فوتبال جهان
نویر به حمایت از اوزیل پرداخت

دروازه بان تیم ملی فوتبال آلمان به حمایت از مسوت
اوزیل و تصمیمش بــرای خداحافظی از تیم ملی
پرداخت .بعد از حواشــی گسترده که برای مسوت
اوزیل در تیم ملی آلمان ایجاد شده بود ،این بازیکن
در نهایت از تیم ملی کشــورش خداحافظی کرد.
مانوئل نویر درباره این اتفاق گفت :شاید اگر اوزیل و
گوندوغاندرجامجهانیخوببازیمیکردند،دیگر
این بحث های حاشیه ای به وجود نمی آمد .در هر
صورت اوزیل بازیکن بزرگی است و باید به تصمیمی
که گرفته است ،احترام گذاشت .او حتما دلیلی برای
این کار خود داشته است .من اوزیل را درک می کنم.
قبال هم بازیکنانی بودند کــه بعد از تورنمنت های
ناموفق از تیم ملی آلمان خداحافظی کردند.تیم ملی
آلمان در جام جهانی فوتبال در روسیه بعد از نزدیک
به ۸۰سال در مرحله گروهی حذف شد.

بونوچی :یوونتوس خانه من است

مدافع ملی پوش یووه بعد از بازگشت از میالن  ،یووه
را خانه خود توصیف کرد .لئوناردو بونوچی مدافع
ایتالیایی که با جدایی از میالن راهی تیم سابق خود
یووه شد ،گفت :خیلی  هیجان زده هستم که دوباره
به تیم سابق خود آمدم .یوونتوس و تورین خانه من
محسوب میشود .میخواهم بهترین عملکردم را
برای یووه نشان دهم.اولین دیدار یووه در این فصل
لیگ ایتالیا برابر کیه وو خواهد بود .این تیم با جذب
کریستیانورونالدواینفصلبهمدعیجدینهتنهادر
لیگ؛ بلکه اروپا تبدیل خواهد شد.

فلورنزی به شایعات پایان داد و ۵
ساله تمدید کرد

اسکالونی و آیمار سرمربی موقت
آرژانتین شدند

فدراســیون فوتبال آرژانتین لیونل اسکالونی را به
همراه آیمار به عنوان سرمربی موقت انتخاب کرد.
بعد از حــذف آرژانتین از جام جهانــی و برکناری
خورخهسامپائولی ،سران فدراسیونفوتبال آرژانتین
لیونل اسکالونی را به عنوان سرمربی موقت انتخاب
کردند.رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین اعالم کرد
انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۱۸اسکالونی عهده دار
این مسئولیت باشد.آلبی سلسته در سپتامبر آینده
دو بازی دوستانه در آمریکا برابر کلمبیا و گواتماال
انجام خواهد داد.

تراشتگن :رئال بدون رونالدو هم
تیم قدری است

دروازهبان بارسلونا معتقد اســت انتقال رونالدو به
یوونتوس از قدرت این تیم کم نمی کند.در یکی از
انتقال های بزرگ چند سال اخیر کریستیانو رونالدو
ازرئالمادریدراهییوونتوس شد.تراشتگن دروازهبان
بارسلونا گفت :از نظر من رئال به رونالدو متکی نیست
و قدرتمند می ماند .بازی برابــر رئال مادرید چه با
کریستیانو رونالدو و چه بدون او سخت است؛ البته
او در خیلی بازیها به تنهایی تاثیرگذار بوده است.او
در ادامه صحبت های خود گفت  :ما باید روی بازی
خودمان تمرکز کنیم و می دانیم که از توانایی باالیی
برای کسب موفقیت برخوردار خواهیم بود.بارسلونا
مدافع عنوان قهرمانی در اللیــگا خواهد بود که از
چندی دیگر فصل جدید آن شروع می شود.

