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واکنش خمز به شایعه هدایت تیم ملی ایران: 
این اتفاق خوشحالم می کند!

سرمربی تیم فوتبال تراکتور به خبر منتشر شده 
جز  او  اینکه  بر  مبنی  اسپانیایی  نشریه  یک  در 
ایران است، واکنش  گزینه های هدایت تیم ملی 

نشان داد.
به گزارش ایسنا، پاکو خمز، سرمربی اسپانیایی 
تراکتور در نشست خبری پیش از دیدار با فوالد 
گفت: نوع بازی مان شفاف است. همان سبک از 
بازی را بدون توجه به حریف را ارائه می دهیم و 
فوالد تیم خوبی است. مربی خوب و بهترین های 
لیگ در نقل وانتقاالت به این تیم پیوستند و قطعا 
بازی  کرد.  خواهیم  تماشا  را  خوبی  خیلی  بازی 

سختی را در پیش داریم.
وی ادامه داد: همیشه جنگ میانه میدان وجود 
دارد و می خواهیم بازی در زمین فوالد دنبال شود. 
به  نظرم سبک بازی فوالد این است که خیلی خوب 
وسط جمع می شوند و سریع ضد حمله می زنند. ما 
هم نوع بازی خودمان را خواهیم داشت که اجازه 
ندهیم تیم حریف روی دروازه مان موقعیت ایجاد 

کند.
سرمربی تراکتور درباره بازی تیمش گفت: ما ایده 
واضحی داریم و به بازیکنان گفتم »برای اینکه به 
تیم بزرگی تبدیل شویم باید مثل یک تیم کوچک 
بدویم«، بازیکنان می دانند که باید در هر پستی 
که هستند تمام تالش شان را انجام دهند. معتقدم 
تیم مان بدون توپ هم خوب کار می کند و با فشار 
از باال و جای گیری خوب در دفاع هم با توپ و هم 

بدون توپ خوب عمل می کنیم.
وی در رابطه با خبر نشریه اسپانیایی مبنی بر 
به  ملی  تیم  هدایت  گزینه های  از  یکی  او  اینکه 
حساب می آید، عنوان کرد: این اتفاق خوشحالم 
می کند که با توجه به  زمان زمان کمی که در ایران 
حضور داشته ام شایعه حضورم در نیمکت تیم ملی 
ایجاد شده است. با گذشت زمان متوجه شده ام 
ندهیم. همچنین معتقدم  از دست  را  تمرکزمان 
ایران  فوتبال  در  بسیاری  مربیان  در حال حاضر 
وجود دارند که شایسته حضور در نیمکت تیم ملی 

برسند.
خمز در رابطه عملکرد باشگاه تراکتور در پنجره 
نقل وانتقاالت نیم فصل متذکر شد: باشگاه تمام 
تالش اش را کرد اما در این امر خیلی موفق نبود، 
چرا که بازیکنان نخواستند به تراکتور بیایند یا اینکه 

بازیکن مورد نظرمان نبودند.
سرمربی تراکتور در رابطه با حضور ۳۰ درصدی 
تماشاگران در ورزشگاه برای بازی با فوالد گفت: 
اینکه شاهد حضور هواداران  از  خیلی خوشحالم 
تراکتور خواهیم بود. معتقدم فوتبال بدون تماشاگر 
فوتبال نیست و امیدوارم در طی هفته های آتی 

شاهد حضور ۱۰۰ درصدی تماشاگران باشیم.
وی در رابطه با اینکه آیا ممکن است با سهمیه آزاد 
فیفا بازیکنی جذب شود تصریح کرد: اگر بازیکنی 
باشد که بتواند به تیم کمک کند حتما جذب خواهد 
شد. هرچند به  نظرم جذب بازیکنان در این مقطع 
دشوارتر از پنجره نقل وانتقاالت ابتدای فصل است.
خمز در رابطه با فسخ قرارداد کاوه رضایی عنوان 
کرد: رضایی از تیم حدا شد و گذشته تراکتور به 
حساب می آید و نمی خواهم در این رابطه صحبت 

کنم.
وی اذعان کرد: در فوتبال عشق و نفرت نزدیک 
همدیگر هستند و بسته به نتایج، یک نفر را دوست 

خواهند داشت یا از او متنفر خواهند بود.

