
هفت�ه بيس�ت و 
فريدون حسن

    گزارش
پنجم رقابت هاي 
ليگ برتر فوتبال 
يکي از حساس ترين هفته هاي اين مسابقات 
است. در ادامه ديدارهاي اين هفته، عصر امروز 
نمايندگان آس�يايي فوتبال اي�ران به ميدان 
مي رون�د. ج�دال فوق حس�اس س�پاهان و 
پرس�پوليس در نصف جهان، ديدار تماشايي 
استقالل و ذوب آهن در آزادي و بازي دو تيم 
پرانگيزه شهرخودرو و نفت مسجدسليمان در 
مشهد هر کدام جذابيت ها و حساسيت هاي 

خاص خودشان را دارد، اما...
اما اين هفته از مس��ابقات يک مهم��ان ناخوانده، 
ناپسند، شوم و بدقدم دارد و آن نيست جز »کرونا«. 
شايد همين مهمان شوم باعث شود تماشايي ترين 
بازي هاي ليگ برتر اين هفته و حتي هفته هاي آينده 
بدون تماشاگر برگزار شوند. هرچند که طبق آخرين 
اخبار رسيده و جلسه نشست هماهنگي در يک اقدام 
قابل تأمل، ديداري لغو نشد و ظاهراً قرار است بازی ها 
در ورزش��گاه های خالی از تماش��اگر برگزار شود. 

مسئله ای که تا آخرين لحظه نيز قطعيت نداشت!
به هر ترتيب عصر امروز س��پاهان و پرسپوليس در 
حساس ترين بازي نيم فصل دوم به مصاف هم مي روند. 

سپاهان که با يک بازي کمتر نسبت به تراکتور رتبه 
دوم جدول را به تبريزي ها داده، در اين ديدار به دنبال 
برد است. شاگردان امير قلعه نويي که مدتي است در 
ليگ آنچنان که بايد و شايد نتيجه نمي گيرند امروز 
مي خواهند با تک��رار پيروزي ش��يرين دور رفت در 
تهران به نزديک ترين فاصله ممکن با پرس��پوليس 
برس��ند. بهترين خبر براي قلعه نوي��ي در اين بازي 
رسيدن سروش رفيعي و استنلي کي روش دو مهره 
اصلي و کارگشاي سپاهان به اين بازي است که اين دو 

مي توانند اوضاع را به سود اصفهانی ها تغيير دهند.
در سوي مقابل اما پرسپوليس با يحيي گل محمدي 
چندان قدر ظاهر نشده اس��ت. آنها در چند بازي 
اخير ليگ و ليگ قهرمانان آسيا اينقدر بي برنامه و 
متزلزل نشان داده اند که باعث نگراني هواداران شان 
ش��ده اند. ضمن اينکه حواش��ي به وج��ود آمده 
براي پرسپوليس��ي ها به س��بب رفتارهاي برخي 
بازيکنان شان باعث شده آنها از جو مسابقه بيشتر 
فاصله بگيرند. حاشيه هايي که گل محمدي را مجبور 
کرد قيد استوکس جديدترين و جنجالي ترين خريد 
پرسپوليس را بزند و نام او را از ليست بازي با سپاهان 
کنار بگذارد. نکته جالب اينکه ه��ر دو تيم خوب 
مي دانند نتيجه مساوي آنها تا چه حد ديگر رقبا از 

جمله تراکتور و استقالل را خوشحال مي کند.

