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ورزشی
دوستی مهر:هم قسم شده ایم از اعتبار ایران دفاع کنیم

آینده سازان بی ادعای فوتبال
درخشش در جام جهانی را در سرمی پرورانند

در ش�رایطی که ن�گاه های اهالی فوتبال به دربی پایتخت ،ع�زل و نصب های صورت گرفته در
سازمان لیگ  ،استعفای احتمالی کفاشیان و هزاران حواشی موجود دیگر در فوتبال است تیم فوتبال
نوجوانان کش�ورمان که فعال تنها تیم راه یافته به یک جام جهانی محس�وب می ش�ود خیلی آرام و
بدون حاشیه خود را برای حضور درجام جهانی اماده می کند.
پس از پايان رقابت هاي قهرماني آس�يا ،تب تيم نوجوانان و علي دوس�تي مهر فروكش كرده و
كمتر خبري از اين تيم به گوش مي رسد .اگر امروز تيم هاي استراليا ،ژاپن ،كره جنوبي و ...در فوتبال
آس�يا حرفي براي گفتن دارند به اين دليل اس�ت كه آنها تیم های پایه خود را تحت هیچ ش�رایطی
رها نمي كنند ،زيرا بي توجهي به تيم هاي پايه به نوعي خودكش�ي تدريجي فوتبال هر كش�وري به
حساب مي آيد .كما اينكه فوتبال ايران سال هاست با فقر بازيكن مستعد و افت تيم ملي بزرگساالن
خود روبه روست.
شاگردان علی دوستی مهر پس از حضور در جام جهانی کوچک در روسیه و کسب مقام هشتمی  
به دنبال این هستند تا در فرصت باقی مانده تا جام جهانی  2013امارات آمادگی و تجربه خود را به
حدی برسانند تا باز هم در میان تیم های قدرتمند جهان جایی برای خود دست و پا کنند .دوستیمهر
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان پس از بازگشت از روسیه در خصوص سطح کیفی این
مس�ابقات ،تجربیات جدیدش ،نیازهای تیم نوجوانان تا قبل از جام جهانی و ..س�خن گفت که
چکیده ای از صحبت های وی در ذیل می آید:

خودمان را فریب نمیدهیم
* تورنمن��ت فوتبال روس��یه مانند جام جهانی
واقعی بود .من در این رقابتها با مسائلی روبه رو شدم
که شاید در مدت مربیگری کمتر آنها را تجربه کردم
و باعث ش��د تجربیات جدیدی بدست آوردم .چرا که
سطح این تورنمنت بسیار باال بود و اکثر تیمها با نفرات
اصلی خود که میخواهند در جام جهانی جوانان ترکیه
به میدان بروند ،در این رقابتها حضور یافته بودند.من
در  4-3دوره مس��ابقات جام جهانی و تورنمنتهای
مختلف حضور داشتهام ،نمیخواهم خودمان را فریب
بدهیم و اگر س��طح تورنمنتی پایین باشد ،آنرا اعالم
میکنم اما سطح این رقابتها بسیار باال بود.

جام جهانی واقعی بود
* تمام اقدامات و امکانات این تورنمنت همانند
ج��ام جهانی واقعی ب��ود .همه اقدام��ات از برگزاری
کنفرانس مطبوعاتی تا استفاده از داوران بینالمللی،
زمینهای تمرین و مسابقه استاندارد و امکانات زمان
برگزاری مسابقات به صورت قانونی و به بهترین شکل
برگزار شد.
تنها  5بازیکن اصلی را به روسیه برده بودیم
* جام جهانی کوچک برای ما بس��یار مفید بود
و بازیهای بسیار خوبی انجام دادیم .بازیکنانمان را
در بهترین ش��رایط محک زدیم و با تیمهای بزرگی
بازی کردیم تا تیم خوبی را برای جام جهانی 2013

