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اخبار

شکایت کیروش از فدراسیون
فوتبال ایران به دستمان رسید

فدراسیون جهانی فوتبال تایید کرد شکایت
کارلوس کیروش از فدراس��یون فوتبال ایران به
خاطر عدم دریافت مطالباتش واصل شده است.
کارلوس ک��یروش از مدت زم��ان فعالیتش در
تیمملی فوتب��ال ایران حدود  ۹۰۰ه��زار دالر از
فدراس��یون ایران طلبکار است و خودش مدعی
شد از ایران به فیفا شکایت کرده است .مسؤوالن
فدراس��یون فوتبال ه��م اعالم کردن��د به خاطر
مش��کالت بانکی قادر به پرداخت پول کیروش
نبودهاند و این پول را به کنفدراسیون فوتبال آسیا
دادهاند تا به دست کیروش برساند؛ هر چند سند
مربوط به این موضوع تا به امروز منتش��ر نش��ده
تا ادعای فدراسیون تأیید ش��ود .البته مسؤوالن
فدراسیون ایران در روزهای گذشته تاکید کردهاند
ک��ه چیزی از س��وی فیفا در ارتباط با ش��کایت
کیروش به آنها اعالم نش��ده است .این در حالی
است که شکایت سرمربی پیشین تیمملی به فیفا
واصل شده است.

صعود بیدردسر مسی
در شب حذف رونالدو

دور برگش��ت مرحله یکچهارم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا سه شنبه شب با برگزاری  ۲دیدار
آغاز ش��د .در آغاز دور برگشت مرحله یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان اروپا 2 ،دیدار برگزار شد که
در یکی از بازیها بارسلونا در خانه با نتیجه  ۳بر
صفر منچستریونایتد را شکست داد.
در همان  ۲۰دقیقه نخس��ت  2اشتباه بزرگ
از اش��لییانگ و داوی��د دخهآ باعث ش��د لیونل
مس��ی گلزنی و تیمش را  ۲بر صفر جلو بیندازد.
در نیم��ه دوم کوتینیو که صحب��ت از رفتنش از
بارسلونا به گوش میرسد ،گل سوم را نیز به ثمر
رساند تا بارسلونا با برتری  ۴بر صفر در مجموع 2
دیدار به مرحله بعد صع��ود کند .در دیگر دیدار،
یوونتوس به دیدار آژاکس رفت و ابتدا نیز با ضربه
سر کریستیانو رونالدو به گل رسید .این یکصد و
توششمین گل رونالدو در لیگ قهرمانان بود.
بیس 
در ادامه آژاکس نشان داد روی اتفاق رئال مادرید
را در مرحله قبل حذف نکرده است .فان دبیک در
نیم��ه اول گل خورده را پاس��خ داد .در ادامه و در
نیمه دوم دلیخت در دقیقه  ۶۷گل دوم را نیز به
ثمر رساند تا یوونتوس بعد از حذف از جام حذفی
همراه رونالدو ،از لیگ قهرمانان نیز کنار برود.
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منصوریان ترمز برانکو و پرسپولیس را کشید

