
محمود فکري در 
سعيد احمديان

   گزارش
حالي تنها پس 
از پن�ج م�اه در 
استقالل به ايستگاه پاياني رسيد و برکنار شد 
که از فرهاد مجي�دي به عن�وان جدي ترين 
گزين�ه هداي�ت آبي ها ن�ام برده مي ش�ود.

دير يا زود محمود فکري رفتني بود، اس��تقالل 
مدل فکري در ليگ بيس��تم آن تيمي نبود که 
بتواند طلس��م هفت س��اله قهرمان��ي آبي ها در 
ليگ برتر را بش��کند، تيمي که شلخته، بي نظم 
و بي برنام��ه ب��ازي مي ک��رد و حت��ي زماني که 
استقالل به صدر جدول هم چس��بيد نوع بازي 
تيم مورد انتقاد ب��ود و کمتر ه��واداري بود که 
از بازي آبي پوش��ان لذت بب��رد. عملکردی که 
باعث شد تساوي اس��تقالل در شروع نيم فصل 
دوم در رفسنجان، پايان کار فکري در استقالل 
ش��ود. او که پس از جلسه ش��بانه هيئت مديره 
برکنار شده بود، صبح ديروز به خيابان عالمه در 
س��عادت آباد تهران رفت و بعد از جلسه با احمد 
مددي، مديرعامل استقالل روبه روي خبرنگاران 
ايستاد و خبر رفتنش را تأييد کرد تا پرونده فکري 
در اس��تقالل تنها پس از پنج ماه بسته شود تا او 

نوروز را با استقالل نبيند.
   فکري خيرالموجودين بود

وقتي شهريور گذشته فرهاد مجيدي پس از باال 
گرفتن اختالفاتش با س��عادتمند و بعد از فينال 
جام حذفي نامه استعفايش را نوشت، گمانه زني ها 
درباره اينکه مربي جديد اس��تقالل چه کس��ي 
خواهد بود، ب��اال گرفت. از مطرح ش��دن دوباره 
نام استراماچوني و آلکس نوري سرمربي ايراني 
شاغل در بوندس ليگا تا گزينه هاي داخلي مانند 

امير  قلعه نويي، جواد نکونام و محمود فکري. 
هر کدام از اين نام ها منتفي شدند تا در آخر قرعه 
به نام محمود فکري بيفتد. مربي که در هفته هاي 
پاياني فصل گذشته روي نيمکت نساجي نشسته 
بود و با نتايج فوق العاده اي که در قائمشهر گرفته 
بود، يکي از گزينه هاي جدي نيمکت استقالل شد، 
به خصوص که گزينه هاي مطرح تر از او از خارجي 
گرفته تا داخلي هر کدام به داليلي نام شان خط 
مي خورد. استرا برنامه اي براي بازگشت نداشت، 
نوري پيشنهاد 2 ميليون دالري داده بود و در بين 
داخلي ها نيز فوالد مانع آمدن نکونام به تهران شد، 
قلعه نويي هم نتوانس��ت از قرارداد 50 ميلياردي 
سيرجاني ها چشم پوشي کند. محمود  فکري مهر 
گذشته رسماً به عنوان سرمربي جديد استقالل 
معرفي شد و قول داد که 25 يا 30 محمود فکري با 

غيرت و تعصب براي استقالل بازي کنند.

   بازنده در داخل زمين و خارج زمين!
فکري کارش را در استقالل با برد آغاز کرد، برد 2 
بر صفر مقابل مس رفسنجان در ورزشگاه آزادي، 
اما هرچه ليگ جلوتر مي رفت بيش��تر مشخص 
 شد که اس��تقالل مدل 99 با محمود فکري که 
روي نيمکت مي نشيند، تيمي نيست که بتواند 
در حد يک مدعي ظاهر شود و برخالف استقالل 
زمان استراماچوني و حتي زمان مجيدي، خبري 
از يک تيم تاکتيکي که با برنامه بازي کند، نبود. 
آنها در حالي نيم فصل اول را به پايان رس��اندند 
که کارنامه اس��تقالل با فکري نااميد کننده بود؛ 
هفت برد، پنج مساوي و سه باخت که آبي پوشان 
را در پايان هفته پانزدهم روي رتبه س��وم ليگ 
نشاند. فاصله شان با صدر تنها چهار امتياز بود، اما 
استقالل آنقدر در نيم فصل بي برنامه پيش رفته 
بود که کمتر کس��ي اين تيم را رقيب سرسختي 
براي ديگر مدعيان مانند پرسپوليس و سپاهان 

