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ویلموتس بامداد امروز وارد تهران شد و از ِپک و ورزشگاه آزادی بازدید کرد

سناتور وارد شد

استارت «مارک» با میراث کیروش

مــارک ویلموتــس ســرمربی
تیــم ملــی فوتبــال ایــران شــد؛
ورزش ایــن خبــری بــود کــه مهــدی تــاج
رئیــس فدراســیون فوتبــال در
آخریــن دقایــق شــب گذشــته بــه
صــورت رســمی اعــام کــرد .گرچــه فدراســیون
فوتبــال اطالعــات بیشــتری در اختیــار مخاطبــان
و رســانهها قــرار نــداد و حتــی ســاعت ورود
ویلموتــس اعــام نشــد ،اما تعــدادی از عکاســان
و خبرنــگاران رســانهها از ایــن موضــوع مطلــع
شــدند و خــود را بــه  CIPفــرودگاه امــام(ره)
رســاندند امــا دسترســی بــه ســرمربی بلژیکــی
و جدیــد تیــم ملــی در بــدو ورود بســیار ســخت
شــد .مســئوالن حراســت  CIPفرودگاه و مأموران
نیــروی انتظامــی اجــازه ایســتادن خبرنــگاران و
عکاســان را مقابــل در خروجــی ندادنــد و علــت
رفتــار خــود را توصیــه فدراســیون فوتبــال اعــام
کردنــد و اینکــه مســئوالن فدراســیون فوتبــال
خواســتهاند از نزدیــک شــدن هرگونــه فــرد
رســانهای بــه مقابــل در خروجــی جلوگیــری
شــود .وقتــی هــم خبرنــگاران اعتــراض کردنــد،
بــا ایــن جملــه یکــی از مســئوالن فدراســیون
مواجــه شــدند« :برایتــان دعوتنامه که نفرســتاده
بودیــم!» بــا ایــن حــال ،ســرمربی  50ســاله کــه
بــا یــک کاپشــن ســورمهای رنــگ و لباســی کامــاً
تیــره از هوایــی ســرد بــه هــوای بهــاری و گــرم
تهــران پــا گذاشــته بــود ،بــا چهــرهای خســته
حــدود ســاعت  2:30بامــداد وارد فــرودگاه شــد و
بــا دســته گل مــورد اســتقبال محمدرضا ســاکت،
مشــاور مهدی تاج و ابراهیم شــکوری سرپرســت
دبیرکلــی فدراســیون قــرار گرفــت و پــس از
دقایقــی بــه همراه دو دســتیارش ســوار بــر خودرو

بنــزی کــه بــرای وی فراهــم شــده بــود ،راه هتــل
را در پیــش گرفــت .نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه
محمدرضــا ســاکت همچنــان حضــوری فعــال
در اتفاقهــای فوتبــال ایــران دارد .او آذر  97بــه
دلیــل قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتهها از
ســمت دبیرکلــی فدراســیون کنــار رفــت.
ویلموتــس که ســابقه حضــور در ســنای بلژیک را

بــه فوتبــال ایــران آمــده اســت .ویلموتــس در
ادامــه بــه همــراه مهــدی تــاج ،رئیــس فدراســیون
فوتبــال از ورزشــگاه آزادی دیــدن و امکانــات
مختلــف اســتادیوم را نظــاره کــرد.
حشــمت مهاجرانــی ،ســرمربی ســابق تیــم
ملــی درخصــوص انتخــاب مــارک ویلموتــس
بــه تســنیم گفــت« :ویلموتــس یــک مربــی

دارد امــروز ظهــر در اولیــن اقدام خــود از امکانات
مرکــز ملــی فوتبــال (پــک) شــامل زمینهــای
چمــن طبیعــی ،مصنوعــی ،ســالن فوتســال،
مرکــز پــک ،انبارهــا ،بخشهــای پزشــکی ،هتلها
و مــوزه ،بازدیــد بــه عمــل آورد تــا به نوعــی کارش
را از جایــی کــه کارلــوس کــیروش ،ســرمربی
پیشــین تیــم ملــی آنجــا را میــراث خــود بــرای
آینــدگان فوتبــال ایــران میدانســت ،شــروع کرده
باشــد .او ســپس یــک نهــال هــم کاشــت تــا بــا ایــن
اقــدام نمادیــن نشــان دهــد که بــرای کار ریشـهای

بینالمللــی اســت و میتوانــد یــک تیــم آســیایی
را هدایــت کنــد .بایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه بــا
ایــن مربــی در فوتبال پیشــرفت کنیــم ،اتفاقی که
در زمــان مربیگــری کـیروش رخ نداد .مــا در دنیا
تبدیــل به تیــم مطرحی شــدیم ولــی فوتبالمان
پیشــرفت نکــرد ،امیــدوارم حضــور ویلموتــس به
پیشــرفت فوتبــال ایــران و تیــم ملــی کمــک کند و
کاری کــه در زمــان کـیروش انجــام نشــد ،صورت
گیــرد .دلیلــی نــدارد درخصــوص ایــن مربــی
منفــی صحبــت کنیــم».