در حالی که گرگان میزبان رقابتهای بین المللی بسکتبال نوجوانان غرب آسیا بود ،رامین طباطبایی اصال به این شهر سفر نکرد.
رقابتهای نوجوانان غرب آسیا به میزبانی گرگان برگزار شد و تیم ملی ایران به مقام نایب قهرمانی رسید و نتوانست در خانه
جشن قهرمانی بگیرد.
نکته جالب ماجرا ،بیتوجهی رئیس فدراسیون به مسابقات بود .برای نخستین بار بود که شهری جز تهران میزبان رقابتهای
بین المللی بسکتبال میشد؛ اما رامین طباطبایی نه تنها در طول مسابقات به این شهر سفر نکرد؛ بلکه در مراسم اختتامیه نیز
حضور نداشت و به رقابتها بیتوجه بود.
این موضوع انتقاد شدید بسکتبال دوستان گرگانی و مسئوالن برگزار کننده مسابقات را در پی داشته است.

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به اینکه تضمینی برای کسب مدال طال در بازیهای آسیایی نمیدهد ،گفت :هرچند تعداد مصدومان
زیاد بود؛ اما آسیب دیدگیها جزئی است و خودم دستور استراحت دادم .ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره روند
آمادهسازی گفت :روند تمرینها خوب است.
سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال که آیا حضور تیم ملی در تمامی تورنمنتها باعث افزایش مصدومیتها پیش از آغاز
قهرمانی جهان میشود ،گفت :آسیب دیدگیها قابل پیشبینی و کنترل نیست .باید بگویم که مصدومیتهایی هم که وجود دارد
جزئی بوده و من خودم به بازیکنان استراحت دادم .خوشحالم که موسوی ،معروف و غفور به روند طبیعی تمرینها بازگشتند .معتقدم
کنترل مصدومیتها تنها از طریق ریکاوری و تمرینهای مناسب صورت میپذیرد.
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مظاهری :برای تبریزی آرزوی
موفقیتمیکنم

هفته دوم مسابقات لیگ برتر

دروازهبان تیم ذوبآهن بــرای مرتضی تبریزی
آرزوی موفقیت کرد.رشید مظاهری دروازهبان تیم
ذوبآهن پس از تساوی تیمش مقابل استقالل،
اظهار کرد :ما باید در این بازی یک مقدار باهوشتر
بازیمیکردیمومیتوانستیمسهامتیازاینبازیرا
کسب کنیم؛ اما در کل عملکرد بدی نداشتیم .باید
به استقالل و وریا غفوری تبریک گفت .این بازیکن
زمانی که در سپاهان بود به من سه گل زد ،سال
پیش هم یک گل زد و امشب هم در این بازی به من
دو گل زد.او در مورد حاشیههایی که تماشاگران در
زمین ایجاد کردند ،گفت :این مسئله عیبی ندارد،
باالخره آنها تماشاگر بازی هستند .من به شخصه
یک مقدار از این اتفاق ناراحت شدم؛ اما من آنها
را حالل میکنم.مظاهری در مورد انتقال مرتضی
تبریزی به استقالل افزود :ما پنج سال همیشه با
هم بودیم و در کنار هم بــازی کردیم .یک مقدار
سخت است که در این فصل نمیتوانیم در یک تیم
کنار هم بازی کنیم .برای مرتضی تبریزی آرزوی
موفقیت میکنم و امیدوارم که هر کجاهســت
موفق باشد.