 دعوت بلغارها
از جوانان والیبال ایران

ملی  تیم  از  بلغارستان  والیبال  فدراسیون 
جوانان ایران برای حضور در تورنمنت چهارجانبه 

این کشور دعوت کرد.
به گزارش ایسنا، فدراسیون والیبال بلغارستان 
با ارسال نامه ای به فدراسیون ایران از تیم ملی 
آسیا  قهرمان  ایران که در سالن ۲۰۲۲  جوانان 
شد، برای حضور در تورنمنت چهار جانبه این 

کشور دعوت کرد.
تا ۱۱  از ۹  تیم  با حضور چهار  تورنمنت  این 
برگزار  بلغارستان  کشور  در   ۱۴۰۲ سال  تیرماه 

خواهد شد.
تاکنون عالوه بر تیم ملی جوانان ایران، حضور 
این  در  آمریکا  و  برزیل  جوانان  ملی  تیم های 

رقابت ها قطعی شده است.
برای  را  خود  ایران  جوانان  والیبال  ملی  تیم 
حضور در رقابت های قهرمان مردان زیر ۲۱ سال 
جهان آماده می کند که ۱۶ تا ۲۵ تیر سال آینده 

در کشور بحرین برگزار می شود.

هند میزبان والیبال باشگاه های 
جهان شد

هند برای اولین بار میزبان مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های جهان شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت هندوستان 
تایمز، هند میزبان رقابت های والیبال قهرمانی 
باشگاه های جهان شد و بر این اساس یک تیم 
از هند در رقابتها حاضر خواهد بود؛ جایی که 
این تیم با باشگاه های معتبر از کشورهایی مانند 
خواهد  سختی  رقابت  ایران  و  برزیل  ایتالیا، 

داشت.
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های جهان 
تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد.  بین ۶ 

شهر میزبان رقابتها هنوز اعالم نشده است.
سایت فدراسیون جهانی والیبال در بیانیه ای در 
رابطه با این اتفاق نوشت: FIVB خوشحال است 
که والیبال باشگاهی مردان جهان برای اولین بار 
در هند با شرکت برترین باشگاه های جهان برگزار 

خواهد شد.
نوشت:   نیز  هند  والیبال  فدراسیون  سایت 
این یک لحظه تاریخی برای ورزش هند است. 
بهترین  بار در یک ورزش جهانی،  اولین  برای 
دادن  نشان  برای  جهان  سراسر  از  ورزشکاران 
استعداد خود به هند می آیند و بازیکنان هندی 
ما فرصت رقابت با آنها را خواهند داشت. این به 
ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم به المپیک ۲۰۲۸ 
صعود کنیم. سال گذشته تیم والیبال پیکان از 
ایران در رقابتها شرکت کرد و بین ۶ تیم در رده 
عنوان  ایتالیا  پروجا  نهایت  در  و  ایستاد  پنجم 

قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش خبرآنالین، به تازگی سیاوش یزدانی و 
سیامک نعمتی دو بازیکن استقالل و پرسپولیس 
تیم  است  قرار  و  کنار گذاشته شدند  تیم  این  از 
گرچه سیامک  کنند.  معرفی  را  های جدید خود 
نعمتی با مدیران پرسپولیس به توافق نهایی برای 
کم  اما  ماندنی شد  تیم  این  در  و  نرسید  جدایی 
نبودند بازیکنانی که در سالهای اخیر از این دو تیم 
پرطرفدار کنار گذاشته شدند اما با انتشار پستهایی 

