
تاجيكستان و قطر 
دنيا حيدري
   گزارش

امش�ب ميزب�ان 
و  پرس��پوليس 
تراكتور، نماينده ه�اي ايران در دومي�ن روز از 
مرحله يك هش�تم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 
هس�تند. تيم هايي كه برخالف رقب�اي خود با 
انبوهي از مشكالت و بدون برنامه هاي آماده سازي 
قابل قبولي براي رسيدن به جمع هشت تيم نهايي 
امشب مقابل اس�تقالل تاجيكس�تان و النصر 

عربستان به ميدان مي روند. 
نایب قهرمان فص��ل گذش��ته رقابت هاي ليگ 
قهرمان��ان عص��ر ام��روز )س��اعت 19:30( در 
تاجيكس��تان به مهماني اس��تقالل این كشور 
مي رود، تيمي كه مرموز، بهترین توصيف از آن 
است، به طوري كه یحيي گل محمدي صراحتاً 
مي گوید ش��ناختش از این تي��م در حد همان 
بازي هاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان اس��ت. 
با وجود این برخ��ي بر این باورند كه اس��تقالل 
تاجيكستان براي پرسپوليس حریفي تداركاتي 
اس��ت. هرچند آمار ای��ن تيم در لي��گ داخلي 
تاجيكس��تان و همچنين مرحل��ه گروهي ليگ 

قهرمانان چيز دیگري را نشان می  دهد.
    

صدرنشيني در مرحله گروهی ليگ قهرمانان با 
وجود همگروهي با الهالل عربس��تان باعث شد 
برخي استقالل تاجيكستان را شگفتي ساز این 
فصل بخوانند، ام��ا با نگاهي به نتایج به دس��ت 
آم��ده از مرحله گروه��ي مي ت��وان دریافت كه 
حریف تاجيكستاني پرس��پوليس به رغم اینكه 
در گروه باالتر از تيم عربس��تاني قرار داشت، اما 
در نتيجه گيري پرفراز و نشيب ظاهر شده است. 
این تيم تساوي با امارات را در دیدار بعدي با برد 
و شكست سنگين برابر الهالل را با بردي پرگل و 
پيروزي قابل توجه با آجي ام كا را با شكست نسبتاً 
سنگين طاق  زد كه نشان از غيرقابل پيش بيني 
بودن قهرمان هفت دوره ليگ تاجيكستان دارد. 
تيمي كه در پایان هفته هفدهم رقابت هاي ليگ 
این كشور با 42 امتياز در صدر جدول قرار دارد 
و به دنبال دفاع از عنوان قهرماني اش است. آنچه 
مس��لم اس��ت اینكه تيمی با 53 گل  زده و فقط 
هفت گل خورده نه فقط خط حمله كه خط دفاع 
خوبي دارد، اما آم��ار مالكيت 23 تا 30درصدي 
توپ در مرحله گروهي نشان مي دهد كه حریف 
تاجيكس��تاني برخالف ليگ این كشور در آسيا 
بازي بس��ته اي را از خود به نمایش مي گذارد و 

برنامه اش روي ضدحمالت است.
    

البته قهرمان پنج دوره رقابت هاي ليگ برتر ایران 
كه فصل گذش��ته نيز با بي دقتي جام قهرماني 
ليگ قهرمانان آسيا را از دس��ت داد هم بر طبق 
آمار و ارقام یكي از بهترین خطوط دفاعي چه در 
ليگ برتر ایران و چه در لي��گ قهرمانان را دارد، 

اما پرس��پوليس یحيي با ش��ش غایب نسبت به 
مرحله گروهي به ميدان مي رود. عالوه بر جدایي 
احمد نوراللهي، ش��هریار مغانلو و محمدحسين 
كنعان��ي زادگان در فص��ل نق��ل و انتق��االت، 
كاميابي نيا، مهدي مهدیخاني و علي ش��جاعي 
نيز به دليل مصدوميت نمي توانند سرخپوشان را 
در این بازي همراهي كنند. با وجود این یحيي در 
نظر دارد با حفظ ساختار اصلي تيم و به كارگيري 
مهره هاي جدید، شاگردانش را به سالمت از این 
خوان عبور دهد و به مرحله بعد و حضور در بين 
هش��ت تيم پایاني برس��اند. البته به شرط آنكه 
تغييرات او در تركيب تيمش جواب بدهد. در پي 
جدایي نوراللهي كه یكي از مهره هاي تأثير گذار 
در مرحله گروهي بود و مصدوميت كمال، یحيي 
احتماالً روي س��رلك به عنوان زوج رضا اسدي، 
شماره 8 جدید سرخپوش��ان جلوي مدافعان و 
در پست كليدي هافبك دفاعي حساب باز  كند. 
سعيد آقایي هم بدون شك دفاع چپ یحيي در 
این بازي خواهد ب��ود تا با نفوذهای��ش در كنار 
دوندگي هاي بي امان وحي��د اميري كه مي توان 
به راستي او را مرد همه كاره پرسپوليس خواند، 