به حساب مي آورد. 
نيم فصل دوم هم در حالي روز دوش��نبه س��وت 
آغاز آن زده ش��د که اس��تقالل همان استقالل 
نيم فصل اول بود و حتي ضعيف ت��ر، طوري که 
آنها که در هفته اول ليگ توانس��ته بودند مس 
را شکست دهند، در شروع نيم فصل دوم و بازي 
برگشت مقابل مس متوقف شدند و نتوانستند از 

رفسنجان دست پر به تهران برگردند. 
تساوي در بازي دوشنبه و از دست رفتن دو امتياز 

ديگر فاصله با صدر را بيشتر کرد، هم پرسپوليس 
و هم سپاهان بازي هاي شان را بردند تا اختالف 
امتياز آبي ها با صدر به ش��ش امتياز برسد و کار 
براي جبران سخت تر شود. عالوه بر نتايج ضعيف 
در ليگ در بي��رون زمين هم اس��تقالل فکري 
حواشي زيادي داشت، طوري که ديگر بازيکنان 
خط مربي شان را نمي خواندند و آن اقتداري که 
از يک مربي انتظار مي رفت را فکري نشان نداد تا 
هم در زمين بازي و هم خارج از زمين، سرمربي 

استقالل بازنده لقب گيرد.
  برکناري شبانه فکري

تس��اوي در بازي دوش��نبه پايان کار فکري در 
اس��تقالل بود تا آغاز و پاي��ان کار فکري مقابل 
مس رفس��نجان رقم بخورد و نشس��تن او روي 
نيمکت آبي ها به شش ماه هم نرس��د و نوروز را 

کنار استقاللي ها نبيند!
تساوي در رفسنجان آنقدر براي مديران هيئت 
مديره استقالل غيرقابل قبول بود که تنها چند 
ساعت پس از سوت پايان سعيد رحيمي مقدم، 
داور مس��ابقه به صورت مجازي تشکيل جلسه 
دادند و در جلس��ه شبانه ش��ان رأي به برکناري 

فکري دادند.
 البته فکري پس از باخت به س��پاهان در پايان 
نيم فصل اول هم در آستانه اخراج بود، اما هيئت 
مديره باشگاه به او دو بازي ديگر فرصت داد، ولي 
بازي ضعيف استقالل در ش��روع نيم فصل  دوم 

سبب شد فرصت شان به همين يک بازي خالصه 
شود و حکم اخراج مربي شان را تنها بعد از پنج ماه 
امضا کنند. فکري که دوشنبه شب خبر اخراجش 
را شنيده بود، صبح ديروز به باشگاه استقالل رفت 
و پس از جلسه با مديرعامل آبي ها به خبرنگاران 
گفت که کارش با استقالل به پايان رسيده و ادامه 

حضورش ديگر به صالح نيست.
   بازگشت دوباره مجيدي؟

حاال با بس��ته ش��دن پرون��ده فکري ب��ار ديگر 
گمانه زني ها درباره سرمربي آينده استقالل آغاز 
ش��ده و از فرهاد مجيدي، امير قلعه نويي و جواد 
نکونام به عنوان سه گزينه نهايي براي جانشيني 
فکري نام برده مي شود. در اين بين، قلعه نويي و 
نکونام با گل گهر و فوالد ق��رارداد دارند و با مانع 
بزرگي براي نشس��تن روي نيمکت آبي پوشان 
روبه رو هس��تند، به خصوص که ن��ه اهوازي ها 
رأي به جدايي نکو مي دهند و نه س��يرجاني ها 