اینستاگرامی اقدام به گالیه کردند.
سیاوش یزدانی در پست اینستاگرامی خود بمب 
عامل جدایی خود  را  زاده  الله  فتح  علی  ترکاندن 
دانسته و معتقد بود قربانی شده است. او همچنین 
در بخشی از پست اینستاگرامی خود نوشته بود که 
با وجود مصدومیت برای استقالل بازی کرده اما 

کسی به این موضوع اشاره نکرده است.
منت بر سر هوادار

در سالهای اخیر بارها شاهد این بودیم که بازیکنان 
این دو تیم پس از جدایی منتهایی بر سر هواداران 
و باشگاه گذاشته اند. کم نبودند بازیکنانی مدعی 
شش آتشه بودن داشتند اما پس از جدایی از این 
دو تیم بالفاصله لوگو یک تیم دیگر را بوسیدند و 
عکس گرفتند و پس از آن در یک الیو اینستاگرامی 
منت بر سر هواداران گذاشتند. این بازیکنان یادشان 
رفته پیش از تولد آنها این دو باشگاه وجود خارجی 
داشته و حتی قهرمانی های متنوع داخلی و بین 
المللی کسب کرده بود. این بازیکنان از کنار بازی در 
پرسپولیس و استقالل به تیم ملی رسیدند و حتی با 
فعل شدن آپشن های متنوع شان پول های زیادی 
به جیب زدند اما در زمان شکست هیچ جوابی به 
هواداران ندادند. هوادارانی که در گرما و سرما، زیر 
باران و برف برای تشویق تیم محبوب شان کیلومترها 
طی کردند اما این بازیکنان بدون هیچ جوابی به آنها 
به تیمی دیگر رفتند و حتی باشگاه را به بستن پنجره 

نقل و انتقاالتی تهدید کردند.
باالتر از بوفون و دلپپرو؟

باشگاه  اسطوره  دو  بوفون  و  دلپیرو  الساندرو 
یوونتوس بودند که تا سالهای سال رکورد و افتخارات 
تورین  پادشاه  به  دلپیرو  شد.  نخواهد  تکرار  آنها 
معروف است و هواداران این تیم او را می پرستند. 
روزی که کونته سرمربی وقت بانوی پیر شماره ۱۰ 

تیمش را نخواست، او بدون هیچ حرف اضافه ای 
بازی خداحافظی اش را انجام داد و تنها با چشمانی 
اشک بار از تیم محبوبش جدا شد. او هیچوقت سر 
هواداران تیمش غر نزد و اتفاقات بیرونی را عامل 
جدایی اش ندانست. همچنین اتفاقی دو بار برای 
بوفون رقم خورد. او یک بار از یووه جدا و به پاریسن 
ژرمن پیوست. سپس دوباره سنگربان بانوی پیر شد 

اما باز هم از این تیم جدا و راهی سری B شد.
ستاره های کم نور فوتبال ما که پول های حرفه 
می  سوار  الکچری  های  ماشین  و  گیرند  می  ای 

فشار  زیر  ما  مردم  که  روزهایی  این  در  شوند، 
آنها  دلخوشی  تنها  و  هستند  اقتصادی  مسائل 
می  منت  آنها  سر  بر  کمتر  کاش  است،  فوتبال 
گذاشتند و حرفه ای بودن را از بازیکنان اروپایی 

یاد می گرفتند.
اقدام های عجیب باشگاه ها

در این بین نباید از اقدامات عجیب باشگاه ها هم 
چشم پوشی کرد. در همین تابستان اخیر مدیران 
ارسالن  قرارداد  حالی  در  استقالل  باشگاه  وقت 
چند  تنها  که  کردند  تمدید  ساله  دو  را  مطهری 

ساعت مانده به پایان زمان نقل و انتقاالت از او 
خواستند تا قراردادش را فسخ کند تا جای خالی 
برای جذب کاوه رضایی باز شود. مطهری تن به 
خواسته مدیران وقت استقالل نداد تا رضایی که 
چند هفته ای با استقالل تمرین کرده بود راهی 
تبریز و تراکتور شود. همین اتفاق برای سیامک 
نعمتی افتاد و در روزهای پایانی نقل و انتقاالت 
زمستانی، گل محمدی او را در لیست مازاد قرار 
توافق  به  برای جدایی  باشگاه  با  نتواند  او  تا  داد 

برسد.

