
آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده3 وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف 

برابرآراى صـادره هيئـت موضوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـى اراضى 
و ساختمان هـاى فاقد سنـد رسمـى مسـتقر درواحد ثبتـى تصرفـات مالكانه 
بالمعارض 1-خانـم سميرا ملك محمودى به شـماره شـناسنامه 130 و به شـماره 
ملى 2249934843 صـادره از كردكوى فرزنـد يزدان متقاضـى كالسه پرونده 
14001144120010003721 در دو دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شـده است 2-آقاى/خانم/سعيد عباسى به شماره شناسنامه 2094 
و به شـماره ملى 2121495320 صادره از گرگان فرزند محمدعلى متقاضى كالسه 
پرونده 1400114412001000372 در چهار دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شده است به مساحت 23,93 مترمربع از پالك 2 اصلى واقع در 
اراضى يله باغ بخش3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت ازتصرفات 
متقاضى دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى 
مى شود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره 
پرونده به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خودرا به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى 

تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23  تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/3/7  
حجت اله تجرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده 3 وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر آراى صادره هيات موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقاى /خانم ليـال كابوسى به شـناسنامه 2216 كدملـى 2120964734 صادره 
از گرگان فرزند على قلـى متقاضى كالسـه پرونـده 1400114412480001046 
درششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده است به مساحت 106,71 
مترمربع قسـمتى ازپالك از108 اصلى واقع دراراضى باكرمحله بخش 3 حوزه 
ثبت ناحيه 2 گرگان طبـق رأى صادره حكايت ازتصرفـات متقاضى دارد.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود از اين 
رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
مرجع ثبتى، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم 

دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 7 /3 /1401  تاريخ انتشار نوبت اول: 21 /1401/2 

حجت اهللا تجرى- رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه دوگرگان

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

برابر آراى صـادره هيات موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و ساختمان هـاى فاقد سند رسمـى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفـات مالكانه 
بالمعارض آقاى /خانم پرويز مهماندوست به شماره شـناسنامه 585 به شماره 
ملـى 2030335193 صـادره از گنبدكـاووس فرزند حسـين متقاضى كالسه 
پرونده 1400114412480000458 ششـدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث 
بنا شده است به مساحت 252,26 مترمربع قسمتى ازپالك 89- اصلى واقع در 
اراضى خرگوش تپه بخش3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت 
از تصرفات متقاضى دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر 
اعتراض داشـته باشـند مى توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 7 /3 /1401  تاريخ انتشار نوبت اول: 21 /1401/2 

حجت اهللا تجرى- رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه دوگرگان

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شـماره 140160324009000408-1401/02/04 هيئت موضوع 
قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـى اراضى و ساختمان هـاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
حسين عباسى فرزند احمد به شماره شناسنامه 22 صادره از شبانكاره به 
شماره ملى 6109954179 در قسمتى از شش دانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 71 متر مربع پالك51 فرعى از 2475 اصلى مفروزى و مجزا شده 
از اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسـبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07   
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22

شكراهللا سعادتى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

انتخ�اب کان�ادا به 
فریدون حسن

   گزارش
عن��وان حری�ف 
تدارکاتی تیم ملی 
ی�ک اش�تباه ب�زرگ ب�ود. ب�ا ای�ن ح�ال آقای�ان 
فدراسیون نشین اینقدر ذوق زده مسافرت به آن سوی 
کره خاکی شده بودند که هیچ انتقادی را نمی شنیدند.

برای ناظران، منتقدان و ورزشی نویسان 
مثل روز روش��ن بود که وجهه سیاسی 
این ب��ازی به مس��ائل فن��ی و فوتبالی 
آن می چرب��د، ام��ا در فدراس��یون 
گوش ها سنگین ش��ده بود و همه مشغول بستن 
چمدان های ش��ان بودند. مثل روز روشن بود که 
در کانادا اتف��اق خوبی منتظرمان نیس��ت. همه 
می دانستیم که از لحظه ورود تا سوت پایان بازی از 
فرودگاه تا ورزشگاه قرار است به کشورمان توهین 
و هزار و یک حاشیه برای تیم ملی و بازیکنان ایجاد 
ش��ود. همه می دانس��تیم، اما فدراسیون نشینان 

خودشان را به ندانستن زده بودند.
حاال کانادایی ها خود، بازی درخواستی خودشان را 
کنسل کرده اند. کسانی که مدعی  هستند ورزش از 
سیاست جداست، وقتی با واکنش های تند سیاسی 
مسئوالن شان در قبال انتخاب ایران روبه رو شدند 
باالخره پاپس کشیدند و بازی را ملغی اعالم کردند 
تا بار دیگر ثابت ش��ود ورزش و به خصوص میدان 
فوتبال از نظر آنها سیاسی ترین مقوله ممکن است و 
فقط الف می زنند که سیاست از ورزش جداست. 

