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اخبار

فردا؛ جلسه احتمالی وزیر ورزش
با ورزشکاران معترض

پس از تجمع تعدادی از قهرمانان آس��یایی و
پاراآسیایی جاکارتا مقابل وزارت ورزش و جوانان
برای احقاق حق خود ،یکی از مدالآوران بازیهای
پاراآسیایی از برگزاری جلسه احتمالی ورزشکاران
با وزی��ر ورزش و جوانان در روز چهارش��نبه ۲۵
اردیبهشت خبر داد .پیمان نصیری ،دارنده مدال
ط�لای دوی  ۱۵۰۰متر بازیهای پاراآس��یایی
جاکارتا در گفتوگو با ایس��نا اظه��ار کرد :پس
از تجم��ع تعداد زی��ادی از قهرمان��ان بازیهای
آس��یایی و پاراآس��یایی مقاب��ل وزارت ورزش و
جوان��ان به خاطر نحوه پرداخ��ت پاداشها و کم
ش��دن آن ،اسبقیان ،مدیرکل دفتر امور مشترک
فدراسیونها از ورزشکاران درخواست کرد  ۴نفر
را به نمایندگی خود انتخاب کنند تا با وزیر ورزش
و جوانان صحبت کنند .البته این نشست به دلیل
اینک��ه وزیر ورزش و جوانان جمهوری آذربایجان
میهمان وزیر بود انجام نشد و مقرر شد وی پس از
صحبت با وزیر زمان نشست روز چهارشنبه را به ما
اعالم کند .وی گفت :قصد داشتیم در صورتی که
از س��وی وزیر ورزش پاسخ قانعکنندهای دریافت
نکنیم ،به سمت مجلس برویم و آنجا تحصن کنیم
که مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها مانع
چنین کاری ش��د و به ما قول داد روز چهارشنبه
با وزیر ورزش هماهنگ خواهد کرد تا  ۴نماینده
از ورزشکاران آسیایی و پاراآسیایی مالقاتی را با او
داشته باشند.

جلسه اتلتیکو با گریزمن
درباره بارسلونا

باش��گاه اتلتیک��و مادری��د ی��ک جلس��ه
سرنوشتساز با س��تاره فرانس��ویاش برگزار
میکند .نش��ریه موندودپورتیوو اس��پانیا خبر
داد آنتوان گریزمن س��تاره فرانس��وی اتلتیکو
مادرید در آس��تانه تعیین نهایی سرنوشتش با
تیم مادریدی اس��ت .مسؤوالن باشگاه اتلتیکو
مادرید از گریزمن درخواست کردند یک جلسه
حض��وری برگزار کنن��د و او آیندهاش را با تیم
مش��خص کند .مخصوصا اینکه خبر توافق او
با بارس��لونا برای حضور در نیوکمپ مسؤوالن
مادریدی را به تکاپو انداخته است .مبلغ فسخ
ق��رارداد گریزم��ن  120میلیون یورو اس��ت و
بارسلونا بارها اعالم کرده آمادگی پرداخت این
مبلغ را برای جذب ستاره فرانسوی دارد.
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تیمملی