تساویبازیبزرگبااعمالشاقه!
سعید واعظ | گروه ورزش

s_vaez@gmail.com
شروع هفته دوم مسابقات فوتبال
لیگ برتر با تساوی پر گل بازی بزرگ
میان تیمهای ذوب آهن و استقالل
تهران با اعمال شاقه به انتها رسید .
دوازده گل در چهارمسابقه ابتدایی
این هفته نشان از پر گل بودن و اوج
هیجان را دارد.
استقالل خوزستان 1پدیده2
رستگاری گل محمدی در
دقایق پایانی
تیم فوتبال اســتقالل خوزستان که در
گام اول در تبریز با تیم گســترش فوالد
یک امتیاز با ارزشــمند را کســب کرد،
امیدواربــود در خانه در مصــاف با تیم
فوتبال پدیده ،سه امتیاز خانگی را از آن
خود کند .آبی های اهوازی با گل وحید
خشتان از حریف پیش افتادند ،اما یونس
شاکری و امین قاســمی نژاد به داد تیم
مهمان رسیدند تا یحیی گل محمدی ،در
دقایق انتهایی رستگار شود و اولین سه
امتیاز لیگ برتر را در کسب کند.
پیکان  ، 3سایپا 0
جدال خودروسازان به نفع

پیکان
تیم فوتبال پیکان با سه گل محمدقاضی،
سعید واســعی و ماهان رحمانی موفق
به شکست سایپا شــد .دو تیم سایپا و
پیکان در شرایطی به هم رسیده بودند
که شــاگردان جاللی با کسب تساوی
مقابل استقالل وسایپا هم با پیروزی پر
گل مقابل سپیدرود بحران زده ،به این
مسابقه آمده بودند.
در نیمه اول بازی تــا دقایق پایانی آرام

و بــدون موقعیــت دنبال می شــد که
شاگردان جاللی هوشمندانه عمل کردند
و روی غفلت مدافعین سایپا در ثانیه های
پایانی با ضربه سر محمد قاضی با برتری
به رختکن رفتند .این نتیجه دلخواه شیوه
بازی پیکان بود و آنهــا در نیمه دوم با
آرامش بیشــتری به میدان رفتند تا دو
گل دیگر از سعید واسعی در دقیقه  ۶۳و
گل ماهان در وقت های اضافی پیکان را با
برتری از زمین مسابقه خارج کند .با این
پیروزی شاگردان علی دایی حاال تفاضل
صفر دارند.جدال خودروسازان به نفع تیم
پیکان تمام شد.
پارس جم  ، 2نفت مســجد
سلیمان 0
پارس جم  ،پیروز دوئل جنوبی ها
پارس جنوبــی جــم بعــد از نمایش
فوقالعاده در نخستین سال حضور لیگ
برتری شدن در لیگ هفدهم که با کسب
رتبه تک رقمی برای آنها همراه بود ،در
دیدار هفته اول با بدشانســی و از دست
دادن موقعیتهای زیاد ،نتوانست از فوالد
خوزســتان امتیاز بگیرد ولی شاگردان
تارتار امشب مقابل نفت مسجدسلیمان
نمایش بهتری ارائه کردند و مثل نیمفصل
اول سال قبل که عملکرد درخشانی در
بازیهای خانگی داشــتند ،این بار هم
در جم و در حضور تماشاگران خودی با
گلهای عماد میرجوان( )22و ابراهیم
صالحی( )70موفق شدند برابر  MISبه
برتری  2بر صفر برســند و نخستین برد
فصل را کسب کنند؛ شاگردان ویسی نیز
با وجود کسب تساوی در نخستین بازی
فصل ،امشب عملکرد چندان خوبی برابر
پارس جنوبی نداشــتند و دست خالی
زمین را ترک کردند.

وان
ش بان
نتایج تحقیق کالج آلبرت اینشتین
ورز
درباره آسیبپذیری مغز زنان

دختران فوتبالیست "ضربه سر" نزنند!