بهانه می آورند که بازیکنان به خاطر مسائل انسانی 
حاضر به بازی با ایران نشده اند. عده ای هم که در 
رسانه های وابسته به آنها مشغولند و دم از ایرانی 
بودن می زنند، حرف های شان را نشخوار می کنند. 
همان هایی که به اس��م کارشناس��ان رس��انه ای 

دالل های بین المللی هم هستند.
کانادایی ها تا دی��روز مدعی بودند هدف ش��ان از 
برگزاری این بازی نزدیکی بیشتر ملت هاست، اما 
حاال با همین حربه بازی را لغ��و می کنند تا مثاًل 

اعالم کنند که چقدر به ارزش های انسانی پایبند 
هستند، در حالی که همه خوب می دانیم فشارهای 
چه کسانی این بازی سراس��ر سیاسی را لغو کرد. 
دیداری که از ابتدا در مسیر نادرستی قرار گرفت 
و کانادایی ها به رغم تمام شعارهایی که سر دادند 

تالشی برای برگزاری آن نکردند.
حاال بحث غرام��ت بازی در میان اس��ت، بحثی که 
داغ ویلموتس گیت را تازه می کن��د. یادمان نرفته 
که می گفتند »یک قرارداد خ��وب« امضا کرده ایم، 

قراردادی که ح��اال باید میلیارها توم��ان تاوانش را 
بدهیم. از همین حاال می توان گفت غرامتی در کار 
نخواهد بود و تمام عدده��ا و رقم هایی که به گوش 
می رسد فقط در حد خواب و خیال است و زاییده ذهن 
کسانی که داغ سفر به کانادا به دل شان ماند، حتی 
گفته می ش��ود در قرارداد امضا شده هیچ خسارتی 
مشخص نش��ده، اما فدراسیون نشینان می خواهند 
باز هم شلوغ بازی به راه بیندازند و سروته ماجرا را هم 
بیاورند. اینکه کانادا حتی یک ریال به ما بدهد، خوابی 

است که این ش��ب ها فدراسیون نشینان می بینند، 
خوابی که داستان شتر و پنبه دانه را یادآور می شود.

بگذریم، واقعیت این است که یک »فیفادی« دیگر هم 
پرید و تیم ملی همچنان بدون بازی تدارکاتی با سرعت 
خیره کننده به جام جهان��ی قطر نزدیک و نزدیک تر 
می ش��ود. یک بازی دیگر هم انجام نشد، آن هم زیر 
سایه مدیریت فدراسیونی که حتی توانایی هماهنگ 
کردن یک پرواز ساده را هم ندارد. فدراسیونی که آمده 

تا فوتبال ایران را از هستی ساقط کند.

انتش��ار خبر لغو بازی ایران و کانادا از س��وی طرف 
کانادایی، واکنش های زیادی را به دنبال داشت.

اولین واکنش را سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی 
نشان داد و در صفحه شخصی خود نوشت: »عجیب 
بازیچه فدراسیون کانادا شدیم. این بازی لغو شد، امیدوارم بازی های 
بعدی این اتفاقات نیفته و ورزش رو با سیاست قاطی نکنن. این حق 
ورزشکار ایران نیست که بازی بزرگ انجام نده یا به فکر بازی برای 
کشور دیگه ای باشه. امیدوارم یه خورده دلتون به حال نوجوانان و 

جوانان ایران بسوزه.«
دومین واکنش را اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی نشان داد تا بعد از 
مدت ها حرفی زده باشد. اس��کوچیچ با انتقاد صریح از فدراسیون 
فوتبال گفت: »به نظر می رس��د رتق و فتق ام��ور مهم تری چون 
برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال موجب ش��ده آماده سازی تیم 
ملی و برآورده کردن نیازهای فنی و تدارکاتی این تیم اولویت اول 
مسئولین مربوطه نباشد. در وضعیت سوررئال گونه فعلی، وظیفه 
حرفه ای و اخالقی کادر مربیان و بازیکنان این اس��ت آنچه که در 
توان دارند با تمام وجود برای حفظ بزرگ ترین سرمایه تیم ملی که 
عشق و امید هواداران این تیم در سراسر دنیاست به کار گیرند. حق 
مسلم هر ایرانی است که در مورد تیم ملی و به ویژه آنچه از مسابقات 

