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شــهید جاویداالثر عبدالحسین اهلل بخشی 
25 فروردین سال 1347 در یک خانواده مذهبی 
در روســتای قپچاق بخش مرحمت آباد )چهار 
بــرج( میاندوآب دیده به جهان گشــود. بعد از 
گذراندن دوران کودکی به همراه پدرش شــروع 
بــه کار در مزارع و باغ انگــور کرد. در قالیبافی 
اســتاد کار تمام عیار بود، به قول دوســتان و 
بستگانش در کار خود نظیر نداشت، همچنین 

در کالس های شبانه به همراه برادرش تحصیل می کرد. 14 سالگی او مقارن 
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تحرکات حزب دموکرات و کومله 
در منطقه کردستان شــد. با توجه به اینکه از لحاظ اخالقی و دینی شهره 
خاص و عام بوده و بسیار معتقد و انسان پاکدلی بود و به خاطر حس وطن 
دوستی که داشــت، به همراه دوستانش روز سیزدهم فروردین سال 1362 
تصمیم می گیرند کــه به جبهه بروند. پس از نام نویســی و گذراندن دوره 
آموزشی روز 15 مرداد سال 1362 از سوی سپاه ملکان به منطقه عملیاتی 
پیرانشــهر اعزام می شوند که در روز هشتم ذیحجه به مرخصی می آید و به 
اتفاق همرزمانش، در مراسم عید قربان در خانه یکی از اهالی روستا شرکت 

می کند.
وقتی عبدالحســین به مرخصی می آید بر خالف دیگر دوستان اسلحه 
خود را نیاورده بود، که پدرش می پرســد چرا اسلحه ات را نیاوردی؟ جواب 
می دهد پدر جان اسلحه برای جنگ با دشمن است این جا که امنیت برقرار 

است چه نیازی به اسلحه است.
روز بعد از عید قربان به همراه دیگر دوســتانش شهید علی)علی خان( 
شــکری و شــهید مرتضی صادقیان دوباره به منطقه شاوله پیرانشهر راهی 
می شــوند و روز 30 شــهریور سال 1362 به اســارت حزب دموکرات و یا 
کومه له درمی آیند و تا کنون خبری از این عزیزان به دســت نیامده است و 

جاویداالثر هستند.

حدیث دشت عشق

* اولین نشست رسمی ستاد بازی های پارالمپیک 2024 پاریس به ریاست غفور 
کارگری به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک و با حضور رؤسای فدراسیون هایی 
که در این بازی ها نماینده خواهند داشت، برگزار شد. در این خصوص کارگری 
رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: ایجاد این دو فضای رقابتی و مدیریتی، کار 
را برای افرادی که پارالمپیک برای آنها مهم است، دشوارتر از پیش می کند. از 
این رو می بایست در سیاست های اتخاذ شده در انتخاب ورزشکاران دقت های 
الزم را کرد و با درایت و شجاعت تصمیم گرفت و نیز در عین حال می بایست 

بازنگری هایی در برخی از سیاست ها صورت پذیرد. 
* عطایی سرمربی تیم ملی والیبال گفت: اردوهای تیم ملی را از 27 فروردین 
ماه آغاز می کنیم و به غیر از لژیونرها که پس از پایان بازی های باشــگاهی به 
تیم ملی ملحق می شــوند و برخی بازیکنان تیم شــهداب که پس از حضور 
در مســابقات باشگاه های آســیا به جمع ما اضافه خواهند شد، باقی بازیکنان 
در اردوی نخســت حضور دارند. ســعی کردیم از تمام ظرفیت های والیبال به 
درستی استفاده کنیم، چرا که سال بسیار سختی پیش رو داریم و مهم است 
که بتوانیم با بهترین شرایط در بهترین وضعیت قرار بگیریم و بهترین عملکرد 
را در مسابقات پیش رو داشته باشیم تا با نتیجه قابل قبول این رقابت ها و سال 

سخت را به پایان برسانیم. 
* طی حکمی از ســوی غفور کارگــری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، کمال 
جوانمرد، سرپرســت دبیر اجرایی این کمیته به عنوان سرپرست کاروان ایران 

در بازی های پاراآسیایی هانگژو 2022 منصوب شد. 
* جام جهانی ژیمناستیک باکو یکی از گزینشی های المپیک 2024 به شمار 
می رود و امتیازات آن برای ورزشکاران مدعی رسیدن به آوردگاه پاریس مهم 
اســت که دیروز به پایان رسید. مهدی الفتی نماینده ایران در این پیکارها در 
وسیله پرش خرک در جایگاه چهارم قرار گرفت و نمایندگان فیلیپین، انگلیس 
و هنگ کنگ به ترتیب اول تا ســوم شدند.روز شنبه نیز مهدی احمدکهنی به 
مدال نقره دارحلقه رســید. با کسب عنوان چهارمی الفتی، نمایندگان ایران با 

تک مدال احمدکهنی به کار خود در جام جهانی باکو پایان دادند.