  استقالل – ذوب آهن در وضعيت متفاوت
آبي هاي تهران عصر امروز در شرايطي متفاوت با 
نيم فصل اول به مصاف ذوب آهن مي روند. دو تيم 
اين روزها شرايطي کامالً برعکس وضعيت نيم فصل 
اول خود را تجرب��ه مي کنند. اس��تقالل با فرهاد 
مجيدي به ثبات نسبي رسيده و از همه مهم تر اينکه 
ارسالن مطهري گلزن قهار ذوب آهن را در پيشاني 
خط حمله خود دارد. بنابراين نگراني چنداني براي 
کسب پيروزي در اين ديدار ندارد، مگر اينکه تيم 

مجيدي تيم هفته هاي قبل نباشد.
سرمربي استقالل در خصوص رويارويي تيمش با 
ذوب آهن گفت: »در دو، سه روز گذشته تمرينات 
خوبی داش��تيم. تي��م حريف تيم خوبی اس��ت، 
ذوب آهن را آناليز کرده ايم. اميدواريم بتوانيم سه 
امتياز اين بازی را به دست آوريم. قائدی و اسماعيلی 
ديروز با ما تمرين کردند، اما چون يک جلسه با ما 
تمرين داشتند، به احتمال زياد از ابتدا به آنها بازی 
ندهيم، در خصوص دياباته هم منتظر جواب دکتر 
تيم هستم. او به صورت شخصی با من صحبت کرد 
و گفت که دوست دارد در کنار خانواده اش باشد و در 
فرانسه کارهای فيزيوتراپی را انجام خواهد داد، من 

هم به او اين اجازه را دادم که به مرخصی برود.«
مجيدی درب��اره احتمال تعطيل��ی ليگ برتر به 

دليل کرونا ويروس گفت: »من نخستين بار است 
که اين موضوع را شنيدم و اطالعی از آن ندارم. 
اميدوارم که اين اتف��اق نيفتد و با توجه به اينکه 
مجبوريم چهار روز يک بار بازی کنيم و بازی عقب 

افتاده داريم، اميدوارم بازی فردا برگزار شود.«
حسن استکي، مربي ذوب آهن هم با اشاره به بازي 
س��خت تيمش مقابل اس��تقالل به انگيزه باالي 
بازيکنان اين تيم براي کس��ب س��ه امتياز بازي 
اشاره و عنوان کرد: »بازی با استقالل از لحاظ فنی 
شرايط خاصی دارد. ديدارهای قبلی نشان داده 
که تيم ما رو به رشد بوده است. از لحاظ بازيکنان 
محروم و آس��يب ديده هم مهران درخشان مهر و 
هادی محمدی مصدوم هستند. همه سرحال و 
آماده ايم و به قول آقای رادولوويچ ما فقط برای سه 

امتياز آمديم، چون به آن احتياج داريم.«
  مقابله شهرخودرو با استاد تساوي

در سومين بازي امروز تيم شهرخودرو به مصاف 
نفت مسجدسليمان مي رود، ديداري سخت که 
بايد ديد شاگردان سرآس��يايي مي توانند از پس 
مردان مهدي تارتار که اس��تاد گرفتن مساوي از 
مدعيان باالي جدول هستند، برآيند يا اينکه با از 
دست دادن امتياز اختالف خود را با صدر جدول 

بيشتر از قبل مي کنند.
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شیوا نوروزی

