
 پرون�ده هفت�ه 
دنيا حيدري
    گزارش

بیستم رقابت های 
لیگ برتر در حالی 
عصر دیروز بس�ته ش�د که بازی پرسپولیس- 
سپاهان به دلیل عدم حضور زردپوشان در میدان 
لغو ش�د! ش�هرخودرو اما طبق برنامه و با قبول 
تصمیم قانونی در ورزشگاه خالی از جمعیت به 
مصاف نفت مسجدسلیمان رفت و به پیروزی 2 بر 
ی�ک در ای�ن دی�دار خانگ�ی دس�ت یاف�ت.

شیوع کرونا و اهمیت پیش��گیری و مقابله با آن، 
مس��ئوالن ورزش را بر آن داش��ت تا رویدادهای 
مختلف ورزش��ی را بدون حضور تماشاگر برگزار 
کنند. اگرچه انتظار می رفت مسابقات به طور کامل 
به تعویق بیفتد و ابتدا نیز چنین تصمیمی اتخاذ 
ش��ده بود، اما در نهایت آقایان به این جمع بندی 
رس��یدند که بازی ها بدون حضور تماش��اگران 
برگزار شود. تصمیمی که البته به مزاج سپاهان 
و هوادارانش خوش نیامد، به طوری که مسئوالن 
سپاهان تا آخرین لحظات در تالش برای به تعویق 
انداختن بازی با پرسپولیس بودند. دیداری که به 
واسطه حاشیه های چند سال اخیر برای هر دو تیم 
و هوادارا  ن شان از اهمیت باالیی برخوردار است. با 
وجود این درخواست سپاهان مورد موافقت قرار 
نگرفت تا این تیم به برگزاری بازی هفته بیستم 
برابر صدرنشین لیگ در ورزشگاه بدون تماشاگر 

رضایت دهد. 
  فتاحی: هواداران ما حق داشتند معترض باشند

هواداران س��پاهان که به رغم مخالفت ها برای لغو 
بازی همچنان اصرار داش��تند به تعوی��ق دیدار با 
پرسپولیس، از ظهر یک ش��نبه مقابل هتل محل 
اقامت سپاهانی ها تجمع کرده بودند و با شعارهای 

خود خواس��تار لغو بازی بودند. داستان اما به این 
تجمع ها و سر دادن شعارهای اعتراضی ختم نشد و 
کار را به جایی رساند که بسیاری از آنها هنگام خروج 
اتوبوس سپاهان برای رفتن به ورزشگاه نقش جهان 
مقابل آن دراز کشیدند و از حرکت اتوبوس ممانعت 
به عمل آورند، آن هم در شرایطی که پرسپولیسی ها 
خیلی پیش��تر خود را به ورزش��گاه محل مسابقه 
رسانده بودند. تأخیر سپاهان اما تا جایی پیش رفت 
که از زمان قانونی بازی نیز گذشت. در این شرایط 
فتاحی، سرپرست سپاهان با حمایت از طرفداران 
این تیم تأکید کرد که هواداران س��پاهان حاضر 
بودند بازی ۳ بر صفر به نفع پرسپولیس شود، اما 
به ورزشگاه نرویم: »هوادار ما حق دارد که اعتراض 
کند، ولی این درست نیست که اعالم شود به خاطر 
بیماری کرونا این بازی بدون تماشاگر برگزار شود. 
در حق هواداران سپاهان ظلم شده و هوادار ما باید 
این بازی را از نزدیک می دید. سالمت همه مردم 
برای ما و تمام مسئوالن مهم است، ولی در جلسه 
هماهنگی دیش��ب اعالم کردیم که اگر قرار است 

بازی بدون تماشاگر باشد، برگزار نشود.«
  پیروانی: بعد از وقت قانونی بازی نمی کنیم

پیروانی، سرپرست پرس��پولیس با گالیه از رفتار 
غیرحرفه ای س��پاهان و عدم حض��ور این تیم در 
ورزشگاه صراحتاً عنوان کرد که سرخپوشان بعد 
از سپری ش��دن تایم قانونی بازی نخواهند کرد: 
»این واقعاً درست نیست که بازیکنان ما گرم کنند 
و آماده بازی شوند، اما سپاهان نیاید. قانون گفته 
بازی بدون تماشاگر برگزار ش��ود، اما تیم حریف 
به ورزش��گاه نیامده و بهانه آورده است. به همین 
دلیل پرسپولیس بعد از تایم قانونی حاضر نیست 
بازی کند. در واقع طبق قانون ما نیم ساعت منتظر 

