دولت فرانسه لیگ فوتبال این کشور را لغو کرد

پنجشنبه  11اردیبهشت 1399
وطنامروز شماره 2915

دولت فرانسه اجازه نمیدهد بازیهای باقیمانده این فصل لیگ فوتبال این کشور برگزار شود .دولت فرانسه میخواهد رقابتهای
فوتبال در این کشور را تا ماه آگوست به تعویق بیندازد .به دلیل درخواست ادوارد فیلیپ ،نخستوزیر فرانسه فصل جاری
لیگهای یک و  ۲فوتبال این کشور لغو شد.

ورزشی

اخبار

همرزم سردار سلیمانی به عنوان شهید
شاخص ورزش کشور معرفی شد

سازمان بسیج ورزشکاران کشور و وزارت ورزش و جوانان،
شهید تکواندوکار را به عنوان شهید شاخص ورزش کشور در
سال  1399انتخاب و معرفی کردند .به گزارش روابط عمومی
فدراسیون تکواندو ،از سوی وزارت ورزش و جوانان و سازمان
بسیج ورزشکاران کشور ،شهید تکواندوکار وحید زمانینیا به
عنوان ش��هید شاخص ورزش کشور در سال  1399معرفی
شد .شهید وحید زمانینیا اهل شهرری و متولد سال 1371
بود .وی آموزش تکواندو را از نونهالی و با حضور در باشگاه سوم
خرداد زیر نظر استاد حمید اسداللهی شروع و مدارج آن را تا
اخذ کمربند مشکی دان یک طی کرد .پاسدار شهید وحید
زمانینیا از همراهان شهید سرافراز سپهبد قاسم سلیمانی بود
که 13دیماه سال 1398در حمله تروریستی آمریکا در بغداد
به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

بیوه خاشقجی :نگذارید سعودی
نیوکاسل را بخرد

نامزدجمالخاشقجی،روزنامهنگارعربستانیکشتهشده
توسط رژیم این کشور از لیگ برتر انگلیس خواست مانع
انتقال مالکیت باشگاه نیوکاس��ل به این حکومت شود.
به گزارش ورزش  ،3بیوه جمال خاش��قجی ،روزنامهنگار
عربستانی که در سفارت این کشور در استانبول به طرز
فجیعی به قتل رسید از لیگ برتر انگلیس خواست مانع
انتقال مالکیت باش��گاه نیوکاسل به حاکمیت عربستان
شود .درحالی که یک کنسرسیوم عربستانی قدم به قدم
به خرید باشگاه نیوکاسل به مبلغ 300میلیون پوند نزدیک
میشود ،خدیجه چنگیز ،نامزد ترکیهای جمال خاشقجی
با ارس��ال نامهای برای سازمان لیگ برتر انگلیس از این
س��ازمان خواس��ت به دلیل نقش حکومت عربستان در
انجام و الپوشانی جنایت علیه همسرش در سال 2018
مانع انتقال مالکیت باشگاه نیوکاسل به این حکومت شود.
در این نامه که وکالی خانم چنگیز برای لیگ برتر ارسال
کردهاند چنین آمده است« :خانم چنگیز از هیاتمدیره
لیگ برتر انگلیس میخواه��د برای جلوگیری از انتقال
مالکیت باشگاه نیوکاسل هر اقدامی که الزم است انجام
دهد .این برای شما و لیگ برتر اقدامی درست ،مناسب و
قانونی خواهد بود ،بویژه با توجه به اتفاقات فاجعهباری که
برای نامزد خانم چنگیز رخ داده است» .در ادامه این نامه
آمده است« :کسانی که در چنین اقدام شنیعی دخالت
داشتهاند نباید در لیگ برتر و فوتبال انگلیس جایی داشته
باشند .این برخالف روح و نص منشور لیگ برتر و قوانین
این لیگ است و اصول و ارزشهای بنیادینی که جامعه بر
آنها استوار است را مورد تهدید قرار میدهد».