انتخابی جام جهانی تا به امروز بر این امانت ارزنده گذشته و می گذرد 
بیشتر بدانند. به همین منظور طی چند روز آینده در یک کنفرانس 

خبری در این مورد به تفصیل صحبت خواهم کرد.«
اما بشنوید از اتحادیه فوتبال کانادا که با صدرو بیانیه ای 

به سیاس��ی بودن اقدام خود اینگونه اعتراف کرد: 
»اتحادیه فوتبال کانادا نهایت تالش خود را با نیت 
حصول اطمینان از افزوده شدن بر میزان تجربه 
تیم ملی مردان کش��ور از ب��ازی مقابل تیم های 
ش��رکت کننده در جام جهانی 2022 قطر انجام 
می دهد. در یک هفته اخیر ش��رایط ژئوپولیتیک 

)جغرافیای سیاسی( غیرقابل دفاع مربوط 
به میزبانی از تی��م ملی ایران به طرز 
چشمگیری تفرقه انداز شده بود و 
در واکنش به آن، این بازی لغو شد. 
اگرچه که ما عوامل خارجی را هم 

در انتخاب رقیبی مناسب در 
فرآیند تصمیم گیری اولیه 
خ��ود لحاظ ک��رده بودیم، 
اما برای موارد بعدی سعی 

خواهیم کرد بهتر عمل کنیم.« نیک بونتیس، رئیس فدراس��یون 
فوتبال کانادا اما واضح تر می گوید: »ما یک سازمان فوتبال هستیم و 
در نهایت جنبه سیاسی تیم هایی که مقابل آنها بازی می کنیم، توسط 

سیاستمداران وضع می شود، نه مدیران فوتبال.«
با این حال اینجا در ای��ران همه می خواهند تقصیر را به گردن 
یکدیگر بیندازند، از محمد پوالدگر معاون ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش گرفته تا فغانپور مسئول امور حقوقی فدراسیون 
فوتبال. اولی که می گوید فدراس��یون مشورتی در خصوص 
بازی با کانادا با ما نکرده و دومی هم از بی اطالعی در خصوص 
چگونگی تنظیم ق��رارداد بازی ب��ا کانادا حرف 
می زند. سرپرس��ت تیم ملی هم که تا 
همین دیروز مشغول دعوت کردن 
میهمان برای همراهی با تیم ملی 
در کانادا بود، فعاًل غیبش زده و 
شنیده می شود جناب استیلی 
به شدت مشغول رایزنی برای 
راهیابی به هیئت رئیس��ه 
فدراس��یون فوتب��ال در 

انتخابات پیش رو است!
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شیوا نوروزی

دنیا حیدری

فجرسپاسی دوباره به لیگ یک سقوط کرد

خداحافظبازیکنساز
اتفاقی که هواداران ش��یرازی از آن می ترس��یدند رخ داد، سقوط دوباره 
فجرسپاسی به لیگ یک. در حالی که انتظار می رفت پس از بازگشت تیم 
ریشه دار فجر، مسئوالن استان فارس هوای تنها نماینده فوتبال خود را 
داشته باشند، اما فجری ها با کسب نتایج ضعیف و عدم حمایت صحیح 
دوباره به دسته پایین تر سقوط کردند.  شیرازی ها هفت سال از لیگ برتر دور 
بودند. آنها برای حضور در باالترین سطح فوتبال کشور تالش زیادی کردند 
و در نهایت نیز پس از پشت سر گذاش��تن بازی های سخت به هدف شان 
رسیدند. صعود پس از هفت سال فرصتی ایده آل بود تا فجری ها پتانسیل 
باالی خود را نشان دهند و به این زودی ها روی سرآشیبی نیفتند. در یکی 
از بازی های هفته بیس��ت و نهم، تراکتورسازی 2 بر یک فجر را شکست تا 
پروژه سقوط  این تیم تکمیل شود. در بازی  که گل اول را فجری ها زدند این 
تراکتورسازی بود که سه امتیاز را به جیب زد. با تساوی نفت مسجدسلیمان 
– صنعت نفت یک هفته زودتر چهره اولین تیم سقوط کننده لیگ مشخص 

