
اهميت پيشگيري 
از ش�يوع هر چه 
كرون�ا  بيش�تر 
بعد از لغو بس�ياري از رقابت هاي ورزش�ي، 
حاال فيفا را نيز بر آن داش�ته تا فكري براي 
به پايان ب�ردن هر چه س�ريع تر رقابت هاي 
باش�گاهي بكن�د؛ پايان�ي نيم�ه كاره براي 
جان س�الم ب�ه در ب�ردن از وي�روس مرگ!
كمتر كسي شايد تصورش را مي كرد ويروسي 
كه سه ماه قبل ووهان چين را در رأس خبرها 
قرار داد، با اين سرعت جهان را به چالش بكشد 
و خود را به اقصي نقاط دنيا برس��اند. كرونا اما 
خيلي س��ريع تر از حد تصور دني��ا را به چالش 
كش��يد و حاال هفته هاس��ت كه ورزش جهان 
را تعطيل كرده؛ تعطيالتی اجب��اري كه هنوز 
مشخص نيس��ت چه زماني به پايان مي رسد و 
كركره ورزش در دنيا باال م��ي رود، به ويژه كه 
اين روزها هم��ه اخبار مخابره ش��ده از ورزش 
در خصوص راهكارهايي ب��راي پايان دادن به 
رقابت ها و لغو آنهاس��ت؛ تنها راهي كه ش��ايد 
بتواند مانع از ش��يوع كرونا در ورزش شود، هر 
چند تا به امروز ورزش��كاران نيز از اين ويروس 

منحوس در امان نبوده اند!
    

دور از انتظار هم نبود كه فيف��ا بعد از تعطيلي 
بسياري از ليگ هاي داخلي كشورهاي مختلف، 
تصميمي كل��ي براي اين فص��ل از رقابت هاي 
فوتبال بگي��رد؛ تصميمي كه البت��ه با توجه به 
رقابت تيم هاي مختل��ف در ليگ هاي متفاوت 
مي توان��د چالش هايي را هم به دنبال داش��ته 
باش��د اما ش��ايد بهترين و تنها ترين راه براي 
نجات فوتبال از چنگال ويروس منحوس كرونا 
باش��د كه اين روزها به جان مردم دنيا افتاده و 
هيچ پيش بيني ای نمي توان از پايان آن يا زمان 
پايانش داشت و همين مسئله باعث شده تا فيفا 

به فكر يافتن راهي براي اعالم پايان ليگ ها به 
خاطر كرونا بيفتد. 

    
با توجه به تعطيلي اكثر ليگ هاي باشگاهي و از 
آنجايي كه ممكن است اين ويروس تا يكي دو 
ماه آينده نيز نابود نشود، احتمال زيادي وجود 
دارد كه براي جلوگيري از شيوع هر چه بيشتر 
كرونا، ليگ هاي فوتبال كشورها نيمه كاره بماند 
و پايان آن قبل از رس��يدن ب��ه هفته هاي آخر 
اعالم شود، خصوصاً كه اينفانتينو، رئيس فيفا 
نيز از فدراسيون ها خواست تا هرگونه اقدام الزم 
را براي جلوگيري از شيوع هر چه بيشتر كرونا 
انجام داده و به توصيه ها در راستاي كنترل اين 
ويروس توجه ويژه اي داش��ته باشند: »از همه 
فدراسيون ها مي خواهم كه براي جلوگيري از 
انتشار ويروس همه توصيه ها را رعايت كنند. در 
وسط اين شرايط بحراني بايد توان و قدرت خود 
را به همه نش��ان دهيم و به خوبي از هواداران، 
بازيكنان، مربيان و همه كساني كه با ورزش در 
ارتباط هستند، حمايت كنيم. اين بسيار مهم 
است كه براي جلوگيري از انتشار ويروس كرونا 
بهتري��ن تصميم ها را بگيري��م و چنين چيزي 
نياز به همكاري همه دارد. از همه فدراسيون ها 
عضو مي خواهم به توصيه هاي سازمان بهداشت 
جهان��ي عمل كنند و ب��راي از بين ب��ردن اين 
وباي جهاني هم��كاري كنند. براي شكس��ت 
دادن ويروس به هم��كاري و تالش زيادي نياز 
داريم.« درخواستي كه گفته مي شود بي ارتباط 
با تصميم احتمالي فدراس��يون جهاني فوتبال 
براي اعالم پاي��ان ليگ هاي فوتبال كش��ورها 
نيست؛ تصميمي كه البته هنوز به طور رسمي 
مطرح نشده است، ش��ايد به اين دليل كه فيفا 
در نظر دارد به تصميم��ي قطعي در خصوص 
قهرم��ان ليگ ها در ص��ورت پاي��ان نيمه كاره 

رقابت ها برسد. 