خواندنی از ورزش ایران

بازیکنانلیگبرتری
بابیبیسیمصاحبهنمیکنند

اتحادیهبازیکنانلیگبرترانگلیس،اعالمکردندکهدرحمایت
ازگریلینهکرمجریمعروفوســابقبرنامهMatchoftheday،دیگربا

اینشبکه،مصاحبهاینخواهندکرد.
لینه کر به خاطر انتقاد از سیاست های دولت انگلیس در مورد پناهجویان 
توسط شبکه بی بی سی از اجرای برنامه Match of the  day موقتا کنار گذاشته 
شــده است. بعد از آن کارشناسان برنامه نظیر یان رایت و آلن شیرر هم اعالم 
کردنــد که در حمایت از لینه کر در برنامه شــرکت نمی کنند و بدین ترتیب 
برنامه این هفته بدون مجری و صرفا با پخش تصاویر برگزار خواهد شد. البته 
بعد از رایت و شــیرر، دیگر افراد همچون الکس اســکات، جرمین جیناس و 
میکا ریچاردز نیز اعالم کردند که دیگر در این باره حضور نخواهند داشــت و 
حاال اتحادیه بازیکنان لیگ برتر نیز تایید کرد که بازیکنان نیز با این شــبکه، 

مصاحبه نخواهند کرد.
گری نویل مفسر برنامه اسکای اسپورتس در حمایت از حرکت یان رایت 
در رابطه با ترک Match of the day گفت: »هیچ شــکی نداشت که یان چنین 
حرکتی می کند. حاال باید ببینیم چه کسی می خواهد برنامه را اجرا کند.« گری 
لینه کر اســطوره انگلیسی و مهاجم سابق بارســلونا، بیش از 23 سال، برنامه 

Match of the day را اجرا کرد.

اولینواکنشسانچس
پسازقبولسرمربیگریتیمملیاکوادور
ســرمربیپیشــینتیمملیقطردرخصوصقبولپیشــنهاد

فدراسیونفوتبالاکوادورسخنگفت.
فلیکس سانچس که یکی از اصلی ترین گزینه های هدایت تیم ملی فوتبال 
ایران بود، سرانجام پس از به توافق نرسیدن برسر مدت زمان قرارداد با فدراسیون 
فوتبال ایران، به پیشــنهاد فدراسیون فوتبال اکوادور پاسخ مثبت داد تا هدایت 
ایــن تیم آمریکای جنوبی را تا پایان جام جهانی 2026 قطر برعهده بگیرد.این 
سرمربی اسپانیایی که جانشین گوستاوو آلفردو آرژانتینی شد، در اولین واکنش 
خود ضمن ابراز خرسندی از هدایت تیم ملی فوتبال اکوادور گفت: »ما با اشتیاق 
فراوان به اکوادور می آییم«. اکوادور قرار اســت در تاریخ 24 مارس )4 فروردین 
1402( در یک بازی دوســتانه شهر سیدنی به مصاف استرالیا برود و چهار روز 
پس از آن هم در شهر ملبورن یک بازی دوستانه دیگر با این تیم برگزار کند که 

این اولین حضور سانچس روی نیمکت تیم ملی اکوادور خواهد بود.

سرویس ورزشی-
تیمفوتبالاستقاللکهدرهفتههایگذشتهبافاصلهامتیازی
نسبتازیادیازپرســپولیسقرارداشت،درهفتهبیستوسومبا
پیروزیبرابرفوالدجایسرخپوشانرادرردهدومگرفتوبهیک

قدمیصدررسید.
روز دوم از هفته بیســت و ســوم رقابت های لیگ برتــر عصر دیروز با 
برگزاری چهار دیدار پیگیری شد. در اراک تیم فوتبال آلومینیوم در ورزشگاه 
خانگی خود میزبان پیکان بود. شــاگردان مجتبی حسینی که تا قبل از این 
دیدار 10 تساوی داشتند و جزو تیم های پایین جدول هستند، برای گرفتن 
یک امتیــاز از آلومینیوم به میدان رفتند و در نهایت با تســاوی بدون گل 
به خواسته شــان رسیدند.شاگردان مهدی رحمتی هم که در این فصل در 
میانه های جدول حضور داشــتند با این تساوی خانگی 32 امتیازی شدند و 

همچنان در رده هفتم باقی ماندند.
در تهران تیم هوادار در ورزشگاه پاس تهران میزبان مس کرمان بود که 
این دیدار را نارنجی پوشان کرمان تا دقایق پایانی یک بر صفر به سود خود 
خاتمه داده بودند و امیدوار به کســب سه امتیاز بودند اما گل دقایق پایانی 
هوادار دو امتیاز حســاس را از آنها گرفت. احمــد نصیری )20( برای مس 
کرمان و حسین ابراهیمی )۸۸( برای هوادار در این دیدار گلزنی کردند.مس 
کرمان در صورت گرفتن سه امتیاز این دیدار می توانست فاصله بهتری با دو 
تیم نفتی انتهای جدول پیدا کند اما با از دســت دادن پیروزی 20 امتیازی 