راهي به دفاع بسته حریف باز كنند. 
    

صعود همزمان دو تيم از گروه اول ليگ قهرمانان 

آس��يا باعث ش��د طبق قرعه دو تيم پرسپوليس 
و اس��تقالل تاجيكس��تان به عنوان تيم هاي اول 
صعود كرده از مرحله گروه��ي در مرحله حذفي 
رودرروي یكدیگر قرار بگيرند و حاال پرسپوليس 
تنها تيم صدرنشين مرحله گروهي است كه باید 
در خانه حریفش به ميدان برود، اما این بدشانسي 
را بازي در چمن مصنوعي تكميل كرد. شاگردان 
یحيي در این مرحله باید در چمن مصنوعي بازي 
كنند كه این مسئله مي تواند احتمال مصدوميت 
سرخپوش��ان را افزایش دهد. اما مس��ئله جالب 
برگزاري بازي با حضور تماشاگران است و با توجه 
به شرایط واكسيناسيون در كشور تاجيكستان و 
آمار پایين مرگ و مير در ش��هر دوشنبه با وجود 
تأكيد ای اف سی به برگزاري بازي ها بدون تماشاگر، 
پرسپوليس بعد از دو سال در حضور تماشاگران به 
ميدان مي رود، ام��ا در خانه حری��ف و جایي كه 

تماشاگران ميزبان تاجيك را تشویق مي كنند!
    

پرسپوليس تنها نماینده فوتبال ایران در روز دوم 
مرحله یك هشتم نهایي نيس��ت و تراكتور سازي 
تبریز هم ساعت 20:30 امشب در دیداري حساس 
به مصاف النصر عربس��تان خواه��د رفت. حریف 
قدرتمندي كه با جذب بازیكنان ميلياردي خود را 
براي مصاف با یاران فيروز كریمي تا بن دندان مسلح 

كرده است. مربي كه آخرین قهرماني فوتبال ایران 
در ليگ قهرمانان را تجربه كرده و باید دید امشب 
در قامت مربي مي تواند تيمش را به سالمت از سد 
حریف متمول عربس��تاني عبور دهد ی��ا نه. البته 
انتظار زیادي نمي توان از سرخپوش��ان تبریزي و 
سرمربي جدید آنها داشت، وقتي در پي مشكالت 
فراواني كه تراكتور طي چند ماه اخير تجربه كرده 
تنها با 16بازیكن و سه جلسه تمرین براي مصاف با 
النصر راهي قطر شده است و شاید به همين دليل 
هم باشد كه حس��ين عبدالغني، اسطوره باشگاه 
النصر و مدیر اجرایي این تيم پيش از مصاف یارانش 
با شاگردان فيروز كریمي مي گوید كه هيچ بهانه اي 
براي النصر مقابل تراكتور پذیرفته نيست، خصوصاً 
كه تاليسكا ستاره هزار ميلياردي النصر هم با پشت 
سر گذاشتن دوران مصدوميت خود مشكلي براي 
بازي با تراكتور ندارد. تراكتور درست در روزهایي 
كه جنگ مالكيت و مشكالت مادي این تيم را به 
زانو درآورده اند باید خود را مهياي مصاف با النصري 
كند كه مرحله گروهي را با كس��ب س��ه برد، دو 
مس��اوي و تنها یك باخت به عنوان صدرنش��ين 
به پایان برده اس��ت. با وجود این بر كسي پوشيده 
نيست كه كریمي استاد روحيه دادن است و باید 
دید برنامه هاي روحي رواني او مي تواند تراكتور را 

به سالمت از این مرحله عبور دهد.
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شيوا نوروزي

سعيد احمديان

حمله سردار به اردوگاه چلسي
 بارسا - بايرن

 دوئل انتقامي در غياب لئو
با ش��روع فصل جدید ليگ قهرمانان، تب فوتبال دوباره در قاره س��بز باال 
مي رود. دور رفت مرحله گروهي این رقابت ها امشب آغاز مي شود و بارسلونا 
و بایرن مونيخ در همين ابتداي كار دوئلي سخت در پيش دارند. ضمن اینكه 
زنيت با سردار آزمون به لندن رفته  اند تا مچ توخل و شاگردانش را بخوابانند. 

