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اخـبـار  بـرگـزیـده

جان لوکا ویالی درگذشت
جان لوکا ویالی بعد از ســال ها مبارزه با ســرطان جمعه در لندن درگذشــت. 
به گزارش ایســنا و به نقل از اســکای ایتالیا، جان لوکا ویالی بعد از سال ها مبارزه 
با ســرطان در ۵۸سالگی درگذشــت. چندی پیش جان لوکا ویالی اعالم کرد که از 
ســمت خود در تیم ملــی ایتالیا به صورت موقت کناره گیــری می کند تا به مبارزه 
طوالنی مدت با ســرطان پانکراس ادامه دهد. ویالی دو ســال قبل به این بیماری 
مبتال شد. دســتیار روبرتو مانچینی در تیم ملی ایتالیا رابطه خوبی با سرمربی این 
تیم داشــت. او به همراه مانچینی در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ یکی از بهترین 
مهاجمان ســری آ بودند. ویالی و مانچینی که با لقب «دوقلوهای گل» شــناخته 
می شوند، با ســمپدوریا قهرمان لیگ ایتالیا، جام برندگان و سه جام دیگر در ایتالیا 
شــدند. ویالی سپس با یوونتوس، قهرمان ســری آ و لیگ قهرمانان اروپا شد و در 
ســال ۱۹۹۶ به چلسی رفت. او تا سال ۱۹۹۹ برای آبی ها بازی کرد و به آنها کمک 
کرد تــا جام حذفی را در ســال ۱۹۹۷ ببرند و پس از اخراج رود گولیت در ســال 
۱۹۹۸ به عنوان بازیکن-مربی در این تیم لندنی منصوب شــد. در سال ۲۰۰۰ دوباره 
قهرمان جام حذفی شــد و در اوایل فصل بعد اخراج شــد. ویالی همراه تیم ملی 
ایتالیــا قهرمانی در یورو ۲۰۲۰ را نیز به دســت آورد. او در ۵۹ بازی برای ایتالیا ۱۶ 

گل به ثمر رساند.

سهمیه تاریخی وفایی در مسترز ۲۰۲۳
«حسین وفایی» موفق شد در جمع ۱۶ نفر برتر اسنوکر جهان قرار گیرد تا جواز 
حضور در یکی از مهم ترین رقابت های اســنوکر را برای نخستین بار کسب کند. به 
گزارش ایرنا، مســابقات مســترز یکی از مهم ترین و پربیننده ترین مســابقات دنیای 
اســنوکر اســت که تنها ۱۶ نفر برتر رنکینگ جهانی اسنوکر می توانند جواز حضور 
در این رقابت ها را کســب کنند. حسین وفایی نماینده کشورمان پس از حذف ژائو 
ژینتونگ موفق شد به عنوان نخستین ایرانی جواز حضور در این رقابت را کسب کند 
تا ســال جدید میالدی به بهترین شــکل ممکن برای این ورزشکار خوب کشورمان 
رقم بخورد. مســترز ســال ۲۰۲۳ در روزهای هفتم تا چهاردهم ژانویه (۱۷ تا ۲۴ 
دی) در عمارت الکســاندر یکی از نقاط دیدنی شــهر لندن برگزار می شود. حسین 
وفایی از ســاعت ۱۹ روز یکشــنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ در نخستین گام با مارک سلبی 
روبه رو می شود و در صورت پیروزی با برنده مسابقه هیگینز و لیزووسکی می رود.