* از نماین��دگان مجل��س و قوه قضائی��ه انتظار میرود با
پدیده زش��ت رش��وهخواری در ادارات برخورد قاطع و
جدی نمایند.
0912-2684
* ای کاش با یادداشتهایی که آقای شریعتمداری از روی
دلسوزی و تعهد به نظام و انقالب مینویسند و در کیهان
چاپ میشود گوش شنوایی در بین مسئولین وجود داشته
باشد و جلوی فتنهآفرینیهای آینده را بگیرند.
0914-8415
* ب��ه نمایندگان مجلس پیش��نهاد میکنم که طرحی را
تصویب نمایند که کاندیداهای انتخابات شوراها حداقل از
مدرک لیسانس و در روستاها از سیکل برخوردار باشند.
یک هموطن از ساری
* دیدید آقای هاش��می با جوانی و س�لامتی ما چه کرد؟
یک مشت شیر خر خورده را بر ما مسلط کرد!
0912-7033
* به خاطر تصادف خودرو ،چند ساعتی را میهمان نیروی
انتظامی در بازداشتگاه این نیرو بودم .از روی دلسوزی برای
نظام و انقالب عرض میکنم مشکالت و مسائلی را در این
چند ساعت شاهد بودم که بازگویی آنها ناراحتکننده است.
چرا باید بعد از گذشت  33سال چنین مسائل و مشکالتی
وجود داشته باشد و جامعه و مردم را رنج بدهد.
0915-6091
* باید به مسئوالنی که برای دنیا با هم مشاجره میکنند
گفت ش��ما بیایید وضع ما را از نزدیک ببینید که چگونه
به اهداف انقالب پایبندیم اما سقف خانهام دارد روی سرم
میریزد .پس��رم معتاد است و چهار دختر مجرد در خانه
دارم اما همچنان محکم در برابر دشمنان ایستادهایم و مقام
معظم رهبری را تنها نمیگذاریم.
یک هموطن
* به قطر -عربس��تان و ترکیه و کش��ورهای مسلمان که
علیه س��وریه اقدام میکنند ،باید گفت شما به جای آنکه
صهیونیس��تها را از سرزمینهای مسلمانان بیرون کنید با
آنه��ا همدلی میکنید .پس ش��ما از یهودیان هم بدترید،
اسم خود را مس��لمان نگذارید چون مسلمان به مسلمان
خیانت نمیکند.
محمدعلی غزاله
* یک راننده پایه یک از پایانه جنوب تهران هستم .از قول
بنده بنویس��ید اگر از مذاکرات کشورمان با گروه  5+1در
خصوص پرونده هستهای آبی گرم نمیشود به این مذاکرات
پای��ان بدهند .کس��انی که درگیر این مذاکرات هس��تند
گزارش بدهند چند سال مذاکره با این چند کشور تا حال
چه فوایدی برای ما داش��ته است؟ ما باید روی دستآورد
صنعت هستهای کش��ورمان پافشاری بکنیم و جلو برویم
خالصه مذاکره مشکل غربیهاست نه ما.
اصغر کردبچه
*  12سال است که به عنوان مربی پیشدبستانی خدمت
میکن��م .در طول یک م��اه  200هزار تومان به بنده پول
میدهن��د .در ضمن بیمه نیز نیس��تم .خداوکیلی چگونه
شرمنده زن و بچه خود نباشیم.
0919-8357
* مدت  2سال است که از مسکن مهر فرهنگیان انصراف
دادهام ولی پولم را که مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان
اس��ت دریافت نکردهام .از مسئولین امر درخواست تسریع
در عودت پولم را دارم.