اشرف رامین

وزارت بهداشت دستورالعمل ملی صادر کند
شيوع ويروس کرونا در کشورهای مختلف 
نگرانی های زيادی را به همراه داشته است. 
از آنجايی که مهم تري��ن عامل انتقال اين 
ويروس حضور در محيط های پرجمعيت 
و شلوغ است، رعايت دس��تورالعمل های 
بهداش��تی بس��يار حائز اهميت است. در 
حوزه ورزش نيز بايد به اين مس��ئله توجه 
ويژه داش��ت؛ ورزش��کاران حرفه ای  بايد 
برای کاهش ريس��ک ابتال به اين بيماری 
مراقبت های ويژه ای را در دستور کار داشته 
باشند، چراکه ويروس کرونا تأثير مس��تقيمی روی عملکرد آنها خواهد 
داشت و ممکن است فرصت های حياتی حضور در ميادين بين المللی را از 
آنها بگيرد. به همين دليل در سطح ورزش حرفه ای تمامی موارد بهداشتی 
بايد مدنظر قرار گيرد. عالوه بر اين تماشاگران نيز برای حضور در ورزشگاه ها 
و حمايت از تيم های محبوب خود نبايد نکات بهداشتی را ناديده بگيرند. 
هواداران بايد در استفاده از وسايل عمومی مراعات کنند و در مدت زمان 
حضور در ورزشگاه ها از لمس صورت، چش��م و بينی بپرهيزند تا از اين 
طريق ويروس به بدن شان منتقل نشود. ضمن اينکه با شستن مرتب، با 
حوصله و کامل دست ها می توان احتمال انتقال ويروس را به حداقل رساند. 
تمامی نهادهای ورزشی در مواردی از اين دست، دستورالعمل های خاص 
خود را دارند. همه فدراسيون های بين المللی به اين مسئله واقفند که بايد 
مالحظات الزم را در خصوص تجمع تماشاگران در استاديوم ها به ويژه در 
رشته فوتبال در نظر داشته باشند. منتها شيوع کرونا مسئله ای است که 
تمام کشور را تحت تأثير قرار داده و مسئوليت اصلی آن نيز برعهده وزارت 
بهداشت اس��ت. در واقع اين وزارتخانه با توجه به ميزان اپيدمی ويروس 
کرونا می تواند دستورالعملی ملی صادر کند و در آن زمان ورزش نيز ملزم 
به رعايت از آن خواهد بود. منعی برای برگزاری مس��ابقات بدون حضور 
تماشاگر وجود ندارد و از آنجا که وزارت بهداشت متولی سالمت جامعه 
است، می تواند دستورالعمل هايی را در مورد تعطيلی مدارس، مسابقات 
ورزشی و ديگر موارد صادر کند. در عين  حال بايد از تماشاگران خونگرم هم 
بخواهيم در صورتی که عالئمی از اين بيماری را مشاهده کردند به هيچ وجه 

به ورزشگاه ها نروند و با اين کار به هموطنان خود خدمتی بزرگ کنند.

دکتر احمد هاشمیان

رئيس اسبق کميته پزشکی 
 دلگرمی مردم روستای ممبین فدراسيون فوتبال

به قهرمانان ورزشی 
قهرمان کشتی جهان يک بار ديگر از خوزستان و مناطق محروم اين استان 
بازديد و کمک های مردمی را بين ساکنان توزيع کرد. در روزهايی که برخی 
مسئوالن رس��يدگی به مناطق محروم را فراموش کرده اند حضور اهالی 
ورزشی در اين مناطق مايه دلگرمی مردم به شمار می رود. مدت هاست 
که جمعی از مدال آوران و چهره های شناخته شده کشتی در قالب تشکلی 
مردمی کمک های انسان دوستانه و دستگيری از هموطنان کم برخوردار 
را در دستور کار قرار داده اند. از بين اين ورزشکاران کميل قاسمی مأمور 
رسيدگی به اوضاع مناطق محروم استان خوزستان شده است. او در اين 
مدت بارها به اين منطقه و به ويژه روستای ممبين رفته و از نزديک شرايط 
و نيازهای مردم را بررسی کرده است. روستای ممبين در شمال غربی ايذه 
واقع شده و ميزان محروميت اين منطقه به قدری زياد است که ساکنان از 
داشتن امکانات اوليه نيز محروم هستند. کميل قاسمی که به کمک ساير 
خيرين مقداری اقالم غذايی، بهداشتی و شيرخشک را جمع آوری کرده بود 

با حضور در روستای ممبين اين اقالم را بين روستاييان توزيع کرد.