مي خواهند قلعه نويي را از دست بدهند. 
با توجه به اين مس��ئله، فرهاد مجي��دي که در 
حال حاضر تيم ندارد بيش��ترين شانس را براي 
نشس��تن دوباره روي نيمکت اس��تقالل دارد و 
احتمال اينکه بعد از پنج ماه دوباره به جمع آبي ها 
برگردد بسيار زياد اس��ت، به خصوص که احمد 
سعادتمند، مديرعامل سابق استقالل که عامل 
جدايي مجيدي بود، ديگر در باشگاه حضور ندارد 

و جايش را به احمد مددي داده است.
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حاشيه اي بر برکناري فکري از استقالل و احتمال بازگشت دوباره مجيدي به نيمکت آبي ها

ايستگاه آخر محمود

چراغ سبز به حضور تماشاگران در المپیک
سيکو هاشيموتو، رئيس جديد کميته برگزاری توکيو2020 مدعی شد که 
تعداد محدودی از تماشاگران می توانند در رويدادهای المپيک حضور يابند. 
به نوشته نيويورک تايمز، سيکو هاشيموتو، رئيس توکيو 2020 معتقد است 
که هواداران بايد مجاز به حضور در بازی های المپيک و پارالمپيک، اما با 
تعداد محدود باشند. گفته می شود که برگزارکنندگان، کميته بين المللی 
المپيک و ديگر ارگان های درگير در اين رويداد هفته آينده ديدار خواهند 
کرد تا در خصوص نگرانی موجود پيرامون حضور تماشاگران در اين بازی ها 

به دليل پاندمی ويروس کرونا، بحث و گفت وگو کنند.
تصميم گيری در مورد حضور هواداران طی دو مرحله انجام می پذيرد و 
در نخستين مرحله، صدور مجوز حضور تماشاگران خارجی تا 25 مارس 
تعيين تکليف می شود، س��پس تعداد هواداران مجاز در اماکن تعيين 
خواهد شد. هاشيموتو، جايگزين يوشيری موری مستعفی به رسانه های 
ژاپنی گفته است »احساس می کند المپيک و پارالمپيک بايد در مقابل 

جمعيت برگزار شود.«
سيکو هاشيموتو در اين خصوص عنوان کرده است: »وقتی به احتمال 
برگزاری المپيک بدون هوادار در سکوها فکر می کنيم، قطعاً ورزشکاران 
تعجب می کنن��د که چرا مس��ابقات ديگر حضور تماش��اگران را مجاز 
می داند، اما فقط برای المپيک و پارالمپيک مجاز نيست. همه می خواهند 
در مورد هدايت هواداران برای تهيه بليت و محل اقامت در هتل به زودی 
تصميم گيری شود.« کريستف دوبی، مدير اجرايیIOC  در بازی های 
المپيک هم گفت: »برگزارکنندگان بايد در مورد تماشاگران تصميم را 

هرچه ديرتر، اما به مقتضی زمان زودتر اتخاذ کنند.«

فريدون حسنشیوا نوروزی

 »تعليق نامحدود«  لغو شد، اما آينده جودو ايران 
در دست IJF است

خوشحالی و تبريک برای هیچ!
وضعيت جودو ايران همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. عصر دوش��نبه 
رئيس فدراس��يون جودو و اطرافيانش بعد از گذشت يک س��ال و نيم از 
محروميت ناعادالنه جودو کشورمان، مدعی رفع تعليق اين رشته از سوی 
دادگاه عالی ورزش شدند، اما واقعيت اين نيست و تنها تغيير ايجاد شده در 

پرونده جودو ايران غيرقانونی خوانده شدن »تعليق نامحدود« است. 
    

