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تیم یحیی در غیاب این مربی 
که با مثبت شــدن تست کرونا 
این هفتــه دور از نیمکت بود، 
سه امتیاز دیدار با مس کرمان 
را به دســت آورد. ظاهرا این 
روزها برای پرســپولیس فقط 
بردن اهمیــت دارد و چگونگی 
رســیدن به این بــرد چندان 
مهم نیســت. آنها در یک بازی 
ســرد و کم اتفاق دیگــر، تنها 
با یک گل تیم تــازه وارد مس 
کرمان را شکست دادند و یک 
برد حداقلی دیگر را به دســت 
آوردند. نکتــه امیدوارکننده 
این بازی بــرای قرمزها، به ثمر 
رسیدن اولین گل شیخ دیاباته 

در لباس این باشگاه بود.

چشم شیخ، روشن شد
حاال دلیــل اصرار یحیــی برای 
جذب مهاجمان خارجی در شــروع 
فصل، کامال واضح به نظر می رسد. او 
به خوبی می دانست که این بازیکنان 
چطــور می تواننــد در جریــان هر 
مســابقه گره خورده، تیم را از خطر 

امتیــاز دادن دور نگه دارند.  شــیخ 
دیاباته دو هفته قبــل، پنج دقیقه 
روبه روی مــس رفســنجان بازی 
کرد. هفتــه گذشــته از دقیقه 71 
وارد مسابقه با ملوان شــد و این بار 
از شــروع نیمه دوم در ترکیب قرار 

گرفت. حضور همزمان 
شــیخ و لوکادیــا، 

ترکیب  یــک 
ک  ســنا تر

بــرای ســرخ ها 
ساخت و در نهایت 
شــیخ اولین گل سه 
امتیــازی اش برای 
پرســپولیس را زد. 
جای خالی هوادارها 
در لحظــه بــه ثمــر 

رسیدن این گل کامال 
احساس می شد. از بین 

مهره های تیــم اما علیرضا 
بیرانوند با تقلید شــادی شیخ، در 
جشن ببر جدید قرمزها شرکت کرد.

تیم فانتزی بازها!
انبوه بازیکنان فانتزی در ترکیب 
پرسپولیس، شاید ویژگی های مثبتی 
مثل پاس گل عالی سروش رفیعی به 

شیخ دیاباته داشته باشند اما در بعضی 
از لحظات بازی نیز به پرسپولیس لطمه 
می زنند. بازیکنی مثل سعید صادقی در 
موقعیت تک به تک، به راحتی می تواند 
با یک ضربه محکــم دروازه را باز کند، 
فشــار را از روی دوش تیمش بردارد 
و به بازی جهت بدهــد اما یک چیپ 
نرم می زند و توپ به راحتی از دســت 
می رود. اساسا بســیاری از بازیکنان 
پرسپولیس در این فصل، بیش از حد با 
توپ کار می کنند و این کامال متضاد با 

فوتبال مدرن به نظر می رسد.

مهدی ترابی کجاست؟
ســتاره آماده سال های 
گذشته پرسپولیس، در این 
فصــل اصــال 

در حــد و 
اندازه های اسمش 

برای این تیم بازی 
نکرده است. ترابی به 
هیچ وجه فرم خوبی 
ندارد و این موضوع به 

خصوص در مسابقه این هفته با مس 
کرمان کامال نمایان به نظر می رسید. 
ترابی ایــن فصــل 11 بــازی برای 
پرسپولیس انجام داده و حتی یک گل 
هم به ثمر نرسانده است. او در حقیقت 
با خراب کردن یک پنالتی، آمار منفی 
یک گل را نیز برای خــودش رقم زده 
است! یکی از بهترین پاسورهای فصل 
گذشته لیگ، در این 11 بازی فقط یک 
پاس گل داده تا با آمار فاجعه بار صفر 
گل و یک پاس گل در 11 بازی، یکی 
از بدترین فصل های دوران فوتبالش را 
سپری کند. مهدی ترابی با این کیفیت، 
همچنان در فهرست کی روش برای 
جام جهانی دیده می شود. با این حال 
بعید اســت او در قطر شانس چندانی 
برای بازی کردن داشــته باشد. سوال 
اینجاست که این بازیکن تا چه زمانی 
در پرســپولیس حاشــیه امن 
خواهد داشــت؟ یحیی تا چه 
زمانی برای بازگشت او به فرم 

