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تعدادی نیروی جوان و با سواد جهت پیک 
موتوری استخدام میشود  )برای شیفت کاری 

صبح فقط(   تماس 44424999

به یک نفر کارگرجوان تمیز جهت کار 
در نمایشگاه اتومبیل در کیش نیازمندیم. 

 ترجیحاهرمزگانی باشد 
تماس:   09114726200

رستوران شیرین پلو :  انواع غذای ایرانی 
آدرس : شهرک صدف بازارچه گلستان 

شماره تماس : 44443073-44443072

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

امالک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

امالک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

مشاور امالک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طالیی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات
 

مفقـودی

 

مشاور امالک

 

استخدام
 

حمل بار

 

خشکشویی
 

رستـوران

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

استخدام کارمند امور اداری خانم 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت 
کار در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

B3 ویالهای مروارید بلوک
طبقه سوم واحد 715مراجعه نمایند

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

اصل کارت کیشوندی به شماره  138604/01 

به نام امید غالم شاه نظری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7 ورزشی

از روز سه شنبه هفته سوم و پایانی لیگ ملت های والیبال آغاز می شود.

گروه ورزشی- هفته اول و دوم 
لیگ ملت های والیبــال برای تیم ملی 
ایران شــباهت ها و تفاوت های جالبی 
داشــت. در هر دو هفته سرو قامتان کار 
خود را با دو پیروزی و دو شکســت به 
اتمام رساندند اما با یک تفاوت عمده؛ 
تیــم بهروز عطایــی در هفته اول پایان 
تلخی داشت و شکست ناامیدکننده ای 
را برابر ژاپن تجربه کرد اما در هفته دوم 
ایران با پیروزی قاطعانه مقابل کانادا کار 

خود را به اتمام رســاند. جدای بحث 
نتیجه ایــران در هفته دوم لیگ ملت ها 
بــه مراتب امیدوار کننده تر از هفته اول 
ظاهر شــد؛ در واقع به نظر می رسد که 
تیم جوان شده ایران رفته رفته هماهنگی 
بیشــتری پیدا کرده تا والیبال دوستان به 
آینده تیم ملی بســیار امیدوار شــوند. 
بعــد از پیروزی مقابل تیم بدون باخت 
آمریکا آن هم با یک نمایش خیره کننده، 
مقابل برزیل شکست خوردیم اما این 

باخت در حالی رقم خورد که شاگردان 
بهروز عطایی در دو ست اول عملکرد 
فوق العاده ای به نمایش گذاشــتند. در 
دیدار برابر کانادا تیم ملی دوباره به مسیر 
پیروزی بازگشت و با ارائه یک نمایش 
کم نقص در ســه ست پیاپی بر حریف 
خود غلبه کرد تا با روحیه ای خوب پا به 

هفته پایانی مسابقات بگذاریم.
شرایط پیچیده صعود

تیــم ملی والیبال ایــران در چهار 

مســابقه خود در هفته پایانی به مصاف 
لهستان، ایتالیا و اسلوونی خواهد رفت. 
چهار رقیب قدرتمند که در این هفته از 
مســابقات چند بازیکن بزرگ خود را 

به ترکیب بازگردانده اند که شــاید مهم 
ترین آن ها بازگشــت ایوان زایتسف به 
ترکیب ایتالیاست. تیم بهروز عطایی در 
حال حاضر با ۴ پیروزی در رده هشــتم 

قرار گرفته است. در مجموع هشت تیم 
به مرحله نهایی لیــگ ملت ها صعود 
خواهند کرد. البتــه یکی از این تیم ها 
میزبان یعنی ایتالیا خواهد بود. به این معنا 

که ایــران درصورت حفظ رتبه کنونی 
خود به این مهم دست خواهد یافت.

