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سرویس ورزشی-
هفته پنجم مســابقات فوتبال لیگ برتر در شــرایطی طی روزهای 
پنج شنبه و جمعه هفته گذشــته با انجام ۸ دیدار برگزار شد که تساوی 
تمام مدعیان در روز پیروزی تیم آلومینیوم باعث شــد تا نماینده اراک 

صدرنشین جدید لیگ برتر لقب گیرد.
رقابت هــای فوتبال لیگ برتر پس از وقفه به خاطر بازی های تیم ملی از عصر 
روز پنجشنبه هفته گذشته با انجام سه دیدار آغاز شد. در نخستین بازی این هفته 
که طی آن تیم های آلومینیوم اراک و نفت مسجدسلیمان به مصاف هم رفتند تیم 
اراکی موفق شد ۲ بر یک حریف خود را شکست دهد. برای تیم آلومینیوم در این 
دیدار نیما درودی در دقیقه ۴۵ از روی نقطه پنالتی و اسماعیل شریفات در دقیقه 
۸۹ گل زدند. تنها گل تیم نفت مسجدسلیمان را هم عماد میرجوان در دقیقه ۴۳ 

به ثمر رساند.
نماینده مشهد همچنان در بحران

در دیگر دیدار برگزار شــده تیم فوتبال ذوب آهن موفق شــد در مشهد تیم 
شــهرخودرو را ۲ بر یک شکست دهد. تیم مشهدی که حال و روز خوبی ندارد در 
این دیدار توســط میالد کمندانی در دقیقه ۶۴ به گل رسید. برای تیم ذوب آهن 

هم سجاد جعفری در دقیقه ۴۱ و عارف آقاسی ۹۳ گل زدند.
در ســومین دیدار از روز نخست هفته پنجم شامگاه روز پنجشنبه تیم فوتبال 
صنعت نفت میزبان گل گهر سیرجان بود که این دیدار در پایان دو تیم به تساوی 
بدون گل رضایت دادند.در این دیدار تیم گل گهر در دقیقه ۲۸ صاحب یک ضربه 
پنالتی شــد که این ضربه را مرتضی تبریزی زد و دروازه بان صنعت نفت مهارش 

کرد تا قفل دروازه ها بسته بماند.
نخستین باخت پیکان را فجر سپاسی رقم زد

در روز دوم بازی های هفته پنجم دیروز جمعه ۵ دیدار در شــهرهای مختلف 
برگزار شــد. در نخستین بازی تیم های پیکان و فجر سپاسی به مصاف هم رفتند 
که این مســابقه با نتیجه یک بر صفر به سود فجر   به پایان رسید.در این بازی که 
در ورزشگاه انقالب کرج و به میزبانی پیکان برگزار شد، میالد احمدی )۴۱( برای 
فجر در این بازی گلزنی کرد تا این تیم برنده از زمین خارج شود.به این ترتیب تیم 
پیکان نخســتین باخت خود را در این فصل تجربه کرد و با سه برد، یک تساوی و 
یک باخت ۱۰ امتیازی باقی ماند.تیم فجر هم به دومین برد این فصل خود رسید 

و ۷ امتیازی شد.
شاگردان گل محمدی روی دور نبردن!

در دومین دیدار دیروز تیم پرسپولیس به مصاف مس رفسنجان رفت که این 
بازی با نتیجه تساوی یک- یک تمام شد.در این بازی که از ساعت ۱۶ در ورزشگاه 
شهید زینعلی رفســنجان برگزار شد، عقیل کعبی )۶۶( برای مس و مهدی ترابی 
)۷۱- پنالتی( برای پرســپولیس گلزنی کردند. پرسپولیس تاکنون صاحب دو برد 
شده و یک باخت و دو تساوی دارد. این سومین مسابقه ای است که پرسپولیس در 

کسب سه امتیاز ناکام است.
بوژیدار رادوشوویچ، سید جالل حسینی)کاپیتان(، فرشاد فرجی، علی نعمتی، 
ســعید آقایی )۵۶- وحید امیری(، مهدی شیری، میالد سرلک، رضا اسدی )۷۳- 
مهدی عبدی(، مهدی ترابی، امید عالیشاه و عیسی آل کثیر )۷۵- حامد پاکدل(۱۱ 
بازیکن اصلی پرســپولیس در این بازی بودند. وحید امیری ملی پوش پرسپولیس 
که برابر لبنان و ســوریه بازی کرده بود، در این بازی نیمکت نشین بود. همچنین 
سیدجالل حسینی بعد از یک بازی نیمکت نشینی، به ترکیب سرخپوشان بازگشت.