    
دو مدعي جام با ه��م در گروه E ق��رار دارند و براي صع��ود به عنوان 
صدرنشين تا لحظه آخر می جنگند. بازي امشب نه تنها از بابت رویارویي 
دو غول اروپایي حس��اس تلقي مي ش��ود، بلكه آبي و اناري ها با هدف 
انتقام از باواریایي ها به ميدان مي روند. س��ال گذشته آخرین بار نبرد 
رودرروي این دو تيم با برتري 8 بر 2 بایرن به پایان رسيد و از آن زمان به 
بعد حسرت جبران این نتيجه تحقيرآميز به دل كاتاالن ها مانده است. 
منتها وضعيت فعلي این تيم به گونه اي نيست كه هواداران بارسا منتظر 
بردي پرگل باشند و شكس��ت مونيخي ها در نيوكمپ با هر نتيجه اي 
باعث خوشحالي شان مي شود. با این وجود بخشي از بليت هاي این بازي 
به فروش نرفته و گویا طرفداران بارسا بعد از رفتن ستاره ها دیگر رغبت 

چنداني براي رفتن به استادیوم ندارند. 
دیگر نه ليونل مسي است، نه گریزمان و لویيز سوارز؛ پاري سن ژرمن و 
اتلتيكو این سه بازیكن را بر زدند و بردند تا در آستانه بازي با بایرن جاي 
خالي آنها كاماًل احس��اس شود. اصلي ترین مش��كل تيم رونالد كومان 
خالي ماندن جاي بازیكنان جدا شده اس��ت. این سه بازیكن وزنه هاي 
بارسا محس��وب مي ش��دند و اگر بودند قطعاً ش��رایط تيم براي شروع 
ليگ قهرمانان متفاوت بود. حال آنكه بارسلونا دو هفته ای است كه در 
الليگا بازي نكرده و اخيراً هم دیدارش با سویا لغو شده است. این مسئله 
دردسر هایي از جمله ناهماهنگي بازیكنان را به همراه داشته، ضمن اینكه 
تعداد مهاجمان مصدوم بارس��ا نيز رو به افزایش است. دمبله، آگوئرو و 
آنسو فاتي آسيب دیده بودند و اخيراً هم مارتين برایتویت به جمع شان 
اضافه شده است. در این اوضاع شایعه شده كه رئيس باشگاه در انتخاب 
تركيب اصلي دخالت مي كند. این شایعات تمركز سرمربي را برهم  زده و 
تكذیب هاي كومان هيچ رسانه و هواداري را قانع نكرده است. دي یونگ و 

ممفيس دپاي كليدي ترین بازیكنان بارسا در این بازي هستند.
    

باواریایي ها از هر نظر مهياي تقابل با بارس��ا هستند. با اینكه بایرن نيز 
چند مصدوم دارد، ولي تيم ناگلزمان با روحيه خوب به اسپانيا سفر كرده 
است. بایرن مونيخ بعد از وولفسبورگ تيم دوم بوندس ليگاست. سرمربي 
جوان امشب اولين جدال اروپایي را بایرن مونيخ تجربه مي كند و رفتن 
مسي از بارس��ا بيش از همه كار تيم آلماني را راحت    كرده است. منتها 
آس��يب دیدگي حضور چند بازیكن بایرن در این بازي را منتفي كرده، 
سرژ گنابري اخيراً مصدوم شده و اصلي ترین غایب تيم است. ولي گفته 
مي شود لواندوفسكي شش گله مشكلي براي بازي ندارد. توماس مولر، 
ستاره بایرن قبل از مسابقه با طعنه به رفتن مسي اشاره كرد: »درباره 
بارس��لوناي بدون مس��ي نمي توانم چيز زیادي بگوی��م. آنها حاال تيم 
متفاوتي هستند، چراكه با وجود مسي بيشتر تمركز روي او بود. اما هنوز 

یك بازي برابر در بارسلونا مقابل این تيم پيش روي ماست.«
دیناموكيف و بنفيكا دیگر بازي این گروه را برگزار مي كنند. 

