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آس  )اسپانیا(
گایــو،  بــه  ملقــب  بنیتــو  گرگوریــو 
مدافــع قدیمــی رئال مادریــد در ۷۳ 
ســالگی جانــش را از دســت داد.  او 
قهرمانی هــای پرشــماری در اســپانیا 
همراه رئال داشــت.  به همین خاطر 
ایــن روزنامه نزدیک به کهکشــانی ها 
عکــس ایــن بازیکــن تــازه درگذشــته 
قوهــای ســپید مادریــد را روی جلــد 

خود برده و تیتر زده: »گایو بنیتو«

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
مســئوالن فوتبــال ایتالیــا قصــد دارنــد 
اواســط  از  را   A ســری   مســابقات 
اردیبهشــت دوبــاره شــروع کننــد. ایــن 
در حالــی اســت که قرار اســت بازیکنان 
درصد زیادی از حقوق شــان را ببخشند 
و ایــن مســأله چالــش جدیــدی خواهد 
روزنامــه  ایــن  شــرایط،  ایــن  در  بــود. 
تیتر»هشــدار به رؤســا« را انتخاب کرده 

است.

اکیپ ) فرانسه(
کارلــو  از  عکســی  روزنامــه  ایــن 
آنچلوتی ســرمربی ایتالیایی ســابق 
پاری ســن ژرمن کــه در حال حاضر 
دارد،  برعهــده  را  اورتــون  هدایــت 
روی جلــد خــود برده و بــه نقل از او 
در ایــن روزها که همــه درگیر مبارزه 
 بــا ویروس کرونــا هســتند، تیتر زده: 
»آنچــه برای ما اتفاق می افتد، یک 

درس است«

 سلطانی فر: پیگیری مسابقات و لیگ ها 
به یکباره نخواهد بود

مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان گفت: »در جلسه ستاد 
مقابله با کرونا در ورزش که در فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد، 
با حضور اســاتید و پزشــکان بزرگوار این فدراسیون مباحث مثبت و 
اطالعــات خوبی رد و بدل شــد. به منظــور قطع زنجیره کرونا تمام اماکن ورزشــی و 
باشگاه ها تعطیل شده است، با این حال ورزشکاران حرفه ای و آماتور با آموزش هایی 
که دیدند و همت خودشــان فعالیت های خود را کاماًل تعطیل نکرده اند و در منزل 
با استفاده از ابزار و امکاناتی که دارند به تمریناتشان ادامه می دهند.« وی افزود: »به 
هرحال االن حدود یک ماه و نیم است که مسابقات ورزشی در سطوح مختلف و در 
تمام رشته ها متوقف شده است تا بتوانیم از شیوع و گسترش این بیماری جلوگیری 
کنیم. باید ببینیم برنامه های مقابله با کرونا و موفقیت های حاصله چگونه بوده است 
تــا بتوانیــم با یک افق بهتری برای ادامه مســابقات مختلف تصمیم گیری کنیم. با 
توجه به اقدامات خوبی که مدافعان عرصه سالمت در کادر بهداشتی درمانی کشور 
و مدیران دولتی انجام دادند، مدیریت بیماری کرونا در کشور وضعیت مناسب تری 
به نســبت هفته های گذشــته پیدا کرده و بهتر می توانیم به نیازهای مردم و کســانی 
که دچار این بیماری هســتند، پاســخ دهیم.« وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: »در هر 
صورت ما از دوســتان خواســتیم با توجه به وضعیتی که در کشــور هست، حداکثر تا 
پایان هفته آینده به جمع بندی متناســب با سیاســت هایی که ســتاد ملی مقابله با 
کرونا تدوین خواهد کرد و توصیه هایی که آنها خواهند داشت، برسیم. قطعاً پیگیری 
مســابقات و لیگ ها به یک باره اتفاق نخواهد افتاد و ســتاد مقابله با کرونا در ورزش 