کیخا به المپیک نزديک شد

نبرد ورامین و سايپا براي صدرنشیني
هفت��ه نوزدهم      والیبال
رقابت هاي ليگ 
برتر واليبال عصر امروز در حالي برگزار مي شود که 
احتماالً اين مسابقات با توجه به تهديد سالمتي 
تماشاگران بدون حضور آنها برگزار خواهد شد. در 
جريان ديدارهاي اين هفته در حساس ترين بازي 
شهرداري ورامين صدرنشين ميزبان سايپا تيم 
دوم جدول رده بندي است. شکست هفته قبل 
وراميني ها و پيروزي سايپا باعث شد دو تيم در 

امتياز 38 برابر ش��وند و حاال هر کدام از آنها که 
بتوانند از اين ميدان پيروز بيرون بيايند به تنهايي 
در ص��در جدول ق��رار مي گيرند. س��پاهان 37 
امتيازي امروز مهمان راهياب ملل مريوان است و 
خوب مي داند که برت��ري برابر اين تيم مي تواند 
باعث صعودش در جدول شود. در ديگر بازي ها؛ 
شهداب يزد ميزبان شهرداري اروميه است، پيکان 
در تهران کاله مازندران را پيش رو دارد و در اراک 
شهروند اين شهر با خاتم اردکان روبه رو مي شود.

تيم ملي بسکتبال ايران بعد از برتري 
حامد قهرمانی
      بسکتبال

مقابل سوريه عصر امروز در دومين 
بازي خود از سري مسابقات پنجره 
نخست رقابت هاي انتخابي کاپ آسيا در سال 2021 به مصاف قطر 
مي رود. ملي پوشان کشورمان در حالي امروز از قطر ميزباني مي کنند 
که اين تيم در ديدار اول خود با حساب 68 بر 57 مغلوب عربستان 
شده و با توجه به قدرت نمايی آسمانخراش هاي ايران مقابل سوريه 
به نظر مي رسد قطر هم نتواند رقيبي جدي براي تيم ملي کشورمان 
محسوب شود. عنايت آتشی، کارشناس بسکتبال ايران در مورد اين 
بازی گفت: »همانطور که ديديد بازی اول ما مقابل سوريه بود که تيم 
ملی ايران به راحتی اين بازی را با برد پش��ت سر گذاشت. در مورد 
قطری ها هم بايد بگويم که آنها هميشه برای خودشان آوازه درست 
می کنن��د، ولي با وج��ود اس��تفاده از بازيکنان خارج��ي هيچ گاه 
نتوانسته اند حريف ما شوند. با وجود اين بايد توجه داشته باشيم که 
در مقابل اين تيم بايد خيلي بهتر از سوريه ظاهر شويم.« وي با اشاره 

به شرايط فني بازي برابر قطر عنوان کرد: »االن دنيا به سمت بازی 
دور از سبد )بازی پيرامونی( رفته است و ديگر زمان بازی در زير سبد 
نيست. من فکر نمی کنم در اين زمينه تيم هايی چون قطر بتوانند 
پا به پای تيم ايران بازی کنند، مگر اينکه ما در شرايط آرمانی نباشيم. 
اعتقاد دارم که کادر فنی تيم ايران نيز آناليز کافی از تيم قطر را انجام 
داده و بردن مقابل آنها سخت نيست. البته تأکيد می کنم که از نظر بار 
فنی بايد بهتر از س��وريه مقابل آنه��ا به ميدان بروي��م.« تيم ملي 
کشورمان بعد از ديدار مقابل قطر در حساس ترين بازي اين مرحله 
خود بايد به مصاف عربستان برود، ديداري که به نظر مي رسد با توجه 
به وضعيت سياسي حاکم بر روابط دو کشور بايد در زمين ثالث برگزار 
شود. آتشی در خصوص وضعيت کشورمان در اين گروه خاطرنشان 
کرد: »در حال حاضر ديگر تيم هايی مثل قطر مانند سال های 1۹۹0 
شرايط خوبی ندارند. اکنون عربستان هم در گروه ايران است که با 
توجه به اين شرايط، ما می توانيم در گروهE  صدرنشين شويم، قدرت 