سکته در مسیر جام
پرسپولیس در هفته بیستوششم لیگ برتر
مقابل ذوبآهن با نتیجه تساوی متوقف شد تا 2
امتیاز حس��اس را در راه قهرمانی از دست بدهد
و تیمه��ای تعقیبکنندهاش را خوش��حال کند.
در اولین دیدار از هفته بیستوشش��م لیگ برتر،
تیم پرس��پولیس در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
میهم��ان ذوبآه��ن بود که این ب��ازی با نتیجه
تساوی بدون گل تمام شد .بازی در نیمه اول جز
دقایق ابتدایی کمموقعیت و کمهیجان دنبال شد.
 ۱۰دقیقه ابتدایی بازی در اختیار تیم ذوبآهن
بود .سبزپوش��ان اصفهان��ی با هدای��ت علیرضا
منصوریان بازی را هجومی آغاز کردند و بهترین
موقعیت آنها ضربه سر اوساگونا در دقیقه  ۵بود.
علیرضا بیرانوند ،دروازهبان پرسپولیس این ضربه
سر را به کرنر فرستاد .شاگردان برانکو ایوانکوویچ
با گذشت زمان شرایط بهتری پیدا کردند و بازی
از حالت یکطرفه خارج شد .در دقیقه  ۱۲محمد
نادری ،مدافع چپ پرس��پولیس شوتی به سمت
دروازه حری��ف زد که با اختالف کم به اوت رفت.
در ادام��ه کیفیت فنی بازی اف��ت کرد و بازی از
هیجان افتاد تا جایی که  2تیم از ایجاد موقعیت
صد درص��د گل ناکام ماندند و نیمه نخس��ت با
تساوی بدون گل خاتمه یافت .در نیمه دوم بازی
با س��رعت و هیجان بیشتری دنبال شد و هر دو
تیم خطرات بیشتری روی دروازه یکدیگر ایجاد
داویددخهآ ،دروازهباناسپانیاییمنچستریونایتد
روی گل دوم بارسلونا اجازه داد شوت ساده لیونل
مس��ی به راحتی از زیر بدنش عبور ک��رده و وارد
دروازه شود تا هدف شدیدترین انتقادها قرار گیرد.
دخهآ ،دروازهبان منچستریونایتد که از او به عنوان
یکی از بهترین دروازهبانهای دنیا یاد میشود ،در
جریان شکست سنگین منچستریونایتد از بارسلونا
ک��ه در نوکمپ با نتیجه  3بر صف��ر اتفاق افتاد و
به حذف شیاطین سرخ از چمپیونزلیگ منجر شد
با اش��تباه وحشتناکی که روی گل دوم بارسلونا و
ضربه لیونل مسی مرتکب شد ،هدف شدیدترین
انتقادها ق��رار گرفته و حتی با کاریوس ،دروازهبان
فصل گذشته لیورپول مقایسه شده است .در حالی

کردند .در دقیقه  ۴۶ش��وت بازیکنان ذوبآهن
توسط بیرانوند به صورت نصفه و نیمه مهار شد.
ذوبآهن که بیشتر برنامههایش روی ضربات سر
اوساگونا متمرکز ش��ده بود ،در دقیقه  ۵۹یکبار
دیگر دروازه پرس��پولیس را تا آس��تانه باز شدن
پیش ب��رد ولی علیرضا بیرانوند ت��وپ را از روی
خط دروازه بیرون کشید .پرسپولیس هم حمالت
پراکن��دهای روی دروازه ذوبآه��ن داش��ت .در
دقیقه  ۶۲شوت علی علیپور ،مهاجم سرخپوشان
از داخ��ل محوطه جریمه ذوبآهن به اوت رفت.
در دقیقه  ۷۱هم سیامک نعمتی شانس خود را
برای گلزنی به ذوبآهن امتحان کرد که رش��ید
مظاهری مانع گل خوردن سبزپوش��ان اصفهانی
ش��د .حمالت  2تیم تا دقایق پایانی ادامه داشت
که سهم پرس��پولیس از این حمالت بیشتر بود.
محمد نادری ،مدافع پرس��پولیس در دقیقه ۸۹
روی کرنر ارسالی میتوانست گل بزند که ضربه
او هم از کنار دروازه به بیرون رفت .همین ضربه
سر میتوانست تکلیف جام را تقریبا یکسره کند
ام��ا برانک��و از بین مدافعان باتجربه چپ س��راغ
جوان بیتجربه و بینام و نش��ان رفت که همین
بیتجربگ��ی در بدترین زم��ان ممکن خودش را
نشان داد .پخش صحنه آهسته تلویزیونی نشان
داد نادری بدون هیچ مانعی میتوانست براحتی
دروازه را ب��از کند اما بیتجرب��ه بودن او موجب