با اينکه آرش ميراس��ماعيلی طی دو روز گذشته پيام های تبريک دوستان 
و آشنايانش را در صفحه اينستاگرامی اش منتشر کرده، ولی اين تبريکات 
مش��کل جودو ايران را حل نمی کند و طبق اعالم CAS باز هم فدراسيون 
جهانی جودو )IJF( تصميم نهايی را اتخاذ خواهد کرد. همزمان با برگزاری 
رقابت های جهانی جودو در سال 2019 و حواشی که سعيد مواليی مسبب 
آن بود، فدراسيون جهانی جودو با توجه به اظهارات اين ورزشکار مبنی بر فشار 
مسئوالن ايرانی برای عدم رويارويی با حريفی از رژيم اشغالگر قدس رأی به 
تعليق دائمی جودو کشورمان داد. به دنبال اين تصميم کامالً سياسی و آشکار 
شدن دشمنی ويزر، رئيس فدراسيون جهانی با ورزش کشورمان، فدراسيون 
جودو ايران با همکاری وزارت ورزش و کميته ملی المپيک به دادگاه عالی 
ورزش شکايت کرد تا از حق پايمال شده خود دفاع کند. اگرچه رسيدگی به 
اين شکايت بسيار طوالنی شد و زمان اعالم رأی چند باری به تعويق افتاد، اما 
در نهايت دادگاه عالی ورزش رأی نهايی خود را صادر کرد؛ لغو تعليق نامحدود 
و ارجاع پرونده به کميسيون انضباطی فدراس��يون جهانی جودو. در بيانيه 
CAS آمده اس��ت: »ايران اولين درخواس��ت تجديدنظر خود را در دادگاه 
عالی ورزش عليه اين تصميم در تاريخ  1۸ سپتامبر 2019 ارائه داد که اين 
فرجام خواهی در ابتدا رد شد. دومين درخواست تجديدنظر توسط ايران زمانی 
داده شد که فدراسيون جودو ايران به رأی 22 اکتبر 2019 فدراسيون جهانی 
مبنی بر محروميت فدراسيون جودو ايران از کليه مسابقات و فعاليت های 
اجتماعی تا زمانی که تضمين های محکم بدهد که به اساسنامه فدراسيون 
جهانی جودو احترام می گذارد، اعتراض کرد. در نهايت هيئت CAS تشخيص 
داد که ايران اساسنامه فدراسيون جهانی جودو را به شدت نقض کرده است و 
بايد مجازاتی متناسب با آن در نظر گرفته شود، اما نوع مجازات فعلی )تعليق 
نامحدود( هيچ پايه قانونی در مقررات فدراسيون جهانی جودو ندارد. بر اين 
اساس، هيئت تجديدنظر تصميم کميسيون انضباطی فدراسيون جهانی 
جودو را در 22 اکتبر 2019 لغو کرد و اين موضوع مجدداً برای تصميم گيری 

به کميسيون انضباطی فدراسيون جهانی جودو ارجاع داده می شود.«
    

ميراس��ماعيلی و وزارت ورزش از اين اتفاق به عنوان پي��روزی بزرگ ياد 
می کنند در صورتی که عمالً هنوز تعليق به قوت خود باقی است و ذره ای از 
عناد IJF و رئيس آن کاسته نشده است. در بيانيه ای که ميراسماعيلی آن 
را منتشر کرده بر رفع تعليق فدراسيون جودو تأکيد شده است. او حتی در 
گفت وگوی تلويزيونی نيز دوباره اين ادعا را تکرار کرد. عجيب تر اينکه آقايان 
در وزارت ورزش نيز همين ادعا را مطرح کرده ان��د. علی نژاد، معاون وزير 
ورزش ديروز به تفسيرهای نادرست از رأی دادگاه عالی ورزش سخن گفت: 
»دادگاه عالی ورزش موضوع تعليق هميشگی ايران را لغو کرد و تعليق رفع 
شد. اگر بر اساس قوانين بين المللی تعليق صورت می گرفت، تعليق جودو  
لغو نمی شد. آن چيزی که رأی دادگاه عالی ورزش بود، اين است که حکمی 
داده شده بود و آن حکم متناسب با قوانين بين المللی جودو نبود، بنابراين 
حکم باطل شد. حکم تعليق نامحدود بود و در رأی اشاره شده که يک سال 
و نيم جودوی ايران تعليق بوده است. حاال قرار است دوباره تصميم گرفته 
شود. البته رأی داده شده، اما در آن جزئيات به طور کامل منتشر نشده، در 

