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پنج میخ و یک استوک و شکست
 آبی ها در آسیا

بخش ورزش- در مصاف استقالل - الهالل همه چیز برای آبی ها خوب 
پیش می رفت و با توجه به موقعیت های ایجاد شده تا پیش از گل گومیس 

انتظار می رفت استقالل برنده میدان باشد اما ...
یک اتفاق همه چیز را خراب کرد. پاس توی عمق بازیکن الهالل برای 
گومیس به راحتی می توانست توسط محمد حسین مرادمند دفاع شود اما 
او در لحظه آخر سر خورد تا توپ به بهترین شکل ممکن برای گومیس 
جفت و جور شود و این بازیکن با یک ضربه فنی و راحت سید حسین 
حسینی را که برای تصاحب توپ جلو آمد بود مغلوب کند و در نهایت گل 
نخست تیم الهالل را به ثمر برساند. این گل آب سردی بود بر پیکره تیم 
استقالل و حتی آبی ها را از جبران نتیجه بازی نا امید کرد. به این خاطر 
که آبی ها پیش از این گل تیم برتر میدان بودند و به مراتب بهتر از پر 
افتخارترین تیم باشگاهی آسیا موقعیت ایجاد کردند اما این الهالل بود که 
به گل رسید و در ادامه به بازی حرفه ای خود ادامه داد و یک گل دیگر 
به ثمر رساند و بعد از گل دوم با ایجاد تجمع در منطقه یک سوم دفاعی 
به خوبی بازی را اداره و از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به 

سالمت عبور کرد. 
نکته جالب اینکه گزارشگر بازی به سر بودن زمین به خاطر آب دادن به 
آن پیش از شروع بازی و هم چنین در بین دو نیمه اشاره کرد در حالی که 
این در فوتبال حرفه ای مرسوم است. حتی در مسابقات بین المللی دیگر 
هم این کار را انجام می دهند. این کار در استادیوم آزادی پیش از بازی 
های تیم ملی هم انجام می شود. حتی در جام جهانی. پیش از شروع بازی 
کمی به زمین آب می دهند تا زمین بازی نرم و توپ با سرعت بیشتری به 
گردش در بیاید. این حتی توصیه کادر پزشکی فیفا نیز هست چرا که بر 
این عقیده اند بازی در زمین خشک به زانو و کمر بازیکن فشار می آورد 
هایی  زمین  بازیکنان شود. در چنین  است موجب مصدومیت  و ممکن 
ازاین دو نوع کفش فوتبال  تا پیش  بازیکنان کفش میکس می پوشند. 

داشتیم.
کفشی که مخصوص بازی در زمین های خشک بود و کفشی که به درد 
اکنون کفش میکس  اما  بارانی می خورد.  بازی در زمین های خیس و 
طراحی شده که حاصل تلفیق این دو نوع کفش است . با استوک های 
مخصوص که مانع می شود در زمین های خشک که پیش از شروع بازی 
و بین دو نیمه به آن آب می دهند بازیکن سر بخورد. تشخیص اینکه بازی 
با کدام کفش راحت تر است با بازیکن است و بازیکن هنگام گرم کردن 
متوجه می شود کفش 13 استوک بپوشد یا کفش میکس. کفش میکس 
میخ های کمتری دارد و موجب چسبندگی پای بازیکن به زمین می شود 
و کمتر بازیکن در زمین های خیس سر می خورد. ظاهرا هنگام گرم کردن 
به محمد حسین مرادمند گفته بودند کفش میکس بپوشد که این کار را 
نکرد و نتیجه آن شد که در دقیقه 39 بازی به دلیل سر خوردن نتوانست 
پاس منجر به گل از سوی گومیس را قطع کند. البته او در نیمه دوم به 
این توصیه گوش و کفشش را عوض کرد اما دیگر کار از کار گذشته بود؛ 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب. 
نکته جالب اینکه در برخی از بازی های لیگ برتر همانند بازی هایی که 
در استادیوم آزادی برگزار می شود یا بازی هایی که در استادیوم نقش 
جهان پیش از شروع بازی و بین دو نیمه به زمین آب می دهند و معموال 

بازیکنان در این زمین ها با کفش میکس بازی می کنند. 

