شیرهای ترانگا حریف تدارکاتی یوزهای ایرانی

دوشنبه  29فروردین 1401
وطنامروز شماره 3466

پایگاه خبری « »wiwsportسنگال با انتشار گزارشی مدعی شد تیمهای ملی فوتبال ایران و اروگوئه به منظور آمادهسازی خود برای جامجهانی  2022قطر ،به دنبال برگزاری بازی دوستانه با
تیمملی سنگال هستند .بر اساس این گزارش ،فدراسیونهای فوتبال  ۲کشور سنگال و ایران برای برگزاری یک بازی دوستانه با یکدیگر در حال رایزنی و مذاکره هستند ،این در حالی است که
شیرهای ترانگا در گروه  Aبا تیمهای قطر ،اکوادور و هلند و شاگردان دراگان اسکوچیچ در گروه  Bبا تیمهای انگلیس ،آمریکا و برنده پلیآف اروپایی (ولز ،اسکاتلند ،اوکراین) همگروه هستند.

ورزشی

اخبار

شکستصهیونیستها
برای عادیسازی روابط از طریق ورزش

کان��ون وکالی مراک��ش در اقدام��ی انس��انی و
بشردوس��تانه جل��وی عادیس��ازی رواب��ط ب��ا رژیم
صهیونیس��تی به بهانه مس��ابقات فوتبال را گرفت .به
گزارش فارس ،بیس��تمین دوره مسابقات جامجهانی
فوتب��ال وکال قرار اس��ت از تاری��خ  7تا  15ماه مه در
مراکش برگزار ش��ود .بر همین اس��اس کانون وکالی
مراکش با انتشار بیانیهای حضور وکالی صهیونیست
در مس��ابقات جامجهان��ی فوتبال وکال ب��ه میزبانی
مراکش را محکوم کرد .این کانون در بیانیهای تالش
برای مش��ارکت یک هی��ات صهیونیس��تی در میان
شرکتکنندگان در جامجهانی وکالی فوتبال را محکوم
و تاکید کرد این مسابقات توسط یک شرکت سودآور
که هیچ ارتباطی با وکال ندارد ،سازماندهی میشود.
در این بیانیه آمده اس��ت :کان��ون وکالی مراکش
به افکار ملی ،حقوق بش��ری و حرفهای اعالم میکند
عالقهای ب��ه برگزاری این مس��ابقات فوتبال ندارد و
همچنین به دلیل جنبه عادیسازی آن با اشغالگران
از شرکت در آن خودداری میکند .در ادامه عنوان شده
است :تیمهای اسرائیلی ممکن است در این مسابقات
فوتبال شرکت کنند و این به نوعی عادیسازی روابط
با اش��غالگران به ش��مار میآید .ما چنین اجازهای را
نخواهی��م داد ک��ه پرچم رژیم صهیونیس��تی در این
بازیها برافراشته شود.

توضیح پزشک پرسپولیس
درباره مصدومیت  ۲ملیپوش

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس توضیحاتی را درباره
آخرین وضعیت مصدومیت وحید امیری و فرشاد فرجی
ارائه کرد .تیم پرس��پولیس پس از چند روز استراحت،
از روز ش��نبه تمرینات خ��ود را در حالی آغاز کرد که
فرشاد فرجی و وحید امیری  ۲بازیکن مصدوم این تیم
در مراحل آمادهس��ازی سرخپوشان غایب بودند .دکتر
علیرضا حقیقت ،پزشک تیم پرسپولیس درباره آخرین
وضعیت مصدومیت فرش��اد فرجی اظهار داش��ت :این
بازیکن هنوز نمیتواند در تمرینات پرسپولیس شرکت
کند و زیر نظر کادر پزشکی مراحل درمان خود را طی
میکند .فرجی حدود  ۳هفته دیگر نیاز به زمان دارد تا
به تمرینات بازگردد.
وی همچنی��ن درباره آخرین وضعیت وحید امیری
نیز توضیح داد :امیری هم وضعیتی مشابه فرجی دارد
و همچنان باید چند هفته زیر نظر کادر پزش��کی کار
کند .پزشک پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا
این دو بازیکن به دیدار هفته بیس��توپنجم لیگ برتر
مقابل پیکان خواهند رسید؟ گفت :فعال مشخص نیست
اما تمام تالشمان را میکنیم تا این  ۲بازیکن را تا آن
زمان آماده کنیم.