نتيجه تفسيرهای نادرستی از آن صورت می گيرد که درست نيست.«
در شرايطی که آقايان هنوز مشغول تبريک گفتن و بزرگ جلوه دادن رأی صادره 
هستند، فدراسيون جهانی جودو در بيانيه ای جديد بار ديگر جودو کشورمان را 
تهديد کرده است: »رأی دادگاه CAS ثابت کرد فدراسيون جودو ايران اصول 
بی طرفی سياسی و عدم تبعيض را به طور جدی نقض کرده است. بنابراين جودو 
ايران می تواند به صورت موقت تعليق يا اخراج شود. ايران همچنين بايد مبلغ 
5هزار فرانک سوئيس بابت هزينه ها به فدراسيون جهانی جودو پرداخت کند. با 
در نظر گرفتن محتوای رأی CAS و همچنين اظهارات اخير رئيس فدراسيون 
جودو جمهوری اسالمی ايران )آرش ميراسماعيلی( عليه يک ورزشکار ايرانی 
)سعيد ماليی(، فدراسيون جهانی جودو در حال بررسی تصميمات و اقدامات 

بعدی است که به محض تصويب اعالم خواهد شد.« 
آينده جودو ما هنوز در دس��ت فدراسيون جهانی است که ماريوس ويزر، 
رئيس آن با حمايت از مواضع ورزشکار پناهنده ايرانی هرگز دشمنی، کينه 
و نفرت خود از کشور و ورزش��مان را پنهان نکرده و از هر فرصتی استفاده 
می کند تا خوش خدمتی اش را به صهيونيست ها ثابت کند. آيا بعد از تحمل 
اين محروميت، تعليق ناعادالنه و شنيدن تهديدات خارجی همچنان بايد 
از رأی مبهم و پيچيده دادگاه عالی ورزش خوشحال باشيم و به خودمان 
بباليم يا اينکه با حواس جمع و تمرکز کافی برای رويارويی مجدد با مسئوالن 

فدراسيون جهانی برنامه ريزی کنيم؟

آلکنو قول سکوی المپیک را داده است سیامند رحمان تکرار شدنی نیست
يازدهم اسفند 

دنيا حيدري
     بازتاب

سال 9۸ بود که 
قوی ترين مرد 
پارالمپيک��ی جه��ان و صاح��ب رک��ورد 
310کيلوگرمی پاراوزنه برداري به طور ناگهانی 
و به دليل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت،  آن 
ه��م در ش��رايطی که بع��د از کس��ب طالی 
پارالمپيک لندن و ريو برای کس��ب س��ومين 
طالی پارالمپيک در توکيو تمرين می کرد. بخت 
اما ب��ا وزنه بردار فوق س��نگين ايران ي��ار نبود. 
يک سال بعد از دس��ت دادن س��يامند، اولين 
س��الگرد قوی تري��ن پارالمپين وزن��ه ايران و 
رکورددار جهان با حضور مس��ئوالن و البته در 
غياب خانواده او در محل کميته ملی پارالمپيک 
برگزار شد. صالحی اميری در اين مراسم  تأکيد 
کرد: »ما سرمايه های نمادينی داريم که برای 
هميشه در ذهن مردم ماندگار می شود که يکی 
از آنها سيامند رحمان است. اين دسته از افراد با 
مرگ شان تمام نمی شوند و کس��ی نمی تواند 

چنين اس��طوره هايی را همانند پهلوان تختی 
فراموش کند. حسين رضا زاده، رئيس انجمن 
پاراوزنه برداری هم ضمن تمجيد از موفقيت های 
س��يامند تأکيد کرد که کس��ی توان شکستن 
رکورده��ای او را ن��دارد: »رحمان ب��رای زدن 
رکورد 320 در توکيو تالش می کرد و اگر زنده 
بود به اين موفقيت می رس��يد. از نظر رکوردی 
جايگزينی ب��رای او نيس��ت، زي��را رکوردش 
افسانه ای است. شايد بتوانند طالی سنگين وزن 
توکيو را کسب کنند، اما از نظر رکوردی کسی 