س��پاهان ماندیم، اما این تیم در تایم مورد نظر در 
زمین بازی حاضر نش��د، به همین دلیل حاضر به 
بازی کردن نبودیم، چراکه دلیلی نداشت ما گرم 
کنیم و آماده شویم، س��پاهان هر زمان که دلش 
خواست به زمین بیاید. این پرسپولیس است، نه 

یک تیم محالت و دسته پنجمی.«
  تابش: چطور بازی فینال جام حذفی بعد از 

3 ساعت برگزار شد؟
پرسپولیس همان طور که سرپرست این تیم گفته 
بود ساعت 15:45 و بعد از نیم ساعت صبر کردن 
راهی میدان شد و بعد از دس��ت دادن با داوران و 
گرفتن عکس یادگاری دقایقی را نیز به انتظار تیم 
میزبان ماند، اما پس از عدم حضور سپاهانی ها در 
میدان )به رغم حضور در ورزشگاه( با تصمیم داور 
بازی، شاگردان یحیی راهی رختکن شدند تا خود 
را آماده رفتن از ورزشگاه کنند. این در حالی بود که 
تابش، مدیرعامل سپاهان در گفت وگویی تلویزیونی 
صراحتاً اعالم کرد که بازی انجام می شود: »چطور 
بازی جام حذفی با سه س��اعت تأخیر برگزار شد، 
این بازی هم برگزار می شود. بازیکنان ما در زمین 
حاضر هستند و هیچ مشکلی برای برگزاری بازی 
وجود ندارد.« به رغم  ادعای تابش اما طبق تصاویر 
تلویزیونی سپاهان در زمین حاضر نشد، حتی برای 
گرم کردن. با وجود این بعد از تأیید لغو بازی، تابش 
مدعی شد بازیکنان س��پاهان آماده بازی بودند و 
این پرسپولیس بود که حاضر به بازی کردن نشد. 
تابش اما هیچ اشاره ای به گذشت زمان قانونی برای 
برگزاری بازی و حقی که از پرسپولیس در این میان 

ضایع شده به میان نیاورد!
  سپاهان قصدی برای بازی کردن نداشت

س��هیل مه��دی، سرپرس��ت کمیته مس��ابقات 

سازمان لیگ فوتبال در اظهارنظری جالب توجه 
مدعی ش��د که اراده ای برای برگ��زاری این بازی 
نب��ود. صحبت هایی که به س��پاهانی ها به عنوان 
میزبان بازی برمی گشت. مس��ئله ای که با توجه 
به صحبت ه��ای یحیی گل محمدی، س��رمربی 
سرخپوشان این تصور را ایجاد کرد که سپاهانی ها 
از ابتدا نیز قصدی برای بازی نداشتند: »ما مشکلی 
برای برگزاری بازی نداشتیم و حتی نیم ساعتی را 
هم که زمان خواستند دادیم، اما هیچ تدارکاتی از 
این تیم در زمین نبود و بازیکنان س��پاهان حتی 
نمادین هم برای گرم کردن در زمین حاضر نشدند.« 
مسئله ای که انصاریفرد، مدیرعامل پرسپولیس نیز 
با تعجب به آن اشاره می کند: »مگر می شود گفت 
هواداران اجازه ندادند بازی کنیم. این چه حرفی 
است. س��پاهانی ها به ورزش��گاه آمدند، اما حتی 
تدارکات این تیم هم به کنار زمین نیامدند و این 

نشان می داد آنها قصدی برای بازی نداشتند.«
   بازی باید 3 بر صفر شود

در حالی که باشگاه پرس��پولیس بعد از رخ دادن 
اتفاقات نقش جهان و عدم حضور سپاهان در زمین 
انتظار دارد طب��ق قانون بازی ۳ بر صفر به س��ود 
سرخپوشان اعالم شود، عس��گری رئیس اسبق 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال می گوید که فقط 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می تواند براساس 
گزارش داور در مورد نتیجه بازی پرس��پولیس و 
سپاهان تصمیم گیری کند. مظفری، کارشناس 
داوری اما می گوید وقتی ناظر بازی مراسم ابتدایی 
شروع بازی را برگزار کرده و پس از آن یکی از تیم ها 
حاضر نشده و به تیم دیگر گفته که به رختکن برود، 
طبق قانون باید بازی را ۳ بر صفر به سود تیمی اعالم 