امری :بهتر از چلسی بودیم

سرمربی اسپانیایی آرسنال از وضعیت تیمش راضی
است و توپچیها را شایســته پیروزی برابر چلسی
دانست .آرسنال در دیداری دوستانه به مصاف چلسی
رفت و توانست در ضربات پنالتی به پیروزی برسد.
اونایامریسرمربیآرسنالبعدازبازیگفت:ازچنین
دیدارهای دوستانهای خوشحال هستم .بازی خوبی
بود و براین باور هستم که بهتر از چلسی بازی کردیم
و شایسته پیروزی هم بودیم .در چنین لحظاتی نیاز
به همبستگی و انگیزه باال داریم .بر بازی مسلط بودیم.
تنها نکته منفی آسیب دیدگی آرون رامسی بود که
امیدوارم جدی نباشد.او درباره احتمال جذب انزونزی
هافبک فرانسوی سویا گفت :تنها میتوانم بگویم که
از بازیکنانی که االن در اختیار دارم راضی هســتم.
یدانم که در آینده چه اتفاقاتی میافتد.
نم 
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فوتبال ایران

مطالعات جدید نشان میدهند ،اگر دختران در بازی فوتبال" ،ضربه
سر" بزنند ،نسبت به پسران ،بیشتر در معرض خطر قرار میگیرند.
به گزارش دیلیمیل ،یک تیم تحقیقاتی از "کالج پزشکی آلبرت
اینشتین"( )Albert Einstein School of Medicineدر نیویورک
با انجام اسکن مغزی "ام.آر.آی"( )MRIدر فوتبالیستها دریافتند
که فوتبالیســتهای خانم در بافت مغزی خود  ۵برابر بیشتر از
پسران دچار آسیب شدهاند.این تیم تحقیقاتی گفتند ،یافتههای
آنها نشان میدهد که شاید نیاز باشد دستورالعملهای متفاوتی

عکس  :شریف |نسل فردا

الکساندر فلورنزی قرارداد خود را با رم تا ۵سال دیگر
تمدید کرد؛ در حالیکه زمزمه های مختلف درباره
جدایی الکساندر فلورنزی به گوش میرسید ،این
بازیکن تصمیم گرفت تا قرارداد خود را با رم به مدت
 ۵ســال دیگر تمدید کند.به این ترتیب محصول
آکادمی رم که تاکنون ۲۲۲بازی برای این تیم انجام
داده میتواند تعداد بازیهای خود را نیز برای تیم
پایتختنشــین فوتبال ایتالیا افزایش دهد.رم در
اولین دیدار این فصل لیگ ایتالیا باید برابر تورینو
به میدان برود.

غیبت رئیس فدراسیون بسکتبال در اختتامیه رقابتهای غرب آسیا

کوالکوویچ :از بازگشت موسوی ،معروف و غفور به روند طبیعی خوشحالم

استقالل ،نیمه اول را از حریفش
بهتر شروع کرد و در همان
دقایق ابتدایی روحاله باقری می
توانست دروازه ذوبآهن را باز
کند؛ اما سوپر سیو مظاهری این
اجازه را به آبی ها نداد
ذوبآهن، 2استقاللتهران2
تساوی در بازی بزرگ با اعمال

شاقه!
بازی بزرگ هفته میان تیمهای ذوبآهن
و اســتقالل تهران ،با اعمال شــاقه ! و
تســاوی دو بر دو به پایان رسید .انتقال
مرتضی تبریزی گلزن اول ذوبی ها به تیم
اســتقالل با مبلغ نجومی چهار میلیارد
تومان ،آسیب دیدگی رضا حبیب زاده و

