
فوتبال

چند روز بعد از این که کمیته برگزاری بازی های 
زیکا  داد  اطمینان  ریودوژانیرو   2016 المپیک 
هیچ ورزشکاری را در این بازی ها تهدید نمی کند، 

یکی از بازیکنان اسلوونی به این بیماری مبتال شد. 
»یان کلوبوچار« بازیکن تیم ملی والیبال اسلوونی 
است که همراه تیمش برای گذراندن اردوی تدارکاتی 
به برزیل رفته بود. اولین والیبالیستی است که عالئم 
بیماری زیکا در بدن او دیده شده. به محض این که تیم 
اسلوونی به کشورش برگشت، یان دچار تب شدید 
و درد عضالنی شد. دردهای در حدی بود که یان را 
به بیمارستان بکشاند. تشخیص پزشکان این بود 
که او به زیکا مبتال شده است. هنوز مشخص نیست 
که یان چطور به این ویروس آلوده شده است ولی 
احتمال همیشگی این است که یان هم مثل بقیه به این 
بیماری دچار شده باشد و یکی از پشه ها  ناقل زیکا 
او را گزیده باشد. یان 23 ساله است و تنها کسی در 
اردوی اسلوونی است که زیکا گرفته. اما این خبر از 
سوی فدراسیون والیبال اسلوونی تکذیب شده است.

 از تابستان پیش که زیکا در برزیل شیوع پیدا 
کرد، سوال جوامع ورزشی  و بهداشتی این بود که 
این بیماری بازی های المپیک را تهدید می کند یا 
نه. مسئولین برگزاری بازی ها بارها مدعی شده اند 
که برزیل بدون هیچ مشکلی این بازی ها را برگزار 
می کند. جدی  هشداری که در این مدت داده شده، 
هشداربه زنان بارداری بوده است که قصد سفر به این 
کشور را دارند. برزیلی ها از زنان باردار، چه آنهایی که 
به عنوان ورزشکار می خواهند در المپیک شرکت کنند 
و چه کسانی که برای تماشای بازی ها بلیت خریده اند، 
خواسته اند سفرشان را لغو کنند. اما آنها اصرار دارند 

که زیکا تهدیدی برای بقیه افراد نیست. با این حال 
هشتم خردادماه 150 دانشمند و کارشناس برجسته 
سالمت عمومی در نامه  ای از سازمان بهداشت جهانی 
خواستند بازی های المپیک را در برزیل برگزار نکنند. 
این نفرات نگران شیوع بیماری در همه کشورهایی 
بودند که به بازی های المپیک تیم اعزام می کنند. 
اما جواب این سازمان به این نامه »نه« بود. 10 روز 
بعد از این نامه کمیته برگزاری المپیک دوباره در 

گزارشی اعالم کرد که »زیکا مشکل عمده ای برای 
 AP برگزاری المپیک نیست.« در این گزارش که
منتشر کرده بود، کمیته برگزاری به مقاله ای استناد 
کرده بود که جمعی از محققان دانشگاه سائوپولو 
منتشر کرده بودند. در این مقاله که در نشریه  ماه آوریل 
»همه گیری و عفونت« منتشر شده بود، محققان گفته 
بودند برگزاری المپیک شانس ابتال به زیکا را  باالتر 
نمی برد.  ادعاهای کمیته برگزاری هرچند بیشتر 