کند که در زمین حاضر شده است.
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شميم رضوان

فريدون حسن

کهکشانی ها فراری از قهرمانی
رئال مادرید نتوانس��ت از فاصله ایجاد شده 
با بارسلونا استفاده کند. تیم زیدان به جای 
اینکه از فرصت به دس��ت آمده بهره بگیرد 
به لوانته باخت تا به این ش��کل بارس��لونا 
را به ص��در ج��دول بفرس��تد. زنگ خطر 
مدت هاس��ت برای الروخا به صدا درآمده، 
منتها گویا در این باشگاه کسی صدای زنگ 
را نمی شنود. شکست مقابل رئال سوسیداد 
در جام حذفی و کن��ار رفتن از کوپا دل ری 
اولین هشداری بود که با بی توجهی سپری ش��د. بعد از آن تساوی مقابل 
سلتاویگو از راه رسید و دست آخر هم شکست برابر لوانته بود که همه چیز 
را بر باد داد. با این اوضاع آینده خطرناکی در انتظار مادریدی هاست. آنها این 
هفته منچسترسیتی را در لیگ قهرمانان در پیش دارند و پس از آن هم نبرد 
در ال کالسیکو را. چیزی که بیش از هر چیز آزاردهنده است قدرت پایین 
خط حمله رئال اس��ت. از وقتی ادن هازارد مصدوم شد فقط وینیسیوس 
توانایی دریبل حریف��ان را دارد،  اما حتی این بازیکن هم نتوانس��ته آمار 
گلزنی رئ��ال را افزایش دهد. در ب��ازی با لوانته بازیکن��ان موقعیت های 
زیادی داشتند، ولی چالش اصلی نبود یک بازیکن تمام کننده است. البته 
این موضوع جدیدی برای رئال نیس��ت و آنها بیش از یک سال است که 
نتوانسته اند این درد را درمان کنند. متأسفانه ضعف گلزنی کماکان دست 
از سر رئال برنداشته و قطعاً اگر این ضعف برطرف نشود نباید انتظار زیادی 
از تیم زیدان داش��ت. در عوض تیم های رقیب به خوبی به ضعف رئال پی 
برده اند و تا می توانند از این تیم امتیاز می گیرند. اگر لوانته توانست دروازه 
کهکشانی ها را یک بار باز کند، قطعاً بازیکنان سیتی هم می توانند گلزنی 
مقابل رئال را به کارنامه حرفه ای شان بیفزایند. در حال حاضر جا ماندن 
از بارسلونا دغدغه اصلی به ش��مار می رود. آبی و اناری ها دو امتیاز پیش 
افتاده اند و با این شرایط پا به ال کالسیکو می گذارند. ال کالسیکو آخرین 
فرصت زیزو برای حل مشکالت روخی بالنکو محسوب می شود و این مربی 

باید نشان دهد از رسیدن به عنوان قهرمانی فرار نمی کند. 

خوزه فيليکس دیاز

 مارکا 
لژيونرها زير ذره بين اسکوچيچ

سرمربي جدید تیم ملي فوتبال در ادامه مالقات هاي خود با لژیونرهاي 
تیم ملي این بار به دی��دار میالد محمدي مدافع خن��ت بلژیک رفت. 
اسکوچیچ طی روزهای اخیر با امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، کاوه 
رضایی، علی قلی زاده و یونس دلفی دیدار کرده بود. دیدار با محمدي 
در شرایطي بود که میالد محمدی در آخرین بازی تیمش در چارچوب 
رقابت های لیگ اروپا 90 دقیقه در مقابل رم به میدان رفت و عملکرد 
درخشانی از خود به نمایش گذاشت. اسکوچیچ قصد دارد با حضور در 
تمرینات لژیونرهای ایرانی شاغل در فوتبال اروپا شرایط فنی و جسمانی 
آنها را مورد ارزیابی قرار دهد تا در کمترین زمان ممکن شناخت بهتری 
از بازیکنانش داشته باشد. گفتنی است، تیم ملی فوتبال ایران تمرینات 

خود را از روز ۲۷ اسفند در تهران آغاز خواهد کرد.

