
گــروه ورزشــی - مربی 
ذوب آهن می گوید درست است 
خوب دفاع می کنند اما بازی دفاعی 

ارائه نمی دهند.
دربــاره  نــوری  محمــد 
وضعیت ذوب آهنی ها اظهار کرد: 
خداراشکر شرایط تیم خوب است 
و داریم صبح و بعد از ظهر تمرین 
می کنیم و آماده شروع مجدد لیگ 
می شویم. امیدواریم اولین پیروزی 
را مقابل پیکان به دســت آوریم تا 
رونــد خوب مــان را ادامه دهیم. 
پیکان هم تیم خوبی اســت و در 
مدیریتش هم تغییراتی را به وجود 

آورده اســت. مدیران این باشــگاه و آقای شــکوری خیلی خوب می توانند به ساختار تیم شان کمک کند و امیدوارم 
موفق باشند.

او درباره رکورد شــش تســاوی پیاپی ذوب آهن در تاریخ لیگ برتر گفت: باالخره جلوی پرسپولیس و تیم های 
قدرتمند این نتایج را به دست آوردیم. مقابل مس رفسنجان، تراکتور و سپاهان هم به تساوی رسیدیم و در خارج از 
خانه هم شکست نخوردیم. فکر نمی کنم نتایج ما قابل انتقاد باشد و به نظر من عالی نتیجه گرفتیم. امیدوارم مقابل پیکان 
بتوانیم این روند را ادامه دهیم و جایگاه مان را در جدول بهبود ببخشیم. باتوجه به بازی هایی که داشتیم خوب بودیم.
مربی ذوب آهن درباره گل نزدن این تیم و مشــکل خط حمله شــان عنوان کرد: ما روی سعید باقرپسند حساب 
می کردیم اما متاسفانه مصدوم شد و مجبور شدیم محمدرضا سلیمانی را اضافه کنیم اما از نظر بدنی آماده نبود. اکنون 
تازه به شرایط خوبش رسیده است. داریم کار می کنیم تا بتوانیم مشکل گلزنی را حل کنیم. ما دفاعی بازی نمی کنیم. 
درســت اســت خوب دفاع می کنیم اما بازی دفاعی ارائه نمی دهیم. درســت است گل زده کمی داریم اما تعداد گل 

خورده بسیار پایینی هم داریم.
او اضافه کرد: البته امسال همه بازی ها سخت است اما با یک پیروزی به شرایط ایده آلی می رسیم. دارکو بیدوف 
را هم جذب کردیم که قبال در ذوب آهن عملکرد خوبی داشت. او را آوردیم تا بتوانیم از تجربیاتش استفاده کنیم. البته 
او اکنون از نظر بدنی در شرایط ایده آلی نیست اما رفته به رفته شرایط بدنی اش بهتر می شود و به ما کمک خواهد کرد.
نوری درباره کار با مهدی تارتار و اولین تجربه مربی گری اش عنوان کرد: خیلی خوشحالم که با تارتار و مجموعه 
ذوب آهــن کار می کنــم. مهدی تارتار پیش از این مربی من بود و چیزهای زیادی از او یاد می گیرم. امیدوارم در ادامه 
مســیر بتوانم به او کمک و از تجربیاتش اســتفاده کنم. تارتار جزو سه مربی برتر کشور است و من خوشحالم دارم با 

او کار می کنم.

نوریمربیذوبآهن:

ذوبآهندفاعیبازینمیکند

ورزشی10
گــروه ورزشــی-  کارلوس 
کــی روش مهم ترین چهــره بازی 
ایــران و اروگوئه بود. او بعد از ســه 
ســال به نیمکت تیم ملی بازگشت 
 و هدفــی جــز شــروع قدرتمنــد 

نداشت. 
امــا جــدا از همه این مســائل 
اســتراتژی وی در ایــن مســابقه 
مشخص می شــد. اینکه چه رفتاری 
دارد و چــه تاکتیکــی را می خواهد 
در تیم ملی پیاده کند، ســواالتی بود 
 کــه بــرای فوتبال دوســتان وجود 

داشت.
او از همــان ابتــدا نشــان داد 
که به حواشــی همیشــگی فوتبال 
ایــران اهمیتی نداده اســت. در چند 
وقت اخیر فدراســیون فوتبال و تیم 
 ملی حواشــی زیادی را دور خود د

یدند. 