صدای غالمرضا تختی به موزه ورزش اهدا شد
در آســتانه ۱۷ دی سال روز درگذشــت مرحوم تختی، علی اکبر محمدی بقا از 
پیش کسوتان عرصه رسانه و ورزش کشور طی دیدار با محمود خسروی وفا رئیس 
کمیتــه ملی المپیک، تنها صدای باقی مانده از مرحوم غالمرضا تختی را به نیابت 
از شــادروان عطاء اهللا بهمنش به موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک اهدا کرد. 
علی اکبــر محمدی بقا در این باره گفت: بهمنش حدود یک ســال قبل از فوتشــان 
نــوار ریل این صــدا را به من داد و از من خواســت در زمانی که موزه ملی ورزش 
سروسامان گرفت و امکان اســتفاده برای عموم مردم فراهم شد، صدای ماندگار 
مرحــوم تختی را به مــوزه ملی ورزش اهدا کنــم. او در ادامه گفت: در این مدت 
این صدا که به امانت در اختیــارم بود، در هیچ یک از برنامه های رادیو و تلویزیون  
یا شــبکه های اجتماعی استفاده نشده و امروز خوشحالم به وصیت استادم جامه 
عمل پوشاندم و امیدوارم با ایجاد شرایط الزم که آقای خسروی وفا ریاست محترم 
کمیته ملی المپیک وعده آن را داده است، دوستداران جهان پهلوان تختی بتوانند 
صدای چندثانیه ای تختی را که در المپیک ۱۹۶۴ توکیو از ســوی اســتاد بهمنش 

ضبط شده بود، بشنوند.

محرومیت ترابی و بازیکن نساجی
بعد از اتفاقات جنجالی

کمیته انضباطی فدراسیون رأی دســتور موقت خود را درباره تخلفات رخ داده 
در بازی روز گذشــته پرســپولیس و نســاجی صادر کرد. به گزارش «شــرق» و به 
نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حســب گزارش های رسمی مسابقه پرسپولیس و 
نســاجی از سری مســابقات لیگ برتر، تخلفاتی از ســوی مهدی ترابی، بازیکن تیم 
پرســپولیس و ســید احمد موســوی، بازیکن تیم نساجی منعکس شــده است. از 
آنجایــی که تخلفات حادث شــده با توجه به نوع آنکه عبارت از بدرفتاری نســبت 
به یکدیگر و رفتار غیرورزشــی درخور صدور قرار دستور موقت است، لذا به استناد 
مــاده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تــا صدور رأی مقتضی نامبــردگان از همراهی تیم 
محروم هســتند. الزم اســت بازیکنان فوق الذکر روز دوشــنبه ۱۴۰۱.۱۰.۱۹ در محل 
کمیتــه انضباطی حضــور پیدا کنند. رأی صادره ظرف مهلــت دو روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته اســتیناف اســت. ترابی در این مسابقه با دریافت 

کارت قرمز از زمین اخراج شد. 
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انتصــاب مریم کاظمی پــور در معاونت بانــوان وزارت ورزش و جوانان یکی 
از تصمیمــات خبرســاز حمید ســجادی در این وزارتخانه بود کــه از همان ابتدا 
واکنش هــای منفی زیادی را به همراه داشــت. در حالی کــه انتظار می رفت  وزیر 
ورزش به عنــوان فردی که خود از جنس ورزش اســت، مســئولیت این پســت 
مهم و اجرائی را به یکی از مدیران باســابقه این حوزه بســپارد اما او گزینه ای را 
برگزید که از تصور خیلی ها به دور بود. بر کســی پوشــیده نیست که کاظمی پور 
کارنامه ورزشــی پرباری ندارد. اگر چه تحصیالت او ورزشی است و دکترای تربیت 
بدنی دارد اما خیلی ها او را ورزشــی نمی دانند؛ چراکه معتقدند سابقه مدیریتی 
کاظمی پور بیشــتر در ورزش نیروهای مسلح و بسیج خالصه می شود که فاصله 
زیادی تا ورزش حرفه ای و قهرمانی دارد. البته که نباید فراموش کرد فقط رزومه 
برجسته کاظمی پور تا پیش از این، نایب رئیسی فدراسیون تیروکمان بود. آن هم در 
دوره ای که مرضیه اکبرآبادی، معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان را بر عهده 
داشــت. معاونتی که همیشه به سرسختی در برابر ورزش زنان معروف بود و در 
زمــان حضورش،  خاطرات تلخی را برای ورزش زنان ایران به یادگار گذاشــت. با 
همه این اوصاف بیشتر از یک سال است که از معاونت مریم کاظمی پور در وزارت 
ورزش و جوانان می گذرد و او نتوانســته در این مدت قدم چندان سازنده ای برای 
ورزش زنان بردارد. حتی می توان گفت از وقتی که او در این معاونت مشغول به 
کار شــده، سخت گیری ها نسبت به فعالیت بانوان ورزشکار بیشتر هم شده است. 
نمونه واضح آن خبر ممنوع شدن اولیه زنان در رشته های مچ اندازی، پاورلیفتینگ 
و فیتنس چلنج است. سه رشــته ای که تالش های زیادی صورت گرفت تا بعد از 
ســال ها تابوی حضور بانوان ایرانی در آنها شکســته شود اما در اقدامی ناگهانی 
خبر رســید که ممنوع شــده اســت. این ممنوعیت ولی چندی بعــد با توجه به 
انتقادهای صورت گرفته برداشته شد و اخیرا کاظمی پور ادعا کرده که فعالیت در 
این ســه رشته برای زنان ایرانی منعی ندارد. کاظمی پور اوایل همین ماه در پاسخ 
به این پرســش که فعالیت زنان در رشــته های مچ اندازی، پاورلیفتینگ و فیتنس 