خوب صبر خواهد کرد؟

بازگشت 
به ریل 

یک هیچ ها
پرســپولیس 
در چهــار بازی از 

پنج هفته اخیر لیگ برتر برنده شده 
اما همه این بردها با نتیجه مشــابه 
یک بر صفر به دست آمده است. آنها 
حتی روبه روی تیم های تازه وارد این 
فصل لیگ مثل مس و ملوان، کامال 
محتاط بازی می کنند. آیا واقعا این 
همه احتیاط برای پرسپولیس الزم 
اســت؟ آنها با این همه ستاره نباید 
کمی جذاب تر بازی کننــد؟ با این 
همه مهره درجــه یک دفاعی و البته 
داشتن بهترین گلر ایران، تیم یحیی 
از چه چیزی می ترسد؟ عجیب است 
که این تیــم اصال اجــازه نمی  دهد 
تا مهره های 
دفاعــی و 
گلــرش با 
یــک محک 
جــدی روبه رو 
شــوند. بعدها در 
آســیا، تیم هــای 
عربی مثل تیم های 
لیــگ برتــر برابر 
پرســپولیس قــرار 
نمی گیرنــد و همین 
مســاله برای این باشگاه 
دردسرســاز خواهد شــد. 
پرسپولیس همه امکانات و ابزار الزم 
را برای جذاب بازی کــردن دارد اما 
به شــکل عجیبی، ترجیح می دهد 
همــه بازی ها را بــه اقتصادی ترین 
شــکل ممکن ببرد و اصال طراوتی را 
در بازی اش به نمایش نگذارد. البته 
که مسائل اخیر نیز در روحیه اعضای 

تیم موثر بوده اما پرسپولیس یحیی 
قبل از این مســائل هم تیم جذاب و 

تماشاگرپسندی به نظر نمی رسید.

قهرمان روزهای تعطیل!
بردن مس برای پرسپولیس از یک 
جهت بســیار مهم بود. آنها با این برد 
صدرنشــین دوران تعطیالت لیگ 
برتر هســتند و روحیه بهتری نسبت 
به سایر رقبا خواهند داشت. رسیدن 
به 24 امتیاز در 11 بــازی، رکوردی 
خیره کننده برای پرسپولیس به حساب 
می آید. تیمی که بعد از یک سال دوری 
از جام، قصد دارد دوباره روی سکوی 
اول فوتبال ایران قــرار بگیرد. آنها در 
این 11 بازی، فعال ایده آل ترین نتایج 
را به دست آورده اند و شبیه ترین تیم 
به یک قهرمان در لیگ برتر هستند. 
این تیم البته هنوز یک تیم بی نقص 
نشده و مشکالت خاص خودش را هم 

در زمین دارد.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حضور همزمان شیخ 
و لوکادیا، یک ترکیب 