از برکناری اســکوچیچ تا آمدن 
کی روش و شایعاتی که برای انتشار 
اولین لیســت تیم ملــی زیر نظر این 
مربی پرتغالی وجود داشت. اما او با 
تجربه تر از قبل شده و به این مطالب 
توجه نداشــت. نمونه آن  هم دعوت 
از بازیکنانی بود که نام آوردن از آن ها 

حاشیه ساز بود. 
امــا کی روش بــه آن ها 

توجهی نکرد و عالوه بر آن 
برخی از همان بازیکنان 
را در ترکیب اصلی قرار 
داد تا نشان دهد کسب 
برایش  دلخواه  نتیجه 
از همــه چیز واجب 

تر است.
شاید مهم ترین 
از  کــه  نکتــه ای 
بــدو ورود دوباره 

کــی روش بــه ایــران 
چشــم مــا را گرفت، 
برخورد بســیار آرام و 
رفتار با طمانینه اش بود. 
موردی که فکر می کردیم 
مســابقات  حیــن  در 

کنــار گذاشــته شــود و دوبــاره 
 همــان رفتــار همیشــگی را از وی 

ببنیم. 
اما کی روش انگار سیاســتش 
را از قبــل انتخاب کرده، او کنار خط 
آن ســطح از پختگی که در ســن 70 

سالگی را به دست آورده را به نمایش 
گذاشت. 

نتیجه  آن هم شد تزریق آرامش 
بــه بازیکنان درون زمین و در نهایت 

بردی که با صبر به دست آمد.
یکی از نکات مشترکی که قبال 

هم از او دیده بودیم، آماده کردن تیمی 
سختکوش بود. ایران مقابل اروگوئه 
موقعیت خطرناکی به حریف نداد و 
اکثر فرصت  آن ها با شوت از راه دور 

به دست آمد. 
این دقیقا همان تیمی اســت که 
در جام جهانی 2018 هم دیده بودیم. 
ســخت بباز، سمج و فرصت طلب. 
توپ و میــدان را در اختیار حریف 
قرار می دهد اما از تک موقعیت های 
به دســت آمده نهایت اســتفاده را 
 بــرده و آمــار پیروزی خــود را باال 

می برد.
نقطــه عطــف کــی روش اما 
تعویض هایی بود که مقابل اروگوئه 
انجــام داد. 4 تغییری که در دقیقه 68 
انجام شــد و تنهــا 11 دقیقه برای به 
ثمر رســیدن زمان احتیاج داشت. به 
صحنــه گل ایران دقت کنید؛ طارمی 

خودش موقعیــت را از میانه میدان 
شــروع کرد، کریــم انصاری فرد در 
متن حمله قــرار گرفت و در نهایت 
با ارسال پاس هوشمندانه باعث شد 
طارمــی گل مهمی را در کارنامه اش 

ثبت کند.
حاال کی روش شده است همان 
مربی ای که انتظارش را می کشیدیم. 
معمار تیمی کــه جانش را در میدان 
می گذارد تا نبازد، هوشمند است و به 
دنبال استفاده از موقعیت های طالیی 
و در نهایــت آرامــش را می توان از 
تمامی اعضای تیم ملی دریافت کرد. 
حــاال می تــوان با ایــن روند 
امیدوار بــه موفقیت در جام جهانی 
بود، مســابقاتی که تا کمتر از 60 روز 
دیگر شروع می شــود و می تواند به 
رویایی ترین مســابقات برای ایران 

تبدیل شود.

سختبباز،بااستراتژیمشخصوتعویضهایسرنوشتساز؛

کارلوس کی روش، فرمانده ای 
برای رویا پردازی جهانی!

تیم ملی با هدایت کارلوس کی روش دقیقا به همان تیمی تبدیل شده که انتظارش را داشتیم. تیمی که
 می جنگد و در نهایت از بهترین فرصت نهایت استفاده را برده و به پیروزی می رسد.