چلنج به صورت کامل حل شــده است یا خیر گفت: «جلسات کارشناسی در مورد 
این رشــته ها برگزار شد که نتیجه آن به اطالع دوســتان رسید. ما در داخل ایران 
تنها در رشته های پرورش اندام ( بادی کالسیک و بادی فیزیک) محدودیت هایی را 
به لحاظ فرهنگی و آسیب شناسی هایی که به لحاظ سالمت انجام شد، داریم. اما 
فعالیت در این سه سبک تمرینی موردی ندارد، لباس های آنها مصوب شده است 
و رقابت های داخلی آنها در حال برگزاری است. در عرصه بین الملل هم با توجه 
به نظارتی که نمایندگان وزارت ورزش خواهند شد، تصمیم گیری هایی انجام شده 

و اتفاق خواهد افتاد».
ایــن موضوع همه ماجرا نبود و به غیر از بدنســازی و زیر شــاخه های مذکوِر 
آن که ممنوع شــده، مشخص شد که مســئوالن کنونی ورزش، فهرست ممنوعه 
بیشتری را برای زنان در نظر گرفته اند. بوکس و ورزش های زورخانه ای رشته های 
دیگــری بودند که کاظمی پــور بالفاصله از ممنوعیت فعالیــت در آنها خبر داد. 
البته کــه در مورد این دو رشــته باید گفــت فعالیت ها به صورت غیررســمی و 
زیرزمینی انجام می شــد و رسما مجوزی داده نشده بود. اما شرایط به گونه ای بود 
که فدراسیون های مربوطه به عنوان متولیان این رشته ها، نشست های کارشناسی 
زیادی را با مســئوالن قبلی برگزار کرده بودند تــا راه اندازی بوکس و ورزش های 
زورخانه ای را به سرانجام برسانند. ولی همه این برو بیاها بی نتیجه ماند و معاونت 
بانوان به صراحت اعالم کرد: «زنان به جای بوکس به سراغ رشته های دیگر بروند. 
در مورد ورزش های زورخانه ای هم برخی مالحظات فرهنگی و شــرعی فعال این 
اجازه را نمی دهد که فعالیتی داشــته باشیم». فهرست ورزش هایی که از دیدگاه 
مســئوالن وزارت ورزش و جوانان برای زنان ممنوعیــت دارد، به مواردی که در 
باال به آنها اشــاره شــد، خالصه نمی شوند؛ چون دو رشــته دیگر هم وجود دارد 
که در عین داشــتن مجــوز، چندان با بی مجوزبودن فرقی نمی کند. این دو رشــته 
ژیمناستیک و شنا هستند. اولی برای نوجوانان توصیه شده و دیگری هم با توجه 
به مقوله پوشش بیشتر جنبه سرگرمی خواهد داشت تا یک ورزش حرفه ای! البته 