کشورها را متقاعد کرده است که در المپیک زیکا برای 
آنها دردسرساز نمی شود اما بعضی از ورزشکاران 
تصمیم گرفته اند به المپیک نرودند. چند نفری از 
بسکتبالیست های آمریکا هفته های پیش از حضور 
در این بازی ها انصراف داده اند. مسئوالن ورزش 
این کشور هم قبال اعالم کرده بود که اگر در روزهای 
نزدیک به المپیک همچنان شیوع زیکا ادامه داشت، 
آنها به برزیل نمی روند. روزهای گذشته هم یکی از 
گزارشگران این کشور گفت که به دلیل بارداری به 
المپیک نمی رود. ساوانا گوتریه، گزارشگر شبکه 
جهانی NBC است که دومین بچه اش را باردار است  
  Todayshow ساوانای 44 ساله که مجری برنامه
این شبکه است، قرار بود بازی های والیبال ساحلی را 
گزارش کند. آمریکایی  ها در حالی از حضور در برزیل 
وحشت دارند که از مدت ها قبل مشخص شده بود 
پشه های ناقل زیکا در ایالت های جنوبی آمریکا وجود 
دارد.  بعضی از ورزشکاران المپیکی واکنش های 
عجیب و غریب به این پدیده داشته اند. گرک  رادفورد، 
یکی از اعضای تیم دوومیدانی بریتانیاست. او که قرار 
است در پرش طول مسابقه بدهد، به بی بی سی گفته؛ 
نگران سالمتی اش در برزیل است و به خاطر همین 
اسپرمش را به بانک اسپرم اهدا کرده است تا اگر در 
برزیل جانش را به خاطر زیکا از دست داد، راهی 
برای بقای نسل داشته باشد.  روز گذشته نه سازمان 
بهداشت جهانی و نه مسئولین برگزاری المپیک نسبت 
به بیماری یان واکنشی نشان نداند. شاید بیماری این 
بازیکن دلیلی شود تا ورزشکاران و حتی کشورهای 
دیگری از حضور در برزیل و گرفتن مدال بازی ها 

منصرف شوند.   

المپیک

حدادی قهرمان شد 

روزهای بد احسان حدادی به پایان رسید. 
او که در این یکی دو سال گذشته خیلی خوب 
نتیجه نگرفته و با انتقادات روبه رو شده بود، 
در مسابقات بین المللی اشتوتگارت در آلمان 
قهرمان شد. حدادی که نقره بازی های المپیک 
لندن را در پرتاب دیسک دارد این بار در آلمان 
با پرتاب 64/65 متر به عنوان قهرمانی رسید 
و عملکرد خوبی از خود بر جا گذاشت. او با 
لوگزامبورگ  رقابت های  در  رکورد 65/22 
آلمان در سال 2015 سهمیه حضور در بازی های 

المپیک ریو را گرفته بود. 

غفور و قائمی لیگ جهانی را از 
دست دادند

امیر غفور و فرهاد قائمی هفته های اول و 
دوم لیگ جهانی را از دست داده اند و در هفته 
سوم این مسابقات در تهران می توانند تیم ملی 
را همراهی کنند. به گزارش سایت فدراسیون 
والیبال، سیامک افروزی، فیزیوتراپ تیم ملی 
پاسور  قطر  غفور،  امیر  مصدومیت  درباره 
 MRI تیم ملی والیبال ایران گفته است: »در
نهایی غفور خوشبختانه آسیب شدیدی دیده 
نمی شود. التهاب و تورم در مفصل کم شده است 
و این بازیکن از فردا می تواند تمرین خود را 
شروع کند. شاید غفور برای همراهی تیم ایران 
در هفته دوم لیگ جهانی در صربستان برسد. اما 
در شرایط عادی این بازیکن به دیدارهای هفته 

سوم لیگ جهانی در تهران خواهد رسید.«
فیزیوتراپ تیم ملی والیبال درباره آخرین 
وضعیت فرهاد قائمی نیز گفت: »فرهاد در گنبد 
دچار تب و لرز می شود و برای درمان به دکتر نیز 
مراجعه می کند. او در تهران عالئم بیماری را با 
شدت بیشتری داشت و برای درمان به بخش 
عفونی بیمارستان آسیا اعزام و در آنجا بستری 
شد. آزمایش و سی تی اسکن فرهاد نشان 
می دهد که این بازیکن، مشکل عفونت ریه دارد 
و باید 48 تا 72 ساعت برای درمان در بیمارستان 
بستری باشد و استراحت کند. این بازیکن بعد 
از مرخص شدن از بیمارستان به مدت دو هفته 

اجازه فعالیت ورزشی نیز ندارد.«
تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز تهران را به 
مقصد برزیل برای حضور در هفته نخست لیگ 

جهانی ترک می کند.

وقتی یک لباس فروش ستاره 
فرانسه شد!