دیرک دروازه ناجی پرسپولیس 
مــس این بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۵ با ضربه ســر فراز امامعلی 
دیرک افقی دروازه پرسپولیس را به لرزه درآورد. دو دقیقه بازهم این تیم مس بود 
که با ضربه قیچی مهدی کیانی دروازه سرخپوشان را تهدید کرد که این ضربه به 
اوت رفت.پرسپولیس هم در این نیمه صاحب فرصت هایی برای گلزنی شد. شوت 
امید عالیشاه در دقیقه ۳۰ با اختالف کم از دروازه حریف به اوت رفت و همچنین 

ضربه عیسی آل کثیر توسط داوود نوشی صوفیانی دروازه بان مس مهار شد.
گل زیبای مس و پنالتی پرسپولیس

در نیمه دوم بازهم این تیم مس بود که فشــار زیادی روی دروازه پرسپولیس 
آورد و همانند نیمه نخســت فراز امامعلی نخســتین موقعیت را خلق کرد. شوت 
امامعلی در دقیقه ۴۹ توســط رادوشــوویچ دفع شــد و یک دقیقه بعد ضربه سر 

سیدمهدی حسینی بازیکن مس به دیرک دروازه پرسپولیس برخورد کرد.
مس در نهایت روی یک ضربه کاشــته در دقیقه ۶۶ توســط عقیل کعبی به 
زیبایی دروازه پرسپولیس را باز کرد و به گل نخست رسید. شادی مسی ها اما دوام 
 زیادی نداشت و دقایقی بعد حسن اکرمی داور بازی زمین خوردن عیسی آل کثیر
مهاجم پرســپولیس در محوطه جریمه مس را پنالتی اعالم کرد. مهدی ترابی در 
دقیقه ۷۱ ایــن پنالتی را به گل تبدیل کرد.تالش دو تیــم در ادامه برای به ثمر 
رساندن گل برتری نتیجه ای نداشت تا مسابقه با تساوی یک- یک به پایان برسد.
 گفتنی است باوجود اینکه این مسابقه باید بدون تماشاگر برگزار می شد،  عالقه مندان
به فوتبال با حضور در فضای اطراف ورزشــگاه که ُمشــرف به زمین چمن بود، به 

حمایت از تیم مس پرداختند.

نکونام در فوالد با پیروزی استارت زد
در اهواز تیم فوالد خوزســتان میزبان تیم هوادار تهران بود که جدال دو تیم 
با یک گل به ســود فوالد تمام شد. حمید بوحمدان )۷۰( برای فوالد در این بازی 
گلزنی کرد.مهران موســوی بازیکن تیم فوالد در دقیقه ۲۴ این مســابقه از زمین 
اخراج شد تا فوالد حدود ۶۵ دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی کند. جواد نکونام که 
به جای عبداهلل ویسی هدایت فوالد را بر عهده گرفته است، در اولین بازی خود با 
این تیم در این فصل به یک پیروزی ارزشــمند رسید و تیمش را ۷ امتیازی کرد.

هوادار هم که با عنایتی شــرایط خوبی ندارد، چهارمین باخت این فصل را تجربه 
کرد و ۳ امتیازی باقی ماند.

استقالل هم مسیر پرسپولیس را رفت
تیم اســتقالل در پنجمین دیدار خود در مســابقات لیگ برتر برابر نســاجی 
مازندران با نتیجه تساوی متوقف شد تا ضمن از دست دادن دو امتیاز، صدر جدول 
لیگ را هم به آلومینیوم اراک بدهد.در این بازی که از ســاعت ۱۸ در ورزشــگاه 
آزادی آغاز شد، تقابل آبی پوشان تهران با قرمزپوشان مازندران برنده ای نداشت تا 
اســتقالل دو امتیاز مهم را از دست بدهد؛ آنهم در روزی که پرسپولیس برابر تیم 
مس رفسنجان به نتیجه تساوی دست یافت.با این نتیجه، استقالل ۱۱ امتیازی و 
هم امتیاز با آلومینیوم اراک شــد اما آلومینیوم با تفاضل گل بهتر در صدر جدول 

باقی ماند.
ترکیب استقالل و نیمکت نشینی حسینی

علیرضــا رضایــی، محمــد حســین مرادمنــد ، ســیاوش یزدانــی، محمد 
دانشــگر)کاپیتان(، مهدی مهدی پور، آرش رضاوند )۸۹-روزبه چشــمی(، جعفر 
سلمانی، کوین یامگا، امیرحسین حسین زاده )۵۵- وریا غفوری(، امین قاسمی نژاد 
)۷۴- امیرعلی صادقی( و رودی ژســتد )۷۴- ارسالن مطهری( ۱۱ بازیکن اصلی 
استقالل در این بازی بودند. سیدحسین حسینی دروازه بان استقالل در این بازی 

نیمکت نشین بود و فرهاد مجیدی از رضایی دروازه بان جوان خود استفاده کرد.
بازی جذاب دو تیم در نیمه نخست

این بازی در حالی برگزار شــد که نساجی از داشتن ساکت الهامی سرمربی و 
مسعود شــجاعی بازیکن باتجربه خود محروم بود. در نیمه اول، هم نساجی و هم 
استقالل فرصت های خوبی برای گلزنی داشتند. نخستین موقعیت را تیم نساجی 
در دقیقه ۹ و با یک ضربه کاشته به دست آورد که ضربه ایوب کالنتری را علیرضا 
رضایی دروازه بان جوان استقالل مهار کرد. استقالل به تدریج با حمایت هواداران 
خود که بعد از نزدیک به دو ســال در ورزشــگاه آزادی حضور داشتند، بازی را در 
دست گرفت.کرنر ارسالی در دقیقه ۲۹ برای استقالل ابتدا با شوت مرادمند همراه 
شــد که علیرضا حقیقی دروازه بان نســاجی دفع کرد و در ادامه »رودی ژستد« 
تــالش کرد توپ را به گل تبدیل کند که بازهم حقیقی توپ را دفع کرد. در ادامه 
ضربه برگردان یزدانی راهی اوت شد. نساجی هم در این نیمه باوجود فشار هواداران 
استقالل، تیم دست و پا بسته ای نبود و در چند صحنه دروازه تیم میزبان را تحت 
فشــار قرار داد. شاید بهترین موقعیت نساجی در دقیقه ۳۵ به دست آمد که ایوب 
کالنتری در حال تک به تک با دروازه بان اســتقالل قرار گرفت اما محمد دانشگر 

