شرط حضور تماشاگران در ورزشگاهها از زبان وزیر بهداشت
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وزیر بهداشت شرط اصلی برای حضور تماشاگران در ورزشگاهها را اعالم کرد .دکتر بهرام عیناللهی درباره حضور تماشاگران در ورزشگاهها گفت :تزریق دوز اول
کمی طول میکشد تا به پایان برسد به همین دلیل افراد باید هر  ۲دوز را بزنند تا بتوانند وارد استادیومها شوند .وی ادامه داد :با وجود این ،باید روی حضور آنهایی
که هر  ۲دوز را زدهاند ،تصمیم بگیریم .وزیر بهداش��ت در پاس��خ به این س��وال که «اگر همه افراد هر  ۲دوز را زده باش��ند ،آیا استادیومها باز میشوند؟» گفت :بله!

ورزشی

اخبار

استقاللچگونهباوجودشایستگیمقابلالهاللحذفشد

پرسپولیس با گل ترابی
از سد استقالل تاجیکستان گذشت

صعود در دوشنبه

پرسپولیس دیدار مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان
فوتبال آس��یا برابر استقالل تاجیکستان را در شرایطی با
برتری به پایان برد که برای رسیدن به این برد سختی زیادی
کشید .مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان
فوتبال آسیا سهشنبه با دیدار تیمهای استقالل تاجیکستان
و پرسپولیس ایران در ورزشگاه ملی شهر دوشنبه پیگیری
شد که این دیدار با برتری یک بر صفر نماینده ایران به پایان
رسید .مهدی ترابی در دقیقه  ۹۰گل برتری پرسپولیس را
به ثمر رساند .چمن مصنوعی و غیراستاندارد ورزشگاه پامیر
دوشنبه و همچنین حضور هواداران استقالل موجب شد
پرسپولیس فضای بسیار دشواری را تجربه کند .با این وجود
س��انتر دقیقه  ۹۰مهدی ترابی با خوششانسی قرمزهای
ایران مس��تقیم به درون دروازه استقالل رفت تا شاگردان
گلمحمدی از سد این رقیب چغر بگذرند.

روایتاسکیبازالمپیکیایرانازمورد
حملهقرارگرفتنتوسطافرادناشناس

المپین اس��کی ایران میگوید چند روز پیش در محله
دربندسر مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است .بر اساس
اعالم المپین ایرانی ،چند روز پیش تعدادی افراد ناشناس
در محله دربندسر به محمدکیادربندسری حمله کردهاند.
او دلی��ل این اتفاق را نمیداند ولی تاکید دارد موضوع را با
مس��تندات کافی از طریق مراجع قضایی پیگیری میکند.
کیادربندسری درباره این ماجرا به ایسنا گفت :چند روز قبل
یک ش��ماره ناش��ناس به من زنگ زد ،خود را مامور پست
معرفی کرد و گفت یک نامه دارم .یک آدرس به او دادم که
با دوستانم آنجا منتظر ماندیم تا نامه را بگیرم و بعد از آن
هم برویم والیبال بازی کنیم اما بعد از  ۱۰دقیقه نیسانی با
سرعت به سمتمان آمد و به یکی از دوستانم زد .غافلگیر
شده بودیم و بدون اینکه فرصت کاری داشته باشیم ،تعدادی
با چوب و قمه از نیسان پایین آمدند و به ما حمله کردند.
او افزود ۲ :نفر از دوس��تانم با قمه جراحت شدیدی دیدند
و دست و آرنجشان شکست .از طرفی با قمه به سر یکی از
دوستانم زدند که خوشبختانه دچار مصدومیت شدید نشد اما
جراحت یکی از دوستانم بیشتر بود ،چون چند نفری سرش
ریختند و با چوب و قمه او را زدند .من هم دچار کوفتگی
شدهام .کیادربندسری درباره روند رسیدگی قضایی این اتفاق
گفت :این ماجرا عصر دوشنبه هفته گذشته افتاد که همان
یو
شب به کالنتری رفتیم و شکایت کردیم .فیلم و فایل صوت 
تمام مدارک را به کالنتری دادیم ۲ .روزی هم درگیر پزشک
قانونی بودیم و همان هفته پرونده را تکمیل کردیم .کالنتری
فعال پیگیر این مساله است و امیدوارم زودتر رسیدگی شود.

