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باید تهدید را به فرصت تبدیل کرد

مارکا (اسپانیا)

استار اسپورت (انگلیس)

کوریره دلواسپورت (ایتالیا)

بــازی هــای المپیــک  ۲۰۲۰توکیــو بــه
تعویق افتاد و به ســال  ۲۰۲۱موکول شــد.
تصمیمی که به نظر می رسد خبر خوبی
بــرای همه دنیا بود و در این شــرایط ،این
روزنامه با انتشار این عکس کارتونی روی
یهای
جلد خود تیتر زد «:توکیو ۲۰۲۱؛ باز 
پیروزی»

تعویق یک ســاله المپیک  ۲۰۲۰توکیو در
حالی اعالم شــد کــه همه دنیــا با تعویق
آن موافق بودند و این بازیها قرار اســت
ســال  ۲۰۲۱برگزار شــود .فعــاً  ۲۴جوالی
 ۲۰۲۱برای شــروع آن تعیین شــده است.
روزنامــه اســتارعنوان «آتــش یــخزده» را
برای این اتفاق انتخاب کرده است.

ســازمان لیگ فوتبال ایتالیــا اعتقاد دارد
فقــط  ۴۵روز بــرای کامــل کــردن ایــن
فصــل ســری  Aنیــاز اســت و با لغــو یورو
 ۲۰۲۰میتوان امیدوار بــود این رقابتها
تابستان به پایان برســد .در این بین ،این
روزنامه تیتر«اسکودتو در  ۴۵روز» را روی
جلد خود برده است.

سارا بهمنیار ،کاراته کا المپیکی در گفت و گو با «ایران»:

شاید تعویق المپیک به سود ورزش ایران باشد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

شــیوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث لغو
مسابقات ورزشی شده و در جدیدترین تصمیم،
مســئوالن برگــزاری مســابقات المپیــک 2020
اعــام کردنــد ایــن رویداد یک ســال بــه تعویق
افتــاده اســت .با ایــن وجــود در روزهای گذشــته
اسامی کاراته کاهایی که موفق به کسب سهمیه
المپیــک شــدهاند ،اعــام شــد و نــام  4کاراته کا
کشــورمان در لیست ورزشکاران اعزامی به توکیو
اســت .فدراســیون جهانی کاراتــه حضور بهمن
عسگری ،ســجاد گنج زاده ،حمیده عباسعلی و
سارا بهمنیار در توکیو را تأیید کرد.
ســارا بهمنیار ،کاراته کا وزن منهای  55کیلوگرم
به خبرنگار «ایران» گفــت« :کاراته ایران تاکنون
توانســته  4سهمیه المپیک بگیرد و فکر میکنم
در مســابقات پیش رو هم می توانیم  2ســهمیه
باقــی مانده را کســب کنیم .بقیه بچهها شــرایط
خوبــی برای کســب ســهمیه دارند .کاراتــه ایران
میتوانــد در کاتــا بانوان هم ســهمیه بگیــرد و با
نفرات بیشتری در المپیک توکیو حضور یابد .در
ســالهای اخیر کاراته در بخش بانوان پیشرفت
خوبی داشــته و شــاید کمتر کارشناسی کسب دو
ســهمیه المپیک در بخش بانــوان را پیشبینی
میکرد ».او در خصوص کسب سهمیه المپیک
اظهار داشــت«:خیلی خوشــحالم که توانســتم
ســهمیه بگیــرم و در بزرگتریــن رویــداد ورزشــی
زندگــیام حضــور یابم .مســیر بســیار ســختی را