مارادونا :دست خدا باید از کرونا
نجاتمان دهد

س��رمربی آرژانتین��ی تیم خیمناس��یا د الپالتا اعالم
کرد «دس��ت خدا» میتواند به بح��ران کرونا پایان دهد.
ب��ه گزارش روزنامه آ.اس ،فدراس��یون فوتب��ال آرژانتین
سهش��نبه اعالم کرد لیگ این کش��ور به پایان رس��یده
است و تیمی به دسته پایینتر سقوط نخواهد کرد .افراد
زیادی نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند که در این
می��ان دیگو آرماندو مارادونا نیز صحبت کرد .س��رمربی
خیمناسیا د الپالتا که از باقی ماندن تیمش در سوپرلیگ
آرژانتین خوش��حال اس��ت ،گفت :لغو پلیآف تیمهای
سقوط کرده و لیگ پایانی نبود که خواهانش باشیم .البته
( AFAفدراسیون فوتبال آرژانتین) تصمیم خوبی گرفت.
ما خوش��حالیم که توانس��تیم نجات پیدا کنیم .این یک
جایزه برای هواداران خیمناسیاست .ما لغو پلیآف را جشن
نمیگیریم .ما تنها برای کاری که انجام میدهیم جشن
میگیریم .ستاره سالهای دور فوتبال آرژانتین این شرایط
را با گلی که با دست برابر انگلیس در جامجهانی ۱۹۸۶
مکزیک به ثمر رساند مقایسه کرد و گفت :امروز این اتفاق
برایمان رخ داد و خیلیها میگویند یک «دست خدا»ی
جدید اس��ت .با این حال من درخواست میکنم «دست
خدا» برای پایان دادن به این فراگیری ما را نجات دهد تا
مردم بتوانند با سالمتی و شادی به زندگی خود ادامه دهند.

راهکار باشگاه پرسپولیس برای
رهایی از پروندههای شکایتی

باش��گاه پرسپولیس راهکار جدیدی را برای رهایی از
پروندههای متعدد شکایت در نظر گرفت .به گزارش تسنیم،
باشگاه پرسپولیس با پروندههای شکایت زیادی ( 11مورد)
مواجه است که احکام اکثر آنها علیه این باشگاه از سوی
فیفا صادر شده است.
باشگاه پرسپولیس با توجه به مشکالت مالی ای که دارد
طبیعتا نمیتواند پرداختی به طلبکاران خارجی خود داشته
باشد .ضمن اینکه پرداختی به بازیکنان و مربیان فعلی تیم
هم مانده است .بر همین اساس مدیران این باشگاه تصمیم
ت به دادگاه CASرسیدگی به هر یک از این
گرفتند با شکای 
پروندهها را به تعویق بیندازند .از آنجا که باشگاه پرسپولیس
بابت اعتراض به هر یک از پروندههای شکایتی خود به دادگاه
 CASبای��د مبلغ قابل توجهی را پرداخت کند ،از طریق
پولهایش در فیفا اقدام به این کار کرده است .در حقیقت
باشگاه پرسپولیس از حساب  670هزار دالری خود در فیفا
بخشی از پروندههایی که حکم آنها قطعی شده از جمله
پروندههای فرناندو گابریل ،سرتن چوک و نیلسون کوریا را
با پرداخت طلب آنها خواهد بست و برای اعتراض به دیگر
پروندهها نیز از این پول هزینه خواهد کرد .با شرایط موجود
مدیران آینده پرسپولیس مجبور خواهند شد پول طلبکاران
خارجی این باشگاه از جمله برانکو ،کالدرون ،بودیمیر و ...را
با رقم به مراتب بیشتری پرداخت کنند.