    
در همين راس��تا، ي��ورو اس��پورت عربي طي 
گزارشي از چهار سناريوي احتمالي فيفا براي 
مشخص شدن تيم قهرمان ليگ هاي نيمه كاره 
خبر مي دهد؛ سناريوهايی احتمالي كه مي تواند 
يك قهرماني ديگر را براي پرسپوليس در ليگ 

برتر ايران به دنبال داشته باشد:
۱– اعالم پاي��ان ليگ بدون مش��خص كردن 

تيم قهرمان 
۲- قهرماني تيم هاي قهرمان نيم فصل نخست 
در صورت اعالم پايان ليگ )قبل از رسيدن به 

هفته پاياني(
۳- قهرمان اعالم ك��ردن قهرمان فصل قبل به 

عنوان قهرمان فصل جاري 
 ۴–دادن جام قهرماني به تيم��ي كه تا قبل از 

تعطيلي ليگ صدرنشين بوده است.
    

اگر چه فيفا رس��ماً اين چهار س��ناريو را براي 
تعيي��ن قهرمان اين فص��ل رقابت هاي فوتبال 
باش��گاهي در دنيا اعالم نكرده ام��ا در صورتي 
كه فدراس��يون جهاني فوتبال در اين خصوص 
به نتيج��ه و تصمي��م نهايي برس��د، مي توان 
پرسپوليس را قهرمان اين فصل از رقابت هاي 
ليگ برت��ر فوتبال اي��ران دانس��ت چراكه جز 
مورد اول )اع��الم پايان ليگ بدون مش��خص 
كردن تيم قهرمان( در هر س��ه سناريوي ديگر 
عنوان قهرماني به پرسپوليس مي رسد كه هم 
قهرماني نيم فصل در رقابت هاي فصل جاري را 
از آن خود كرده، هم عنوان قهرماني سال قبل 
را در كارنامه دارد و هم صدرنشين ليگ تا قبل 
از تعطيلي رقابت ها بوده اس��ت؛ تصميمي كه 
البته در صورت اتخاذ، در اي��ران بدون چالش 

نخواهد بود!
    

اين احتمال دور از ذهن نيس��ت كه با طوالني 

ش��دن روند فروك��ش ك��ردن كرون��ا در دنيا 
رقابت هاي فوتب��ال نيمه تمام باق��ي بماند اما 
با وجود مطرح ش��دن احتم��االت مختلف در 
اين راس��تا براي تعيي��ن قهرم��ان ليگ ها كه 
گمانه زني هاي بسياري را براي معرفي تيم هاي 
قهرمان به دنبال داش��ته اس��ت، ولي��د الفراج 
مج��ري و خبرنگار سرش��ناس عربس��تاني از 
مشخص شدن تكليف اين مسئله در سال آينده 
خبر مي دهد: »صحبت درباره مسابقات داخلي 
در حال حاضر غيرمنطقي است، چون هنوز در 
ابتداي تعليق رقابت هاي ورزشي هستيم. براي 
ارزيابي شرايط و مشخص شدن تعداد مبتاليان 
به دو هفته زم��ان نياز داريم و ب��ا توجه به اين 
مسئله، قاعدتاً تصميم نهايي بايد در اوايل ماه 
آوريل گرفته ش��ود، خصوصاً ك��ه راهكارهاي 
مختلف از جمله توقف طوالني، لغو تمام نتايج 
يا معرف��ي قهرمان ب��ا توجه به ش��رايط فعلي 
براي تمام كشورها قابل استفاده نيست و بايد 
كشورها تصميمات خود را بعد از بحث و بررسي 
با فيفا و فدراسيون هاي قاره اي خود اتخاذ كنند. 
در هر صورت بايد منتظ��ر روزهاي باقي مانده 
ماه مارس باشيم و ببينيم چه اتفاقي مي افتد«؛ 
اظهار نظري كه نشان مي دهد در صورت اتخاذ 
تصميم بر نيمه كاره ماندن رقابت هاي ليگ هاي 
باشگاهي، در عربستان هم مانند ايران تعيين 
قهرمان ليگ مي تواند با چالش هاي بس��ياري 
همراه باش��د، بايد ديد فيفا براي پيشگيري از 
اين چالش ها چ��ه تصميمی اتخاذ مي كند، هر 
چند اين تصميم اگر كلي و جهاني باش��د همه 
كشورها بايد از آن تمكين كنند و بهانه تراشي 
ديگر معنايي ندارد، خصوصاً كه با در پيش بودن 
بازي هاي انتخابي جام جهاني و ديگر رقابت ها، 
پيگيري رقابت ها عماًل مي تواند غيرممكن باشد 
و احتم��ال نيمه كاره ماندن ليگ ه��ا به مراتب 

