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سوژه
 9کشتیگیر ایرانی در
تیمهای خارجی لیگ جهانی

دومین دوره مسابقات کشتی باشگاههای جهان در
حالی امروز و فردا در سالن  12هزار نفری آزادی
تهران برگزار میش��ود که  9کشتیگیر ایرانی در
ترکی��ب تیمهای خارجی به میدان خواهند کرد.
در این میان مجتبی گلیچ ،قهرمان جوانان جهان
ش��اخصترین فردی اس��ت که به همراه مرتضی
قیاس��ی ،قهرمان کشور برای تیم تایتان مرکوری
آمریکا ب��ه میدان خواهند رف��ت .همچنین تیم
برزیل از  3کش��تیگیر ایران��ی به نامهای محمد
مکتبدار ،بهزاد بهروزی و امیرحسین کیانیان سود
میبرد .اس��امی  9کشتیگیری که برای تیمهای
خارجی به میدان میروند به این شرح است؛ 61
کیلوگرم :جالل علی��زاده (تیم منتخب آمریکای
التین) ،بهزاد به��روزی (برزی��ل) 65 ،کیلوگرم:
مرتضی قیاسی (آمریکا) 70 ،کیلوگرم :نیما الهی
(مجارستان) ،مرتضی گودرزی (آمریکای التین)،
 74کیلوگ��رم :کیانوش نادری (ارمنس��تان)86 ،
کیلوگرم :مجتبی گلیج (آمریکا) ،محمد مکتبدار
(برزی��ل) 125 ،کیلوگ��رم :امیرحس��ین کیانیان
(برزیل)

اخبار
ایران میزبان لیگ جهانی کشتی
آزاد و فرنگی شد

س��ومین دوره لیگ جهانی کشتی آزاد و فرنگی به
پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران و موافقت اتحادیه
جهانی کش��تی در ایران برگزار میش��ود .این در
حالی اس��ت که دومین دوره لیگ جهانی کش��تی
آزاد ،ام��روز و فردا در ته��ران و دومین دوره لیگ
جهانی کشتی فرنگی ،اواخر آذر به میزبانی تهران
برگزار خواهد بود .رس��ول خادم ،رئیس فدراسیون
کشتی ایران در این مورد گفت« :نشست مشترکی
بین فدراس��یون ای��ران و اتحادیه جهانی کش��تی
برگزار میشود تا زمان دقیق برگزاری لیگ جهانی
در تقویم جهانی گنجانده شود».

پیام تبریک رئیس فدراسیون
جهانی به داورزنی

آری گراس��ا با ارس��ال نامهای به رئیس فدراسیون
والیب��ال ایران عضوی��ت وی را در هیئت رئیس��ه
فدراس��یون جهانی تبریک گفت .به گزارش ایسنا،
گراسا ،رئیس فدراس��یون جهانی والیبال با ارسال
نامهای به داورزنی رئیس فدراس��یون والیبال ایران
که به تازگی در اجالس کنفدراسیون والیبال آسیا
ضم��ن حفظ کرس��ی عضویت در هیئت رئیس��ه
 AVCبه عنوان عضو هیئت رئیس��ه  FIVBهم
انتخاب شده ،تبریک گفت.

متفــاوت از ورزش

ناکامیهای ادامهدار پوالدمردان در هیوستون

این ش��رایط حساس نتوانستم برای تیمم امتیاز کسب کنم .من تا به
حال به هیچوج��ه اوت نکرده بودم؛ نه در رقابتهای بینالمللی و نه
در رقابتهای استانی .اما اینبار نمیدانم چه اتفاقی افتاد که اینطور
نتیجه گرفتم .به هر حال از کسب این نتیجه بسیار متاسفم».
همه به دنبال علت غیبت بهداد سلیمی
در حال��ی ک��ه نیمی از رقابته��ای وزنهبرداری قهرمان��ی جهان در
هیوستون آمریکا در حال سپری شدن است یک سوال تکراری ذهن
بسیاری از اهالی وزنهبرداری دنیا در محل رقابتها را به خود مشغول
کرده؛ علت غیبت بهداد س��لیمی در مس��ابقات؟ در جریان برگزاری
رقابته��ای جهانی بیش��ترین س��والی که از تیم ایران و وابس��تگان