ترسناک برای سرخ ها 
ساخت و در نهایت شیخ 

اولین گل سه امتیازی اش 
برای پرسپولیس را زد. جای 

خالی هوادارها در لحظه به 
ثمر رسیدن این گل کامال 

احساس می شد
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نقش سرپرست در مدال نگرفتن پرتوآذر
فرانک پرتــوآذر، ملي پوش دوچرخه ســواري 
ایران که به تازگي با آمادگي کامل در قهرماني آسیا 
شرکت کرد و شانس اصلي مدال بود، با پنچر شدن 
دوچرخه اش، سومي در این رقابت ها را با رده پنجم 
عوض کرد. او حاال از اشتباهات و نقش ناصر شهبازي 
در از دست رفتن مدالش صحبت کرده است. پرتوآذر 
در این خصوص گفته است:»پنچری جزوي از رشته 
ما اســت و پیش می آید اما اگر یک تیم برنامه ریزی 
داشته باشــد که در این مواقع چه کاری انجام دهد، 
زمان کمتری از دســت مــی رود. دوچرخه من در 
مسابقه پنچر شد و اگر سرپرست تیم )ناصر شهبازی( 
برنامه ریزی داشت، الزم نبود که خودم مسیر را پیاده 
بروم تا طوقه ام را عوض کنم و جایگاه سوم من احتماال 
حفظ می شد چون با نفر بعدی خود اختالف زیادی 
داشتم. قطعه ای برای پنچری است که به اندازه یک 
بند انگشت است و اگر آن را داشتم داخل الستیک فرو 
می کردم و دیگر الستیک دوچرخه ام اینقدر سریع 
باد خالی نمی کرد که مجبور شوم پیاده دوچرخه را 
ببرم و زمان زیادی را از دست بدهم. اگر می دانستم که 
هیچ برنامه ریزی از سمت سرپرست - مربی که همراه 
تیم اعزام شد در این مورد وجود ندارد، تجهیزات الزم 
برای این شرایط را هم همراه خود می بردم.« پیش از 
این نیز در رشته هاي مختلفي، اشتباهات سرپرست  

تیم ها در سرنوشت نتایج تاثیرگذار بوده است. 

فدراسيون كشتي تسليم استعفاي 
سوريان

پس از گذشت چند روز از سومین استعفاي حمید 
سوریان از نایب رییسي فدراسیون کشتي، علیرضا دبیر با 
این تصمیم موافقت کرد. سوریان درباره دالیل استعفای 
خود گفته بود:در این مدت تا آنجا که می توانســتم به 
فدراسیون و ورزش کشــتی کمک کردم اما االن فکر 
می کنم دیگر لزومی ندارد در فدراسیون باشم. با توجه 
به اینکه بودنم در کشــتی دیگر ضــرورت ندارد، فکر 
می کنم بهتر است یک آدم تازه نفس بیاید.« البته پس 
از این اتفاق، سخنگوی فدراسیون کشتی از مخالفت 
فدراسیون با استعفای سوریان خبر داد و حتی عنوان شد 
وی به کار خود ادامه می دهد، اما مذاکرات برای بازگشت 
وی به فدراسیون فایده ای نداشته و فدراسیون کشتی 
به دنبال انتخاب جانشین ســوریان است. بر همین 
اساس قرار است طی روزهای آتی گزینه مد نظر رییس 
فدراسیون به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون 
معرفی شود تا به این ترتیب حمید سوریان که رابطه 
بسیار نزدیکی با علیرضا دبیر داشته، پس از ۳۹ ماه به 
همکاری خود با رییس فدراسیون کشتی پایان دهد. 
سوریان پنج مرداد ۹۸ از سوی علیرضا دبیر به عنوان 

نایب رییس فدراسیون انتخاب شد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

پنج نکته از برد خانگی قرمزها روبه روی مس

نجات ببر از انقراض!

روابط عمومی شهرداری میناب

   تجدید آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
همراه با )ارزیابی کیفی و فنی ( شماره مناقصه : 1401/5

 نوبت اول

نماید.   واگذار  شرایط   واجد  پیمانکار  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  پروژه ی  اجرای   ، مورخ 1401/05/26   شماره 33  بند 2 صورتجلسه  استناد  به  دارد  نظر  در  میناب   شهرداري 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  شود  مي  دعوت  مربوطه  های  رشته  در  صالحیت  و  تائیدیه  داري  هاي  شركت  و  پیمانكاران  ازكلیه   لذا 

www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند. 
رشته و رتبه مورد نياز مبلغ تضمين شركت در مناقصهمبلغ برآورد اوليه پروژهشماره موافقت نامه مشخصات پروژهرديف

1
اجرای زيرسازی كوچه و معابر 
واقع در محالت و خيابان های 

سطح شهر ميناب
دارا بودن پايه 5 راه و 2/407/858/323 ريال48/157/166/473 ريال

ترابری

توضیحات:
و نیز جهت  کسب اطالعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان – شهر میناب – بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری میناب-واحد عمرانی شهرداری میناب مراجعه نمایند.