شکس����ت دور 
اشرف رامين

      فوتبال اروپا
انت����ظ��ار  از 
رئال مادری��د، 
بارسلونا را به صدر جدول فرستاد. در هفته بیست 
و پنجم اللیگا تعقیب و گریز دو رقیب س��نتی 
کماکان ادامه دارد؛ پیروزی 5 بر صفر کاتاالن ها 
برابر ایبار با باخ��ت یک بر صفر رئ��ال به لوانته 
ش��رایط را برای صدرنش��ینی دوباره تیم کیکه 
ستین آماده کرد. مسی در این بازی به تنهایی 
چهار گل به ثمر رساند و پوکر کرد. در عوض تیم 
زین الدین زیدان باز هم در امر گلزنی ناکام ماند تا 
این مربی بیش از پیش نگران آینده تیمش باشد: 
»در یک هفته پنج امتیاز از دست دادیم و فوتبال 
به همی��ن تلخی اس��ت. هفته پی��ش رو، هفته 

سرنوشت سازی اس��ت و باید به جاده پیروزی 
برگردیم. باید بلند شد و این شکست را فراموش 
کرد. باید به سیتی و ال کالسیکو فکر کنیم. کمی 
ناراحت��م، به خصوص ب��رای بازیکنانم که تمام 
توان شان را در زمین گذاش��تند. پس از این دو 
نتیجه بد می دانیم که باید در ال کالسیکو پیروز 
شویم. همه کار برای بازگشت به اللیگا خواهیم 
کرد، ولی قب��ل از آن بای��د س��یتی را در لیگ 
قهرمانان شکس��ت دهیم. هر دو بازی اهمیت 
باالیی دارند. چیزی من را نگران نمی کند، فوتبال 
همین است. در این فصل روزهای خوب زیادی 
داش��ته ایم و نباید به خاطر این دو بازی تسلیم 
شویم. نباید از لحاظ ذهنی دچار تزلزل شویم، 
باید انرژی و روحیه مان را بازیابی و به پیروزی در 
دو بازی پیش رو فکر کنیم.« اعتراض س��رخیو 
راموس، کاپیتان روخی بالنکو به داور نیز جنجال 
زیادی به پا کرد: »دوس��ت ندارم درباره داوری 
صحبت کنم، چون آنها انسان هستند و می توانند 
اشتباه کنند. در این بازی دو هند غیرارادی اتفاق 
افتاد، اما داور خطا نگرفت. کاپیتان ها برای کمک 
به داور در زمین هستند. در پایان بازی از او یک 
سؤال پرسیدم که آیا با من مشکل شخصی دارد. 
در دقیق��ه 10 داور در حالی به م��ن کارت زرد 
نشان داد که بازیکن حریف به من ضربه زد!« در 
آستانه ال کالسیکو اوضاع آبی و اناری ها بهتر از 
رئال است و ستین، سرمربی بارسا به آینده 
خوش بین اس��ت: »این برد پ��رگل به ما 
آرامش می دهد و باعث می شود راحت تر 
به بازی های پی��ش رو فکر کنیم. 
مسی برای هر مربی و هر تیمی یک 
تضمین است. واقعیت این است که 
مسی همیشه آماده درخشش است 
و اگر گل هم نزند، پاس گل را می دهد. به همین 
دلیل مس��ی بهترین بازیکن دنیاس��ت. برای 
بازی های دشوار پیش رو قطعاً آماده هستیم و 
خوشبختانه وضعیت بازیکنان نیز عالی است. 
آنها از لحاظ فیزیکی خسته نیس��تند و تیم از 

لحاظ ذهنی نیز مشکل ندارد.«

ایران 95 - قطر 52

پيروزی آسمانخراش ها در سايه کرونا

رئال باخت، مسی پوکر کرد

تقديم صدرنشينی به بارسا

دومین پیروزی 
شيوا نوروزي
     بسکتبال

تیم ملی بسکتبال 
ایران در چارچوب 
رقابت های انتخابی کاپ آس��یا مقابل قطر رقم 
خورد. دو تی��م ایران و قطر دی��روز بدون حضور 
تماشاگران در تاالر بس��کتبال آزادی به میدان 
رفتند. ملی پوشان کشورمان در یک بازی برتر با 