رمزگشایی از اخبارمنتشرشده در رسانههای خارجی مبنی بر حضور کالدرون و استراماچونی در تیم ملی فوتبال ایران

برخی مربیان خارجی که س��ابقه حضور در فوتبال ایران را
داشتند ،از طریق واسطههای خود در رسانههای خارجی اقدام به
بازارگرمی میکردند تا شاید بتوانند به خواستههای خود دست
پیدا کنند .این نخستینبار نیست که مربیان خارجی از طریق
رسانههای خارج از ایران ساپورت خبری میشوند و به نوعی برای
آنها در بازار فوتبال ایران بازارگرمی میشود .در روزهای گذشته،
برخی داللها ،نقشههای جدیدی برای تیم ملی کشیدهاند و به
دنبال تحمیل یک هزینه دیگر روی دست فوتبال ایران هستند،
آن هم در ش��رایطی که کرونا ج��ان ورزش را گرفته و برخالف
سالیان گذشته ،در روزهای پایانی فصل خبری از نقل و انتقاالت
میان تیمها و خریدهای آنچنانی نیست .حداقل این روزها که به
واسطه بالتکلیفی ناشی از شیوع کرونا کسی از سرنوشت برگزاری
مسابقات فوتبال مطلع نیست ،بازار نقل و انتقال بازیکن و مربی
هم در سکوت به سر میبرد.
موضوع به مطرح ش��دن اس��امی گابریل کال��درون و آندرهآ
استراماچونی برای هدایت تیم ملی ایران به جای دراگان اسکوچیچ
مربوط میشود که هنوز چند ماهی از آمدنش به تیم ملی نگذشته و
فرصتی برای عرض اندام پیدا نکرده است ،چرا که کرونا مجالی برای
برگزاری فوتبال نگذاشته و به گفته رسانههای خارجی ،احتمال لغو
مسابقات تا پایان سال  ۲۰۲۰وجود دارد .با این وجود در اطراف
تیم ملی خبرهایی دست به دست میشود که گویا برخی مدیران
واسط و داللهای معروف فوتبال در صدد درآمدزایی هستند تا
با پر کردن جیبهای خود ،خزانه خالی فدراسیون را جارو بزنند
و ضرر و زیان دیگری را روی دست فوتبال ایران بگذارند .یکی از
استداللها برای مطرح کردن نام کالدرون و استراماچونی که هر دو
سابقه خوبی هم در تیمهای استقالل و پرسپولیس بر جا گذاشتند،
شکایت این دو از این باشگاهها به علت پرداخت نشدن مطالباتشان
است که احتمال هم میرود بتوانند در کمیته انضباطی فیفا آرایی
ی بگیرند ولی توافق یکی از آنها با تیم ملی
را علیه باشگاههای ایران 
میتواند مانع ضرر و زیان این دو تیم دولتی شود .این سناریو در
حالی برای تیم ملی نوشته شده که چند ماه قبل هم برخی در
صدد آوردن برانکو به تیم ملی با هدف بیخیال کردن این مربی از
گرفتن باقیمانده دستمزدش از پرسپولیس بودند و این بار داللها
این داستان را برای کالدرون و استراماچونی نوشتهاند .در حالی این
قبیل استداللها با هدف سودجویی برخی منفعتطلبان مطرح
میشود که در شرایط کنونی ،خیلی از کشورها از جمله اروگوئه
و ایرلند تصمیم به برکناری مربیان خود گرفتهاند تا هزینهها را
کاهش دهند و از طرفی مربیانی مانند گرت ساوتگیت ،کارلوس
ک��یروش و برانکو ایوانکوویچ ،با کاه��ش مبلغ قابل توجهی از
دس��تمزد خود ،سعی کردند خسارتهای وارد شده به تیمهای

فصل کاسبی داللها

ملی را کاهش دهند .در واقع دستمزد ماهانه یا هفتگی کالدرون
و استراماچونی در صورت حضور در ایران به حدی خواهد بود که
در روزهای تعطیلی فوتبال ،فقط و فقط باعث زیان انباشته برای
تیم ملی میشود و تن دادن به خواستههای اینچنینی ،موجب
اتفاقات بدتری برای فوتبال ایران خواهد شد.