مدافع و کاپیتان آبی پوشان خودش را به کالنتری رساند و مانع گلزنی او شد.
حمالت بی ثمر استقالل و درخشش رضایی

اســتقالل در نیمه دوم بر فشار حمالتش برای به ثمر رساندن گل اضافه کرد. 
ورود وریا غفوری به زمین به جای امیرحســین حسین زاده و انتقال یامگا به خط 

حمله در راستای همین برنامه بود. رودی ژستد در دقایق ۶۲ و ۶۷ به ترتیب با یک 
شوت و یک ضربه سر دروازه نساجی را تهدید کرد اما ضربات او به گل تبدیل نشد.
در ادامه فرهاد مجیدی دســت به دو تعویض دیگر زد و ارســالن مطهری و 
امیرعلی صادقی را به ترتیب جایگزین ژستد و امین قاسمی نژاد کرد تا تمام توان 
هجومی تیمــش را برای گلزنی به کار بگیرد اما ایــن تعویض ها هم بی ثمر ماند. 
در مقابل تیم نســاجی روی ضد حمالت خطرناک ظاهر شد و می توانست از این 
طریق گلزنی کند. در دقیقه ۸۵ علی آل کثیر در موقعیت تک به تک با دروازه بان 
اســتقالل قرار گرفت اما رضایی این فرصت را از نساجی گرفت و توپ آل کثیر را 

مهار کرد تا بازی با تساوی بدون گل تمام شود.
قضاوت فغانی و اخطاری های مسابقه

علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران که به استرالیا مهاجرت کرده است، 
دیروز بازی دو تیم را قضاوت کرد. این نخستین قضاوت فغانی در این فصل از لیگ 
برتر بود. فغانی در این بازی به حامد شــیری از نساجی و محمدحسین مرادمند، 
محمد دانشــگر و رودی ژستد از استقالل کارت زرد نشان داد. این داور یک هفته 
دیگر در لیگ ایران قضاوت می کند و سپس برای داوری، راهی مسابقات کشورهای 

عربی می شود.
بازگشت تماشاگران به ورزشگاه

اتفاق ویژه بازی دیروز، حضور تماشــاگران استقالل و نساجی در ورزشگاه بعد 
از گذشــت حدود دو سال بود. بعد از شــیوع ویروس کرونا، تماشاگران به صورت 
رســمی اجازه ورود به ورزشگاه را نداشتند اما ســازمان لیگ برای این مسابقه به 
صورت آزمایشــی بلیت فروشی کرد و ۵ هزار هوادار موفق شدند بازی را از نزدیک 

تماشا کنند.
ادامه ناکامی مدعیان

در آخرین دیدار و در اصفهان تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان از تراکتور 
تبریز میزبانی کرد که این مســابقه با نتیجه تساوی بدون گل   به پایان رسید.این 
نخستین مسابقه ای بود که »زونیمیر سولدو« سرمربی جدید و ُکروات تراکتور روی 

نیمکت این تیم تجربه می کرد.

* مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان چهار روز دیگر در آمریکا آغاز می شود. 
ایران در این مسابقات سه نماینده دارد که نوشاد عالمیان و امیرحسین هدایی در 
جدول انفرادی و نوشــاد و نیما عالمیان در جــدول دو نفره به رقابت می پردازند.
جمیل لطف اهلل نســبی ســرمربی تیم ایران به همراه یکی از اعضای هیات رئیسه 
صبح دیروز راهی آمریکا شدند.از آنجا که برادران عالمیان و هدایی در اروپا مسابقه 
داشــتند نوشاد و نیما از فرانسه به آمریکا می روند و هدایی هم از مجارستان راهی 
آمریکا شد. در این میان ویزای مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی 
میز ایران صادر نشــده است. نکته اینکه قارداشی قرار است در این مسابقات کاپ 

قهرمانی دو نفره را اهدا کند و در حال حاضر در انتظار صدور ویزا به سر می برد. 
*بر اســاس اعالم سازمان لیگ فدراسیون والیبال، فدریکو پریرا بازیکن شماره دو 
تیم شهداب یزد به علت تخلفات انضباطی تا اطالع ثانوی و تشکیل کمیته انضباطی 
از حضور در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال ۱۴۰۰ و همراهی تیم 
شهداب یزد محروم شد. این پشت خط زن آرژانتینی تیم شهداب یزد در بازی های 
اخیر این تیم اقدامات عجیبی را در حین بازی انجام داده که باعث توقف بازی شده 
است. او در یک بازی چند باری تور را تکان داد و باعث اشتباه داور شد. همچنین 

در بازی دیگر نیز پریرا هنگام حمله حریف توپ را از بیرون وارد زمین کرد.

