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آنچه از سهشنبه شب جالب لیگ قهرمانان اروپا باقی ماند

وکیل کیروش:

احتمالبرکناریکرانچار

«کامبک» در کام مرگ

چارهای جز شکایت از فدراسیون
فوتبال ایران نداشتیم

وکیل کارلوس کیروش با تأیید شکایت مربی
پرتغالی از فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد که
موکلش چارهای جز این کار نداشته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از  ،SIDکارلوس
کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران
که اکنون هدایت تیم ملی فوتبال کلمبیا را
عهدهدار است بار دیگر و این بار از طریق
وکیلش بر لزوم طرح شکایت از ایران به فیفا
تاکید کرده است.
وکیل کارلوس کیروش در گفتوگو با
رسانهها تأیید کرد این مربی از فدراسیون
فوتبال ایران بابت پرداخت نشدن حقوقش
شکایت کرده است.
در همین رابطه این وکیل گفت :متأسفانه
کارلوس چارهای جز شکایت نداشت.
خبرگزاری فرانسه نیز اعالم کرده کیروش به
فیفا شکایت کرده است .کیروش حقوق  ۶ماه
پایانی حضورش در ایران را از فدراسیون فوتبال
ایران طلبکار است.
این خبرگزاری با بازنشر گفتوگوی ایسنا با
کیروش به نقل از مسئول حقوقی فدراسیون
فوتبال ایران نوشته است که ایران نیز امکان
طرح شکایت از این مربی پرتغالی را دارد.
واشنگتن پست ،اسپورت اسپانیا ،اسپورت
 ۲۴و اکیپ فرانسه نیز گفتوگوی کیروش با
ایسنا و تأیید شکایتش از ایران را بازتاب دادند.
کیروش  ۸سال در تیم ملی ایران بود و دو
حضور در جام جهانی را تجربه کرد و در آخرین
حضور در جام ملتهای آسیا در مرحله نیمه
نهایی با شکست از ژاپن حذف شد.

جهانورزش

هرگز نباید نگران تسویه حساب با ابرستاره
آرژانتینی بارسلونا باشید .بعد از شروع امیدوارکننده
منچستریونایتد در ورزشگاه نیوکمپ ۵ ،دقیقه
زمان الزم بود تا بین دقایق  ۱۶تا  ۲۰دیدار برگشت
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان لیونل مسی از
خجالت دفاع خوب و تخریبگر یونایتد در بازی
رفت ،انتقادهای کارشناسان در مورد مسابقه یک
هفته پیش و حتی ضربه غیرعمد اسمالینگ در
آن مسابقه دربیاید و عمدا بهشت نیوکمپ را برای
شیاطین جهنم کند.
به گزارش سایت نود ،خود منچستریها هم
میدانند به خاطر نخوردن گلهای بیشتر خیلی
خوششانس بودند اما همین  3گل هم برای
شستن دفتر خاطرات شیرین سولسشائر در
ورزشگاه محبوبش کافی بود .کلیدیترین صحنه
مسابقه زانو زدن سنگربان یونایتد بعد از اشتباه
مهلک برابر کارگردان هنرمند بارسلونا نام داشت؛
 2نفری که به ترتیب با نمرات  ۴.۶و  ۱۰از سایت
«هواسکورد» به عنوان بدترین و بهترین بازیکنان
این مسابقه شناخته شدند .ثبت عدد  ۱۰در مقابل
شماره  ۱۰بارسلونا اتفاق تازهای نیست اما نمره
بیش از حد ضعیف  ۴.۶برای شماره یک منچستر
یونایتد میتواند رقم خبرساز قرارداد جدیدش را
دستخوش تغییر کند .بعد از دو گل مسی همه
چیز برای شاگردان سولسشائر تمام شد .فقط
شاید او برای لرزیدن انگشتانش شبیه فرگوسن
بعد از شکست سخت مقابل بارسلونا هنوز خیلی
جوان بود.
سهم لیورپول
از نکاتی که به تلخی شکست یونایتد میافزود و
بیشتر سبب محو شدن خاطرات شیرین ورزشگاه
نیوکمپ میشد ،لیورپولی بودن دو سوم از خط
آتش بارسا بود .گل تماشایی کوتینیو ستاره
سابق لیورپول تیری بود بر قلب همچنان امیدوار
هوادارانی که طعم شیرین بازگشت هنوز زیر
زبانشان وجود داشت؛ تیری که به آنها بیشتر
از پیش یادآوری میکرد این فصل برایشان زیر
سایه درخشش لیورپول به سرانجام خواهد رسید.
اسکات مکتومینای برای تکرار بازی منسجم و
قطعتوپهای بینقص دیدار رفت موفق نشان
نداد و پل پوگبا هم اگر قرار بود با همین مسابقه
قضاوت شود میتوانست زیدان و رئالمادرید را
برای به خدمت گرفتنش منصرف کند .در نهایت
هم تکرار بیماری مرموز خط حمله منچستر و
گلزنانی که گل نمیزنند قطعه دیگری از پازل
ناکامی منچستریها نام گرفت .اعتماد به نفسی
که از وجود مهاجمان باکیفیت یونایتد رخت