ام��ارات آماده کنیم.م��ا از تیم اصلی که با آن به جام
جهانی  2013امارات صعود کرده ایم ،تنها  5بازیکن
را به روسیه برده بودیم.
حضور مردان با تجربه کنار سرمربیان رقیب
* گروه رهبری تیمها ،در کنار سرمربی حداقل
از  5- 4پیشکسوت که تجربیات بینالمللی بسیاری
داشتند ،تشکیل شده بود .در کشورهای دیگر تیمهای
نوجوان و جوانان آیندهسازان فوتبال کشورشان میدانند،
به همین دلیل از نفرات با تجربه در این تیم ها استفاده
میکنند تا این بازیکنان به بهترین ش��کل و از همه
لحاظ تربیت شوند .برخالف ایران که تا یک فرد سنش
باال می رود ،به راحتی او را کنار میگذارند.
تجربیات جدید بدست آوردم
* در این رقابتها با مسائلی روبه رو شدم که شاید
در مدت مربیگری کمتر آنها را تجربه کردم و باعث شد
تجربیات جدیدی بدست آورم .حضور تیمهای مطرح
اروپایی در این رقابتها که همه هدفشان قهرمانی بود ،از
همه لحاظ به من ،کادر فنی و خصوصا بازیکنان کمک
کرد تا یک دوره رقابت مهم و ارزشمند را تجربه کنیم.
باختیم اما به اهدافمان رسیدیم
تیم ایران در ثانیههای پایانی دیدار با فنالند نایب
قهرمانی دوره گذشته این رقابتها ،گل دوم را دریافت
کرد تا ضمن از دست دادن صدرنشینی ،از حضور در
مرحله نیمهنهایی باز ماند .دوس��تیمهر درخصوص
اتفاقات آن بازی یادآور شد :شاید در آن بازی باختیم
اما به اهدافمان رسیدیم ،هر چند داور در آن بازی به
ما کم لطفی کرد و در دقیقه  93یک پنالتی مسلم ما
را نادیده گرفته که خود مسئوالن برگزاری مسابقات
هم به این مسئله اشاره کردند.
برد و باخت اهمیتی ندارد
* در چنین تورنمنتهای بزرگ و مهمی ،برد و
باخت اهمیتی ندارد .همه تیمها  5بازی بزرگ انجام
دادند که برگزاری این دیدارها از نتیجه به دست آمده،
اهمیت بیشتر داش��ت .ایران در این رقابتها با ترکیه
میزبان جام جهانی و ایتالیا که اکثر نفراتش  185یا
 190سانت قد داشتند ،بازی کرد آن هم درحالی که
 80دقیقه  10نفره بودیم.
آزمودن شرایط مختلف رقابتها
* واقعا بازی با تیمهای بزرگ بسیار ارزشمند بود
و به من کمک کرد تجربه بیشتری برای لحظاتی که
تیم تحت فشار است ،بدست آورم .همچنین بازیکنان
بازی با نفرات مطرحتر و بزرگ تر از خود و ش��رایط
مختلف در جریان رقابتها را تجربه کردند ،مسائلی که
نباید نادیده گرفته شود.