پشت سر گذاشتیم و در طول  18ماه  20مسابقه
گزینشــی المپیــک را پشــت ســر گذاشــتیم و در
کل کاراتــه کاهــا فشــار ســختی را تحمــل کردند.
سهمیه المپیک توکیو از طریق سیستم رنکینگ
شــبیه ماراتنی نفســگیر بود و در دو سال اخیر در
مسابقات متعددی مبارزه کردم».
این کاراته کا المپیکی گفت« :در المپیک  8کاراته
کا برتر در هر وزن حضور دارند و قطعاً هیچ کدام
از اینها برای شکســت به توکیو نمیآیند .همه از
بهترینهــا هســتند و ایــن موضــوع کار را بــرای
کســب مدال سختتر میکند اما با توجه به این
موضــوع که مدال المپیک تنها مدالی اســت که
مــن آن را در ویتریــن افتخاراتم ندارم ،ســعی و
تالشــم را میکنم در بزرگترین رویداد ورزشــی
جهان به خوشــرنگترین مدال دســتیابم و این
مدال را به کلکسیون مدالهایم اضافه کنم».
بهمنیار اظهار داشت « :مرحوم نامجو در رشته
وزنهبــرداری در المپیــک  1956آخریــن مــدال
گیالنیــان را در المپیــک کســب کــرده و  6دهه از
آخریــن مــدال المپیکــی ورزشــکاران گیالنی در
ایــن آوردگاه بــزرگ میگــذرد .تــا بــه اینجــا هم
محمد رهبری (شمشیربازی) و آرمین هادی پور
(تکواندو) از استان گیالن موفق به کسب سهمیه
المپیــک توکیو شــدهاند ،امیــدوارم ورزشــکاران
بیشــتری از اســتان گیــان ســهمیه بگیرنــد و در
المپیــک حضــور یابنــد .میخواهــم طلســم 6
دهــه ناکامــی هــم اســتانیهایم ،گیالنیهــای
عزیــز را در کســب مــدال المپیــک بشــکنم».
دارنده نشــان برنز مســابقات جهانی اسپانیا در

خصوص شیوع بیماری کرونا در جهان و تعویق
مســابقات المپیک بیان داشــت« :پیــش از این
صحبتهایــی در خصــوص تعویــق مســابقات
المپیک شــده بــود و این احتمال وجود داشــت
که المپیک به دلیل شیوع کرونا به تعویق بیفتد.
خیلی از کشــورها درخواســت کردنــد تا المپیک
به زمان دیگری موکول شــود و باالخره مسئوالن
تصمیــم خــود را گرفتند و مســابقات را به ســال
آینــده موکول کردند .شــاید تعویــق المپیک به
سود ورزش ایران باشد».
او بــا اشــاره بــه اینکــه در ابتــدا شــیوع کرونــا در
اســتان گیــان روند رو بــه باالیی داشــت ،افزود:
«خوشــبختانه تمامــی ارگانها در اســتان گیالن
دســت به دســت هم دادند و تالش میکنند که
بــا این ویروس مقابله کنند .بعد از لیگ جهانی
اتریــش تمرینــات ما در آلمان برگزار شــد و ما از
آلمــان به ایــران آمدیم .پس از حضــور در ایران
تمریناتمــان تعطیل شــد و بزودی در شــرایط
کنترل شده تمرینات مان آغاز خواهد شد ».این
کاراته کا گیالنی در خصوص مســافرت برخی از
هموطنان به شــمال کشــور با وجود توصیههای
هشــدار دهنده مســئوالن ،گفت« :بعد از شــیوع
کرونا خیلیها به شــمال کشــور آمدنــد اما فقط
با مانــدن در خانه میتوانیم زنجیره شــیوع این
ویــروس را قطع کنیم .کرونا به ما یاد داد که تنها
مسئولجانخودماننیستیمبلکهمسئولحفظ
جان و سالمت دیگر هموطنانمان نیز هستیم.
شاید اگر مردم کشــورمان بیشتر همکاری کنند،
بتوانیم خیلی زود جشن پیروزی بر این ویروس

را بگیریــم ».او با اشــاره به اینکه امســال
بیســت و یکمیــن بهار زندگــیاش را
در کنــار خانوادهاش جشــن گرفته،
اظهــار داشــت« :اولیــن آرزوی
مــن بــه دســت آوردن ســامتی
هموطنانــم اســت اینکــه ایــن
ویروس نه تنها در کشــور ما بلکه
در سرتاســر جهان پایــان پذیرد و
یکی دیگر از آرزوهای من کسب
مــدال المپیــک
است».