نمی تواند جايگزين سيامند شود.«

واليب��ال ايران 
شميم رضوان

     چهره
برای دومين بار 
موفق به کسب 
جواز حضور در المپيک ش��ده، به همين دليل 
روزهای حساسی را سپری می کند، چراکه حاال 
انتظارات از اين تيم به مراتب بيشتر از قبل شده 
و داورزني، رئيس فدراسيون واليبال نيز با اشاره 
به اي��ن موضوع مه��م تأکيد دارد ب��ا آلکنو در 
خصوص روی س��کو رفتن واليب��ال ايران در 
المپيک به توافق رس��يده اس��ت: »پول مفت 
نداريم به کسی بدهيم، به همين دليل از همان 
اول با آلکنو اتمام حجت و هدف و خواسته مان را 
بيان کرديم و گفتيم که خواس��ته ما حضور در 
جمع چهار تيم برتر است، وگرنه با مربی ايرانی 
هم می توانيم ج��زو تيم های پنجم تا هش��تم 
باشيم و او هم گفت که برای کسب سکو می آيد. 
او گفت که قبول دارم هيچ مربی قول نمی دهد، 
اما من برای سکو می آيم و تالشم مي کنم اين 
اتفاق رخ دهد. مبلغی که در صورت کسب مدال 

طالی المپيک به سرمربی روس می دهيم از رقم 
قرارداد حفظ س��رمربی پيش��ين کمتر است، 
چراکه آلکنو به دنبال اثبات خودش به واليبال 
دنياست، وگرنه تيم کازان مبلغ قابل توجهی به 
او مي دهد، اما بحث حضورش در ايران انگيزشی 

است، نه مالي.«

»بارساگیت« آنها و »ويلموتس گیت«  ما
تفاوت در قانونمندي و برخورد با متخلف را مي شود به وضوح ديد، وقتي 
خبردار مي شويد که جوزپ ماريا بارتومئو، رئيس سابق بارسلونا توسط 
پليس دستگير شده، اما به چه جرمي، پاسخ روشن است؛ »بارسا گيت«.

حاال اين »بارسا گيت« چيست؛ جريان از اين قرار است که جناب بارتومئو 
در طول دوران رياس��تش در باش��گاه بزرگ کاتاالن با همکاري هيئت 
مديره باشگاه بارسلونا به رسانه ها پول می داد تا در خصوص بازيکنانی 
مثل پيکه، مسی و ديگر افراد اين تيم مطلب بنويسند. البته اين موضوع 
با تکذيب بارتومئو در آن زمان روبه رو ش��د، ولی حاال پليس می خواهد 
بررسی بيشتري انجام دهد. بنابراين بارتومئو بازداشت مي شود تا برود 
توضيح دهد که چگونه و به چه منظوري خرج مي کرده تا رسانه ها بر له يا 

عليه بازيکنان بارسا و حتي مسائل خصوصي آنها مطلب بنويسند.
به همين راحتي، اجراي قانون و حرفه اي گري محض و کامل در فوتبال 
دنيا. قباًل هم نمونه هاي زيادي داش��تيم، از اولي هوينس بايرن مونيخ 
بگيريد که راهي زندان شد تا سيلويو برلوسکوني بزرگ آث ميالن که 
مجبور به کار در خيابان ش��د. حاال هم اگر خبري از همين دس��ت در 
خصوص بارتومئو ش��نيديد اصاًل تعجب نکني��د. او تخلف کرده و بايد 
تاوانش را پس بدهد، به همين راحتي و با همين صراحت و قاطعيت، اگر 