مهاجم لبنان دیدار برابر ایران را
از دست داد

مهاج��م تی��م ملی لبن��ان از ناحیه رب��اط صلیبی دچار
مصدومیت شد و بازیهای تیمش در دور رفت مرحله مقدماتی
جامجهانی را از دست داد .تیم ملی فوتبال لبنان در گروه A
انتخابی جامجهانی با تیمهای ایران ،سوریه ،کرهجنوبی ،عراق و
امارات همگروه است .حسن شعیتو که یکی از بازیکنان کلیدی
لبنان است و در خط حمله بازی میکند ،دچار پارگی رباط
صلیبی شده است .به این ترتیب این بازیکن که در  ۲دیدار
قبلی تیمش به میدان رفت ،بازیهای باقیمانده دور رفت را از
دست داد و برابر ایران هم نمیتواند بازی کند.

هواداران الهالل خواستار اخراج
ژاردیم شدند

ه��واداران الهالل عربس��تان با وجود صعود تیمش��ان به
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و عملکرد نسبتا خوب
در فصل جدید لیگ این کشور از عملکرد سرمربی پرتغالی
راضی نیستند و خواستار اخراج او هستند .به گزارش سعودی
اسپورت ،الهالل در یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به
مصاف استقالل رفت و توانست با  ۲گل به پیروزی دست پیدا
کند و راهی یکچهارم نهایی شود .هواداران الهالل با وجود
شکست استقالل و صعود به یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان
آس��یا از عملکرد ژاردیم راضی نیس��تند و خواستار اخراج او
هستند .این سایت عربستانی در ادامه نوشت :الهالل در لیگ
از  ۳بازی خود  ۷امتیاز کسب کرده است اما هواداران الهالل
بر این باورند که تیم خوب بازی نمیکند و ژاردیم نتوانسته از
ستارههای بزرگی که در اختیار دارد بخوبی بهره گیرد و توازن را
در تیم برقرار کند .البته باشگاه عربستانی به خبر اخراج ژاردیم
واکنش نشان داد و آن را رد کرد .سران باشگاه الهالل عربستان
تابستانسالجاریلئوناردوژاردیم،سرمربیسرشناسپرتغالی
را جذب کردند .حقوق او برای یک فصل  ۷میلیون یورو است.

نگاه

مذاکره فقط برای لغو کامل تحریمها

ادامه از صفحه اول

فرصتی که آمریکاییها برای مذاکره داشتند دیگر قابل
بازگش��ت نیس��ت و اگر آنها دنبال مذاکره با تهران هستند،
باید بدانند جمهوری اسالمی هیچ پیششرطی جز لغو همه
تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران ندارد و آنها باید بدانند
در هی��چ حوزهای جز لغو تحریمها مذاکرهای نخواهیم کرد.
در پایان تاکید میکنم صدور بیانیهها و اقدامات تهدیدآمیز
غرب علیه جمهوری اسالمی نمیتواند مصوبه مجلس شورای
اسالمی با عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»
را کأن لم یکن کند.
* نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور
و شوراهای مجلس

زهره فالحزاده :تیم استقالل در مرحله یکهشتم نهایی لیگ
قهرمانان آس��یا ،با شکست مقابل الهالل عربستان از صعود به
جمع  ۸تیم نهایی بازماند.
درباره چرایی باخت استقالل ،پیش از هر چیز باید به این نکته
توجه کرد که لیگ بیس��تم ایران بر خالف تمام لیگهای مهم
آس��یایی و اروپایی بسیار دیر تمام شد تا جایی که لیگ جدید
کشورهای دیگر شروع شده و حتی چند هفته را هم سپری کرده
اما مسابقات لیگ و جام حذفی کشور همین یک ماه پیش به
اتمام رسید .در واقع تا استقالل بخواهد بازیکن جدید به خدمت
بگیرد و دوران بدنسازیاش را بگذراند ،تیمهایی مثل الهالل در
کوران مس��ابقات لیگ عربستان قرار گرفته و به این بازی مهم
رسیده بودند .البته پرسپولیس و تراکتور ،دیگر نمایندههای ما
هم همین وضعیت را داشتند و شاید حریف آسانتر قرمزهای
پایتخت چندان این نکته را پررنگ جلوه نداد.
اینکه با وجود تجربه فصل گذشته ما در شرایط کرونایی شدن
کشور ،لیگمان دیرتر برگزار و به اتمام میرسد ،جای سوال است
اما به هر حال هر طور بود ،همگان میدانستند تیمهای ایرانی در
چه تاریخی باید در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند.
فره��اد مجیدی که به دنبال نتیجه گرفت��ن بود ،از مدیران
درخواست اردوی  ۸روزه در کمپ باشگاه الوصل امارات را داد و
مدیران با وجود هزینه  ۲۵۰هزار دالری با این درخواست موافقت
کردند تا تیم هم با آرامش خاطر و داش��تن امکانات مناسب به
ش��رایط بازی به الهالل برسد و هم اردوی پیشفصل را در یک
کشور دیگر برپا کند.
البته بازیهای تیمملی هم برای استقالل کمی دردسرساز
شد و  ۴ملیپوش این تیم دیرتر به اردوی تیم ملحق شدند اما
به هر حال استقالل  ۱۰میلیون دالری باید به مصاف الهالل ۶۰
میلیون دالری میرفت .ش��رایط به گونهای بود که ارزش یک
ستاره تیم عربستانی  ۱۵میلیون دالر یعنی بیش از ارزش کل
باشگاه استقالل بود.
با شروع بازی مشخص بود بازیکنان استقالل از الهالل عربستان
غولی ساختهاند که در تصوراتشان هم برد مقابل آن میسر نبود.
البته مهاجمان استقالل وقتی به دروازه حریف رسیدند ،رفتهرفته
بر ترسشان غلبه کردند و اینگونه بود که چراغ امیدشان روشن
شد اما لغزش دفاع همیشه پراشتباه تیم مجیدی کافی بود تا
ت��وپ جلوی پای گومیس ،مهاجم الهالل بیفت��د و او کار را در