اول گروه خود باشيم و نخبه پروری کنيم.«

ايران – قطر دومين نبرد انتخابي کاپ آسيا
 آتشي: مي توانیم به راحتي 

صدرنشین شويم

سعيدرضا کيخا،       چهره
ملی پ�����وش 
ژيمناس��تيک ايران به مدال نق��ره رقابت هاي 
بين المللي ملبورن دست يافت تا به اين ترتيب 
شانس کسب سهميه المپيک خود را افزايش دهد. 
کيخا با صعود به فينال خرک حلقه اين رقابت ها 

توانست به مدال نقره اين رقابت ها دست پيدا کند. 
ملي پوش کشورمان که در دور  مقدماتی خرک 
حلقه نمره خوب 14/400 را کسب کرده بود در 
فينال اين وسيله موفق شد با نمره 15/033 در 
جايگاه دوم اين رقابت ها قرار گيرد. ژيمناس��ت 
امريکايی هم با نمره 15/400 قهرمان ش��د. نفر 
سوم اين رقابت ها ژيمناستی از کشور ژاپن بود. 
همچنين  ملی پوشان چين به دليل ويروس کرونا 
در اين رقابت ها حضور نداشتند. کيخا با کسب اين 
نتيجه و با توجه به امتيازاتی که کسب کرده است، 
يکی از اميدهای ايران برای کسب سهميه المپيک 
به شمار می رود. تکليف کسب سهميه المپيک او 
در دو رويدادی که در آينده در باکو و قطر برگزار 
می شود مشخص خواهد ش��د. رقابت های جام 
جهانی ژيمناستيک يکی از مراحل کسب سهميه 
المپيک محسوب می شود و امتيازاتی که کيخا در 
اين رقابت ها کسب کرد تأثير زيادی در المپيکی 
شدن اين ژيمناس��ت دارد. مهدی احمدکهنی، 
ديگر ملی پوش ارزشمند ژيمناستيک ايران که 
روز پنج شنبه هفته گذشته به فينال دارحلقه اين 
رقابت ها صعود کرده بود هم توانس��ت به مدال 

ارزشمند نقره اين رقابت ها دست يابد.

 سپاهان– پرسپولیس 6 امتیازي 
با تماشاگر،بي تماشاگر مسئله اين است

»کرونا« مهمان ناخوانده ليگ برتر

رؤياي رسیدن فوتبال به کاربلدان
حضور چند مدير بازنشسته در بين کانديداهای ثبت نام کرده در انتخابات 
فدراسيون فوتبال نگرانی هايی از بابت تالش برخی  برای دور زدن قانون و 
رسيدن به اهداف شان ايجاد کرده است. در اين شرايط نهادهای نظارتی 

در تأييد يا ردصالحيت اين افراد نقش مهمی را ايفا می کنند. 
در روزهايی که کشور درگير برگزاری انتخابات مجلس بود و شيوع کرونا 
نيز جامعه را تحت تأثير قرار داده است، افرادی که مدعی صندلی رياست 
فدراسيون هستند، بی صبرانه انتظار تأييد صالحيت شان را می کشند تا 
با خيالی آسوده به مسيرشان برای جمع کردن رأی بيشتر و کنار زدن 
رقبا ادامه دهند. نکته ای که در اين بين وجود دارد خيز بازنشسته ها برای 
تصدی مهم ترين پست های فوتبال کشور اس��ت. طبق قانون مجلس 
شورای اسالمی، مديران بازنشسته حق حضور در انتخابات فدراسيون ها 
و حضور در پست های مديريتی را ندارند. همين قانون بود که در نهايت 
چند نفر از بازنشسته های شناخته ش��ده فدراسيون مهدی تاج را وادار 
به استعفا کرد. ضمن اينکه رؤس��ا و مديران چند فدراسيون ديگر هم 
به حکم قانون به رغم ميل باطنی از سمت ش��ان استعفا دادند. بلبشوی 
فوتبال اما اين جرئت را به بازنشسته ها داده تا دوباره شانس خود را برای 