چرا تکلیف قهرمانی به هفته آخر لیگ کشید؟

ضعف تیمها
یا اشتباهات داوری؟
زه�ره فلاحزاده :هفته بیس��ت و نه��م لیگ برتر
میتوانس��ت قهرمان لیگ برتر را مشخص کند اما
نه تنها این امر محقق نشد ،بلکه اشتباهات داوری
باعث ش��د نه تیمی مثل پرسپولیس قهرمانیاش
مسجل ش��ود و نه تیمی مثل استقالل در کورس
قهرمانی باقی بماند؛ اشتباهاتی تأثیرگذار که صدای
تیمهای ب��االی جدول��ی را درآورد و هرکدام حق
تیمشان را تضییع شده میدانند؛ از پنالتی اشتباه به
ضرر سپاهان تا گل سالم استقالل که به غلط مردود
اعالم ش��د .اما سوای این اش��تباهات دلیل اینکه
مدعیان لیگ نتوانستند خود را به پرسپولیسی که
 ۴هفته اس��ت رنگ برد را به خود ندیده برسانند،
چیست؟
پرسپولیس از  ۱۲امتیاز  ۴هفته پایانی تنها ۴
امتیاز کسب کرده که کمتر از تیم برانکو چنین
عملکرد ضعیفی را س��راغ داشتهایم .پرسپولیس
در نیم فصل دوم عملکرد چندان موفقی نداشته
و بارها صدرنش��ینی را به س��پاهان و اس��تقالل
تع��ارفزده اما این دو تیم هم مثل یک قهرمان
عمل نکردهاند و هر بار هدیه پرس��پولیس را باز
نکرده پسفرستادهاند.
از س��پاهانی ک��ه پرنوس��ان ظاهر ش��د و از
تراکتوری که خودش و مدیرش تیش��ه به ریشه
تیمشان زدند تا جایی که  ۵هفته است نمیتواند
پیروز ش��ود بگذریم ،به اس��تقاللی میرسیم که
یک فصل عجیب را سپری کرد.
باره��ا درباره اس��تقالل نوش��تیم که اس��یر
اش��تباهات درون باش��گاه ش��د و در واق��ع ب��ا
خودزنیه��ای گاه و بیگاه ،به خود و هوادارانش
صدمه زد؛ صدمهای به اندازه از دست دادن همه
جامهای این فصل!
به هرحال اگر کم��ی واقعبینانه به این فصل
اس��تقالل نگاهی بیندازیم ،این تیم بارها فرصت
این را داشت که خودش را به صدر جدول برساند
اما هر دفعه یک تصمیم غلط ،یک اشتباه در ارنج

و یک حاش��یه منجر به از دست رفتن امتیازات
الزمو حیاتی شد .درس��ت است که استقالل با
اشتباه نابخشودنی داور در بازی با صنعت نفت ۲
امتیاز حس��اس را از دست داد و حق این باشگاه
اس��ت تا از کمیته داوران گله و ش��کایت داشته
باشد اما آیا استقالل در صورت برد در این دیدار
قهرمان میشد؟
چرا آبیهای پایتخت باید کارش��ان به فرداها
و اما و اگر بیفتد که سهمشان از لیگ امسال در
نهایت یک سهمیه آسیایی احتمالی باشد که سر
ن هم چند تیم با هم دعوا دارند؟
آ
در دارب��ی  ۸۹پایتخت چه اتفاقی افتاد؟ یک
تصمیم اش��تباه در انتخاب پنالتی زن و از دست
رفتن موقعیت صد درصدی گل؛ مس��ببش چه
کسی بود؟
یا بازی با سایپا که استقالل در صورت برد باز
هم میتوانست بعد از باخت در داربی شانسش را
ب��رای قهرمانی امتحان کند اما توان گلزنی و باز
کردن دروازه تیم دایی را نداشت و این در حالی
بود که هم پرس��پولیس و هم س��پاهان -دو تیم
مدعی -با تعداد گل باال درواز ه سایپا را باز کردند.
مقصر تس��اوی برابر س��ایپا و زیاد شدن اختالف
با صدر جدول کیس��ت؟ بازی با پدیده را چطور،
یادتان است؟
ترکی��ب تیم در آخرین لحظات پیش از بازی
تغییر کرد و بازیکنان در پستهای غیرتخصصی
به بازی گرفته ش��دند و همان بازی بد هم منجر
به تغییر سرمربی شد .مقصر باخت در مشهد چه
کسی است؟
غیر از اینها ،اس��تقالل ی��ک مربی بزرگ که
بتواند خودش را در مواقع حساس کنترل کند و
همسو با هواداران افراطیاش نشود ،ندارد .فرهاد
مجیدی در س��ومین تجربه سرمربیگریاش از
کنار زمین در نخس��تین اش��تباه تأثیرگذار داور
مس��ابقه اخراج ش��د و ماجرا تنها به اینجا ختم