بيشتر از به پايان رسيدن آنهاست.
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دنيا حيدري
اشرف رامين

شيوا نوروزی

سال پرفراز و نشيب ورزش ايران
ورزش كشورمان سال 98 را با فراز و نشيب هاي بسياري پشت سر گذاشت؛ 
در شرايطي كه مشكالت اقتصادي تأثير زيادي روي تيم هاي مختلف ورزشي 
داشت، اما رشته هاي غيرفوتبالي با تالش هاي حداكثري نتايج خوبي كسب 
كردند و خيال شان از بابت سهميه هاي بازي هاي المپيك راحت شده است. در 
عين حال فوتبال همچنان با حواشي بسيار زيادش دست و پنجه نرم مي كند. 
تيم ملي فوتبال عالوه بر ماه ها بالتكليفي براي مدت بسيار كوتاه و بي ثمر 
حضور مارك ويلموتس مجبور به پرداخت جريمه چند ميليون دالري است، 
فدراسيون اين رش��ته نيز كماكان رئيس ندارد و فيفا نسبت به انتخاباتش 
حساس ش��ده و تيم هاي باش��گاه نيز وضعيت بحراني دارند و سرخابي ها 
سردمدار شكايت هاي سنگين بين المللي هستند. در اين اوضاع بار اصلي 
ورزش ايران به دوش ورزش��كاراني است كه با كمترين امكانات و توجهات 
شبانه روز تمرين مي كنند تا با دست خالي به مصاف رقباي خارجي مي روند. 
در سالي كه گذشت، 5۱سهميه ارزشمند بازي هاي المپيك توكيو از سوي 
ملي پوشان رشته هاي مختلف به ارمغان آمد. از يك سو رشته هاي انفرادي 
راه دشواري را براي رسيدن به اين مهم طي كردند و از سوي ديگر رشته هاي 
تيمي نيز تمام تالش ش��ان را براي گرفتن سهميه به كار گرفتند. عملكرد 
خوب تيم ملي بسكتبال و نبرد آسمان خراش ها تا لحظه آخر در جام جهاني 
اين رشته به كسب اولين سهميه رشته هاي تيمي منجر شد و پس از آن هم 
تيم ملي واليبال به اين مهم دس��ت يافت. ناكامي محض تيم اميد حسرت 
حضور فوتبال ايران را در المپيك ۴8ساله كرد. جدا از بحث كسب سهميه، 
رسيدگي به حال و روز ورزش��كاران مدال آور و به ويژه المپين هاست. بارها 
گفته ايم كه ورزش ايران در سال 99 محك جدي خواهد خورد. در روزهايي 
كه تمرينات و مسابقات مختلف به دليل شيوع كرونا لغو شده اند، المپيكي ها 
بيش از هميشه نيازمند حمايت هستند. در واقع شالوده ورزش كشورمان در 
چهار سال اخير در بازي هاي توكيو ۲0۲0 عيان خواهد شد و دفاع از اعتبار 

ورزش مان در عرصه بين الملل حمايت همه جانبه مسئوالن را مي طلبد. 