رياست امتحان کنند. 
جالب اينکه آقاي��ان نه تنها اي��ن کار را خالف قان��ون نمی دانند، بلکه 
مدعی اند در فوتبال قحط الرجال است و کسی غير از آنها شايسته نشستن 
روی صندلی رياست فدراسيون نيست. در اين ميان وزارت ورزش اگرچه 
حق دخالت در انتخابات فدراسيون فوتبال را ندارد و بارها بر مستقل بودن 
اين نهاد تأکيد کرده، اما مسئوالن وزارتخانه در اين مدت مخالفت شان را 
با حضور دوباره بازنشسته ها اعالم کرده اند. علی نژاد، معاون وزير ورزش 
ديروز در اظهارنظری به نقش نهادهای نظارتی و ورود آنها به اين مسئله 
اش��اره کرد؛ پروژه ای که افراد امتحان پس داده ب��رای فوتبال تدارک 
ديده اند، بزرگ تر از اين حرف هاست. از يک سو نفرات بازنشسته خود را 
برای جانشينی مهدی تاج محق می دانند و از سوی ديگر نيز برای تعويق 
انتخابات تالش می کنند. آنها برای عملی کردن برنامه های شان شبانه روز 
در حال فعاليت هستند. با توجه به پرونده مديريتی اين چهره ها تنها اميد 
جامعه فوتبال به نهادهای نظارتی اس��ت و اينکه در بررسی صالحيت 
کانديداها بحث بازنشسته ها به صورت ويژه پيگيری شود. الزام اجرای 
مصوبه مجلس در تمامی حوزه ها از جمله ورزش نبايد فراموش ش��ود. 
اينکه عده ای منفعت طلب برای فرار از قانون پای مس��ائل بين المللی و 
حساس شدن فيفا را به ميان بکشند نبايد تأثيری در شيوه اجرای قانون 
داشته باشد. نامزدهای خاص هر زمان که احساس خطر می کنند دست 
به دامن فيفا و محافل خارجی می ش��وند که اين خ��ود مهر تأييدی بر 
صالحيت نداشتن آنهاست. عالوه بر اين در بين نامزدها نفراتی هستند 
که رزومه کاری و مديريتی شان در فوتبال کشور کاماًل مشخص است. 
کافيست نگاهی گذرا به نقش و تأثير آنها در حواشی مختلف مستطيل 
سبز کشور بيندازيد تا مشخص شود که چه کسانی صالحيت حضور در 

فدراسيون را ندارند. 
ضمن اينکه فوتبال پرهزينه ترين و پرحاشيه ترين ورزش ايران است. اگر 
قرار باشد رئيس و ساير مديرانش بازنشسته باشند و قانون در موردشان 
اجرا نشود، قطعاً مدعيان ديگری هم خواستار گرفتن امتيازهای خاص 
خواهند شد. بدون ش��ک رئيس بازنشس��ته که خود به قانون احترام 
نمی گذارد، نمی تواند از فوتباليست ها و ديگر دست اندرکاران اين رشته 
انتظار رعايت قانون را داشته باش��د. بايد به اين مدعيان فراری از قانون 
تأکيد کرد که در فوتبال قحط الرجال نيس��ت. مديريت اين رشته بايد 
به دست کسی سپرده شود که اوالً برای موفقيت در انتخابات به دنبال 
مصوبه، مجوز و س��فارش نباش��ند. ثانياً برای نجات فوتبال از گرداب 
حاشيه برنامه ای عملی ارائه دهد، نه اينکه خود يکی از عوامل به حاشيه 
کشيده شدن فوتبال باشد. قطعاً نهادهای نظارتی با نگاهی موشکافانه 
و دقيق شايستگی نامزدها را مورد بررسی قرار خواهند داد و نقشه  های 

بازنشسته های مدعی را نقش برآب خواهند کرد.