شیوع ویروس کرونا در یکی ،دو ماه گذشته شرایط تحمیلی
ویــژه ای را بــرای تمام مــردم دنیا به وجــود آورده و همین
یادداشت
موضــوع باعث شــد تــا کمیته بیــن المللــی المپیک پس
از بررســی شــرایط موجــود تصمیــم بــه تعویق یک ســاله
مســابقات المپیک توکیو بگیرد .این تصمیم را می توان از
جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داد .تعویق المپیک،
سعید فائقی اتفاقــی نبود که کشــوری یا افرادی به دنبال آن باشــند ولی
معاون اسبق حاال کشــورهایی از این شرایط بهره می برند که تهدید را به
سازمان تربیت فرصت تبدیل کنند .البته با توجه به شرایطی که کشورمان
بدنی
درگیر آن است ،معلوم نیست که چنین تفکری وجود دارد
یا نه و این موضوع در چند وقت آینده خودش را نشــان خواهد داد ولی با این
حال ،امیدوارم که دســت اندرکاران ورزش برنامــه جدیدی را طراحی کنند که
این وضعیت منفی به یک وضعیت مثبتی تبدیل شود .البته وضعیت فعلی
هــم خیلی پیچیده نیســت که بگوییم نیاز به انجــام کار ویــژه ای دارد .ورزش،
یک سیســتمی اســت کــه در آن افــراد توانایــی های خــاص خودشــان را دارند
و حتــی همین حــاال که توصیه شــده مردم در خانــه بمانند ،بهتریــن راه برای
حفظ ســامتی ورزش اســت .با همین ورزش های ســاده هم می توان بخشی
از ســامتی بدن را تأمین کرد .چرا که بنا بر نظر پزشــکان ،یکی از بهترین راه ها
برای باال بردن ایمنی بدن ،ورزش است و با همین ورزش های ساده می توان
دستگاه های تنفسی را تقویت کرد .همچنین در شرایط فعلی و در همین خانه
ماندن هم می توان برای ورزشــکاران حرفــه ای نیز برنامه ریزی کرد و آن را به
نوعی می توان تدارکات حضور در المپیک دانست .مخصوصاً ورزشکارانی که
در رشته های انفرادی کسب سهمیه کرده اند ولی در بخش ورزش های تیمی
کمــی مشــکل وجــود دارد .در ورزش های جمعی و تیمی هم بــا توجه به نرم
افزارهایــی کــه وجود دارد ،می تــوان برنامه های مختلفی را پیــاده کرد و ما اگر
بتوانیم به لحاظ علمی خودمان را تجهیز کنیم ،می توانیم کارها را پیش ببریم.
متأســفانه یکی از مشــکالت مــا در ورزش ،عدم توجه زیــاد به بحث علمی آن
است ولی اگر بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و علم خودمان در ورزش را
باال ببریم ،می توانیم خودمان را آماده کنیم .در کل ،البته باید جلساتی را برگزار
کرد تا برنامه ریزی بهتری را برای موفقیت در ورزش انجام داد.

شوخی AFCبا برگردان جهانبخش

صفحه رســمی  AFCدر
راســتای پیــام «در خانــه
اخبـــار بمانیم» شــوخی جالبی
با قیچی برگردان جهانبخش کرد .ستاره
ایرانــی برایتــون مقابل چلســی در لیگ
برتر انگلیس ،گلــی زیبا با حرکت قیچی
برگردان به ثمر رســاند کــه مورد تمجید
رســانهها قــرار گرفــت و حــاال  AFCبــا
انتشــار گرافیکی ضربه او و این متن طنز
کــه «تصور کنید این حرکــت را در خانه بزنید» اعالم کرد که مهمترین راه برای
مبارزه با ویروس کرونا در خانه ماندن است.

تست کرونای حسینی و ترابزونی ها منفی شد

باشــگاه ترابزون اســپور که ســیدمجید حســینی در آن توپ میزند در بیانیه ای
اعــام کــرد که از تمامــی بازیکنان خود تســت کرونا گرفته و جــواب همه آنها
منفی بوده اســت .این تیم در حال حاضر در صدر رقابتهای لیگ ترکیه قرار
دارد .سوپرلیگ ترکیه پس از شیوع ویروس کرونا مانند اغلب لیگهای معتبر
اروپایی تعطیل شده است.