بازیکنان ایرانی باالتر از دلپیرو و بوفون!

بیچاره هواداران
بازیکنان فوتبال ما از حرفه ای بودن تنها پولش را می گیرند و زمانی که باید رفتاری حرفه ای داشته باشند، زمین و زمان را به هم می دوزند تا خودشان را تبرئه 

کنند.

در سالهای اخیر 
بارها شاهد 
این بودیم 

که بازیکنان 
پرسپولیس و 

استقلل  پس از 
جدایی منتهایی 
بر سر هواداران 

و باشگاه 
گذاشته اند

ستاره ایرانی لورکوزن به جدی ترین هدف نقل و انتقاالتی باشگاه مارسی 
در ساعات باقی مانده تا پایان ژانویه تبدیل شده است.

به گزارش ورزش سه شب گذشته فابریزیو رومانو، خبرنگار مشهور حوزه 
نقل و انتقاالت با اعالم خبری جذاب برای فوتبال دوستان ایرانی، از احتمال 
پیوستن سردار آزمون به باشگاه مارسی خبر داد و اعالم کرد مدیران این 

باشگاه مذاکرات اولیه برای جذب مهاجم ایرانی لورکوزن را شروع کرده اند.
این طور که رومانو و منابع فرانسوی اعالم کردند، مبلغ این انتقال ده 
میلیون یورو خواهد بود تا به این ترتیب سردار آزمون به گران ترین خرید 

آسیایی در پنجره نقل و انتقاالت اروپا تبدیل شود.
به همین بهانه در این مطلب به بررسی سیاست های نقل و انتقاالتی 
مارسی طی یک سال گذشته و آمادگی اسکواد این تیم برای پذیرش بازیکنی 

در پست سردار آزمون می پردازیم؛
مارسی در یک سال گذشته عالقه بسیار جدی ای برای جذب بازیکنان 
شاغل در لیگ جزیره نشان داده است. ستاره هایی که در لیگ برتر فروغی 
نداشته یا بعد از یکی دوفصل درخشش با افت مواجه شدند، توسط مارسی 

جذب شدند.
یکی از دالیلی که مارسی چنین سیاستی را در پیش گرفته و بر خالف 
گذشته که بیشتر سعی در تمرکز روی آکادمی خود داشت، حضور پابلو 
لونگوریا، رییس این باشگاه است که یک شبکه بازیکن یابی بسیار پرهزینه 
را طراحی کرده که در لیگ برتر انگلیس و در کل بریتانیا، فعالیت بسیار 

زیادی دارد.
در این بین اگر به لیست بازیکنان اصلی مارسی توجه کنیم نیز بهتر 
به این موضوع پی می بریم. برای مثال الکسیس سانچز که در آرسنال و 
منچستر بود، متئو گوندوزی که زمانی یکی از استعدادهای ناب آرسنال 

مارسی  در  فصل  این  در  که  آرسنال  سابق  ستاره  دیگر  تاوارش،  بود، 
عملکردی درخشان همراه با ثبت چندین پاس گل داشته، یا کوالسیناچ، 
بازیکن بوسنیایی مارسی که او هم سابقه حضور در آرسنال در پست های 
وینگ بک و فول بک چپ را داشت و لقب گالدیاتور را هم از طرفداران 