کرونا رو در رو با ورزش جهان 
وزارت ورزش به دستورالعمل بسنده کرد!

ش��يوع ويروس کرونا در کش��ور، ورزش ايران را نيز تحت تأثير قرار داده 
است. در حالی که انتظار می رفت وزارت ورزش و فدراسيون های ورزشی 
مسابقات خود را حداقل تا چند روز بدون حضور تماشاگر برگزار کنند، اما 
اين اتفاق رخ نداد و ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش تنها به برگزاری 
يک جلسه و انتشار يک دستورالعمل بسنده کرد! تنها مسابقه لغو شده در 
ورزش ايران رقابت های تيروکمان داخل سالن قهرمانی کشور است که قرار 

بود هفتم تا نهم اسفند در اراک برگزار شود. 
    

شيوع اين بيماری کشنده بسياری از برنامه های ورزشی در جهان را لغو و 
به زمان ديگری موکول کرده است. وزير ورزش و جوانان کشورمان دستور 
تشکيل ستاد مقابله با گسترش کرونا را داده است. مسعود سلطانی فر در 
اظهارنظری در اين باره گفت: »در پی مشاهده شواهد بيماری کرونا در کشور 
به فدراسيون پزشکی ورزشی برای پيشگيری از کرونا آماده باش داده ايم تا 
دوستان و همکاران ما، تمام تمهيدات الزم را به کار گيرند. از فدراسيون ها 
خواسته ايم در همه محيط های ورزشی مثل اردوها و ورزشگاه ها تدابير الزم 
را اتخاذ کنند. همچنين اعالم کرده ايم، حفظ سالمت ورزشکاران، قهرمانان 
و تماشاگران، به ويژه در مسابقات ليگ  از اولويت های جدی برای پيشگيری 
و مقابله با بيماری کروناست.« نشست اين ستاد چهار مصوبه داشت؛ تدوين 
دستورالعمل کش��وری کرونا ويروس در محيط های ورزشی با هماهنگی 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، تهيه بس��ته جامع آموزشی 
کشوری برای مقابله با کرونا ويروس در سطح کشور، تدوين دستورالعمل 
شرکت در اردوها و مسابقات ورزشی و فراهم شدن زمينه شرکت ورزشکاران 

و دست اندرکاران ورزش در برنامه آموزش همگانی نظام پزشکی.
    

ديدار حساس پرسپوليس – سپاهان و حضور تعداد زيادی از هواداران دو 
تيم، روز گذشته احتمال لغو يا برگزاری اين ديدار بدون حضور تماشاگر را 
مطرح کرد. سهيل مهدی ، سرپرست مسابقات ليگ برتر فوتبال در گفت وگو 
با راديو تهران در اين خصوص اظهار داشت: »واقعيت اين است که بيماری 
کرونا يک بحث بين المللی است. وزارت ورزش هم توصيه هايی داشته و 
ما هم از کميته پزشکی استعالم کرده ايم تا اين دوستان اگر نکاتی در اين 
خصوص دارند به ما بگويند. در بازی سپاهان و پرسپوليس تصميم گرفته ايم 
دست دادن را در فوتبال حذف کنيم و بازيکنان با مشت با هم تماس داشته 
باشند.« مهدی با دور از ذهن خواندن ضدعفونی کردن ورزشگاه ها گفت: 
»ما نگران اين مسئله هستيم و بايد ببينيم سازمان های باالدستی مان چه 
تصميماتی می گيرند. در حادترين شرايط AFC بازی های چين را بيرون 
از اين کش��ور برگزار کرده اس��ت. لغو بازی در اين شرايط ممکن نيست، 
اگر به اين سمت برويم که از حضور تماشاگران در ليگ بهره نبريم ليگ 
ساکتی خواهيم داشت. ضمن اينکه ضدعفونی کردن استاديوم های بزرگ 
مثل آزادی و نقش جهان دور از ذهن است. بحث استقبال و عدم استقبال 
هواداران ممکن است به خاطر شرايط شخصی افراد باشد و توصيه هايی که 
شده است که در اماکن پرتردد حضور نيابند. ما هم به خاطر همين از کميته 