 وقتي سالمت مشعل 
از سالمت ورزشكاران مهم تر است

مشعل سي و دومين دوره بازي هاي المپيك قرار است از روز پنج شنبه با 
حضور رئيس جمهور يونان حركتش را به سمت توكيو آغاز كند، اما پشت 
درهاي بسته ورزشگاه و با تدابير خاص و حضور بسيار كمي از نمايندگان 
كميته برگزاري بازي هاي المپيك كه دليل آن جز شيوع ويروس كرونا 
نيست؛ ويروسي كه حمل مشعل را هم تحت الشعاع قرار داده، اما هنوز 
نتوانسته مس��ئوالن تصميم گيرنده را بر آن دارد تا براي حفظ سالمت 
ورزشكاران بسياري كه قرار است چند ماه ديگر در توكيو براي برگزاري 
سي و دومين دوره بازي هاي المپيك دور هم جمع شوند را ملزم به اتخاذ 
تصميمي منطقي براي حفاظت از جان و سالمت ورزشكاران كند. اين 
بي توجهي بدون ش��ك بي ارتباط با هزينه هاي هنگفتي كه ژاپن براي 
برپايي المپيك كرده است، نيست. اما اين بدون ترديد با منشور المپيك 
منافات دارد؛ چراكه حتي برگزاري بازي ها بدون حضور تماشاگران هم 
نمي تواند چاره باش��د، وقتي هيچ تضميني براي حفظ سالمت هزاران 
ورزشكاري كه قرار است طي س��ه هفته در كنار هم باشند و با يكديگر 
به رقابت بپردازند، نيست و جاي س��ؤال دارد چرا وقتي اين روزها همه 
رويدادهاي ورزشي لغو ش��ده، هيچ مقام مسئولي درخصوص المپيك 

توكيو و به تعويق انداختن آن حرف جدي نمي زند!

ليگ هاي اروپايي 
سعيد احمديان
      فوتبال اروپا

منتظر تصم��يم 
فيفا  نهاي����ي 
هس��تند. لي��گ قهرمان��ان هم ب��ا توجه به 
مشخص ش��دن چهار تيم راه يافته به مرحله 
يك چه��ارم نهايي و باقي مان��دن چهار تيم 
ديگر فع��اًل معطل تصميم گيري مس��ئوالن 
است، اما در اين ميان بحث مهم به برگزاري 
يورو ۲0۲0 بر مي گردد كه قرار بود ماه ژوئن 
و در ۱۲كشور مختلف برگزار شود.  طبعاً با از 
سرگرفته ش��دن ليگ ها از ماه مي، برگزاري 
ي��ورو ۲0۲0 در زمان از قبل تعيين ش��ده، 
غيرممكن خواهد بود. به همين منظور رئيس 
فدراسيون فوتبال ايتاليا خواهان تعويق اين 
بازي ها شد تا ليگ هاي اروپايي به سرانجام 
برسند، اما جالب اين اس��ت كه فيفا براي به 
تعويق انداختن مسابقات يورو براي يك سال 
درخواس��ت مبل��غ ۲75ميليون ي��ورو را از 
باش��گاه ها و ليگ هاي اروپايي كرده كه بايد 
ديد م��ورد موافق��ت ق��رار مي گيرد ي��ا نه. 

پيش بيني بر اين اس��ت كه يورو ۲0۲0 يا به 
سال بعد موكول شود يا اينكه امسال بين ۲۳ 
نوامبر تا ۲۳دس��امبر)آذر و دي 99( برگزار 
ش��ود كه پيش درآمدي خواه��د بود بر جام 
جهاني ۲0۲۲ ك��ه براي اولين ب��ار در پاييز 

برگزار خواهد شد.  
مسئله ای   ديروز مورد تأييد يوفا قرار گرفت  و 
يورو يك س��ال به تعويق افتاد و قرار است اين 
مسابقات در سال ۲0۲۱ برگزار شود. فيفا براي 
اجراي اين برنامه از بزرگان فوتبال جهان نيز 
كمك خواس��ت و ويديويي تهيه كرد. آرسن 
ونگر در اين ويديو خطاب به مردم گفت: »سالم 
به همگي. همه مي دانيم كه ش��رايط فعلي در 
ارتباط با ويروس كرونا بسيار جدي است و بايد 
قبل از هر چيز به سالمت مان اهميت بدهيم.« 
مورينيو هم تأكي��د كرد: »مقابل��ه با ويروس 
كرونا از شستن دس��ت ها شروع مي شود. لطفاً 
دست هاي خود را زياد بشوريد و اگر ممكن بود 
براي ضدعفوني آنها از محلول الكلي استفاده 

