سرمربی جدید تیمملی بسکتبال ایران انتخاب شد

شنبه  24اردیبهشت 1401
وطنامروز شماره 3483

فدراسیون بسکتبال سعید ارمغانی را به عنوان سرمربی جدید تیمملی ایران انتخاب و معرفی کرد .سعید ارمغانی به عنوان سرمربی جدید تیم
ملی بسکتبال انتخاب شد و فدراسیون بسکتبال از زحمات سید مصطفی هاشمی ،سرمربی پیشین و اعضای کادر فنی و سرپرستی تیمملی هم
تقدیر و تجلیل کرد .رضا شجاعپور به عنوان سرپرست ،محمد کساییپور ،مهران آتشی و زالتکو جوانوویچ به عنوان مربیان انتخاب شدند.

ورزشی

اخبار

تقابلهای حساس و تعیینکننده سرخابیها با سپاهان و فوالد برای تعیین وضعیت قهرمان

بازی سپاهان  -پرسپولیس
و فوالد  -استقالل بدون تماشاگر

توهفتم لیگ برتر به
 2بازی حس��اس هفته بیس�� 
احتمال فراوان بدون تماش��اگر برگزار خواهد ش��د .به
توهفتم لیگ برتر
گزارش فارس ،دیدارهای هفته بیس 
امروز برگزار خواهد ش��د که مهمتری��ن بازیهای این
هفت��ه که اهمیت زیادی در تعیین تکلیف تیم قهرمان
دارد ،در شهرهای س��یرجان و اهواز انجام خواهد شد.
تیم پرس��پولیس که طبق رای کمیت��ه انضباطی باید
در زمی��ن بیطرف از س��پاهان میزبانی کند ،در نهایت
از بین گزینههای مختلف ورزش��گاه ش��هید سلیمانی
سیرجان را برای این بازی انتخاب کرد که البته با وجود
شوقوسهای فراوان درباره حضور تماشاگران در این
ک 
بازی ،ظاهرا مجوزهای الزم در این زمینه صادر نشد تا 2
تیم در ورزشگاه بدون تماشاگر به مصاف هم بروند .البته
این موضوع به شکل شفاهی به سازمان لیگ اعالم شده
و تاکنون نامه کتبی در این باره به کمیته مسابقات این
سازمان ارسال نشده است .همچنین درباره بازی فوالد
و استقالل که در ورزشگاه شهدای فوالد انجام میشود
هم شفاهی به سازمان لیگ اعالم شده این مسابقه بدون
تماش��اگر خواهد بود اما مدیران این مجموعه همچنان
منتظر دریافت نامه کتبی هستند.

مشکل بزرگ قرمزها برای جذب
بیرانوند چیست؟

باشگاه پرسپولیس برای جذب دروازهبان سابق خود با
سد بزرگی روبهرو شده است .علیرضا بیرانوند ،دروازهبان
ملیپوش فوتبال کشورمان که به صورت قرضی به تیم
بواویش��تا پرتغال رفته بود با پای��ان تمرینات این تیم از
بواویشتا جدا ش��د .درباره بیرانوند شایعاتی مطرح است
مبنی بر اینکه او به پرس��پولیس بازخواهد گش��ت اما از
آنجا که بیرانوند به صورت قرضی به بواویش��تا رفته بود
و در اص��ل ای��ن دروازهبان بازیکن تیم آنتورپ بلژیک به
حس��اب میآید به همین دلیل باشگاه پرسپولیس برای
جذب این دروازهبان با باش��گاه بلژیکی مذاکراتی انجام
داده است .باشگاه پرسپولیس در نامهای خواهان جذب
بیرانوند شده اما باشگاه بلژیکی مبلغ  700هزار یورو برای
صدور رضایتنامه این دروازهبان درخواست کرده که به نظر
میرسد پرداخت چنین پولی از عهده باشگاه پرسپولیس در
شرایط فعلی خارج باشد .با این همه بیرانوند روز یکشنبه
هفته پیش رو به تهران بازخواهد گشت و سپس با شروع
تمرینات تیمملی به اردوی این تیم خواهد رفت .بیرانوند
بعد از بازی تدارکاتی با کانادا که در این کشور برگزار خواهد
شد به تمرینات تیم آنتورپ بلژیک بازخواهد گذشت تا
احتماال آینده او در این تیم بلژیکی رقم بخورد ،مگر اینکه
اتفاق دیگری رخ بدهد.