زمان الزم را برای آماده سازی و تمرینات تیم ها در نظر خواهد گرفت.«

یوفا: عجله نکنید؛ وقت تعطیل کردن لیگ ها نیست
اتحادیــه فوتبــال اروپــا بــا اعالم اینکــه در تالش اســت برنامــه ای برای از ســرگیری 
رقابت های فوتبال در قاره ســبز بعد از فروکش کردن بحران ناشــی از ویروس کرونا 
ترتیب دهد، تأکید کرد که تعطیلی کامل رقابت های باشگاهی در این قاره در زمان 
فعلی زودهنگام و بدون توجیه است و کشورها باید از آن خودداری کنند. این واکنش 
یوفا بعد از آن اعالم شد که لیگ بلژیک به عنوان اولین لیگ اروپایی  اعالم کرد که 
در نتیجه بحران ناشی از کرونا فصل 2019-2020 خود را به کلی تعطیل کرده است. 
بلژیــک اعالم کــرد که همه نتایج مســابقات تا زمان تعلیق رقابتها ســر جای خود 
خواهد ماند و جایگاه تیم ها در جدول به عنوان جایگاه نهایی آنها در فصل قلمداد 
خواهد شد. به این ترتیب کلوب بروخه قهرمان فصل جاری لیگ این کشور خواهد 
بود. البته لیگ های دیگر کشورهای اروپایی فعاًل در حالت تعلیق به سر می برند و 
هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود. الکساندر چفرین 
رئیس یوفا در نامه ای خطاب به باشــگاه ها و فدراســیون های فوتبال عضو نوشــت: 
»ما اطمینان داریم که فوتبال می تواند در ماه های آینده از ســر گرفته شــود، البته با 
شرایطی که مقامات هر کشور اعالم خواهند کرد. ما معتقدیم تصمیم گیری درباره 
تعطیلــی کامل رقابت های ملی در این مرحله زودهنگام بوده و توجیه ندارد.« در  
این بین، مارک اوورمارس مدیر ورزشی آژاکس گفت: »یوفا مانند دونالد ترامپ به 
اقتصاد اهمیت بیشتری می دهد، آنها مسابقات را از سالمتی مردم مهم تر می دانند 

در حالیکه هر روز صدها نفر در اقصی نقاط جهان جان خود را از دست می دهند.«

روایت دختر وزنه برداری که این روزها لباس پرستاری پوشیده است
 بسامی: اگر باشگاه ها تعطیل نمی شدند، 

شاید فاجعه رخ می داد
پوپــک بســامی، عضو تیم ملــی وزنه برداری زنان ایران اســت که در روزهای گذشــته 
عکس هایش با لباس های مخصوص پرســتاران منتشــر شد. او کارشناسی پرستاری 
دارد و ۷ سال است که در این شغل فعالیت می کند و این روزها که تمرینات تیم ها 
تعطیل است، به دلیل شیوع کرونا در حال خدمت رسانی به بیماران کرونایی است. 
او با اشــاره به اینکه از زمان شــیوع کرونا در ایران برنامه ریزی خوبی توســط مسئوالن 
ورزش کشورمان انجام شده و اردوها و باشگاه ها را تعطیل کردند، بیان داشت: »اگر 
اینطوری نمی شــد من فکر می کنم یک فاجعه می توانســت در جامعــه ورزش رخ 
بدهد. این تعطیلی اتفاق خیلی خوبی بود و باعث شــد این بیماری بین ورزشکاران 

کنترل شــود. بیمارستان ها شبیه به قبل نیســت و کرونا کل دنیا را تحت الشعاع قرار 
داده اســت. همکاران من کارشان واقعاً سنگین شده و شبانه روزی و فشرده مشغول 
کار هســتند. کار ســتاد ما هم سنگین اســت و امیدوارم هرچه زودتر این بیماری مهار 
شود. اگر بگویم از کرونا نمی ترسم و خانواده ام نگران نیستند دروغ است. خانواده ام 
مخصوصاً مادرم خیلی نگران هستند. مادرم  با کوچکترین خبری در مورد بیمار شدن 