كنيد.«

پايان ماراتن كسب سهميه المپيك

كاراته ايران  با 4 نماينده  در توكيو
 كرونا يورو  را 

يک سال به تعويق انداخت
تيم مل��ي كاراته       کاراته
ايران ب��ه همراه 
چهار نماينده در بازي هاي المپيك ۲0۲0 به روي 
تاتامي خواهد رفت. پس از لغو رقابت هاي كاراته 
وان مادريد، فدراسيون جهاني رقابت هاي اتريش 
را آخرين مرحله رقابت هاي انتخابي المپيك ناميد 
تا به اين ترتيب و با توجه به جايگاه كاراته كاران در 
رنكينگ جهاني چهار سهميه به كاراته  كشورمان 
تعلق بگيرد. اپيدمي كرونا به حدي رس��يده كه 
تمامي رقابت هاي باش��گاهي و ملي در سراس��ر 
جهان يك��ي پس از ديگ��ري لغو ش��وند. پس از 
برگزارنش��دن كاراته وان مراك��ش، احتمال لغو 
مس��ابقات اس��پانيا نيز وجود داش��ت ت��ا اينكه 
فدراسيون جهاني با اعالم رسمي اين موضوع به 
ماراتن كسب سهميه ۲0۲0 پايان دهد. در شرايط 
كنوني كاراته وان اتريش و امتيازهاي كسب شده 
در اين رقابت ها آخرين شانس بهترين هاي كاراته 
براي المپيكي ش��دن بود. بهمن عسگري، سجاد 
گنج زاده، سارا بهمنيار و حميده عباسعلي چهار 
كاراته كار ايراني در توكيو خواهند بود. عسگري 

ملي پ��وش  75- كش��ورمان همچ��ون س��اير 
كاراته كاران سالي درخشان را پشت سرگذاشت و 
اولين المپيكي تاريخ كاراته ايران كه در مسابقات 
پاريس باالتر از همه رقبا به نشان طال دست يافته 
بود، در ليگ جهاني امارات نيز با كسب مدال برنز 
س��هميه المپيك را رزرو كرد. بهمن عسگري در 
رده بندي جهاني نفر اول وزن خود است و يكي از 
ش��انس هاي كس��ب مدال در توكيو محس��وب 
مي شود. در وزن 75+ سجاد گنج زاده به آرزويش 
رسيد و مسافر توكيو ش��د. در بخش بانوان سارا 
بهمنيار در وزن 55- در رتبه ششم قرار گرفت و 
دومين بانوي المپيكي كاراته ايران لقب گرفت و 
لغو مس��ابقات به ضرر آنها تمام شد چراكه رزيتا 
عليپور در وزن  6۱- نيز يكي از شانس هاي كسب 
س��هميه به ش��مار مي رفت، ولي برگزارنش��دن 
رقابت هاي مادريد اين شانس را از او گرفت. حميده 
عباسعلي نماينده وزن 6۱+ كيلوگرم نيز پيش از 
اين در اتريش و با قهرماني مقتدرانه در اين رقابت ها 
سهميه اش را قطعي كرده بود. كسب چهار سهميه 

المپيك پايان خوشي را براي كاراته رقم زد.

قهرمانی نيمه كاره!
تعيين قهرمانان ليگ هاي باشگاهي در گرو تصميم فيفا

سرخابي ها منتظر تصميم درست وزير
فوتبال باشگاهي ايران حال و هواي خاص خودش را دارد. هميشه اين گونه 
بود، پرحاشيه و پربلبشو و پر از تناقض هاي مديريتي و فسادي كه به صورت 

علني ديده مي شود و كسي كاري براي مبارزه با آن انجام نمي دهد. 
سال 98 به آخرين ساعات خود نزديك مي ش��ود، سالي كه قرار است با 
ويروس منحوسي به نام كرونا به پايان برس��د. اين ويروس با ورودش هم 
فوتبال جهان و هم فوتبال ايران را تعطيل كرد، اما اين تعطيلي گويا شروع 
بحران تازه اي بود براي باشگاه هاي بدهكار و بيت المال خور ايران و شروعي 
براي مشخص ترشدن سوء مديريت حاكم بر فوتبالي كه ميلياردها ميليارد 