شد و بازی آخر تیم شیرازی با پرسپولیس تشریفاتی خواهد بود. 
فجری ها فصل را با کالنتری شروع کردند و در اسفندماه مجتبی سرآسیایی 
جانشین او شد. درحالی که  مدیران باشگاه تصور می کردند با آمدن سرمربی 
جدید تیم متحول می شود، اما نتایج ضعیف ادامه پیدا کرد و کار فجر با سقوط 
به پایان رسید. فجرسپاسی در این فصل فقط دو بار طعم پیروزی را چشیده و 
با تفاضل گل 18- سومین خط دفاع ضعیف لیگ را در اختیار دارد. مشکالت 
تیم یکی،دو تا نبوده و نیست. اوضاع مالی فجر مثل همیشه خوب نیست و در 
ترکیب تیم خبری از حضور بازیکنان سرشناس به چشم نمی خورد. از طرفی 
فجری ها حتی از بازی در شیراز نیز به دلیل نداشتن ورزشگاه و چمن مناسب 
محروم هستند و در مشهد از حریفان پذیرایی می کنند، ولی بی توجهی ها باعث 

شد تیم 17 امتیازی زودتر از آنچه انتظار می رفت به لیگ یک تبعید شود.
غالمحسین پیروانی از بی تفاوتی های صورت گرفته نسبت به تیم سابقش 
انتقاد کرد. سرمربی سابق فجرسپاسی در گفت وگو با ایسنا به این مسئله 
اشاره داشت: »در زمان ما، فجر یک تیم امید داشت و بازیکن می ساخت. 
هر سال هم تیم های امیدش در کشور مقام می آورد. نمی دانم چه کسی 
تیم های امید فجر را نابود کرد. برای جلوگیری از هزینه های زیاد این کار را 
کردند که اشتباه بزرگی بود. متأسفانه این تیم رها شد و در تیم بزرگساالن 
فعلی به جز یکی، دو نفر دیگر بازیکن بومی ندارند. فجرسپاسی در گذشته 
حتی اگر بازیکنانش را به تیم های دیگر می داد باز هم از امیدهایش بازیکن 
می گرفت و باز هم می درخش��ید. تیم ما ورودی نداشت و فقط خروجی 
داش��ت. چندین سال س��رهنگ جعفری باالی س��ر این تیم و خودش 
فوتبالیست بود. من با او کار کردم و نتایج خوبی گرفتیم. همه برای موفقیت 
این تیم زحمت می کشیدند، اما تیم کنونی رها شده و معنویات از بین رفته 
و مادیات آمده است. امروز این بازیکن سازی وجود ندارد. شرایط فوتبال 
تغییر کرده است. نه مدیرعامل در حاشیه امنیت است و نه مربی ماندگاری 
دارد. این مسائل باعث مشکالت فراوانی می شود. من به سرآسیایی احترام 

می گذارم، اما او هم نتوانست کاری برای فجر انجام دهد.«

کانادا بازی دوستانه با ایران را لغو کرد

واکنش ها به لغو بازی با کانادا

الفسیاسینبودنورزش

اسکوچیچ:تیمملیبرایفدراسیوناهمیتندارد

امدادرسانیقهرمانجهاندرآبادان
هنوز هم همه جا خاک است و صدای ناله آنها که چشم بر تلی از خاک دارند برای 
بیرون کشیده شدن عزیزان شان. صدای مهیبی که دوشنبه تن آبادان را لرزاند 
و متروپل را بر سر مردم هوار کرد هنوز هم خاموش نشده است. برخی اما وسط 
این میدان، روزهاست که برای برداشتن آوار از پیکر عزیزان مردم تالش می کنند. 
بسیاری چون محمدرضا صفدریان، قهرمان یخ نوردی دنیا که در قالب اکیپ 
آتش نشانی اصفهان روزهاست که در آبادان مشغول امدادرسانی است و تالش 
برای بیرون کشیدن آنهایی که هنوز بعد از گذشت شش روز زیر پیکر فرو ریخته 
متروپل مدفون هستند. قهرمانانی چون صفدریان که روزی با ایستادن بر سکوی 
قهرمانی برای کشورشان افتخارآفرین می شوند و روزی با حضور خستگی ناپذیر 
در بین مردمی بهت زده که چشم به دستان آنها دارند برای بیرون کشیدن پیکر 

عزیزان شان از زیر آوار مهیبی که روزهاست آبادان را سیاهپوش کرده است.