بهمنیــار در روزهایی که مردم اســتان گیالن گرفتار
کرونــا ایــن ویــروس خطرنــاک هســتند ،بیــکار
بــــرش
ننشســته و به هم استانیهای خود کمک میکند.
این کاراتهکا که در شهرســتان آستانه اشــرفیه زندگی می کند از همان
روزی که به کشور رسید کمک های خود را آغاز کرد و شخصاً کمکها را
تحویل نیازمندان داد .او بیان داشــت« :اولویتهای من خانوادههای
ورزشــی بی بضاعت و پس از آن روســتاهای محروم اســت .بــا کمک برخی
از دوســتانم بســتههایی شــامل مواد شــوینده و غذایی آماده کردیم و در اختیار
خانوادههای نیازمند قرار می دهیم».

رادوشوویچ :از خانه بیرون بیاییم ،زندانی می شویم

بوژیدار رادوشــوویچ دروازه بان کروات پرســپولیس که به کشــورش ســفر کرده ،به
ورزش ســه گفت «:من و خانوادهام در قرنطینه  14روزه هســتیم و نکات بهداشتی
را رعایت میکنیم .ما از خانه بیرون نمیرویم و پلیس رفت و آمد را هرروز کنترل
میکنــد و پزشــکان نیز کار خــود را انجام میدهند .این به خاطر این اســت که ما از
کشوری با ریسک باال مثل ایران آمده ایم که بیشترین میزان ابتال را دارد .االن فکر
کنم تمام کشورها در قرنطینه هستند و کسی از محل سکونت خود خارج نمیشود.
جریمه های سختی برای کسانی که از خانه خارج شوند وجود دارد؛ حتی زندان!»

طارمی در پرتغال هم رکورد زد

علیرضا استکی ،سرمربی تیم ملی بوکس درگفت و گو با «ایران»:

باید  4سهمیه می گرفتیم ولی سرما را بریدند
حامد جیرودی
خبرنگار

رقابتهای بوکس انتخابی المپیک در قاره آســیا در حالی
اواخــر اســفند ســال گذشــته در شــهر امــان پایتخــت اردن
برگزار شــد که دانیال شــهبخش در وزن  ۵۷کیلوگرم و سید
شاهین موسوی در  ۷۵کیلوگرم ،توانستند دو سهمیه برای
بوکــس ایران جهــت حضور در المپیک توکیو کســب کنند.
علیرضا اســتکی ســرمربی تیم ملــی بوکس درباره کســب
این  2ســهمیه به خبرنگار«ایران» چنیــن توضیح داد «:ما
با  8بوکســور دراین مســابقات شــرکت کرده بودیم و باید 4
سهمیه می گرفتیم .متأسفانه سهمیه امید احمدی صفا را
از ما دزدیدند و کمیته ملی المپیک هم به دنبال این است
که یا ســهمیه را بگیریم و یا نتیجــه را برگردانیم .در بوکس
هم شرایطی هست که اگر داد و بیداد کنیم ،اخراج می کنند
و خیلــی نمی توانســتیم اعتــراض کنیم و ســرما را بریدند.
دربــاره ســهمیه های دیگر هم باید بگویم ،مــا روی 69 ،81
و  63کیلوگرم هم حســاب کــرده بودیم ولی متأســفانه در
اوزان  81و  69انتظــارات مــان بــرآورده نشــد .البته بچه ها
زحمتشــان را کشــیدند .مــا دراین مســابقات  19مســابقه
دادیم که  9تای آن را بردیم و کشــورهای بزرگی مثل چین،
ژاپن ،ازبک ،مغولســتان ،عراق و  3کشــور اقیانوســیه مثل
اســترالیا را بردیم .بچه هــای ما حتی یک اخطار نگرفتند و
از جان مایه گذاشتند».
او ادامــه داد «:درایــن رقابت ها  39ســهمیه توزیع شــد .ما
هم می توانســتیم با تالش بیشتر ،ســهمیه های دیگری را
کســب کنیم که نشد و تالش می کنیم تا در مسابقات دیگر
به سهمیه برسیم ولی بچه های ما توانستند تابوی ازبک و
قزاق را بشــکنند و در  75کیلو آنقدر موســوی خوب بود که
نتوانستند حقش را بخورند .درکل تیم ما خیلی خوب بود.
این موضوعی نیست که من آن را بگویم و تمام رسانه های
خارجی حاضر در مسابقات این حرف ها را می زدند .البته
مــا در باد این  2ســهمیه نمی خوابیم و تــاش می کنیم تا
در مسابقات جهانی سهمیه های دیگری را کسب کنیم .از
همه تشکر می کنم که پشت این تیم بودند».