بدهي خارجي و داخلي و چندين و چند پرونده مفتوح بين المللي دارد. 
كرونا فوتبال را تعطيل كرد، اما تبعات اين تعطيلي براي دو تيم پرسپوليس 
و استقالل بيشتر از آنكه شامل حال بازيكنان و مسابقات باشد، يقه مديران 
و مس��ئوالن دو باش��گاه را گرفت. آنچه امروز ش��اهد وقوعش در اين دو 
تيم هستيم، فاجعه بار تر از ويروس كروناس��ت. مديران عامل دو باشگاه 
با كارنامه هاي مردود قبلي ش��ان آمدند تا باز هم كالهي از اين نمد براي 
خودشان دست و پا كنند، اما وقتي ديدند كه به قول معروف »اين تو بميري 
از آن تو بميري ها نيست« خيلي سريع بار و بنديل شان را جمع كردند و به 

بهانه هاي مختلف قيد حضور در اين دو تيم را زدند. 
اوضاع دو تيم خوب نيست، معلوم نيست كه كار را چه كسي جلو مي برد تا 
وزير ورزش مجبور باشد اين گونه موضع گيري كند: »در كوتاه ترين زمان 
ممكن اصالحات الزم در تركيب هيئت مديره و مديران دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس را انجام خواهيم داد. شرايط امروز كشور و باشگاه ها و مسائل 
مالي كه با آن مواجه هستند، در اين تصميم گيري ها دخيل خواهد بود؛ به 

زودي تصميمات الزم در اين خصوص اتخاذ مي شود.«
جالب اينكه بازهم از اصالحات در كوتاه ترين زمان ممكن حرف مي زند 
نه از كار درست و بنيادي و سپردن مديريت اين دو تيم به دست دو مدير 
توانا و كارآمد. امروز كه همه درگير كرون��ا و مبارزه با آن و در خانه ماندن 
هستند، آقايان به  دور از هر هياهويي مي خواهند براي دو تيم تصميم گيري 
كنند. ناگفته پيداست كه اين تصميم گيري سريع چه نتايج و تبعاتي را 

به دنبال خواهد داشت. 
امروز دندانپزش��ك ش��خصي جناب وزير همه كاره پرسپوليس است و 
ناخودآگاه ما را ياد روزهايي مي اندازد كه »سياسي« نامي شد مديرعامل 
پرسپوليس و باليي سر اين تيم آورد كه هنوز كه هنوز است، تيم مبتال به 
تبعات آن است. يا اينكه در استقالل كساني را به اسم مديرعامل آوردند 
كه فرق دوغ از دوشاب را نمي دانستند و ثمره آن بالي امروزي است كه 
حتي مدير رندي چون فتح اهلل زاده هم نمي تواند از پس آن برآيد و ترجيح 

مي دهد تا به اسم بيماري فرار را بر قرار ترجيح دهد و برود. 
سال 98 رو به پايان است، س��الي كه براي دو تيم پرهوادار فوتبال ايران 
سال سختي بود، سالي پر از تغيير و تحول كه به طور مستقيم روي روند 
نتيجه گيري آنها تأثير داشت. به خصوص در مورد استقالل كه سال هاست 
هوادارانش را چشم انتظار نگه داشته است، اما حاال شرايط به گونه اي است 
كه يك تصميم گيري عجوالنه و اشتباه ديگر عالوه بر اينكه استقالل را به 
نابودي كامل مي كشاند، پرسپوليس را هم كه با ضرب و زور خود را سر پا 
نگه داشته است را به ورطه شكست و نابودي سوق مي دهد. پس جناب 
وزير در اين پايان سال و اين فرصتي كه بابت تعطيلي مسابقات نصيب تان 
شده براي يكبار يك تصميم درست براي پرهوادارترين تيم هاي ايران و 
آسيا بگيريد تا هم فوتبال باشگاهي زنده شود و هم تيم ملي با قدرت گرفتن 

پرسپوليس و استقالل قدرتمندتر از هميشه در آسيا و جهان بدرخشد.

تالش ورزشكاران براي شكستن زنجيره انتقال »كرونا« 
نسبت به جان هموطنان مسئوليم

در آخرين روزهاي اس��فندماه و در ش��رايطي كه كرونا همچنان جان 
مردم را تهديد مي كند، ورزشكاران و فعاالن ورزش براي كمك رساني 
به هموطنان و بيماران در حال تالش هستند و با پيوستن به كمپين هاي 

»در خانه بمانيم« همه را به قرنطينه خانگي دعوت مي كنند. 
    