آن پرس��یده میش��ود به ع��دم حضور به��داد س��لیمی در رقابتها
برمیگردد .س��لیمی که از س��ال  2010و با قهرمانی در رقابتهای
جهانی آنتالیا درخش��ید ،در سال  2011با شکستن رکورد یکضرب
دسته فوقسنگین دنیا به س��تارهای در دنیای وزنهبرداری بدل شد.
او  2بار پیاپی قهرمان جهان ش��د و با قهرمانی در بازیهای المپیک
 2012توانست عنوان قویترین مرد جهان را به خود اختصاص دهد.
همین  2رقابت در  3س��ال در کنار  2مدال طالی بازیهای آسیایی
بهداد س��لیمی را به یک فوقس��تاره در وزنهب��رداری بدل کرد .این
فوقستاره س��نگینوزن دنیا پس از بازیهای المپیک لندن تاکنون
هیچگاه نتوانس��ته به فروغ گذش��ته خود بازگردد .او در سال 2013
رقابته��ای جهان��ی را به همراه چن��د تن دیگ��ر از همتیمیهایش
تحریم کرد تا یک مدال طالی ارزشمند از کارنامه افتخاراتش حذف
ش��ود و در س��ال  2014اگرچه قهرمان بازیهای آسیایی شد اما در
رقابتهای جهانی همین س��ال به نایب قهرمانی بس��نده کرد .شاید
رقابته��ای جهان��ی  2015در آمریکا مجالی بود برای درخش��ش و
بازگشت سلیمی به سطح اول جهان اما مصدومیت نابههنگام گریبان
او را گرفت تا س��لیمی این ش��انس را هم ب��رای افزایش افتخاراتش
در دنی��ای وزنهبرداری از دس��ت بدهد .با این وجود س��وال متداول
اهالی وزنهبرداری این روزها در هیوستون آمریکا این است که بهداد
چرا در رقابتها حاضر نش��ده؟ حتی بس��یاری از عالقهمندان ایرانی
هم که چن��دان در جریان اخبار وزنهبرداری نیس��تند ،در تیم ایران
دنبال بهداد س��لیمی میگردند .البته در این بین قطعا رقبای دسته
فوقس��نگین از نیامدن بهداد به آمریکا خوش��حالند چراکه او قطعا
یکی از شانسهای اصلی کسب مدال طال بود.

لوزانو؛ پدری سختگیر و متخصص رژیم غذایی

المپیکی شدن نعمتی ،سیوهفتمین رویداد برتر سال

رائول لوزانو ،سرمربی تیم ملی والیبال ایران در حالی حضورش را در تیم رادوم لهستان تجربه میکند
که اعضای باش��گاه رادوم اظهارات جالبی در مورد او دارند .به گزارش تس��نیم ،رابرت پریجیل ،مربی
تیم رادوم که از حضور سرمربی آرژانتینی در این تیم خوشحال است ،میگوید« :لوزانو ،مربی بزرگی
اس��ت که به نظم و انضباط ،احترام زیادی میگذارد ولی در عین حال میتواند با شاگردانش شوخی
کند و برای آنها جوک تعریف کند .او تمرینها و وس��ایل جالب و جدیدی را به تیم آورده .او حتی
برای تکتک بازیکنان تیم با توجه به ش��رایط فیزیکی و مج��رد یا متاهل بودن ،رژیم غذایی خاصی
در نظر گرفته که باید با دقت رعایت ش��ود ».وویچخ زالینس��کی ،بازیکن رادوم نیز چنین میگوید:
«لوزانو همه ما را به بازیکنان متفاوتی تبدیل کرده است .او برای ما مثل یک پدر است که ما را برای
پیروز شدن تربیت میکند».