پزشکی خواسته ايم توصيه های الزم را بگويد.«
    

اما ورزش جهان هم با کرونا دس��ت به گريبان اس��ت. پس از آنکه ژاپنی ها 
خبر لغو بازی های المپيک 2020 را تکذيب کردند، اين بار برنامه آموزشی 
داوطلبان اين بازی ها به تعويق افتاد. مسئوالن برگزاری بازی های المپيک از 
ترس شيوع کرونا برنامه ای که برای آموزش داوطلبان المپيک در نظر گرفته 
بودند را تا اطالع ثانوی به تعويق انداختند. در بيانيه صادر شده در اين خصوص 
آمده است: »بازی های المپيک طبق برنامه ريزی ها پيش می روند و المپيک 
لغو نمی شود. کميته برگزار کننده همکاری خود را با کليه سازمان های مرتبط 
برای آماده سازی يک المپيک امن و مطمئن در توکيو 2020 ادامه می دهد.« 
در ايتاليا نيز 42 مسابقه فوتبال لغو شده است. گفته می شود در ايتاليا تاکنون 
18 مورد ابتال به کرونا گزارش شده و حتی مردم منطقه لمباردی نيز قرنطينه 
شده اند. به همين دليل 42 بازی فوتبال در رده های مختلف در ايتاليا لغو شده 
و مسابقات واليبال نيز در دو منطقه پرخطر اين کشور به تعويق افتاده اند. 
همچنين گمانه زنی ها برای لغو جام جهانی تنيس روی ميز نيز باال گرفته 
است. کره جنوبی ميزبان اين مسابقات است و در اين کشور نيز آمار افراد مبتال 
به کرونا رو به افزايش است. بوسان، شهر محل برگزاری جام جهانی است و با 
اينکه قرار بود اين رقابت ها ماه آينده برگزار شود، اما گفته می شود فدراسيون 

جهانی تنيس روی ميز احتماالً اين مسابقات را لغو کند.

اقدامات سیتی برای فرار از محرومیت 
يوفا اخيراً باشگاه منچسترسيتی را عالوه بر جريمه 30 ميليون يورويی، 
از دو فصل حضور در ليگ قهرمانان نيز محروم کرده اس��ت. سران اين 
باشگاه برای حل اين مشکل اقدام به استخدام يکی از گران ترين وکالی 
انگليس کرده اند. ديويد پانيک، يکی از مشهورترين وکالی بريتانياست 
که روزانه 20 هزار پوند درآمد دارد. س��يتی همچنين به دادگاه عالی 

ورزش نيز شکايت کرده است. 

PSG شرط نیمار برای تمديد با
نيمار که تابستان گذشته شايعه جدايی اش از پاری سن ژرمن و بحث 
بازگشتش به بارس��لونا مطرح بود، در صورتی که رقم درخواستی اش 
برای تمديد قرارداد م��ورد موافقت قرار گيرد، در اين تيم فرانس��وی 
خواهد ماند. در صورتی که پارس��ی ها دس��تمزد نيمار را به 600 هزار 
پوند در هفته برسانند، اين س��تاره برزيلی حاضر به تمديد قراردادش 
با اين باش��گاه می شود. اين مهاجم 28 س��اله که با کيليان امباپه زوج 
خطرناکی را در خط حمله پاری س��ن ژرمن شکل داده اند، اين فصل با 
وجود مصدوميت هايی که داش��ته در 1۹ بازی، آمار 16 گل  زده و 10 

پاس  گل را از خود به جا گذاشته است.
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