تعیین سهمیه آسیا در اختیار
فدراسیونها قرار گرفت

س��خنگوی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا اعالم کرد
تعیین س��همیههای لیگ قهرمانان  ۲۰۲۳-۲۴آسیا با
توجه به فرمت جدید در اختیار فدراسیونها خواهد بود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اسفند سال گذشته اعالم کرد
زمانبندی لیگ قهرمانان آسیا از فصل آینده به سال۲۰۲۳
موکول میشود ،چون زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا
مثل فرمت اروپا از پاییز شروع میشود .این بدان معناست
که بعد از برگزاری لیگ قهرمانان آسیا  ،۲۰۲۲فصل آینده
یعنی فصل  ۲۰۲۲-۲۰۲۳لیگ قهرمانانی وجود ندارد و
آغاز فصل جدید به فصل  ۲۰۲۳-۲۰۲۴موکول میشود.
این تغییر در زمانبندی آغاز لیگ قهرمانان آس��یا که از
فصل بهار به پاییز موکول ش��د باعث میشود این شائبه
به وجود آید که این فصل از لیگهای غرب آس��یا بدون
سهمیه آسیایی باشند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در
نهایت به صورت رسمی به این موضوع واکنش نشان داد.
«نض��ال بحران» س��خنگوی  AFCدر ای��ن باره به
خبرگزاری آلمان ( )DPAگفت که انتخاب باشگاههای
شرکتکننده در اختیار فدراسیونهای ملی است .بحران
تصریح کرد :کنفدراسیون فوتبال آسیا مشتاق حضور فعال
فدراسیونهای ملی در چنین تصمیماتی است و الزم به
ذکر است باشگاههای واجد شرایط با توجه به سهمیههای
مشخص شده نیازمند دریافت مجوز آسیایی هستند .به
گزارش مهر ،به این ترتیب فدراس��یون فوتبال ایران باید
تصمیم بگیرد از بین قهرمان لیگ و جام حذفی این فصل
و قهرمان لیگ و جام حذفی فصل آینده در کنار تیمهای
دوم و س��وم لیگ هر دوره ،در نهایت کدام باش��گاهها را
برای لیگ قهرمانان  ۲۰۲3-۲۰۲4به کنفدراسیون آسیا
معرفی میکند .این در حالی است که باشگاهها باید مجوز
حرفهای هم داشته باشند؛ چیزی که استقالل و پرسپولیس
در این فصل از رقابتهای لیگ قهرمانان فاقد آن بودند
و کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به کنار گذاشتن این
 ۲باشگاه گرفت.

اهدای جام قهرمانی صلح و دوستی
به خانواده مرحوم آقایی

فدراس��یون جودو اعالم کرد م��دال و جام قهرمانی
مس��ابقات بینالمللی صلح و دوس��تی عراق به خانواده
مرحوم آرش آقایی اهدا میشود .رقابتهای بینالمللی
جام صلح و دوس��تی عراق پنجش��نبه  ۲۲اردیبهشت
س��ال  ۱۴۰۱در بخش تیمی پیگیری شد که تیمملی
جودوی کشورمان با شکست حریفان خود در نهایت جام
قهرمانی را باالی سر برد .در پایان این مسابقات ،مسؤوالن
فدراسیون جودوی عراق به رسم یادبود ،مدال قهرمانی
این دوره از مسابقات را به مرحوم آرش آقایی اهدا کردند.
ضمن اینکه جمعهشب با تصمیم آرش میراسماعیلی،
رئیس فدراسیون جودو کشورمان ،کاپ قهرمانی مسابقات
تیمی نیز به خانواده مرحوم آرش آقایی اهدا ش��د .قرار
است طی مراس��می مدال و کاپ قهرمانی این دوره از
مسابقات از طرف مسؤوالن فدراسیون جودوی کشورمان
به خانواده مرحوم آرش آقایی اهدا شود .آرش آقایی ،عضو
تیمملی جودوی کشورمان و قهرمان آسیا فروردینماه
س��ال جاری ،متأسفانه به دلیل برقگرفتگی در باشگاه
بدنسازی جان خود را از دست داد.