کمیته بینالمللی پارالمپیک به سنت هر سال اقدام به معرفی  50رویداد برتر ورزشی سال کرده است .کسب
سهمیه المپیک و پارالمپیک  2016ریو توسط زهرا نعمتی ،بانوی کماندار تیم ملی به عنوان سیوهفتمین
رویداد برتر سال  2015معرفی شده است .زهرا نعمتی با کسب نشان نقره از رقابتهای قهرمانی آسیا در
تایلند موفق شد برای اولینبار به عنوان یک ورزشکار دارای معلولیت ایرانی ،سهمیه المپیک را کسب کند
و کمی بعد با شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ویژه پارالمپیکیها ،نشان طال و سهمیه پارالمپیک ریو را
نیز به دس��ت آورد .همچنین موفقیت زهرا نعمتی در  2رویداد کس��ب سهمیه المپیک و پارالمپیک باعث
شد یک موسسه فرهنگی هنری طی مکاتباتی با فدراسیون تیروکمان ایران درخواست کند که در صورت
موافقت نعمتی ،زندگینامه او از دوران کودکی تا زمان راهیابی به المپیک و پارالمپیک به صورت یک برنامه
مستند بینالمللی و سپس در قالب فیلم و سریال تدوین و به نمایش درآید.

پایان دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال
دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال امروز با برگزاری هفته
نهم به پایان میرس��د؛ آن هم با تقابل مدعی��ان قهرمانی در تهران.
پتروشیمی بندرامام که هفته هشتم با برتری مقابل دانشگاه توانست به
صدر جدول ردهبندی برسد این هفته در تهران میزبان تیم قعرنشین
نیروی زمینی است اما به نظر نمیرسد شاگردان مهران شاهینطبع
کار س��ختی مقابل حریف داش��ته باشند .شیمیدر تهران که با باخت
مقاب��ل نفت آبادان صدر جدول را بعد از چند هفته از دس��ت داد در
خانه میزبان ثامن مش��هد اس��ت .ثامنیها در هفته هش��تم در بازی

تقابل ابرقدرتها در پایتخت

پرحاشیهای که مقابل گرگان داشتند ،نتیجه را در خانه واگذار کردند.
این هفته دانش��گاه آزاد که تاکنون متحمل  3شکست شده در سالن
اختصاصی خود میزبان ش��هرداری اراک است .اراکیها نشان دادهاند
که حریف دست و پا بستهای نیستند و با تکیه بر بازیکنان تاثیرگذار
میتوانند مقابل دانشگاه آزاد نتیجه خوبی بگیرند .شاگردان مصطفی
هاشمی که بازی حساسی را به پتروشیمی بندر امام باختند ،امروز به
دنبال جبران آن در خانه هس��تند .در سایر بازیهای این هفته ،نفت
آبادان در تبریز میهمان شهرداری این شهر است و شهرداری گرگان

 50-50پنالتی نمیگیرم

میزبان تیم آیندهسازان اصفهان خواهد بود .نماینده اصفهان در هفته
هشتم نخستین برد خود را در فصل جاری تجربه کرد.
برنامه
شیمیدر تهران  -ثامن مشهد16 ،
شهرداری تبریز  -پاالیش نفت آبادان16 ،
دانشگاه آزاد  -شهرداری اراک16 ،
شهرداری گرگان – آیندهسازان میهن16 ،
نیروی زمینی  -پتروشیمی بندرامام18 ،

متفــاوت از ورزش

مدیران اصفهانی کار خودشان را بسیار خوب بلد هستند

همه آنها را میگرفت.
ش�یوه خاصی در پنالتی گرفت�ن داری؟ مثال
بعض�ی از دروازهبانها  50-50میکنند و برخی
دیگر تا آخرین لحظه صبر میکنند.
م��ن هیچ کدام از این کاره��ا را انجام نمیدهم .قبال
یک مربی داش��تم که یک ش��یوه علمی را در گرفتن
پنالت��ی به من آموزش داد ک��ه در  90درصد اوقات
ج��واب میده��د .در این ش��یوه بازیکن��ی که ضربه
پنالت��ی را میزن��د در آخرین لحظ��ه یکی از اعضای
بدنش واکنشی نشان میدهد که با دیدن آن میتوان
تش��خیص داد که پنالتیاش را به کدام سمت خواهد
زد .البته همانطور که گفتم همیشه این حربه جواب
نمیدهد.
رش�ید مظاهری چطور ش�د که به یکباره به
گلر اول ذوبآهن و یکی از انتخابهای کارلوس
کیروش در تیم ملی تبدیل شد؟
پارس��ال که در ذوبآهن از من استفاده شد از خیلی
مس��ائل غافل بودم اما ب��ا همکاری با دکتر احس��ان
فی��روزی ،مربی بدنس��ازم و همچنین روانش��ناس و
فیزیوتراپ ش��خصی که دارم پیشرفت زیادی در کارم
ب��ه وجود آم��د .باید از این عزیزان تش��کر کنم که در
پیشرفت من بسیار تاثیرگذار بودند .سال قبل بهترین
گلر لیگ ش��دم اما مربی بدنسازم گفت باید امسال از
سال قبل بهتر باشی و پیشرفت در کارت داشته باشی.
همین حرف باعث شد انگیزهام برای کار  2برابر شود.
قبلا در یک�ی از مصاحبههای�ت گفته بودی
همسرت نقش بسزایی در موفقیت تو ایفا کرده
است .در این باره هم صحبت کن.