خواندنی از ورزش ایران

 سید سعید مدنی
با اینکه بیش از دو ماه از شــروع کار وزیــر ورزش جدید می گذرد اما 
برخالف انتظار اتفاق خاص و تغییرات محسوســی در وضع اداره و مدیریت 
ورزش رخ نداده اســت.این واقعیت وقتی بیشتر موجب نگرانی می شود که 
هیچ نشــانه و خبری هم که حکایــت از در راه بودن تغییرات الزم و ایجاد 

تحوالت ضروری و بایسته در ورزش کند دیده و شنیده نمی شود. 
در این باره تقریبا همه کارشناسان و اهالی ورزش که اتفاقات و اخبار را 
رصد و پیگیری می کنند متفق القول هستند وحتی نزد خود مسئوالن ورزش 
هم کسانی هستند که آن را تایید و باصدای بلند اعالم می کنند . برای مثال 
همین چند روز پیش بود که از زبان رئیس فدراسیون کشتی شنیدیم که به 
با آمدن ســجادی هیچ اتفاق خاصی در ورزش نیفتاده  صراحت اعالم کرد:»
و اقدامات عملی از ایشــان ندیده ایم.« این حرف کسی است که در صحنه 
اجرایی ورزش فعالیت می کند و دقیقا حرف همان کسانی است که به شکل 

کارشناسی مسائل ورزش کشور را پیگیری و تحلیل می کنند. 
متاسفانه این نکته را هم باید افزود که نه تنها اتفاقی خاص و تغییرات 
مــورد نظر اهالی ورزش رخ نداده که متاســفانه می بینیم بعضی از عناصر 
امتحــان پــس داده بی خاصیت کماکان یا چون گذشــته یا به شــکل و 
صورت های مختلف جایگاه خود را در ساختار مدیریتی ورزش حفظ کرده اند 
و حتی در این باره هم تحرکی از جانب مدیریت فعلی ورزش و وزیر محترم 
دیده نمی شود و گویی قراراست وضع فعلی و موجود ورزش به عنوان وضع 
مطلوب حفظ شود و کماکان تداوم پیدا کند! این در حالی است که مطالبه 
و انتظار اهالی ورزش و رســانه های متعهد و درستکار و کارشناسان دلسوز 
که بیش از آنکه در ورزش به دنبال منافع شــخصی خود باشــند خواهان 
تحول و پیشــرفت و قوی شدن هرچه بیشتر ورزش مستعد کشور هستند، 

چیز دیگری است. 
بارها و بارها گفته شده و ما هم به سهم خود و براساس وظیفه حرفه ای 
و ملی مان نوشــته ایم که ورزش ایران با توجه به داشته ها و امکانات مادی 
و خاصه انســانی خود دارای ظرفیت باالیی برای بهتر و قویتر شدن است و 
آنچه که امروز از این ورزش دیده می شود و در میادین بزرگ و صحنه های 
بین المللی سر می زند ، » حداقل« و کمترین خروجی است که می تواند اتفاق 
بیفتد. بارها تاکید کرده و هشــدار داده ایم که این ورزش اگر از دست افراد 
ناباب و جریانات فرصت طلب رهایــی یابد و مدیریت وعنان و اختیارش به 
دست آدم های عاشق ودر عین حال کار بلد بیفتد می تواند بسیار بهتر ازاین 
باشد و باالتر از اینها پرواز کرده و بیشتر از این افتخار آفرینی و دل مردم را 

شاد و غرور ملی را افزون کند. 
امروز وضعیت ورزش دقیقا این گونه اســت که عده ای جوان مستعد و 
برومند و خوش غیرت در میادین جهانی وبین المللی به ضرب داشــته های 
ذاتی و انگیزه های شخصی و مردمی به کمک مربیان زحمتکش خود بزرگی 
و برای ملک و ملت افتخار آفرینی می کنند و عده ای بیکاره و بی هنر به نام 
مدیر ورئیس و مســئول در باد این زحمات و پیروزی ها و افتخار آفرینی ها 
ســینه جلو می دهند و با شــعار » من آنم که رســتم بود پهلوان«! مقام و 
پســت خود را تضمین و تداوم می بخشــند. نمونه عینی و مشخص و زنده 