نتیجه 95 بر 5۲ قطر را از پیش رو برداشتند.
مصدومیت زودهنگام بهن��ام یخچالی در کوارتر 
اول از جمله اتفاقات این بازی بود. با اینکه تیم قطر 
تالش می کرد س��رعت بازیکنان ایران را بگیرد، 
ملی پوشان کشورمان خیلی زود نبض بازی را به 
دس��ت گرفتند و قدرت خود را به حریف دیکته 
کردند. برتری ۲4 بر 9 نش��ان دهنده قدرت تیم 
کش��ورمان بود. در وقت دوم نیز ب��ازی به همین 
ش��کل ادامه پیدا کرد. ضمن اینکه س��رمربی به 
سینا واحدی و مسعود سلیمانی اعتماد کرد تا آنها 
اولین حضورشان در ترکیب تیم ملی بزرگساالن را 
تجربه کنند. نیمه اول این دیدار با برتری 45 بر ۲۷ 
به سود کشورمان به پایان رسید. با شروع نیمه دوم 
قطری ها برای جبران امتیازهای از دست رفته به 
میدان آمدند. با اینکه آنها تهاجمی تر عمل کردند، 
اما پرتاب های بی دقت و سراسیمه سودی برایشان 
نداش��ت. در عوض بازیکنان ما با استفاده بهتر از 
موقعیت ها و پرتاب های سه امتیازی فاصله شان 
را افزایش دادند.  در وقت چهارم نیز عماًل بازی در 

دست ایران بود. ملی پوشان به خوبی تاکتیک های 
کادر فنی را در زمین پیاده  کردند و حتی کاری از 
دست بازیکنان چندملیتی قطر هم ساخته نبود. در 
نهایت بازی با همین روند ادامه پیدا کرد و برتری 
95 بر 5۲ تیم ملی بسکتبال کشورمان به دست 
آمد. مهران شاهین طبع در کنفرانس خبری بعد از 
بازی با اشاره به عملکرد شاگردانش گفت: تیم ملی 
ایران سخت تمرین کرده و باید هم مزد زحماتش 
را بگیرد. هم��ه بازیکنان خوب ب��ازی کردند، در 
خانه بازی می کردیم و این یک مزیت برای ما بود. 
امیدوارم در پنجره های بعدی کاپ آسیا عملکرد 
بهتری داشته باش��یم. این ش��انس بزرگی برای 
ماست که بازیکنان جوان خوبی در اختیار داریم 
که در آینده هم کمک بزرگی برای ما خواهند بود. 
پانایوتیس، سرمربی قطر در خصوص این دیدار 
گفت: به ایران تبریک می گویم. بهانه نمی آورم، ولی 
با دو بازیکن مصدوم و دو بازیکن بیمار به این دیدار 
رسیدیم. تیم جوان ما با بهترین تیم آسیا بازی کرد. 
حامد حدادی، کاپیتان تیم ملی نیز در پایان بازی و 
در جمع خبرنگاران عملکرد تیم را مطلوب خواند: 
تیم قطر کمی خسته بود و مصدوم هم داشتند، ولی 
ما خوب بازی کردیم و بازی را تحت کنترل خود 
داشتیم. ضمن اینکه بازیکنان جوان هم در ترکیب 
قرار گرفتند. امیدوارم در ادامه مسیر آمادگی تیم 
با انجام بازی های دوستانه بیشتر این جوانان در 

المپیک به تیم ملی کمک کنند.