تا  2س��ال و نی��م پیش اصال فکر نمیک��ردم به این
جایگاه برس��م اما همس��رم همیش��ه به من دلگرمی
میداد و مرا باور داشت .او تنها کسی است که وقتی
خوبم میگوید ت��و بهترینی و وقتی بد بازی میکنم
ب��از هم میگوید تو بهترینی .س��ختیهای زیادی در
این س��الها کش��یده اما با هم ت�لاش میکنیم تا به
جایگاههای باالتر برسیم.
داود فنای�ی در ی�ک اظهارنظ�ر گفت�ه ب�ود
کلینش�یتهای ذوبآهن را فقط به نام رش�ید
مظاهری ننویس�ید و بقیه ه�م در این موفقیت
تاثیرگذار بودند .نظر تو در این باره چیست؟
میخواهم این را از جانب من بنویسید که هیچ مربی
گلری در ایران مثل داود فنایی نیست .آقا داود حرف
درس��تی زدهاند .محمد نژادمهدی،هادی محمدی و
مهرداد قنبری که متاس��فانه در حال حاضر مصدوم
اس��ت نقش بس��زایی در ب��ه وجود آم��دن این همه
کلینشیت ایفا کردهاند و من به تنهایی نمیتوانستم
این کار را انجام دهم.
کمکم مس�ابقات لیگ قهرمانان آسیا هم آغاز
خواهد ش�د .ه�دف ذوبآهن در این مس�ابقات
چیست؟
یکس��ری صحبتها با مدی��ر کارخان��ه و مدیرعامل
باش��گاه داش��تهایم و با توجه به پتانسیلی که در تیم
وجود دارد میخواهیم برای قهرمانی آس��یا به میدان
بروی��م .با قاس��م حدادیفر و مهدی رج��بزاده که
صحبت میکنم میگویند تیم امس��ال ما از آن تیمی
که نایب قهرمان آس��یا شد تیمتر و باکیفیتتر است.
امیدوارم بتوانیم به هدفمان برس��یم و مقام قهرمانی