خود کوچکانگاری

نیمه اول یکسره کند .مدافع استقالل که ترجیح داده بود با پرواز
اول تیمش را برای رسیدن به خاک امارات همراهی نکند ،کارما
سراغش آمد و جواب قهر کردن و بدعهدی را درون زمین و مقابل
همگان پس داد .البته این اتفاق برای بار اول نیست که در تیم
آبیها رخ میدهد .آنها پس از برد در داربی جام حذفی ،اعتصاب
کرده و تمرین را رها کردند ،در نتیجه با ناآمادگی به نیمهنهایی
و فینال این رقابتها رسیدند و قهرمانی را از دست دادند .البته
استقالل در ادامه بازی مقابل الهالل فراتر از حد انتظار ظاهر شد.
شاید یکی از دالیلش هم این بود که آنقدر هم که الهالل را بزرگ
کرده بودند ،پرقدرت نبود؛ تیمی که تنها از فرصتهایش استفاده
کرد و هیچ برتریای نسبت به نماینده ایران نداشت .البته حضور
ستارههای خارجی الهالل که نیاز به هماهنگی بیشتر برای جا

افتادن در این تیم دارند ،مزید بر علت شد که غولی که هواداران
و کارشناسان از آن ساخته بودند ،دیده نشود.
استقاللیها اگر کمی باهوشتر عمل و در خلق و استفاده از
موقعیتها تالش بیشتری میکردند ،میتوانستند با همین تیم
تازه شکل گرفته ،دروازه الهالل را باز کنند.
در حال��ی که تیم مجی��دی درون زمین هر لحظه هوادار را
امیدوار به گلزنی میکرد ،این الهالل بود که با غفلت مدافعان ،بار
دیگر دروازه حسینی را باز کرد تا آب سردی بر پیکره استقالل
ریخته ش��ود .گل دوم عربستانیها زنگ خطر را برای آبیها به
صدا درآورد؛ زنگی که به مجیدی گوشزد میکند دفاع تیمیات
همچنان ایراد دارد و باید به فکر ترمیم آن در روزهای آینده باشی.
هر چند زود است درباره تیمی که تازه بسته شده نظر داد اما هر

اشتباه حاوی نکاتی است که اگر از آن درس نگیری ،میتواند به
یک عادت تبدیل شود.
بار دیگر استقالل نتوانست به مراحل باالتر لیگ قهرمانان آسیا
صع��ود کند و باید توانش را برای فصل بعد این رقابتها به کار
گیرد .البته اگر تا آن زمان باز هم تغییرات زیادی در تیم ایجاد
نشود و از گذشته درس گرفته شود.
به هر حال آسیا برای استقالل به پایان رسید .تیم مجیدی
حاال باید به فکر لیگ داخلی باش��د تا بتوان��د هوادارانش را به
قهرمان��ی امیدوار کند .البت��ه این تیم نیاز به ترمیم دارد و باید
جای بازیکنان جداش��ده با گزینههای مناس��بتری پر ش��ود.
اس��تقالل هنوز مشکالتی دارد و برای رسیدن به قهرمانی باید
به دنبال ستاره گشت.

