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براساس پژوهشــی جدید ،ویتامین  Dممکن
است نقشــی در پیشــگیری از مرگ ناشی از
ویروس کرونای  2-SARS-CoVداشته باشد.
نتایج مقدماتی مطالعهای جدید که هنوز مورد
بازبینی قرار نگرفته و بهوســیله دانشمندانی
از بنیاد تراســت بیمارســتان ملکه الیزابت و
دانشــگاه آنگلیای شــرقی انجام شده است،
ســطوح پایین ویتامین  Dرا با نرخ مرگومیر
کووید  ۱۹در سرتاسر اروپا مرتبط کرده است.
ویتامین  Dبهطور معمول بهوسیله سلولهای
پوستی که در معرض خورشید قرار میگیرند،
تولید میشود.
مطالعه مذکور بهعنوان قطعه بالقوهای از معمای
ویروس کرونا سزاوار توجه است و به ما یادآوری
میکند که ســامتی و بیماری امری پیچیده
است که عوامل مختلف مربوط به سبک زندگی
در آنها دخیل هســتند ،اما توجه این مسئله
نیز مهم اســت که شــواهدی نظیر این مورد
را بهعنوان بخشــی از یک گفتوگوی علمی
بزرگتر تفسیر کنیم ،یعنی هنوز برای هرگونه
توصیه بسیار زود اســت و نباید قبل از آمدن
شواهد بیشتر سراغ مکملها برویم.
پژوهشگران مقاالت موجود را مورد بررسی قرار
دادند تا سطوح متوسط ویتامین  Dرا در بین
شهروندان  ۲۰کشور اروپایی فهرست کنند و
سپس ارقام حاصل را با تعداد نسبی مرگومیر
ناشیاز کووید  ۱۹در هر کشوری مورد مقایسه
قرار دهند.
یــک آزمون آمــاری ســاده نشــان داد که
همســبتگی کام ً
ال متقاعدکننــدهای میان
ارقام وجــود دارد و نرخ مرگومیر ناشــیاز
 2-SARS- CoVدر جمعیتهــای دارای
میانگین غلظــت پایینتر ویتامیــن ،باالتر
است .پژوهشــگران در گزارش مقدماتی خود
نتیجهگیری کردند که آسیبپذیرترین گروه
جامعه برای کووید  ۱۹نیز گروهی اســت که
دارای بیشترین کمبود ویتامین  Dاست.
گزارشهای مقطعی مانند مورد جدید ،بدون
مشکل نیستند و تنها نشاندهنده وجود نوعی
ارتباط احتمالی هستند .برای مثال ،افرادی که
دارای سطح باالتری از ویتامین  Dدر بدن خود
هستند ،ممکن است درحال انجام کار دیگری
باشند که به محدودشدن آثار مخرب ویروس
کمک میکند.

ملی اسکوچیچ
پنج ماه تا رونمایی از تیم ِ

توضیحات فدراسیون در خصوص قرارداد کیروش

ویلموتس در میان برترین های دو دهه بلژیک

ایرنا :با توجه به گفته دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا ،مسابقات انتخابی جام جهانی۲۰۲۲
و جام ملتهای  ۲۰۲۳احتماالً از مهرماه پیگیری میشود« .داتو ویندسور جان» دبیرکل
مالزیایی کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره از سرگیری مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲
قطر و جام ملتهای  ۲۰۲۳چین ،اظهار داشت :وضعیت ما نسبت به کنفدراسیونهای دیگر
بهتر است .ما فقط در مرحله دوم رقابتها چهار بازی داریم .فیفا همچنان در حال مذاکره با
کنفدراسیونها ،از جمله ماست .پیشنهاد کردیم تا بازیهای به تعویق افتاده انتخابی جام
جهانی و جام ملتها در ماههای اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) برگزار شود.

ایلنا :فدراســیون فوتبال درباره پرونده ســرمربی اســبق تیم ملی فوتبال بزرگساالن
توضیحاتی ارائه کرد .درباره انتشار مباحث مربوط به پرونده سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال
بزرگساالن (کارلوس کیروش) که نزد فیفا مفتوح است ،به آگاهی میرساند :اواخر اسفند
 1398رأی کمیته وضعیت فیفا درخصوص نامبرده به فدراسیون فوتبال ایران واصل شد
و متعاقب آن تقاضای گراندز رأی (ارائه دالیل صدور رأی) از ســوی فدراسیون در مهلت
قانونی به فیفا ارسال شد .اکنون با توجه به دریافت گراندز رأی ،اعتراض فدراسیون فوتبال
ایران در موعد مقرر به دادگاه حکمیت ورزش ( )CASارسال خواهد شد.