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999 :
***
آقای مایلیکهن با  5بازی ملی شده مدافع حقوق ملت ،مرخصی
حق هر انس��انیه تا فروردین ماه ب��ازی ملی نداریم بعضی با انتقاد
قصد مطرح کردن خودشون رو دارند.
شما گفته بودین قراره کمک داور الکالسیکو رو رئال بخره .فکر
کنم اشتباه کردین چون بارسا کمک داور رو خریده بود .گل نیمار
رو هم آفساید اعالم نکرد .قابل توجه روزنامه بارسایی شما.
خراسان عزیز مردم بهترین قضاوتکننده هستن و خیلی خوب
میفهمن پس اینقد دس��تکم نگیرش��ون ،یک س��ال داری علیه
کیروش مطلب مینویس��ی ،اگه تو تمام دوران مربی ایرانی تیمی
رو ی��ادت میاد ک��ه مثل تیم کیروش واقعا تیم ب��وده و ذخیره و
فیکسش قلبشون برای تیم ملی میتپیده بنویس تا ما هم بدونیم،
اینا همش به خاطر بزرگیه کیروشه.
من نميدونم مربي ايراني چه تاجي به س��ر فوتبال زده ،اون از
قلعهنویي اون از دايي ،بابا يه كم منطقي فكر كنيد ،حاال يك مربي
حرفهاي اومده ،به عناوين مختلف حاش��يه درس��ت ميكنيد من
نميدونم مرخصي كيروش چ��ه لطمهاي به فوتبال ميزنه .اصال
مرخصي نميرفت بايد مينشس��ت تو خونش ليگ برتر خودمونو
نگاه ميكرد .اگه اردو بذاره كه همه صداشون در مياد.
در ج��واب دوس��تي كه ميگ��ه ك��يروش رو نميخواهيم بايد
عرض كنم اگه ايشون نبود االن  ٨٠ ،٧٠رنكينگ فيفا بوديم ،اگه
ايش��ون نبود ما اول آسيا نبوديم ،اگه ايشون نبود اينقدر زيبا بازي
نميكرديم .فكر ميكنم ش��ما علم فوتب��ال ندارين بهتره منطقي
فكر كنيد اگه تيم مل��ي قوي ميخوايين بايد از كيروش و امثال
ايشون استفاده بشه.
ب��ا ابقای بنیتس دیگ��ه دیدن بازی رئال فای��دهای نداره .نه به
خاط��ر باخت در الکالس��یکو بلکه به خاط��ر اینکه دیگه خبری
از گلهای زیاد رئال نیس��ت .دیگه رئال س��رزنده ،سرحال و زیبا
بازی نمیکنه.
آق��ای محصص عج��ب حرفی زدید! یعنی ک��یروش همش در
مرخصی باش��د و پول هنگفت بگیرد اهمیتی ندارد؟! اگر روس��ای
شما در فدراس��یون یک مقدار صالبت داشته باشند و کیروش را
وادار کنند به اندازه حقوقش کار انجام دهد مس��لما نتایج بهتری
گرفته میشود.
اگه گفتیم داوری به نفع بارساس��ت چون تو اللیگا  7تا پنالتی
گرفتن که مشکوک بوده.
دوس��تان عزیز اس��تقاللی خودتان حس��اب کنید کل گلهای
مل��یای که بازیکنان اس��تقالل زدهاند و خواهن��د زد آیا به اندازه
گلهای علی دایی میشود؟!

خبر
آزادکاران راهی جایزه بزرگ باکو شدند

رقابته��ای بینالملل��ی کش��تی آزاد و فرنگی جای��زه بزرگ باکو
روزهای  6تا  8آذرماه در ش��هر باکو برگزار میش��ود .تیم منتخب
کش��تی آزاد ایران بامداد امروز برای حضور در این رقابتها راهی