راجع به ضربه سر زدن در فوتبال برای زنان و مردان اعمال شود
تا از آسیبهای ممکن به سر ،در این ورزش پرطرفدار جلوگیری
شــود.در این پژوهش ،تیم تحقیقاتی نوعی"ام.آر.آی"( )MRIبه
نام "تصویربرداری پخش وزنــی"( )DTIرا روی  ۴۹مرد و  ۴۹زن
فوتبالیست انجام دادند.
ت عمقی مغز
این اسکن مغزی ،حرکت آب در ماده سفید که در باف 
است را نشان میدهد.محققان با بررسی مغز این فوتبالیستها
دریافتند که فوتبالیستهای زن در ماده سفید مغزشان  ۵برابر
بیشتر از مردان آسیب دیده بودند .این محققان اظهار کردند علت
اینکه زنان به علت "ضربه سر" در فوتبال نسبت به مردان بیشتر
آسیب میبینند هنوز مشخص نیست .ولی معتقدند که احتماال
تفاوت در قدرت گردن زنان از علل این آسیب است .عالوه بر آن،
هورمونهای زنانه نیز در این امر دخیل هستند.
هورمونهای زنانه موجــب تفاوت در اندازه مغز و ســاختار آن
میشود .همچنین تنظیم سلولهای عصبی نیز در زنان متفاوت
است.این در حالی است که گیرندههای هورمونهای جنسی در
مردان بیشتر از زنان است.
به طور کلی میتوان گفت که مغز زنان نسبت به مغز مردان بیشتر
در معرض آسیب است".میشل لیپتون" رهبر این مطالعات گفت:
این کار ممکن نیست که فوتبالیستها از زدن "ضربه سر" در بازی
خودداری کنند ولی این تحقیقات ممکن اســت منجر به ایجاد
تغییراتی شود که سالمت بازیکنان را هرچه بیشتر فراهم آورد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

تاریخ انتشار آگهی 97/5/13:

شرکت چشمه نجف آباد (سهامی خاص) به شماره ثبت 387به شناسه ملی10260083388
بدینوسیلهازکلیهاعضایشرکتچشمهنجفآبادسهامیخاصبهشمارهثبت 387دعوتبهعمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 9صبح جمعه مورخ97/6/2
در محل قبلی شرکت به آدرس :نجف آباد ،شمال ویالشهر ،جنب شهرک صنعتی ،ساختمان آقای
خلیل زاده ،تشکیل می گردد ،با در دست داشتن کارت عضویت شرکت نمایند.
دستورجلسه:
 -افزایش سرمایه از طریق ورود عضو جدید و پرداخت نقدی

هیئت مدیره شرکت چشمه نجف آباد

دوری از لیگ برتر همینطور اخراج وحید
محمد زاده ،عدم اخــراج وریا غفوری،
جزء اعمال شــاقه این مسابقه محسوب
می شود.
اســتقالل نیمه اول را از حریفش بهتر
شــروع کرد و در همان دقایق ابتدایی
روحالــه باقری مــی توانســت دروازه
ذوبآهــن را باز کند؛ اما ســوپر ســیو
مظاهری این اجازه را بــه آبی ها نداد .با
گذشت  10دقیقه از بازی این ذوب آهن
بود که بر بازی مسلط شد و اگر دو سیو
مهدی رحمتی نبود دروازه آبی ها زودتر
باز می شــد؛اما در دقیقه  24بازی رضا
حبیب نژاد دروازه اســتقالل را باز کرد،
گلی که به خاطر برخورد پای وریا غفوری
به صورت او باعث شد این بازیکن جوان
نتواند به بازی ادامه بدهد.
در ادامه بازی اســتقاللی ها جلو آمدند
و در دقیقه  43موفق شدند گل خورده
را جبران کنند؛ امــا در کمتر از  2دقیقه
اشتباه مهدی رحمتی در مهار توپ باعث

ات
وع

مطب

شد هرناندز دروازه استقالل را باز کند.
اســتقالل برای اینکه از اولین شکست
خانگی فرار کند ،باید در نیمه دوم آرایش
تهاجمی تر به خود بگیرد؛ اما مشــکل
این تیم ،نبود بازیکن تعویضی است که
باعث شده دست شفر برای ایجاد تغییر
بسته باشد.
اســتقالل نیمه دوم را به مراتب بهتر از
حریف خــود آغاز کــرد و در  15دقیقه
ابتدایــی فشــار زیــادی روی دروازه
ذوبآهن ایجاد کرد و توانست دقیقه 55
توسط غفوری دروازه مظاهری را باز کند.
بعد از این گل هــر دو تیم فرصت هایی
برای گلزنی داشــتند؛ اما موقعیت های
اســتقالل پر تعداد و خطرناک تر بود؛
اما آبی ها نتوانســتند از این موقعیتها
اســتفاده کننــد .در نیمــه دوم وحید
محمــدزاده و محمد دانشــگر از هر دو
تیم اخراج شــدند تا این مسابقه پر گل
و جذاب ،حاشیه های زیادی نیز داشته
باشد.