که این همه فهرست ممنوعه ورزش بانوان نیست. باید دو رشته دوچرخه سواری 
و صخره نوردی را هم به این لیســت اضافه کرد؛ رشته هایی که باز در عین داشتن 
مجوز رســمی و حضــور در عرصه های بین المللی وضعیــت پیچیده تری دارند. 
طوری که از ســال گذشــته با اعمال نظر شــخصی در برخی از استان های کشور 
اجازه فعالیت در آنها  دســت کم به صورت مقطعی، از زنان ســلب شده است. از 
فهرست رشته های ممنوعه ها که بگذریم، باز هم مصائب دیگری در ورزش بانوان 
کشــور وجود دارد که الینحل باقی مانده و معاونــت زنان چاره ای برای آنها پیدا 

نکرده است. 
مثال این که چرا تیم ملی فوتســال که دو دوره قهرمان آسیا شده، باید دو سال 
تعطیل و بی برنامه باشــد؟ یا در مورد تیم ملی بســکتبال چــرا اعزام ها محدود 
اســت و فدراسیون این رشــته حتی توان برگزاری یک دیدار دوستانه را هم برای 
این تیم ندارد؟ در بحث کمبود ســخت افزار هم که دیگر حرفی برای گفتن باقی 
نمی ماند. از نداشــتن تجهیزات در رشــته مدال آوری چــون وزنه برداری گرفته تا 
ساده ترین امکانات تمرینی برای قایقرانان که می تواند یک جلیقه یخ باشد. امروز 
زنان ورزشــکار ایرانی در اکثر رشته های ورزشی مجوز بین المللی حجاب دارند و 
با پوشــش کامل و بدون هیچ مشکلی در میادین حاضر می شوند. باوجود این  اما 
هنوز مســابقات آنها در تلویزیون ملی پخش نمی شود؛ موضوعی که مطالبه به 
حق همه آنهاســت. بدون شک اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، سطح ورزش زنان 

کشور چه به لحاظ مالی و چه حرفه ای دگرگون خواهد شد.
به هر شکل مریم کاظمی پور، معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان درحالی که 
در یک ســال تجربه کار در این معاونت نتوانسته نمره قابل قبولی بگیرد، به تازگی 
یک پســت جدید دیگر هم در ورزش نصیبش شده اســت. او نایب رئیس کمیته 
ملی پارالمپیک شده است؛ کمیته ای خاص که متولی ورزش جانبازان و معلولین 
اســت. او اخیرا در اظهارنظری گفته بود: «تصور می کنم فعالیت هم زمان در این 

دو سمت،  هم راستا با یکدیگر باشند و این فرصت خدمت گزاری است!».

نقدی بر عملکرد یک ساله معاونت زنان وزارت ورزش و جوانان
مریم کاظمی پور در چالش خدمت گزاری

هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر ایران عصر روز گذشته در شرایطی 
به پایان رسید که در آخرین بازی این هفته، استقالل در تبریز برابر تراکتور 
شکســت غیرمنتظــره ۲ بر صفر را متحمل شــد و از صدر جدول فاصله 

گرفت. 
شــاگردان ریکاردو سا پینتو که امیدوار بودند در آخرین هفته با کسب 
ســه امتیاز، نیم فصل را حداقل با عنوان دومی به پایان ببرند، حاال در رده 
چهارم جدول رده بندی جا خوش کرد ه اند. به هر روی بازی های نیم فصل 
درحالی به پایان رســیده که به غیــر از دیدار معوقــه آلومینیوم اراک و 
گل گهــر، بقیه بازی ها برگزار شــده و با توجه به آمارهایی که به دســت 
آمده، می شود پرســپولیس را با تمام کاســتی هایی که در این چندماهه 
داشــته، به عنوان بهترین تیم ۱۵ هفته نخســت معرفی کرد. شــاگردان 
گل محمدی که در آخرین دیدار توانســتند با نتیجه درخور توجه ۵ بر یک 
برابر نســاجی به برتری برســند، نیم فصل را با ۳۲ امتیاز به پایان بردند تا 
برحسب میانگین امتیازات کسب شده، بیشترین بخت را برای قهرمانی در 