شرایط 
۱-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه  به مبلغ 2/407/858/323 ریال را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 

0102963945003 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. 
2-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/08/07 لغایت 1401/08/14 می باشد .  

۳-مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : تا تاریخ 1401/08/25 می باشد .
۴-تاریخ بازگشایي پاكتها: روز دوشنبه  مورخه 1401/08/28 راس ساعت 10 صبح .

۵-مكان بازگشایي: شهرداري میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات.
6- شرکت کنندگان در مناقصه  می بایست نسبت به بارگذاری اسناد، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ، اقدام نمایند . 

7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
8- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمنًا در صورت انصراف نفرات اول و دوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد. 
۱0- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2230144-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه نمایند. 

آژاکس، اتلتیکومادرید، بارســلونا، ســویا و یوونتوس. شاید 
باورنکردنی باشد اما همه این تیم ها این هفته از لیگ قهرمانان به لیگ 
اروپا تبعید شده اند. با حضور تیم هایی مثل آرسنال در دور گروهی 
لیگ اروپا، به نظر می رسد این فصل جذابیت بسیار زیادی در این لیگ 
وجود خواهد داشت. تیم های اخراجی از لیگ قهرمانان اما به هیچ وجه 
قرار گرفتن در چنین موقعیتی را دوست ندارند. تیم هایی که زمانی 
مدعی بردن این جام بودند و مدام فینالیســت می شدند، حاال حتی 

برای عبور از دور گروهی نیز با مشکل مواجه هستند.
    

شرکت هیوالها: تیم های صعودکننده از گروه اول لیگ قهرمانان، حقیقتا 
تیم های مخوفی هستند. ناپولی این هفته پنجمین برد متوالی را جشن گرفت 
و سه گل به رنجرز زد و لیورپول با بردن آژاکس در آمستردام آره نا با سه گل، به 
مرحله بعدی رسید. این تیم برای صدرنشینی در دیدار پایانی، باید ناپولی را با 
اختالف سه گل شکست بدهد. موضوعی که دور از انتظار به نظر می رسد. تیم 
اسپالتی تا امروز شایسته ترین تیم لیگ قهرمانان بوده و در سری آ نیز به معنای 

واقعی کلمه شاهکار کرده است.
پنالتی بعد از پایان: عجیب ترین اتفاق ایــن هفته لیگ قهرمانان، اعالم 

پنالتی به سود اتلتیکومادرید بعد از ســوت پایان داور مسابقه بود. وی.ای.آر 
حتی با وجود پایان بازی، اعالم کرد که داور باید یک پنالتی برای اتلتی بگیرد و 
دو تیم درست قبل از رفتن به رختکن، به جریان بازی برگشتند! حتی با وجود 
این فرصت بزرگ، کاراســکو این ضربه را از دست داد و اتلتیکو نتوانست برنده 
بازی شود. تســاوی در وندامتروپولیتانو، حذف تیم سیمئونه و صعود پورتو را 
از این گروه رقم زد. پورتو با درخشش طارمی، چهار بار دروازه صدرنشین این 
گروه یعنی بروژ را باز کرده بود. تیمی کــه قبل از این در چهار بازی قبلی حتی 

یک گل خورده هم نداشت!
تشویق بعد از تحقیر: همان طور که انتظار می رفت، اینتر این هفته بازی 
ساده اش برابر ویکتوریاپلژن را برد و بارسا برای ششمین بار متوالی روبه روی 
بایرن شکســت خورد تا تیم ژاوی راهی لیگ اروپا شود و اینتر به مرحله بعدی 
صعود کند. اتفاق جالب اما تشویق ستاره های بارسا از سوی بخشی از سکوهای 
نیوکمپ بعد از شکست در این بازی بود. اتفاقی که نشان داد در بارسا هنوز به 
تیم جوان ژاوی اعتماد می شود. بارسا در دومین فصل بدون لئو مسی هم، جایی 