رفتار بعد از باخت را هم باید یاد بگیریم 
بخش ورزش- کارشناس فوتبال ایران از اتفاقات رخ داده در برنامه فوتبال 

برتر و جدل بین مجریها و مهمان تلفنی برنامه انتقاد کرد . 
بهمن فروتن که همچنان جزو مربیان فعال فوتبال ماست در یک برنامه 
تلویزیونی به تحلیل شکست استقالل به الهالل پرداخت . فروتن حرفهایش 
را اینطور شروع کرد : ما مسابقات بین المللی را یک زمانی شروع می کنیم 
که داریم بدنسازی می کنیم. معموال ده تا دوازده مسابقه دوستانه باید قبل 
از فصل انجام داد و تازه وقتی فصل آغاز می شود و ما وارد فصل می شویم تا 
چهار الی پنج هفته، همه تیم ها مشکل دارند . در اروپا هر فصل سه بازیکن 
احتماال به دلیل قیمت شان به هر تیمی اضافه می شود و مربی ها همیشه 
گرفتار این مسئله هستند که چگونه می توانند بازیکن را با تیم تطبیق 
دهند یا جذب تیم کنند. در کشور ما اول یا آخر هر فصل بین ده الی پانزده 

بازیکن جابجا می شود و شما باید یک تیم کامل را بسازید. 
او ادامه داد: ما باید در این زمان با صبر و حوصله تر بازی کنیم. دیدیم آن 
تیم که هفته چهارم بازی هایش را پشت سر می گذارد انقدر صبر کردند تا 
یکی از بچه های ما لیز بخورد تا توپ را به گل تبدیل کنند. ما این صبر و 
حوصله را نداشتیم و مقداری عجله کردیم و کمی موقعیت ها را بیشتر از 

گل زدن دوست داشتیم. 
فروتن همچنین درباره صحبتهای مطرح شده در پایان بازی استقالل در 
برنامه زنده هم گفت:  دیشب خیلی خوشایند نبود که ما با هیئت مدیره 
ما  است.  باخته  و  آمده  تیم  ما دعوا کند.  با  مدیره  یا هیئت  دعوا کنیم 
باید آرام آرام از طریق تلویزیون و باختن و احساسات بعد از باخت را به 
فوتبالی ها آموزش دهیم. دیشب مجری ها دچار احساساتی شدند که زیاد 

جالب نبود. 

۹بازیبااسکوچیچمساویبا۸سالباکیروش
بخش ورزش- تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری دو دیدار رسمی 
مقابل سوریه و عراق در انتخابی جام جهانی، چند پله در رنکینگ فیفا 
صعود کرد و به لطف شکست بد موقع ژاپن مقابل عمان، جایگاه نخست 

آسیا را به دست آورد.
از جام ملت های آسیا در سال 9۷، صدر جدول  بعد  ایران که  یوزهای 
رده بندی آسیا را به ژاپن واگذار کرده بودند، در یک عملیات جالب توجه 

نظر  زیر  ملی  تیم  متوالی  پیروزی های  لطف  به  و 
پایان  ژاپن  نیمه  و  ساله  یک  سلطه  به  اسکوچیچ، 
بیست  رده  در  اکنون  ملی  تیم  از طرفی  بخشیدند. 
این روند  ادامه  با  و دوم جهان قرار دارد و می تواند 
رو به رشد و درخشان، به جمع ۲۰ تیم برتر جهان 

صعود کند.
اگرچه رنکینگ جهانی به جز قرعه کشی ها در تعیین 
وضعیت و کیفیت تیم ها تاثیر چندانی ندارد اما برای 
کشورهایی که در حلقه تیم های مدعی و درجه یک 
جهان نیستند، همیشه می تواند فاکتوری مهم برای 