محسن ترابی
سرپرست سازمان لیگ والیبال شد

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی محسن ترابی
را به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب کرد .پس
از اس��تعفای شهرام عظیمی به دلیل مشغلهکاری در
وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست دفتر امور
بینالملل ،محمدرضا داورزنی ،رئیس فدراسیون والیبال
در حکمی محسن ترابی را به عنوان سرپرست سازمان
لی��گ منصوب کرد .محس��ن تراب��ی داور بینالمللی
والیبال ،دارای دکترای تربیت بدنی با  ۲۵سال سابقه
شوپ��رورش و  ۱۲س��ال س��ابقه تدریس در
در آموز 
دانشگاه اس��ت که  ۲طرح پژوهشی و  ۸مقاله علمی
پژوهش��ی در کارنامه تحصیلی خود دارد .او حدود ۴
سال است به عنوان رئیس انجمن والیبال دانشآموزان
شوپرورش در برگزاری مسابقات فعالیت
وزارت آموز 
میکند.

یادداشت

عزیزیخادم ،اسبی که زین کرده
و دوباره مشاورههای اشتباه

مرتض�ی رضایی :ش��هابالدین عزیزیخادم س��ودای
بازگش��ت به فدراس��یون را دارد .آن روزی که سوار بر
سانتافه فدراسیون شد و به رانندهاش گفت «تختگاز
برو» ،فقط میخواس��ت رفته باشد .فشار زیادی رویش
ب��ود و تا ام��روز هم هیچ اظهارنظری نکرده اس��ت .او
گذاش��ت فضا آرام ش��ود و آبها از آسیاب بیفتد تا با
مشورتهایی که کرده طبق برنامه پیش بیاید و شانس
خود را برای نشس��تن دوباره روی صندلی فدراسیون
فوتبال امتحان کند.
چند هفتهای هست که نزدیکان عزیزیخادم دارند
زمینهسازی میکنند برای بازگشت .در رسانههایی که
دستشان است ،خبرهایی را منتشر میکنند تا اذهان
را آماده کنند .آنها دلخوش به مجمع  10خرداد هستند
تا ش��اید بازی عوض ش��ود و ورق به سود آنها برگردد.
نکته جالب اینجاس��ت که در این راه به هر چیزی هم
چن��گ میزنند؛ مثل ش��کایت عزیزیخادم از اعضای
هیاترئیسه .او روند برکناری و عزل خود را طبق قوانین
موجود ،غیرقانونی دانسته است؛ شکایتی که صفیاهلل
فغانپور ،رئیس دپارتمان حقوقی فدراس��یون فوتبال
دربارهاش گفته است« :شکایت عزیزیخادم از اعضای
هیاترئیس��ه به کمیته اخالق تا زمان برگزاری مجمع
وجاهت قانونی ندارد».
عزیزیخادم اس��بش را زین ک��رده و اینطور که به
نظر میرسد همچنان از مشاورانی استفاده میکند که
در یک سال گذشته ثابت شد مشاوران خوبی نیستند.
این را میش��ود از شکایتی که کرده بخوبی فهمید .او
میتوانس��ت تا روز مجم��ع صبر کند تا اعضای مجمع
درباره تصمیم هیاترئیسه برای عزل او تصمیمگیری
کنند ،چرا که اساسنامه فدراسیون فوتبال این اختیار را
به اعضای هیأترئیسه داده که رئیس فدراسیون را عزل
کنند .مدارک این اقدام هم باید در مجمع فدراس��یون
ارائه شود و رئیس معزول هم باید در مجمع از خودش
دفاع کند؛ به همین سادگی.