آن فوتبال است. 
همــه می دانیم که تیــم ملی فوتبال ایران با پیــروزی قاطع در مقابل 
سوریه)۳-صفر( موقعیت خود را در صدر جدول تحکیم بخشید و راه صعود 
خود را به جام جهانی بیش از پیش هموار کرد. در همین حال همه خواندیم 
و شنیدیم که قبل از این بازی و بعد از پیروزی بر لبنان بازیکنان تیم ملی 
در یک بیانیه مشــترک به شدت از مسئوالن فدراسیون فوتبال و از درگیر 
بودن خود با »مشــکالت عجیب« و بســیار دم دستی و سطح پایین مثل 
کیفیــت لباس های تیم و... انتقاد کردند. چون می دانیم همه از محتوای آن 
نامه با اطالع هســتند بیش از این بــه آن نمی پردازیم. این مثال را آوردیم 
تا مثل اظهار نظری که باالتراز قول رئیس فدراسیون کشتی چاشنی مطلب 
کردیــم بگوییم اگر حرفی می زنیم و گله و انتقادی از وضع ورزش می کنیم 
برای آن نیســت که عاشــق افکار خودمان و به دنبال بهانه جویی و مته به 
خشخاش گذاشتن می گردیم بلکه به آن چیزهایی اشاره کرده و در باره آنها 
به مسئوالن ورزش هشدار می دهیم که اهالی ورزش از کارشناس متعهد و 
رسانه سالم گرفته تا ملی پوش و مسئول فدراسیون دادشان از آن بلند است 
و می خواهیم به این نتیجه برســیم که آقایان مســئول ورزش و آقای وزیر 
محترم که خود استخوان خرد کرده ورزش هستی؛کسانی در این ورزش به 
ناحــق و به عناوین مختلف رخنه و نفوذ کرده اند که علیرغم ظاهر موجهی 
که برای خود درست کرده اند وحرف های خیلی قشنگ و حتی گاه انقالبی و 
ارزشی که می زنند جز به خودشان، منافع خودشان، پست و مقام خودشان 
به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنند و سرنوشــت جوانــان و ورزش و فرهنگ 
کشور و آرمان های انقالب در ورزش و...نزدشان پشیزی ارزش ندارد در خفا 
به همه این حرف ها پوزخند هم می زنند، بنابراین با همه توان و لطائف الحیل 
تالش می کنند حرکت ورزش به همین منوال ادامه پیدا کند و سامان نیابد 
تا منافع و جایگاهشان حفظ شــود، انتظار از شما به عنوان مدیران ورزِش 
دولت مردمی و انقالبی این است که بیش از این وقت را تلف نکنید و دست 
روی دســت نگذارید و منفعل عمل نکنید و با شجاعت و قاطعیت دست به 
تغییرات ســازنده و تحوالت اساســی بزنید و اوال شر این جماعت قالتاق و 
شارالتان مسلک را از سر ورزش کم کنید، ثانیا ریل حرکت ورزش را تغییر 
دهید و شــرایط و زمینه های الزم را برای حرکت به ســمت بهتر شدن و 

پیشرفت و قویتر شدن فراهم آورید.

... من آنم که
 رستم بُود پهلوان

نکته  ورزشی

سیدبندی قرعه کشی پلی آف جام جهانی ۲۰۲۲ 
در قاره اروپا

بــا پایان بازی   های مرحله انتخابی جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر در قاره اروپا 
چهره تمامی تیم هایی که هنوز از طریق حضور در مرحله پلی آف شانس صعود 
دارند، مشــخص شد. بازی های مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در قاره 
اروپا اواخر هفته گذشته به پایان رسید و هلند هم به ۹ تیم قبلی که صعودشان 
را قطعی کرده بودند پیوست. به این ترتیب تیم های صربستان، اسپانیا، سوئیس، 
فرانســه، بلژیک، دانمارک، هلند، کرواسی، انگلیس و آلمان به صورت مستقیم 
راهی جام جهانی شدند. با این حال هنوز ۱۲ تیم دیگر هم شانس صعود دارند 
که این لیست شامل تیم های ملی پرتغال، سوئد، ایتالیا، اوکراین، ولز، اسکاتلند، 
ترکیه، روسیه، لهستان و مقدونیه شمالی به عنوان ۱۰ تیم دوم مرحله انتخابی و 
تیم  های اتریش و جمهوری چک )از طریق سهمیه لیگ ملت های اروپا( می شود.

در مرحله پلی آف این ۱۲ تیم در ســه مسیر که هر مسیر شامل دو بازی 
می شــود روبه روی یکدیگر قرار می گیرند و در نهایت ســه تیم برتر هر مسیر 
راهی جام جهانی خواهند شــد. در دور اول مرحله پلی آف، تیم های دوم برتر 
مرحله انتخابی یعنی پرتغال، اســکاتلند، ایتالیا، روســیه، سوئد و ولز در سید 
نخســت قرار می گیرند و با یکدیگر روبه رو نخواهند شــد. در ســید دوم نیز 
تیم های ترکیه، لهستان، مقدونیه شمالی، اوکراین، اتریش و چک قرار خواهند 

گرفت. در دور دوم اما امکان رویارویی هر تیمی با دیگر وجود خواهد داشت.
قرعه کشی مرحله پلی آف روز جمعه ۵ آذر برگزار خواهد شد.

افزایش ۱۷۰ درصدی 
حق پخش تلویزیونی لیگ انگلیس 

لیــگ برتر فوتبال انگلیس قرارداد ۶ ســاله جدیدی بــا NBC امضا کرد و 
قرار اســت بیش از ۲.۴ میلیارد یورو دریافت کنــد. لیگ برتر قرارداد تلویزیونی 
خود را با شــبکه تلویزیونی NBC آمریکا تمدید کرد و طبق گزارش رســانه ها، 
درآمــد آن را بیش از ۱۷۰ درصد افزایــش داد. به گزارش خبرگزاری آمریکایی 
 آسوشــیتدپرس، لیگ برتر فوتبال انگلیس برای قرارداد شــش ســاله بیش از 
۲.۷ میلیارد دالر آمریکا )حدود ۲.۴ میلیــارد یورو( دریافت خواهد کرد.قرارداد 
شش ساله قبلی یک میلیارد دالر ارزش داشت. NBC روز پنج شنبه قرارداد با لیگ 
برتر را اعالم کرد، امــا هیچ اطالعاتی در مورد چارچوب مالی ارائه نکرد. قرارداد 
جدید تا فصل ۲۸-۲۰۲۷ اعتبار دارد و شامل تمام ۳۸۰ بازی هر فصل می شود.