کادر درمانی با من تماس می گیرد و با گریه از من می خواهد مراقب خودم باشم.«

 بودروف؛ آماده توافق جدید با استقالل
نیکوالی بودروف مدافع بلغارستانی استقالل که دریافتی از این باشگاه نداشته، پیش 
از پایان ســال 98 مهلت دو هفته ای به باشگاه اســتقالل داد تا بخشی از قراردادش 
پرداخت شود اما به دلیل بالتکلیفی باشگاه و نبود مدیرعامل این اتفاق نیفتاد. در 
این شرایط، وکیل بودروف در تاریخ 10 فروردین 99 در نامه ای به باشگاه استقالل از 
فسخ قرارداد یک طرفه موکلش با این باشگاه خبر داد. در مکاتبه مسئوالن استقالل، 
بودروف ابتدا عالقه ای برای مذاکره نشــان نداد امــا وکیل او اعالم کرده که هر زمان 
پول بودروف پرداخت شود این بازیکن حاضر است توافق جدیدی با استقالل داشته 
باشــد و بار دیگر برای این تیم بازی کند. قرارداد بودروف برای نیم فصل 125 هزار 
دالر بود که قرارداد ســال دوم بر اســاس توافق دو طرف تمدید می شد. در این بین، 
امیر سلطانی معاون باشگاه استقالل اعالم کرد:» بودوروف حسن نیت نشان داد و 

گفت که شرایط را درک می کند. بزودی این مشکل حل می شود.«

مبــارزه برای نابــودی ویــروس کرونا 
همچنان در سراســر دنیــا ادامه دارد 
و در کشــورمان هم بســیاری از مردم 
با مانــدن در خانــه های خــود، برای 
تــالش  کرونــا  شــیوع  از  جلوگیــری 
می کننــد. در ایــن میان، ورزشــکاران 
هم در گــروه های مختلــف، در حال 
امدادرسانی به بیماران هستند. یکی 
از این ستاره ها،  پویا رحمانی دارنده 
مــدال طــالی کشــتی ســاحلی ســال 
2019 بازی های ســاحلی جهان است 
کــه اقدامات زیــادی را در زادگاه خود 

بابل انجام داده است.
 او در خصوص اینکه چطور تصمیم 
به امدادرســانی به همشــهریان خود 
گرفــت، به خبرنــگار »ایــران« چنین 
توضیــح داد:» اســتارت این موضوع 
از آنجــا رقــم خــورد کــه مــن بــرای 
تهیه ماســک بــه داروخانــه مراجعه 
کــردم و بــا اینکــه در بابــل همــه من 
را می شناســند و آشــنا هســتم ولــی 
نتوانســتم ماســک و دســتکش تهیه 
کنــم. ایــن شــد کــه خــودم تصمیــم 
گرفتــم بــه اتفــاق 2 نفــر از دوســتان 
بــرای همیــن  ماســک تهیــه کنیــم. 
پیــش شــهردار بابــل رفتــم و گفتــم 
و  ضدعفونــی  مــواد  می خواهیــم 
ماســک تهیــه کنیم و شــهرداری هم 
اعــالم کــرد که مشــکلی نیســت و ما 
را حمایــت مــی کنــد. ایــن شــد کــه 
چنــد خیاط گرفتم و بــا چند کارخانه 

کــردم  صحبــت  هــم  بافــی  پارچــه 
و شــروع بــه تولیــد ماســک کردیــم. 
مــواد ضدعفونــی را هــم شــهرداری 
تهیــه می کــرد و ما فقط بســته بندی 
می کردیــم. به این ترتیب کــه روزانه 
هــزار لیتــر مایــع ضدعفونــی کننــده 
بــه ما می دادنــد و ما در هــزار بطری 
یک لیتری می ریختیــم. این کار هم 
خیلی سخت است. چون بوی خیلی 
بــدی دارد و اذیت می کنــد. در ادامه 
دیدیــم کــه کمک هــای مردمــی هم 
رســید؛ یکی 20 هزار تومان و دیگری 
ایــن  در  داد.  مــی  تومــان  هــزار   50
 C شــرایط، در کنار ماسک و ویتامین
و محلــول ضدعفونــی کننــده، مایــع 