محاسبه عملکرد آن دوره لقب بگیرد.
اعالم رنکینگ غیر رسمی از سوی سایت های فوتبالی 
در  تیم ملی  جایگاه  بهترین  تا  شد  بهانه ای  جهان، 
با تیم ملی را  دوران سرمربیگری کی روش و برانکو 
هم مرور کنیم و ببینیم شاگردان اسکوچیچ چقدر تا 

بهترین رکورد تاریخ فوتبال ایران فاصله دارند.
قرار گرفتن تیم ملی با اسکوچیچ در رتبه بیست و 
کارلوس  رکورد  معنی شکسته شدن  به  دوم جهان 
کی روش در تیم ملی فوتبال است و مرد کروات حاال 
در جایگاهی قرار دارد که سرمربی پرتغالی در هشت 

سال سرمربیگری با تیم ملی به آن رسیده بود.
البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که اسکوچیچ 

تیم ملی را در حدود رتبه 3۰ جهان تحویل گرفت اما هنگام سرمربیگری 
کی روش، تیم ملی در جایگاه ۵۰ تا ۶۰ جهان قرار داشت.

در هر حال اسکوچیچ توانست با رساندن تیم ملی به رتبه بیست و دوم 
جهان، مهر تاییدی بر روند رو به رشد تیمش بزند و از حاال خودش را برای 

رسیدن به رکورد تاریخی برانکو ایوانکوویچ آماده کند.
هفت پله تا رکورد برانکو با تیم ملی

ایوانکوویچ  برانکو  رکورد  برای  هم  تهدیدی  ملی،  تیم  کنونی  جایگاه 
محسوب می شود که در آستانه حضور در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، تیم 
ملی را تا رتبه پانزدهم جهان رسانده بود و ایران باالتر از کشورهایی مانند 
کاستاریکا،  کلمبیا،  لهستان،  کرواسی،  یونان،  دانمارک،  اروگوئه،  سوئد، 

روسیه، رومانی، پاراگوئه، اوکراین، ساحل عاج و بلغارستان قرار داشت.
در جوالی سال ۲۰۰۵، رنکینگ فیفا، برای مردم ایران یک اتفاق تاریخی 
را رقم زد. تیم ملی پس از موفقیت در صعود به جام جهانی ۲۰۰۶ و کسب 
پیروزی های متوالی با برانکو در مرحله مقدماتی، به طور مشترک با ایرلند 
در رده پانزدهم رنکینگ فیفا گرفت و پایین تر از ایتالیای رده چهاردهمی 

بود که قهرمان جهان شد!
در آن مقطع قدرت های فوتبال جهان حال و روز کنونی را نداشتند و به 
طور مثال تیم ملی بلژیک، صدرنشین مطلق فعلی جهان، در رده ۵۰ دنیا 
قرار داشت. داستان وقتی جالب تر می شود که ایران در ژوئن سال ۲۰۰۵ 

در رتبه هفدهم قرار گرفت و آلمان، تیم ۲1 جهان بود!

البته رسیدن تیم ملی به رده پانزدهم جهان به هیچ وجه کار آسانی نیست 
چرا که همین االن تیم اسکوچیچ در رده بندی جهان از تیم پانزدهم یعنی 
کلمبیا حدود 1۰۰ امتیاز عقب است و به نظر نمی رسد با پیروزی در همه 

هشت بازی آینده خود در مسیر جام جهانی به این رکورد دست یابد.
مقایسه تیم اسکوچیچ با ادوار گذشته تیم  ملی

تیم ملی کشورمان با هدایت سرمربی جدید حداکثر امتیازات را در مرحله 

انتخابی کسب کرده تا امیدها به صعود مستقیم پررنگ تر از گذشته باشد. 
نگاهی اجمالی داریم به عملکرد آماری در مراحل انتخابی تمامی ادواری 

که منجر به صعود تیم ملی به مرحله نهایی جام جهانی شده است.
جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین

در مرحله اول تیم کشورمان با عربستان و سوریه بازی کرد و با کسب 
۸ امتیاز کامل از ۴ بازی به مرحله بعدی راه یافت. در مرحله دوم، ایران 
با هنگ کنگ، کره جنوی، استرالیا و کویت همگروه شد. از ۸ بازی 1۴ 
امتیاز به دست آورد و تنها دو تساوی با کره جنوبی داشت. به این ترتیب 
به عنوان تیم اول و با ۴ امتیاز ختالف نسبت به کره جنوبی راهی کشور 

آرژانتین شد.
جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه

ایران در مرحله اول با قرقیزستان، سوریه و مالدیو همگروه شد. از ۶ بازی، 
۵ برد و یک تساوی )مقابل سوریه( به دست آورد و با 1۶ امتیاز به مرحله 
بعدی رسید. در مرحله دوم، عربستان، چین، قطر و کویت همگروه های 
ایران در گروه اول بودند. تیم کشورمان از ۸بازی، 3برد، 3مساوی و ۲ 
باخت را تجربه کرد و با این حساب 1۲ امتیازی شد. عربستان با 1۴ امتیاز 
سهمیه مستقیم را کسب کرد و ایران راهی مرحله پلی آف شد. از گروه 

دوم نیز کره جنوبی 19 امتیازی راهی فرانسه شد.
ایران در پلی آف اول با ژاپن 13امتیازی از گروه دوم، بازی کرد که در این 
بازی سامورایی ها 3 بر ۲ برنده شدند. ایران راهی پلی آف دوم شد و پس 

از حذف تاریخی نماینده اقیانوسیه پس از ۲۰ سال مسافر جام جهانی شد.
جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان

تیم ملی از دور دوم وارد مسابقات انتخابی شد. همگروهی با اردن، قطر و 
الئوس منجر به ۵ برد از ۶ بازی شد. تیم کشورمان در این گروه یک باخت 

مقابل اردن را تجربه کرد اما با 1۵امتیاز به مرحله سوم رسید.
تیم ملی در مرحله سوم در گروه B با ژاپن، بحرین و کره شمالی بازی کرد. 
از ۶ بازی ۴ برد، یک تساوی و یک باخت حاصل 
شد تا ایران با 13امتیاز جواز حضور در جام جهانی 
را کسب کند. در این گروه ژاپن با 1۵ امتیاز تیم 
اول شد. عربستان و کره جنوبی هم در گروه دیگر به 

ترتیب با 1۴ و 1۰ امتیاز صعود کردند.
جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

در مرحله دوم تیم ملی بر اساس قرعه کشی به 
مصاف مالدیو رفت و پس از پیروزی پنج بر صفر 
 E به مرحله سوم رسید. در این مرحله و در گروه
تیم کشورمان با قطر، بحرین و اندونزی همگروه 
شد. سه برد و سه تساوی ایران 1۲ امتیازی را به 

عنوان تیم اول به مرحله چهارم رساند.
در مرحله چهارم، کره جنوبی، ازبکستان، قطر و 
لبنان همگروه های تیم ملی بودند. ۸بازی، ۵برد، 
یک مساوی و ۲باخت ایران را با 1۶امتیاز مسافر 
به  امتیاز  با 1۴  کره جنوبی  کرد.  قهوه  سرزمین 
و  ژاپن  همچنین  و  گروه  این  دوم  تیم  عنوان 
استرالیا با 1۷ و 13 امتیاز به عنوان سهمیه های 

بعدی از گروه B راهی جام جهانی شدند.
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

عمان،  با  و  مسابقات  وارد  دوم  مرحله  از  ایران 
ترکمنستان، گوام و هند در گروهD همبازی شد. 
از ۸ بازی ۶ برد و ۲ تساوی تیم ملی را ۲۰ امتیازی کرد و در مرحله سوم 
با کره جنوبی، سوریه، ازبکستان، چین و قطر همگروه شد.  در گروهA از 
1۰ بازی، ۶ برد و ۴ مساوی حاصل کار ایران بود و تیم کشورمان با ۲۲ 
امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. کره جنوبی به سختی توانست از جذب 
فرار کند و با 1۵ امتیاز بعد از ایران به جام جهانی رسید. از گروه دیگر 
نیز ژاپن با ۲۰ امتیاز و عربستان با 19 امتیاز جواز صعود را کسب کردند. 