گروه ورزشی - مهاجم پیشین 
استقالل با بیان اینکه تعطیلی لیگ به 
ســود همه تیم ها بوده است، گفت: با 
گذشت ۵ هفته از لیگ برتر استقالل 
هنــوز انتظارات را بــرآورده نکرده 

است.
 ادموند اختر با اشاره به شرایط تیم 
فوتبال اســتقالل و تعطیلی لیگ برتر 
گفت: استقالل همانند دیگر تیم های 
لیگ برتری در تعطیالت اردوی تیم 
ملی است، آنها در آخرین دیدار خود 
به یک برد خوب دست پیدا کردند اما 
تعطیالت لیگ به خاطر تیم ملی باعث 
شد برخی ها اعتقاد داشته باشند روند 
موفقیت استقالل متوقف شده است.

وی ادامــه داد: اســتقالل در 
هفته های ابتدایی لیگ که آن را سپری 
کردیم هنوزنتوانســته انتظارات را بر 
آورده کند درســت است که شرایط 
این تیم در جدول بهتر شــده اما کادر 
فنی باید تمرکزش را روی تیم بیشتر 
بگذارد، آبی ها باید راهکاری پیدا کنند 
که اگر تیم های دیگری مانند پیکان با 
الیه های دفاعی فشرده مقابل این تیم 
قرار گرفتند راهی برای پیروزی پیدا 
کنند، یکی از دالیلی که استقالل مقابل 
نســاجی به برد خوبی دست پیدا کرد 
این بود که نساجی دفاعی بازی نکرد 
اما آیــا در ادامه لیگ باز هم تیم هایی 
هستند که مقابل استقالل دفاعی کنند؟ 
و اگر این اتفــاق بیفتد کادر فنی چه 
برنامه ای برای عبور از الیه های دفاعی 

حریف دارد تا بتواند به گل دست پیدا 
کند.

اختر در پاسخ به این پرسش که 
برخی ها معتقدند خط هافبک استقالل 
نیاز به ترمیم دارد، گفت: کدام یک از 
تیم های لیگ برتری مشــکل هافبک 
ندارند؟ شــما تیمــی را پیدا کنید که 
در خط هافبــک بازیکنان بزرگی به 
خدمت گرفته اســت کــه می توانند 
پــاس آخــر را داده و مهاجمان را در 

موقعیت گلزنی قرار دهند، بعد 
از رفتــن مجتبی جباری، 

علی کریمی دیگر شاهد 
در  بازیساز  هافبک 
فوتبالمان نبوده ایم، 
هافبکی که بتواند در 

صــدم ثانیه نتیجه را تغییر 
دهد.

وی ادامه داد: استقالل 
باید با همین داشته هایش 

لیگ را ادامه دهد، مگر 
سال گذشته با همین 
نشد؟  قهرمان  نفرات 
قهرمانی  نبایــد  البته 
فصل پیــش و اینکه 
این تیم بدون باخت 
به جام دســت پیدا 
کرد را مرتب تکرار 
کنیــم تــا بازیکنان 

تحــت فشــار قــرار 
بگیرند. اما باید بپذیریم که کادر فنی 
خودش این بازیکنان را انتخاب کرده 

و باید از همین داشــته هایش استفاده 
کند.

مهاجم پیشین استقالل در مورد 
دیدار آینده اســتقالل برابر گل گهر 
ســیرجان گفت: تیم های قلعه نویی 
همیشه قابل احترام هستند مقابل آنها 
بازی کردن سخت است، آنها به دنبال 
رســیدن به صدر جدول و قهرمانی 
هستند. استقالل هم باید همانطور که 
مقابل نساجی بازی کرد بتواند مقابل 

این تیم بازی کرده و به برد دست یابد. 
امتیاز برد برابر گل گهر شش امتیازی 
اســت چون هم استقالل توانسته سه 
امتیاز خود را به دســت بیاورد و هم 
سه امتیاز از یکی از رقبا برای قهرمانی 
بگیرد که در مجموع می تواند صاحب 

شش امتیاز شود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: 
امیــدوارم آبی ها این فصل بتوانند باز 
هم همانند فصل گذشــته به قهرمانی 
برسند، با آمدن آجورلو دو سال است 
که اســتقالل مشــکل مالی چندانی 
نداشته، آرامش برقرار بوده و بازیکنان 
تمرکزشــان روی تمرین و مســابقه 
است و انتظار می رود با ادامه بازی ها 
استقالل نتایج بهتری کسب 
کنــد و بــاز هم 
قهرمانی  بــه 