سپاهان حاضر به بازی با پرسپوليس نشد!
حاشیه های نقش جهان بدون تماشاگر

وقتی جان ورزشکاران اهميتی ندارد
دنیا این روزها در حالت آماده باش قرار گرفته برای مقابله با ویروس کرونا و 
پیشگیری از گسترده تر شدن محدوده فعالیت آن، مسئله ای که اهمیت مقابله 

با آن، بسیاری از رقابت های ورزشی را در اقصی نقاط دنیا لغو کرده است.
آماده باش این روزهای دنیا برای مقابله با ویروس کرونا که هزاران نفر را در 
نقاط مختلف دنیا مبتال کرده، نشان دهنده اهمیت پیشگیری از آن برای 
عدم گسترده تر ش��دن دامنه فعالیت این بیماری است. مسئله مهمی که 
طی هفته های گذشته لغو مس��ابقات متعددی را به دنبال داشته، چراکه 
جلوگیری از تجمع های غیرضروری بدون تردید بهترین راه پیشگیری از 
این بیماری است. در ایران اما به رغم هشدارهای اولیه و تصمیماتی که در 
خصوص لغو تمامی رویدادهای ورزشی تا دو هفته آینده گرفته شده بود، 
طی سه ساعت وتو و تصمیم نهایی بر این می شود که بازی ها و مسابقات 

بدون تماشاگر برگزار شوند. 
بدون تردید عدم حضور خیل عظیم تماشاگران در مسابقات متعدد ورزشی 
می تواند مسئله مهمی باشد، اما ویروس کرونا که تاکنون بسیاری را به کام 
مرگ کشانده و به سرعت در حال شیوع است؛ نه با کسی تعارف دارد، نه شوخی 

و هر کسی را می تواند مبتال کند، می خواهد تماشاگر باشد یا ورزشکار.
 اما تصمیم آقایان برای برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگر این تصور 
را ایجاد می کند که جان ورزشکاران، مربیان، داوران و دیگر دست اندرکاران 
مسابقات اهمیتی ندارد که تصمیم لغو رقابت های ورزشی وتو و تنها حکم به 

عدم حضور تماشاگران در سالن ها و ورزشگاه ها داده می شود.
در حالی که این روزها همه دنیا برای مقابله و پیش��گیری با این بیماری 
بسیج شده اند و راه های مختلفی را هم در پیش گرفته اند و وزیر ورزش نیز 
جمعه هفته گذشته عالوه بر دستور تشکیل ستادی تحت عنوان مبارزه با 
گسترش کرونا که در فدراسیون پزشکی راه اندازی شد، تأکید کرد که حفظ 
سالمت ورزشکاران، قهرمانان و تماشاگران از اولویت های جدی پیشگیری 
و مقابله با بیماری کروناست، برگزاری رقابت های ورزشی بالمانع خوانده 
می شود و مسابقات ورزشی همانند گذش��ته برگزار خواهد شد و تنها از 
حضور تماشاگران در آن ممانعت می شود. تصمیمی که نشان از بی توجهی 
به اهمیت پیشگیری از کرونا و به بازی گرفتن سالمت ورزشکاران، مربیان، 
داوران و دیگر دست اندرکاران تیم های ورزشی دارد. مسئله ای که بدون 
تردید وزیر ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی در قبال آن مسئول هستند 

و باید پاسخگو باشند. 
برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در حالی به  زعم آقایان بالمانع است که 
طبق یکی از توصیه های فدراسیون پزشکی ورزشی در این خصوص، رعایت 
حریم ایمن 1/5 تا ۲متری با دیگر افراد در تجمعات مثل زمان  حضور در 
ورزشگاه اس��ت، اما آیا در زمان برگزاری یک رقابت ورزشی چنین امکانی 

وجود دارد و ورزشکاران می توانند با رعایت این توصیه مسابقه دهند؟
بی شک نمی توان پیش بینی کرد که ویروس کرونا در چه مکان هایی شیوع 
پیدا کرده و چه کسانی را مبتال. به همین دلیل است که تأکید می شود برای 
پیشگیری از ابتال به این بیماری از تجمع های غیرضروری خودداری شود 
و مکان هایی چون مدارس، دانش��گاه ها، موزه ها و جاهای پرتردد در نقاط 
مختلف دنیا تعطیل شده تا ضمن تأمین سالمت افراد، اقدام مؤثری نیز در 