محمدی فرهنگی منطقه  18آموزش و پرورش تهران
* دولت کانادا همیشه پیشقدم محکومیت وضعیت حقوق بشر
در ایران اس��ت چرا امروز که مردم کانادا قیام کردهاند وزارت
امورخارجه ما سکوت کرده است؟
0911-5240
* تمام تالش دشمنان در طول سالهای بعد از انقالب این بود
که مردم را از والیت فقیه جدا کنند ولی کور خواندهاند .این
مردم با والیت زندهاند و تا زندهاند رزمندهاند.
0915-6091
* با چارهاندیش��یهای الزم و کافی انشاءاهلل در آینده شاهد
گس��ترش و تثبیت و اعتالی جغرافیای سیاسی ،اقتصادی و
دفاعی منطقهای در خصوص بیداری اسالمی در منطقه خواهیم
ب��ود و این در حالی اس��ت که رژیم جعل��ی و النه عنکبوتی
صهیونیستی اسرائیل غاصب در طول 64سال تشکیل نامشروع
خود در ضعیفترین حالت ممکن و در حال اضمحالل و سقوط
قریبالوقوع به سر میبرد و این تحقق شعار مرگ بر آمریکا یا
به عبارتی استمداد و یاری طلبیدن از خداوند در هم کوبنده
ستمگران میباشد.
گودرزی
* بشاراسد خیلی دیر اقدام کرد باید از همان روز اول به ازاء هر
انفجاری که تروریستها در سوریه انجام میدادند یک موشک
به س��مت اسرائیل شلیک میکرد  .این اولتیماتوم خیلی دیر
اما به هر حال خوب بود.
یک شهروند
* فتنهگران و س��اکتین فتنه که دس��ت رد ملت را بر سینه
خود احساس میکنند و پستهای کلیدی را از دست دادهاند
تالش میکنند کشور را به آشوب بکشند ولی ملت ایران روی
اعتقادات و رای خود ایس��تادهاند و با دست توانای خویش از
فتنهآفرینیهای آنان عبور خواهند کرد و چیزی جز خسران
در دنیا و آخرت نصیب بدخواهان ملت نخواهد کرد.
0913-9005
* به خدا قس��م این همه اغماض و مدارا در قبال سران فتنه
و انحراف صبر ایوب میخواهد.
0937-4147
* قوه قضائیه باید اقتدار و اصولگرایی خود را با محاکمه عادالنه
امثال مهدی هاشمی نشان دهد.
خانم محمدی
* دش��منان چه بخواهند و چه نخواهند همان گونه که امام
راحل فرمودند -این انقالب انفجار نور بود و این نور مسلما به
مرور زمان تشعشعات خود را در سایر جهان گسترده اند و به
یاری خدا همهگیر خواهد شد.
یک شهروند
* سخنم با تحلیلگران مسائل خاورمیانه است که فکر میکنند
روزی با امریکا تعامل برقرار خواهد شد به عنوان یک هموطن
ایرانی میگویم نظرتان متین اما سران امریکا باید بدانند سوره
قل یا ایها الکافرون میان ایران اسالمی و امریکا تا ابد حکمفرما
خواهد بود .مگر آنکه رژیم امریکا اساسا محو شود.
رضا سرابی
* وجود زندان گوانتانامو در امریکا بزرگترین نماد استبداد،
شکنجهگری و مظلومکشی رژیم امریکا در جهان است.
رضا سرابی
* به کوری چشم دشمنان و در سایه همین تحریمها به دست
نخبگان همین مرز و بوم موشکهای قارهپیما را اختراع خواهیم
کرد .پس ای امریکا و اسرائیل بروید خودکشی کنید.
یک شهروند

نیاز به برگزاری دیدارهای تدارکاتی
* در زم��ان باقیمانده تا جام جهانی نوجوانان ،نیاز
اس��ت با تیمهای مطرحی از آمری��کای جنوبی ،آفریقا
و اروپ��ا بازی کنیم که در ای��ن خصوص همکاریهای
خوبی از سوی فدراسیون با تیم ما صورت گرفته است.
امیدواریم بتوانیم در تورنمنتهای بیشتری شرکت کنیم
تا با آمادگی کامل در مسابقات جهانی به میدان برویم.
تغییرات اختاللی در برنامهها ایجاد نکرد
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان (زیر  17سال) ایران
درخصوص اینکه آیا تغییرات صورت گرفته در کمیته
جوانان برنامههای این تیم را دچار اختالل نمیکند،
اظهار داش��ت :نه اصال این گونه نیس��ت زیرا میرشاد
ماجدی انس��ان باشخصیتی است که هم فوتبالیست
بوده و هم کارهای مدیریتی انجام داده است .از روزی
که در راس امور قرار گرفته ،به ما خیلی کمک کرده
و نشستهای خوبی با هم داشتهایم.بسیار امیدواریم
برنامههای تیم ملی به نحوی تدوین اجرایی شود که
حضور موفقی در مس��ابقات جهانی داشته و از اعتبار
ایران در این مسابقات دفاع کنیم.
هم قسم شدن برای حضور قدرتمند در امارات
همه اعضای کادر فنی ،سرپرس��تی ،پزش��کی و
بازیکنان تیم نوجوانان هم دل و هم قس��م هستند تا
با تیم قدرتمندی در رقابتهای جام جهانی نوجوانان
 2013امارات ش��رکت کنیم و ای��ن مهم مطمئنا با
توجه ویژه فدراسیون فوتبال و کمیته جوانان به تیم
نوجوانان و برگزاری اردوهای مختلف داخلی و خارجی
تا زمان برگزاری این رقابتها اتفاق خواهد افتاد.