شب سرنوشت

دیدارهای هفته بیستوهفتم لیگ برتر فوتبال امروز برگزار
میش��ود و در حس��استرین مسابقات اس��تقالل صدرنشین
میهمان فوالد خوزس��تان است و پرسپولیس در سیرجان به
مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت .دیدارهای هفته بیست و
هفتم لیگ برتر شنبه در حالی برگزار میشود که ممکن است
سرنوشت قهرمانی در پایان رقابتهای این روز مشخص شود.

بر تمام شایعهها و حاشیهها خط بطالن کشیدند و این هفته
هم یک بازی سختی مقابل تراکتور دارند .قرمزپوشان تبریزی
با برد هفته گذشته توانستهاند خود را به منطقه ایمن جدول
برس��انند و از جمع فانوس به دستان خارج شوند .تراکتور در
صورت پیروزی در این مسابقه هم از پله سیزدهم جدول تکان
نمیخورد اما میتواند در روزهای آینده به وضعیت خود س��ر
و س��امان بدهد .ذوبآهن هم برای اینکه از رده نهم پایینتر
نیاید ،به دنبال برد در این مس��ابقه است .بازی رفت  ۲تیم با
نتیجه یک بر صفر به سود ذوبآهن تمام شد .نتیجه این بازی
خیلی برای تیمهای دیگر اهمیت ندارد و  ۲تیم برای دفاع از
اعتبار خوب گذشتهشان تالش میکنند.

■■شیرازیها به دنبال بقا

هوادار بعد از  10هفته مقابل تراکتور تبریز شکست خورد
اما با  31امتیاز همچنان در رده دهم جدول ایستاده؛ رتبهای
که به قول عنایتی برای خیلیها گران تمام شده است .مسابقه
امروز برای شاگردان عنایتی حساسیت جدولی ندارد اما نتیجه
بازی برای فجر شهیدسپاس��ی اهمیت حیاتی دارد .فجریها
اگر برنده ش��وند ،شانس صعود یک پلهای در جدول را دارند
و میتوانند به رده چهاردهم برس��ند .بنابراین میتوان انتظار
بازی زیبایی را داش��ت .بازی رف��ت  ۲تیم بدون گل به پایان
رسید .شاگردان عنایتی در صورت برد در این مسابقه ممکن
است  2-3پله در جدول لیگ صعود کنند.

■■جنگ قهرمانی و نایب قهرمانی در نیمهشب کویر

■■جنگ با قهرمان شوکزده

نفتیها برای بقا کار سختی دارند و برای اینکه خیالشان
بابت بقا راحت باشد ،باید در هر  4بازی باقیمانده امتیاز بگیرند
تا در رده چهاردهم باقی بمانند .این هفته نفت مسجدسلیمان
کار راحتی مقابل تیم ش��وکزده نساجی مازندران دارد .بعد
از جدایی پرحاش��یه و پرس��ر و صدای س��اکت الهامی ،حاال
این تیم بدون س��رمربی ش��ده و اسماعیلی ،سرپرست تیم تا
پایان فصل س��رمربی تیم شده است! بازیکنان نساجی بعد از
قهرمانی در جام حذفی انگار انگیزهشان را برای ادامه لیگ از
دس��ت دادهاند .آنها  5هفته است نبردهاند و این هفته هم در
ش��هر اولینها کار دشواری دارند .نساجی روی کاغذ در خطر
س��قوط به لیگ یک اس��ت ،بنابراین بازیکنان این تیم باید با
جدیت بیش��تری مس��ابقات را دنبال کنند .بازی رفت  ۲تیم
با نتیجه مس��اوی یک  -یک تمام ش��د اما اکنون هر  ۲تیم
 ۲سرمربی جدید دارند.
■■نبرد  ۲استقاللی دیگر