دو مســابقه اول نبــرد با تیم های 
دوم و ســوم جدول اســت. لهستان با 
٧ برد تا حدود زیــادی صعود خود را 
قطعی کرده است. ایتالیا هم که به عنوان 
میزبــان نگرانی خاصــی در این مورد 
نــدارد. با این حال هــر دو تیم به دنبال 
پایان خوب در مرحله گروهی هستند 
 بنابراین کار آسانی مقابل آن ها پیش رو 
نخواهند داشت. دو مسابقه بعدی را می 
تــوان جدال های مرگ و زندگی تلقی 
کرد؛ تقابل با تیم های ســه و چهار برده 
اسلوونی و صربستان که تمام توان خود 
را برای عملکرد خوب و نهایتا صعود به 
کار خواهند گرفت پس می توان گفت 
 VNL هفته پایانی ســخت ترین هفته

برای ایران خواهد بود.
چگونه صعود می کنیم؟

به طور کلی شرایط صعود فقط به 
بازی های خودمان بســتگی ندارد. در 

واقع باید به نتایج دیگر مسابقات نیز نگاه 
ویژه ای داشــت. با این حال به قطعیت 
می توان گفت که در صورت کســب ٧ 
امتیاز)دو برد ٣-٠ یا ٣-١ و یک باخت 
٣-٢( راهی فینال VNL خواهیم شد. 
البته دو برد مقابل اسلوونی و صربستان 
نیز می توانــد تا حدود زیادی تضمین 
کننده صعود باشد. به طور کلی ایران در 
هفته آخر حداقل به دو برد سه امتیازی 

احتیاج دارد.
پیــش از شــروع لیــگ ملت ها 
پیش بینی می شد ایران برای پیروزی بر 
هلند و بلغارستان کار دشواری پیش رو 
نداشته باشــد اما در این دو مسابقه دو 
شکســت تلخ را تجربه کردیم آن هم 
بــا نتیجه ٣-٠؛ امــا اگر طبق پیش بینی 
این دو حریف را شکســت می دادیم 
حاال شــش برده بودیم و کار به مراتب 
راحت تری برای صعود داشتیم اما طبق 
عادت معمــول خودمان کار را به اما و 

اگر کشاندیم.

 

گــروه ورزشــی- ده مدافع 
چپ کالســیک و یک تازه وارد؛ این 
جدیدترین جنگ فوتبــال ایران در 

آستانه جام جهانی ٢٠٢٢ قطر است.
کم کم اسکواد تیم ها به خصوص 
مدعیان قهرمانی مشخص می شود و 
حاال همه منتظر هفته آخر مرداد هستند 
تا اولین نمایش تیمهای محبوب خود 
و البته رقبای تا بیخ دندان مســلح را 
ببینند؛ مدافع عنوان قهرمانی با ساپینتو، 
قرمز پایتخت با ســتاره های جدید، 
سپاهان با شمایل تازه، فوالد با ترکیبی 
در حد قهرمانی و گل گهر با تیمی که 

در آینده پرمهره تر خواهد شد.
نکته جالــب در مورد چند تیم 
پرستاره ایران، حضور مدافعان چپ 
مطرح، شناخته شده و اغلب آینده دار 
است. بازیکنانی که رقابت شدیدی را 
برای حضور در لیست نهایی تیم ملی 
در جام جهانــی ٢٠٢٢ قطر خواهند 
داشت. برای ساپینتو سرمربی پرتغالی 
استقالل، خوشبختی بزرگی است که 
به صورت همزمان ابوالفضل جاللی 
و جعفر ســلمانی را در ترکیب خود 
می بینــد؛ مدافعانی کــه یکی اخیر و 
دیگری در ابتدای کار اســکوچیچ، از 
سوی ســرمربی کروات به تیم ملی 

دعوت شدند.
جعفــر ســلمانی بازیکن کم 
سروصدای استقالل از تکنیک خوبی 
بهره مند اســت و در دفاع نیز مطمئن 

عمل کرده اما همچنان انتظار می رود 
این مدافع ٢۵ ساله بهتر و بهتر شود.

انتظار برای پیشرفت، نقطه تشابه 
ســلمانی و جاللی است. جاللی که 
از سایپا به اســتقالل پیوست، فصل 
گذشته خیلی فرصت بازی به دست 
نیاورد اما رقیبی جدی برای سلمانی 
محسوب می شــود. سپاهان نیز مثل 
مدافع عنــوان قهرمانی لیگ برتر، دو 
دفاع چپ مطمئــن در تیم خود دارد 
که یکی، گزینه اول اســکوچیچ برای 
جام جهانی محســوب می شود؛ امید 