شد و همچنان خطر سقوط را احساس می کند.
در سیرجان و از ساعت 17 تیم گل گهر میزبان نفت مسجدسلیمان بود 
که این دیدار با برتری 4 بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید.رضا 
شــکاری )2۹(، مرتضی تبریزی )45(، علی اصغر عاشوری )4+45(و یونس 
شاکری)1+۹0( برای تیم گل گهر گل زدند.امیر قلعه نویی که در چند سال 
اخیر هدایت تیم گل گهر را برعهده داشت، دیروز رسما از سوی فدراسیون 
فوتبال به عنوان ســرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد تا او در روز انتخابش 
به عنوان سرمربی تیم ملی، یک پیروزی شیرین در سیرجان به دست بیاورد 

و خداحافظی باشکوهی را تجربه کند.
قلعه نویــی در آخرین روز حضور خود در ســیرجان، در پایان بازی به 
شدت مورد تشــویق تماشــاگران قرار گرفت و با نگاهی بغض آلود به ابراز 
احساسات آنها پاسخ داد. تیم فوتبال گل گهر با این پیروزی 40 امتیازی شد 
و جایگاهش را در رده چهارم مستحکم کرد. نفت مسجدسلیمان هم با 13 
امتیــاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفت و در صورت پیروزی صنعت نفت 
برابر ملوان که دیدارشان امروز برگزار خواهد شد، مسجدسلیمانی ها مجددا 

به رده شانزدهم بازخواهند گشت.
در آخرین دیدار و از ســاعت 1۹ تیم های فوالد و استقالل در اهواز به 
مصاف هم رفتند که طی آن اســتقالل به برتری 2 بر صفر رســید. کوین 
یامگا)52( و مهدی قایدی)77( برای آبی پوشــان گل زدند. سیدحســین 

حسینی از محمدحسین زاهدی فر کارت زرد دریافت کرد.
در این دیدار که زیر بارش باران و در حضور پرتعداد تماشاگران دو تیم 
برگزار شــد، استقالل با سید حسین حسینی)کاپیتان(، رافائل سیلوا، عارف 
غالمی، جعفر ســلمانی)۸2- صالح حردانی(، کوین یامگا، روزبه چشــمی، 
سعید مهری)72- پیمان بابایی(، آرش رضاوند)۸2- زبیرنیک نفس(، مهدی 
قایدی)۸2 -رضــا میرزایی(، محمد محبی و ارســالن مطهری)72- امید 

حامدی فر( به میدان رفت.
جدال دو تیم با ارزیابی طرفین و نمایش آرام آغاز شد و رفته رفته شکل 
هجومی تری به خود گرفت و از دقیقه 20 به بعد نیمه اول هر دو تیم نمایش 

هجومی و بهتری را ارائه دادند که سهم تیم میزبان بیشتر بود.
در دقیقه 21 عارف غالمی پشت محوطه استقالل توپ را لو داد تا سعید 
واســعی با توپ ربایی از وی به سمت دروازه حرکت کند و با شوتی محکم 

دروازه حسینی را نشانه بگیرد اما ضربه او با اختالف به بیرون رفت.
در دقیقه 2۹ اشــتباه حســینی در دفع توپ مجددا فوالد را پشــت 
محوطــه جریمه صاحب توپ کرد که اشــکان دژاگه با حرکت رو به جلو 
توپ را درون محوطه به ســعید واسعی رساند اما این بازیکن در حالی که 
فقط حســینی را مقابل خود داشت توپ را به بیرون زد تا بهترین فرصت 

فوالد از دست برود.
استقالل در دقیقه 36 می توانست توسط مهدی قایدی دروازه فوالد را 
باز کند اما ضربه این بازیکن را کنت دروازه بان سرخپوشان به کرنر فرستاد.
در ادامه دو تیم بازهم موقعیت های خوبی برای باز کردن دروازه ها داشــتند 
اما بازیکنان در زدن ضربات آخر کم دقت بودند تا نیمه اول با تساوی بدون 

گل به پایان برسد.
شروع نیمه دوم برای استقاللی ها با گل همراه شد و در دقیقه 52 ارسال 
از راست روی دروازه فوالد ابتدا با ضربه سر محبی همراه شد و توپ در نقطه 
کور خط دفاعی به یامگا رسید که در بهترین جای ممکن ایستاده بود و این 

بازیکن با ضربه ای آرام دروازه فوالد را باز کرد.
بعد از این گل فوالد قصد داشــت بازی را در اختیار بگیرد اما دوندگی 
باالی بازیکنان استقالل اجازه این کار را به آنها نداد و این آبی پوشان تهرانی 
بودند که بازهم موقعیت هایی را روی دروازه حریف ایجاد کردند و در دقیقه 
77 روی اشتباه مدافعان فوالد در دفع توپ پیمان بابایی توپ ربایی کرد و با 
پاس رو به بیرون برای قایدی او را در موقعیت گل قرار داد تا این بازیکن با 

شوتی محکم دروازه سرخپوشان را برای دومین بار باز کند.
کم تعداد بودن بازیکنان فوالد در خط حمله این فرصت را از شاگردان 
منصوریان گرفت که به گل برسند تا در نهایت استقالل سه امتیاز این بازی 
را کســب کند و با صعود به رده دوم جای پرسپولیس را بگیرد.آبی ها با 46 
امتیاز به فاصله سه امتیازی سپاهان در صدر رسیدند و با یک امتیاز بیشتر 