پاراگوئه،جایگزیناحتمالیکانادا دراگان،مردانشرابهخطکردامانشد!
دراگان اس��کوچیچ، س��رمربی 
تیم ملی درست قبل از اعالم لغو 
بازی تدارکاتی شاگردانش مقابل 
کانادا، نفرات مدنظر خود را برای 
برپایی اردو اعالم کرد. س��رمربی ک��روات تیم 
ملی که تصور می کرد باید به مصاف کانادا برود، 
بازیکنان زیر را به اردو فراخواند: علیرضا بیرانوند، 
سیدحس��ین حس��ینی، امیر عابدزاده، عارف 
آغاسی، محمدحس��ین کنعانی زادگان، عارف 
غالمی، سیدمجید حسینی، امید نورافکن، صالح 
حردانی، ص��ادق محرمی، احس��ان حاج صفی، 
سعید عزت اللهی، میالد محمدی، امید ابراهیمی، 
مهدی مهدی پور، احمد نوراللهی، میالد سرلک، 
مهدی ترابی، امیرحسین حسین زاده، علیرضا 

جهانبخش، علی قلی زاده، مهدی طارمی، سردار 
آزم��ون، اللهیار صیادمنش و عل��ی علیپور. با 
صالحدید کادر فن��ی، اردوی تیم مل��ی از روز 
دوش��نبه 9 خرداد م��اه در مرکز مل��ی فوتبال 
ایران آغاز خواهد ش��د. هرچند دیدن دوباره نام 
کنعان��ی زادگان محروم از حض��ور در تیم ملی 
جای تعجب دارد، اما نکته مهم حاال این است که 
بازیکنان در شرایطی به اردو فراخوانده شده اند 
که خبری از بازی تدارکاتی نیس��ت و باید دید 
برنامه سرمربی برای شاگردانش چیست و چگونه 
قرار است از فرصت فیفادی استفاده شود. هرچند 
بعید به نظر می رسد اتفاق خاصی رخ دهد و در 
مدت زمان کوت��اه باقیمانده حریفی قابل توجه 

برای شاگردان اسکوچیچ پیدا شود.

تیم ملی فوتب��ال ایران برگزاری 
ی��ک اردوی چن��د روزه در 
خردادماه را در دستور کار دارد. 
با توجه ب��ه لغو دیدار ب��ا کانادا، 
فدراس��یون کش��ورمان در تالش است هرچه 
سریع تر حریف جایگزین و برنامه جدید تیم ملی 
را مش��خص کند. بعد از لغ��و یک طرفه دیدار 
تدارکاتی از سوی کانادایی ها، احتماالً پاراگوئه 
جانشین این حریف شود. به گفته مدیر رسانه ای 
تیم ملی، اردوی شاگردان اسکوچیچ در تهران 
یا قطر برگزار خواهد ش��د. محمد جماعت در 
گفت وگوی��ی تلویزیونی گف��ت: »برنامه ریزی 
ما به این صورت بود ک��ه 14 روز در کانادا اردو 
داشته باشیم و در بازی نخست و در ونکوور به 

مصاف تیم ملی کانادا برویم، سپس در تورنتو با 
تیم ملی اکوادور دیدار کنیم. ما برای بازی سوم 
با دو تیم کلمبیا و ونزوئال رایزنی هایی داشتیم تا 
به مصاف یکی از آنها برویم، چراکه این دو تیم 
هم اکنون در اسپانیا با عربس��تان بازی دارند. 
ما مذاکراتی داش��تیم که از اسپانیا عازم کانادا 
شوند تا دیدار سوممان را در آنجا برگزار کنیم. 
براساس آخرین مشورتی که با کادرفنی تیم ملی 
صورت گرفته، احتم��االً اردوی پیش رو را یا در 
کش��ور قطر یا در تهران برگزار می کنیم. برای 
بازی دوستانه و با توجه به امکاناتی که برای ما 
وجود دارد، رایزنی هایی را با کشورهایی مانند 
پاراگوئه آغاز کرده ایم، اما هنوز مشخص نیست 