دست یابد.
در  وی 
مــورد وضعیــت این 
روزهــای تیــم ملی و 
حضــور دوبــاره کی 
روش گفت: از لحاظ 
وجهــه اجتماعی و 
فوتبالی کارلوس کی 
روش یک سر و گردن 
باالتــر از اســکوچیچ 
اســت، باید بپذیریم آمدن و 
رفتن اسکوچیچ به تیم ملی هر 
دو اشتباه بود می توانستیم با 
یک مربی خوب داخلی هم 

به جام جهانی صعود کنیم. اما اتفاقاتی 
افتاد که اشتباه کردیم و از اسکوچیچ 
اســتفاده کردیم حاال هم کی روش را 
آورده ایــم که در جام جهانی برایمان 
چــه کاری انجام دهــد، مطمئنم چه 
کی روش، چه اســکوچیچ ما در جام 
جهانی صعــود نخواهیم کردو هیچ 
اتفاق خاصی بــرای فوتبال ما اتفاق 
نخواهد افتاد. در گروه مقدماتی باتیم 
های ضعیفی بــازی کردیم که حتی 
می توانســتیم با ابــرام چرخی هم به 

جام جهانی صعود کنیم.
وی با انتقاد از عملکرد فدراسیون 
فوتبــال در ادامه گفت: پولی را که به 
کی روش دادیم و می دانیم به مرحله 
بعــد هم صعود نخواهیــم کرد یا به 
اســکوچیچ می دادیم یا از یک مربی 
ایرانی استفاده می کردیم حاال باید هم 
حق و حقوق اســکوچیچ را بدهیم تا 
با شکایتش به فوتبالمان ضربه نزند و 
هم بایــد مبلغ کالنی به کارلوس کی 
روش بدهیم و خوشــحال و امیدوار 
باشیم در جام جهانی عملکرد خوبی 

داشته باشیم.
اختر در پایان خاطرنشــان کرد: 
دو بازی حســاس و تدارکاتی برابر 
اروگوئه و ســنگال داریــم امیدوارم 
کادر فنــی تیم ملی بتوانــد با انجام 
این دو بــازی بتوان نقاط ضعف تیم 
ملی را برطرف کند و شــاهد حضور 
پرقدرت تیم ملی کشــورمان در جام 

جهانی باشیم.

گروه ورزشی - با رفتن محمد 
بنا از تیم ملی کشــتی فرنگی، نفرات 
پشــت خط مانده بار دیگــر امیدوار 
شــدند تا با برگزاری رقابت انتخابی 
شانس ملی پوش شدن را داشته باشند.
بسیاری از مدعیان کشتی فرنگی 
بر این باورند که قربانی نگاه متفاوت 
محمد بنا شــدند چراکه آقای خاص 
هیچــگاه اعتقاد چندانــی به انتخابی 
نداشــت و از نظر او انتصاب با روش 
فنی خودش تنها راه ملی پوش شــدن 

بود. 
در همیــن راســتا بســیاری از 
کشــتی گیرانی که پس از دست و پا 
کردن اسم و رســم، خود را در قواره 
تیم ملی می دیدنــد، چون مورد نظر 
آقای خــاص نبودند خیلی زود محو 
و ناپدیــد می شــدند، اما حــاال این 
نفرات پشــت خط مانده و مغضوب 
بــا تغییــرات اخیــر در رأس امور 

کشــتی فرنگی امیــد فراوانی برای 
 رســیدن به دوبنده تیم ملی خواهند 

داشت. 
درســت اســت روش انتصابی 
برخــی اوقات با نتایج درخشــان و 
عملکرد رضایت بخش فرنگی کاران 
در مســابقات مهم نیز همراه بوده، اما 
ایــن روش باعث از بین رفتن نســل 
جوانی شد که می توانست هم اکنون 
جانشین بزرگان کشتی فرنگی باشد، 
اتفاقی که به دلیــل نگاه خاص آقای 
خاص رخ نداد و امروز باید حسرت 

روز های گذشته را بخوریم. 
حال با توجه به تجربه نا موفق در 
کشتی فرنگی، حسن رنگرز سرمربی 
جدید تیم ملی بایــد نگاه ویژه ای به 
فرآیند انتخابی داشــته باشد تا روی 
تشک مسابقه و در مبارزه مستقیم حق 

به حق دار برسد. 
بعــد از ناکامی تیم ملی کشــتی 

فرنگی در رقابت های جهانی 2022، 
محمد بنا از ســمت خود کناره گیری 
کــرد و علیرضا دبیر بالفاصله پس از 
بازگشت از مســابقات جهانی، طی 
حکمی حسن رنگرز عنواندار کشتی 
جهان را به عنوان ســرمربی تیم ملی 

منصوب کرد. 