کالنی :موضوع در کمیته فنی
مطرح شده است

سهشنبه شب لیگ قهرمانان با شکست تلخ برای تیمهایی همراه بود که با بازگشتی باشکوه پا به این مرحله گذاشته بودند.

در تورین
وهمزمان با
درخشش
و موفقیت
لیونلمسی
در ورزشگاه
خانگی،رونالدو
برایموفقیت
در ورزشگاه
خانگی به اندازه
کافی موفق به
درخشش نشد
بربسته ،قرمزهای شهر منچستر را در سرازیری
و بحران مبهمی قرار داده است .آوردن سانچز،
لوکاکو و دالو به جای لینگارد ،رشفورد و مارتیال
یا به عبارتی عوض کردن هر  3مهره خط حمله
منچستر توسط سرمربی این تیم شاهدی بر حال
بد این تیم در خط حمله است .خط حملهای که با
درخشش لوکاکو بازگشتی باشکوه را در پاریس رقم
زد ،این بار کار خاصی صورت نداد.
سناریوی مشابه برای یوونتوس
در تورین وهمزمان با درخشش و موفقیت
لیونل مسی در ورزشگاه خانگی ،کریستیانو رونالدو
برای موفقیت در ورزشگاه خانگی به اندازه کافی
موفق به درخشش نشد؛ اتفاقی که همزمان
بودنش در تعیین سرنوشت توپ طالی ششم
برای این  2ستاره تعیینکننده خواهد بود .رونالدو
هم بهترین بازیکن تیمش در دیدار مقابل آژاکس
در یکچهارم پایانی لیگ قهرمانان بود اما نمره
 ۷.۳از هواسکورد در مقابل امتیاز  ۸.۱دهلیخت
چندان به چشم نیامد .از این اتفاق سختتر
برای رونالدو این که گل پیروزی تیم حریف را هم
مدافع طالیی پسران خوب آمستردام در دقیقه

آگهی تغییرات شرکت نگار بنای سورن سهامی خاص به شماره
ثبت  8722و شناسه ملی  14007260151به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/08/02تغییرات ذیل اتخاذ
شد  -1 :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی انبوه سازی  ،باغ
شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از
مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح
می گردد -2 .محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد
 ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،دهستان سررودجنوبی ،
روستا تل خسرو ،خیابان (16متری)  ،خیابان (35متری)  ،پالک 0
 ،طبقه همکف کد پستی  7591182116تعیین گردید و ماده مربوط
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431156

آگهی تغییرات شرکت تاراز گچساران سهامی خاص به شماره ثبت
 1321و شناسه ملی  10680022715به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/11/04تغییرات ذیل اتخاذ شد  :عباس سعادت نیا
به شماره ملی  3149311918به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
و آقای نصیر جمالی به شماره ملی  1971212342به سمت رئیس
هیات مدیره و آقای فرشاد جمالی به شماره ملی  1829186477به
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای نصیر جمالی
( رییس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431158

آگهی تغییرات شرکت ایمن بتن سادات سهامی خاص به شماره ثبت
 2281و شناسه ملی  14007166015به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/24تغییرات ذیل اتخاذ شد 1- :سید
مهرداد خادمی به شماره ملی 4251136063و ایمان امیرپور به شماره ملی
 6309854951و سید مسعود کشاورز به شماره ملی  4250947270و صیاد
آریامنش به شماره ملی4251109821به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند  2-گردآفرین پالیز به شماره ملی 4250091481
به سمت بازرس اصلی و طهورا داستانی به شماره ملی 4609933462به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3-روزنامه
کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دهدشت
()431167