 #فردوسی
هشتگ

شکایت اعضای کنگره امریکا از «بیاطالعی» از جزئیات تحوالت مربوط به ایران

ما بیخبریم

اعضــای کنگــره امریــکا از هــر
دو حــزب جمهوریخــواه و
سیاست دموکــرات اعتــراض کردهانــد کــه
دولــت ترامــپ اطالعــات کافــی
دربــاره مســائل پیرامــون ایــران در اختیــار آنها
قــرار نــداده اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری
رویتــرز ،قانونگــذاران امریکایــی از هــر دو
حــزب جمهوریخــواه و دموکــرات بــا انتقــاد
از اینکــه دولــت ترامــپ آنهــا را در جریــان
مســائل پیرامــون ایــران قــرار نمیدهــد،
خواســتار برگــزاری جلســات توجیهــی
محرمانــه دربــاره آنچــه دولــت ترامــپ
«تهدیــد ایــران» میخوانــد و تصمیمــات
در ایــن زمینــه شــدند .برخــی نماینــدگان
دموکــرات حتــی گفتهانــد کــه برگــزاری
جلســات علنــی بــا حضــور مقامــات ارشــد
دولتــی نیــز میتوانــد مناســب باشــد.
لیندســی گراهــام ســناتور جمهوریخــواه

امریکایــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار
داشــت« :از نظــر مــن ،همه مــا در بیاطالعی
بــه ســر میبریــم ».وی همچنیــن در پاســخ
بــه ایــن ســؤال کــه «آیــا جلســهای بــرای
اطالعرســانی بــه قانونگــذاران برگــزار خواهــد
شــد» ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن اتفــاق
بیفتد.
نانســی پلوســی ،رئیــس مجلــس نماینــدگان
امریــکا نیــز خواســتار برگــزاری یــک جلســه
توجیهــی بــرای قانونگــذاران شــد امــا بــه
گفتــه یــک دســتیار در ســنا دولــت تاکنــون بــا
آن موافقــت نکــرده اســت .همچنیــن ســناتور
بــاب مننــدز از عــدم اطالعرســانی و توضیــح
دولــت دربــاره آنچــه تهدیــد ایــران میخواند،
انتقــاد کــرد و گفــت کــه دولــت روی بیاطــاع
گذاشــتن کنگــره در ایــن زمینــه و اســتراتژی
واشــنگتن بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــدات
پافشــاری میکنــد.
کاخ ســفید تاکنــون بــه ســؤاالت دربــاره ایــن

انتقادهــا پاســخی نــداده اســت.
ســناتور بــاب مننــدز ،مقــام ارشــد دموکــرات
در کمیتــه روابــط خارجــی ســنا نیــز گفــت:
مــا یــک هفتــه اســت کــه خواســتار جلس ـهای
توجیهــی بــا حضــور مقامــات مربوطــه در
ســطوح بــاال شــدهایم تــا بــه درســتی بدانیــم
ایــن تهدیــدات چیســت .فــارغ از اینکــه
چــه اطالعاتــی در دســترس مــا قــرار خواهــد
گرفــت ،آنچــه واضــح اســت ایــن اســت کــه
اکنــون لحظــه دیپلماتیــک مناســب بــرای
آوردن ایــران پــای میــز مذاکــره و پیوســتن بــه
متحدانمــان بــرای دســتیابی بــه یــک نتیجــه
موفقیتآمیــز دربــاره برنامــه هســتهای ایــران
اســت.چند کمیتــه در کنگــره ،شــامل کمیتــه
اطالعــات مجلــس نمایندگان و ســنا بهعالوه
کمیتــه نیروهــای مســلح ســنا هــم اعــام
کردنــد کــه جلســاتی را در روزهای آینــده برای
اعضــا برنامهریــزی کــرده یــا حتــی بــه تازگــی
جلســهای در ایــن زمینــه داشــتهاند.