دستشویی هم تهیه کردیم.«
در ایــن بیــن اتفاقــی کــه افتــاد ایــن 
بــود که حســاب بانکــی رحمانی هم 
خصــوص  ایــن  در  او  شــد.  مســدود 
گفــت:» دومیــن روزی کــه مــن ایــن 
کار را شــروع کــردم، نمــی دانــم چه 
اتفاقــی افتاد کــه از طرف دادســتانی 
نامــه آمــد کــه حســاب من مســدود 
شــده اســت. در حالــی کــه مــن زیــر 
نظر شــهرداری و شــورای شــهر بابل 
فعالیــت می کــردم و آنها خودشــان 
به من گفتند که وقتی شــروع کردی، 
کمک هــای مردمــی را بگیــر و بــا آن 
جلــو بــرو. مــن بــه غیــر از اینکــه بــه 
آتــش نشــانی و کارکنان فضای ســبز 
شهرداری ۳00 ماسک دادم، 5 هزار 
ماســک هم به دست مردم رساندم. 
بــه غیر از این به بهزیســتی و انجمن 
نابینایــان و ناشــنوایان هــم ماســک 

رساندیم. متأسفانه بعضی ها در کار 
خیر هم ســنگ انــدازی می کنند. آن 
موقع که حســابم بسته شد، بیست و 
هشــتم بود و بانک ها هم بعد بسته 
شــد. بــرای همین یک حســاب دیگر 

معرفی کردم.«
مــدت  ایــن  در  ورزشــکاران  حضــور 
چشــمگیر بوده و کشتی گیران دیگری 
مثــل رســول خــادم و کمیل قاســمی 
هــم کمــک هایــی بــه مــردم اســتان 
گیالن داشــتند. این کشــتی گیــر جوان 
در ایــن خصوص چنین نظر داد:» من 
بــا خــودم فکر کــردم که اگر مــا قدمی 
برنداریم، درســت نیســت. مردم هم 
به من ورزشکار اعتماد می کنند. آقای 
خــادم و قاســمی و دیگر بچــه ها مثل 
عبــاس طحان، اصغر بذری، احســان 
لشــگری و حســن رحیمــی کــه خیلی 
وقت اســت این کارهــای خیرخواهانه 
را آغــاز کرده انــد و به عنوان مؤسســه 
خیریــه خادمیــن حضــرت علــی ابن 
ابــی طالب )ع( به مــردم خصوصاً در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان کمــک 
می کنند و استارت کارشان هم از سیل 

استان گلستان در سال 98 زده شد.«
رحمانی که برای حضور در مسابقات 
»رســتم« هنــد راهی این کشــور شــده 
بــود، توانســت در ســومین دوره ایــن 
رقابت ها به مقام اول رسیده و عنوان 
»رســتم« هنــد را به خــود اختصاص 
بدهــد. رســتم در فرهنگ اســاطیری 
او  ایــران هــم جایــگاه خاصــی دارد. 
دربــاره اینکــه با این کمــک ها، منش 
رســتم را دنبال می کند و حاال این کار 