نسبت به پرسپولیس رقیب سنتی را به رده سوم فرستادند.
ادامه برنامه باقیمانده دیدارهای هفته بیســت و ســوم لیگ برتر به این 

شرح است:
دوشنبه22اسفند۱۴۰۱

*ذوب آهن ................................................................ نساجی مازندران)ساعت 15(
*نفت آبادان ........................................................................ ملوان انزلی)ساعت 16(

ورزشی

حمایتکارشناسانازپرافتخارترینسرمربیلیگ

فدراسیون فوتبال روی مربی ایرانی به توافق رسید
قلعه نویی برای دومین بار روی نیمکت تیم ملی نشست

خداحافظیباشکوهقلعهنوییباگلگهرسیرجان

عبوراستقاللازپرسپولیسباشکستفوالد

رئیسفدراســیونقایقرانیگفت:اززیرسنگهمشدهپولمربیبرزیلیراتهیهمیکنیمامامسئوالنمارانیزهمانندفوتبالببینندو
بینرشتههافرقنگذارند.

علیرضا سهرابیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش قیمت ارز چقدر امکان ادامه همکاری با مربی برزیلی قایقرانی وجود دارد، بیان کرد: وضعیت 
اکثر رشته ها اسفناک است اما من سعی می کنم تا جایی که امکان دارد پدرو سنا را نگه دارم چون ایران در بازی های آسیایی به مدال های قایقرانی نیاز دارد. 
امیدوار بودم من هم مانند یک باشگاه فوتبال پس از اینکه خرابکاری کردم، به سمت دولت بیایم و پول بگیرم. از آنجا که ما مدال آور هستیم هم باید به فکر 

مدال باشیم و هم تحمل سختی ها. مطمئنم که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ما را دست تنها نمی گذارند.
ســهرابیان تاکید کرد: همان طور که مســئوالن به پرونده ویلموتس ورود کردند و یا به اســتراماچونی که 100 میلیارد بدهی گذاشت و کاری هم نکرد، 
کمک می کنند به رشــته های دیگر هم توجه کنند اما برای رشــته های دیگر مانند تیروکمان، هندبال و قایقرانی فقــط دعا می کنند؟ فقط به فوتبال عالقه 
 دارند و در نهایت هم منتظر هســتند، رویدادی تمام شــود تا بیایند نقد کنند رشــته ها چند مدال گرفته اند. این نقد نه تنها ســازنده نیست بلکه مخرب نیز 

است.
او ادامه داد: نمایندگان مجلس که بعد از بازی های آســیایی و المپیک، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را نقد می کنند، باید در این شــرایط بحرانی 
هم کمک کنند. فقط فوتبال نیســت که عاشــق دارد. رشــته های پرمدال نقش پر رنگی در جایگاه رنکینگ ایران در بازی ها دارند از این رو بین رشته ها فرق 
 نگذارند. ما االن اســتقالل برنامه ریزی نداریم چون قبال برای بلیت 30 میلیون تومــان پرداخت می کردیم واما االن برای همان بلیت باید 160میلیون تومان 

بپردازیم.

انتقادرئیسفدراسیونقایقرانیازنگاهمسئوالنبهورزش

سرمربیتیمملیوالیبالمردانایران۳۱بازیکنرابهنخستیناردوی
آمادهسازیاینتیمدرسال۱۴۰2دعوتکرد.

تیم ملی والیبال ایران در ســال سرنوشت ساز 1402 در چهار رویداد مهم لیگ 
ملت ها 2023 در کشورهای ژاپن، هلند، آمریکا و لهستان )16 خرداد تا یکم مرداد( 
قهرمانی مردان آســیا در ایران )27 مرداد تا 4 شهریور(، بازی های آسیایی در چین 
)2۸ شهریور تا چهارم مهر(، انتخابی المپیک مردان در ژاپن، چین و برزیل )۸ تا 16 
مهر( شرکت می کند.بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 31 بازیکن 
را برای شرکت در نخستین مرحله اردوی آمادگی این تیم اعالم کرد که اسامی آنها 
به این شــرح است: سید محمد موســوی، علی اصغر مجرد، مسعود غالمی، محمد 
ولی زاده، مهدی جلوه، محراب ملکی سرخی، امیررضا سرلک، محمد فالح زرچوب، 
میالد عبادی پور، امیرحسین اسفندیار، محمدجواد معنوی نژاد، مرتضی شریفی، پوریا 
حســین خانزاده، میثم صالحی، شهروز همایونفر منش، مبین نصری، احسان دانش 
دوست، آرمین افشــین فر، سلیم چپرلی، اسماعیل مسافر، امین اسماعیل نژاد، بردیا 
ســعادت، علی حاجی پور، امیر گل زاده، امیر غفور، محمدطاهر وادی، علی رمضانی، 
جواد کریمی، محمدرضا حضرت پور، آرمان صالحی و محمدرضا موذن. بر این اساس 
مردان والیبال کشــورمان تمرینات خود را از روز یکشنبه 27 فروردین ماه در کمپ 
تیم های ملی والیبال در ســالن فدراسیون آغاز خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران 
در سال سرنوشت ساز 1402 در چهار رویداد مهم لیگ ملت ها 2023 در کشورهای 
ژاپن، هلند، آمریکا و لهســتان )16 خرداد تا یکم مرداد( قهرمانی مردان آســیا در 
ایران )27 مرداد تا 4 شهریور(، بازی های آسیایی چین )2۸ شهریور تا چهارم مهر(، 

انتخابی المپیک مردان در ژاپن، چین و برزیل )۸ تا 16 مهر( شرکت می کند.