آلومینیوم اراک هفته گذشته مقابل تیم قلعهنویی شکست
خورد تا با  31امتیاز در رده یازدهم جدول قرار بگیرد .مهدی
رحمتی بعد از باخت به امیر قلعهنویی حاال مقابل یک استقاللی
دیگر صفآرایی خواهد کرد .علیرضا منصوریان با نفت آبادان
 5هفته اس��ت رنگ برد را ندیده و شرایط مالی این تیم مثل
آلومینیوم اراک ایدهآل نیست .از سویی زردپوشان آبادانی بعد
از پیروزی  2بر صفر مقابل پرسپولیس به نوعی از نظر انگیزشی
تخلیه ش��دهاند .نفتیها در رده هشتم جدول ایستادهاند و در
صورت پیروزی شانس صعود  ۲پلهای در جدول لیگ را خواهند
داش��ت .بازی رفت را تیم نفت با نتیجه  3بر یک برده اس��ت.
تقابل این  ۲مربی استقاللی میتواند دیدنی باشد.
■■داربی با طعم پسته

دارب��ی کرمانیها ک��ه در ردههای پنجم و شش��م جدول
لیگ ایس��تادهاند نیز امروز برگزار میشود .البته گلگهر بعد
از کس��ر  7امتیاز به رده شش��م س��قوط کرد و امیدوار بود با
تجدیدنظرخواهی هم امتیازهایش بازگردد و هم در جدول لیگ
به رده چهارم جدول برسد که کمیته استیناف این درخواست
را رد کرد .با این حال رقابت  ۲تیم پرامکانات اس��تان کرمان
میتواند جذاب باشد.
ه��ر  ۲تیم بازی هجوم��ی ارائه میکنند و باید امیدوار بود
ش��اهد یک بازی پرگل و زیبا باشیم .بازی رفت هم با تساوی

پ��رگل  2 - 2ب��ه پایان رس��ید .در این میان گادوین منش��ا،
گلزنتری��ن مهاج��م این فصل و محمدرضا س��لیمانی ،دیگر
مهاجم مس رفس��نجان به دلیل مصدومیت در این مس��ابقه
غایب هستند.

■■عبور از پل قهرمانی؟

فوالد خوزس��تان تنها تیم آس��یایی ح��ال حاضر فوتبال
کش��ورمان که حضوری قدرتمندانه در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا داشت و بدون باخت به مرحله بعد صعود کرد،
میزبان صدرنش��ین لیگ برتر است .استقالل بعد از پیروزی
مقابل شهرخودرو گام بلندی به سوی قهرمانی برداشته و خیلی
بعید اس��ت آبیپوشان در این فصل قهرمان نشوند .شاگردان
فرهاد مجیدی برای رسیدن به قهرمانی زودهنگام باید فوالد را
شکست دهند و در واقع این مسابقه پل قهرمانی استقالل است
که اگر به سالمت از آن عبور کنند ،میتوانند خود را قهرمان
لیگ بدانند .اگرچه استقالل قویترین خط دفاع لیگ را دارد
اما فوالدیها هم در دفاع با برنامه و منسجم هستند .شاگردان
نکونام نیمنگاهی به جایگاه س��ومی سپاهان دارند به همین
دلیل قرمزپوش��ان اهوازی نیز در این بازی انگیزههای زیادی
برای پیروز ش��دن دارند اما استقالل تنها تیم شکستناپذیر
این فصل است .پریرا با  10گلزده ،زهردارترین بازیکن فوالد
است و در استقالل هم یامگای  9گله مهاجم خطرناکی است،

البته نباید از آرمان رمضانی پرانگیزه و حتی رودی ژستد هم
غافل بود .در واقع فرهاد مجیدی دردسر شیرینی دارد که از
بین این مهاجم��ان آماده بهترینها را انتخاب کند .در بازی
رفت اس��تقالل یک بر صفر پیروز ش��د و اگر بتواند در بازی
برگش��ت هم  ۳امتیاز از فوالد بگیرد ،دیگر میتوان استقالل
را قهرمان نامید.
■■مأموریت سخت برای بقا