بــرای او لذتبخش تر اســت یــا عنوان 
 رســتم هند، چنین واکنشــی داشــت:
» بله وقتــی به خانه پیرزنــی می روم 
و  می گیــرد  دســتم  از  را  کاال  ســبد  و 
دعایم می کند و چشــمانش پر اشک 
می شود، قطعا این برایم ارزشمندتر 
کســب  و  گرفتــن  کشــتی  و  کشــتی  از 
عنوان رســتم هند است. من قبال این 
شــرایط را حس نکرده بودم ولی حاال 
که در این شرایط قرار گرفته ام، بیشتر 
باشــم.  کارهــا  ایــن  در  دارم  دوســت 
واقعاً وقتی می بینی مردم خوشحال 
می شوند، یک حس و حال خاصی به 
آدم دست می دهد. یک جایی رفتیم 
کــه از یک خانواده 5 نفره، 4 نفرشــان 
معلــول بودنــد و بــه نظــرم کمک به 
ایــن افــراد ارزشــمند اســت.« توصیه 
همه مســئوالن، پزشکان و ستاره های 
ورزش و هنــر این اســت که مــردم در 
خانــه هــای شــان بماننــد تــا زنجیره 
شــیوع کرونا قطــع شــود. رحمانی در 
ایــن باره هم صحبت کرد:» از افرادی 
که بی دلیل از خانــه های خود بیرون 
آمدنــد و به مســافرت رفتند بگذریم، 
بایــد بــه ایــن موضــوع توجه داشــت 
کــه گروهی از مــردم هســتند که نمی 
تواننــد در خانــه بماننــد. چــون بایــد 
کار کننــد و اگــر بیرون نیاینــد، مخارج 
زندگی شان را نمی توانند تامین کنند. 
بقیه کــه بی دلیل بیرون مــی آیند، در 
حق خودشــان، خانواده شان و مردم 
ظلــم می کنند. چون همه با هم برابر 
هســتیم و باید به ســالمتی هم کمک 

کنیم.«

پویا   رحمانی قهرمان کشتی ساحلی 2019 جهان در گفت و گو با »ایران«:

کمک کردن به مردم برایم از لقب »رستم هند« ارزشمندتر است

گروه ورزش/ در ایام نوروز، اتفاق های 
تلویزیونــی  برنامــه   2 در  داده  رخ 
باعــث ناراحتی هــواداران اســتقالل 
شده است. در برنامه »عصر جدید« 
آریا عظیمــی نژاد یکی از داوران این 
مسابقه از نام استراماچونی به عنوان 
ما قبل تاریخ یاد کرد که این موضوع 
باعــث ناراحتی هــواداران اســتقالل 
شــد و حتــی مســئوالن ایــن باشــگاه 
ایــن آهنگســاز  از  کــه  اعــالم کردنــد 
شــکایت مــی کننــد. موضوعــی که با 
توضیحات عظیمــی نژاد هم همراه 
شــد و او در اینســتاگرام خــود ضمن 
اســتقالل  طرفــداران  از  دلجویــی 
دلیل صحبــت های خــود را فقط به 
دلیــل ســختی تلفــظ اســتراماچونی 
اعــالم کــرد و یــادآور شــد کــه تلفــظ 
ایــن اســم برایش یــادآور اســم های 
دوران زمیــن شناســی قدیم اســت و 
منظــورش فقــط همین بوده اســت. 
در ادامــه احســان علیخانــی مجری 
ایــن برنامــه هم پیامــی منتشــر کرد 
و گفــت: »مــن از هواداران اســتقالل 
بابــت اتفاقــی کــه افتــاد عذرخواهی 
مــی کنم اما هرگز این طوری نیســت 
کــه عمــدی در ایــن موضــوع باشــد. 
مــن پرسپولیســی هســتم امــا هرگــز 
را  جامعــه  از  مهمــی  بخــش  یــک 
عامدانه آزار نمی دهم. استقاللی ها 