انتهای فصل داشته باشند. 
سرخپوشان تهرانی که چند هفته ای می شود دوباره از نداشتن مهاجم 
تخصصی رنج می برنــد، در یکی، دو هفته اخیر بــه مقدار قابل توجهی 
شــمار گل  های زده شــان را افزایش دادند و حاال بــا ۲۰ گل زده، دومین 
خط حمله لیگ برتر را به طور مشــترک در اختیــار دارند. در این بخش، 
ســپاهان با ۲۱ گل زده، بهترین است. پرسپولیس همچنین در فاز دفاعی 

هــم کارنامه قابل قبولی دارد و بعد از مس رفســنجان کــه با چهار گل 
خورده بهتر  اســت، با شــش گل خورده از این حیث هم در رده دوم قرار 

گرفته است. 
گو اینکــه در همین فاکتور هم در کنار آلومینیــوم اراک قرار می گیرد. 
با این حــال، اگرچه پرسپولیســی ها در هر دو بخــش گل زده و خورده در 
رده دوم ایســتاده اند ولــی بهترین تفاضل گل را تا پایــان هفته پانزدهم 
(همچنان بــدون درنظر گرفتن بازی معوقه لیگ) در اختیار دارند. در این 
زمینه پرسپولیس با تفاضل ۱۴ در صدر قرار می گیرد و سپاهان با تفاضل 
۱۲ در تعقیب این تیم اســت. پرســپولیس همچنین با کسب ۹ برد از ۱۵ 
بــازی، در صدر جــدول تیم هایی قرار می گیرد که در نیم فصل بیشــترین 
تعداد برد را به دســت آورده اند. اگر گل گهر موفق شود بازی معوقه اش 
را ببرد، از این حیث کنار پرسپولیس قرار می گیرد و یک پله هم در جدول 
رده بنــدی باالتر آمده و جای ســپاهان را در رده دوم می گیرد. شــاگردان 
یحیی با کســب تنها یک باخت، در کنار مس رفســنجان، بهترین آمار را 
از ایــن حیث هم در اختیار دارند. بدیهی اســت که با کنار هم گذاشــتن 
چنین مواردی، انتخاب پرســپولیس به عنوان تیم برتر نیم فصل نخســت 
کار چندان ساده ای نباشــد. آنها فعال با تیم های تعقیب کننده فاصله ای 
پنج امتیازی داشــته و تقریبا خیالشــان برای یکی دو بازی پیش رو راحت 
است. این تیم باید روز جمعه ۳۰ دی، در اولین بازی مرحله برگشت لیگ 

در خانه پذیرای ذوب آهن باشد.