    
در سایر بازي ها از گروه F، یانگ بویز ميزبان تيم قدرتمند منچستریونایتد 
است. شياطين سرخ با بازگشت كریس رونالدو پس از 12 سال جانی دوباره 
گرفته اند و با اميدواري به آینده نگاه مي كنند. رونالدو اگر امشب به ميدان 
برود ركورد بيشترین بازي در ليگ قهرمانان را از چنگ كاسياس درمي آورد. 
اما باید دید تصميم سولسشر چيست: »كریستيانو بسيار از خودش مراقبت 
مي كند. در ليگ قهرمانان برابر یانگ بویز بازي داریم. باید ببينيم در این 

بازي چه مي كنيم. اینك��ه او را از تركيب بيرون بگذاریم، غيرممكن 
نيست. او 36 سال دارد و باید دقایق حضورش در ميدان را مدیریت 

كنم.« ویارئال و آتاالنتا نيز به مصاف هم مي روند. 
در گروه آخر یوونتوس بحران زده در حالي مهمان مالمو است 
كه چلسي در خانه به استقبال زنيت مي رود. تيم دوم جزیره 
با تيم روسي بازي مي كند، حریفي كه سردار آزمون را در 
اختيار دارد. گلزن ایراني با پن��ج گل  زده بهترین بازیكن 
ماه گذشته سن پترزبورگ لقب گرفت. اگر توماس توخل، 

لوكاكو را در اختيار دارد س��رگي سماك نيز منتظر درخشش 
سردار است تا شگفتي ساز هفته اول رقابت ها شوند. در گروه G هم سویا 

با سالزبورگ و ليل با وولفسبورگ مصاف مي دهند.

تراكتور با دست خالي برابر حريف تا بن دندان مسلح!

شادي خاص آقاي خاصرويارويي پرسپوليس با استقالل غيروطني
خوزه مورینيو هميشه خبرساز است، به خصوص با حركات غيرمتعارفش 
كنار زمين كه آخرین آن هم یك شنبه شب در ورزشگاه المپيك رم ثبت شد. 
شبي كه رم، تيم جدید سرمربي پرتغالي توانست با گل دقيقه 91 الشعراوي، 
ساسولو را شكست دهد تا شاگردان آقاي خاص با سه برد از سه بازي صدر 
جدول سري آ را در اختيار داشته باشند. یكي از لحظات جالب بازي یك شنبه 
شب رم و ساسولو، شادي دیوانه وار مورینيو پس از گل برتري رم بود. بعد از 
گل الشعراوي، سرمربي پرتغالي رمي ها كه با دو تعویض طالیي نتيجه بازي 
را برگردانده بود با شادي وصف ناپذیري همچون دوندگان دو 100 متر كنار 
زمين را طي مي كرد و از گل برتري تيمش در پوست خودش نمي گنجيد. 
بردي كه در هزارمين بازي او به عنوان مربي ثبت شد تا شادي آقاي خاص، 
خاص تر شود و او این لحظات را اینطور توصيف كند: »احساس نمي كردم كه 

یك آدم 58 ساله ام، بلكه حس  و حال یك پسربچه 12ساله را داشتم.«

 ابالغيه ای برای بهبود 
فضای اخالقی و فرهنگی ورزش

یكي از مصوبات روي زمين مانده شوراي عالي انقالب فرهنگي كه دیروز ابراهيم 
رئيسي آن را ابالغ كرد، مربوط به ورزش بود. مصوبه اصالح و تكميل »كميسيون 
فرهنگي ورزش و تربيت بدني ورزش كشور«، یكي از مهم ترین كميسيون هایي 
كه با وجود كاركرد بااهميتي كه براي سوق به اخالق گرایي در ورزش دارد كمتر 