در پایــان رقابت های کشــتی 
فرنگی قهرمانی سال 2022 جهان که 
در شهر بلگراد صربستان برگزار شد 
تیم های ترکیه، آذربایجان و صربستان 
به ترتیب بــا 12۵، 118 و 110 امتیاز 
اول تا سوم شدند و تیم ایران نیز با 81 

امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.

گــروه ورزشــی - ال موندو 
شــروطی را که مســی برای ماندن 
 در بارســلونا مطرح کرده بود فاش 

کرد.
جدایی لیونل مسی از بارسلونا 
بدون ســر و صدا نبود و این بازیکن 
 با حواشــی زیــاد تیمــش را ترک 

کرد. 
"ال  اســپانیایی  روزنامــه 
موندو" اسنادی را منتشر 
کرد که نشــان می دهد 
آرژانتینــی  مهاجــم 
برای امضای قرارداد 
جدید چه خواســته 
ای از این باشــگاه 

داشته است.
ســال  در 
2021، لیونل مسی 
از بارســلونا جدا 
که  سناریویی  شد؛ 
ســال ها غیرممکن 

تلقی می شد و باعث خشم و ناراحتی 
هواداران کاتاالن ها شد. 

تمدید نشــدن قرارداد بازیکن 
آرژانتینــی پس از بیش از 20 ســال 
حضــور در این باشــگاه، ظاهراً به 
دلیل خواســته های این فوق ستاره 
نیز بوده اســت که باشگاه نتوانست 
 یــا نمی خواســت آنها را بــرآورده 

کند.
روزنامــه اســپانیایی ال موندو 
ایمیل هایی را منتشر کرد که گفته می 
شود بین جوزپ ماریا بارتومئو رئیس 
وقت باشــگاه و خورخه مسی پدر و 
مشــاور برنده هفت توپ طال ارسال 

شده است. 
در نتیجــه، بارتومئــو قرارداد 
جدیــدی را به مســی پیشــنهاد داد 
 و مایــل به ماندن مســی در این تیم 

بود.
گفته می شــود مســی نیز این 
موضــوع را رد نکــرد اما شــرط و 

شــروط های زیــادی داشــت که 
بایــد رعایت مــی شــد. گفته می 
شــود کــه او فقــط بــرای امضای 
 قــرارداد، 10 میلیون یــورو پاداش 

می خواست. 
همچنین درخواست سه درصد 
ســود بــرای بازپرداخــت کاهش 
حقــوق در طــول دوران کرونــا و 
همچنین تضمین افزایش حقوق در 
 صورت افزایــش مالیات در آینده را 

داشت.
همین شرایط باعث شد تا سران 
بارسلونا قید تمدید قرارداد با بازیکن 
خــود را بزنند و او راهی پاری ســن 

ژرمن شود.
باشگاه بارســلونا در بیانیه ای 
خشــم خــود را از افشــای عمدی 
اطالعات ابراز کرد و از اقدام قانونی 
علیه ال مونــدو خبر داد. با این حال 
باشــگاه در مورد محتــوای مطالب 

اعتراضی نکرد.
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بدینوسیله از کلیه مالکین آپارتمانهای برجهای شهرآفتاب کیش دعوت 
میگردد جهت شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ 

1401/07/16 ساعت 19 در محل استخر شهرآفتاب حضور برسانند.
دستور جلسه :

- بررسی و تصمیم گیری در  مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مالکین آپارتمان های برجهای مجتمع شهرآفتاب کیش 

)نوبت سوم(  

جمعی از مالکین شهرآفتاب
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میگردد جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1401/07/16 

ساعت 19:30 در محل استخرشهرآفتاب حضور برسانند.
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فوق العاده می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مالکین
 آپارتمان های برجهای مجتمع شهرآفتاب کیش 
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