■■واکنش سخنگوی فدراسیون فوتبال به خبرنگار ایتالیایی

امیرمهدی علوی ،سخنگوی فدراسیون فوتبال با ارسال نامهای
به خبرنگار ایتالیایی خواستار تکذیب خبر حضور استراماچونی
در تیم ملی ایران ش��د .بعد از انتش��ار مطلبی در صفحه توئیتر
«جیانلوکا دی مارتزیو» پیرامون مذاکره فدراسیون فوتبال ایران
با استراماچونی ،مسؤوالن فدراسیون کشورمان در نامهای رسمی
خطاب به این خبرنگار ،خواستار تکذیب خبر فوق شدند .متن
پیام س��خنگوی فدراسیون فوتبال به این خبرنگار ایتالیایی به
ش��رح زیر است :پیرو مطلب درباره تماس مسؤوالن فدراسیون
فوتبال ایران با آقای آندرهآ استراماچونی در حساب توئیتری شما
دقایقی پس از تکذیب رسمی موضوع توسط فدراسیون فوتبال

تعویقالمپیکبهکدامداورانکشتیشانسقضاوتمیدهد؟

همه در انتظار دستورالعمل جدید
با توجه به تعویق المپیک و بازنشسته شدن شماری از داوران
درجه  1Sدنیا ،باید دید دس��تورالعمل کمیسیون داوران اتحادیه
جهانی کشتی درباره داوران چه خواهد بود.
پیش از این مسیر گزینش داوران برای کسب سهمیه المپیک
 2020توکیو مشخص بود .آنها عالوه بر
اینکه بعد از حضور در مسابقات جهانی
 2019نورس��لطان در مسابقات تست
المپیک در توکیو شرکت کرده بودند،
قرار بود در  2مسابقه گزینشی ماههای
فروردینواردیبهشتکهاولیمخصوص
آسیاییها و دومی جهانی در  2کشور
چین و بلغارستان بود ،قضاوت کنند که مسابقات به تعویق افتاد.
در ح��ال حاضر اگر تعویق دیگری در راه نباش��د قرار اس��ت
مسابقات المپیک مردادماه سال  1400در ژاپن برگزار شود .پیش
از این مشخصا داورانی که در مسابقات جهانی  2019نورسلطان
سوت زده بودند ،شانس قضاوت در بازیهای المپیک را داشتند.
باوجودی که محمد مصالییپور از یزد ،نیما صادقی از مازندران،

س��عید عباسی از قم و مهدی بشیری از خوزستان اکنون  4داور
درجه  1Sکشتی ایران هستند و تنها داوران با این درجه شانس
گزین��ش برای المپیک را دارند ،از میان آنها فقط نیما صادقی و
مصالییپور میتوانند برای حضور در المپیک تالش کنند ،چرا که
این  2داور به همراه محمدابراهیم امامی،
رئیس سابق کمیته داوران در مسابقات
نورسلطان قضاوت کرده بودند که امامی
بعد از این رقابتها ،با افت درجه مواجه
شد تا شانس قضاوت در المپیک توکیو
را از دست بدهد.
با این حال با توجه به اینکه المپیک
با تعویق مواجه شده ،طبیعتا تعدادی از داوران  1Sدر این مدت
بازنشس��ته خواهند ش��د و امکان قضاوت در المپیک را از دست
میدهند .در این شرایط باید در انتظار اعالم دستورالعمل جدید از
سوی آنتونیو سیلوستری ،رئیس کمیسیون داوری اتحادیه جهانی
کشتی بود که چه تصمیمی درباره گزینش داوران المپیکی گرفته
خواهد شد.

ایران ،به اطالع میرسانیم انتشار این شایعه در شرایطی که تیم
ملی ایران با سرمربی تحت قرارداد خود (آقای دراگان اسکوچیچ)
در حال برنامهریزی جدی برای ماههای آتی و مس��ابقات مهم
آینده است ،عالوه بر عاری بودن از واقعیت و فضاسازی بیمورد
در سطح رسانهها ،در دایرهالمعارف بینالمللی ارتباطات هم در
زمره اخبار زرد محس��وب میشود که طرح آن بدون تحقیق و
بیتوجه به تکذیب رسمی به اعتبار منبع منتشرکننده خدشه
جدی وارد میکند .خواهشمند است با توجه به اخالق حرفهای،
شایعه منتشره را به قید فوریت تکذیب کنید.
■■رسانههای ایتالیایی همچنان اصرار دارند