به نتیجه برسد.«

قرعهایراندرفوتسالجامملتهایآسیا
مصاف با مربی ایرانی، جالب ترین اتفاق مراسم قرعه کشی تورنمنت فوتسال 
قاره کهن بود. جام ملت های فوتسال آس��یا پس از یک دوره وقفه از سوم 
تا بیست وهش��تم مهرماه در کویت برگزار می شود، آن هم در شرایطی که 
شاگردان شمسایی در گروه C این رقابت ها با لبنان، چین تایپه و اندونزی 
همگروه هستند و مصاف با اندونزی که هدایت آن را محمد هاشم زاده، مربی و 
بازیکن پیشین تیم ملی برعهده دارد، تقابل جالبی را به دنبال خواهد داشت. 
با این وجود وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی تأکید می کند تیمش جز به 
قهرمانی نمی اندیشد: »تفکر قهرمانی که داشته باشید، فرقی نمی کند در 
مرحله گروهی یا حذفی با چه تیمی بازی  کنید. صعود همه نمایندگان آسیا 
از گروه خود در جام جهانی 2021 نشان از پیشرفت فوتسال قاره داشت. 
پس حریف ساده ای نداریم. با این وجود بازی ها برای ما از یک چهارم و دیدار 
با ویتنام آغاز می شود. البته ژاپن هم با تغییر نسلی که داشته تیم فوق العاده ای 

ساخته که با تیم های ملی برزیل و اسپانیا بازی می کند.«

مورینیو،پادشاهرم
قهرمان��ی رم در لی��گ کنفران��س اروپا 
افتخاری دیگر به کارنامه درخشان خوزه 
مورینیو اضافه کرد. ب��رد آ.اس رم مقابل 
فاینورد در فینال این رقابت ها در ش��هر 
تیران��ا آلبانی ب��ار دیگ��ر از مورینیو یک 
اسطوره ساخت. این موفقیت برای رمی ها 
ارزش زیادی دارد و جشن و شادمانی شان 
از چهارشنبه شب هنوز تمام نشده است. 
رس��انه های ایتالیایی نیز از این قهرمانی 
حسابی به وجد آمده اند و به سرمربی پیروز لقب »پادشاه رم« داده  اند. 
او پنجمین قهرمانی در رقابت های اروپایی را تجربه کرد و حاال مورینیو 
تنها مربی است که فاتح همه رقابت های باشگاهی اروپا شده است. از آن 
مهم تر اینکه رمی ها از س��ال 1961 تاکنون هیچ جامی در رقابت های 
قاره س��بز کس��ب نکرده بودند. نگاهی به کارنامه آقای خاص نش��ان 
می دهد او از این دس��ت قهرمانی ها در اروپا کم ن��دارد. در ادامه به پنج 
مورد از موفقیت های درخشان مورینیو اشاره می کنیم: پیروزی پورتو بر 
من یونایتد در فینال لیگ قهرمانان 2004؛ قهرمانی اروپا برای مورینیو 
ارزش زیادی داشت. برد 4 بر 2 چلسی مقابل بایرن در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان 2005؛  شکس��ت غول آلمانی ب��ا آبی های لندن یکی از 
زیباترین خاطرات آقای خاص در مستطیل سبز را رقم زد، هرچند در 
نهایت جام قهرمانی آن سال به لیورپول رسید. حذف بارسلونا به دست 
اینترمیالن مورینیو و قهرمانی در لی��گ قهرمانان 2010؛  برای اینتر و 
سرمربی اش مهم گذشتن از سد همه حریفان و فتح اروپا بود، پروژه ای 
که به خوبی پیش رفت. جش��ن قهرمانی لیگ اروپا با شیاطین سرخ در 
سال 2017؛ منچستریونایتد بعد از رفتن فرگوسن هیچ جامی در سطح 
قاره کسب نکرده به جز جام قهرمانی لیگ اروپا که حاصل تالش خوزه 
مورینیو در سال 2017 بود. قهرمانی در لیگ کنفرانس با آ.اس رم؛ این 
آخرین پرده از هنرنمایی آقای خاص روی نیمکت است و گرگ ها بابت 

این موفقیت به شدت مدیون خوزه و تفکراتش هستند.
مترجم: شیوا نوروزی

ناتان سالت

دیلی میل

فرارروبهجلویجنابمعاون
اوضاع که بر وفق مراد باشد، صدا از احدی درنمی آید، اما 
خوب که کار بیخ پیدا کرد، نه فقط سروکله منتقدان یک به 
یک پیدا می شود که بسیاری با چهره های هاج و واج خود را 
بی اطالع نشان می دهند، چراکه شاکی شدن در این گونه 