مورد توجه متوليان ورزش قرار گرفته و همواره در حاشيه بوده است. 
در حالي »شناخت و شناساندن ارزش هاي دیني و ملي و تهيه سياست هاي 
فرهنگي در قلمرو تربيت بدني جمهوري اسالمي و منشور اخالق ورزش، 
ارتقای فرهنگ دیني و اخالق حرفه اي در محيط ورزش و ميان ورزشكاران 
و تحقق سياست هاي كالن  فرهنگي و اجتماعي نظام و مهندسي  فرهنگي 
در تربيت بدني« از اهداف كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني ورزش 
كشور است كه نگاهي به وضعيت فعاليت هایي كه در ورزش براي رسيدن 
به این اهداف شده، نااميدكننده است و به جاي فعاليت عملي براي رسيدن 
به هدف هاي تبيين شده، تنها به جلسات متعدد بسنده شده، جلساتي كه 

خروجي مشخص و قابل اشاره اي در ورزش نداشته است. 
بيراه نيست كه تا امروز توجه به مس��ائل فرهنگي و اخالقي چه در سطح 
ورزش قهرماني و چه در س��طح ورزش حرفه اي كمتر م��ورد توجه قرار 
گرفته تا جایي كه چنين دغدغه هایي هيچگاه در اولویت هاي مسئوالن 
تصميم گيرنده ورزش نبوده و خيلي وقت ها نگاه لب طاقچه اي و نمادین به 

چنين فاكتور مهمي در ورزش شده است. 
نتيجه نگاه حاش��يه اي به مقوله مهمي مانند فرهنگ و اخالق در ورزش 
سبب ش��ده ناهنجاري هاي اخالقي و فرهنگي در بين برخي قهرمانان و 
ورزش هایي كه بيشتر در تيررس توجهات هستند باال بگيرد تا جایي كه 
امروز در برخي بخش هاي ورزش شاهد بحران هاي فرهنگي و بي توجهي به 
فاكتورهاي باارزشي مانند اخالق و پهلواني هستيم. یكي از نمونه هاي بارز 
چنين خروجي را می توان در فوتبال مشاهده كرد. رشته اي كه با توجه به 
فراگيري زیادي كه در سطح جامعه دارد، همواره یكي از رشته هایي  بوده كه 
قدرت تأثيرگذاري رفتاري و اجتماعي زیادي در سطح جامعه داشته است. 
 ظرفيت باالیي كه مي توان از آن براي پيش��برد اه��داف فرهنگي و اخالقي 
استفاده كرد، اما بي توجهي و كنار گذاشتن وظایف فرهنگي و آموزشي باعث 
شده فوتبال با توجه به چرخش چندهزار ميلياردي اش در سال كه 99 درصد 
آن از بودجه دولتي تأمين مي شود، تبدیل به یك حياط خلوت براي گسترش 
فساد و ترویج ناهنجاري هاي مختلف شود. مسائلي كه با وجود اینكه حساسيت 
نهادهاي نظارتي را هم كم و بيش به دنبال داشته، اما سال به سال شاهد وضعيت 
اسفناك تري از نظر فرهنگي و اخالقي در فوتبال كشور هستيم و برنامه هاي 

فرهنگي این رشته در برگزاري مراسم تواشيح و نصب بنر خالصه شده است. 
چنين نوع نگاه كم عمقي به ترویج فرهنگ و اخ��الق در ورزش را مي توان 
در ورزش ه��اي دیگ��ر هم دی��د. معضل��ي كه نش��ان مي دهد مدی��ران و 
تصميم گيرندگاني كه روي صندلي هاي مدیریتي چه در وزارت ورزش، چه 
در فدراسيون ها و چه باشگاه ها نشسته اند، درك و شناختي از مسائل فرهنگي 
ندارند. این عدم درك وقتي با نداشتن دغدغه درباره چنين موضوع مهمي 
همراه شود، خروجي آن وضعيت ناهنجار فرهنگي امروز ورزش مي شود كه از 
سوي دستگاه هاي تصميم  گير كمتر اراده و تحركي براي ساختن یك قهرمان 

بااخالق كه مسئوليت اجتماعي اش به او آموزش داده شود، دیده مي شود. 
چنين بي مسئوليتي آشكاري در باب گسترش اخالق و ارزش مداري در 
ورزش، خروجي نگاه مدال محوري مس��ئوالن است كه فقط براي جسم 
یك ورزش��كار برنامه ریزي مي كنند و براي رشد رفتاري و اجتماعي یك 
قهرمان برنامه اي روي ميز ندازند. به همين خاطر حضور قهرمانان بااخالق 
نه خروجي فعاليت هاي مسئوالن ورزش، بلكه یك پدیده خودساخته است 