دعوتدوبارهموسویوغفور
بهتیمملیوالیبال قهرمانوزنهبرداریالمپیکلندنعنوانکردکهباموافقتهیئتاجراییکمیتهملیالمپیکپاداشمدالآورانالمپیکسهبرابرشدهوپیگیر

بیمهورزشکاراننیزهستند.
بهداد سلیمی در مورد اینکه پیگیر این بود که بورسیه ورزشکاران با مبلغ باالتری نسبت به هر دالر 2۸ هزار و 500 تومان پرداخت شود، بیان کرد: محدودیت هایی 
در مورد پرداخت دالر به ورزشکاران بود و کمیته ملی المپیک قانونا نمی توانست با نرخ ارز آزاد دالرها را به ورزشکاران پرداخت کند. برای همین طبق قانون با همان 
نرخ 2۸ هزار و 500 تومان پرداخت شــد. ورزشــکاران مقداری به این مسئله معترض شدند که حق داشتند چون با توجه به افزایش قیمت دالر، مابه تفاوت آن عدد 
قابل توجه می شد. در واقع هر دو طرف هم ورزشکاران و هم کمیته ملی المپیک حق داشتند. با لطف اعضای هیئت اجرایی و آقای خسروی وفا و مناف هاشمی قرار 
التفاوت بورسیه ها به صورت پاداش پرداخت شود. از سال آینده نیز دالر نیمایی حذف می شود و دالر روز هر چه باشد، بورسیه ها با همان نرخ  بر این شد مابقی مابه 

پرداخت می شود. 
او در مورد پیگیری بورســیه ورزشکاران به عنوان نماینده ورزشــکاران در هیئت اجرایی گفت: حضور یک ورزشکار در هیئت اجرایی و رایی که گرفتم براساس 

اعتماد ورزشکاران بود و رسالتم دفاع از حق و حقوق ورزشکاران است و تمام تالشم را می کنم. 
سلیمی در مورد دیگر مصوبه های هیئت اجرایی برای ورزشکاران تاکید کرد: در طول شش ماه گذشته مصوبه هایی را از هیئت اجرایی گرفتیم مانند اینکه پاداش 
دریافتی ماهانه مدال آوران ادوار المپیک که کمیته ملی المپیک پرداخت می کند، عدد بســیار ناچیزی بود و مدتی بود که این عدد باقی مانده بود اما از ســال1402 
سه برابر می شود و قرار است با توجه به نرخ تورم، پاداش مدال آوران سال به سال افزایش پیدا کند. او افزود: برنامه ای را با چند نفر از اعضای کمیسیون برای بیمه 
ورزشکاران پیش می بریم تا ورزشکاران تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و بعد از دوران قهرمانی حقوق بازنشستگی دریافت کنند. البته این طرح نیاز به کار کردن دارد 

و هنوز پخته نشده است.

سلیمی:دریافتیماهانهمدالدارانالمپیک۳برابرمیشود

صفحه ۹
دو شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۲۰ شعبان ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۶۳

سرویس ورزشی-
پرافتخارترینسرمربیتاریخلیگبرتربعدازچند
ســالبرایباردومهدایتتیمملیایرانرابرعهده

گرفت.
پــس از کش و قوس های فراوان و منتفی شــدن حضور 
ســانچز در تیم ملی ایران در نهایت مســئوالن فدراســیون 
فوتبال با امیر قلعه نویی ســرمربی گل گهر سیرجان به توافق 
نهایی رسیدند و این مربی به صورت رسمی جانشین کارلوس 
کی روش شــد. این خبر دیروز قبل از بازی گل گهر سیرجان 

مقابل نفت مسجدسلیمان رسانه ای شد. 
شب گذشته هم در مراســم بهترین های فوتسال کشور 
مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال انتخــاب قلعه نویی به 
عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبــال را تایید کرد. پس از تایید 
تاج، ســایت فدراســیون فوتبال نیز در اطالعیه ای نوشــت: 
»فدراسیون فوتبال ضمن ارج نهادن به زحمات جامعه مربیان 
فوتبال کشــور و تشکر و پاسداشت خدمات کلیه مربیان تیم 
ملی در ادوار مختلف به آگاهی جامعه فوتبال و مردم عزیزمان 
می رســاند براساس بررســی فنی و کارشناسی و توافق انجام 
شــده، آقای امیر قلعه نویی مربی ارزشمند کشورمان به عنوان 