کرهشمالی غنیسازی را از سر گرفت

ادامه از صفحه اول

البت��ه از پیونگیانگ خبر میرس��د دیدارهای
رهبر کرهش��مالی با رئیسجمه��ور کرهجنوبی که
تقریبا یک س��ال پیش آغاز شد ،در جهت وحدت
 2کره ادامه خواهد یافت .اسفندماه بود که به دنبال
تاکید سخنگوی وزارت خارجه ایاالتمتحده مبنی
بر اینکه تحریمهای آمریکایی علیه کرهش��مالی با
وجود مذاکرات دوجانبه ادامه خواهد یافت ،یکی از
مقامات ارشد پیونگیانگ هشدارهای الزم را در این
مورد به همتایان آمریکایی خود داد و تهدید کرد که
در صورت عدم لغو بخشی از تحریمها ،ممکن است
رهبر جوان کره دس��تور قبلی خود مبنی بر توقف
آزمایشه��ا را لغو کند .حال در جدیدترین گزارش
«مرکز آمریکایی مطالعات راهبردی و بینالمللی»
به تصاویر ماه��وارهای گرفته ش��ده از پایگاه اتمی
«یونگبیون» کرهشمالی در تاریخ  ۱۲آوریل استناد
شده که  5خودروی ریلی مخصوص را در مجاورت
تأسیسات غنیسازی و آزمایشگاه مطالعات شیمی
رادیواکتیو نشان میدهد .از نظر اندیشکده مزبور ،این
تح��رکات میتواند مؤید جابهجایی مواد رادیواکتیو
باش��د ،چنانکه در گزارش مزبور نتیجه گرفته شده
اس��ت «فعالیتهای اخیر در کن��ار موقعیت آنها،
احتمال چنین اقدامات��ی را رد نمیکند ،چه پیش
از فرآیند غنیس��ازی و چه پس از آن» .به نوش��ته
گاردی��ن ،همچنین «جنی ت��اون» متخصص امور
کرهشمالی در اندیش��کده «مرکز استیمسون» نیز
گفته اگر غنیس��ازی در حال انجام باشد ،شکست
گفتوگوهای آمریکا  -کرهشمالی در رسیدن به هر
گونه توافقی درباره آینده یونگبیون قطعی خواهد
بود .او معتقد است« :به دلیل اینکه بر سر یونگبیون
توافقی با کرهشمالی حاصل نشد ،در صورتی که آنها
[کرهشمالی] کاری را به این سرعت پس از نشست
هانوی شروع کرده باش��ند ،کار بسیار سریعی را از
نظر زمانبندی شروع کردهاند» .اگرچه پیونگیانگ از
سال  ۲۰۱۷توقف آزمایشات و تولید تسلیحات اتمی
را اعالم کرده بود اما مقامات آمریکایی مدعی هستند
این کشور به تولید سوختی که میتواند برای ساخت
بمب استفاده شود ادامه داده است و در حقیقت تنها
قدمی که اون در جهت قول شفاهی اما غیرالزامآور
پارس��ال خود به ترامپ برای حرکت به سوی خلع
کش��ورش از س�لاحهای غیرمتعارف عملی کرده،
تعطیل کردن یک پایگاه آزمایش هستهای در عمق
زمین است که گفته میشود پیش از آغاز مذاکرات
بهخاطر مشکالت فنی تخریب شده بود و این کشور
همچنان بین  ۲۰تا  ۶۰کالهک هستهای دارد.

■■شجاع بازی سپاهان را از دست داد

ش��د بدترین ضربه ممکن را به توپ بزند .اشکان
خورشیدی داور مس��ابقه در این بازی به شجاع
خلیلزاده ،س��یامک نعمتی و محم��د نادری از
پرس��پولیس و حمی��د بوحم��دان از ذوبآهن
کارت زرد نش��ان داد .پرسپولیس با این تساوی
 ۵۵امتیازی ش��د و در صدر ج��دول باقی ماند.
ذوبآهن هم  ۳۰امتیازی ش��د و از رده هش��تم
تکان نخ��ورد .با این نتیجه حاال تراکتورس��ازی
فرصت دارد خودش را به  3امتیازی پرسپولیس
برساند.

ش��جاع خلیلزاده با دریاف��ت چهارمین کارت
خود در این فصل ،دیدار هفته آینده برابر سپاهان
را از دست داد .مدافع شمالی پرسپولیس در اواخر
نیمه دوم برای کنترل ضدحمله حریف ،تکل بلندی
روی پای فخرالدینی داشت که با کارت زرد اشکان
خورشیدی جریمه شد .شجاع خلیلزاده با دریافت
این کارت ،دومین جلسه محرومیت انضباطی خود
را باید پشتس��ر بگذارد و کار این تیم را در دیدار
هفته آتی مقابل سپاهان سختتر کرد.