فعاليت هاي خيرخواهانه رسول خادم، كميل قاسمي و برخي ديگر از كشتي 
گيران در مناطق محروم بازتاب هاي زيادي داشت. با شدت گرفتن بيماري 
كرونا اين گروه از فعاالن ورزشي عالوه بر جمع آوري كمك هاي بهداشتي از 
بيماران مبتال به كرونا عيادت كرده و از خدمات كادرهاي پزشكي بيمارستان ها 
تقدير كردند. اين خبر در سايت اتحاديه جهاني كشتي نيز بازتاب گسترده اي 
داشته است. قاس��مي، نايب قهرمان كش��تي آزاد المپيك ريو كه شخصاً به 
بيمارستان هاي گيالن سرزده در گفت وگو با تسنيم روند اقدامات مؤسسه 
خيريه خادمين علي بن ابيطالب)ع( را تشريح كرد: »پيرو همان كارهايي كه 
در مؤسسه خيريه خادمين علي بن ابيطالب انجام مي شود، با درخواستي كه 
از مردم داشتيم، حدوداً رقم 500ميليون تومان جمع آوري شد، براي كمك 
كردن به كادر پزشكي و خريد تجهيزات و لوازم پزشكي منطقه شرق استان 
گيالن كه بيشتر درگير كرونا بودند، خصوصا شهرهاي رودسر، لنگرود، الهيجان 
و آستانه اشرفيه. اينها را به آنها رسانديم تا درمانگاه ها باز بمانند و به بيماران 
كرونايي خدمات بدهند.« كميل قاس��مي تجربه اش از پوشيدن لباس هاي 
محافظ براي عيادت از بيماران كرونايي را بيان كرد: »من براي زمان كوتاهي 
اين تجهيزات را بر تن كردم و واقعاً سخت بود ولي اين روزها كادر پزشكي و 
درماني در خط مقدم هستند و اميدوارم بتوانند اين سختي را هم تحمل كنند. 
اين كاري بود كه مردم از قهرمانان شان انتظار دارند. من هم با رعايت تمام نكات 
بهداشتي اين كار را انجام دادم. خيلي از مردم نگران بودند و در اين خصوص 
مي پرسيدند، من بايد مي رفتم و كاري كه از دستم برمي آمد را انجام مي دادم. 
خيلي از مردم درگير اين موضوع شده اند. عده اي از هموطنان مان به آن مبتال 
شده و عده اي نيز متأسفانه جان خود را از دست داده اند. اين مهمان ناخوانده، 
باعث ايجاد اختالل در زندگي همه شده و اميدوارم هر چه زودتر از اين مرحله 
عبور كنيم. مردم عزيز هم مي دانند كه با رعايت توصيه هاي پزشكي و پيشگيري 

مي توانيم از بحران اين ويروس گذر كنيم.«
    

مهاجم ايراني تيم برايتون انگليس به كمپين »در خانه بمانيم« پيوست. تمامي 
مسابقات ورزشي در اروپا لغو شده و با تعطيلي ليگ هاي فوتبال از جمله ليگ 
جزيره فوتباليس��ت ها به قرنطينه خانگي و تمرين در منزل روي آورده اند. 
عليرضا جهانبخش با انتشار ويدئويي در خانه روپايي زده و از مردم مي خواهد 
قرنطينه خانگي را رعايت كنند: »براي حفظ سالمتي در خانه بمانيم. از خود و 
خانواده تان مراقبت كنيد. به اميد اينكه كرونا را شكست دهيم و پس از پشت 

سرگذاشتن اين ويروس به روزهاي خوب گذشته برگرديم.« 
    

كمپين »هواتو دارم« اين روزها با اس��تقبال خوب ورزشكاران مواجه شده 
است. زوج اسكي باز كشورمان نيز با پيوستن به اين كمپين مردمي از روزهاي 
سخت گفتند. مرجان كلهر و پوريا ساوه شمش��كي در آستانه عيد نوروز در 
پيامي خواهان حمايت مردم و ماندن در منازل ش��دند: »شرايط سختي را 
پشت سرمي گذاريم. با اينكه به عيد نوروز نزديك مي شويم از مردم خواهش 
مي كنيم از خانه بيرون نيايند؛ چراكه تنها راه شكستن زنجيره انتقال ويروس 
ماندن در خانه است. با رعايت اين مسئله مي توانيم به شرايط عادي برگرديم. 
ايراني ها ثابت كرده اند در سخت ترين شرايط هواي هموطنان خود را دارند. 
همه مي دانيم اوضاع كسب و كار اصالً خوب نيست. از صاحبخانه ها مي خواهيم 