اســتکی درباره تعویق یک ســاله المپیک چنین واکنشــی
داشــت «:متأســفانه کرونــا کام همــه را تلــخ کــرده و بــه
مصیبت دیدگان تسلیت می گویم .امیدوارم هر چه زودتر
از آن عبــور کنیــم و از مردم می خواهم در خانههایشــان
بماننــد .دربــاره تعویــق المپیــک هــم بایــد بگویــم ایــن
تصمیمی است که از طرف  IOCبه خاطر شرایط موجود
گرفتــه شــده و حــاال هــم مــا بایــد برنامه هــای مــان را به
صــورت دیگری دنبال کنیم .مــا در ادامه کارمان به دنبال
ســهمیههای دیگر بودیم ولی با توجه به تعویق المپیک،
خیلــی روی المپیکی ها متمرکز نمی شــویم .چرا که باید
تاریخ بعدی مسابقات کسب سهمیه به دست مان برسد
و بــرای آن برنامه ریزی کنیم ولی قطعاً رویداد آســیایی و
جهانــی داریم و باید تمرینات مــان را دنبال کنیم تا روند
رو به جلویی داشــته باشــیم ».ســرمربی تیم ملــی درباره
شــرایط احسان روزبهانی ستاره بوکس ایران هم صحبت
کرد«:مــا بایــد از این به بعــد احســان را در وزن دیگری در
انتخابیهــای تیــم ملــی مــورد آزمایــش قرار دهیــم ولی
قطعاً دیگر او در وزن  81کیلوگرم نخواهد بود .چون در این
وزن ،زیــاد وزن کــم می کند و این تعویق المپیک هم یک
فرصتی برای احسان به وجود آورد تا خودش را در وزن 91
کیلوگــرم آزمایش کند .نه من موافــق ادامه فعالیت او در
وزن  81کیلو هســتم و نه خودش .البته ما  91کیلوگرمهای
خــوب دیگری هــم داریم و فقط مقداری در ســنگین وزن
مشــکل داریم و امیدواریم یک ســری نخبه را پیدا کنیم تا
روی آنها برنامه ریزی کنیم».