با وجود تکذیب رس��می فدراسیون فوتبال ایران ،رسانههای
ایتالیایی از مذاکره فدراسیون فوتبال ایران با سرمربی پیشین تیم
استقالل خبر میدهند .سایت شبکه تلویزیونی «اسکای اسپورت
ایتالیا» نوش��ت :آندرهآ استراماچونی ممکن است بار دیگر برای
سرمربیگری به ایران بازگردد اما این بار به عنوان سرمربی تیم
ملی فوتبال ایران ،نه یک تیم باشگاهی .پس از پایان ماجراجویی

استراماچونی در استقالل ،حاال فدراسیون فوتبال ایران با این مربی
ایتالیایی تماس گرفته است .گفتوگوهای اولیه بین طرفین رد
و بدل شده و مذاکرات در حال حاضر در مراحل اولیه است اما
واقعی و جدی است .در ادامه این مطلب آمده است :در حال حاضر
هدایت تیم ملی فوتبال ایران برعهده دراگان اسکوچیچ است .او
در اولین آزمون خود باید این تیم را مقابل تیمهای هنگکنگ
و کامبوج در مرحله دوم انتخابی جامجهانی  2022هدایت کند
اما این بازیها به تعویق افتاده و زمان برگزاریاش هم مشخص
نیست .نقطه عطف احتمالی اما اینجاست که ممکن است مدیران
فدراسیون فوتبال ایران بزودی اقدام به تغییر سرمربی تیم ملی
ایران کنند و اس��تراماچونی را که در ایران بویژه بین بازیکنان
خیلی محبوب است به عنوان جانشین اسکوچیچ معرفی کنند.
این سایت و چند رسانه دیگر ایتالیایی در حالی به این موضوع
پرداختهاند که سهشنبه شب فدراسیون فوتبال ایران به صورت
رسمی هرگونه مذاکره با استراماچونی را تکذیب و بر ادامه حضور
اسکوچیچ در تیم ملی تاکید کرد.

حسنیزدانیتمریناتخودرادرزادگاهشپیگیریمیکند

بازگشت رونق به سالنهای جویبار
برخی سالنهای تمرین شهرستان جویبار به عنوان مهد
کشتی ایران پس از مدتها تعطیلی به خاطر شیوع ویروس
کرونا ،رفته رفته میزبان تمرینات انفرادیکشتیگیرانمیشوند.
پس از ش��یوع ویروس کرونا در ایران و جهان بس��یاری از
فعالیتها و سالنهای ورزشی تعطیل
شد تا زنجیره این بیماری قطع شود.
بدین ترتیب کش��تی ای��ران هم با
تعطیلی تمام رویداده��ا و اردوهای
تی م ملی مواجه شد که همچنان هم
ادامه دارد.
ام��ا یکی از اتفاق��ات تاریخی که
در شهرس��تان جویبار ،مهد کش��تی ایران رخ داد ،تعطیلی
س��النهای کشتی این خطه قهرمانپرور بود که هیچ عاملی
تا پیش از این نتوانسته بود چراغ این سالنها را به خاموشی
بکشد .به گفته بسیاری از مربیان سازنده و قدیمی این خطه
کشتیخیز ،هیچگاه سابقه نداشته سالنهای کشتی جویبار
خالی از کشتیگیران باشد که شیوع ویروس کرونا یک تعطیلی

تاریخی را در این منطقه باعث شد.
خوشبختانهبتازگیبافروکشکردننسبیموجشیوعویروس
کرونا در نقاط مختلف کشور ،برخی سالنهای کشتی جویبار
به روی تعدادی از کش��تیگیران باز ش��ده ت��ا این قهرمانان
بتوانند با رعایت کامل موارد بهداشتی
به تمرینات انفرادی مشغول باشند.
حس��ن یزدانی ،قهرمان کش��تی
آزاد جه��ان و المپیک ه��م یکی از
کشتیگیران ملی و نامدار شهرستان
جویب��ار محس��وب میش��ود ک��ه
مدتهاست روند درمانی و تمرینات
ویژه خود تا رسیدن به دوران طالیی را در زادگاهش پیگیری
میکند.
هر چند تعدادی از سالنهای کشتی این منطقه همچنان
به دلیل ویروس کرونا فعالیتی ندارند اما اهالی کشتی جویبار
امیدوارند هر چه زودتر شور و هیجان همیشگی به سالنهای
تمرین بازگردد.