پرسپولیس بهترین تیم نیم فصل ایران

فـوتـبـال در امـروز

تاتنهام – پورتموث ۱۶:۰۰
منچسترسیتی – چلسی ۱۸:۳۰
لیورپول – ولورهمپتون ۲۳:۳۰

ویارئال – رئال مادرید ۱۸:۴۵
یوونتوس – اودینزه ۲۰:۳۰

مونزا – اینتر ۲۳:۱۵

علی دایی مهاجرت نمی کند
داســتان اتفاقاتی که بــرای علی دایــی در روزهای اخیــر رخ داده، 
همچنان تبعات زیادی دارد. اســطوره فوتبال ایران چند وقتی می شــود 
که ظاهرا از ســوی جریانی تحت فشــار اســت تا ایران را ترک کرده و به 
کشــور دیگری مهاجرت کند. این موضوعی اســت که به تازگی در برنامه 
«جهــان آرا» در شــبکه افق به آن پرداخته شــده و فردی کــه به عنوان 
کارشــناس در این برنامه حضور دارد، در اتفاقی بی سابقه نه تنها از علی 
دایی ایرادات فنی و فوتبالی گرفته  بلکه خواسته تا او کشور را ترک کند تا 
ایران «تطهیر» شود. همین جمالت بحث برانگیز کافی بود تا در ۷۲ ساعت 
اخیر، بسیاری از علی دایی حمایت کرده و از صداوسیما بابت تریبون دادن 
به افرادی که در پی ایجاد تفرقه در بین مردم هســتند، انتقاد کنند. علی 
دایی نه تنها مورد حمایت شــخصیت های مشــهور ورزشی و هنری قرار 
گرفت  بلکه طیف وسیعی از رسانه ها هم از اقدام تلویزیون انتقاد کردند. 
جالب آنکه انتقادات از تلویزیون فقط مختص رســانه های اصالح طلب 
و میانه رو نبوده و همین یکی، دو روز گذشــته چند رســانه اصولگرا هم 
به شــدت از تلویزیون انتقاد کردند. در یکی از این مباحث، «فرهیختگان» 
با انتقادات تند نســبت به برنامه جهان آرا خواســته افرادی که در چنین 
برنامه هایی نظرات جنجالی مطرح می کنند، به جای حضور در تلویزیون 
به روان پزشــک مراجعه کنند: «این فقط الت و لوت های شیک وپیک کرده 
ایران اینترنشنال نیستند که از قطبی شــدن جامعه نفع می برند. اگر آنالیز 
ذی نفعان را درمورد کســانی که به سر قطب دیگر ماجرا چسبیده اند هم 
انجام بدهیم، به کسانی بر می خوریم که ذیل عناوین مقدس و محترمی 
مثــل مقاومت و والیت پذیری، روی دیگر ســکه ایران اینترنشــنال و همه 
الت  و لوت های این قبیله هســتند. به مقاطع پرالتهاب کشور در سال های 

اخیر نگاهی بیندازیم. کســی که آمد و به یکی از کارگردانان زن سینمای 
ایران بدترین توهین جنسی را کرد و به حساب خودش در حال حمایت از 
مدافعان حرم بود، یا شــخص دیگری که تقریبا گفت اگر کسی از اوضاع 
راضی نیســت، بگذارد و از کشــور برود. باید نســبت به کســی که پشت 
عناوین میهن پرســتانه یا ایدئولوژیک ســنگر می گیرد تا علیه منافع میهن 
و دیــن فعالیت کند، بیشــتر از الت و لوت های ایران اینترنشــنال و من وتو 
حســاس باشــیم. آنها صراحتا می گویند که چه هستند و با گذشت زمان 
و عادی ترشــدن جو روانی جامعه، آبرویی برایشــان باقــی نمی ماند؛ اما 
اینها گندم نمای جوفروش هســتند. در فضایی که آدم ها به اندازه سواد و 
هوش شان اجازه صحبت کردن و تأثیرگذاری داشته باشند، این مجانین که 
حتی گاهی عقده گشایی های شان از بیماری های روانی را به حساب مبارزه 
سیاسی می گذارند، به جای استودیوهای تلویزیونی باید در اتاق تراپیست ها 
و روان پزشــکان صحبت کنند». موج جدیدی که علیه دایی شکل گرفته 
برای خودش چندان تازه  نیســت. او پیش ازاین در چند نوبت فشــارهای 
مشــابهی را تجربه کــرده ولی هر بار که بحث مهاجرتــش از ایران پیش 
کشیده شده، این موضوع را تکذیب کرده و گفته ترجیح می دهد همین جا 
کنــار مردم بماند. دایی همین روز گذشــته هم ســه روز بعد از آن برنامه 
جنجالی، یک بار دیگر به خواسته گروهی مشخص از او مبنی بر ترک ایران 
واکنش نشان داده و با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشته کسی 
می رود که آمده باشــد: «کسی می رود که آمده باشد نه کسی که ریشه در 
این خاک دارد». او همچنین با تشکر از افرادی که در این مدت از او حمایت 
کرده اند، در انتها طعنه معناداری زده و نوشــته اســت: «مردم شهری که 

همه در آن می لنگند، به کسی که راست راه می رود می خندند».