سرمربی تیم ملی فوتبال انتخاب شد.«
پیش از فلیکس سانچز، مونتال و امیر قلعه نویی به عنوان 
گزینه هــای نهایی تیم ملی مطرح بودنــد که پس از منتفی 
شــدن حضور سانچز مسئوالن فدراسیون فوتبال به مذاکره با 
قلعه نویی پرداختند که به نظر می رســد توافقات نهایی میان 
آنها حاصل شده است. نکته قابل توجه این است که قلعه نویی 
هفته گذشــته از حضور در بین گزینه های سرمربیگری تیم 

ملی انصراف داده بود.
نگاهی به کارنامه قلعه نویی

امیــر قلعه نویــی برای دومین بــار به عنوان ســرمربی 
تیــم ملــی فوتبال ایــران انتخــاب شــد؛ او مربیگری خود 
را از کشــاورز و بــرق تهران در اوایل دهــه ۸0 آغاز کرد و با 
حضور در اســتقالل بود که توانســت خــود را به عنوان یک 
مربــی قهرمان مطرح کند. او در ســال ســوم حضورش در 
 اســتقالل بعد از 3 ســال این تیم را به قهرمانی در لیگ برتر 

برساند.
قلعه نویی بعد از این موفقیت با استقالل و از طرفی نتایج 
ناامیدکننده تیم ملی در جام جهانی 2006 به عنوان سرمربی 
ایران انتخاب شد تا در جام ملت های آسیا روی نیمکت ایران 
بنشیند. قلعه نویی در تیم ملی ایران در 17 بازی به 10 برد، 

6 مســاوی و یک باخت رسید. تیم او تنها یک شکست مقابل 
مکزیک با نتیجه 4-0 را تجربه کرد.

این اولین شکســت امیرقلعه نویی به عنوان سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران بود. او دراین دیدار سعی کرد بازیکنان لیگ 
برتر و لژیونرهای شــاغل در لیگ امارات را محک بزند. او در 
جام ملت های آسیا توانست با ایران به دور حذفی برسد و برابر 
کره جنوبی در ضربات پنالتی شکســت خورد. تعویض دقایق 
پایانی وحید طالب لو به جای حسن رودباریان آخرین تاکتیکی 
بود که قلعه نویی در آن دیدار اســتفاده کرد ولی بدشانس بود 
که بازیکنانی چون رســول خطیبی و مهدی مهدوی کیا که 
معموال پنالتی زن هســتند در آن دیدار پنالتی های خود را از 
دست دادند و با وجود اینکه طالب لو یکی از پنالتی ها را گرفت، 

ایران شکست خورد و حذف شد. 
قلعه نویی پس از جدایــی از تیم ملی روی نیمکت مس 
کرمان نشســت و سپس در بازگشت به استقالل بار دیگر این 
تیم را به قهرمانی رساند. تیم فوتبال استقالل تهران با قهرمانی 
در هشــتمین دوره لیگ برتر موفق شد برای بار دوم قهرمان 
ایران شود و جشــن قهرمانی را در شهر مشهد برپا کند. این 
مربی سپس به سپاهان اصفهان رفت و دو قهرمانی پیاپی را با 
سپاهان به دست آورد تا برای سه فصل پیاپی حرف اول را در 

فوتبال ایران تیم های امیر قلعه نویی زده باشند. 

پس از یــک فصل حضــور در تراکتور دوباره ســرمربی 
استقالل شد و این تیم را ضمن قهرمانی در ایران به نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا رســاند. قلعه نویی در استقالل جانشین 
پرویز مظلومی شد. استقالل در نیم فصل لیگ دوازدهم با 31 
امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در جای 
دوم ایســتاد اما در نیم فصل دوم با به دست آوردن 36 امتیاز، 

67 امتیازه شد و جام قهرمانی را باالی سر برد.
بعــد از این همه قهرمانی یعنی 5 قهرمانی در لیگ و دو 
قهرمانی در جام حذفی، ســال های زیادی از آخرین قهرمانی 
امیر قلعه نویی ســپری می شود. این مربی بعد از پایان کارش 
در اســتقالل در تیم های تراکتور، ذوب آهن، ســپاهان و گل 
گهر نیز حضور داشت ولی نتوانست عنوان قهرمانی را به دست 

بیاورد.
حمایت کارشناسان از انتخاب قلعه نویی

انتخاب قلعه نویی به عنوان ســرمربی تیم ملی حمایت 
برخــی از اهالی فوتبال را به دنبال داشــت. دیــروز ابراهیم 
قاســمپور ملی پوش پیشــین فوتبال ایران دربــاره انتخاب 
قلعه نویی گفت: من و خیلی از کارشناسان فوتبال مان با توجه 
به شرایطی که فدراســیون فوتبال داشت، از ابتدا گفتیم که 
بهترین انتخاب برای تیم ملی، گزینه ایرانی است و االن هم با 
توجه به اینکه فدراســیون به لحاظ مالی خیلی شرایط خوبی 