فرانسه،  قهرمان شنبه شب  خبرآنالین: 
تا 11 سال پیش از راه دیگری کسب درآمد 
می کرد و حاال با اثبات مهارت های فوتبالی  اش 
از لباس فروشی فاصله گرفته و با پاهایش 

درآمدزایی می کند.
یورو  رقابت هاي  افتتاحیه  بازي  در 
2016، این دیمیتري پایت، ستاره فرانسوي 
وستهام بود که ناجي تیم ملي کشورش شد 
و توانست با گل دیرهنگامي که به ثمر رساند، 
3 امتیاز حساس بازي با روماني را به حساب 

خروس ها واریز کند.
او که 29 سال سن دارد، یکي از بازیکناني 
است که استعداد فوتبالي  اش خیلي دیر کشف 
شد. در سال 2005 و زماني که او تازه فوتبالش 
در باشگاه نانت را شروع کرده بود، در یک مغازه 
لباس فروشي کار مي کرد تا بتواند هزینه هاي 
زندگي را تأمین کند اما عملکرد خوبش در تیم 
مارسي و زیر نظر مارسلو بیلسا، سرمربي وقت 
این تیم، بود که باعث شد تا توجه سران باشگاه 
وستهام به او جلب شده و براي خریدش دست 
به کار شوند. پایت در این باشگاه انگلیسي 
عملکرد خوبي داشت و فصل خوبي را پشت 
 سر گذاشت و چند تا از گل هاي برتر تیمش در 

رقابت هاي لیگ برتر را به ثمر رساند.

پورقاز هم به استقالل نرفت 
تسنیم: مدافع ملی پوش تیم فوتبال ملوان 
رسماً قراردادش را با باشگاه استقالل خوزستان 
امضا کرد.عزت اهلل پورقاز، با مسئوالن باشگاه 
استقالل خوزستان برای پیوستن به این تیم به 
صورت شفاهی به توافق رسیده بود دیروز با 
حضور نماینده این باشگاه قرارداد خود را امضا 
کرد تا عمال دیگر حضور وی در سایر تیم ها از 

جمله استقالل تهران منتفی شود. 

مجازات یوفا در انتظار 
فدراسیون فوتبال روسیه

آشوب هواداران تیم ملی روسیه و درگیری 
آنها با هواداران انگلیسی، ممکن است برای 
آنها دردسرساز شود. اتحادیه فوتبال اروپا 
اغتشاش  به  رسیدگی  برای  را  تحقیقاتی 
آغاز  مارسی  در  ملی روسیه  تیم  هواداران 
کرده است و احتمال دارد که روس ها را به 
هواداران شان  درگیری خشونت آمیز  خاطر 
با هواداران تیم ملی انگلیس مجازات کند. 
روس ها عالوه بر درگیری با هواداران انگلیس، 
به داشتن رفتار نژادپرستانه و روشن کردن مواد 
آتش زا در سکوهای ورزشگاه ولودروم شهر 

مارسی متهم هستند.

مرادی به المپیک رسید 
سهراب مرادی باالخره المپیکی شد.  او پیش از این در سایت فدراسیون بین المللی در لیست کسانی بود که 
برای همیشه از وزنه برداری خداحافظی کرده  است اما خودش از این موضوع خبر نداشت. بعد از رفتن حسین 
رضازاده از ریاست فدراسیون مرادی از موضوع باخبر شد. او که دوران محرومیتش را گذرانده بود، آماده بود 
دوباره وزنه بزند اما با این خبر شوکه شد. مرادی با تالش های فدارسیون، علی مرادی مشکلش را حل کرد و 
شنبه شب با حضور در مسابقات پان آمریکن رفتنش را به المپیک 2016 ریو قطعی کرد. او که حاال وزنه بردار 
دسته 94 کیلوگرم ایران در این بازی هاست، می گوید: »هدفم از حضور در این مسابقات تنها کسب دومین 
مجوز حضور در المپیک بود و اصال قصد زدن وزنه های سنگین را نداشتم. من فعال بی سرو صدا کار کردم 
چون می خواهم در المپیک سرو صدا راه بیاندازم.«  مرادی از این به بعد برای گرفتن نتیجه در بازی های المپیک 
تمرین می کند: » هرچه در توان دارم، می  گذارم و امیدوارم بهترین نتیجه را در المپیک بگیرم. تا به امروز با تحمل 
تمام سختی ها و البته سنگ اندازی ها کار کردم تا باالخره توانستم جواز حضور در المپیک را بگیرم.  در این مدت 

باید با آرامش کارم را دنبال کنم تا در المپیک بهترین نتیجه را کسب کنم. من اهل قول دادن نیستم ولی قول می دهم که کم نگذارم و با بهترین عملکرد ریو را ترک کنم.«