آتش بازی طارمی با هتتریک در لیگ پرتغال
طونشان برای اهانتکنندگان
وخ 

موقعیت مهدی
این از شانس بد پیام نیازمند بود که در بدترین موقع ممکن
درست بعد از اهانت یک روزنامهنگار به مهدی طارمی ،برابر
او ظاهر شد .تاوان خشمگین کردن مهاجم ملیپوش ایران،
یک آتش بازی تمامعیار بود .چه کس��ی باور میکرد پورتو
 7بر صفر از سد رقیب بگذرد و طارمی با هتتریک پرفکت
(زدن  ۳گل با پای چپ و راست و ضربه سر) و یک پاس گل،
اینچنین کوبنده ظاهر شود؟ این خوشبختی ما است که یکی
از آمادهترین مهاجمهای حال حاضر اروپا یک ایرانی است.
بعد از هفتهها نیمکتنشینی ،سیدپیام نیازمند در شرایطی
شنبهش��ب با پیراهن و شورت سرخرنگ وظیفه حراست از
دروازه پورتیموننزه را بر عهده گرفت که با گذشت  ۶۰دقیقه
از بازی دروازه او  ۷بار فرو ریخت .این اتفاق اما با درخشش
فوق تصور مهدی طارمی باانگیزه رقم خورد؛ بازیکنی که پس
از طعنهها و متلکهای هواداران اسپورتینگ با به ثمر رساندن
 3گل و ارسال یک پاس گل ،نقش اول را در تیرهروزی گلر
ایرانی پورتیموننزه داشت .طارمی قبال این کار را مقابل علیرضا
بیرانوند در بازی با بوویشتا نیز انجام داده بود ،او کاری کرد که
 ۲بار دروازه گلر شماره یک تیمملی فرو ریخت و حاال این کار

روزه میگیرد و شب گرسنگیاش را با گل رفع میکند

اکانت رسمی لیگ پرتغال تمجید جالبی از مهدی طارمی و درخشش مقابل پورتیموننزه کرد .مهدی طارمی مقابل
پورتیموننزه هتتریک کرد و یک پاس گل هم برای همتیمیهایش ساخت .درخشش مهدی طارمی واکنش هواداران و
روزنامههای پرتغال را به همراه داشت .اکانت رسمی لیگ پرتغال در تمجید مهدی طارمی نوشت :طارمی در روز روزه میگیرد
و شب گرسنگیاش را با گل رفع میکند .مهدی طارمی مقابل پورتیموننزه مهارنشدنی بود و برای اژدها هتتریک کرد.

را شنبهشب در همان نیمه اول بازی مقابل تیم پائولو سرجیو
(سرمربی سابق صنعت نفت آبادان) انجام داد.
مهدی طارمی پس از ثبت گل دست خود را به عالمت
هی��س روی صورت��ش گرفت که این پاس��خی به مطالب،
توئیتها و کنایههایی بود که خطاب به او از سوی هواداران
تیمهای رقیب منتشر شده بود .فوق ستاره ایرانی پورتو در
هفته دهم فصل  ۲۰۲۱-۲۲لیگ برتر پرتغال مقابل بوویشتا
که علیرضا بیرانوند را درون دروازه داشت ۲ ،پاس گل داد و
یک گل هم زد که  VARاجازه نداد ثبت شود اما پریشب

به بهترین شکل درخشش خود را برابر گلرهای ایرانی تکمیل
کرد و یک نمایش خیرهکننده داش��ت .طارمی که عالوه بر
درخشش مقابل نیازمند و بیرانوند ،در مسابقه هفته بیستم
فصل گذشته لیگ برتر پرتغال مقابل ماریتیمو هم موثر کار
کرده و یک پاس گل برای باز شدن دروازه امیر عابدزاده داده
بود ،بهترین نمایش خود را شنبهشب برابر پورتیموننزه اجرا و
برابر پیام هتتریک کرد .سرجیو کونسیسائو ،سرمربی پورتو
پس از اینکه تیمش در نیمه اول به برتری  ۴گله رسید ،در
شروع نیمه دوم  ۲تغییر برای کم شدن قدرت هجومی تیمش