مثــل علیرضــا منصوریــان، مهــدی 
رحمتــی، رضا عنایتی و .... دوســتان 
خوب من هســتند. آریا عظیمی نژاد 
واقعاً هیچ چیز از فوتبال نمی فهمد 
و حتــی فکــر مــی کــرد بیرانونــد در 
تراکتــور بــازی می کند. هیــچ عمدی 
در ناراحت کردن هواداران اســتقالل 
وجــود نداشــت. فوتبــال بــا داشــتن 
تیــم هــای گــردن کلفت معنــی می 
شــود و اســتقالل یــک تیــم جــوان و 
خیلــی خوب اســت. فرهــاد مجیدی 
یک فوتبالیســت خیلی بزرگ اســت 
کــه بایــد همه پشــتش باشــیم چون 
یک مربی ایرانی اســت و از خودمان 
است. یک عده از من ناراحت بودند 
که چرا ایــن تیکه را در نیاوردم، تو رو 
خدا دیگــر اســتراماچونی، کالدرون، 
کــی روش و ... را خــط قرمــز نکنیــد. 

ما بــه انــدازه کافی خط قرمــز داریم 
و خودتــان می بینیــد در شــبکه های 
ایتالیایــی چه شــوخی هایــی با مربی 
و بازیکنــان این کشــور می شــود. من 
یــک خواهش از هــواداران اســتقالل 
دارم و آن هــم ایــن اســت کــه از دل 
آریــا عظیمــی نــژاد در بیاورنــد چــرا 
که او خیلی تحت فشــار اســت.« این 
تمــام ماجــرا نیســت و در بخشــی از 
برنامــه پنجشــنبه »نــوروز فوتبالــی« 
طریــق  از  روزانــه  عیــد  ایــام  در  کــه 
شــبکه ورزش ســیما پخش می شد، 
آیتمــی پخش شــد کــه ســر وصدای 
زیــادی بــه راه انداخــت. آیتمــی کــه 
در آن صحبت هایــی علیــه موســس 
استقالل، پرویز خسروانی پخش شد 
که با واکنش شدید هواداران استقالل 
و برخی پیشکســوتان این تیم همراه 

شد. فرهاد مجیدی، سرمربی آبی  ها 
هم پســتی در اینســتاگرامش منتشر 
از  کــرد و نوشــت: »متأســفانه یکــی 
سختی های دوران قرنطینه تماشای 
برنامه نوروز فوتبالی است. بی دقت، 
نابلــد و دارای مجریــان آماتــور. اگــر 
در مــورد قدمــت اســتقالل و تاریــخ 
باشــگاه اســتقالل چیزی نمی دانید، 
هیــچ ضرورتــی ندارد کــه درباره اش 
بنویسید و برنامه بســازید. چیزی که 
پخش شــد، بســیار بــی ارزش، بدون 
سند و همراه با جهالت و نادانستگی 
بود و البتــه اهانت به تاریخ پرافتخار 
یک باشــگاه بــزرگ و مردمی؛ گرچه 
طبق معمول خطاها همیشه درباره 
و  تصحیــح  می دهــد.  رخ  اســتقالل 
پــوزش، حداقــل توقعــی اســت کــه 

انتظارش را داریم.«

روی  خبــری  گذشــته  هفتــه  اوایــل 
خروجــی ســایت رســمی فدراســیون 
فوتبــال قــرار گرفــت مبنــی بــر اینکه 
عنــوان  بــه  نبــی  محمــد  مهــدی 
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال 

منصوب شده است.
ابراهیــم شــکوری درایــن  تــر   پیــش 
پســت فعالیــت مــی کــرد و نبــی بــه 
عنــوان یکــی از اعضای هیــأت مدیره 
باشــگاه پرســپولیس درایــن باشــگاه 

انتخــاب  از  بعــد  داشــت.  حضــور 
نبــی به عنــوان سرپرســت دبیــر کلی 
زیــادی  هــای  صحبــت  فدراســیون، 
مبنــی بــر نحــوه چگونگی انتخــاب او 
مطــرح شــد و حتی هدایــت ممبینی 
نســبت به این انتخاب واکنش نشــان 
داد امــا عبدالکاظــم طالقانــی تأکید 
جریــان  در  رئیســه  هیــأت  کــه  کــرد 
تمامی روند انتخاب نبی بوده اســت. 
فوتبــال  کنفدراســیون  بیــن  درایــن 