در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا ندارد!
نقطه جوش کونته: در گروه چهارم، اوضــاع همچنان پیچیده باقی ماند. 
فرانکفورت با درخشش دوباره دایچی کامادا، من ارسی را شکست داد. در لندن، 
اسپورتینگ لیسبون شروع بســیار خوبی روبه روی تاتنهام داشت و موفق شد 
به این تیم گل بزند. اســپرز با گل بنتاکور به بازی برگشت و در آخرین ثانیه ها 
توسط هری کین به گل رسید. گلی که از سوی وی.ای.آر مردود شد تا کونته با 
اعتراض به داور، از زمین اخراج شود. جالب اینجاست که هنوز هم هر چهار تیم 

این گروه، شانس رسیدن به مرحله بعد را دارند.
تحول یعنی این: چلســی و میالن هیچ کدام لیگ قهرمانان این فصل را 
خوب شروع نکردند و حتی تصور می شد که از دور گروهی کنار خواهند رفت. 

چلسی با تغییر ســرمربی و میالن با تغییر اوضاع اما همه چیز را عوض کردند. 
حاال این دو تیم در رده های اول و دوم گروه دیده می شــوند و آخرین بازی این 
مرحله را در خانه برگزار خواهند کرد. به نظر می رســد آنها بخشــی از مرحله 

حذفی لیگ قهرمانان خواهند بود.
تهدید تاج و تخت: تیم مهارنشدنی کارلتو باالخره برای اولین بار در این 
فصل شکســت خورد و نتیجه را به الیپزیش واگذار کــرد. صعود رئال از لیگ 
قهرمانان خیلی زود قطعی شــده بود اما این باخت غیرمنتظره، حاال تهدیدی 
برای سرگروهی رئال مادرید خواهد بود. اتفاقی که موجب می شود آنها آخرین 
بازی شــان در دور گروهی این جام را به شــدت جدی بگیرند تا اجازه ندهند 

فرصت سرگروهی به راحتی از دست برود.
کابوس پنالتی ها برای پپ: ســیتی این هفته فرصت خوبی برای بردن 
دورتموند داشت اما پنالتی ماهرز از دســت رفت و بازی نیز با تساوی به پایان 
رسید. جالب اینکه این بیست و ششمین پنالتی از دست رفته سیتی در لیگ 
قهرمانان از زمان حضور پپ گواردیوال بود. این مربی در پایان بازی اعالم کرد 
که به زودی تصمیم تازه ای در این مورد می گیرد. به نظر می رسد این تصمیم، 
دادن پنالتی ها به ارلینگ هالند خواهد بود. دورتموند به کمک خراب شدن این 
پنالتی و تساوی این مسابقه حســاس، صعودش به دور حذفی لیگ قهرمانان 

را قطعی کرد.
ام ان ام متولد می شــود: پی اس جی این هفته قدرتــش را به فوتبال 
اروپا نشــان داد و نمایش مثلث خط حملــه این تیم نیز درخشــان بود. آنها 
امیدوار بودند در شــب دبل مســی و امباپه صدرنشین شــوند اما یوونتوس 
بخت برگشــته باز هم باخت و با این نتیجه، بنفیکا در صــدر جدول این گروه 
 از لیگ قهرمانان باقی ماند. حــاال بنفیکا بخت اول ســرگروهی در این گروه 

به حساب می آید.

هشت نکته از دیدارهای این هفته لیگ قهرمانان

تبعيدی ها!