یگانه خدامی
خبرنگار

امــروز روز جهانــی فردوســی اســت .روزی بــرای بزرگداشــت شــاعری
کــه زبــان فارســی بــا اشــعار او زنــده نگــه داشــته شــده اســت .بــه
مناســبت ایــن روز در شــبکههای اجتماعــی و بــا هشــتگ فردوســی
کاربــران یــا بیتهایــی از اشــعار فردوســی را مینویســند یــا دربــاره
او و اثــر بزرگــش و نقشــش در حفــظ زبــان فارســی :بعــداً میگــم:
«ســالروزحکیم ابوالقاســم حســن منصــور ،معــروف بــه ابوالقاســم
فردوســی شــاعر و حماســه ســرای قــرن چهــارم شمســی ،بــه مــن
و تویــی کــه از وطــن چیــزی بجــز نــام و نفتــش نمیشناســیم هیــچ
ربطــی نــداره ،بــر ایــن خــاک و مــردان واقعیــش مبــارک و فرخنــده
بــاد» ،نویــد رجایــی پــور« :روز بزرگداشــت فردوســی هســت .ای کاش
دســتور بدیــد مجســمه میــدون فردوســی رو تمیز کنند .ســیاه شــده از
دوده و بــاران» ،ســعید قاســم زاده« :امــروز  25اردیبهشــت در تقویم
رســمی ایــران روز بزرگداشــت فردوســی بــزرگ اســت .اگــر نســبت بــه
میــراث فرهنگــی خــود بیاعتنــا باشــیم دیگــران بــا تکثیــر و تغییــر آن
و ســاخت هویــت جعلــی بــرای خــود ،ایــن میــراث کهــن را از مــا بــه
یغمــا خواهنــد بــرد ،».مجیــد خاکپــور« :حــاال کــه بــازار اژدهــا و جــان
اســنو داغــه مــرور ماجــرای اژدهــا کشــان ســام خالــی از لطــف نیســت؛
اژدهایــی کــه مســیر ورود آب بــه کشــف رود (حوالی مشــهد) رو بســته
بــود .افســانههای حداقــل هزارســاله میگــن زیــر ایــن کوه اژدهاســت،
اون ســرخی رنــگ دشــت هــم رد خونــش» ،ژولیــوس ســزار« :دفعــه
بعــدی کــه خواســتید داخــل هــر جملــه تــون ده تــا کلمــه انگلیســی
بـهکار ببریــد ،تنهــا  30ثانیــه بــه ایــن تــک بیــت فکــر کنیــد :بســی رنــج
بــردم در ایــن ســال ســی...عجم زنــده کــردم بدیــن پارســی» ،گیــان
فــدای وطــن« :فردوســی هنگامــى کــه نوشــتن شــاهنامه را آغــاز
کــرد ،اربــاب دِه بــود و تمــام زمیــن هــاى ده بــراى او بــود ،امــا هنــگام
وفاتــش ،از تمــام زمیــن هــاى ده تنهــا تک ـهاى بــراى خــاک کردنــش
باقــى مانــده بــود» ،درســت نویســی« :چشــمانتان را ببندیــد و بــرای
لحظــهای مجســمه حکیــم تــوس را زنــده و شــنوا تصــور کنیــد کــه
وســط میــدان فردوســی گــوش و چشــم ســپرده بــه شــما .دخترکــی
هجــده ســاله بــا تلفــن حــرف میزنــد :آره عجیجــم ،مــن قلبونــت
بلــم اون اســکوال رو ولــش ،فقــط خــودم و خــودت ،».مهــری بــه فــر:
«کوشــش مســتمر و خواســت دوســویه قصــه گــو و قصــه شــنو ،قصــه
ســاز و قصــه َبهــر ،راوی و مــردم ،در طــول ســدههای پیــش و پــس از
اســام ،کوششــی کــه به شــاهنامه فردوســی انجامیــد ،بیانگــر ارادهای
توجوی زمانهــای از یــاد رفتــه
فرهنگــی اســت معطــوف بــه جس ـ 
و بازیابــی آن از غــارت زمــان ،».علــی« :امــروز روز پاسداشــت زبــان
فارســی و بزرگداشــت فردوســی هســتش ،ســرجدتون بیاییــد قــول
بدیــم اینقــدر تــن فردوســی رو تــو قبــرش نلرزونیــم گنــاه داره بابــا».