آگهی تغییرات شرکت چشمه چنار دنا سهامی خاص به شماره ثبت 4755

یاسوج ()431166

اگهی تغییرات شرکت سازند دژ کوهپایه سهامی خاص به شماره
ثبت  7085و شناسه ملی  14004385516به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/13تغییرات ذیل اتخاذ
شد  -1 :حسین حسین پور به شماره ملی  4070446397و روناک
عارف نیا به شماره ملی  1378212762و راضیه پارسا به شماره ملی
 4131445476به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2لیالعالی نیا به شماره ملی  6139522005به سمت
بازرس اصلی و پروین عالی نیا به شماره ملی  4060305154به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه
کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431169

آگهی تغییرات شرکت یاسوج پخش دلسا سهامی خاص به شماره
ثبت  6574و شناسه ملی  10680084047به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/27تغییرات ذیل اتخاذ
شد 1- :ناصر رضائی به شماره ملی  4269689382و سجاد رضائی
منصورآباد به شماره ملی  4231760209و قلندر رضائی منصورآباد به
شماره ملی  4230584113به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند  -2صدیقه ویسی پور به شماره ملی 4232214089
به سمت بازرس اصلی و الهام ویسی پور به شماره ملی 4220045252
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-3 .
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431170

 ۶۷به ثمر رساند.همبازی احتمالی لیونل مسی در
فصل بعد با لباس بارسا رویای رویارویی مجدد لئو
با رونالدو در فینال لیگ قهرمانان را از او گرفت
و به جایش رویای کسب توپ طالی ششم را به
لیونل هدیه داد .حاال رقابت بین غولهای فوتبال
در قاره سبز برای جذب جوانی که در یک سال
در نبردهای تن به تن با امباپه و رونالدو سربلند
بیرون آمده است ،داغتر از همیشه بوده و بارسا،
بایرنمونیخ،لیورپول،منچستریونایتد،رئالمادرید
و حتی همین تیم یوونتوس برای به خدمت گرفتن
ماتیاس دهلیخت حاضر به پرداختن سنگینترین
دستمزدها خواهند بود.
بازی تقریبا برابر و سریع  2تیم آژاکس و یوونتوس
با برتری معنیدار تیم هلندی در بردن نبردهای تن
به تن ،برند ه نهایی خودش را شناخت.این اعداد و
ارقام باز هم نقش دهلیخت را که از  ۱۷رویارویی
موفق تیمش  ۵نبرد به نام او ثبت شده بود پررنگ
تر جلوه میدهد .یوونتوس با خروج بوفون و ورود
رونالدو هم حذف شد تا شیرینی موفقیت در سری
 Aو بازگشت قدرتمندانه در مقابل اتلتیکو طعم
خودش را از دست بدهد .آژاکس با پسران جوانش

همچنان میتازد و به دنبال تاریخسازی است .این
تیم به تازگی با به ثمر رساندن  ۱۰۰گل در لیگ
هلند خبرساز شده بود و حاال نشان داد رویاهای
بزرگتری در سر میپروراند؛ نه در تعداد توپ طال
برای یک بازیکن بلکه برای کسب یک جام طالیی
برای یک تیم.
بازگشتهای شکست خورده
تیمهایی که در مرحله قبل موفق به «کامبک»
شده بودند در این مرحله و سهشنبه شب به کام
مرگ کشیده شدند؛ حذفی که شاید از الیههای
روانشناختی تیمهای موفق در بازگشت واعتماد
به نفس و خیال راحت و شاید غرور بیش از حد
آنها پرده بردارد.
یوونتوس و منچستریونایتد در یکی دیگر از
شبهای خاطرهانگیز میدان پر تب و تاب لیگ
قهرمانان در مقابل تیمهای وامدار به فلسفه
یوهان کرایف بزرگ از این رقابتها کنار رفتند تا بار
دیگر کنار نرفتنی بودن نام اسطوره هلند و بارسلونا
و آژاکس بیشتر نمایان شود .شاید دستاورد بزرگ
سهشنبه شب درخشیدن دوباره نام یوهان کرایف
در فوتبال اروپا باشد.