این باشگاه گرفته بود.
البته پابلو لونگوریا، با مشاوره و تاثیرگذاری ایگور تودور، سرمربی این 
به اسکواد تیمش اضافه کرده  نیز  را  تاثیرگذار دیگری  بازیکنان  باشگاه، 
است. بازیکنانی چون اریک بایی که از منچستریونایتد آمد یا امبمبا که 
سابقه حضور در استون ویال و نیوکسل را در کارنامه دارد و اگر ژرمی فرتو 
را به عنوان بازیکنی که سابقه فوق العاده در رم و فیورنتینای سوسا را در 
کارنامه دارد، کنار بگذاریم، این باشگاه بازیکنان نامداری در اختیار دارد که 
در باشگاه های شاخص سری آ و لیگ جزیره افت کردند و حاال برای احیای 

خود به مارسی آمدند.
نکته  قابل توجه در خصوص مارسی، از دست دادن دو بازیکن باکیفیت 
این تیم برای این فصل بود. یکی از آنها ویلیام سالیبا است که قرارداد قرضی 
او با مارسی به پایان رسید و دوباره به آرسنال برگشت تا احتماال در پایان این 
فصل با شاگردان آرتتا جشن قهرمانی بگیرد. دیگر ستاره این تیم که محصول 
آکادمی مارسی بود، بوبک کامارا، هافبک دفاعی ملی پوش ۲۱ ساله فرانسوی 
تیم استون ویال است که این روزها زیر نظر اونای امری عملکردی درخشان 

به جا گذاشته است.
در ژانویه ۲۰۲۱، حدود صد هوادار افراطی مارسی به زمین تمرین این تیم 
حمله کردند و به سیاست های مالی مدیریت مارسی در نقل و انتقاالت 
اعتراض کردند. موضوعی که خورخه سامپائولی، سرمربی وقت مارسی را هم 

پس از ادامه دار شدن انفعال مدیریت، به استعفا وا داشت.
مارسی با ایگور تودور معموال با سیستم ۳۴۲۱ بازی می کند. یعنی با دو 
هافبک هجومی یا متمایل به لب خط و داخل زن در پشت مهاجم نوک 
که در حال حاضر سانچز است، بازی می کند. هرچند سانچز در اینتر و 
آرسنال هم به عنوان مهاجم بازی کرده اما بیشتر او را به عنوان یک بازیکن 
لب خط و داخل زن می شناسیم که در مارسی فعال به عنوان یک شماره ۹ 

کاذب بازی می کند.
پشت سر او هم چنگیز اوندر و گوندوزی بازی می کنند که با باال رفتن سن 
پایت، این بازیکن بیشتر به عنوان یک ذخیره به ترکیب اضافه می شود. نکته 
جالب اینکه این باشگاه چندی قبل، سوارز کلمبیایی را به اسپانیول در اللیگا 
فروخت و یک مهاجم از لیست مارسی خارج شد تا در حال حاضر سانچز 

تنها فوروارد این تیم باشد.
البته مصدومیت هارت، هم پستی سردار آزمون به عنوان پشت مهاجم 
هم مزید بر علت شده تا سردار موقعیت بهتری برای بازی در این باشگاه 
فرانسوی پیدا کند. البته به نظر می رسد اگر سردار به مارسی بپیوندد، این 
باشگاه باز هم یک بازیکن نوک دیگر جذب کند چرا که سانچز ۳۵ ساله 

شرایط حضور در تمام مسابقات به عنوان مهاجم نوک را ندارد.