نداشــت، انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان ســرمربی تیم ملی 
تصمیم درستی است.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال باید همان نگاهی که به 
مربی خارجی دارد، به مربی ایرانی داشته باشد و اعتماد کند. 
ما به کی روش بیش از هشــت ســال زمان دادیم، ولی غیر از 
صعود به جام جهانی هیچ دســتاوردی نداشتیم. کی روش هر 
امکانات و خواســته ای داشت فراهم شد، اما در جام ملت های 
آسیا هیچ عنوانی کسب نکردیم. فدراسیون فوتبال می تواند به 

ایرانی ها هم اعتماد کند، قطعاً ضرر نخواهیم کرد.
»قلعه نویی سوپرمن نیســت و فدراسیون فوتبال باید از 
او حمایت کند.«، کارشــناس فوتبال کشــورمان با بیان این 
جمله تصریح کرد: قلعه نویی مثل هر مربی دیگری به تنهایی 
نمی تواند کاری انجام دهــد. او باید مورد حمایت صد درصد 
قرار بگیرد. فدراســیون حاال که به تصمیم نهایی اش رسیده و 
تصمیم به حضور مربی ایرانی و شخص قلعه نویی روی نیمکت 
تیم ملی گرفته اســت باید مثل کی روش، ویلموتس و مربیان 
خارجی دیگــر هم از او حمایت کند و هرگونه امکاناتی را که 

نیاز دارد، فراهم آورد.
قاسمپور درباره مدت زمان همکاری قلعه نویی با تیم ملی 
خاطر نشان کرد: همان طور که گفتم ما به مربی مثل کی روش 
هشــت ســال زمان دادیم و تمام امکانات و اختیارات را به او 
دادیم، اما غیر از صعود به جام جهانی هیچ دســتاوردی برای 
فوتبال ما نداشــت. االن هم باید بــه قلعه نویی زمان دهیم و 
حداقل یک قرارداد چهار ســاله با او ببندیــم و از وی برنامه 
بخواهیم. این اتفاق به نفع فوتبال ما خواهد بود، قلعه نویی هم 

می تواند با آرامش و تمرکز بیشتر برنامه ریزی کند.
تیم ملی به مصاف حریف جنوب شرق آسیا می رود؟

پس از معارفه قلعه نویی اردوی ملی پوشــان کشــورمان 
بــرای تعطیالت فیفــادی از هفتــه آینده آغاز شــود.طبق 
 برنامه ریزی فدراســیون فوتبال قرار اســت تیم ملی در تاریخ 
3 فروردین یک بازی دوســتانه با روســیه در ورزشگاه آزادی 
برگزار کنــد. البته پس از لغو دیدار با عــراق که قرار بود در 
ششــمین روز ســال 1402 برگزار شــود و رد درخواســت 
فدراسیون برای بازی تدارکاتی با قطر، احتمال دارد تیم ملی 

در فیفادی آتی به مصاف یک تیم از جنوب شرق آسیا برود.
مسئوالن فدراسیون فوتبال در تماس با مدیران فدراسیون 
 اندونزی خواستار برگزاری بازی دوستانه با تیم این کشور در 
تهران شده اند و حال باید دید با توجه به مذاکرات و تماس های 

صورت گرفته، انجام این مسابقه قطعی خواهد شد؟

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 140160309007000374 مورخه 1401/11/23هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالمحســین نظرپور به شماره شناسنامه 
533 صادره از قزوین فرزند احمد در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 104141/22 مترمربع 
از پالک 1 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 9 قزوین موسوم به مزرعه قنبرآباد انتقالی از شرکت 
سلیم گلزار موجب پرونده کالسه 1400114409007000057 محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 تسلیم 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: 1401/12/7              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/22
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اداره کل تبلیغات اســامی مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات: )خدمات تنظیف- پذیرایی- خدمات اداری، دفتری و 
پشتیبانی- ماشین نویسی- اپراتوری- انبارداری و رانندگی- بایگانی- تلفنخانه- نگهبانی-  حفاظت فیزیکی و نگهداری ساختمان و...( 
در سطح اداره کل و ادارات شهرستان با رعایت کلیه مقررات مربوط به قانون کار، تامین اجتماعی و سایر ضوابط موجود، از پیمانکاران 
دارای گواهــی تائیــد صالحیت از اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به   عمل می آورد تا با بهره گیری از ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مناقصه فوق الذکر به صورت الکترونیکی ثبت نام نماید.
1- زمان اولین انتشار آگهی/ ارسال به صفحه اعالن عمومی- مورخ    1401/12/18    ساعت 15:00 عصر.
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه .............................................- مورخ    1401/12/28    ساعت 19:00 عصر.
3- مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد .......................................- مورخ    1402/1/9        ساعت 19:00 عصر.

4- زمان بازگشایی پاکت ها .....................................................- مورخ   1402/1/10       ساعت 8 صبح.
5- زمان اعتبار پیشنهاد ...........................................................- مورخ   1402/2/31       ساعت 19:30 عصر.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
1- برگزاری مناقصه صرفًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه )در صورت وجود هزینه 
مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مناقصه )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مناقصه و.... 