گزارشی از نظرات اهالی فوتبال جهان در
مورد انتخاب مربی جدید باواراییها

جذب گواردیوال
یعنی آلمان
لوکوموتیو اروپاست

اهالی فوتبال و ورزش آلمان و جهان به حضور سرمربی
فصل گذش�ته بارس�لونا در تیم بایرنمونیخ به دیده مثبت
مینگرن�د و چنین حض�وری را از همه جهت پرثمر توصیف
میکنند.
در ش��رایطی که هفته گذش��ته این موضوع قطعی شد مربی
فص��ل آینده تی��م بایرن مونیخ؛ «پپ گواردیوال» اس��ت ،اما دنیای
فوتبال پس از گذشت  3روز از این تصمیم همچنان اظهار شگفتی
و حیرت میکند.
ش��گفتی و حیرت نه به این دلیل که بایرن ،با وجود کس��ب
 4مقام قهرمانی اروپا و بیشترین تعداد قهرمانیها در آلمان ،تیمی
کوچک برای «اس��تاد تیکی تاکای جهان»است ،بلکه از این جهت
که این مربی با وجود پیش��نهادهای اغواکننده تیمهای انگلیس��ی
منچس��تریونایتد ،منچسترسیتی و چلس��ی ،در کنار پیشنهادهای
ث و اینترمیالن ایتالیا و نیز پاریس��نژرمن فرانس��ه مواجه
مالی آ .
بود .اما سرانجام تصمیم گرفت به مونیخ بیاید ،آلمانی حرف بزند و
در باشگاهی کامال منظم سیستماتیک و البته دارای مدیریت قوی،
فعالیت کند.این انتخاب باعث شد تا اهالی فوتبال جهان در بارهاش
حرف بزنند و البته اظهار تعجب کنند.در ذیل نگاهی اجمالی به این
اظهارات میاندازیم:
برتی فوگتس ،سرمربی اسبق تیم ملی آلمان:
گواردیوالهدیهای ارزشمند به بوندسلیگا است
از ای��ن گونه اقدام��ات بایرنیها دیگر حی��رت نمیکنم .ورود
گواردیوال به بوندسلیگا مسلما هدیه ارزشمندی نه فقط برای بایرن
بلکه برای کل بوندسلیگا است .گمان می کنم گواردیوال با فوتبال
سبک خاص خود ،تاثیرات بسزایی بر فوتبال آلمان از خود برجای
خواهد گذاشت .او با استیل خاص خویش کمک خواهد کرد تا بایرن
بازیاش تکامل یابد.
آرسن ونگر ،سرمربی آرسنال انگلیس:
انتخاب بایرن توسط پپ ،شگفتی است
این نکته که او برای حضور در بایرن تصمیمگیری کرد ،از نظر
ی مهم است که البته خودش می تواند خیلی بهتر
من یک ش��گفت 
دلیل چنین انتخابی را پاس��خ دهد .حال با این اتفاق مجبوریم در
دو بازی رفت و برگش��ت با بایرنیه��ا که انگیزههای مضاعفی پیدا
کردهاند ،با توان بیشتری در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا نبرد کنیم.
تیتو ویالنووا ،سرمربی بارسلونا:
از این که پپ با بایرن بازمیگردد ،خوشحالم
هی��چ اطالعی در مورد این انتقال نداش��تم .فکر کنم طرفین
سکوت کردند که این انتقال به خوبی انجام شود .اما خیلی خوشحالم
که پپ با این انتخاب به فوتبال بازگشت .از یاد نبریم بایرن باشگاهی
بزرگ است.

سینه واقع در تکیه عشاق بدرقه و دفن نمودم.