بمب نقل و انتقاالت لوشامپیونه با اسم سردار می ترکد!گران ترین ستاره آسیایی ژانویه با پانصد میلیارد آگهی فقدان سند مالکیت
یــک قطعــه آپارتمــان نــوع ملــک طلــق بــا کاربری مســکونی بــه پــاک ثبتــی4 فرعــی از 1496اصلی، مفــروز و 
مجــزا شــده از 9فرعــی از اصلــی مذکــور، قطعــه6 در طبقــه3 و واقــع در بخــش03 ناحیــه00 حــوزه ثبــت ملــک 
منطقــه یــک قزویــن اســتان قزویــن بــه مســاحت 54مترمربــع، مالکیــت فاطمــه شــرفی فرزند مصطفی شــماره 
ــز  ــا ج ــی 4324484554 ب ــماره مل ــن دارای ش ــادره از قزوی ــد1365/06/29 ص ــخ تول ــنامه6340 تاری شناس
ســهم6 از کل ســهم6 بــه عنــوان مالــک شــش دانــگ عرصــه و اعیان بــا شــماره مســتند مالکیــت68234 تاریخ 
1400/09/17 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره61 شــهر قزویــن اســتان قزویــن، موضــوع ســند مالکیــت اصلی 
بــه شــماره چاپــی706411 ســری ب ســال99 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 140020309001010588 ثبــت 
گردیــده اســت. بــا شــماره مســتند مالکیــت68235 تاریــخ 1400/09/17 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره61 
شــهر قزویــن اســتان قزویــن، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی 706411 ســری ب ســال99 
بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 140020309001010588 ثبــت گردیــده اســت. بازداشــت نــدارد و رهــن دارد. 
ســپس مالــک بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند بــه علــت اســباب کشــی مفقــود 
گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی خــود را نمــوده کــه مراتــب بــه اســتناد مــاده120 آئیــن نامه 
اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا هــر کــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی 
داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی 
تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه 
تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتراض اصل ســند 
مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهد 

کــرد. ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.
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مفقودی
ســند کارخانــه موتــور ســیکلت زیگمــا 125 ســی ســی مــدل 1394رنــگ مشــکی شــماره موتــور 
ــود  ــاک 614 – 38119 مفق ــماره پ ــایی N1D125A9401728 ش ــماره شناس 0125N1d304750  ش
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.                                                                   270

مفقودی
بــرگ ســبز و ســندکمپانی ســواری دوو پــارس تیــپ: ســی یلــو مــدل: 1381 رنــگ: مشــکی-روغنی به شــماره 
موتــور: 004083H وشــماره شاســی: IR81165041743 بــه شــماره پــاک: ایــران 16_ 149 د 67 مفقــود 
گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                   272 

مفقودی
 139B0307728 :مــدل: 1401 رنگ: ســفید بــه شــماره موتــور PARSTU5 :بــرگ ســبز ســواری پــژو تیــپ
وشــماره شاســی: NAAN11FE7NK991276 بــه شــماره پــاک: ایــران 54_ 945 ن 58 مفقــود گردیــده 
اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                               273

مفقودی
ــور:  ــماره موت ــه ش ــفید-روغنی ب ــگ: س ــدل: 1395 رن ــپ: PARSTU5 م ــژو تی ــواری پ ــبز س ــرگ س ب
ایــران                            پــاک:  شــماره  بــه   NAAN11FE9GH729789 شاســی:  وشــماره   139B0136788
16_ 281 ج 48 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.                                               274

مفقودی
ســندکمپانی خــودروی وانــت کارا )مــزدا( تیــپ 2000 بــه رنــگ ســفید مــدل 1401 بــه شــماره انتظامــی 
652ص92ایــران56 و شــماره موتــور 1221 بــه شــماره شاســی 302543 متعلــق بــه آقــای صــادق آقانجفــی 
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مفقودی
شناســنامه مالکیــت و ســندفروش خــودروی ســواری ســمند  LX مــدل 1388 بــه رنــگ ســفیدروغنی بــه 
ــم  ــه خان ــق ب ــران56 و شــماره شاســی NAAC91CC1AF822802 متعل شــماره انتظامــی 346س93ای
زینــب  ســعیدی اصــل مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                          276

مفقودی
شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو تیــپ جــی ال ایکــس 1800 آی بــه رنگ بــژ متالیک مــدل 1382 
بــه شــماره انتظامــی 925ص17 ایــران56 و شــماره موتــور 22568204614 بــه شــماره شاســی 82003399 