كه نباید آن را به عملكرد مدیریتي ورزش كشور نسبت داد. 
در این شرایط ابالغ مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره اصالح و 
تكميل كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني كشور مي تواند یك نقطه 
سرخط براي بهبود فضاي اخالقي و فرهنگي ورزش باشد كه در دوره هاي 
گذشته وزارت ورزش، نگاهي نمادین به آن وجود داشته و از این رو انتظار 
مي رود با مستقر شدن دولت سيزدهم، حميد سجادي وزیر جدید ورزش 
به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني این كميسيون 
از برگزاري جلسه هایي كه خروجي ندارد خارج شود و با برنامه هاي عملي 
و تدوین منشور اخالقي، شاهد رشد فاكتورهاي فرهنگي در ورزش كشور 
باشيم. فاكتوري كه باید در دوره جدید وزارت ورزش در ليست اولویت هاي 
س��جادي قرار بگيرد و برنامه ریزي جهت عملي شدن اهداف كميسيون 

مربوطه صورت گيرد تا از حاشيه به متن فعاليت ها آورده شود. 

تايلند هم حريف ايران نبود
شاگردان جوان عطايي براي قهرماني مي جنگند

جام جهاني فوتسال، امشب مصاف ايران با صربستان
ناظم الشريعه: باز هم به تاريخ سازي فكر مي كنيم

تيم ملي فوتسال 
فريدون حسن

  فوتبال
در  كش�ورمان 
اولين بازي خود 
در رقابت هاي جام جهاني ليتواني از س�اعت 
19:30 امشب مقابل صربستان قرار مي گيرد. 

رقابت هاي جام جهاني فوتسال ليتواني كه قرار 
بود در س��ال 2020 برگزار ش��ود به دليل شيوع 
بيماري كرونا مانند بسياري از رقابت هاي دیگر 
ورزشي یك س��ال به تعویق افتاد و حاال در سال 
2021 تيم ملي فوتسال كشورمان در شرایطی پا 
به این مسابقات گذاشته كه در دوره قبل با حذف 
برزیل موفق به كسب مقام سوم رقابت هاي 2016 
كلمبيا شد. ایران در گروه ششم رقابت ها با تيم هاي 
صربستان، آرژانتين و امریكا همگروه است و كار 
س��ختی براي دفاع از عنوان خود در پيش دارد.  
صربس��تان حریف امش��ب تيم ملي كشورمان 
پيش از ش��روع این رقابت ها، دو دیدار تداركاتي 
با برزیل برگ��زار كرد و در یكي از این مس��ابقات 

موفق شد حریف قدرتمند خود را با نتيجه تساوي 
متوقف كند. كادر فني و بازیكنان تيم ملي ایران 
در مصاحبه هاي خود از بازي با صربستان به عنوان 
»كليد« صعود به دور بعد یاد كرده اند، دیداري كه 
نتيجه آن مي تواند تأثير زیادي در تعيين تيم هاي 
صعود كننده به مرحله بعد داشته باشد.  ایران در 
حالي كه 9 بازیكن از جام جهاني 2016 كلمبيا 
را براي این دوره از مس��ابقات هم حفظ كرده با 
دغدغه مصدوميت ملي پوش��ان مواجه اس��ت. 
حسين طيبي یكي از ستاره هاي تيم ملي فوتسال 
ایران به دليل شكستگي دنده قطعاً تا پایان مرحله 
مقدماتي نمي تواند ایران را همراهي كند. قوزك 
پاي احمد اسماعيل پور هم در تمرینات ایران در 
كشور ليتواني آس��يب دید تا حضورش در دیدار 
مهم برابر صربس��تان در هاله ای از ابهام باش��د.  
محمد ناظم الشریعه، سرمربي تيم ملي فوتسال 
كشورمان با اشاره به سختي هاي خاص بازي هاي 
اول در هر تورنمنت به نقش حساس برتري مقابل 
صربس��تان براي صعود از گروه اش��اره مي كند و 
مي گوید: »باید تمام تالشمان را بكنيم. بازي اول 
در هر تورنمنتي سخت است، اما جدا از این عامل 
این دیدار برای صعود ما بسيار تعيين كننده است 
و این مورد را بين بازیكنان نيز جا انداخته ایم. فيلم 
بازي هاي اخير صربس��تان را دیده ایم. همه چيز 
را چك كرده ایم و به ش��ناخت كام��ل از این تيم 
رسيده ایم.« ناظم الش��ریعه با بيان اینكه در جام 
جهاني همه چيز متفاوت اس��ت، عنوان 
می كن��د: »دوره قب��ل كس��ي تصور 
نمي كرد ما برزیل را حذف كنيم و در 
این دوره نيز به یك تاریخ سازي دیگر 
فكر مي كنيم. باید به فوتسال ایران به 
اندازه نام و مقامش رسيدگي شود. در 
فدراسيون كارهایي شروع شده و من 
هم توقع دارم كه س��ریع تر انجام شود. 
شخصيت فوتس��ال باید به جایگاه واقعي 
خودش برگردد. بحث این است كه مردم خيلي 
فوتسال را دوست دارند و باید به این دوست داشتن 