مسی و رونالدو به بیماران کرونایی ،یک میلیون یورو کمک کردند

واکنش جامعه ورزش به تعویق یکساله المپیک
گــروهورزش/کرونــا همان طور که روی زندگــی مردم جهان تأثیر
فراوانــی گذاشــته ،روی ورزش دنیــا نیــز ســایه انداخته اســت .در
همین رابطه ،چهرههای مختلف و ستارهها برای کمک به مردم،
فعالیتهایخودراآغازکردهاند.کمکیکمیلیونیوروییلیونل
مسی برای مقابله با کرونا در شهر بارسلون و همچنین کمک یک
میلیون یورویی پپ گواردیوال سرمربی بارسلونایی منچستر سیتی
و نیز کمک یک میلیون یورویی کریستیانو رونالدو و ژرژ مندس به
 3بخش مراقبتهای ویژه مبتالیان به ویروس کرونا در پرتغال از
این دســت کمکها بوده اســت .در این شرایط ،تعلیق مسابقات
بوندسلیــگا آلمــان تا تاریــخ  11اردیبهشــت تمدید شــد و تمام
اعضای باشگاه بایرن مونیخ هم  20درصد حقوق این ماه خود را
کاهش دادند .در حال حاضر ،بالروس تنها لیگ فوتبال اروپاست
که مسابقاتش همچنان برگزار می شود و الکساندر هلب ،اسطوره
فوتبــال بــاروس هم به شــوخی گفته شــاید بهتر اســت مســی و
رونالــدو برای ادامه فوتبال خــود به بالروس بیایند .البته با بهبود
وضعیت شیوع کرونا در چین ،فعالیتها در این کشور کم کم آغاز
می شود و در این شرایط ،حامد حدادی ستاره بسکتبال کشورمان
هم به چین بازگشته تا در تمرینات نانجینگ حضور پیدا کند.
اما کرونا تبعات بیشــتری هم داشــته و پس از اینکه در چند وقت
اخیر اخباری مبنی بر احتمال لغو المپیک به گوش می رسید ،این
اتفاق باالخره افتاد و در پی درخواست شینزو آبه نخستوزیر ژاپن،
کمیته بینالمللی المپیک بهطور رســمی المپیک  ۲۰۲۰توکیو را
یک سال به تعویق انداخت و توماس باخ با این موضوع موافقت
کرد .به گزارش آ آس اسپانیا و چمپیونات روسیه ،بر اساس توافق
صورتگرفته قرار است المپیک توکیو بهجای تابستان سال جاری
در روزهــای  24جــوالی تــا  9آگوســت  2( 2021تا  18مــرداد )1400
برگزار شود .در همین خصوص IOCبا ارسال ایمیلی ،کشورهای
شــرکت کننده را در جریان تعویق یک ســاله بازیهای توکیو قرار
داد کــه در متن ایمیل که به کشــورمان هم ارســال شــده ،آمده«:
متأســفانه انتشار ویروس کرونا ســرعت بیشتری درسراسر جهان
گرفته و به تبع آن کشــورها و ورزشــکاران بیشتری تحت فشار قرار
گرفتهاند .این موضوع بین توماس باخ رئیس کمیته بین المللی
المپیک و شــینزو آبه نخســت وزیر ژاپن ،مورد بحث قرار گرفت و
نتیجه این گفت و گو به تعویق انداختن بازیهای المپیک به سال
آینده ،البته با شــرط برگزاری تا تابســتان  2021شــد و این موضوع

اوپتــا ،یکــی از منابع تحلیلــی -آماری در فوتبــال اروپا در توئیتی عنــوان کرد که
مهدی طارمی تا پایان هفته بیست و چهارم لیگ برتر پرتغال موفق به گرفتن
 ۶پنالتی شده که نشان میدهد این مهاجم ایرانی  2برابر و بیشتر از هر بازیکن
دیگری در این کشور توانسته این کار را انجام دهد و رکورد جالب توجهی بر جای
بگذارد .این در حالی اســت که طارمی  3بازی را به دلیل آســیب دیدگی و یک
مسابقه را به علت محرومیت از دست داده و در  ۲۰دیدار دیگر ۱۶ ،حضور ثابت
داشته و  ۴بار هم بهعنوان بازیکن جانشین به میدان رفته است .او موفق شده
 ۸گل به ثمر برساند و یک پاس گل بدهد تا با این عملکرد ،بهترین گلزن ریوآوه
نیز به حساب بیاید.