هواي مستأجران را داشته باشند تا با كمك هم به روزهاي خوب برگرديم.«
    

امير سرتيپ دوم جمشيد فوالدي حفظ سالمت ورزشكاران و مردم را اولويت 
اصلي خواند. رئيس تربيت بدني ارتش در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: 
»به عنوان يك شهروند ايراني، اصول بهداشتي را رعايت مي كنم. از مردم 
خواستارم با احساس مسئوليت در قبال سالمتي خود و ديگران اين نكات 
بهداشتي را رعايت كنند. بنا بر توصيه پزشكان بهترين راه حل براي مبارزه با 
ويروس كرونا ماندن در خانه است. از مردم ايران خواهش مي كنم كه بيرون 
از خانه نروند و عيد ديدني هم نداشته باشند تا زودتر بر اين بيماري فائق آييم، 

البته با ورزش كردن مي توانيم بدن را در برابر اين بيماري مقاوم كنيم.«
    

نيمار با انتشار پستي به نقش رعايت نكات بهداشتي در كنترل ويروس 
كرونا اشاره كرد. ليگ فوتبال فرانس��ه هم تعطيل است و ستاره برزيلي 
پاريسن ژرمن هم مثل بقيه فوتباليست ها چاره اي جز قرنطينه ندارد. 
نيمار با گفت��ن اين جمله ه��واداران را به ماندن در خان��ه ترغيب كرد: 
»ويروس حركت نمي كند بلكه اين مردم هس��تند ك��ه آن را به حركت 

درمي آورند و در انتشارش نقش دارند.«

در المپيک تماشاچي نيستيم 
مهيار صداقت تيرانداز المپيكي ايران گفت: »بيشترين تالش خود را خواهيم 
كرد تا در المپيك موفق باشيم. قطعاً ما براي كسب مدال به المپيك خواهيم 
رفت، نمي خواهيم تماشاچي باشيم. تمرينات خود را در خانه و زيرنظر مربي 
آغاز كرديم؛ مربي ها به صورت آنالين در كار ما نظارت مي كنند و برنامه هاي 
الزم را به ما مي دهند. با شيوع اين ويروس شرايط براي ما سخت تر شده است. 
در خانه شايد شرايط براي تمرينات عالي نباشد، اما سعي مي كنيم به بهترين 
شكل از همين فرصت استفاده و آمادگي خود را حفظ كنيم. خيلي به مشكالت 
و كمبود امكانات و تجهيزات فكر نمي كنيم. سعي مي كنيم بيشترين تالش 
خود را بكنيم تا در المپيك موفق باشيم، ما دست پر به المپيك مي رويم. قطعاً 
ما براي كسب مدال به المپيك خواهيم رفت، نمي خواهيم تماشاچي باشيم. 

جلسه سرنوشت ساز براي وزنه برداري المپيک
هيئت اجرايي فدراسيون جهاني وزنه برداري براي بحث در مورد تغييرات 
در سيستم انتخابي بازي هاي المپيك توكيو ۲0۲0تشكيل جلسه خواهد 
داد. وزنه برداران كه اميدوار به حضور در بازي هاي المپيك ۲0۲0 توكيو 
هس��تند، اين هفته خواهند فهميد كه بحران كرونا در راه انتخابي براي 
المپيك ۲0۲0 توكيو به س��ود آنها بوده يا به ضررشان تمام شده است. 
امروز هيئت اجرايي فدراسيون بين المللي وزنه برداري )IWF( در مورد 
تغييرات در سيستم انتخابي با به تعويق افتادن يا لغو چند مسابقه مهم 
بحث مي كنند. اورسوال پاپاندريا رياست اجالس دو روزه در لوزان، سوئيس 
را بر عهده دارد، اما انتظار مي رود كه تمام ۲0 عضو ديگر به دليل محدوديت 

سفر، از طريق ويدئو كنفرانس در اين نشست حاضر باشند.

فريدن حسن
      گزارش