آســیا با ارســال نامه ای به فدراسیون 
فوتبــال ایــران اعالم کرد کــه انتصاب 
نبی غیرقانونی است و AFC شکوری 

را دبیرکل می داند.
 ای اف ســی معتقــد اســت برخــی از 
بندهای اساســنامه فدراسیون فوتبال 
ایران در مورد انتصاب مهدی محمد 
نبــی بــه عنــوان سرپرســت دبیرکلــی 
کنفدراســیون  اســت.  شــده  نقــض 
فوتبــال آســیا بــه فدراســیون فوتبــال 

تمامــی  بــه  کــه  کــرد  توصیــه  ایــران 
روندهــای مــورد اشــاره در اساســنامه 
بــرای انتصــاب دبیرکل یا سرپرســت 
دبیرکلی پایبند باشد تا هیچ شکواییه 
یا چالش قانونی ایجاد نشــود و شــأن 
ایــن انتخاب زیر ســؤال نــرود. در این 
بیــن علــی کفاشــیان، رئیــس اســبق 
فدراســیون فوتبال درخصــوص نامه 
AFC مبنــی بر منــع دبیرکلی محمد 
فوتبــال  فدراســیون  در  نبــی  مهــدی 

ایــن  خصــوص  اظهارداشــت:»در 
نامــه تعجب کــردم و بــه اعتقاد من 
ایــرادی در دبیرکلی نبی وجود ندارد. 

گویا گزارش هیأت رئیســه فدراســیون 
وجــود نداشــته و بایــد هیــأت رئیســه 
را رد می کــرد و  گــزارش خــود  ابتــدا 
ســپس نامه انتصــاب نبی بــه عنوان 
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
به ای اف ســی ارسال می شد. او نباید 
عضو هیأت مدیره پرســپولیس باشد 
ارائــه  را  مســتندات  آنکــه  از  پــس  و 
دادند، نبی هم استعفایش را تقدیم 

هیأت مدیره پرسپولیس کرد.«

گــروه ورزش/ بــا شــیوع ویــروس کرونــا در 
سطح جهان، برگزاری لیگ های مختلف 
دنیــا بــه حالــت تعلیــق درآمــد و حــاال با 
طوالنی شــدن زمان تعطیلی، برخی تیم 
ها در حال برنامه ریزی های جدیدی برای 
از سرگیری تمرینات خود هستند. کادر فنی 
این تیم هــا به صورت آنالیــن با بازیکنان 
خود در ارتباط هستند تا آنها آمادگی خود 
را برای شــروع مجــدد تمرینات از دســت 
ندهند. یکی از این باشگاه ها، بایرن مونیخ 
است که تمرینات آنالین را برای بازیکنان 
خود در نظر گرفته تــا از آمادگی بدنی دور 
نشــوند. بعد از برگزاری اولین جلســه این 
نــوع تمرینــات، هانســی فلیک ســرمربی 
باواریایــی هــا گفت:»همه چیــز عالی بود. 
انگیــزه بازیکنــان بــاال بــود و از حضــور در 
تمرین خوشــحال بودیم. همــه چیز را زیر 
نظر داریم تا از راه دور هم خودمان را برای 
شرایط سخت آماده کنیم.« تمرینات این 
تیــم آلمانــی، میهمــان ویژه ای داشــت و 
او کســی نبود جز باســتین شــواین اشتایگر 
بازیکــن ســابق بایــرن مونیخ و تیــم ملی 
آلمــان که بــا هم تیمی های پیشــین خود 
بــه صــورت آنالیــن تمرین کــرد امــا یکی 
دیگر از تیم های آلمانی شــالکه اســت که 
بازیکنانش تمریناتشان را با حفظ فاصله 
از ســر گرفتنــد. در ایــن میــان، تمرینــات 
تاتنهام هم آغاز شــده و بازیکنان این تیم 
لندنــی در خانــه به صورت آنالیــن با ژوزه 