زمینه پیشگیری این بیماری انجام شود. 
اما چه کس��ی می تواند تضمین دهد که هیچ گونه مشکلی برای سالمتی 
ورزش��کاران، مربیان، داوران و سایر دس��ت اندرکاران در جریان برگزاری 
مس��ابقات مختلف پیش نیاید؟ آیا صرف برگزاری مسابقات بدون حضور 
تماش��اگران می توان به مقابله با کرونا پرداخت؟ آیا برگزاری رقابت ها بر 
سالمت ورزشکاران و دست اندرکاران رقابت های مختلف ورزشی ارجحیت 
دارد که تصمیم لغو مسابقات طی تنها سه ساعت وتو می شود تا ورزشکاران 
مجبور باش��ند به رغم لزوم رعایت احتیاط های ضروری، با یکدیگر رو به رو 
ش��وند. حال آنکه لغو مس��ابقات تا زمان کنترل و کاهش سرعت انتقال 
این بیماری و یافتن راه درمان کرونا، یک امر ضروری اس��ت که بس��یاری 
از کش��ورهای دنیا را به آن واداش��ته تا از انتقال هرچه بیشتر این ویروس 
جلوگیری کنند، اما بی هیچ توضیح قانع کنند ه ای در کشور حکم به برگزاری 
مسابقات داده می شود. مس��ئله ای که دغدغه مربیان، بازیکنان، داوران و 
دیگر ارکان ورزش را به دنبال داشته، نگرانی که هنوز هیچ پاسخ منطقی و 

قانع کننده ای به آن داده نشده است!

تکرار قهرماني فرنگي در آزاد
تکيه کشتي ايران بر قله قاره کهن

به دنبال قهرماني تیم ملي کشتي فرنگي در مسابقات قهرماني آسیا، 
تیم ملي کشتي آزاد هم ترک عادت نکرد و در این مسابقات قهرمان 
شد تا باز هم ثابت شود ایران قدرت بالمنازع کشتي قاره کهن است.

تیم ملي کشتي آزاد ایران با کسب دو مدال طال، دو نقره و چهار برنز به 
مقام قهرماني رقابت هاي آسیا در دهلي نو هند دست یافت. شاگردان 
غالم محمدي که در پایان مسابقات پنج وزن اول این مسابقات موفق به 
کسب یک مدال طال، یک نقره و دو برنز شده بودند، دیروز و در آخرین 

روز مسابقات در پنج وزن دوم با حریفان خود سرشاخ شدند.
اتفاق مهم دیروز رقابت ها در وزن 1۲5 کیلوگرم افتاد، جایي که کشتي 
ایران با پرویز هادي امید کس��ب مدال طال را داشت، اما سنگین وزن 
کش��ورمان در کمال ناباوري در مرحله نیمه نهایي مقابل حریف قزاق 
خود ضربه فني شد و به رده بندي رفت. با این حال آزادکاران کشورمان 
دیروز با کسب یک طال در 9۲ کیلوگرم و یک نقره در 86 و دو برنز در 
وزن هاي ۷4 و 1۲5، در نهایت عنوان قهرماني این مسابقات را به دست 

آوردند و بر بام قاره کهن ایستادند.
   ابراهیمي تنها طالیي روز دوم 

صبح دیروز احمد بذري و محمدجواد ابراهیمي کشتي گیران اوزان 86 
و 9۲ کشورمان با غلبه بر تمام حریفان مراحل مقدماتي راهي دیدارهاي 

نهایي این دو وزن شدند.
در 86 کیلوگرم احمد بذري پس از استراحت در دور اول در دور دوم با 
نتیجه 5 بر 4 عظمت دولت بیکوف، دارنده مدال نقره آسیا از قزاقستان 
را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 16 بر 5  
عیسی شاپیف از ازبکس��تان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال 
شد. بذری در دیدار نهایی به مصاف شوتارو یامادا از ژاپن رفت که این 
کشتي در نهایت با نتیجه 10 -10 مساوي به پایان رسید تا حریف ژاپني 

برنده شود و بذري نقره بگیرد.
محمدجواد ابراهیمي، آزادکار 9۲ کیلوي کشورمان هم در دور نخست 
با نتیجه 6 بر ۲ ایلیسخان چیالیف از قزاقستان را شکست داد. وی در 
دور دوم و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 10 بر۲  آجی نیاز صفرنیازاف 
از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. رقیب ابراهیمی 
هم در فینال یک ژاپني بود، او به مصاف تاکوما اوتسو رفت و 10 بر صفر 