* در سریال زمانه که از شبکه سه سیما پخش میشود خیلی
راحت رابطه غیرمشروع دختر و پسر را ترویج میکنند .چرا بر
فعالیتهای رسانه ملی نظارت و کنترلی وجود ندارد؟
0916-9086
* شک ندارم که طرح موضوع استخدام و جذب نیروی جدید
از سوی دولت با نگاه به انتخابات صورت گرفته و میخواهند
اس��تفاده تبلیغاتی از آن ببرند و به خیال خود مردم به افراد
معرفی ش��ده از س��وی یک جریان خ��اص رای بدهند ولی
مطمئنا این گونه نخواهد ش��د و از این طریق آبی برای آنان
گرم نمیشود.
0915-6091
* چ��را بای��د تاوان آلودگی هوا را مردم عالوه بر تنفس هوای
آلوده یا طرح زوج و فرد از در منازل بپردازند؟ چرا دولت اقدام
به افزایش کیفیت س��وخت و برخورد با آالیندههای موثر در
تهران نمیکند؟
0912-4652
* حضرت ج��واد االئمه (ع) فرمودند :به تاخیر انداختن توبه
خودفریبی است.
0938-6263
* گفته میش��ود یکی از دالیل آلودگی شدید هوا در این
چند س��ال عرضه سوخت غیراس��تاندارد به مردم است.
مس��ئولین امر پاس��خ بدهند این گفته تا چه حد علمی
است و صحت دارد؟
0912-0 793
* در ایام محرم این عبارت و یک بیت شعر خیلی زیاد روی
بنرها و تراکتهای مؤسسات خدمات شهری دیده میشد که:
گفتم هالل را که چرا قامتت خم است
آهی کشید و گفت ماه محرم است
لطف��ا از قول این هموطن خود بنویس��ید چنین عبارتهایی
اصال پیام ندارند و شایسته نیست در وصف امام حسین ساالر
شهیدان با آن مقام رفیع به کار برده شوند.
0919-7
 902
*آیا درس��ت است آقای عسگراوالدی سران فتنه را که یک
ملت را متهم به تقلب کردهاند و به حیثیت نظام خدشه وارد
کردهاند فریب خورده دانسته و فقط آمریکا را مقصر میداند
با چنین اس��تداللی صدام ومنافقین هم که با تحریک آمریکا
آتش به جان ملت انداختند مقصر نیستند.
0912-4
 172
* دس��تگیری اراذل و اوباش کار پس��ندیدهای بود ولی ملت
منتظر هس��تند س��ران اراذل و اوباش فتنه  88نیز دستگیر
شوند و با آنان طبق قانون برخورد شود.
0912-2
 115
* پیکر مرحوم دلم را در حوض کوثر ایثار و با ش��بنم اش��ک
شکیب ،غسل شهادت دادم و آن را در پرده اسرار نهان ،کفن
کرده پس از زمزمه دو رکعت نماز عشق ،جنازه را در گورستان