استرالیا نیز از پلی آف به جمع دیگر تیم های آسیایی اضافه شد. 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

تیم کشورمان در مرحله دوم و در گروهC با عرق، بحرین، هنگ کنگ و 
کامبوج بازی کرد. در دور رفت این مسابقات ایران ۲ برد و ۲ باخت را به 
ثبت رساند تا موقعیت خطرناکی ایجاد شود و ایران در آستانه حذف قرار 
بگیرد. اما از بازی های دور برگشت که دراگان اسکوچیچ هدایت تیم ملی 
را بر عهده گرفت، تیم کشورمان توانست از ۴ بازی حداکثر امتیازات را 
کسب کند تا به همراه ۶امتیاز قبلی با 1۸ امتیاز خیال همه را راحت کند 
و به مرحله سوم برسد. در مرحله سوم، ایران در گروهAبا کره جنوبی، 
از ۲  تیم کشورمان  تاکنون  لبنان و عراق همگروه شد.  امارات، سوریه، 
بازی، ۲ برد به دست آورده و با ۶ امتیز و اختالف ۲ امتیازی نسبت به 
کره جنوبی در صدر جدول قرار دارد تا اهالی فوتبال به صعود مستقیم و 
راحت بیش از پیش امیدوار باشند. در گروهB نیز استرالیا و عربستان با ۶ 

امتیاز، تیم های اول و دوم هستند.

بخش ورزش- شکست استقالل برابر الهالل کام هواداران پر شمار این 
تیم را تلخ تراز همیشه کرده است. هوادارانی که معتقدند اگر استقالل 

قائدی را نمی فروخت، شرایط در تقابل با الهالل تغییر می کرد...
نتایج لیگ و جام  از  آبی پوشان سرخورده 
هشتم   یک  مرحله  به  نگاهی  نیم  حذفی، 
نهایی آسیا داشتند تا با عبور از سد الهالل 
که به رغم صرف هزینه زیاد و جذب ستاره 
با آن تیم  قدرتمند و  های خارجی، هنوز 
زهر دار همیشگی فاصله زیادی دارد، شادی 
را به هواداران شان هدیه دهند اما این امر 
محقق نشد و  اشتباهات  محرز فردی و بی 
برنامگی تاکتیکی حکم به شکست و حذف 
این  طرفداران  که  شکستی  داد.  استقالل 
است.  کرده  عصبانی  و  خشمگین  را  تیم 
قایدی آن هم  آنها معتقدند فروش مهدی 
را  تیم  الهالل کمر  با  بازی مهم  در آستانه 
شکسته و از این انتقال بد هنگام  به عنوان 
یاد  یارانش  و  مجیدی  ناکامی  اصلی  عامل 
است  شده  پر  مجازی  صفحات  کنند.  می 
مدیران  به  حمله  تکراری  های  داستان  از 
بی کفایت و خیانت آنها به استقالل... آبی 
مددی  احمد  برکناری  مجازی  دوستان 
سراغ  کسی  کمتر  و  دانسته  کار  چاره  را 
سرمربی  از  چندانی  انتقاد  و  رفته  مجیدی 
تیم نمی شود حال آنکه او در فروش قایدی 