در بستر سامانه، از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام، نسبت به دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( اقدام نمایند. مناقصه گران 

می بایست حسب مورد دارای صالحیت از مراجع ذیربط باشند.
3- در کلیه اسناد مناقصه، مناقصه گران مکلف به ارائه شناسه ملی و کدپستی می باشند.

4- محل فعالیت و آدرس قانونی مناقصه گران می بایست در استان مازندران بوده و نوع فعالیت نیز در استان مذکور مورد تائید باشد.
5- داشــتن گواهینامــه معتبــر مالیات بر ارزش افــزوده و گواهی نامه تائید صالحیــت از اداره کل تعاون،کار و رفــاه اجتماعی برای 

شرکت کنندگان الزامی است.
6- به پیشــنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد پلمپ صحیح و پیشــنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل 

شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8- نشانی اداره کل تبلیغات اسالمی مازندران: بابل- جنب مسجد جامع- تلفن 4-32220421 فاکس 32223233

اداره کل تبلیغات اسالمی مازندران
آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰۰۱۰۰5۳۴۶۰۰۰۰۲۰ نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تصدی گری

ســند کمپانی خودروی ســواری سیستم ســایپا تیپ 
131SE مــدل 1393 بــه رنگ نقــره ای- متالیک 
بــه شــماره موتــور 5248674 و شــماره شاســی 
پالک به شــماره  و   NAS411100E3698327

951 ج 72 ایران 67 به نام حسن جعفری مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند و فاکتور فــروش خودروی پراید به شــماره 
پــالک 776ب46 ایــران98 و شــماره شاســی 
 S1412286315389 به شــماره موتور 1916941 
به نام علی شهبازی زاده به شماره ملی 6349874781 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز )شناســنامه( تراکتور کشــاورزی 285 
تــک دیفرانســیل مــدل 1389 شــماره موتــور 
LFW11785W شماره شاسی J10817 و شماره 
پــالک ایران 48- 638 ک 11 به نــام علی انیژپور 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس

 برگ سبز )شناسنامه( خودرو ســواری سیستم ام.وی.ام 
تیــپ X33 مــدل 1391 بــه رنگ مشــکی- متالیک 
شاسی  شماره موتور MVM484FAFA014608 شماره 
پــالک  شــماره  و   NATGBAXK3A1015049 
ایران 84- 173 د 28 به نام مینا عمادآبادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس

شهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
پیمانکاران متقاضی می توانند از تاریخ 1401/12/22 به مدت 5 روز کاری تا تاریخ 1401/12/28 اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند. 
ضمنا مهلت تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1402/01/05 تا پایان وقت اداری تاریخ 1402/01/20 می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز 

دوشنبه 1402/01/21 می باشد. 
نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین در معامالت شهرداریها می باشد. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
مبلغ تضمین در رشته و گروهاولیه)ریال(

مناقصه ریال
دستگاه 
نظارت

محل اجرای 
پروژه

شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت

اجرای دیوار حفاظتی دره تاج آباد 1
2/948/320/000آب58/966/396/319شهر خورموج

دفتر فنی 
شهرداری 
خورموج

2001050079000017شهر خورموج

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ درج نوبت  اول: 1401/12/22

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

شرکت تعاونی عدالت تنکابن شماره ثبت: ۱۶۲۴ 
تاریخ ثبت: ۱۳85/۰7/۰۴ شناسه ملی: ۱۰7۶۰۲۰۴۴۱5
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی عدالت تنکابن، برابر تصمیم 
هیئت مدیره راس ســاعت 15 عصر روز چهارشــنبه 1402/01/09 در محل مصلی 
تنکابن برگزار می گردد. لذا از کلیه نمایندگان محترم جهت حضور در مجمع فوق در 

ساعت مقرر دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت.
2- طرح و تصویب کاهش تعداد حوزه های انتخاب نمایندگان )تغییر تبصره 5 ماده 

19 اساسنامه مورد عمل تعاونی(.
3- طرح و تصویب کاهش نســبت نمایندگان به اعضاء تعاونی )تغییر تبصره 2ماده 

19 اساسنامه مورد عمل تعاونی(.
تغییر ماده 4 اساسنامه مورد عمل تعاونی در خصوص سال مالی تعاونی.

رئیس هیئت مدیره: نرگس سحری درگاهی
مدیرعامل: کورش حیاتی

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس
امتیازتفاضلگلهاباختتساویبردبازیتیم

362249-123147214. سپاهان

331646-223137317. استقالل

291745-323136412. پرسپولیس

351040-423117525. گل گهر سیرجان

211237-52381329. مس رفسنجان

29536-623106724. تراکتور

16532-723711511. آلومینیوم اراک

228-18-823610720. فوالد

526-16-92368921. هوادار

17024-1022412617. ذوب آهن

524-24-112259829. نساجی مازندران

723-16-122258923. ملوان

823-10-1323411818. پیکان

720-18-1423481125. مس کرمان

3413-15-1523271449. نفت مسجد سلیمان

1912-12-1622261431. صنعت نفت آبادان


