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اخـبـار  بـرگـزیـده

سرمایه گذاری بی سابقه اسرائیل
در ورزش!

اسرائیل برای گسترش ورزش خود، بودجه هنگفتی را اختصاص داده 
اســت. به گزارش ایســنا و به نقل از اورشلیم پست، آویگدور لیبرمن، وزیر 
دارایی این رژیم از اختصاص سه میلیارد NIS (واحد پول اسرائیل) معادل 
۹۳۷ میلیون دالر برای رشد ورزش خبر داده است. دو سوم این بودجه قرار 
اســت در یک دهه آینده صرف ساخت وساز اماکن ورزشی و مقدار درخور 
توجهی نیز صرف خرید تجهیزات ورزشی شود. رسانه های اسرائیلی خبر 

داده اند این بودجه در تاریخ ورزش این رژیم بی سابقه است.

یونایتد با اریک تن هاخ به توافق رسید
سرمربی جدید تیم منچســتریونایتد، اریک تن هاخ هلندی خواهد 
بود. به گزارش تایمز، منچستریونایتد با اریک تن هاخ، سرمربی آژاکس 
آمســتردام برای امضای قراردادی چهار ســاله به توافق رسید. اکنون 
توافــق اصولی بین دو طرف وجود دارد، امــا هنوز قرارداد به صورت 
رســمی امضا نشده است. خاطرنشان می شود تا زمانی که آژاکس در 
فینال جام حذفی هلند به مصاف آیندهــوون می رود، هیچ اطالعیه 
رســمی ای منتشــر نخواهد شــد. به این ترتیب، این مربی در تابستان 
هدایــت یونایتد را بر عهده خواهد گرفت و چهار ســال روی نیمکت 
شیاطین سرخ خواهد بود. چالش اصلی او رساندن یونایتد به قهرمانی 
در لیگ برتر اســت؛ اتفاقی که بعد از رفتن ِسر الکس فرگوسن در این 
باشگاه رخ نداده است. سرمربی موقت منچستریونایتد رالف رنگنیک 
آلمانی اســت که در ماه دسامبر از سمت سرپرستی ورزش و توسعه 
در باشگاه لوکوموتیو مسکو کنار رفت. قرارداد او تا پایان فصل جاری 
اعتبار دارد. تحت هدایت رالف رانگنیک، این باشگاه با ۵۱ امتیاز در رده 
هفتم جدول لیگ برتر قرار دارد. اریک تن هاخ از ســال ۲۰۱۷ هدایت 
آژاکس را بر عهده داشت و تحت رهبری او این باشگاه دو بار قهرمان 
هلند و جام حذفی این کشــور شده است. در فصل ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹، این 
سرمربی تیم آژاکس آمســتردام را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
رساند و موفقیت بزرگی را به دست آورد، ولی با شکست برابر تاتنهام 

از رسیدن به دیدار نهایی رقابت ها بازماند.

بازگشت سردار آزمون به تمرینات 
گروهی لورکوزن

سردار آزمون، مهاجم ایرانی، به تمرینات گروهی تیم فوتبال بایر 
لورکوزن بازگشت. به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون که به دلیل 
ســرماخوردگی بازی قبلی بایر لورکوزن را از دست داده بود، از امروز 
در تمرینات گروهی این تیم شــرکت کرد. باشــگاه لورکوزن با انتشار 
فیلمی از تمرین امروز، بازگشت آزمون را رسانه ای کرد. با این شرایط 
انتظار می رود آزمون برای بازی یکشــنبه هفته بعد لورکوزن مقابل 

الیپزیش به لیست بایر بازگردد.






روز جهانی هموفیلی
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دسترسي همه بيماران 