آنچنان بی خبِر بی خبر هم نبود!
فالش بک؛ راپید وین برای استیلی 

آمد، مجیدی را پسند کرد
برای درک بهتر موضوع ناچاریم فالش بکی به بیست و دو سال قبل زده 
و از یک ماجرای واقعی رمز گشایی کنیم؛ سال 13۷۸ نمایندگان باشگاه 
ایجنت معروف و به شدت  با میدان داری خشایار محسنی،  راپید وین 
جنجالی فوتبال وارد ایران شدند تا بازی حمید استیلی را زیر نظر بگیرند. 
خواستگاران حمید استیلی از قضا دربی و بازی پرسپولیس مقابل استقالل 
را دیده و چشمشان این بار شماره 11 ترکه ای آبی ها را می گیرد. فرهاد 
مجیدی مورد پسند واقع شده و مذاکرات با فتح اهلل زاده مدیر عامل وقت 
استقالل آغاز می شود. قیمت پیشنهادی اتریشی ها ابتدا مورد قبول واقع 
شده اما اشتیاق وافر طرف مقابل، مدیر تازه کار آن زمان استقاللی ها را 
به وسوسه وا می دارد تا قیمت را باال ببرد. همین دبه کردن، مذاکرات را 
به سمت شکست پیش می برد. حال آنکه جوان اول آن روزهای مجموعه 
آبی هوایی شده و به هیچ وجه حاضر نیست این فرصت را از دست بدهد.

جنجال حافظیه راه خروج فرهاد از استقالل
پرونده انتقال فرهاد به راپید وین ظاهرا بسته و با شکست مواجه می شود 
اما یک اتفاق عجیب فتح اهلل زاده را دوباره پای میز قرار داد نشانده و  
مجبور به امضای آن می کند. مجیدی در جریان بازی با فجر سپاسی در 
شیراز جنجالی به پا کرده که بعد از گذشت سالها هنوز در حافظه تاریخی 

مدیران  او  برای  سنگین  محرومیت  بینی  پیش  است.  مانده  هواداران 
استقالل را مجبور می کند به گزینه مدنظر فرهاد یعنی جدایی تن دهند. 
طبق ادعای شاهدان عینی، جمله کلیدی ماجرا به نقل از مرد شماره یک 

جنجال های شیراز به مخاطب آن سوی خط تلفنش این بود؛ »حافظیه 
را به آتش کشیدم، حاال مجبورند قرارداد را امضا کنند.« برخی معتقدند 
معلم مجیدی در جنجال حافظیه خشایار محسنی بوده است که بعدها 

ماجرا های زیادی را برای فوتبال ملی و باشگاهی ایران به وجود آورد. 
مهدی قائدی در مسیر فرهاد

حال بعد از ۲۲ سال اتفاقی مشابه برای مهدی قایدی ستاره جوان آبی 
ها می افتد. او به گونه ای دیگر و شاید با الگو گرفتن از فرهاد مجیدی، 
شرایط را به سمتی برد که مددی و شخص مجیدی میان محرومیت چند 
ماهه و کسب در آمد از محل فروش او دومی را انتخاب کنند و این شاید 
تنها موضوع مورد توافق مدیر و  مربی آبی پوشان در یک سال گذشته بوده 
باشد چرا که منافع هر دو گویا از این انتقال تامین شده است. در جدایی 
قایدی از استقالل پای عوامل آن ایجنت معروف و جنجالی قدیمی که طی 
سالهای گذشته مالکیت و مدیریت چند باشگاه در اروپای شرقی  را عهده 
دار بوده، به طور غیر مستقیم در میان بوده است. همان ها که به مددی 

گفته اند؛ شما امضا کن، راضی کردن فرهاد با ما!
یک ردپای مشترک در دو جدایی

استقالل در حافظیه شیراز،  بازی  اگر ۲۲ سال قبل جنجال در متن 

اش  جدایی  با  مجیدی  فرهاد  محرومیت  ترس  از  کرد  وادار  را  باشگاه 
از  غیرمتعارف  تصاویر  انتشار  قائدی،  مهدی  ماجرای  در  کند،  موافقت 
خودش و همسرش در بازارهای دبی، باشگاه را از محرومیت احتمالی 
ترساند و مقدمه موافقت استقالل با 