انجام داد اما حمالت آنها باز هم ادامه پیدا کرد و دوباره به
مهدی طارمی ختم شد تا این ملیپوش ایرانی برای سومین
بار دروازه هموطن خود را باز کند .طارمی که با جاگیری عالی
بارها موقعیتسازی و دروازه پورتیموننزه را تهدید کرده بود،
دقیقه  ۴۷ارسال فابیو ویرا از جناح راست زمین را با ضربه
سر دیدنی و در حالی که پیام نیازمند دفع ناقصی روی توپ
داشت ،تبدیل به گل کرد تا بازی  ۵بر صفر شود و یک نتیجه
عجیب رقم بخورد.
ب��ازی توفانی یاران طارمی پس از این گل نیز ادامه پیدا
کرد و دقیقه  ۵۵با یک گل دیگر برای آنها همراه بود .این بار
نوبت به پهپه ،مدافع جلوکشیده پورتو رسید تا ارسال ویتینیا
از روی کرنر س��مت چپ زمین را روی خروج اش��تباه پیام
نیازمند ،با ضربه سر تبدیل به گل کند و شب تلخ دروازهبان
ایرانی پورتیموننزه تلختر شود.
طارمی که عالوه بر درخشش در مسابقه تا میانه زمین هم
عقب آمده و توپگیری و بازیسازی هم میکرد ،با هتتریک
مقابل پورتیموننزه آمار گلهایزده خود در این فصل را به
عدد  ۱۸رس��اند تا در رده دوم جدول برترین گلزنان لیگ
برتر پرتغال قرار بگیرد و فاصله  ۶گله با نونز ،مهاجم گلزن
بنفیکا پیدا کند.
س��تاره ایرانی پورتو ک��ه با دادن یک پ��اس گل مقابل
پورتیموننزه با آمار  ۱۲پاس گل در رده سوم جدول برترین
پاس��ورهای لیگ برتر پرتغال قرار گرفته بود ،دقیقه  ۶۰به
زیبایی پشت مدافعان حریف توپگیری کرد که شوت پای
چپ زمینی او به دور از دس��تان نیازمند به تیرک عمودی
دروازه خورد و برگش��ت و در ریباند اوانیلس��ون توپ را در
عرض زد تا هفتمین گل پورتو را به ثمر رس��اند .آتشبازی
مهدی طارمی در دقیقه  ۶۴با تعویض این ستاره ایرانی به
پایان رسید و کونسیسائو تصمیم گرفت  3تعویض همزمان
انج��ام دهد و مهاجم ایرانی خ��ود را که هتتریک کرده و
یک گل س��اخته بود ،تعویض کند و برای بازیهای بعد به
او اس��تراحت بدهد .پس از خروج مهدی طارمی و پایان 5
تعویض پورتو که در همان لحظه انجام شد ،بازی بر وفق مراد
پیام نیازمند پیش رفت و دیگر خبری از حمالت بیامان یاران
طارم��ی روی دروازه پورتیموننزه نبود تا تیم پورتو با همان
 ۷گل و نتیجهای شگفتانگیز در ورزشگاه دراگائو به برتری
دست پیدا کند .ستاره ایرانی پورتو که پنجشنبهشب هفته
جاری در بازی برگشت نیمهنهایی جام حذفی پرتغال باید
مقابل اسپورتینگ قرار بگیرد ،با خوشحالی گلی که داشت
به استقبال تیم سبزپوش شهر لیسبون رفت و کریخوانی
کرد .بهترین برد فصل پورتو در مسابقه هفته سیام لیگ برتر
پرتغال مقابل پورتیموننزه ،آنها را  ۸۲امتیازی و با  ۹امتیاز
فاصله و البته یک بازی بیشتر نسبت به اسپورتینگ لیسبون،
در صدر جدول حفظ کرد .یاران نیازمند هم با  ۳۲امتیاز در
رده دوازدهم ماندند.

پیام نیازمند بعد از آتشبازی طارمی:

این دردنا ترین شب زندگیام بود
ه��واداران فوتبال در ایران احس��اس دوگان��های در قبال
دیدار پورتو و پورتیموننزه در لیگ پرتغال داشتند؛ هر گلی
که طارمی میزد ،یک حس غرور و شادی در خود داشت اما
از س��وی دیگر ،حضور نیازمند در دروازه حریف ،غم بزرگی
در پی داش��ت .بعد از مدتها نیمکتنشینی ،وقتی الینآپ
پورتیموننزه برابر پورتو اعالم شد و نام پیام نیازمند به عنوان
دروازهبان این دیدار مشخص شد یک حس فوتبالی فوقالعاده
برای هواداران فوتبال در ایران شکل گرفت .دروازهبان و مهاجم
ملیپ��وش ایرانی در پرتغال و در لیگ این کش��ور روبهروی
یکدیگر قرار میگرفتند و این میتوانست اتفاق مهمی تلقی
شود .این گلر ملیپوش اما در بازی توان مقابله با مهاجمان
حریف را نداشت و در نهایت تسلیم هتتریک مهدی طارمی
ساناز سلیمانآبادی :انتظار از رئیس جدید فدراسیون بسکتبال
این اس��ت که تعیینتکلیف دبیر فدراس��یون را پس از  11ماه
بیثبات��ی در اولوی��ت برنامههای خود قرار ده��د تا اصلیترین
مس��ؤولیت اجرای��ی در فدراس��یون صاحب متصدی ش��ود .از
اردیبهش��تماه سال گذش��ته که ش��بنم کالهی از مسؤولیت
دبیری فدراسیون بسکتبال کنار رفت هنوز این مسؤولیت مهم
در بس��کتبال به ثبات نرسیده اس��ت ،بنابراین به نظر میرسد
یکی از اولویتهای اصلی جواد داوری در کنار مش��خص کردن
وضعیت کادر فنی تیمملی که ویترین فدراس��یون است ،باید
تعیینتکلیف دبیر جدید باشد؛ اگر چه وی هنوز بعد از  ۲ماه در
این زمینه به جمعبندی نرس��یده است .وقتی جواد داوری وارد
فدراسیون بسکتبال شد ( ۹اسفندماه سال  )۱۴۰۰صندلی دبیری
این فدراسیون بدون متصدی بود ،چرا که محمدرضا صالحیان
یک ماه پیش از آن از سرپرس��ت دبیری کنارهگیری کرده بود.
صالحیان خردادماه س��ال گذش��ته به عنوان سرپرست دبیری
فدراسیون منصوب شد .تا یک ماه قبل از آن شبنم کالهی دبیر
فدراسیون بسکتبال بود اما وی پس از یک سال عهدهداری این
مس��ؤولیت به دالیلی که به نظر میرس��د اختالفنظر با رئیس
وقت فدراسیون مهمترین آن بود از سمت خود کنارهگیری کرد
(اردیبهشتماه .)۱۴۰۰
بدین ترتیب از اردیبهش��تماه س��ال گذشته تا به امروز
اصلیترین پست اجرایی در فدراسیون بسکتبال بدون متصدی
ثابت اس��ت بویژه که محمدرضا صالحیان هم طی  ۹ماه به
عنوان «سرپرست» امور مربوط به این مسؤولیت را پیگیری

شد و شکست  7گله تیمش را پشت سر گذاشت؛ اتفاقی که
از آن به عنوان یک شب تلخ و دردناک یاد میکند .او درباره
ب��ازی کردنش گفت« :در تمام این روزها و ماهها با باالترین
انگیزه و توان فنی تالش کردم تا به جایگاه ثابت برسم .شاید
از بدشانسی من بود که این بازی را تجربه کنم .جای توجیه
و بهانه ندارد ،ما واقعا بد بودیم و نتیجه آن هم این شکست
سنگین بود.
میتوانم االن بگویم ترکیب ما تغییرات زیادی داش��ت و
 8بازیکن اصلی تیم از ترکیب خارج ش��ده بودند که عمده
آنها هم نفرات تدافعی تیم بودند .مسلما شما بدون مدافعان
اصلی بویژه در پست مدافع میانی نمیتوانید به نتیجه دلخواه
برس��ید .نیازمند درباره نتیجه توضیح داد :پورتو قدرت اول

فوتبال پرتغال محسوب میشود .بازیکنان شاخصی در همه
پستها دارد و البته همانطور که گفتم بدشانسی من بود که
در بدترین موقعیت برابر آنها قرار گرفتم؛ غیبت مهرههای اصلی
تیم و برهم خوردن ساختار دفاعی .مسلما مقابل بهترین تیم
پرتغال و یکی از برترینها در اروپا ،بازی کردن بدون مدافع
میانی اصلی س��خت اس��ت و نمیتوان نتیجهای بهتر از این
برای آن پیشبینی کرد.
گل��ر ملیپوش ایران��ی درباره برخورد مه��دی طارمی با
خودش گفت :برخوردی س��ختتر و خشنتر از زدن  3گل
انتظار داش��تید؟ [باخنده] واقعا بازیکن فوقالعادهای است.
او از لحظ��ه ورود ب��ه زمین در چهرهاش انگیزه موج میزد و
میدانس��تم کار سختی دارم .بابت پیامهای دلگرمکنندهای