مایدا هم یک پا، کی روش است
ایسنا: »مایدا چیچیچ« مربی اسلوونیایی تیم ملی والیبال زنان را به کی روش تشبیه کرده است. او حدود 
یک  ماه و نیم پیش به ایران آمد و حاال حاشیه ساز شده است. دلیل این تشابه هم همین حاشیه هایی است که او 
برای تیم زنان به وجود آورده است. مایدا قبل از هر چیزی فریبا سلیمانی را که سال ها سرپرست تیم ملی ایران 
بود، مجبور کرد از سمت خود استعفا دهد. بعد از او هم سیما صدیقی که به عنوان مربی در کنار تیم حضور 
داشت، کناره گیری کرد. این اتفاقات در حالی افتاده که گفته می شود فدراسیون موافق رفتن سلیمانی نبوده 
است اما به خاطر احترام به خواسته های سرمربی، با نظر او موافقت کرده است. فدراسیون برای این که حتی این 
حاشیه ها به بیرون درز نکند استعفای سلیمانی را به مسایل شخصی او ربط داد. مایدا حتی در انتخاب لباس تیم 
ملی هم صاحب نظر است . او فقط در تمرینات از بازیکنان خواسته فقط لباسی را بپوشند که خودش روی آن 
می دانند. خبرنگارانی که در تمرینات تیم ملی تاکید دارد. والیبالی ها این اتفاقات را ناشی از ضعف مدیریت زهره میرسپاسی، نایب رییس زنان در فدراسیون 

حاضر می شوند گفته اند که مایدا برخورد خوبی با سلیمانی نداشته است و میرسپاسی هم در این مدت به جای تذکر به مایدا از او حمایت کرده است. والیبالی ها 
برخورد فدراسیون با مایدا را به برخورد فدراسیون فوتبال و با کی روش و قدرتی که او دارد، مقایسه می کنند. 
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یکی از بازیکنان والیبال تیم اسلوونی زیکا گرفت 

هنوز می خواهند المپیک را برگزار کنند؟ 

پلیس فرانسه از ساعت ها قبل آماده باش بود. مسئوالن ورزشی 
فرانسه بازی انگلیس – روسیه را پنجمین بازی ریسکی یورو 2016 
اعالم کرده بودند. حق با آنها بود. هنوز دقایقی از بازی این دو تیم 
در دومین شب از بازی های فوتبال جام اروپا نگذشته بود که در 
یکی از کافه های شهر مارسی بین هوادران این دو تیم درگیری شد. 
کتک کاری به وسط خیابان کشیده شد و در ورزشگاه ولوردوم که 
میزبان بازی انگلیس و روسیه بود، این خبر به تماشاگران رسید. 
آنها که منتظر بودند بازی به پایان برسد، بعد از سوت داور، به هم 
حلمه ور شدند. به نظر می رسید که تماشاگران انگلیسی آغاز کننده 
درگیری های ورزشگاه بودند. به هر حال آنها بازی بهتری انجام 
داده بودند و تا دقیقه 92 جلو بودند اما برد را با تساوی عوض 
کردند. اما تماشاگران انگلیس می گویند. هوادران روسیه به آنها 
حمله ور شدند و درگیری را آغاز کردند. درگیر ی ها در حدی بود 
که پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه از گاز اشک آور استفاده کردند. 
هوداران روسی حتی مواد آتش زا به میان انگلیسی ها پرتاب کردند. 
در خبرها آمده بود که در این درگیری ها 31 نفر مجروح و به مراکز 
درمانی فرستاده شدند. حال یک هو                                         اد                               ا          ر 50 ساله که ضربات زیادی 

از هو                                         اد                               ا          ران روسی خورده بود، وخیم است این مرد سکته قلبی کرد 
و به بیمارستان انتقال داده شد.

بود  دیگری  درگیری  یک  شاهد  فرانسه  نیس  شهر  دیروز 
هواداران لهستان و ایرلند با هم دعوا کردند. چند صد نفر در این 
درگیری شرکت داشتند و صندلی و بطری هایی بود که به سمت 
یکدیگر پرتاب می کردند. پلیس خیلی زود دخالت کرد و نگذاشت 
این درگیری اوج بگیرد. در این بین یک نفر بازداشت شده و از 
مصدومیت جدی کسی گزارش مخابره نشده. لهستان و ایرلند 

دیشب بازی داشتند. 

خون بازی در حاشیه یورو 2016

چاپبیستویکم

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران

تلفن سفارشات:  22887356 