مواقع هزینه کمتری دارد! 
در واقع این گونه واکنش ها منجر به بیرون کشیدن پای آقایان از اصل 
ماجرا می شود و آنها را در صف منتقدان و شاکیان قرار می دهد، حال آنکه 

تمام آنچه به عنوان استدالل مطرح می کنند عذر بدتر از گناه است. 
تا دیروز بسیاری برای سفر به کانادا چمدان بسته بودند، اما امروز با گله از روند 
تصمیم گیری فدراسیون مدعی بی گدار به آب زدن در این قرارداد هستند! 
حال آنکه تا دیروز نه فقط از عدم مشورت فدراسیون گالیه ای نداشتند که 
حرفی هم از آنها که قرار بود تیم ملی را در این سفر همراهی کنند به زبان 
نمی آوردند. درست برخالف امروز که زیر س��ؤال بردن فدراسیون نه تنها 
می تواند حساب آنها را از تصمیم گیرنده ها در خصوص دیدار تدارکاتی با 
کانادا جدا کند، بلکه می تواند آنها را در ظاهر کنار مردم و رو در روی فدراسیون 
قرار دهد. اما اگر به راس��تی امثال پوالدگر و فغانپور دلسوز فوتبال بودند و 
نگران از روندی که فدراس��یون در پیش گرفته، چرا بعد از آنکه کار از کار 

گذشت صدای شان درآمد و پیش از آن مهر سکوت بر لب زده بودند؟!
در اینکه کانادا قرارداد دیدار دوستانه با ایران را فسخ کرده و مقصر است، 
کوچک ترین شکی نیس��ت، اما اگر این داستان نیاز به همفکری داشت، 
معاون وزیر ورزش باید زمانی که وقتش بود پا پیش می گذاشت، نه امروز 
که دیگر کار از کار گذشته است، آن هم در شرایطی که پوالدگر صراحتاً 
مدعی است: »گروهی دوست دارند طبق شرح وظایف کار کنند و به هیچ 
عنوان حاضر نیستند قدمی فراتر از آن بردارند، در حالی که خدمت در این 
کشور نیاز به شرح وظیفه ندارد.« اما چطور وقتی معاون وزیر ورزش خود 
بر این باور است که هر کجا نیاز بود باید وارد شد برای کمک کردن و نباید 
منتظر بود تا کار به آنها ارجاع داده شود و این نگاه را بی معنا می خواند، خود 
دست روی دست می گذارد از دادن مشورت به فدراسیون و بعد که اوضاع 
به هم می ریزد از عدم مشورت گالیه می کند! آیا لزوم خدمت به کشور، او و 

امثال او را مستلزم کمک کردن در وقت مقتضی نمی کند؟
پوالدگر مصداق مشت نمونه خروار است. امثال او در فوتبال و حتی ورزش 
ایران کم نیستند. نفراتی که درست زمانی که باید پاپیش بگذارند روزه سکوت 
می گیرند و بعد از آنکه کار از کار گذشت، می شوند عالمه، درست همانند رئیس 
دپارتمان حقوقی فدراسیون که تازه امروز یادش افتاده که از عدم هماهنگی 
فدراسیون با دپارتمان حقوقی گله کند و یادآور شود این قرارداد زمانی که 
باید به او ارجاع داده نشده اس��ت: »این قرارداد را به من ارجاع نداده بودند. 
زمانی قرارداد را به من ارجاع دادند که بسته شده بود و گفتند نظرت را بگو، 
درحالی که اگر همان زمان با ما مشورت  می شد، تصمیم بهتری می گرفتیم و 
حتی در خصوص مسافران اعزامی به کانادا و برخی تصمیم گیری ها هم اصاًل 
با ما مشورت نشده بود. چرا باید سرپرست و دبیرکل برای یک بازی تدارکاتی 
به خارج بروند، االن فدراسیون را چه کسی اداره می کند؟ چرا باید این اتفاقات 
بیفتد؟!« این حرف ها اما مانند قبای بعد از عید است که دیگر هیچ سودی 

ندارد، چراکه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

ورزشی

پرونده
 لغو بازی تدارکاتی 

ن و کانادا
ایرا