به دارو و درمان

موسسه خیریه مهتا 

حامی بیماران هموفیل

ورزش برای زنان ایرانی در سال و ماه های اخیر با چالش های 
پیچیده ای همراه شده است. بدون درنظرگرفتن سختی کار برای 
ورزشــکاران زنی که قصد فعالیــت در عرصه های بین المللی 
را دارنــد، ایــن چالش وارد ورزش همگانی شــده و حاال درگیر 
بایدونبایدهای گســترده و تا حدودی ســلیقه ای است. پس از 
اعمال نظر شــخصی در تعــدادی از اســتان های خاص مبنی 
بر ممنوعیــت فعالیت دوچرخه ســواری و صخره نوردی برای 
زنان، حاال به نظر می رســد ایــن موضوع رفته رفتــه تبدیل به 
دستورالعمل شــده و فهرست ورزش هایی که ممنوعه است و 
دولــت مجوزی برای آنها صادر نمی کند رو به افزایش اســت. 
بیشــترین ســروصدا در این زمینه مرتبط با زمستان ۱۴۰۰ است 
که به طور رســمی بدن ســازی برای زنان ایرانی ممنوع اعالم 
شــد. البته که طبیعی بود زیرشــاخه های این رشــته از جمله 
بادی بیلدینــگ برای مســئوالن امر، ممنوعه اعالم شــود ولی 
رشته هایی همچون پاورلیفتینگ، مچ اندازی و فیتنس چلنج که 
پیش از ایــن مجــوز الزم را از وزارت ورزش وقت گرفته بودند 
هم توســط وزارت ورزش کنونی ممنوع اعالم شــده است. این 
اتفاق با واکنش های منفی زیادی روبه رو شد ولی معاونت زنان 
وزارت ورزش خبر داد که قرار اســت با ارائه برنامه ای مفصل، 
این رشته ها دوباره مجوز فعالیت بگیرند؛ با این حال و با گذشت 
چندین ماه از اظهارنظرهای قبلی، به نظر می رسد این موضوع 
مشمول زمان شده و قرار است در فهرست ورزش های ممنوعه 
برای زنان باقی بماند. هرچند بدن ســازی تنها رشــته ای نیست 
که برای زنان ایرانی ممنوع اعالم شــده و آن طورکه از البه الی 
صحبت های جدید مریم کاظمی پور، معاون توسعه ورزش زنان 
وزارت ورزش برمی آید، فهرست ممنوعه ها یا غیرممنوعه های 

مورددار، بیش از رشته بدن سازی است.
تأیید  ممنوعیت بدن سازی  برای  زنان

همان طورکه در باال عنوان شــد بهمن ســال گذشته بود که 
خبر ممنوعیت بدن ســازی برای زنان ایرانی به طور رسمی و با 
انتشــار نامه وزارت ورزش به زیرمجموعه های موردنظر، اعالم 
شــد. در آن برهه اشــاره ای به چندوچون کار نشــد ولی مریم 
کاظمی پور گفت که پیرو دریافت گزارشــاتی مبتنی بر فعالیت 

برخی رشته های غیر مجاز و زیر زمینی و به تبع آن بروز رفتارهای 
پرخطــر، مصرف و تزریق مکمل های غیر مجاز که خطری جدی 
را برای حفظ ســالمت بانوان ایجاد کرده اســت باعث شده تا 
مجــوز فعالیت های رشــته هایی که بانوان در ذیل فدراســیون 
بدن ســازی و پــرورش انــدام در آن فعــال هســتند، به منظور 
حفــظ صیانت از حریم بانوان، مورد بررســی قــرار گیرد. او در 
شرایطی برای «صیانت» از حریم بانوان قول بررسی رشته های 
زیرمجموعه فدراســیون بدن ســازی را داد که حاال رسما اعالم 
می کند فعالیتی در رشــته های بدن سازی نداریم! او روز گذشته 
در گفت وگویــی که با ایســنا داشــته در این مورد گفته اســت: 
«فعالیت های مچ انــدازی، پاورلیفتینگ و فیتنس چلنج در حال 
بررسی اســت که نتیجه آن در آینده اعالم می شود اما در مورد 
پرورش اندام یعنی بادی فیزیک و بادی بیلدینگ قطعا در حوزه 
زنان فعالیتی نخواهیم داشــت چون اصال شرایط این رشته ها 
هدف ســالمت را توجیه نمی کند. باالخره مردان و زنانی که در 
این حوزه فعالیت  می کنند در معرض اســتفاده از مواد نیروزا و 
انرژی زا هســتند که این تهدیدی بزرگ برای جامعه زنان است 
چون خیلی از مســائل مرتبط با سالمت زنان را درگیر می کند». 
مریــم کاظمی پور به طور رســمی از ممنوعیت بدن ســازی با 
زیرشــاخه های بادی فیزیک و بادی بیلدینگ حــرف زده و گفته 
برای خروج از ممنوعیت سه رشــته پاورلیفتینگ، مچ اندازی و 
فیتنس چلنج در حال بررســی هستند. این بدان معنی است که 
این سه رشــته هم ممنوع اعالم شــده اند و «ممکن» است در 

ادامه برای آنها مجوز صادر شود یا نشود.
نکته عجیب درباره اظهارات معاونت وزارت ورزش درمورد 
ســه رشــته اخیر برای زنان ایرانی اینکه دو تا از این ســه رشته 
در دولت قبلی مجوز گرفته و حتی ســفر برون مرزی داشته اند! 
حتی با یک جســت وجوی ســاده نیز می توان متوجه شــد که 
رشته مچ اندازی از ســال ۹۵ و پاورلیفتینگ از سال ۹۹ با اعالم 
مســئوالن وقت فدراسیون بدن سازی در بخش بانوان نیز مجوز 
فعالیــت گرفته اند. پوشــش بانــوان پاورلیفتینــگ کار در دوره 
حضور مهین فرهادی زاده، معاونت وقت بانوان وزارت ورزش، 
مشخص شد و حتی فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام برای 