امانازخودزنی
حجت شفیعی :با شروع بازی استقالل  -الهالل و تکیه گزارشگر
بر تفاوت دستمزدها و ارقام پرداختی  ۲تیم ،کامال سناریوی
بعد از شکست قابل تصور بود .از هر جهت به بازی استقالل و
الهالل نگاه کنیم به ردی از خودزنی میرسیم .در واقع الهالل،
اس��تقالل را نبرد ،بلکه این استقالل بود که به الهالل باخت.
جدال استقالل و الهالل اگرچه با باختی که از قبل بسیاری از
استقاللیها به استقبال آن رفته بودند پایان یافت اما جریان
بازی نشان داد آبیها زمان زیادی از بازی را به خاطر نداشتن
جسارت و آمادگی روانی الزم برای رویارویی با الهالل از دست
دادند .استقالل مشخصا با اتفاقاتی که در جریان نقل و انتقاالت
این فصل افتاد ،بازنده پا به زمین گذاشت و در نهایت بازی را
به یکی دو بازیکن حریف باخت ،نه همه تیم الهالل .ساختن
غول از الهالل باعث شد بازیکنان معمولی و بومی این تیم که
چه بسا ضعیفتر از همین بازیکنان استقالل بودند ،کماشتباه
ظاهر شوند و در مقابل بازیکنان استقالل که سابقه دعوت شدن
به تی م ملی را دارند ،با اش��تباهات خود برد را به الهالل هدیه
دادند .مشکالت مدیریتی استقالل در سالهای اخیر عیانتر از
آن بوده که بتوان آن را کتمان کرد اما گالیه از این مشکالت
در نهایت چه نتیجهای به بار آورده است؟ عیانترین نتیجه آن

همی��ن ترس و عدم اعتماد به نفس بازیکنانی بود که بازی را
بیشتر از نظر روانی به الهالل واگذار کردند تا فنی .جالب اینکه
در کارشناسی شتابزده پایان مسابقه هم باز صحبت از بازیکنانی
مثل قائدی و ریگی و اسماعیلی و ...بود که با وجود ارزشی که
دارند ،موفقیت راضیکنندهای با استقالل بهدست نیاوردند که
بخواهیم جداییشان را عامل اصلی باخت در مسابقهای بدانیم
که با کمی خوششانس��ی ،تیم ارزانتر میتوانست برندهاش
باش��د .وقتی گالیهها دائمی شود و تبدیل به مهمترین دلیل

برای نتیجه نگرفتن ،ناخودآگاه هوادار و مربی و بازیکن استقالل
خودزنی میکند ،بیآنکه خود متوجه آن باشد .وقتی مسؤول
اول تاکتیک��ی تیم چندبار عدم رضایت خود از کیفیت نقل و
انتقاالت را اعالم میکند ،حواسش نیست اعتماد به نفس را از
همی��ن بازیکنانی که دارد ،میگیرد .اگر امروز بازیکن و مربی
استقالل بابت باخت به الهالل بیرحمانه نقد نشوند ،دوباره همین
آش است و همین کاسه .اگر از بازیکن نخواهید به اندازه چند
میلیارد پولی که میگیرد تالش کند و از مربی نخواهید پای

انتخابهایش بایستد و بابت تصمیمات تاکتیکیاش توضیح
دهد ،آن جسارت ،انگیزه و حتی فشار روانی که برای قهرمانی
الزم است به روح و ساق بازیکن تزریق نمیشود .استقالل نشان
داد با کمی درایت تاکتیکی بیشتر و از آن مهمتر با کمی تمرکز
ذهنی و جسارت بیشتر راحت الهالل را میتوانست حذف کند
اما نام  ۲ستاره خارجی آنقدر نزد آبیها بزرگ جلوه داده شد
که فراموش کردند بازیکن عربستانی الهالل هم در زمین است و
میشود به اشتباه وادارش کرد اما هم ه آن گالیهها ،کار خودش
را درست جایی کرد که نباید! جایی که این ناخودآگاه بازیکن
استقالل بود که موجب باخت به الهالل شد؛ ناخودآگاهی که
در چند هفته اخیر پر شده بود از بهانه برای عدم موفقیت!
استقالل برای پیدا کردن شخصیت قهرمانی نیاز به بازپروری
روح��ی دارد .نیاز به احیای اعتماد به نفس دارد .وقتی دائم از
این گفته ش��ود که بازیکنان مناسب جذب نشدهاند ،در واقع
روح جنگندگی بازیکن را از او میگیری.داری اعتماد به نفس
همینهایی ک ه داری را له میکنی .آنچه مهم است اینکه باید
بهانه را از کادر فنی و بازیکن گرفت .میتوان همه چیز را گردن
آنها انداخت و دوباره بازیکن چند میلیاردی را معمولی خطاب
کرد و سقف آرزوهایشان را کوتاه کرد!