در راستای حفظ آمادگی جسمانی ورزشکاران اعزامی به المپیک انجام شد

برپایی کمپ تمرینی و آموزشی مجازی
مس��ؤوالن کمیته ملی المپیک در نظر
المپیک
دارند به منظور حفظ آمادگی جسمانی
ورزش��کاران اعزام��ی به بازیهای المپیک اق��دام به برپایی
کمپهای تمرینی مجازی و همچنین کالسهای آموزشی
به صورت آنالین کنند.
به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ،بعد از ش��یوع
گسترده بیماری کرونا و تعطیلی باشگاهها و اردوی تیمهای ملی،
تمرینات اردونشینان رشتههای المپیکی برای حضور قدرتمند
در بازیه��ای المپیک  ۲۰۲۰تحتالش��عاع قرار گرفت و کار تا
جایی پیش رفت که کمیته بینالمللی المپیک تصمیم به تعویق
یک ساله بازیها گرفت تا پروسه مسابقات کسب سهمیه مورد
بررسی مجدد قرار گیرد.
در همین زمینه و به منظور حفظ آمادگی  ۵۲ورزش��کاری
که تاکنون موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند و همچنین
ورزشکارانی که باید در رویدادهای کسب سهمیه شرکت کنند،
پیشنهادبرپاییکمپتمرینیمجازیازسویپیمانفخری،رئیس
مرکز نظارت بر تیمهای ملی به نصراهلل سجادی سرپرست کاروان
اعزامی ایران به المپیک توکیو مطرح و مقرر شد این پیشنهاد در
نشستی با مسؤوالن کمیته و آکادمی ملی المپیک ،کارشناسان
و برخی مدیران کمیته و آکادمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این نشست عصر روز گذشته با حضور رضا صالحیامیری رئیس
کمیته ،طاهره طاهریان نایبرئیس کمیته ،کیکاوس س��عیدی
دبیرکل ،نصراهلل سجادی سرپرست کاروان ،رضا قراخانلو رئیس
آکادمی ،پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی ،دکتر
خلیلیان سرپرست فدراس��یون پزشکی -ورزشی ،تقوی رئیس
مرکز پزش��کی آکادمی ،واعظ موسوی رئیس مرکز روانشناسی،
بهرامینژاد رئیس مرکز سنجش و اندازهگیری ،محمود عبداللهی
مدیر روابط عمومی ،فرید فتاحیان مدیر امور بینالملل کمیته،
میر مشاور رئیس ،علینژاد مشاور آکادمی و عطارد مسؤول بخش

تغذیه آکادمی برگزار شد.
در ابتدای این نشست سجادی گزارشی از روند فعالیتهای
کادر سرپرستی و ارتباط مستقیم و مستمر کمیته ملی المپیک
با فدراس��یونهای المپیکی ،کادر فنی و ورزشکاران و همچنین
فعالیتهای انجام شده برای کاروان اعزامی ارائه داد.
وی سپس به تشریح طرح پیشنهادی پیمان فخری پرداخت
و هدف از اجرای این طرح را تقویت روحیه ،ایجاد انسجام هر چه
بیشتر بین کاروان اعزامی و حفظ شرایط موجود و جلوگیری از
افت بدنی ورزشکاران عنوان کرد.
پیمان فخری ،رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی نیز با تاکید
بر نتیجهبخش بودن طرح پیشنهادی عنوان داشت :همه به خوبی
میدانیم شرایط موجود که به دلیل شیوع بیماری کرونا بهوجود
آمده ،نهتنها برنامههای تمرینی ورزشکاران بلکه نوع و سبک زندگی
آنان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
ورزشکاران مانند قبل زمان و برنامه مشخص و منظمی برای
تمرین و استراحت ندارند و همین موضوع نگرانیهایی را برای ما،
کادر فنی و خود ورزشکاران ایجاد کرده که به همین منظور تصمیم