تعلیق پروژه تطهیر آل سعود 
در ورزش 

اسم رمز »نیوکاسل« برای تطهیر چهره زشت آل سعود روز به روز 
به بن بست نزدیکتر می شود.

»نیوکاســل« از دو ماه گذشته به اســم رمزی تبدیل شده که فوتبال را 
از ماهیت پاکش دور کرده و باعث حمالت متعددی به این باشــگاه با قدمت 
شده است. دلیل این هجمه انتقال مالکیت آن به رژیم آل سعود و به صورت 
مشخص محمد بن سلمان ولیعهد این کشور است. با وجود گذشت بیش از 
۲ ماه از مالکیت نیوکاسل توسط شرکت سرمایه گذاری سعودی که در راس 
آن محمد بن ســلمان قرار دارد، هنوز این باشــگاه نتوانسته وظیفه اساسی 
خود را انجام دهد. دلیل اصلی این هجمه ســنگین، پرونده های قتل و غارت 
بن ســلمان است. سازمان های حقوق بشر از همان ابتدا به شدت این انتقال 
مالکیت را محکوم کردند چون فردی پشت این قضایا است که در کارنامه اش 

انواع و اقسام جنایت ها را انجام داده و صالحیت باشگاه داری را ندارد. 
با این وجود، بن سلمان موفق شد با البی های متعدد و رشوه های هنگفت، 
رضایت گری هافمن رئیس ســازمان لیگ برتر انگلیس را کسب کند تا انتقال 
مالکیت به صندوق ســرمایه گذاری سعودی صورت بگیرد. گزارش ها حاکی 
از آن اســت که رئیس بهترین لیگ فوتبال دنیا در پشــت پرده از بن سلمان 
رشــوه دریافت کرده تا انتقال مالکیت نیوکاسل را به صندوق سرمایه گذاری 
سعودی انجام دهد. به خاطر این رسوایی، در کمتر از ۱۸ ماه تصمیم گرفته 

تا از سمتش استعفا کند. 
اعتراض های گســترده سازمان های حقوق بشر و مقاله های متعدد علیه 
بن سلمان باعث شده تا رئیس سازمان لیگ برتر از شریک قاتل و جنایتکارش 
جدا شود و استعفا را به شرمســاری ترجیح دهد. با استعفای رئیس سازمان 
لیگ برتر انگلیس به نظر می رسد پروژه سلب مالکیت نیوکاسل از قبل سرعت 
بیشــتری خواهد گرفت و این دو رسوایی بزرگ در هفته اخیر پروژه عظیم 

آل سعود برای تطهیر چهره زشتش را با خطر جدی مواجه می کند. 

پرونده بازی های هفته پنجم با صدرنشینی آلومینیوم اراک بسته شد

بازگشت تماشاگران به لیگ برتر فوتبال 
تمام مدعیان متوقف شدند 

صفحه ۹
 شنبه 2۹ آبان ۱۴۰۰
۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴3 - شماره 22۸۹3

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060309007000462 مورخه 1400/07/26 هیئــت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مصطفی رحیمی به شــماره شناسنامه 18 صادره از 
بویین زهرا فرزند حیدرعلی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 850 مترمربع از پالک 6 اصلی 
واقع در بخش 9 قزوین موسوم به روستای امیرآباد کهن انتقالی از آقای صفرعلی احمدی به موجب 
پرونده کالســه 1400114409007000005 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و نیز امالک واقع در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید و معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده 
و گواهی آن را به اداره ثبت اســناد و امالک تحویل دهد. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نمی باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14
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اختالفات وزارت ورزش و فدراسیون ژیمناستیک آن قدر باال گرفته که گفته می شود امروز بیک بین به عنوان 
سرپرست جانشین اینچه درگاهی می شود.

مجموعه چوگان و ســوارکاری شهدا واقع در تهران عصر روز چهارشنبه از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
کشور پلمب شد. علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه درباره پلمب ساختمان فدراسیون ژیمناستیک در مجموعه 
ورزشی انقالب و سالن ژیمناستیک برادران شهید آذرپی اظهار کرد: ساختمان فدراسیون ژیمناستیک پلمب نشده، بلکه چون 
متاسفانه رئیس ندارد و انتخابات آن ظرف یک ماه آینده برگزار می شود، تا زمان مشخص شدن رئیس فدراسیون اجازه ورود به 

بهره بردار و همکارانش به لحاظ تخلفات قراردادی و اتمام قرارداد با بهره بردار داده نمی شود. 
وی افزود: ما اینچه درگاهی را به عنوان رئیس فدراســیون ژیمناستیک نمی شناسیم، مجمع باید تصمیم بگیرد چه کسی 
رئیس فدراســیون شــود. وی در حال حاضر تخلفات قراردادی دارد و اجازه ورود به فدراســیون به او داده نمی شود. ما با تمام 
فدراسیون ها درحوزه مالی ورود پیدا نمی کنیم، بحث ما تخلفاتی است که در آینده می تواند هزار و یک پرونده و فضای نامناسب 
برای بهره بردار ورزشی ایجاد کند. انتشار اخبار مبنی بر اختالفات وزارت ورزش با فدراسیون ژیمناستیک و پلمب این فدراسیون 
در شرایطی است که دیروز عبدی سخنگوی فدراسیون ژیمناستیک در گفت و گو با برنامه ورزش و مردم اظهار داشت: در تاریخ 
۲۳ آبان نامه ای به اینچه درگاهی ارسال کردند که باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنید، در غیر این صورت 
اماکن فدراسیون پس گرفته خواهد شد. موضوع دیگر این است که وزارت ورزش قصد دارد نیک بین را که از مسئوالن سابق 
فدراسیون است به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک معرفی کند. این انتصاب قطعا بر خالف اساسنامه است و می تواند 
تبعات زیادی داشته باشد. بعد از ژیمناستیک ، گویا مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا هم از سوی شرکت توسعه و نگهداری 

اماکن ورزشی کشور پلمب شد، موضوعی که اعتراض مسئوالن فدراسیون چوگان را به دنبال داشت.