0913-9005
* خیلی از بازنشس��تگان لشگری که چند سال از عمر خود
را در جبههه��ای دفاعمق��دس بودهاند در حال حاضر با این
گرانیها و تورم درمانده ش��دهاند و در اداره زندگی با مشکل
مواجه ش��دهاند .چرا چارهای برای گش��ایش در زندگی این
قشر نمیشود؟
0919-1285
* مرحوم کافی در یکی از سخنرانیهای خود نصیحت میکند
که آنقدر مس��ئولیت به گردن نگیرید که این مس��ئولیتها
گریبانتان را بگیرد و نتوانید جواب بدهید .چقدر خوب است
این س��خنرانیها برای بعضی از مس��ئولین پخش بشود بلکه
مؤثر واقع بشود.
0935-3419
* در یکی از شبکههای سیما فیلم مستند خارجی از مراحل
تولید ش��کر پخش شد .در حالیکه شکر در صنایع داخل به
شکل مطلوب تهیه میشود و امکان فیلمبرداری از آن وجود
دارد آیا توهین به صنعت کشور نیست که پول بیتالمال هزینه
خرید فیلمهای مستند خارجی از این نوع میشود؟
0919-2470
* روزنام��ه کیهان را روزنامهای سرش��ار از اخبار و اطالعات
جامع ،بهنگام و ش��فاف در موضوعهای گوناگون میبینم به
همین دلیل از مطالعه آن بهرهمند میشوم و آرزوی توفیق و
سربلندی برای کیهانیها دارم.
0933-6217
* از امام جمعه محترم شهرس��تان نورآباد لرس��تان به خاطر
پیگی��ری مداوم موضوع برخورد با اخاللگران نظم و امنیت
شهر و فروشندگان مواد مخدر به ویژه در محله کوچه شهید
کریمپور و از مسئولین نیروی انتظامی شهر به خاطر مساعدت
و همکاری در عملی س��اختن خواسته عمومی شهروندان در
بازگرداندن آرامش و امنیت مجدد در س��طح این شهرستان
تقدیر و تشکر میکنیم.
0916 -8303
* رسول اکرم(ص)میفرمایند :خداوند چهار چیز را در چهار
موضع قرار داده است :برکت علم را در احترام به استاد ،بنای
ایمان را در تعظیم خداوند  ،لذت و برکت زندگی را در نیکی به
پدر و مادر و آزادی از آتش را در ترک آزار خلق خدا .پیشاپیش
هفته وحدت و تولد پیامبر اعظم را به همه مس��لمانان جهان
تبریک عرض میکنم.
0912-1345
* از مسئوالن تقاضا داریم قوانینی را وضع کنند تا بازنشستهها دوباره
مشغول به کار نشوند و به جای آنها جوانان وارد بازار کار شوند.
0912-3870
* یک بازنشس��ته شهرداری هستم پسرم لیسانس کشاورزی
دارد ،و نمیدانم برای اش��تغال این فرزند متاهل و بیکارم به
کجا مراجعه کنم .لطفا مرا راهنمایی کنید.
0919-1458
* ما یقینا در کش��ور موادمعدنی و م��واد اولیه زیادی داریم
که در جهان بینظیر اس��ت .از مسئوالن تقاضا داریم اگر این
مواد به خارج صادر میش��ود حال که اروپا ما را تحریم کرده
تجدیدنظر کنند.
یک شهروند
* از مسئولین امر درخواست میشود برای تامین آمپولهای
چندمیلیونی لیال کوچولوی شیرازی مساعدت نمایند.
0919-5314

اوتمار هیتسفلد ،سرمربی اسبق بایرن:

روحیه پپ به بایرن میخورد

پپ یکی از بهترین مربیان کنونی جهان است .موفق کار کرده
است و از نظر روحیه کامال به بایرن میخورد .او مربی ای است که
کامال منطقی رفتار میکند .بسیار اهل کار گروهی است که بایرن
نیز طالب همین موضوع است .در ضمن جوان نیز است و می تواند
تا زمان ورودش به مونیخ زبان آلمانی یاد بگیرد.
آدریانو گالیانی ،نایب رئیس باشگاه میالن:
ژرمنها لوکوموتیو اروپا هستند
من که از این اتفاق تعجب نکردم .بپذیریم آلمانها لوکوموتیو
اروپا هستند و در واقع موفقیت فوتبال آلمان ،تداعی کننده قدرت
اقتصادی این کشور است.
آندونی زوبیزارهتا ،مدیر ورزشی بارسلونا:
ه بزرگی رو کردند
بایرنیها برگ برند 
خوشحالم پپ با بایرن قرارداد بست .با این حرکت خود وابستگی
خ��ود را به فوتبال جهان نش��ان داد .خوب نبود که بهترین مربی
جهان از عرصه فوتب��ال کنار بماند .بنظرم بایرنیها با این حرکت،
برگ برندهای بزرگ را رو کردند.
فرانتس بکنباوئر ،بازیکن افسانهای ژرمنها:
از صمیم قلب آرزوی موفقیت میکنم
باید بابت این استخدام تبریک بگویم که بایرن این مربی بزرگ را
تصاحب کرد .می توان تصور کرد او با حجم وسیعی از پیشنهادهای
عالی مواجه بوده است.او یکی از بهترین و موفقترین مربیان جهان
است .واقعا به این انتخاب باید تبریک گفت و از صمیم قلب آرزوی
موفقیت کرد.
سرآلکس فرگوسن ،سرمربی منچستریونایتد:
اصال فکرش راهم نمیکردم
وقتی خبر را شنیدم ،حیرت کردم.اصال انتظارش را نداشتم .کار
کردن در بایرن س��خت است .چون آنها با آن همه قدمت و افتخار،
داشتن ورزشگاهی خارقالعاده و بازیکنانی بسیار قوی ،تشنه کسب
موفقیت هستند.
یورگن کلوپ ،سرمربی بورسیادورتموند:
شگفت زده شدم
از ش��نیدن این خبر شگفت زده ش��دم .پپ موفقترین مربی
سالهای اخیر است و سبک خاص خودش را دارد .خوشحال میشوم
از نزدیک در بوندسلیگا با او آش��نا ش��وم .او چهره ای دوس��تانه و
صمیمی داردامیدوارم در نشست مربیان فدراسیون فرصت آشنایی
با او را کسب کنم.