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال میگوید
در دو هفته گذشته صحبتهایی در کمیته فنی
فدراسیون فوتبال در خصوص برکناری سرمربی
تیم ملی امید مطرح شده بود.
حسین کالنی ،عضو کمیته فنی فدراسیون
فوتبال در گفتوگو با ایسنا ،درباره شایعه برکناری
کرانچار از هدایت تیم ملی امید اظهار کرد :من
هم مثل بقیه این موضوع را شنیدهام .چند روز
به خاطر بیماری در خانه بودم و به جلسهای هم
دعوت نشدم اما از قبل ،صحبتهایی در این
خصوص به خاطر اینکه کرانچار توقعات الزم را
برآورده نکرده مطرح شده بود .ما شانس آوردیم
که به دور بعدی صعود کردیم .بازیکنان زحمت
کشیدند اما با نتیجه ما مقابل عراق اگر یکی از
تیمها انصراف نمیداد احتمال صعود ما وجود
نداشت .او ادامه داد :مقداری هم عدم همکاری
کرانچار با دستیاران خودش و بیاهمیت جلوه
دادن نظرات آنها در این مورد تأثیرگذار بود.
فکر میکنم تصمیم گرفته شد با کرانچار مذاکراتی
بشود تا او را کنار بگذارند .این تصمیم احتماال ًدر
جلسه کمیته فنی گرفته شده که من در آن حضور
نداشتم .در این مدت بیشترین تصمیمات در
کمیته فنی گرفته میشد و بعد از ارجاع به هیئت
رئیسه این تصمیمات تصویب میشدند ،البته
بهجز مسائل فنی .مشکالت ارزی و قیمت دالر
در این تصمیم تأثیرگذار است .با صحبتهایی که
بعد از بازی با عراق مطرح شد .قرار بود مسئوالن
در جلسهای این موضوع را طرح و حل کنند.
حاال یا حل شده یا نشده است که من نمیدانم.
عضو کمیته فنی فدراسیون با اشاره به اینکه در
ایران مربیهای خارجی نظیر برانکو حضور دارند
که باعث افتخار باشگاه پرسپولیس هستند و
همین طور دیگر مربیان خارجی که در تیمهای
دیگر موفق هستند ،گفت :ما عمال ً هیچ وقت
نتایج مثبتی از حضور مربیان خارجی نگرفتهایم.
همیشه گفتهام اگر همان شرایط مربیان خارجی را
برای مربیان خودمان فراهم کنیم صد درصد نتایج
خیلی بهتری میگیریم .بیشتر افتخارات تاریخ
فوتبال ما به خاطر مربیان داخلی خودمان است
که حتی کالسهای مربیگری هم نرفته بودند.
مسلط بودن مربی ایرانی به فرهنگ و زبان ما و
انتقال دقیق خواستهها و احساساتش به بازیکنان
از مسائل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
مربی ایرانی احساسات بازیکنانش را تشخیص
میدهد .در تیم ملی همیشه بهترین بازیکنان
حضور دارند و نیازی نیست که به آنها مسائل
ابتدایی فوتبال را یاد داد و تاکتیک پذیری باالیی
دارند .مهمترین چیز مسائل روحی و روانی است.

و شناسه ملی  10860430501به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ

 1397/11/25تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سیدوحیدعبدلی به شماره ملی
 2380179603به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سیدحسن عبدلی

به شماره ملی  4230279744به سمت رئیس هیات مدیره و سیدمهدی زارعی

به شماره ملی  2391935633به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سید هادی

روشن به شماره ملی 4232001001و مرتضی رجبی به شماره ملی 2530057291

محمدحسن غفارلو به شماره ملی 0452289531به سمت عضو هیات مدیره برای

مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد

آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سیدحسن

عبدلی (رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت سازند دژ کوهپایه سهامی خاص به شماره
ثبت  7085و شناسه ملی  14004385516به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/11/13تغییرات ذیل اتخاذ شد  :روناک
عارف نیا به شماره ملی1378212762به سمت مدیر عامل و عضو
هئیت مدیره و حسین حسین پور به شماره ملی 4070446397
به سمت رئیس هیئت مدیره و راضیه پارسا به شماره ملی
 4131445476به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد
آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
حسین حسین پور (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431171

اگهی تغییرات شرکت چشمه چنار دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 4755و شناسه ملی  10860430501به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/25تغییرات ذیل اتخاذ شد :
 -1سیدوحیدعبدلی به شماره ملی 2380179603وسیدحسن عبدلی به
شماره ملی 4230279744و سید هادی روشن به شماره ملی 4232001001و
سیدمهدی زارعی به شماره ملی 2391935633ومحمدحسن غفارلو به
شماره ملی  0452289531و مرتضی رجبی به شماره ملی  2530057291به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-تهمینه
رضوی به شماره ملی 2391084821به سمت بازرس اصلی و عبداله فتحی
موردراز به شماره ملی4230531461به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند 3-روزنامه کثیراالنتشار(ابتکار) جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431163