سومین پیروزی والیبالیستهای ایران در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل پاکستان رقم خورد

صعود به عنوان صدرنشین

طاهرهصفری:تیم ملی والیبال در آخرین
والیبال
بازی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی
آسیا مقابل پاکستان پیروز ش��د .تیم ملی والیبال ایران در
ادامه رقابتهای قهرمانی آس��یا بامداد سهشنبه مقابل تیم
ملی پاکس��تان با نتیجه  ۳بر صفر پیروز شد .تیم کشورمان
در ای��ن بازی با نتای��ج  ۲۵بر  ۲۵ ،۲۰بر  ۱۹و  ۲۵بر  ۱۵به
پیروزی رسید.
به این ترتیب تیم ملی والیبال ایران با  ۳پیروزی به عنوان
صدرنشین گروه Bبه دور بعد صعود کرد .تیمها امروز استراحت
خواهند داشت و مسابقات فردا پیگیری میشود.
■■ابراز رضایت بهروز عطایی از عملکرد شاگردانش

سرمربی تیمملی والیبال ایران با ابراز رضایت از عملکرد
ش��اگردانش در پایان مرحله گروهی ،تاکی��د کرد در بازی

[ کوریره ]

اساتید جدید

مقابل کرهجنوبی و چینتایپه
در مرحل��ه دوم رقابته��ا به
دنب��ال راهکاری برای غلبه بر
نقاط قوت حریفان است .تیم
ملی والیب��ال ایران همانطور
که اشاره شد ،مرحله گروهی
رقابتهای قهرمانی مردان آسیا
را ب��ا  ۳پیروزی متوالی مقابل
هنگکنگ ،تایلند ،پاکستان و
صدرنشینی در گروه  Bپشت سرگذاشت و بعد از استراحت در
روز چهارم مسابقات ،از روز پنجشنبه آماده رقابت با چینتایپه
و کرهجنوبی در گروه Fخواهد شد .بهروز عطایی با ابراز رضایت
از عملکرد شاگردانش در مرحله گروهی قهرمانی آسیا ،درباره

[ اسپورت ]

بارسلونا به پیش

آخرین بازی مرحله مقدماتی
گفت :بازی مقابل پاکس��تان
ب��ه ای��ن دلیل که ب�� ه عنوان
بازی سرگروهی تلقی میشد،
برایمان اهمیت داشت .از روز
اول با این نگرش وارد مسابقات
شدیم که بعد از انجام  ۳بازی
اول مرحله گروهی ،بتوانیم به
ارزیابی درستی از تیم برسیم
که این اتفاق هم افتاد .وی افزود :پاکس��تان در مقایس��ه با
هنگکنگ و تایلند تیم بهتری بود و طبیعی اس��ت فش��ار
بیشتری به تیم ایران وارد کرد .ما هم سعی کردیم با بیرون
آمدن از فش��ار ،بازی را کنترل کنیم .در جریان این بازی به

[م
وندودپورتیوو ]

دوئلتاکتیکی

[ گاتزتا ]

شیوههای مختلف از بازیکنان استفاده کردیم و در نهایت به
ارزیابی خوبی از تیم رسیدیم .امیدوارم نگاهی که داشتیم به ما
کمک کند تا در مرحله دوم رقابتها برابر رقبا عملکرد بهتری
داشته باشیم .سرمربی تیمملی با اشاره به حریفان ایران در
مرحله دوم رقابتها گفت :چینتایپه و کرهجنوبی ،تیمهای
سرعتی و توپگیری هستند .بنابراین مقابل این دو تیم باید
راهکاری پیدا کنیم که این  ۲نقطه قوت را از کار بیندازیم .در
مجموع از  ۳بازی انجام شده مرحله گروهی راضی هستم و با
اینکه مقابل  ۳تیم هنگکنگ ،تایلند و پاکستان فشار زیادی
به تیم ایران وارد نشد اما بهعنوان بازی تدارکاتی به آن نگاه
کردیم .امیدوارم در مراحل بعدی عملکردمان بسیار بهتر از این
شود تا بتوانیم نماینده شایستهای برای ایران باشیم و موجبات
شادی مردم را فراهم کنیم.

بیایید
دوباره انجامش دهیم

[ اکیپ ]

لیگ استع
دادهای باورنکردنی