بسکتبال  ۱۱ماه بدون دبیر

اولویت داوری برای پر کردن جای خالی
میکرد و هرگز حکم قطعی دبیری
برای او صادر نش��د .همین مساله
یعنی نداشتن دبیر میتواند بعد از
 11ماه یک پاشنه آشیل برای رشته
المپیکی بسکتبال شود .با این حال
جواد داوری که  ۲ماه از حضورش در
فدراسیون بسکتبال میگذرد هنوز
برای این پس��ت اجرایی و متصدی
آن حکمی صادر نکرده چون ظاهرا
به نتیجه دلخواه نرسیده است .البته
رئیس تازهوارد فدراسیون بسکتبال
اشراف الزم و کامل را نسبت به این فدراسیون دارد و سعی
داشته در این مدت به مرور نسبت به تقویت و احیای خیلی
از بخشه��ا اقدام الزم را داش��ته باش��د .احکام��ی که برای
معرفی سرپرست کمیته داوران و مسابقات صادر شد ،تعیین
سرپرست کمیته انضباطی و کمیته پزشکی ،معرفی مسؤول
رواب��ط بینالملل و حتی انتخاب س��رمربی جدید برای تیم
جوانان گویای همین مهم است .جواد داوری حتی نسبت به
انتخاب گزینه دبیری فدراسیون بسکتبال هم بیتفاوت نبوده
است .وی گزینههایی هم برای این پست در نظر داشته که

صفاعلی کمالیان یکی از آنها بوده
است .کمالیان از مربیان بسکتبال
ایران است که سابقه حضور در کادر
فن��ی تیمملی را هم دارد .اما بنا به
دالیلی انتخاب و معرفی نهایی آنها
به نتیجه نرسیده است.
به هر حال گزینه مورد نظر رئیس
فدراسیون بسکتبال برای دبیری این
فدراس��یون ،طبق اساسنامه جدید
فدراس��یونها باید به وزارت ورزش
معرفی شود تا پس از تاییدیه ،وی
بتواند حکم او را ابالغ کند .همین پروسه در عدم تعیینتکلیف
وضعیت دبیر فدراسیون بیتأثیر نبوده است .در کل اما به نظر
میرسد جواد داوری برای تعیین دبیر خود عجله زیادی ندارد،
ش��اید مسائل و حواشیای که در دوره رئیس قبلی پیرامون
دبیر فدراسیون ایجاد شده بود بیتأثیر در حرکت با طمأنینه
رئیس امروز بسکتبال نباشد تا تصمیم نهایی همراه با استقبال
عموم و بدون چالش باشد.
در دورهای ک��ه رامی��ن طباطبای��ی رئیس فدراس��یون بود
علی توفیق ،مس��عود عماری و شبنم کالهی مسؤولیت دبیری

که دریافت کردم از تمام دوستانم تشکر کنم؛ کسانی که مرا
باور دارند و اتفاقات فوتبالی را متوجه میشوند .باید دستم را
روی زانوهایم بگذارم و بار دیگر بلند ش��وم .مسیر درازی در
پیش است .قبول دارم شب دردناک و تلخی برایم بود .آینده
مسلما اتفاق روشنی برایم قرار داده است و به آن ایمان دارم.
ش��رایط در آینده تغییر خواهد کرد و کار من این اس��ت که
دست از تالش برندارم.
فدراس��یون را ب��ر عهده داش��تند .در واق��ع ورود طباطبایی به
فدراسیون بسکتبال (دیماه سال  )۹۶همزمان با دبیری توفیق
ب��ود اما همواره صحبتهایی مبنی بر کنار رفتن توفیق مطرح
بود تا اینکه باالخره بعد از  ۷ماه این اتفاق افتاد و وی جای خود
را به مس��عود عماری داد (مردادماه س��ال  )۹۷که تا قبل از آن
بازرس فدراس��یون و به نوعی دس��ت راست رئیس بود .موضوع
بازنشس��تگی عماری و حواشی ایجاد شده در رابطه با او اما در
نهایت طباطبایی را وادار کرد که انتخاب جدیدی برای دبیر خود
داشته باشد .وی این بار اقدام به انتخاب از میان گزینههای خانم
کرد و شبنم کالهی را سرپرست دبیری فدراسیون کرد (خردادماه
س��ال  )۹۹و کالهی بعد از  ۳ماه حکم قطعی دبیری خود را از
مس��عود سلطانیفر ،وزیر وقت ورزش دریافت کرد .درباره وی و
در مدت کمتر از یک سالی که به عنوان سرپرست دبیری و دبیر
در فدراسیون حضور داشت حواشی زیادی مطرح بود بویژه که او
همزمان مسؤولیت استان تهران را هم بر عهده داشت.
بعد از اینکه کالهی هم از سمت خود کنارهگیری کرد یک ماه
طول کشید تا برای محمدرضا صالحیان حکم سرپرست دبیری
صادر ش��ود اگرچه وی هیچ وقت ابالغ رس��می نگرفت و بعد از
استعفایش هم کسی جایگزین او نشد .در هر صورت فدراسیون
بسکتبال حدود  11ماه است با معضل دبیر و تعیین متصدی برای
آن مواجه است .این در حالی است که اجرای تصمیمات رئیس،
تهیه صورتجلسه هیأترئیسه و مجمع و دستور جلسات آنها،
ابالغ تصمیمات و مصوبات هیأترئیسه و ...از جمله وظایف دبیر
به عنوان باالترین رکن اجرایی در فدراسیون است.