اشتباه بدموقع آقای همیشه مطمئن

شبی که دخهآ ،کاریوس شد

که منچس��تریونایتد در نوکمپ ،در بازی برگشت
مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با گلی
که مسی در دقیقه  16به ثمر رسانده بود با نتیجه
یک بر صفر از بارس��ا عقب افتاده و امیدهایش به
کامبک رویایی در ش��هر بارسلونا کمرنگتر شده
بود ،اش��تباه مرگبار او آخرین رویاهای ش��اگردان
سولسش��ر را نیز نقش بر آب ک��رد .در دقیقه 20
بازی ش��وت عادی و آرام لیونل مس��ی به راحتی
از زی��ر بدن دخهآ عبور کرد تا دومین گل مس��ی
و گل نابودگر رویاهای یونایت��د وارد دروازه دخهآ

شود .اشتباه دخهآ در چنین بازی سرنوشتسازی
او را ه��دف ش��دیدترین انتقاده��ا ق��رار داده
و بیرحمانهترین مقایس��هها از جمله مقایسه او
ب��ا کاری��وس ،دروازهبان جنجالی فصل گذش��ته
لیورپول در ش��بکههای اجتماعی همچون سیلی
خروشان در جریان اس��ت و انواع و اقسام تصاویر
از مقایسههای او با کاریوس گرفته تا دستکشهای
سوراخش��دهای که با اشاره به دستکشهای دخهآ
در ش��بکههای اجتماعی به اش��تراک گذاش��ته
ش��ده برای تمس��خر دخهآ منتشر ش��ده است.

خسارتهای رئیسبیاطالع!
ادامه از صفحه اول
روزنه
 ...متاس��فانه روز ب��ه روز
این بیاعتمادی پررنگتر و عیانتر میش��د و آن را
میتوانستی در بیان و رفتار مردم سیلزده خوزستان
بش��نوی و ببین��ی .خوزس��تان س��ال  95تنها در
بخشهای کوچکی دچار سیل شده بود اما پرداخت
نشدن خسارت توسط دولت باعث شده حاال تمام
خوزستان به وعدههای دولت بیاعتماد باشند.
 -2معاون پارلمانی روحانی در سفر به خوزستان از
عصبانیت رئیسجمهوری به جهت پرداخت نشدن
خس��ارات سیل سال  95گفت .مردمی که سال 95
دچار سیل شده بودند ،به حسینعلی امیری اعتراض
داشتند که او در پاسخ به آنان گفت« :یکی از اعضای
محترم دولت موضوع سیل سال  ۹۵را مطرح کرد که
چوخمهای
آقای رئیسجمهور از اینکه موضوع در پی 
اداری افتاده خبر نداشت .ایشان برافروخته شدند و به
آقای نوبخت دستور دادند سریعا مانده خسارات سیل
سال  ۹۵پیگیری و پرداخت شود».
سیل سال  95به لحاظ ابعاد و حجم خسارات
در مقابل س��یل امسال بس��یار کوچک بود .طبق
گزارش جهاد کشاورزی خوزس��تان ،سال ۱۳۹۵
در مجموع به  ۲۵۳هزار هکتار از اراضی کشاورزی
به ارزش  ۴۸۱میلیارد تومان خس��ارت وارد شد و

همچنین به  7ه��زار هکتار از باغات نیز ضرر وارد
شد و برای دامداران خسارتی به حجم نابودی بیش
از  4هزار رأس دام را به جا گذاش��ت .این اعداد را
بگذارید در کنار خسارتهای چند هزار میلیاردی
س��یل اخیر خوزستان که بخش��ی از آن ناشی از
بیاعتمادی م��ردم به دولتی ب��وده که وعدههای
قبلیاش محقق نشده است.
صحبتهای معاون پارلمانی رئیسجمهور اما در
حالی مطرح میشود که سیدراضی نوری ،نماینده
مردم شوش در مجلس در نشست علنی  15اسفند
 96در تذکر شفاهی به رئیسجمهور گفته بود« :با
گذشت بیش از یک سال از سیل شهرستان شوش
که باعث خس��ارت و نابودی کشاورزی و دامداری
مردم ش��ده ،تاکن��ون هیچ اقدامی ب��رای جبران
خسارات خس��ارتدیدگان و پرداخت کمکهای
بالعوض برای ترمیم زیرساختهای بنیاد مسکن،
جادههای روس��تایی و ترمیم سیلبندهای اطراف
رودخان��ه کرخ��ه و دز انجام نش��ده اس��ت .مردم
روس��تاهای بخش ش��اوور که در این سیل دچار
خسارتهای زیادی شدهاند برای گذراندن زندگی
خود دچار مشکالت جدی هستند که انتظار داریم
دولت هرچه سریعتر به موضوع پرداخت خسارت
سیل رسیدگی کند».