احترام گذاشت.«

تيم ملی واليبال ایران در دومين روز مرحله گروهی رقابت های قهرمانی 
حامد قهرماني

  واليبال
مردان آسيا، به مصاف تایلند رفت و موفق شد این تيم را در سه ست پياپي 
شكست دهد و دومين پيروزي خود را ثبت كند. مدافع عنوان قهرماني بعد 
از برد آسان روز اول مقابل هنك كنگ در بازي دوم هم در مصاف با تایلند كار چندان سختي نداشت  و این 
حریف را هم با برتري كامل و مطلق پشت سر گذاشت. مردان جوان ایران با این پيروزي نشان دادند كه عزم 
خود را براي تكرار قهرماني در قاره كهن جزم كرده اند و مي خواهند نتایج ضعيف گذش��ته را جبران كنند. 
سروقامتان ایران كه با هدایت بهروز عطایي و با تركيبی جوان  شده راهی این دوره از رقابت ها شده اند مقابل 
تایلند با ارائه یك بازی یك طرفه و كامالً برتر نسبت به حریف موفق شدند در سه ست متوالی و با ثبت امتيازهای 
25 بر 17، 25 بر 12 و 25 بر 18 مقابل تایلند به برتری برسند. در جریان این بازي، ایران با كسب 15 امتياز از 
سرویس نمایش خوبی در این بخش داشت. همچنين بازیكنان ایران 40 امتياز از حمله، هفت امتياز از دفاع و 
13 امتياز از خطای حریف به دست آوردند. صابر كاظمی هم با كسب 15 امتياز عنوان امتيازآورترین بازیكن 
این مسابقه را به دس��ت آورد. در مقابل تایلند 20 امتياز از حمله، یك امتياز از سرویس، دو امتياز از دفاع و 
24 امتياز هم از خطای حریف به دست آورد. این دومين پيروزی متوالی ایران در مرحله گروهی بود. شاگردان 
بهروز عطایی در اولين بازی خود در جام بيست ویكم مقابل هنگ كنگ با نتيجه 3 بر صفر به پيروزی رسيده 
بودند تا با كسب شش امتياز از دو بازی در صدر جدول رده بندی گروه B بایستند. تيم ملي كشورمان در سومين 
بازي خود از ساعت پنج بامداد امروز مقابل پاكستان قرار گرفت.  پاكستاني ها كه یك نام آشنا براي واليبال ایران 
سرمربيگري شان را برعهده دارد دیروز موفق شدند هنك كنگ را 3 بر یك شكست دهند و در اولين بازي هم 
3 بر 2 از سد تایلند گذشتند، تا با دو پيروزي مقابل ایران قرار بگيرند. رحمان محمدي راد، سرمربي تيم ملي 
پاكستان سال ها در جریان رقابت هاي ليگ برتر واليبال با عطایي سرمربي تيم ملي كشورمان مصاف داشته 

است و امروز هم حتماً تيمش را به گونه ای به ميدان مي فرستد كه راحت به ایران امتياز ندهد.