همشهری آنالین :مربی سابق تیم ملی کشــورمان جزو بهترین بازیکنان دو دهه
اخیر تیم ملی بلژیک قرار گرفت .سایت « 90مین» انگلیس در گزارشی تیم منتخب
بهترین بازیکنان تیم ملی بلژیک از سال  2000تا  2020را معرفی کرد .در این فهرست
منتشر شده مارک ویلموتس ،سرمربی سابق تیم ملی کشورمان جزو این بهترینهای
شیاطین سرخ در  20سال گذشته حضور داشت .ویلموتس از سال  1990تا 2002
برای تیم ملی کشورش بازی کرد .او در این مدت  70بازی برای بلژیک انجام داد و 28
گل به ثمر رساند.
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شوک به بارساییها ادامه دارد

مسی در فکر جدایی!

چرا فیگو بارسلونا را ترک کرد؟
ایرنا :پیوستن لوییز فیگو از بارسلونا به رئال مادرید
برای این بازیکن عواقب زیادی داشــته است .لوییز
فیگو ،بازیکن سابق تیم ملی فوتبال پرتغال در حالی
به رئال مادرید کهکشانی پیوســت که از بارسلونا
جدا شده بود و همین ســبب شد تا خشم هواداران
آبیاناریپوشــان از این اقدام تا ســالها در اللیگا
ماندگار باشد .فیگو پس از  20سال ترک بارسلونا در
سال  2000را اینگونه توضیح داد :این یک تصمیم
مهم اما دشــوار بود .من شــهری را ترک کردم که
چیزهای زیادی به من داد و در آنجا احساس خوبی
داشتم ،اما وقتی احســاس میکنید به خاطر آنچه

انجام میدهید به رسمیت شــناخته نمیشوید و
در این وضعیت شما یک پیشنهاد از باشگاه دیگری
دارید سپس در مورد آن فکر میکنید .فیگو درباره
رائول گونزالز ،زوج موفقش در خط حمله رئال مادرید
افزود :رائول یک برنده اســت .به خاطر ذهنیتی که
داشت همیشــه در حرفهاش برنده بود .او همیشه
میدانســت که چه کاری باید انجام دهد و چگونه
میتواند در زمین حرکت کند .رونالدو ســرعت و
قدرت دارد ،اما انتخاب بهترین ویژگیها درباره رائول
سخت است ،او همیشه از هر چیزی یک مقدار کمی
داشت ،گل میزد و تغییرات جالبی ایجاد میکرد.
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ایسنا :لیونل مســی رابطه تیره و تــاری با رئیس
باشگاه بارســلونا دارد و همین مسئله باعث شده تا
به صورت جدی به جدایی فکر کند .شیوع ویروس
کرونا و نامعلوم بودن از ســر گرفته شدن مسابقات
باشگاهی در نقاط مختلف جهان باعث شده تا اخبار
و شایعات نقل و انتقاالتی خیلی زود شدت بگیرد و
توسط رسانهها دنبال شود .بارسلونا مدتی است که
به دنبال جذب لوتارو مارتینز ،ســتاره اینترمیالن
است و پیشنهادهایی را نیز به باشگاه ایتالیایی ارائه
کرده است ،اما ممکن است در تابستان پیش رو از
نراتزوری ،پاتک بخورد و نه تنها ستاره این تیم را به
خدمت نگیرد بلکه کاپیتان خــود را نیز در اردوی
این تیم ببیند .لیونل مسی ،فوق ستاره آرژانتینی
باشگاه بارســلونا که با این تیم اســپانیایی تا سال
 ۲۰۲۱قرارداد دارد؛ میتواند در تابستان  ۲۰۲۰با
توجه به بندی که در قراردادش وجود دارد به صورت
رایگان جدا شود و به تیم دیگری بپیوندد .شاید در
نگاه اول جدایی مسی و پیوستنش به اینتر ،در سن
 ۳۲سالگی چندان منطقی به نظر نرسد ،اما ماجرای
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اصلی در بیرون از مستطیل سبز در حال رخ دادن
است .مسی مدتهاست با جوزژ ماریا بارتومئو ،ریاست
باشگاه به مشــکل خورده و این مشکل ،روز به روز
شدت میگیرد .در ایام کرونایی نیز چالشی جدی
بین طرفین به وجود آمد و به اختالفات دامن زد .از
طرفی باشگاه اینترمیالن نیز آماده ارائه پیشنهادی
دو ساله به مسی است تا این ســتاره آرژانتینی را
به ســری آ بیاورد .آنها میخواهند هرطور شده
در جنگ قهرمانی با یوونتوس برنده شوند و مسی
میتواند پاسخ محکمی به تورینیها باشد.
همه این مسائل در کنار هم باعث شده تا مسی به
جدایی از بارسا فکر کند .خاویر زانتی اسطوره باشگاه
اینتر و نایبرئیس این باشگاه نیز به عنوان هموطن و
همبازی سابق مسی ،یکی از کسانی است که پروسه
انتقال او به جوزپهمهآتزا را شدیدا ً پیگیری میکند.
حال باید دید در نهایت چه اتفاقی رخ میدهد .ستاره
آرژانتینی بارسا بارها اعالم کرده بود که دوست دارد
در اروپا تنها برای آبیاناریها بازی کند ،اما اتفاقاتی
که رخ داده باعث شده تا او به جدایی فکر کند.