ویلموتس سرمربی تیمملی ایران
میشود؟

طبق اعالم یک رسانه بلژیکی ،مارک ویلموتس
در آستانه هدایت تیمملی فوتبال ایران قرار دارد2 .
مربی بلژیکی و جواد نکونام هم دستیاران ویلموتس
در ایران خواهند بود .سایت «»Voetbalnieuws
بلژیک در خبری مدعی ش��د م��ارک ویلموتس
بزودی به عنوان س��رمربی تیمملی ایران معرفی
خواهد ش��د .این سایت همچنین به حضور جرج
لیکنز در تیم تراکتورس��ازی اشاره کرده و نوشته
اس��ت« :ویلموتس بعد از لیکن��ز به دنبال چالش
قابل توجهی در ایران اس��ت» .سایت فوتبال نیوز
نوش��ت« :ممکن است ویلموتس بزودی کارش را
به عنوان سرمربی تیمملی ایران آغاز کند .مذاکرات
ویلموت��س با ایران بزودی تکمیل خواهد ش��د».
طبق اعالم این س��ایت ،مبلغ ق��رارداد ویلموتس
س��االنه یک میلی��ون و  ۵۰۰هزار دالر اس��ت و
 2مرب��ی بلژیکی و ج��واد نکونام هم دس��تیاران
ویلموتس خواهند بود .از س��وی دیگر فدراسیون
فوتب��ال ایران هم به دنبال برگزاری یک مراس��م
ویژه ب��رای معارفه ویلموتس اس��ت .مس��ؤوالن
فدراسیون روزهای گذشته جلساتی را در این باره
برگزار کردهاند تا به شکل مطلوبی سرمربی جدید
ایران را معرفی کنند.
خبر

نشد .فرهاد دستبردار نبود و پس از اعتراضهای
شدید در کنفرانس خبری ،در فضای مجازی هم
چن��ان پیازداغش را زیاد کرد که حتی مجبو ر به
پاک کردن پس��ت خود و تغییر دادن مواضعش
ش��د .این در حالی است که مجیدی میتوانست
در کمال آرامش نامه اعتراض باشگاه را به دست
کمیته داوران برس��اند ،چرا که با ش��لوغ کردن
فضای مجازی برای آنکه باب دل هواداران باشد،
 2امتیاز از دس��ت رفته اس��تقالل را به حسابش
واریز نمیکنند.
به هر حال از فره��اد و فرهادهایی که خیلی
زود به جرگه مربیان میپیوندند و هدایت تیمهای
بزرگی مثل استقالل را به عهده میگیرند ،انتظار
میرود رفتار حرفهایتری از خود نش��ان دهند.
انتظار میرود حاال که این دست مربیان در خود
ای��ن را دیدهاند که میتوانند س��رمربی تیمهای
بزرگی باش��ند ،زود از کوره درنروند و حرفهایی

را که یک ساعت هم تاریخ انقضا ندارد نزنند.
اس��تقالل میتوانس��ت با ب��رد مقابل صنعت
نفت آبادان حداقل به عنوان یکی از ش��انسهای
قهرمان��ی ،هوادارانش را در هفت ه پایانی دلخوش
نگ��ه دارد و ادعا کند تیمش این فصل تا آخرین
لحظه برای قهرمانی جنگید اما بهتر اس��ت این
نکته را در نظر بگیریم که اس��تقالل قهرمانی را
هفتهها پیش ،اول مقابل پرس��پولیس ،دوم برابر
س��ایپا و س��وم در مصاف با پدیده از دست داد؛
دیدارهایی که نه اشتباهات داوری در آن نقشی
داشت و نه دست و پای آبیها را بسته بودند که
نتوانند پیروز میدان شوند.
در واقع اس��تقالل به جای اینکه بیشتر برای
خودش بازی کند ،برای پرس��پولیس صدرنشین
ب��ازی کرد ت��ا تیمی ک��ه هفتهها خ��وب بازی
نمیکند و نمیبرد ،همچنان در صدر جدول و در
یک قدمی گرفتن سومین جام پیاپیاش باشد.

تهدید اصلی
تصمیمات ترامپگونه است

ادامه از صفحه اول

 ...چ��را که حدود  22میلیارد دالر ارز بدون
نظارت درست داده شد و قیمتها هم با ارز آزاد
محاسبه شد؛ با این تفاوت میتوانستند به هر
ایرانی  ۲میلی��ون و  ۷۰۰هزار تومان پرداخت
کنند.
وی گف��ت :با حذف کارت س��وخت و عدم
مدیریت مصرف س��وخت ،مصرف بنزین را از
 60میلیون لیتر به  110میلیون لیتر رساندیم
یعنی حدود  ۲۵۰هزار میلیارد تومان در سال؛
هم قاچاق و هم مصرف نادرس��ت را به کشور
تحمیل کردیم به خاطر یک لجبازی سیاسی؛
این کجایش علمی است؟
بذرپ��اش در پای��ان تاکید ک��رد :گام دوم
انق�لاب فرصت بیبدیلی برای پوس��تاندازی
و جوانس��ازی علم��ی در برخی س��اختارها و
سازمانها ،رویکردها و رویدادهاست.