* مدت 5ماه اس��ت که بی��کارم و هرچه تالش کردم کار
مناس��بی پیدا نکردم از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و دیگر متولیان امر درخواست میشود برای گرهگشایی و
رفع مش��کل بنده و بیکاران تدبیری بیندیشند .بیکاری و
بیکسی و بیپولی مرا کالفه کرده است.
مهدی شیردل  32ساله از تهران
* با توجه به وجود مس��اجد بس��یار در سطح شهر تهران
چه ضرورتی است که شهردار اقدام به نصب سرویسهای
بهداش��تی در برخی مناطق ته��ران مینماید؟ با این کار
اسباب اذیت مغازهداران اطراف و همسایگان این سرویسها
فراهم میشود .به عنوان مثال در بین دو مسجد حضرت
موسی بن جعفر(ع) و صاحباالمر(عج) به فاصله 35متری
در تجریش -شهید اندرزگو و خ شریفیمنش -بلوار صبا
این مسئله وجود دارد.
قطبزاده
* اگ��ر حق هر ایرانی را به دس��ت خودش بدهند هم به
عدالت نزدیکتر اس��ت هم بساط تجاوز عدهای آقازاده به
حقوق دیگران در کشور جمع میشود.
0938-2428
* ش��هرداری منطقه 2علیرغم اعتراض اهالی محل اقدام
به ساخت یک دستگاه سرویس بهداشتی عمومی در نبش
خیابان گالب و کوچه بیس��ت وپنج متری ش��رقی نموده
اس��ت این در حالی اس��ت که دو پارک در صد متری این
محل وجود دارد .این س��رویس بهداشتی عالوه بر خراب
کردن نمای محله ،انتشار بوی نامطبوع و آزار همسایگان
را در پی دارد.
0912-4486
* در یکی از س��ایتهای اینترنتی ک��ه مربوط به رهن و
اجاره مس��کن اس��ت قیمتها به دالر تعیین و اعالم شده
است .وقتی بازار مسکن سر و سامان نداشته باشد چنین
اتفاقهایی دور از انتظار نیست و تعجب ندارد.
محمدی
* برای یک بار هم که شده در سریال تلویزیونی زمانه که
ش��بها از شبکه  3پخش میشود نشان داده شد که غیر
از باالشهر جایی هم به نام پایین شهر وجود دارد و عالوه
بر آن میشود اتفاق بیفتد که یک خانواده باالشهری برای
خواستگاری دختر جنوب شهری دست باال بزند و به پایین
شهر بیاید.
0919-7902
* اگر دولت واقعا به فکر اشتغال جوانان بوده چرا در
این ماههای پایانی عمر دولت به فکر اش��تغال افتاده
است؟
0910-8641
* پیشنهاد میکنم از آنجا که طرح تردد زوج و فرد مرتب
از جلو منزل به اجرا گذاش��ته میش��ود حق بیمه شخص
ثالث اتومبیل را تنها برای روزهایی دریافت کنند که تردد
خودرو مجاز است.
0937-5404
* لطف��ا به مقامات مس��ئول و تصمیمگیر در وزارت
آم��وزش و پ��رورش اط�لاع بدهی��د درس مطالعات
اجتماعی پایه اول دبیرستان و تاریخ معاصر پایه سوم
دبیرس��تان در بعض��ی مدارس دولت��ی و غیرانتفاعی
تدریس نش��ده و وقت ای��ن دروس به درس ریاضی
اختصاص پیدا کرده است.
شکوهی -یک معلم