ترساندن مردم از یک قانون با سوگواری روی قبر خالی!
نگاه

ادامه از صفحه اول

 ...به علت ب��اال بودن احتمال مثبت
کاذب در نتیجه غربالگری مرحله اول و گران و زمانبر بودن
آزمایشهای تکمیلی ،منجر به تولید استرس باالی بیحاصلی
میشود که بعضا به سقط جنین غیرقانونی در شرایط خطرناک
ختم میشود.
 -2وانمود میشود چنین دستورالعملی به زیان مستضعفان
و طبقات متوسط جامعه است تا با این دروغ ،افکار عمومی
را از قانون جمعیت بترس��انند و با تصویر آینده تاریک برای
مردم ،ناامیدی و بیاعتمادی را افزایش دهند .قانون جمعیت
حمایتهای بیمهای خاصی ب��رای مادران باردار پیشبینی
کرده که بعضا بیس��ابقه اس��ت .اما نکتهای ک��ه باید مورد

توجه قرار گیرد این است؛ تنها کسانی که از این ماجرا سود
هزار میلیاردی میبرند ،مراکز غربالگری ژنتیک هستند که
اتفاقا در بس��یاری شهرهای کشور در انحصار عدهای محدود
بوکار بیرقیب ،این افراد سود
قرار گرفته و در ش��رایط کس 
غیرقابلتص��وری به جیب میزنند .البته که صاحبان چنین
بوکار ناجوانمردانهای ساکت نمینشینند تا یک قانون ،زیر
کس 
میز کاسبیشان بزند و دستشان را از جیب مردم کوتاه کند.
 -3از فعاالن رسانه توقع میرود قلمشان را به این سادگی
در اختی��ار منافع مافیای غربالگری قرار ندهند و به ماهیت
دستورالعملها بیشتر دقت کنند و فریب بازیسازیهای آنان
را نخورند و راجع به حقایق قانون ،بدون واس��طه تحقیق و
بررسی به عمل آورند .دلیل تاکیدم روی تحقیق بدون واسطه

رسانهها را با یک مثال بیشتر توضیح میدهم.
همانط��ور که مس��تحضرید قانون حمای��ت از خانواده
آب��ان  1400در مجل��س تصوی��ب و چن��دی بعد توس��ط
حجتاالس�لام رئیس��ی به دس��تگاههای دولتی ابالغ شد.
دستگاهها و وزارتخانههای مرتبط موظف شدند ظرف  ۳ماه
دستورالعملهای قیدش��ده در قانون را به زیرمجموعههای
خود ابالغ کنند .اما تازه در هفتههای اخیر وزارت بهداشت در
حال ابالغ دستورالعملهای مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان
اقالم پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی و حذف اجبار
ارجاع سطح یک غربالگری ناهنجاری جنین است .حال آنکه
روزنامه شرق  ۲هفته پیش در گزارش مفصلی بررسی کرده
که قانون جمعیت که کاهش سقط جنین را هدفگذاری کرده

بود ،اتفاقا در  ۳ماهه گذش��ته با منع توزیع اقالم پیشگیری
و حذف غربالگری موجب افزایش س��قط جنین شده است.
سوال اینجاست که دستگاه آمارگیری روزنامه شرق چگونه
عمل میکند که نتیجه گرفته قانون به اجرا درنیامده چنین
فاجعهای به بار آورده است؟ در واقع قبری که گزارش شرق
روی آن سوگواری میکند خالی است! واضح است که شرق
در ای��ن باره اطالعات غلط و دروغ به مخاطبانش میدهد و
همین رسانه دروغگو تبدیل به مرجع اطالعات و قضاوت عده
زیادی از فعاالن رسانه و حتی شبکههای خارجی میشود.
فعاالن رسانه برای رعایت اصل صداقت و بازیچه نشدن در
دست افراد سودجو ،باید سراغ مسؤوالن مربوطه و متخصصان
غیرذینفع بروند.