ش��هرخودرو بعد از گل دقیقه  89که از اس��تقالل خورد،
کارش برای ماندن در لیگ برتر سختتر شد ،با این حال این
تیم قعرنشین با داوود سیدعباسی بازیهای خوبی انجام داد
و شاید اگر او زودتر سرمربی میشد ،شرایط شهرخودرو بهتر
میشد .اکنون این تیم مشهدی برای بقا در لیگ برتر باید هر
 4بازی باقیماندهاش را ببرد و امیدوار باشد تیمهای باالتر امتیاز
از دست بدهند .شهرخودرو این هفته کار سختی مقابل پیکان
دارد؛ تیمی که در  8هفته اخیر پیروزی نداشته و میخواهد
نوار ناکامیهایش را قطع کند ،بنابراین بازی سختی در انتظار
 ۲تیم است .پیکانیها برای ماندن در رده هفتم جدول تالش
میکنند .مس��ابقه رفت  ۲تیم با نتیجه مساوی یک  -یک به
پایان رسید.
■■دفاع از اعتبار

سبزپوشان اصفهانی بعد از گرفتن یک امتیاز از پرسپولیس

دی��دار پرس��پولیس و س��پاهان یک��ی از جذابتری��ن و
حساسترین مسابقات فصل است ،بویژه اینکه اگر سرخپوشان
پایتخت در این بازی امتیاز از دست بدهند ،ممکن است زمینه
قهرمان��ی زودهنگام رقیب خود اس��تقالل را فراهم کنند .از
طرفی سپاهان به دنبال رسیدن به نایبقهرمانی لیگ است و
با تمام توان در این بازی ظاهر خواهد شد .البته این مسابقه
در س��یرجان برگزار میشود؛ شهری که زمین چمنی عالی و
ورزشگاهی مناسب و مردمانی خونگرم دارد اما برای پرسپولیس
خیلی خوشیمن نیس��ت .شاگردان گلمحمدی در سیرجان
سوپرجام را به تیم فوالد باختند .حاال هم ممکن است در این
ش��هر با قهرمانی لیگ برتر وداع کنند .س��اعت برگزاری این
مسابقه حیرتانگیز اس��ت؛  !21:50یعنی مسابقه در صورت
داشتن وقتهای اضافه ممکن است تا بامداد یکشنبه به طول
بینجامد! به این ترتیب بزرگترین جدال هفته در نیمهش��ب
به پایان میرس��د .پرسپولیس حاال میداند دیگر از استقالل
امتیازی کس��ر نخواهد ش��د و اگر میخواه��د حداقل جنگ
قهرمانی را تا روز آخر ادامه بدهد باید سپاهان را شکست دهد
البته به ش��رطی که استقالل هم امتیاز از دست بدهد ،اگرنه
جبران فاصله  6امتیازی در  ۳هفته مانده به پایان مس��ابقات
کاری تقریبا غیرممکن به نظر میرس��د .از س��ویی س��پاهان
اگر پرس��پولیس را شکس��ت دهد ،به  ۲امتیازی ش��اگردان
گلمحمدی میرسد و در آن صورت ممکن است پرسپولیس
حتی نایبقهرمان هم نشود .بازی رفت  ۲تیم با نتیجه یک بر
صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.
توهفتم لیگ برتر
■■برنامه مسابقات هفته بیس 
شنبه  ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۱

هوادار تهران -فجرشهیدسپاس��ی شیراز -ساعت -۱۹:۳۰
ورزشگاه پاس قوامین تهران
نفت مسجدس��لیمان -نساجی مازندران  -ساعت -۱۹:۳۰
ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
آلومینی��وم اراک -صنعت نفت آبادان  -س��اعت -۱۹:۳۰
ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
مس رفس��نجان -گلگهر س��یرجان  -س��اعت -۱۹:۳۰
ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
فوالد خوزستان -استقالل تهران  -ساعت  -۱۹:۴۵ورزشگاه
شهدای فوالد اهواز
ش��هرخودرو مشهد  -پیکان تهران  -ساعت  -۲۰ورزشگاه
ثامن مشهد
ذوبآهن اصفهان – تراکتور تبریز -س��اعت  -۲۰ورزش��گاه
فوالد شهر اصفهان
پرس��پولیس -ف��والد مبارکه س��پاهان اصفهان -س��اعت
 -۲۱:۵۰ورزشگاه سیرجان