باالگرفتن اختالفات میان وزارت ورزش و فدراسیون ژیمناستیک
حسین اوجاقی با توجه به مشغله اش در سازمان ورزش شهرداری تهران، دیگر قصد حضور در تیم ملی 

ووشو را ندارد.
روز چهارم آبان ماه بود که حسین اوجاقی در حکمی از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران به عنوان سرپرست سازمان 
ورزش این شهرداری منصوب شــد.انتصاب اوجاقی در حالی صورت گرفت که وی به عنوان نایب رئیس فدراسیون ووشو و 
سرمربی تیم ملی این رشته رزمی نیز فعالیت داشت، فعالیت هایی که به نظر می رسد با توجه به مشغله کاری اوجاقی در 

پست جدید، به نقطه پایان خواهد رسید.
البته هنوز اردوی تیم ملی ووشــو آغاز و ابالغی نیز برای سرمربی صادر نشده است، اما با توجه به اینکه اوجاقی طی 
ســالیان گذشــته همواره در رأس کادر فنی این تیم قرار داشته و قطعاً گزینه اصلی برای هدایت ووشوکاران در بازی های 
آسیایی نیز محسوب می شود، نامش در صورت تشکیل اردو به عنوان سرمربی مطرح است. با این وجود وی به دلیل مشغله 
کاری در سازمان ورزش و اینکه باید تمام وقت در این سازمان حضور داشته باشد و عماًل فرصتی برای کارهای دیگر پیدا 

نمی کند، قصد همکاری با فدراسیون ووشو در آینده را ندارد. 
بدین ترتیب به نظر می رســد تیم ملی ووشو که یکی از رشــته های پرامید ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
 نیز محســوب می شــود، پس از ســال ها این بــار بدون اوجاقی و با یک ســرمربی جدیــد اردوی خــود را آغاز خواهد 

کرد.
اوجاقی در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم در واکنش به انتشار این خبر گفت: حضور و کار در سازمان ورزش وقت 
زیادی را می طلبد و عماًل فرصتی برای حضور در اردوها نیست. به همین دلیل اجازه خواستم تا سایر دوستان که تجربه 

کافی و توانمندی الزم را دارند، هدایت تیم ملی ووشو را بر عهده بگیرند.

خداحافظی اوجاقی از تیم ملی ووشو 

تیم ملی بســکتبال ایران امروز در مســیر 
آماده  ســازی خود برای حضور در پنجره نخست 
انتخابی جام جهانی 2۰2۳، در تهران با ســوریه 

دیدار تدارکاتی برگزار می کند.
این بازی ســاعت ۱۷ امروز برگزار خواهد شــد و به 
گفته مسعود قاســمی مدیر فنی تیم ملی ایران احتماال 
شاگردان مصطفی هاشمی یک بازی دوستانه دیگر داشته 

باشند که هنوز قطعی نشده است.
مصطفی هاشمی ســرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، 
درباره آخرین شرایط بازیکنان دعوت شده به اردو گفت: 
خانواده بسکتبال دو مطالبه دارد، موضوع اول جوانگرایی 
و موضــوع دوم کســب نتیجه. ما به ایــن موضوع واقف 
هستیم و مطمئن باشید برنامه هایی را در سر داریم. االن 
نفرات جوانی در اردو هستند که می توانند آینده بسکتبال 
کشور باشــند، اما برای رسیدن به شرایط ایده آل باید در 
اردوهای تیم  ملی شــرکت کرده و کم کم با حال و هوای 
تیم  ملی بزرگساالن آشنا شوند. االن ما ترکیبی از جوانان 
و با تجربه ها را در اختیار داشته و سعی داریم با حفظ بدنه 
اصلی تیم جهت کســب نتیجه، جوانان را نیز کم کم در 

مسابقات مختلف به کار بگیریم.
او گفــت: نمی دانم چقدر در انجام وظیفه خود موفق 
بوده ایم، اما چیزی که هست سعی داشتیم به همراه کادر 
فنی خود همه مسابقات لیگ را با حضور در سالن تماشا 
کرده و حق الناســی را بر گردن نداشته باشیم. نفراتی که 
می بینید بهترین های لیگ هستند. البته جوانان باید ابتدا 
در اردوی تیم ملی با شرایط بزرگساالن وفق پیدا کنند تا 

در صورت آماده شدن به کار گرفته شوند.
هاشــمی درباره غیبت مهدی کامران نیز گفت: او در 