کشور آذربایجان شد .یونس سرمستی ( ،)57ایمان صادقی (،)61
پیمان یاراحمدی  -مصطفی حس��ینخانی ( ،)74احسان لشگری
( ،)86امین طاهری ( )125نفرات حاضر در این رقابتها هستند.

متفــاوت از ورزش
ستاره  40ساله کاندیدای بهترین بازیکن سال آسیا

مظاهری :همسرم همیشه به من میگوید تو بهترینی
ذوبآهن موفق شد با شکست سپاهان به فینال
جام حذفی صعود کند .مرد اول این میدان کسی
نبود جز رش�ید مظاهری .دروازهبان خوشآتیه
ذوبیه�ا که امس�ال ب�ا  8کلینش�یت در کنار
خس�وس برزیلی بهترین گلرهای لیگ بودهاند.
او مقابل سپاهان در جام حذفی هم با درخشش
خ�ود موجب�ات صع�ود ذوبآهن ب�ه فینال را
فراهم کرد .به گ�زارش کاپ ،این دروازهبان 26
ساله ،درباره روزهای سختی که داشته و عالقه
زیادش به ذوبآهن صحبت کرد.
از برد با ارزش تیمتان مقابل سپاهان صحبت
ک�ن و اینکه توانس�تید به فینال ج�ام حذفی
صعود کنید.
بازی فوقالعاده قشنگی بود که همه از دیدن آن لذت
بردند .فکر میکنم تنها کس��ی که در  120دقیقه از
خودش راضی نبود من بودم .ذوبآهن در روز بد من
توانست به پیروزی برسد .روی گل دومی که دریافت
کردیم میتوانس��تم عملکرد بهتری داش��ته باشم اما
رسول نویدکیا ضربهای به سفیدران من زد که باعث
ش��د نتوانم خوب توپ را دفع کنم و در نهایت دروازه
من باز ش��د .اما خدا را شکر در نهایت نتیجه را از آن
خود کردیم .قبل از بازی گفته بودیم هرکسی بتواند
برنده این بازی باشد قهرمان جام حذفی خواهد شد.
این حرف تو ،نوعی کریخوانی برای تیمهای
استقالل ،تراکتورسازی و نفت هم خواهد بود.
قصد کریخوانی برای هیچ کسی را ندارم اما سپاهان
تیمی اس��ت که شکس��ت دادنش از عهده هر تیمی
بر نمیآید .درس��ت اس��ت که آنها به خاطر تعویض
مربی ش��رایط به هم ریختهای دارند اما همیشه جزو
مدعیان کسب عنوان قهرمانی بودهاند.
در حالی گفتی از عملکرد خودم راضی نیستم
که س�تاره تیمت در ضرب�ات پنالتی بودی ،چرا
آن حرف را زدی؟
همانطور که به ش��ما گفتم عملکردم مقابل سپاهان
یک��ی از بدتری��ن بازیهایم در  8س��ال اخیر بود .در
ب��ازی با تراکت��ور که  4گل خوردم یک��ی از بهترین
بازیهای��م را انجام دادم و دلیل نمیش��ود که چون
تیمم ب��رده بگویم عملک��ردم خوب بوده اس��ت .اما
در ضرب��ات پنالتی اوضاع متفاوت ش��د .هنگام ضربه
پنالت��ی هادی عقیلی فکر میکردم توپ را به وس��ط
میزن��د اما این کار را نکرد ولی توپش گل نش��د .به
نظر خودم پنالتی سوم را که گرفتم آب سردی بود بر
پیکره سپاهان .نباید از عملکرد عالی رحمان احمدی
بگذریم که به خوبی همه پنالتیها را تشخیص داد و
اگر بازیکنان ما به این زیبایی پنالتی نمیزدند شاید

