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نعمتی و یک خبر خوب دیگر

وب سایت رسمی کمیته بینالمللی پارالمپیک از  9ژانویه ،اقدام به
معرفی ورزشکاران شاخصی از  22رشته پارالمپیک تابستانی کرده
است .این اقدام با عنوان «ورزشکاران تماشایی» آغاز شده و در طی
این مدت  230ورزشکاری که از سال  2017تا بازیهای پارالمپیک
 2020توکیو ،میتوانند خبر ساز باشند به عموم مردم معرفی
میشوند .برخی از این ورزشکاران ،جوانانی هستند که تا بازیهای
پارالمپیک  2020پیشرفت خواهند کرد و استعدادهای آنها شکوفا
میشود و تعدادی نیز از افرادی هستند که پیش از این مدال آور و

افتخار آفرین بودهاند.
در رشته تیر و کمان به غیر از نعمتی 2 ،کماندار از چین 2 ،کماندار از
آمریکا و کماندارانی از چک ،انگلستان و اسلواکی معرفی شدهاند و در
راگبی با ویلچر نیز اسامی  10ورزشکار شاخص اعالم شد.
دومین مرحله این معرفی به رشتههای دوچرخهسواری و بوچیا
اختصاص داشت که در این دو رشته نیز ورزشکارانی که عملکرد آنها
باید رصد شود معرفی شدند.اعالم اسامی این ورزشکاران تا  19ژانویه
ادامه دارد.

پریدر نایب رئیس بانوان
فدراسیون شطرنج شد

بزرگ بانوان ایران است.وی چند سالی است که مشغول مربیگری
در تیم های پایه است .انتصاب نایب رییس جدید در حالی است
که قرار است؛رقابتهای شطرنج قهرمانی بانوان جهان با حضور 64
شطرنجباز از جمله سه نماینده کشورمان از  22بهمن ماه به میزبانی
ایران و در تهران برگزار شود ،این میزبانی با حواشی انصراف چند
شطرنجباز خارجی نیز همراه شده است  .ایرینا کراش شطرنجباز
آمریکایی،ماریا موزیچوک اوکراینی قهرمان  2015و نایب قهرمان
 2016جهان.و نازی پایکیدزه از آن جمله هستند که با دالیلی چون
ناامنی و حجاب انصراف خود را اعالم کرده اند.
از طرفی و در همین باره «کرسان ایلیومژینوف» رئیس فدراسیون
جهانی شطرنج اوایل آبان ماه از میزبانی کشورمان حمایت کرده
و گفته بود :در فیده  187عضو داریم و تمامی آنها حق دارند که
مسابقات را طبق قوانین خودشان میزبانی کنند .پس اولین اصل
این است که از همه دفاع میکنیم و این حق را به همه میدهیم که
برگزارکننده مسابقات باشند .نکته دیگر این است که فیده اعتقاد دارد
باید به قوانین و رسوم کشورها احترام گذاشت ،پس ما به این قوانین
احترام میگذاریم و معتقدیم همه باید آنها را رعایت کنند .باید دید که
انتخاب پریدر که خود از شطرنجبازان شناخته شده است تا چه اندازه
می تواند در این چالش به فدراسیون شطرنج کمک کند و میزان قدرت
اقناعپریدربرایتغییرموضعرقبایگذشتهچقدراست.

از سوی مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج ،شادی پریدر
به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون شطرنج منصوب شد .پیش از
این مونا ماهینی این سمت را برعهده داشت .
پریدر سال ها سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد و اولین استاد

نايد و اويد برترين هاي 2016

سرانجام فيفا برترين بازيكن سال را از ميان سه نامزد نهايي برگزيد و كارلي آن لويد ،ملي پوش امريكا
براي دومين سال پياپي گزينه برتر سال فدراسيون جهاني فوتبال شد و سيلويا نايد كه در قهرماني
المپيك  2016برزيل –ريو سهم تمام و كمالي داشت هم به عنوان برترين مربي سال  2016جايزه اين
عنوان را از آن خود كرد.

مورگان در لیون توپ می زند

الکس مورگان مهاجم  ۲۷ساله اورالندو پراید و تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با لیون فرانسه قراردادی
شش ماهه بست .مورگان برای اولین بار است که به لیگ اروپا میرود.
لیون ۱۰فصل پیاپی ،قهرمانی در سوپر لیگ فوتبال زنان فرانسه را در کارنامه دارد و قرار است؛ تیم
المپیک لیون به عنوان قهرمان  ۲۰۱۵جام یوفای زنان ،در مارس  ،۲۰۱۷در مرحله یک چهارم نهایی