دو ســه روز اول به همراه تیم تمرین کرد، اما متاســفانه 
مشــکلی برای فرزندش پیش آمد که باعث شد او را در 
بیمارستان بستری کنند، به همین دلیل کامرانی درگیر 
این مشکالت شــد و نتوانست در تمرینات حضور دائمی 
داشته باشد. هر روز با او صحبت می کنم و حال فرزندش 
را جویا هســتم، اگر شرایط فراهم شود او دوباره می تواند 
در اردو شــرکت کند چرا که مد نظر ماست. بدون شک 
ســطح بازی کامرانی می تواند ضعف ما در پست گارد را 
که چندین سال است گریبان تیم ملی را گرفته بر طرف 
 کنــد و در مقطع زمانی کنونی بازیکن توانمندی برای ما 

است.
ســرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، درباره دلیل عدم 
حضور صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی توضیح داد: 
آنها در خارج از کشور هستند و نتوانستیم در این پنجره 

از آنها استفاده کنیم، اما باید اعالم کنم که آنها ستاره های 
ما هستند و پتانسیل بسکتبال محسوب می شوند که در 
صورت داشتن شــرایط بازی، می توانند کمک حال تیم 
ملی باشــند. هر دو آنها مدنظر ما هستند و فقط در این 

پنجره امکان استفاده از آنها را نداشتیم.
او دربــاره دلیل عــدم حضور تیم ملــی لبنان برای 
بازی دوســتانه با ایران در تهران نیز اظهار کرد: لبنان از 
ما خواست تا به آنجا ســفر کنیم و بازی دوستانه برگزار 
کنیم، ولــی من دیدم اگر به آنجا رفتــه و برگردیم تیم 
خسته خواهد شــد، به همین دلیل ما نیز متقاباًل همین 
درخواست را از آنها کردیم که مثل ما قبول نکردند و این 
بازی لغو شد. سوریه نیز به صورت اتفاقی در کشور حضور 
دارد و توانســتیم از این فرصت استفاده کنیم. نمی دانم 
بازی با آنها چقدر می تواند مفید باشد چون بازی دوستانه 

اســت و آنها با تیم اصلی کار نمی کنند، ولی قطعاً تاثیر 
مثبتی خواهد داشت.

هاشمی در پاسخ به این سؤال که چقدر احتمال دارد 
تیم ملی کامرانی را در پنجره نخست انتخابی جام جهانی 
نداشته باشد؟ تصریح کرد: فعاًل رسول مظفری را به تیم 
دعوت کرده ایم و همچنان هم منتظر کامرانی هستیم اما 
این امکان هم وجود دارد که نتوانیم از او اســتفاده کنیم، 
ولی تکرار می کنم که کامرانی در شرایط کنونی می تواند 
بــه تیم ملی کمک کند. او در مــورد بازی با بحرین نیز 
گفت: ما بعد از اســترالیا بهترین تیم آسیا هستیم و این 
چندمین بار است که چنین موضوعی را مطرح می کنم. 
هیج حریفی را دســت کم نمی گیریم و مطمئن باشید با 
قدرت برابر آنها کار می کنیم که نتیجه مطلوب کســب 

شود، ولی ایران بعد از استرالیا بهترین تیم آسیا است.

هاشمی: بهترین آسیا هستیم
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جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس

یادی از شهید مدافع حرم سیدعمار موسوی
مشهور به شیرمرد!

شــهید مدافع حرم ســیدعمار موسوی، 
پنجــم مــرداد ۱۳۶۶ در شــهر اهــواز و در 
خانــواده ای فرهنگی و متدین بــه دنیا آمد. 
پدرش دبیر بود و در دوران تحصیل، دانش آموز 
و دانشجویی ممتاز و ســختکوش بود. با این 
حال، عشق به جهاد و شهادت، او را به سمت 
سپاه کشاند. در گرفتن درگیری های نظامی در 
منطقه، پای او را نیز به جبهه مقاومت کشاند. 

سیدعمار موسوی، ســرانجام در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷ در آخرین ماموریت 
خود در فرودگاه نظامی تی فور واقع در استان حمص سوریه، هدف حمله موشکی 
رژیم  اشغالگر صهیونیســتی قرار گرفت و به شهادت رسید. پدر شهید سیدعمار 
موسوی در مصاحبه با کیهان به ذکر خاطره ای پرداخته و گفته بود: » یک شب من 
را به روســتایی به نام شبیشه در حمیدیه دعوت کردند، در آن منزل عکس های 
شــهید را نصب کرده بودند، بعد از اتمام مجلس یکی از حضار آمد دســت من را 
گرفت و گفت می خواهم دســتت را ببوســم که من قبول نکردم...گفت شما پدر 
شــهید عمار هستی؟ گفتم بله، گفت باید به ســیدعمار بگوییم البطل به معنی 
شــیرمرد. او گفت در سوریه با پســرم بوده و با پیکر او به ایران برگشته. تعریف 
می کرد؛ کوچک ترین حرکتی که ما از دشــمن می دیدیــم و نزدیک به محاصره 
می شدیم با ســیدعمار تماس می گرفتیم و او ما را نجات می داد، او مسئول پرواز 
هواپیماهای بدون سرنشین بود و چند دقیقه بیشتر طول نمی کشید که هواپیماها 
به پرواز درمی آمد و دشــمن را نابود می کرد. یک شب نزدیک بود که دشمن ما را 

اسیر کند ولی سیدعمار بود که ما را از اسارت نجات داد.«

حدیث دشت عشق