جزئیات مالی بازی تیمملی فوتبال ایران و کانادا

هم سود مالی هم انتفاع فنی
تیم ملی فوتب��ال ایران در حالی به مصاف کانادا میرود
که پولی بابت انجام این مس��ابقه از کانادا دریافت میکند؛
آن هم در شرایطی که اقداماتی برای لغو بازی از سوی یک
ش��رکت تجاری صورت گرفته بود .دیدار تدارکاتی تیمهای
ملی فوتبال ایران و کانادا در حالی س��اعت  3:30بامداد ۱۶
خردادماه در ورزشگاه  BC Placeبرگزار میشود که هر ۲
تیم در جامجهانی  ۲۰۲۲قطر حضور دارند .تیم ملی ایران
ک��ه در جامجهانی با انگلیس ،آمری��کا و برنده پلیآف اروپا
(ولز یا اسکاتلند -اوکراین) همگروه است ،برای شبیهسازی
دی��دار با آمریکا به مصاف کانادا میرود .این دیدار در حالی
در تقویم رس��می فیفا گنجانده شده اس��ت که توافقهای

مالی مهم��ی بین فدراس��یونهای
 ۲کش��ور برای برگ��زاری این دیدار
به امضا رس��یده اس��ت .طبق توافق
صورت گرفته بین فدراسیونهای ۲
کشور که به امضای رئیس فدراسیون
کانادا و میرش��اد ماج��دی به عنوان
سرپرست فدراس��یون فوتبال ایران
رس��یده ،افش��ای بندهای قرارداد از سوی نهادهای رسمی
شامل جریمه میشود .دیدار  ۲تیم در حالی از سوی بخش
بینالملل فدراس��یون فوتبال ایران پیگیری شد که پیش از
آن  ۲شرکت تجاری پیشنهاد برگزاری بازی را عنوان کرده

بودند اما این موضوع به طور مستقیم
در دستور کار قرار گرفت تا از مبلغ
درآمد فدراسیون ایران بابت برگزاری
این بازی پولی به واسطه داده نشود.
طبق اعالم احسان اصولی سخنگوی
فدراس��یون فوتبال ،این فدراسیون
بابت حضور در کانادا و برگزاری این
دی��دار از همتای کانادایی پول دریافت میکند .این قرارداد
قابل قبول ارزی فدراسیون ایران در حالی منعقد شده است
که بخشی از آن مرتبط با فروش بلیت بازی است و این مبلغ
در کشور کانادا در اختیار ایران قرار خواهد گرفت .همچنین

فدراسیون کانادا متعهد به پرداخت پول بلیت رفت و برگشت
سفر اعضای تیمملی کشورمان نیست و طرف ایرانی موظف
است این هزینهها را پرداخت کند .نکته جالب توجه در این
باره س��نگاندازی یکی از شرکتهای تجاری پس از قطعی
شدن برگزاری بازی بوده است .یکی از کارگزاران ایرانی این
شرکت که دیگر سهمی از سود  ۱۹۸هزار دالری بابت عدم
حضور در این قرارداد نداشته است ،تالش خود را برای لغو
دیدار ایران و کانادا به کار بست اما فدراسیون کانادا پس از
مذاکره مستقیم با بخش بینالملل ایران ،پاسخ ایمیلهای
این ش��خص را نمیدهد و قرارداد در  ۳نس��خه انگلیسی به
امضای طرفین رسید.

ماجرای پرحاشیه پاداش صعود به جامجهانی

همه گرفتند جز اسکوچیچ و دستیارانش!
فرزام محمدعلیها :به نظر میرس��د هر
گزارش
روز پاداش صعود ایران به جامجهانی ابعاد
پیچیدهتری پیدا میکند .پاداش صعود ایران به جامجهانی
به حس��اب تقریبا تمام اعضای تی م ملی واریز ش��ده است،
جز دراگان اس��کوچیچ و دستیاران خارجیاش .وقتی یکی
از رسانههای داخلی پاداش صعود به جامجهانی برخی افراد
را که س��مت رسمی در تیمملی نداشتند منتشر کرد ،برای
خیلیها جای تعجب داشت که چطور فدراسیون شهابالدین
عزیزیخادم چنین بریز و بپاشهایی انجام داده است ،آن هم