مهمترین اصلی که در دروس روزنامه نگاری تدریس و بر
آن تاکید می شود "صحت " خبراست .این اصل حتی در
عرصه پرشتاب رقابت بنگاه های خبری مقدم بر سرعت
است و به نظر نمی رسد؛هیچ آوانگارد عاقلی هم اعتبار
و آبروی شغلی و رسانه خود که اصلی ترین سرمایه شان
اعتماد مردم است را فدای منفعت طلبی ،سرگرمی یا
ژست های پست مدرن کند ،می کند؟!
تیتر خبر؛ اعالم نام فوتبالیستی به عنوان بهترین بازیکن
غرب آسیا از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا ()AFC
است .خبری که بدون مراجعه به سایت کنفدراسیون و
استعالم صحت آن ،یکی پس از دیگری بازنشر می شود.
ساراعسکریازروابطعمومیفدراسیونفوتبالدرخصوص
انتشاراینخبر،آنرادروغ دانستهواضافهمیکند:نمیدانم
کدام رسانه در ابتدا به انتشار این خبر کذب و بدون منبع
پرداختاماباعثشدبرخیدیگراینمطلبراانعکاسدهند
و جنجال به پا شود.این بازیکن پیش از این در هیچ کدام از
ردههای سنی سابقه ملی نداشته از طرفی آخرین باری که
تیمبانوانایرانبهمسابقاتغربآسیااعزامشدسال۹۰بوده
است.بعدازاینسالهمایراندرمسابقاتغربآسیاشرکت
نکرد .با این تفاسیر چطور میشود که این فرد به عنوان نابغه
غربآسیاانتخابشدهباشد؟!
الهام فرهمند که خودش از شنیدن این خبر تعجب کرده
به فارس می گوید:خودم این خبر را ندیدم فقط زمانی
که از رادیو تماس گرفتند ،مطلع شدم و بعد از آن بود که
رسانههای دیگر هم با من تماس گرفتند .من سال  89به
تیم ملی جوانان دعوت شدم اما در زمان اعزام به دلیل
مصدومیت نتوانستم تیم ملی را همراهی کنم و بعد از
آن هم تیم ملی تشکیل نشد.البته فرهمند که در تیم
آیندهسازان بازی میکند گلساز خوبی است و در  6سال
حضورش در لیگ فوتبال بانوان ایران  46گل زده است
ولی خبر انتخاب او بعنوان نابغه غرب آسیا "جعل خبر"
است .اما رونمایی از چگونگی انجام این کار غیرحرفه ای با
اعتراف صادقانه ! به جعل خبر توسط نویسنده متن «خالی
بندی» جدید رسانه های ورزشی چگونه رقم خورد؟ انجام
شد.تعجب نمی کنیم .درک افراد جامعه ای درحال گذار و
مدرن نشده از پدیده ها و گرایشات پست مدرن باید هم
همینقدر شکلی و سطحی باشد.
اگر نظام صنفی بود...اگر اخالق حرفه ای بود...عرصه
جوالن چنان فراخ نمی شد که غوره ترین ها که در تیترهای
خود با این میزان سواد و تشخیص ،دیگران را متهم به بی
سوادی می کنند با ژست آوانگارد سوروایولیستی! ابتدا
"اعتماد" را قربانی و بعد همان" اعتماد" را انکار کنند.
تا کی باید به هر تازه از راه رسیده ای امکان کار خبری داد؟!
آنان تعریف خبر را نمی دانند .رسانه را با شبکه اجتماعی
 ،ارتباط را با اختالل و پارازیت  ،اعتماد را با سو استفاده از
اعتماد دیگران ...اشتباه گرفته اند ،نگرفته اند؟!

لیگ قهرمانان فوتبال زنان اروپا به مصاف تیم ولفسبورگ آلمان برود.
تیم لیون تجربه متفاوتی برای الکس است .مورگان به عنوان تنها آمریکایی تیم
زنان المپیک لیون تیشرت شماره  ۱۳را در این فصل میپوشد .حاال خط حمله این
تیم پرستاره با مشارکت الکس مورگان و بازیکن شماره  ۹این تیم اوژنی لو سومر (
 ) Eugénie Le Sommerفرانسوی ویرانگر خواهد شد .اوژنی از زمان پیوستن
به لیون ( سال  ۱۸۶ ) ۲۰۱۰گل برای المپیک لیون به ثمر رسانده است.
مورگان در کنفرانس مطبوعاتی درباره لیون گفت“ :المپیک لیون باشگاهی است که
طی  ۱۰سال اخیر در بخش بانوان موفقیتهای بیشماری کسب کرده است .همیشه
عالقه داشتم در لیگ قهرمانان اروپا و با بهترینها بازی کنم .قاعدتا از این فرصتی که
در اختیارم قرار داده شده ،نهایت استفاده را خواهم برد”.
مورگان در مدت هشت سال در  ۱۲۰بازی ملی  ۷۳گل زده و همراه با تیم ملی امریکا
قهرمان المپیک  ۲۰۱۲لندن و جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۵زنان در کانادا شده است.
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