هشدار روابط عمومی وزارت ورزش به تیم لیگ برتری

بالفاصله توســط هیأت اجرایی نیز به تصویب رسید .ما در اسرع
وقت با تمامی ذینفعان تماس خواهیم داشــت تا از پیشــرفت و
توسعه برنامههای الزم برای این تغییر اطمینان حاصل کنیم».
کمیتــه برگــزاری بازیهــای المپیک توکیــو اعالم کرد بــا توجه به
تعویق یک ســاله این رقابت ها ،برنامه حمل مشعل که قرار بود
از پنجشــنبه (امــروز) آغاز شــود ،تغییر کرده و بعــد از اعالم زمان
دقیــق بازیهــای المپیک توکیــو ،زمان حمل مشــعل هم اعالم
می شــود .مشــعل المپیک  ۱۲مارس ( 22اســفند) در آتن روشن
و هفته گذشــته وارد توکیو شــد و حاال بعد از تعویق بازیهاIOC ،
اعالم کرد مشــعل در ژاپن میماند .در همین رابطه نناد اللوویچ
رئیــس اتحادیــه جهانی کشــتی با ارســال بیانیهای اعــام کرد در
مورد رقابتهای کشــتی گزینشــی معوقه ،تصمیم گیری خواهد
شــد .محمد بنا سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی هم گفت« :اگر
شرایط برای برگزاری اردوها یا مسابقات بینالمللی فراهم شود،
در این صورت تعویق یکساله المپیک میتواند به سود تیم جوان
کشتی فرنگی ایران باشد ».همچنین پیمان فخری معاون رئیس
کاروان ایران در بازیهای المپیک گفت« :تعویق بازیهای توکیو
اتفاق خوبی بود و ورزشــکاران و مربیان به آرامش رســیدند ».اما
اســوتالنا خورکینا ،دارنده  2مدال طالی المپیک در ژیمناســتیک
ریتمیــک در واکنشــی عجیب نســبت بــه تعویق المپیــک ۲۰۲۰
توکیو گفت « :این اتفاق تنبیهی از جانب خدا بود .به خاطر اینکه
جهان غرب مدام در حال تعقیب روســیه بــود .این اتفاق به این
خاطر افتاد که کســی نمیتواند روسیه را عصبانی کند ،همچنین
ورزشکارانمان را .این اتفاقی نیست که در سرودمان میگوییم که
خدا از سرزمینمان حفاظت میکند».

برگزاری ادامه بازی های لیگ برتر فوتبال همچنان در هاله ای از ابهام قرار
دارد .در ایــن بین ،مازیــار ناظمی ،مدیر روابط عمومی و ســخنگوی وزارت
ورزش با انتشــار توئیتی در صفحه شــخصی خود با اشاره به هفت اطالعیه
ستاد عالی پیشگیری و مقابله با کرونا نوشت «:باشگاه محترم لیگ برتری
که به  7اطالعیه ستاد عالی پیشگیری و مقابله با کرونا و ستاد کشوری وزارت
بهداشــت و توصیههــای صغیــر و کبیر بیتوجه هســتی ،توجه کن مســئول
ســامت و جان بازیکنــان و قطعاً عواقــب انضباطی و قضایــی آن خواهی
بود ».در این شرایط ،سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ
اعالم کرد که نمیتواند درباره سرنوشــت مســابقات لیــگ برتر چیزی را به
صورت قطعی بگوید .ضمن اینکه عباس ترابیان رئیس سابق کمیته روابط
بین الملل فدراسیون فوتبال گفت «:در خصوص تعطیلی بازی های لیگ،
فیفــا تصمیم خواهد گرفــت و دغدغه ای در این بین مطرح نیســت .همه
مطیع تصمیمات فیفا خواهند بود ».گفتنی است در آخرین اطالعیه ستاد
مقابله با کرونا در ورزش تأکید شد که هیچ کدام از تیم ها اجازه از سرگیری
تمرینات را ندارند.

نظر پله درباره بهترین بازیکن فعلی و تاریخ فوتبال

همیشــه تردیدهــا و بحث هایی طوالنی در مورد انتخــاب برترین بازیکنان
تاریخ وجود داشته است .از دوران پله و مارادونا گرفته تا ظهور زین الدین
زیــدان و در ادامــه لیونــل مســی و کریســتیانو رونالــدو .پلــه در اظهــار نظر
جدید خود گفته اســت «:در حال حاضر بهترین بازیکن جهان کریســتیانو
رونالــدو اســت .من فکر می کنــم او بهترین بوده زیرا ثبات بیشــتری دارد،
البته شما نمی توانید لیونل مسی را فراموش کنید اما او یک مهاجم نوک
نیســت ».پله در مورد بزرگتریــن بازیکن تاریخ فوتبــال ،اینچنین نظر داد:
«این ســؤالی اســت که پاســخ دادن به آن دشوار اســت .نمی توانیم زیکو،
رونالدینیــو و رونالــدو را فرامــوش کنیم .در اروپا نیز بازیکنــان بزرگی مانند
فرانتــس بکن باوئر و یوهان کرویف بودند .این تقصیر من نیســت اما فکر
می کنم پله ازهمه آنها بهتر بود».