متعلــق بــه آقــای بهــروز جانعلــی پــور آزار بنــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                277

 آگهی فقدان سند مالکیت بخش 3دهدشت
ازطرف  گواهی شده  استشهادیه  دوبرگ  باتسلیم  فرزند محمدرضا  روزستان  آقای محمدطال 
دفترخانه 23دهدشت ویک برگ تقاضای کتبی مدعی است که 1جلد سند مالکیت ششدانگ پالک 
150.252که ذیل دفتر41صفحه3زیرشماره 2۶۹به نام مشارالیه ثبت وصادر شده که به علت نامعلوم 
مفقود شده است نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب طبق اصالحیه 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید ویا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت 

المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تشلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار 1401.11.12

سید عبدالرحیم موسوی اصل
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهگیلویه

کلیه مدارک خودرو سواری پیکان رنگ سفید مدل 81 به شماره شاسی 
0081587794 و شماره موتور 11111158185325 و شماره پالک 197-23د42 

بنام عبداهلل رضایی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

سفر جدیدی را آغاز می کنم
خداحافظی کارلوس کی روش از فوتبال ایران

از  تلویحی  به طور  اینستاگرام  انتشار پستی در  با  کارلوس کی روش 
اعضای تیم ملی و مردم ایران خداحافظی کرد.

به گزارش  ورزش سه، با گذشت بیش از دو ماه از شکست ایران مقابل 
آمریکا و کنار رفتن تیم ملی از جام جهانی قطر هنوز سرمربی تیم ملی ایران 
مشخص نشده است. در این خصوص همچنان شایعاتی پیرامون تمدید 
قرارداد با کارلوس کی روش وجود دارد و مسئوالن فدراسیون در حال رایزنی 

برای انتخاب نفر اول کادرفنی این تیم هستند.
حاال اما کارلوس کی روش با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به 

طور تلویحی با هواداران فوتبال ایران خداحافظی کرد.
او نوشته خود را با این جمله آغاز کرد: »وقتی که سفر جدیدی را آغاز 
می کنم، خاطرات زیادی وجود دارد که با افتخار آنها را نگه خواهم داشت.«

کی روش در ادامه به تشکر از اعضای تیم ملی پرداخته و نوشته است: 
»مایلم از بازیکنان فوق العاده ام در تیم ملی تشکر کنم. قدردان زحمات 
کادر وفادار ایرانی ام، فدراسیون فوتبال و همه کسانی که از من و “میراث 

تیم ملی” حمایت کردند هستم.«
تشکر از هواداران فوتبال بخش پایانی این پیام است: »از همه هواداران 
امید  این چند سال تشکر می کنم. به  الهام بخشی در  بابت حمایت و 

آینده«.
با این پست اینستاگرامی کی روش، به نظر می رسد که دوران حضور 
این مربی پرتغالی در تیم ملی ایران بسر آمده است. احتماال مسئوالن 
فدراسیون فوتبال پایان همکاری با او را به اطالعش رسانده اند که چنین 

مطلبی را منتشر کرده است.

حاال باید دید اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال چه واکنشی به این 
نوشته کی روش دارند و البته برای انتخاب سرمربی تیم ملی چه اقدامات 

تازه ای انجام خواهند داد.
مقصد کارلوس کی روش مشخص شد/

کارلوس کی روش پس از جدایی از تیم ملی فوتبال ایران امروز به قطر 
می رود و قرارداد خود را با تیم ملی این کشور که تا جام جهانی ۲۰۲۶ اعتبار 

دارد، امضا می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی 
فوتبال ایران که حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را هم با تیم کشورمان 
تجربه کرد، امروز با انتشار پیامی در اینستاگرام و توئیتر خود، از ایران 
خداحافظی کرد. به این ترتیب، پرونده تمدید قرارداد این مربی پرتغالی 
برای جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا از سوی فدراسیون فوتبال به صورت رسمی 

بسته شد.
از چند هفته پیش گمانه زنی ها درباره مقصد بعدی کی روش و پیشنهاد 
کشورهایی چون قطر و چین به او باال گرفت اما به نظر می رسد کی روش با 
فدراسیون قطر برای امضای قراردادی تا سال ۲۰۲۶ به توافق رسیده است.