رونمایــی از آن، مراســمی ویژه با حضور رســانه ها برگزار کرد. 
عجیب تر از همه اینکه تیم ملی مچ اندازی بانوان مرداد ســال 
گذشته با مجوز شــورای برون مرزی وزارت ورزش به مسابقات 
آسیایی قزاقستان اعزام شــد و با کسب چندین مدال طال، نقره 
و برنز به عنوان ســومی قاره کهن رسید! با وجود این مسئوالن 
وزارت کنونــی همچنان اصــرار دارند که بگویند این رشــته ها 
مجوز نداشــته اند؛ حال پرســش اصلی این است که اگر مجوز 
نداشته اند چطور برای ســفر برون مرزی برای حضور در همین 

رشته به آنها مجوز داده شده است؟
بوکس و  ورزش  زورخانه ای  هم  برای  زنان  ممنوع  است

به غیــر از بدن ســازی و زیرشــاخه های گســترده آن، حاال 
مشــخص شــده که مســئوالن ورزش کنونی فهرست ممنوعه 

زنــان  بــرای  بیشــتری 
ورزشــکار دارنــد. در این 
بین می تــوان به بوکس و 
ورزش زورخانه ای اشــاره 
کرد که مجوزی برای آنها 
صادر نمی شــود. احتماال 
رشته  دو  این  مردانه بودن 
به زعم مســئوالن کنونی، 
دلیــل اصلــی ممنوعیت 
اســت  ایران  زنــان  برای 
وزارت  معاونــت  ولــی 
ورزش حــاال دلیل دیگری 
هم بــه آن اضافه کرده و 
می گوید: «ما در درجه اول 
آینده فعالیــت زنان را در 
این رشــته ها هم از حیث 
و هم قهرمانی  ســالمتی 
زنان  فعالیت  می بینیــم. 
در رشــته هایی کــه رنک 
بین المللی معتبری ندارند 
به  استعدادســوزی  عمال 

حســاب می آید». این دیدگاه اما جای نقد بسیار دارد چون فارغ 
از آنکــه عالقه مخاطب را زیر ســؤال می برد، در آینده می تواند 
توجیه کننده ممنوعیت های بیشتر به بهانه «استعدادسوزی» و 
«نداشتن رنک بین المللی» شود. ضمن اینکه برخالف اظهارات 
معاونت زنــان وزارت ورزش، بوکــس و ورزش زورخانه ای در 
زمره رشته های مدال آور محسوب می شوند ولی اینجا او بحث 
جدیــدی را مطرح می کنــد و می گوید: «در بحــث زورخانه ای 
یک ســری مالحظات فرهنگــی داریم چون خاســتگاه ورزش 
زورخانه ای و فرهنگی در کشــور ماســت و بعد دنیا از آن الگو 
گرفتــه و فعالیــت می کند. درخواســت هایی (بــرای فعالیت 
زنان) شــده اما در مورد فعالیت زنان تمام مالحظات فرهنگی، 
اجتماعی، شــرعی، همگانی، قهرمانی و مخصوصا سالمت را 
بررســی و ســپس تصمیم گیری می کنیم. اینکه صرفا شــانس 
مــدال داریم پس فعالیت کنیــم را توســعه نمی دانم». نکته 
درخور در میان صحبت هــای مریم کاظمی پور اینکه او توصیه 
کرده زنان با قابلیت های بدنی باال به جای رشته هایی همچون 
بدن ســازی می توانند به وزنه برداری بروند ولی ظاهرا فراموش 
کرده حضور زنــان ایرانی در رشــته ای همچــون وزنه برداری 
که تا مدت ها ممنوع اعالم شــد و ســپس مجــوز گرفت با چه 
سختی هایی روبه رو بوده اســت. پیش تر با همین نگاه موجود، 

رشته وزنه برداری هم برای زنان ممنوع اعالم شده بود.
مورد  عجیب  شنا  و   ژیمناستیک