جدایی ستاره جوانش شد.  
هم  کنار  را  وقایع  این  پازل  وقتی 
را  جریانات  تر  دقیق  و  داده  قرار 
دنبال می کنیم به یک خط مشترک 
و  استاد  انتقال  که  خوریم  می  بر 
همان  است.  شده  سبب  را  شاگرد 
را  قائدی  مهدی  دبی،  در  که  ها 
سرنخ  فروختند،  االهلی  شباب  به 
و  اروپانشین  ایجنت  همان  به  شان 
اینکه  اطرافیانش وصل است! جالب 
مجیدی حتی نتوانست بعد از رفتن 
قایدی آن قالب ظاهری و ژست حق 
به جانب مخالفت با انتقال ستاره اش 
این  با  و  خیلی ساده  را حفظ کرده 
موضوع کنار آمد. مگر او قول ماندن 
قایدی را به هواداران نداده بود؟! چه 
نظر  در  جای  به  یکباره  به  که  شد 
گرفتن شرایط استقالل و هوادارانی 
بسته  تیم  این  به  امید  چشم  که 
بازیکن  خودخواهانه  تصمیم  از  اند، 

هوایی شده اش دفاع کرد؟!
هواداران استقالل قربانی بازی 

های پشت پرده
دلمان برای میلیون ها هواداری می 
سوزد  که قربانی توافقات پشت پرده شده اند! در تمام این سالها هدف 
از جنگ زرگری به راه افتاده چیزی به جز منحرف  کردن ذهن هواداران 
نبود و نیست. سالهاست در فضای مجازی و با صرف هزینه های گزاف 
اند و لقب شاه و سلطان و فرمانده به آنها داده  از آدم ها بت ساخته 
اند در حالی که هر یک از این شخصیت های خیالی در حساس ترین  
مقاطع از طول دوران ورزشی خود استقالل را رها کرده و یا زمینه ساز 

ناکامی تیم بوده اند!
کاش هوادار می دانست هیچ نامی از استقالل بزرگ تر نیست

به نظر شما، یکی نباید در  مورد جدایی قایدی و قضایای پیرامون این 
کیفیتی  بی  بازیکنان  جذب  نحوه  درباره  کند؟  سازی  شفاف  انتقال 
اندازه استقالل نیستند، توضیح دهد؟  که نشان دادند هرگز در حد  و 
هواداران استقالل باید بدانند هیچ نامی در این باشگاه باالتر و مهم تر 
از استقالل نیست. در بی کفایتی مجموعه مدیریتی استقالل تردیدی 
وجود ندارد اما هواداران استقالل نباید فریب برخی گردانندگان صفحات 
مجازی را بخورند و اگر به دنبال مقصر شکست تیم شان می گردند، 
نیازی نیست راه دوری  بروند، مقصر دیشب بعد از بازی به مقصر بودنش  

اعتراف  کرد اما به  چرایی و  چگونگی آن اشاره ای نداشت.

حذف استقالل و رمزگشایی از یک اتفاق تاریخی

سهامی  شرکت  رشت  نوین  نشر  و  چاپ  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۴۹۹5 و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۸5۴۹ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۴۰۰/۰3/۲۴ و 
باستناد مجوز شماره ۵3۴1/1۴۰۰/9 مورخ 1۴۰۰/۶/۴ صادره از اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تاریخ  تا  سال  دو  مدت  برای  سمت  ذکر  با  مدیره  هیئت  اعضای   -1

1۴۰۲/۰3/۲۴ به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس علی زمینی به شماره ملی ۲۵9۴۲39۲۸3 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمد حسین زمینی به شماره ملی ۲۵9۰۴11۵۰۲ 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم ساریه زیبانگار اشکیکی 
به شماره ملی ۵1۸9۶۸۶۰۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند.
۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
بازرس  به سمت  به شماره ملی ۲۵9۴۲3۷۶۰۴  آقای غالمرضا شاد   -3
اصلی و آقای طیب امین آلمانی به شماره ملی ۲۵93۴۲۴11۷ به سمت 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۴- روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شدند.
۵- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ 1399/1۲/3۰ 

مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )۱۱۹3۴5۶(