شفر :امیدوارم هدایت تیم ملی امارات را برعهده بگیرم
ورزش  :3سرمربی آلمانی پیشین استقالل که هدایت
بنییاس امارات را برعهده دارد ابراز امیدواری کرد که
هدایت تیم ملی فوتبال امارات را برعهده گیرد .شــفر
بعد از جدایی از اســتقالل راهی لیگ امارات شد و در
بنییاس مربیگری میکند.او درباره شــرایط تیمش
در روزهای شروع کرونا گفت :آمادگی کامل برای آغاز
مجدد لیگ را داریم .بازیکنان بنییاس با انضباط کامل
تمرین کردند و از وضعیت بدنی خوبی برخوردار هستند.
هفت بازی دیگر باقی مانده است و برای آمادگی نهایی
تنها به چند جلسه تمرین نیاز داریم .طبیعی است که
این تعطیلی لیگ باعث افت بدنی بازیکنان شده باشد،

اما میتوانیم این شــرایط را جبران کنیم.او ادامه داد:
من برای چنین شرایطی در تماس مداوم با دوستانم
در باشگاههای اروپایی از جمله آلمان و انگلیس بودم
تا برای چنین روزهای خاصی برنامه داشته باشیم .فکر
میکنم که پیشنهاد فیفا برای پنج تعویض در یک دیدار
پیشنهاد خوبی است.تیم ملی فوتبال امارات در شرایط
کنونی بدون مربی است و شــفر از اعالم آمادگی خود
برای هدایت سفیدپوشان سخن به میان آورد.او گفت:
مربیگری کردن در تیم ملی امارات افتخاری برای هر
مربی است .اگر به من پیشنهاد داده شود فرصت خوبی
برای من خواهد بود و آن را قبول میکنم.

منهای فوتبال
هشدار رئیس فدراسیون جودو نسبت به نتیجه

دادگاه CAS

در دادگاه  CASکار بسیار سختی
پیش رو داریم

رئیس فدراســیون جــودو گفت :بعــد از اتفاقات
شــهریورماه گذشته و مســائل پیرامون آن که به
تعلیق جودو انجامید ،طی چند روز اخیر مواردی
مطرح شد که به خوبی بیانگر آن بود که این سناریو
از داخل طراحی و اجرا شده است و خانواده بزرگ
جودو و ورزش در جریان آن قرار گرفتند .وی که با
برنامه «گل طالیی» رادیو جوان گفتوگو میکرد،
ادامه داد :به دلیل آنکه تعلیق جودو ایران ناعادالنه
بود از همان ابتدا پس از هماهنگی با وزارت ورزش
و کمیته ملی المپیک پروندهای باز و شــکایتی در
دادگاه بینالمللی حکمیت ورزش مطرح کردیم.
میراسماعیلی افزود :فدراسیون جهانی شرطی برای
رفع تعلیق قرارداده که خط قرمز نظام است و اجازه
چنین کاری ندارند ،چرا کــه تعلیق جودو ایران به
واسطه ادعای کذب ورزشــکار و حمایتهایی که
فدراسیون جهانی از وی داشت ،بوده است .بر همین
اساس است که ما دو پرونده باز کردیم یکی علیه رأی
موقت و یکی هم رأی صادر شده که در نهایت این
دو پرونده تجمیع شد .رئیس فدراسیون جودو در
پایان گفت :در دادگاه  CASکار بسیار سختی پیش
رو داریم ،فدراســیون جهانی با تمام قوا وارد شده،
 ۱۵شاهد معرفی کرده که متأسفانه سه ایرانی هم
در بین آنها حضور دارند .تا هفته گذشته موضوع
را ورزشی قلمداد میکردم ،اما با ارسال لوایح جدید
مشخص شد وکالی فدراسیون جهانی در مسائل
داخلی کشور ما دخالت میکنند .اجازه ندارم وارد
جزئیات شوم ولی وقتی به مسائل آبانماه یا مواردی
از این دست در  ۴۰ســال اخیر کشور که ربطی به
این پرونده ندارد در لوایح ارســالی اشاره میشود
حتم فقط به دنبال جودو
بیانگر آن است که به طور ً
نیستند.