فهرست ورزش هایی که از دیدگاه مسئوالن کنونی برای زنان 
ممنوعیت دارد به مواردی که در باال به آنها اشاره شد خالصه 
نمی شوند چون دو رشته دیگر هم وجود دارد که در عین داشتن 
مجوز، چندان بــا بی مجوزبودن فرقی نمی کند. این دو رشــته 
ژیمناســتیک و شــنا هســتند. اولی برای نوجوانان توصیه شده 
و دیگری هم با توجه به مقوله پوشــش بیشــتر جنبه سرگرمی 
خواهد داشت تا یک ورزش حرفه ای. نظر وزارت ورزش کنونی 
درباره این دو رشته هم از زبان معاونت آن نهاد این گونه است: 
«ژیمناستیک رشــته ای پایه است. از نظر من ژیمناستیک، شنا و 
دوومیدانی رشــته هایی هســتند که حرکت در آنها حرکت کل 
رشته های ورزشــی را به دنبال خواهد داشت. اکثر ورزشکاران 
المپیکی و جهانی ما کســانی هســتند کــه در دوران کودکی و 
نونهالی این رشته ها را تجربه کرده اند اما در بحث فعالیت زنان 
مثل رشــته شــنا مالحظاتی وجود دارد. نگاه ما به ژیمناستیک 
این گونه اســت کــه آن را پایــه ای برای آمادگــی بدنی خاص 
جهت ورود به رشــته های تخصصی دیگــر می دانیم. بنابراین 
بایــد به فعالیت ژیمناســتیک زنان در داخل کشــور به صورت 
جدی نگاه شــود چون مهــد پرورش اســتعدادهای ویژه برای 
رشــته هایی اســت که افراد در آینده انتخاب می کنند. فعالیت 
سطح حرفه ای و برون مرزی این رشته با توجه به نوع پوشش و 
نمایش های تخصصی اسباب مختلف مالحظات فرهنگی ویژه 

دارد که تغییر در آن مستلزم تصمیم مراجع ذی ربط است».

یحیی گل محمدی، سرمربی پرســپولیس، در موقعیت عجیبی قرار گرفته است. 
او بعد از شکست پرســپولیس برابر آلومینیوم اراک در یک چهارم نهایی جام حذفی 
با بیشــترین حجم از تردید در بازگشت به پرسپولیس به عنوان سرمربی روبه رو شده 
و بیش از هر زمان دیگری، دو دســتگی در بین هواداران باشگاه سرخ پوش تهرانی را 
حس می کند. ســرمربی محبوب پرسپولیســی ها که روزگاری صحبت از جدایی اش 
می توانست هواداران پرسپولیس را آشفته کند، حاال در موقعیتی قرار گرفته که شاید 
چندان برای عالقه مندان به این باشــگاه نبودنش نگران کننده نباشد؛ دست کم برای 
نیمی از هواداران پرســپولیس. او در این فصل نتوانسته همان تیم مدعی همیشگی 
را روانه زمین بازی کند. پرســپولیس که بارها در فصول اخیر نشــان داده بود سخت 

شکســت می خورد، دو بار در لیگ تســلیم شده و 
در جام حذفی هم بازی برده را با شکســت عوض 
کرده تا مشــخص شــود بیش از یک جای کار برای 
تیم یحیی می لنگد. پرسپولیس در این فصل، دوباره 
برخالف فصول گذشــته، نــه بهترین خط دفاعی را 
از آن خود کــرده و نه تا به اینجــا توفیقی در ثبت 
بهترین خط حمله داشــته است. اینها در شرایطی 
رقم خــورده که این تیــم در فاصله شــش هفته 
مانده به پایان رقابت های لیگ برتر در فاصله شش 
امتیازی اســتقالل صدرنشــین باقی مانــده و برای 
رسیدن به ششــمین قهرمانی پی درپی در لیگ برتر 
باید منتظر باشــد تا پای اســتقالل بلغزد و خودش 
از فرصت اســتفاده کند. شــاید هنوز هم بسیاری از 
هواداران پرسپولیس منتظر قهرمانی این تیم باشند؛ 
ولــی روی کاغذ، شــانس این تیم بــرای قهرمانی 
چندان زیاد نیســت؛ به ویژه آنکه از فرصت هایی که 
در اختیــار تیم یحیی در این فصــل قرار گرفته هم 
به خوبی استفاده نشده است. نمونه اش بازی با هوادار در هفته بیست و چهارم لیگ 
برتر بود که پرســپولیس می توانســت اختالف امتیازش با اســتقالل را به چهار عدد 
کاهــش دهد؛ ولی باز به راحتی اجازه داد تا تیم هوادار برای دومین بار در این فصل 
از آنها امتیاز بگیرد. حاال شــرایط برای یحیی روی کاغذ تغییرپذیر است و او بسته به 
شرایطی می تواند دوباره قهرمان شود؛ ولی تا پیش از آن موعد، شاید اگر یک بار دیگر 
دست به اقدامی غیرمنتظره بزند و از آن استعفاهای عجیب و غریبش بنویسد و جدا 
شود، دل کسی برایش تنگ نشــود و این بار با استعفایش موافقت شود. با وجود این 
یحیــی اگر یک چیز را در فصول اخیر آموخته باشــد، این اســت که جنگیدن بهتر از 

تسلیم شدن است.

فهرست ممنوعه ها برای زنان ایرانی!
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شاید دیگر کسی دلتنگ یحیی نشود