گرفتیم طرحی تحت عنوان کمپ تمرینی مجازی را ایجاد و با
تمرینات آنالین در ساعات مشخص ضمن ایجاد تحرک و نشاط
در ورزشکاران از افت آمادگی بدنی و روحی آنها جلوگیری کنیم.
برای این طرح از چندین متخصص و مربی دارای علم روز
مشاوره گرفتهایم و در صورت تایید میتوانیم کمکحال خوبی
ب��رای کادر فنی تیمهای ملی بوده و تا حدودی از دغدغه آنان
بکاهیم.
صالحیامیری با تاکید بر بررسی همهجانبه طرح پیشنهادی
اظهار کرد :با کلیات طرح موافقم و در صورت تایید دوستان حمایت
خواهیم کرد .ضمن اینکه پیشنهاد میکنم کالسهای آموزشی
آنالین و مستمر در زمینههای مختلف از جمله روانشناسی ،تغذیه،
دوپینگ و ...را نیز هم برای کادر فنی و هم ورزشکاران ایجاد کنید.
وی ادامه داد :آکادمی ملی المپیک پس از بازسازی در تمام
زمینهها امکان این را هم دارد که در صورت تایید ستاد مقابله با
بیماری کرونا و جمعبندی این گروه با رعایت پروتکلهای بهداشتی
بهصورت برنامهریزی شده و دورهای میزبان تمرینات رشتههای
اعزامی به المپیک باشد.

هدف ما کاهش دغدغه مس��ؤوالن فدراس��یون ،کادر فنی و
ورزشکاران اعزامی به المپیک و مسابقات کسب سهمیه است که
در این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نمیکنیم.
همچنین طاهره طاهریان ،نایبرئیس کمیته ملی المپیک
با تاکید بر اینکه برنامه مطرح ش��ده بسیار خوب و مفید است،
افزود :پیشنهاد میشود برای هرچه بهتر شدن این طرح جلساتی
با رؤس��ای فدراسیونهای المپیکی برگزار کنید تا براساس نیاز
ورزشکاران در هر رشته برنامه کاملتری ارائه شود.
وی ادامه داد :همچنین برای تکمیل برنامه پس از برگزاری
چند جلسه حتماً از ورزشکاران نظرسنجی شود و این ارزشیابی
مدام پیگیری ش��ود تا کمبودها و نیازهای ورزشکاران در ادامه
جلسات برآورده شود.
کیکاوسسعیدی،دبیرکلکمیتهنیزضمنتشکرازپیگیریها
و تالشهای سجادی و همچنین طرح کمپ تمرین مجازی برای
حفظ آمادگی جسمانی و ارتقای شرایط روانی برای ورزشکاران
اظهار کرد :پیشنهاد میکنم با در نظر گرفتن شرایط و مقرراتی
که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرده دورههای تمرینی مقدماتی
بدون حضور حریف تمرینی و با حفظ فاصله و رعایت موارد ایمنی
برای ورزشکاران را با شیب مالیم آغاز کنیم تا زمانی که به مرور به
اوج آمادگی برای المپیک  ۲۰۲۰برسند ،بویژه اینکه در این شرایط
حفظ آمادگی فعلی ورزشکاران بسیار اهمیت دارد.
قراخانلو ،رئیس آکادمی ملی المپیک هم در ادامه نشس��ت
اظهار کرد :آکادمی ملی المپیک به طور کامل آماده ارائه خدمات
مشاورهای در زمینه روانشناسی ،تغذیه ،پزشکی و حتی تمرینات
فیزیکی به ورزشکاران المپیکی و در انتظار کسب سهمیه المپیک
بر اس��اس خواسته سرپرست کاروان اعزامی به المپیک و مرکز
نظارت بر تیمهای ملی است.
در خاتمه مقرر ش��د یکش��نبه آینده با برگزاری جلس��های،
جمعبندی نهایی در این زمینه حاصل شود.