در ش��رایطی که فدراسیون او شرایط مالی عجیبی را تجربه
کرده بود .ماجرا تا جایی پیش رفت که حتی برخی اعضای
هیات رئیسه هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند اما
حاال پیگیری خبرنگار طرفداری از واقعیت مهمی پردهبرداری
میکند؛ اینکه تقریبا تمام اعضای تیمملی پاداشهای خود را
که رقم چشمگیری هم بوده دریافت کردهاند ،جز اسکوچیچ
و دستیاران خارجیاش .این موضوع وقتی عجیبتر به نظر
میرسد که اسکوچیچ در شرایط وخیمی تیمملی را در اختیار
گرفت و تیمملی در آستانه حذف از مرحله پیش مقدماتی

جامجهانی قرار داشت اما او توانست تیمش را با اقتدار کامل
راهیاینرقابتهاکند.عجیبتراینکهاسکوچیچهیچواکنشی
نس��بت به عدم پرداخت پاداش صعود خودش و دستیاران
خارجیاش نشان نداده است تا اینطور به نظر برسد او دوست
دارد به هر قیمتی حضور در جامجهانی را روی نیمکت تیم
ملی تجربه کند ت��ا بتواند بعد از این بازیها به مارکتهای
بزرگتر از فوتبال ایران راه پیدا کند.
دراگان اسکوچیچ بامداد یکشنبه به تهران بازمیگردد تا
بازیهای هفتههای پایانی لیگ را زیر نظر بگیرد.

کاخ سفید در سیطره روانیها و دیوانهها
نگاه

ادامه از صفحه اول

سناتور لیندس��ی گراهام که بعدها به
متحد ترامپ تبدیل شد ،قبل از آغاز کارزار انتخاباتی  2016در
مصاحبهای گفته بود :تالش رسانهها برای نمایاندن چهره واقعی
ترامپ ،باید یک تالش بیپایان برای شناساندن یک روانپریش
خیالپرور باشد که اصال مناسب ریاستجمهوری نیست.
در دوران ریاستجمهوری نیز روانشناسان هشدار دادند دونالد
ترامپ همه نشانههای کالسیک بیماری روانی خودشیفتگی را

دارد .جان دی گارتنر ،روانش��ناس بالینی در همان زمان اعالم
کرد ترامپ بهطرز خطرناکی بیماری روانی دارد و از نظر رفتاری
نمیتواند رئیسجمهور باشد.
وی معتقد است ترامپ نشانههای خودشیفتگی بدخیم را
دارد که بر اساس تعریف ذکرشده در فرهنگ لغت روانپزشکی
کمپبل،ترکیبیازخودشیفتگی،اختاللشخصیتضداجتماعی،
تجاوزگری و سادیسم است .به اعتقاد بسیاری از متخصصان،
همین اختالالت بود که در نهایت منجر به حمله هواداران وی

به ساختمان کنگره آمریکا شد؛ فاجعهای که از آن به عنوان یک
روز سیاه در تاریخ ایاالت متحده نام بردهاند.
اکنون بیش از  ۶سال است ایاالت متحده -که دارای یکی از
بزرگترین زرادخانههای اتمی دنیاست -به دست افرادی رهبری
میشود که به تایید بسیاری از پزشکان دچار اختالالت فکری
و روانی متعدد هس��تند و بس��یاری آنها را دیوانه و روانپریش
خواندهاند .مساله زمانی جالبتر میشود که بدانیم هم جو بایدن
و هم دونالد ترامپ بتازگی تایید کردهاند قصد دارند در انتخابات

ریاستجمهوری  2024دوباره شرکت کنند!
نظرسنجیها نشان میدهد آمریکاییها به دالیل متعدد به
هیچ وجه خواس��تار حضور دوباره ترامپ و بایدن در انتخابات
نیستند ،با این حال سیستم دوحزبی آمریکا و محدودیتهای
موجود بر س��ر راه افراد مس��تقل برای حض��ور در رقابتهای
انتخاباتی باعث میش��ود احتماال باز هم شاهد حضور این دو
در انتخابات بعدی آمریکا باشیم؛ آیندهای مبهم برای آمریکا با
ریاستجمهوری دوباره بایدن یا ترامپ.