نورافکن.
نورافکن را احتماال با پاس های 
قطری اســتثنایی اش در فوتبال ایران 
شــناختید که یکی از آنها منجر به گل 
کاوه رضایی در شــهرآورد پایتخت 
شد. او در آن زمان یک هافبک دفاعی 
خوش آتیه محســوب می شد اما از 
سوی وینفرد شفر به سمت چپ خط 

دفاعی رفت تا سرنوشتش تغییر کند.
امید باتوجه به حضور مستمر در 
پست هافبک دفاعی، مشخصه های 
تدافعی بسیار خوبی داشت و باتوجه 
به الگوی درخشــان مهرداد پوالدی، 
فوتبــال ایران را امیدوار به ظهور یک 
ستاره در این پســت کرد؛ امیدی که 

چندان هم بیجا نبود.
برای نورافکن همه چیز از بازی با 
عراق در مقدماتی جام جهانی ایده آل 
شــد و حاال او در شرایطی که به دنبال 

حضور در اروپاست و سپاهان اجازه 
جدایی اش را نمی دهد، به اســتقبال 

فصل جدید خواهد رفت.
رقیب نورافکن در این پســت، 
میــالد زکی پور خواهد بــود. نقطه 
اشتراک آنها ســبقه پوشیدن پیراهن 
استقالل اســت. زکی پور سرعتی تر 
و شاید خوش تکنیک تر از نورافکن 
است و شــاید همین موضوع باعث 
شود تا برای مورایس، مهره کارآمدی 
باشد. با این حال روی کاغذ زکی پور 
بایــد نیمکت نشــینی نورافکن را به 
جان بخرد، مگر اینکه پســت مدافع 

ملی پوش به دفاع مرکزی تغییر کند.
فوالد، تیمی است که مدافع چپ 
مازاد پرسپولیس را به خدمت گرفت 
و ســعید آقایی را در حالی در اختیار 
خواهد داشت که او باتجربه بازی در 
ســه تیم بزرگ ایران، گزینه مطلوبی 

برای نکونام محسوب می شد.
سعید این فصل فرصت دارد تا 
نشان دهد در دفاع به تکامل رسیده و در 
فرآیند هجومی نیز می تواند خطرناک 
باشد. با این حال انتظار نکونام احتماال 
بیشتر معطوف به کارهای دفاعی است 
و آقایی باید اثرگــذاری خود در این 

بخش را نشان دهد.
گل گهر که این فصل مدافع چپ 
خود میــالد زکی پور و هافبک چپ، 
ســعید صادقی را از دست داد، چند 
روز پیش درخشان مهر را به خدمت 
گرفت. بازیکنــی که از ذوب آهن به 
فوتبال ایران معرفی شد اما هرگز فروغ 
مورد انتظار را نداشت و حاال این یک 
فرصت فوق العاده اســت تا توانایی 

خود را نشان دهد.
در پرســپولیس امــا همه چیز 
متفاوت اســت؛ تیمی که ســالها با 

مدافعان چپ کالســیک نظیر محمد 
انصاری، محمد نادری و سعید آقایی 
در میادین حضور یافت، این فصل در 
حالی که به دنبال جذب امید نورافکن 
بود و به موفقیت نرسید، یک چهره نام 
آشنا اما غیر تخصصی را در این پست 

خواهد داشت؛ وحید امیری.
امیــری فصل پیش شــش بار 
بــه عنــوان مدافع چــپ در ترکیب 
پرســپولیس به میدان رفــت و اتفاقا 
عملکرد خوبی هم داشت اما تردیدی 
نیســت که بهترین روزهای فوتبال 
او، در پســت هافبک و وینگر چپ 
رقم خورد. با ایــن حال محدودیت 
پرسپولیس در این پست باعث شده تا 
این ستاره مصدوم، گزینه غیرمترقبه  اما 
نخست یحیی برای سمت چپ خط 
دفاعی باشد. نکته جالب اینکه یحیی 
شجاعانه سعید آقایی و علی شجاعی 
را از تیم کنار گذاشــت تا نشان دهد 
از عملکــرد آنها رضایت ندارد و ایده 

جدید خود را دنبال می کند.
البتــه محمدمهــدی احمدی 
بازیکن ٢١ ســاله و خرید تابستانی 
پرســپولیس در این پست است که از 
نفت مسجدسلیمان با هزار امید و آرزو 
به پرســپولیس آمده و تالش خواهد 
کرد تا زمان بازگشــت وحید امیری، 
جلوتر از علی نعمتی در ترکیب اصلی 
جای بگیرد و شاید او همه را سورپرایز 

کند و معادالت را بر هم بزند.

