتوانیم در این دیدار سربلند 

باشیم.
از  تمجید  به  پایان  در  میالن  سرمربی 
برلوسکونی پرداخت که با فروش میالن رسمًا 
از این تیم جدا شد او گفت: خیلی خوشحال 
هستم که در زمان حضور در میالن با شخصی 
چون برلوسکونی آشنا شدم. او عاشق میالن 
بود و این عشق را به وضوح در رفتار و کارهایی 
که انجام داد می توانید ببینید. خدمات او برای 
میالن و فوتبال ایتالیا در کل فوق العاده بود و 

نگرانم که دیگر او را کنار خود نداریم.
امیدوارم هستم مالکان جدید تالش کنند تا 

بار دیگر میالن را به همان جایگاه همیشگی 
خود در فوتبال ایتالیا و اروپا برسانند. هر چند 
اینتر و میالن هر دو در یک ورزشگاه بازی 
می کنند ولی در این دیدار اینتر میزبان و سهم 
هوادارانش بیشتر است. دو تیم در شرایط کاماًل 
متفاوتی به مصاف هم می روند. اینتر با هدایت 
دی بوئر فصل را کابوس وار شروع کرد و یکی 
نتایج  تاریخ خود را رقم زد.  نتایج  از بدترین 
ضعیف نزاتزوری در بازی های ابتدایی فصل 
این  برد و  اخراج پیش  تا آستانه  را  بوئر  دی 
مربی جای خود را به پیولی داد تا شرایط اینتر 
تا حد زیادی بهتر شود. دمیالن نیز با هدایت 

مونتال در شرایط نسبتاً خوبی به سر می برد.

مونتال:  دربی میالن را می بریم 

مارکا خبر داد: 