حریفش را مغلوب کرد و طالیي شد.
   شگفتي در 125 کیلوگرم

اما سه کش��تي گیر دیگر ایران یعني مجید داس��تان در 61 کیلوگرم، 
مصطفي حسین خاني ۷4 و پرویز هادي در 1۲5 کیلوگرم با راهیابي به 
دیدارهاي رده بندي شانس کسب مدال برنز را داشتند که حاصل تالش 

آنها کسب دو مدال برنز و یک عنوان پنجمي بود.
در این بین اما عدم راهیابي پروی��ز هادي به فینال وزن 1۲5 کیلوگرم 
با ضربه فني شدن مقابل حریف قزاقستان شگفتي روز دوم مسابقات 
بود که همه را غافلگیر کرد. پرویز ه��ادی در دور اول با نتیجه 14 بر 4 
عمر سارم از سوریه را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل آیال الزاریف، 
قهرمان آسیا از قرقیزستان با نتیجه 10 بر صفر پیروز شد و به مرحله 
نیمه نهایی راه یافت. هادی در این مرحله مقابل یوسوپ باتیرمورزایف 
از قزاقستان با نتیجه 4 بر صفر ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت. 

او در این دیدار کشتي گیر تاجیک را 10بر صفر برد و برنزي شد.
مجید داستان، کشتي گیر 61 کیلوي کشورمان در دور نخست با نتیجه 
11 بر صفر گامبایار نامسرای از مغولستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد 
با نتیجه 4 بر ۲ مغلوب اولوبک ژولدوشبیکوف، دارنده مدال طالی زیر 
۲۳ سال جهان از قرقیزستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار 
فینال راهی گروه بازنده ها شد. داس��تان در این گروه مقابل نوربوالت 
عبداله یف از قزاقستان با نتیجه 1۲ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی 
دیدار رده بندی شد. حریف وی در این دیدار راحول آواره از هند بود که 
نماینده کشورمان با قبول شکست مقابل این حریف به عنوان پنجمي 

دست پیدا کرد.
در وزن ۷4 کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست با نتیجه ۳ بر 
صفر بکجان ژامبولوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور 
بعد مقابل جیتیندر از هند با نتیجه ۲ - ۲ مغلوب شد و با توجه به حضور 
این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت. حسین خانی 
در این گروه پارینا چامنانجان از تایلند را با نتیجه 10 بر صفر مغلوب 
کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار به مصاف سومیابازار 
زاندانبود از مغولس��تان رفت و در یک کش��تي برتر 5 بر صفر پیروز و 

صاحب مدال برنز شد.

کرونا کاراته را زودتر به اتريش فرستاد 
تیم ملی کاراته ایران که قرار بود بامداد چهارش��نبه عازم اتریش شود به 
دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا و امکان به وجود آمدن مشکل در اعزام 
ملی پوشان به لیگ جهانی، چند روز زودتر عازم محل برگزاری رقابت ها 
شد. بر این اساس سارا بهمنیار، رزیتا علیپور، حمیده عباسعلی، سمانه 
خوشقدم)سرمربی(، ذبیح اهلل پورشیب و س��جاد گنج زاده صبح دیروز و 
فاطمه صادقی)کاتا(، بهمن عسگری، علی اصغر آسیابری، طراوت خاکسار، 
سیدشهرام هروی)سرمربی( و جواد سلیمی رئیس کمیته داوران کشورمان 
ظهر دیروز تهران را به مقصد سالزبورگ ترک کردند. سومین مرحله لیگ 

برتر کاراته از روز جمعه 9 تا 11 اسفندماه برگزار می شود.

لغو مسابقات سنگ نوردي به علت کرونا
تمامی مسابقات سنگ نوردی جام فجر به دلیل ویروس کرونا لغو و تمامی 
ورودی های پرداخت شده از طرف ورزشکاران به آنان بازگردانده خواهد 
شد. فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در اطالعیه اعالم کرد، 
کمیته مسابقات و لیگ فدراس��یون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در 
پی اطالعیه مورخ سوم اسفندماه ستاد مقابله با گسترش بیماری کرونا 
در فدراسیون پزشکی ورزش��ی مبنی بر لغو تمامی رویدادهای ورزشی، 
به منظور اهمیت حفظ سالمتی ورزشکاران، دست اندرکاران و همچنین 

عالقه مندان، تمامی مسابقات را لغو مي کند.
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