هم بي گناه شناخته شود که داستان تمام است.
اما اينجا در اي��ران، در جايي که مس��ئوالن قديم و جدي��د فوتبالش 
دست ش��ان تا آرن��ج در جيب مردم اس��ت، پرون��ده اي داري��م به نام 
»ويلموتس گيت«، پرونده اي با ضرر 240 ميلياردي توماني که ابتدا قرار 
بود مسببان آن محاکمه و محکوم شوند، اما هرچه جلوتر رفتيم و آب ها 
از آسياب افتاد، متهمان وقيح تر و آزادتر ش��دند تا جايي که انتخابات 
برگزار کردند و باز هم صاحب کرسي ش��دند، حتي مسافرت خارجي 
رفتند و به کنفدراسيون فوتبال آسيا راپورت دادند و امروز هم کاًل انگار 
نه انگار که ضرري هنگفت به بيت المال زده اند و در پس��توي ويال ها و 

دفترهاي کار آنچناني شان نشسته اند و به ريش مردم مي خندند.
»ويلموتس گيت« و متهمان��ش را بگذاريد در کنار »بارس��ا گيت« و 
متهمانش، کدام يک گناه شان سنگين تر است، آنها که از جيب پول دادند 
به رس��انه ها يا اينها که بيت المال را فداي يک قرارداد به زعم خودشان 
خوب و عالي و صرف يک مربي يک ماهه با کارنامه اي پرشکست کرده اند. 
امروز »بارسا گيت« مي تواند يک الگوي مناس��ب باشد براي نهادهاي 
نظارتي و امنيتي که تاکنون کارشان را در پرونده »ويلموتس گيت« به 
درستي انجام نداده اند. پرونده اي که همه خوب مي دانيم سرانجامي جز 
شکست براي فوتبال ايران ندارد، اما ظاهراً بايد آرزو کنيم که اي کاش 
فقط قدري از همت و تالش آنها در نهادهاي نظارتي و امنيتي ما هم وجود 
داشت تا امروز متهمان مفسد و بيت المال خور فوتبال ايران اينگونه آزادانه 

هر کاري که دل شان مي خواهد انجام ندهند.
فوتبال آنها با اهميت دادن به چنين مسائلي روز به روز در حال پيشرفت 
است و ما با بي خيال شدن، البي گري و مفسدپروري در فوتبال همچنان 
در حال در جا زدن هستيم. بين »بارسا گيت« آنها و »ويلموتس گيت« 

ما، تفاوت از زمين تا آسمان است.

آگهى آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

 امالك واقع در ابنیه سامان به شماره پالك ثبتی 71- اصلى، 
چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعى ذیل:

امالك واقع در شهر سامان (قریه سامان) به شماره پالك ثبتی 72 - اصلى، 
چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعى هاى ذیل:

 امالك واقع در شهر سامان (مزرعه پز سامان) به شماره پالك ثبتی 73 - اصلى،
 چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعى ذیل:

 امالك واقع درشهرسامان (مزرعه دستجرد سامان) به شماره پالك ثبتی 74 - اصلى، 
چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعى هاي ذیل:

امالك واقع درشهرسامان (مزرعه الغدنبه) به شماره پالك ثبتی 78 - اصلى،
 چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعى هاي  ذیل:

 امالك واقع درشهرسامان( مزرعه گرکاچی سامان) به شماره پالك ثبتی 81 - اصلى، 

چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعى هاي ذیل:

امالك واقع درشهرسامان (مزرعه شش یک سامان) به شماره پالك ثبتی 1597 - اصلى، 
چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعى ذیل:

محمد علی رضائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

 ايران بسکتبال المپیک را افتتاح مي کند
ديدار افتتاحيه مس��ابقات بس��کتبال المپيک توکيو س��اعت 10 روز 
يک ش��نبه س��وم مرداد 1400 بين تيم ملی ايران و تي��م راه يافته از 
مسابقات ش��هر ويکتوريا )کانادا( برگزار خواهد شد. تيم ملی ايران در 
گروه A، روز چهارشنبه ششم مرداد ماه با امريکا و شنبه نهم مرداد  سال 

1400 با تيم ملی فرانسه روبه رو خواهد شد.