آذری :فک حبیبزاده شکسته
است

مدیرعامل ذوبآهن از مصدومیت مدافع تیمش
خبرداد.سعید آذری مدیرعامل ذوبآهن پس از
تساوی این تیم مقابل استقالل گفت :ذوبآهن
بازیزیباوتاکتیکیرابهنمایشگذاشتوتوانست
بازی را کنترل کند .ما با اســتقالل بازی داشتیم
که مربی بینالمللی داشت؛ البته دو تیم مستحق
پیروزی بودند و بازی جذابی را شاهد بودیم.
وی دربــاره جایگاه هواداران دو تیــم افزود :حق
ماست که از جایگاهمان استفاده کنیم و هواداران
ذوبآهن استقبال خوبی را از این دیدار داشتند و
 ۸۵درصد ظرفیت ورزشگاه توسط ذوبیها پر شده
بود .ما تابع شورای تامین و مشخص شدن چینش
هواداران توسط آنها هستیم و هواداران به چیزی
که حقشان بود ،رسیدند .آذری درباره مصدومیت
حبیبزاده گفت :با خبرهایی که از بیمارســتان
فوالدشهر داشتیم ،فک بازیکنمان شکسته است؛
اما از کادر پزشــکی ذوبآهن و استقالل تشکر
میکنم که به موقع به مصدوم رسیدگی کردند.
زبان این بازیکن جلوی تنفســش را گرفته بود و
بزاده رخ دهد.
ممکن بود اتفاقات بدتری برای حبی 
امیدواریم هر چه زودتر به مسابقات برگردد .این
بازیکنبهبیمارستاناصفهانمنتقلخواهدشد.

جی
خار

تب 90درجهای پیپیتا
هیگواین چراغ روسونری را روشن کرد:
از بودن در اینجا خوشحالم
پرز از مادرید 750 :میلیون بدهید او
را ببرید

خسوف لوکا
پیشنهاد مودریچ همه معامالت دیگر
اینتر را بر هم زده است
پرز قاطع است :او فقط با  750میلیون
یورو به فروش میرسد

پرز ،مختصر و مفید:
مودریچ تنها در ازای 750میلیون یورو
جدا میشود
مادرید به هیچ عنوان حتی به فروش
لوکافکرهمنمیکند
بارسا در آستانه خرید ویدال آنتی-
مادریدی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول

تاریخ انتشار آگهی 97/5/13:

شرکت چشمه نجف آباد( سهامی خاص) به شماره ثبت 387به شناسه ملی10260083388
بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت چشمه نجف آباد سهامی خاص به شماره ثبت  387دعوت به عمل می آید تا در
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ساعت  9صبح جمعه مورخ  97/6/2در محل قبلی شرکت به آدرس:
نجف آباد ،شمال ویالشهر ،جنب شهرک صنعتی ،ساختمان آقای خلیل زاده تشکیل می گردد ،با در دست داشتن
کارت عضویت شرکت نمایند.
دستور جلسه -1 :انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرسین
 -3تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ضمنا داوطلبان تصدی سمت هیئت مدیره و بازرسی ،می بایست حداکثر تا 2روز قبل از برگزاری این مجمع ،فرم
نامزدی هیئت مدیره یا بازرسی را تکمیل و تحویل دفتر مرکزی موسسه نمایند.

هیئت مدیره شرکت چشمه نجف آباد