وب سایت maisfutebol پرتغال خبر داد کی روش امروز وارد قطر 
می شود تا قرارداد چهار ساله خود که تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ اعتبار دارد 

را با فدراسیون قطر امضا کند.
سایت پرتغالی DN هم با تأیید سفر سرمربی سابق ایران به قطر که 
امروز انجام می شود، نوشت: » کارلوس کی روش سرمربی جدید قطر 
خواهد بود. همانطور که DN اطالع پیدا کرد، سرمربی پرتغالی در حال 

حاضر برای امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال قطر و رسمی شدن به عنوان 
مربی ملی به دوحه سفر می کند.«

این رسانه جزئیات توافق کی روش با قطر را هم اینطور شرح داده است: 
»کی روش پس از حذف ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ وارد رادار قطر شد. 
او توسط شیخ برای تماشای فینال جام جهانی دعوت شد و از او خواست 
تا جانشین فلیکس سانچز شود. این مربی بعداً برای مذاکره به دوحه 
بازگشت و با پیش توافقی که تنها پس از جام خلیج فارس رسمی می شد، 

آنجا را ترک کرد. حاال چند ساعت مانده تا این خبر اعالم شود.«
پیش از این هم »راجر دسا« دستیار کی روش در تیم های ملی ایران 
و مصر فاش کرده بود که این مربی پرتغالی به زودی تیم جدید خود را 

انتخاب می کند و او هم در کادر فنی کی روش حضور خواهد داشت.
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در اجــرای مــاده ٩۵ اصالحیــه قانــون تجــارت ، و نظرباینکــه یــک پنجــم ســهامداران شــرکت 
بموجــب اظهارنامــه رســمی ، ابتــدا از هیــات مدیــره شــرکت و ســپس بــه دلیــل عــدم اجابــت 
درخواســت ،  طــی اظهارنامــه رســمی از بــازرس قانونــی شــرکت درخواســت برگــزاری مجمــع 
عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده بــا دســتور جلســه عــزل هیــات مدیــره و بــازرس فعلــی 
و انتخــاب هیــات مدیــره و بــازرس ، نمودنــد کــه ایــن درخواســت  از ســوی هیــات مدیــره 
اجابــت نگردیــد و موضــوع بــه بــازرس شــرکت منعکــس تــا نشــر آگهــی نمایــد لیکــن بــازرس 
ــی  ــی ، اعتنای ــازرس فعل ــره و ب ــات مدی ــه دســتور جلســه اول ، عــزل هی شــرکت  نســبت ب
ــخ  ــره و بازرســین را در تاری ــات مدی ــا دســتور جلســه انتخــاب هی ــا آگهــی ب ننمــود و صرف
٩/۱۱/۱۴۰۱ منتشــر نمــود کــه وافــی بــه مقصــود نیســت  ، لــذا بنــا بــه تجویــز مقــرر در ماده 
٩۵ اصالحــی قانــون تجــارت ، بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت مــرغ واروک دعــوت 
میشــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده کــه در ســاعت ۱۱ صبــح 
ــاده  ــاد ج ــدان جه ــنندج می ــع در س ــرکت واق ــی ش ــل قانون ــه ٢۴-۱۱-۱۴۰۱ در مح مورخ
دوشــان باالتــر از  همیــاری شــرکت مــرغ واروک تشــکیل خواهــد شــد ، حضــور بهــم رســانند .
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