 -3شاید این سوال از معاون پارلمانی رئیسجمهور
مطرح شده و رسانه همس��و با دولت از انتشار آن
خودداری کرده باشد که «این چه رئیسجمهوری
است که از این مساله مهم بیاطالع است؟!» ولی ما
میتوانیم از زبان مردم خوزستان و البته کل کشور
این سوال را داشته باشیم .پیش از این خسارت رها
بودن دولت بیشتر نمایش رسانهای داشت ،دعوای
وزیر با وزیر ،سخنگو با وزیر ،رئیسجمهور با وزیر
و ....همه بر روان جامع��ه حرکت میکرد اما حاال
بیخبری از اوضاع مستقیم بر وضعیت اقتصادی و
اجتماعی مردم جامعه اثر میگذارد .حاال باید سوال
کنیم رئیسجمهور از چه مسائل دیگری بیاطالع
اس��ت که دودش به چشم مردم میرود .همه درد
همین است! رئیسجمهوری که برای کشور وقت
نگذارد و وزرایش هم ب��رای دیدنش باید در صف
انتظار بنشینند؛ باید هم از مسائل جاری مملکت
که درباره آنها مسؤولیت مستقیم دارد بیخبر باشد!
او به نظر وضعیتی بهتر از این برای ما رقم میزند؟!
اما نکت��ه قابل توج��ه گرفتن ژس��ت حق به
جانب اس��ت؛ به نظر میآید رسانههای همسوی
دولت باید به جای خبر عصبانیت آقای روحانی با
عکسی غضبآلود؛ خبر شرمندگی ایشان از مردم
خوزستان را با عکسی سر به زیر منتشر کنند!

پدران و مادران! «بهوش و بگوش»
یادداشتمیهمان ادامه از صفحه اول
 ...ب��ه عبارت��ی آن��ان
را ت��ابآور کنند و صدالبته مس��ؤوالن و مدیران
لشکری و کشوری ش��رایط مناسبی برای تخلیه
هیجان��ی مثبت جوانان فراهم آورن��د و با در نظر
گرفتن امکانات رفاهی ،ورزشی ،آموزشی و تشویقی
سهم خودشان را انجام دهند.
تابآوری روانی ،فصل و ترمی است در ادبیات
روانشناسی و در علوم شناختی .تابآوری( )res o
 )lienceدر س��ایه آموزش در یک بستر مناسب و
خوشایند توأم با همنوایی و همآوایی و همصحبتی
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با جوانان شکل میگیرد .تابآوری یعنی اعتماد به
نفس ،خود را دیدن ،ظرفیتهای خود را دانستن و
نه گفتن به وسوسهها.
فردی که تابآور میش��ود دیگر در مواجهه با
یک شکس��ت کوچک عاطفی و عشقی و کاری به
سوی بزه و اعتیاد سوق پیدا نمیکند و هیچکس ،نه
گروه همساالن و نه گروه هماالن و نه حتی محیط
نمیتواند او را به این ورطه بکشاند.
تابآوری بهسان نهالی است که در توفان خم
میشود ولی نمیشکند و در این حین ،جوانان عزیز
با درک موقعیت خود و کمی صبوری و اندیش��ه و

آیندهنگری و نیمنگاهی به همترازان موفق خود در
حوزههای مختلف کاری ،علمی و زندگانی کمک
شایانی به کاهش فاصله بین نسلی میکنند.
توکل بر خدا ،برق��راری ارتباط با منبع الیزال
اله��ی ،آم��وزش ،ورزش ،تغذیه س��الم و رفاقت با
صاحب��ان عقل و خرد و علم و معرفت و ...از جمله
موارد مهم در این حوزه است.
پس همه دس��ت در دست هم دهیم و جوانان
را درک ک��رده و دریابیم؛ اینان پاره تن خودمان و
آیندهسازان ایران سرافرازمان هستند.
* استاد دانشگاه