به استقبال چهار نبرد مرگ و زندگی؛

معادالت پیچیده و سرگیجه آور؛ 
اینگونه صعود می کنیم

وحید امیری و جایی که ممکن است جام جهانی را ببازد!
گروه ورزشی-روزنامه تایمز گزارش داد کریستیانو رونالدو از طرف یک باشگاه بزرگ پیشنهاد دریافت کرده و به 

منچستریونایتد اطالع داده امسال تابستان قصد جدایی دارد.
یکی از مهم ترین خبرهای نقل و انتقاالت تابستانی امسال، امروز توسط روزنامه معتبر تایمز مخابره شد؛ کریستیانو 

رونالدو از یک باشگاه بزرگ پیشنهاد دریافت کرده و به منچستریونایتد اطالع داده که قصد جدایی دارد.
ابرستاره پرتغالی کمتر از یک سال بعد از پیوستن دوباره به باشگاه منچستریونایتد حاال از مدیران باشگاه خواسته که 
با جدایی اش موافقت کنند. تایمز می گوید رونالدو به صورت خصوصی از باشگاه دیگری پیشنهاد دریافت کرده ولی به 

یونایتد گفته اگر به زودی پیشنهادی رسمی از راه برسد باید با جدایی او موافقت کند.
در این گزارش اشــاره شــده  رونالدو که در حال حاضر سی و هفت ساله است؛ اعتقاد دارد تا سه یا چهار سال دیگر 
می تواند در باالترین سطح فوتبال بازی کند. او به همین خاطر مایل است در این مدت باقی مانده در باشگاهی حضور داشته 

باشد که امکان اضافه شدن به تعداد جام های قهرمانی و افتخاراتش را فراهم کند.
روزنامه تایمز به نقل از منابع نزدیک به کریســتیانو می گوید او همچنان برای 
باشگاه و هوادارانش احترام زیادی قائل است. اما رونالدو هم به دالیل ورزشی و هم 
به دالیل شخصی به دنبال انتقال از این تیم است. گفته می شود رونالدو و خانواده اش 
از ماه آوریل و با مرگ پســر نوزادشــان، از نظر روحی شرایط خوبی را پشت سر 

نگذاشته اند. این در حالی است که رونالدو فصل گذشته، 
در فصلی که یونایتد حال و روز خوبی نداشت، برای این 

تیم درخشان ظاهر شد. رونالدو در رقابت های مختلف برای 
یونایتد ٢۴ گل به ثمر رساند که از این تعداد، ١8 گل در لیگ برتر به ثمر رسید. 
یونایتد در پایان نتوانست جایگاهی بهتر از رتبه ششمی لیگ برتر را به دست بیاورد.
یکی از دالیل رونالدو برای جدایی از یونایتد احتماال عدم حضور این تیم 
در فصل آینده لیگ قهرمانان است. شیاطین سرخ نتوانستند یکی از چهار رتبه 

اول جدول لیگ برتر را به دست بیاورند.
بــه گفته خبرنگار تایمز، چلســی و بایرن مونیخ شــروع بــه مذاکره با 
مدیربرنامه های کریســتیانو رونالدو کرده اند، مارکا هم در مطلبی مدعی شده 
هواداران رئال مادرید از پرز درخواست کرده اند برای جذب فوق ستاره پرتغالی 
اقدام کند. در یکی از تازه ترین واکنش ها به این خبر، دیوید اورنستین، خبرنگار 

اتلتیــک کــه پیش از این خبر جدایی رونالدو از یونایتد را تایید کرده بود، دقایقی 
پیش مدعی شد با وجود درست بودن خبر قصد رونالدو برای جدایی، اما باشگاه 
منچســتریونایتد همچنان بر این عقیده است که رونالدو فروشی نخواهد بود و با 
توجه به قراردادی که با باشــگاه دارد یک سال دیگر در اولدترافورد بازی خواهد 

کرد.

بمب تابستانی؛ رونالدو از یونایتد جدا می شود
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