مورینیو ســرمربی خود در ارتباط هستند تا 
شــرایط آمادگی جســمانی خــود را در حد 

مطلوبی نگه دارند.
امــا این نوع تمرینــات آنالین، در بین تیم 
هــای ایرانــی هــم رواج پیــدا کرده اســت. 
نســاجی یکی از این تیم هاســت که با الگو 
گرفتن از متد تمرینی بایرن مونیخ کار خود 
را آغــاز کرده و بازیکنان و اعضای کادرفنی 
این تیم قائمشــهری با اســتفاده از برنامه 
ســایبری، هر روز رأس ســاعتی مشــخص 
همزمان تمرینات را خود را شــروع کرده و 
زیر نظر کادرفنی به مدت تقریباً 90 دقیقه 
پیگیری می کنند. هومن افاضلی سرمربی 
پــارس جنوبی جم هــم با بکار بــردن این 
شیوه تمرینی، سعی کرد تا بازیکنانش در 
یک ســاعت و زمان مشــخص بــه صورت 
زنــده و تحت نظــارت کادرفنــی تمرینات 
بدنســازی را انجام دهنــد. بازیکنان هم از 
تمرینات شخصی شان فیلم گرفته و برای 
مربیان ارســال می کنند تــا از نظر ذهنی و 
جســمی خود را آماده نشان دهند و حس 
مسئولیت پذیری و تیم بودن خود را نشان 
ســرمربی  رادولوویــچ،  میــودراگ  دهنــد. 
مونتــه  نگرویــی ذوب آهــن هــم تمرینات 
بازیکنانــش را بــه صورت آنالیــن پیگیری 
می کنــد و بازیکنــان ایــن تیــم اصفهانــی 
بــه صــورت اختصاصــی و در منــازل خود 
تمریــن می کنند تــا از حالت آمــاده خارج 

نشوند.

حامد جیرودی
خبرنگار

دو برنامه صدای آبی ها را در آورد

استقاللی ها ناراحت از تلویزیون

انتصاب نبی و چالش جدید فدراسیون فوتبال

متد جدیدی که از بایرن مونیخ به ایران هم سرایت کرد

تمرین آنالین

اخبــــار
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ا
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آگهي تجدید مناقصه عمومی
)مرحله سوم ( 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ژپوهش

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري در نظر دارد در اجراي بند )ب( ماده 2 پيوست شماره سه دستورالعمل 
نحوه انجام معامالت عمده موضوع ماده 48 آئين نامه مالي و معامالتي خود برای 
سال 1399 امور حجمی )خدمات مربوط به امور نظافت، آبدارخانه، نگهباني و 

نامه رساني( را از طريق مناقصه به شركت دارای صالحيت واگذار نمايد.
عالقمندان به شركت در مناقصه مي توانند برای دريافت اسناد مناقصه از 
www.setadiran.ir نشانی  به  الکترونيک  دولت  تداركات  سامانه   طريق 
و  كنند،  اقدام   www.ihcs.ac.ir نشانی  به  پژوهشگاه  وب سايت  يا  و 
و  تکميل  را  مناقصه، مدارك درخواستي  اسناد  در  مندرج  براساس شرايط 
را  مناقصه  اسناد  الکترونيک،  دولت  تداركات  سامانه  در  بارگذاری  ضمن 
در پاكت هاي )الف(، )ب(، و )ج( پلمپ شده به صورت فيزيکی به دبيرخانه 
پژوهشگاه به نشاني: بزرگراه كردستان نبش خيابان دكتر صادق آئينه وند 

)64 غربي( تحويل نمايند. 
نشانی   به  پژوهشگاه  وب سايت  طريق   از  مناقصه  شرايط  در  تغيير  هرگونه 
www.ihcs.ac.ir اطالع رسانی می شود.  برای كسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن 88036316 تماس حاصل فرمايند.