چهره به چهره

آریا   طاری

تیم جواد نکونام، باز هم شکست خورده و این بار روبه روی گل گهر بازنده 
شده است. در مصاحبه ها و خبرهای بعد از بازی اما هیچ نشانی از جواد نکونام 
دیده نمی شــود. آیا اگر فوالد این بازی را برده بود، باز هم نکو خودش را از 

رسانه ها پنهان می کرد؟ 
این چه عادتی است که مربیان ایرانی در روزهای شکست دارند؟ آنها به 
عنوان یک مربی، مسئول پاسخگویی به رسانه ها و هواداران شان هستند 
اما به محض روبه رو شدن با شکست، کامال محو می شوند و دستیارشان را 
به کنفرانس خبری می فرستند. آیا این رفتار را در نقطه دیگری از دنیا سراغ 
دارید؟ آیا دیده اید که کلوپ و گواردیوال هم بعد از باخت مستقیما به خانه 
بروند و دستیاران شان را روبه روی دوربین قرار بدهند؟ این رفتار، کودکانه 
و مسئولیت گریزانه است. هرچه زمان بیشتری از لیگ می گذرد، حقایق 

بیشتری هم در مورد تیم ها و مربی ها نمایان می شود. 
تیم جواد نکونام با یکــی از پرهزینه ترین ترکیب های تاریخ فوالد، این 
فصل ۶ بار در خانه به میدان رفته و فقط »یک بار« برنده بوده است. فوالد در 
دو بازی اخیرش دو شکست را برابر نساجی و گل گهر تجربه کرده و در هر دو 
بازی نیز کامال سزاوار شکست بوده است. یافتن دلیل این شکست ها چندان 
هم دشوار نیست. یا سرمربی فوالد تمرکز کافی را ندارد و بعد از روبه رو شدن 

با پیشنهاد دســتیاری در تیم ملی، برای ماندن در فوالد دچار تردید شده 
است، یا اینکه او اصال با آن تعریف و تمجیدهای همیشگی سازگار به نظر 
نمی رسد. مدیران استقالل در شــروع فصل چطور مطمئن بودند که نکو 
گزینه مناسبی برای هدایت این تیم اســت؟ از آن عجیب تر اینکه مربیان 
فدراســیون چطور مطمئن بودند که او می تواند هدایت تیم ملی در جام 
جهانی را بر عهده بگیرد؟ با پاسخ های منفی جواد، این خطر بزرگ از این دو 
تیم و البته از خود او دور شده است. جواد نکونام همان مردی است که چند 
ماه قبل، باور داشت که اسکوچیچ باید در تیم ملی دستیار او شود. یکی از 
این دو نفر، تیم ملی را در سخت ترین وضعیت ممکن به جام جهانی برده 
و دیگری هنوز در کار فوالد مانده اســت! تیم نکو این فصل بدترین نتایج 
ممکن را پشت سر گذاشته، بعد از هفته چهارم برنده هیچ نبردی نشده و با 
این روند بعید نیست دیر یا زود حکم برکناری این مربی هم صادر شود. او 
برای درخشیدن در آسیا در فوالد مانده اما شاید حتی قبل از لیگ قهرمانان 

از فوالد کنار گذاشته شود.
نکو مرتکب اشتباه بزرگ دایی و قلعه نویی نشد و برای سرمربیگری به 
تیم ملی نرفت. حاال نتایج فوالد نشان می دهند که او تصمیم درستی گرفته 
است. کافی بود جواد در تیم ملی شکســت بخورد تا دوران مربیگری اش 
کوتاه شود اما او با ماندن در فوالد انتخاب درستی داشت. با این وجود مدیران 
فدراســیون هنوز در این اندیشه هســتند که جواد را جایگزین کی روش 
برای سال های آینده تیم ملی کنند. به نظر می رسد این مربی در یک نگاه 
واقع گرایانه، هنوز فاصله بسیار زیادی با کار کردن در تیم ملی ایران به عنوان 

سرمربی دارد.

نکو؛ نسخه ای که برای پیچیدنش زود بود

پشت پرده اغراق!

اتفاق روز