بازگشت زندگي به برنابئو
فوتبال دوباره در سانتياگو برنابئو زنده شد. 
پيروزي پرگل برابر س��لتاویگو بازگش��تي 
باشكوه براي رئال مادرید رقم زد. جمعيت 
حاضر در ورزش��گاه دیدند كه كریم بنزما 
چگونه هت تریك كرد و وینيس��يوس هم 
بهترین ب��ازي اش را به نمایش گذاش��ت. 
سلتا دو بار از رئال پيش افتاد و قصد داشت 
مهماني ميزبان را خراب كند، ولي به هدفش 
نرسيد. سه گل از پنج گل را بنزما زد تا جمع 
گل هایش در این فصل را به عدد 5 برساند. البته یك گلش را هم مردود اعالم 
كردند. از همه مهم تر دو گل ابتدایي او بود. بنزما دو بار بازي را به تس��اوي 
كشاند تا هم تيمي هایش فرصت جبران داشته باشند. آنچلوتي تيم خوبي 
ساخته و با كهكشاني ها مي خواهد اعتبار الليگا را حفظ كند. وینيسيوس 
درخشش را مدیون این مربي است، چراكه به نظر مي رسد كارلتو مي تواند 
از او یك ستاره بسازد. او توانایي، استعداد و سرعت الزم را داشت، ولي قباًل 
فرصت چنداني به وینيسيوس داده نمي شد تا خود واقعي اش را به معرض 
نمایش بگذارد. تا قبل از این تصور نمي شد این بازیكن هم بتواند در حد یك 
ستاره بدرخشد، ولي در بازي با سلتا روي دیگر وینيسيوس را دیدیدم. فصل 
گذشته بود كه در جریان یكي از بازي ها تصویري از بنزما در حال شكایت 
از هم تيمي اش وینيسيوس جونيور شكار شد. البته انتقادهاي كریم از سر 
دلسوزي و تجربه بود و اینكه عملكرد جونيور اعصاب تيم را به هم مي ریخت. 
منتها با تغييرات اخير هم اوضاع بنزما بهتر شده و موتور گلزني اش خوب 
كار مي كند و هم وینيسيوس گل مي زند و براي رئال پنالتي مي گيرد. خط 
حمله كهكشاني ها حسابي جنگيد و اگرچه موقعيت هایي از دست رفت، ولي 
تيم تمام كننده هاي خوبي داشت. در واقع خط حمله جور بي دقتي هاي خط 

دفاع را كشيد تا تيم از شكست فرار كند.

روبرتو پالومار

 ماركا

مناقصه عمومى نوبت سوم
پارتيشن بندى ساختمان مديريت درمان و اداره كل تامين اجتماعى استان البرز 

مديريت درمان تامين اجتماعى استان البرز در نظر دارد اجراى پارتيشن بندى ساختمان جديد مديريت درمان و اداره كل تامين اجتماعى استان البرز را به صورت 
مناقصه دو مرحله اى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به شماره     فراخوان مناقصه 2000005462000007 برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى 
www.setadiran. مناقصه ( دريافت اسناد مناقصه تا ارائه مدارك و بازگشائى پاكت ها) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ايران) به آدرس

ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق نمايند . الزم 
 به يادآورى مى باشد تنها مناقصه گرانى مجاز به شركت در مناقصه و بارگذارى پيشنهادات مى باشند كه در مهلت مقرر مدارك مناقصه را از سامانه ستاد ايران دريافت ( دانلود) نموده باشند .

زمان اولين انتشار آگهى ، ارسال به صفحه اعالن عمومى : روز سه شنبه مورخ 1400/06/23
پايان مهلت دريافت مدارك مناقصه از سامانه ستاد ايران : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/06/27

زمان شروع و پايان بارگذارى پيشنهادات در سامانه ستاد ايران : از روز شنبه مورخ 1400/06/27 لغايت ساعت 14 بعدظهر روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
زمان بازگشائى نهايى و اعالم برنده : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/07/10 در محل مديريت درمان تامين اجتماعى استان البرز 

نوع و مبلغ تضمين : مبلغ 2,400,000,000 ريال بصورت فيش بانكى يا ضمانت نامه معتبر بانكى 
مديريت  ستاد  دبيرخانه   1400/07/06 مورخ  شنبه  سه  روز   14 ساعت  لغايت   :( واريزى  فيش  يا  بانكى  چك  اصل  يا  بانكى  نامه  ضمانت  اصل   ) اسناد  تحويل  محل 
(  026  -34474422 (تلفن:  البرز  استان  اجتماعى  تامين  درمان  مديريت   – دوم  ويالى  دهقان  جنب   – بهشتى  شهيد  خيابان   – كرج   : آدرس  به  البرز  استان   درمان 

سازمان تامين اجتماعى در قبول و يا رد پيشنهادات مختار خواهد بود . 
مديريت درمان تأمين اجتماعى استان البرز 
شناسه آگهى :  1191340 