زاویه نگاه شما

سومین نماینده ایران هم در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان -آمریکا دست خالی ماند
انگار ناکامی پوالدمردان ایران در آمریکا تمامی ندارد .پنجمین روز از
هشتادویکمین دوره رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان و مرحله
دوم انتخابی المپیک ریو در حالی دیروز به پایان رس��ید که سومین
نماینده ایران هم با انداختن تمام وزنههایش در حرکت دوضرب اوت
کرد تا نامش در لیس��ت ناکامان تیم ملی درج ش��ود .رس��ول تقیان
در حالی در دس��ته  77کیلوگرم روی تخت��ه رفت که اولین نماینده
ایران در گروه  Aمس��ابقات محسوب میش��د .او اما در رقابت با 12
وزنهبردار از تایلند ،کرهش��مالی ،قزاقس��تان ،روسیه ،مصر ،بالروس،
چین ،ارمنس��تان ،لهس��تان و ترکمنس��تان نمایش ضعیفی داشت.
تقیان در حرکت یکضرب ابتدا به مصاف وزنه  153کیلوگرم رفت و
توانست این وزنه را باالی سر برده و  3چراغ سفید داوران را به نشانه
تایید مهار این وزنه دریافت کند .وی سپس وزنه  158کیلوگرمی را
مهار کرد اما در حرکت سوم در مهار وزنه  162کیلوگرمی ناکام ماند
و در نهایت در رده دهم جای گرفت .این در حالی است که تقیان در
بازیهای آس��یایی موفق به مهار وزنه  163کیلوگرم شده بود .تقیان
کار خود را در حرکات دوضرب با انتخاب وزنه  193کیلوگرمی شروع
ک��رد که موفق به مهار این وزنه نش��د .وی ب��ار دوم هم در ثبت این
وزنه ناکام ماند تا کار برای نماینده کش��ورمان س��خت ش��ود .تقیان
در مه��ار وزنه  194کیلوگرمی در حرکت س��وم ه��م ناکام ماند تا از
گردونه مس��ابقات کنار برود .این اتف��اق در حالی افتاد که تقیان در
بازیهای آس��یایی موفق به ثبت وزنه  205کیلوگرمی ش��ده بود .او
پس از ای��ن ناکامی با اب��راز نارضایتی از عملکردش گفت« :بس��یار
متاس��فم که نتوانستم برای تیمم امتیاز کس��ب کنم .به هیچوجه از
این شکس��ت برای خودم ناراحت نیس��تم اما از ای��ن ناراحتم که در
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را کسب کنیم.
س�عید آذری از وضعی�ت چم�ن فوالدش�هر
بس�یار انتقاد کرد و گفت اگر ش�رایط اینگونه
باشد در لیگ قهرمانان بازیهای ذوبآهن رادر
اینجا برگ�زار نمیکند .برای خودت بازی کردن
در فوالدشهر سخت نیست؟
واقعا زمین فوالدش��هر شرایط خوبی ندارد .مسئوالن
باید فکری کنند تا ش��رایط آن بهتر ش��ود .همه فکر
میکنن��د چون من گلر هس��تم وضعیت زمین برایم
زی��اد اهمیت ندارد .ام��ا اصال اینطور نیس��ت .وقتی
بازیکن��ان پ��اس روبه عق��ب به م��ن میدهند اصال
نمیتوان��م تکض��رب آن را دور کن��م و ای��ن کار را
مشکل میکند .من هم دوس��ت ندارم با این شرایط
در مسابقات آسیایی در فوالدشهر بازی کنم.
تا االن چند درصد دریافتی داشتی؟
تا به االن  20درصد از قراردادمان را گرفتهایم و قرار
است به زودی  30درصد دیگر هم پرداخت شود.
جالب است .تیم ش�ما دریافتی باالیی نداشته
اما مانند خیلی از تیمها دس�ت به کارهایی چون
اعتصاب و اعتراض نزدید و این جای تقدیر دارد.
مدیران اصفهانی کار خودش��ان را بس��یار خوب بلد
هس��تند .آنها ابت��دای فصل به ما گفت��ه بودند که
قرار اس��ت پولمان را چگون��ه دریافت کنیم و تا االن
طبق وعدهشان عمل کردند .امیدوارم در ادامه هم به
همین شکل سر قول و قرارشان بمانند.
از کارل�وس کیروش و جو تی�م ملی صحبت
کن .فکر میکردی به تیم ملی دعوت شوی؟
اصال دوس��ت ندارم درباره تیم مل��ی صحبت کنم و
لطفا سوال بعدی خود را بپرسید.
الگوی دروازهبانی رش�ید مظاهری در ایران و
خارج از ایران؟
در ای��ران الگویی ن��دارم .اما در فوتب��ال اروپا الگویم
بوفون است.
به عنوان س�وال آخر .به دروازهبانی در  2تیم
استقالل و پرسپولیس فکر کردهای؟
ش��اید هیچ کس نداند اما چند س��ال پیش فوالد مرا
نخواست و به صورت تس��تی توسط لوکا بوناچیچ به
ذوبآه��ن آمدم و قرارداد بس��تم .او ب��ه من گفت از
ت��و انتظار داریم به ما کمک کن��ی و بعد از آن همه
جوره مرا حمایت کردند .تنها کاری که میتوانس��تم
برای ذوبآهن انجام دهم این بود که امسال با آنها
ق��رارداد  3س��اله ببندم .مطمئن باش��ید تا وقتی که
خودشان نخواهند و پیش��نهاد اروپایی نداشته باشم
در ذوبآهن خواهم ماند و در هیچ تیم ایرانی دیگری
بازی نمیکنم.

شمسایی :شناسنامه فقط یک عدد است
نامزد برترینهای سال فوتبال  ۲۰۱۵آسیا اعالم شد که در این میان از ایران  5نامزد در این انتخابات حضور
دارند .در این میان قرار گرفتن وحید شمسایی ،ستاره  40ساله ایران در میان برترینها از نکات قابل توجه
است .کاندیدای بهترین بازیکن فوتسال آسیا گفت« :در میدان مسابقه عدد نوشته شده در شناسنامه نقشی
در عملکرد بازیکن ندارد ».به گزارش کاپ ،وحید شمسایی درباره انتخاب خود به عنوان کاندیدای دریافت
جایزه برترین فوتسالیست سال  2015آسیا اظهار داشت« :نمیدانم این چه حکایتی است که هربار من در
این س��الها به این عنوان انتخاب شدهام بالفاصله مشکلی برایم به وجود آمده است2 .شب پیش هم پس
از اعالم اسامی نامزدهای دریافت جایزه برترینهای سال آسیا زیر سرم رفتم .نمیدانم چشم و نظر دنبالم
است و یا شاید کسی باورش نمیشود که میتوان با سالم زندگی و خوب تمرین کردن حتی در  40سالگی
هم به چنین رتبههایی دست یافت ».وی در این ارتباط که آیا انتظار این انتخاب را داشته یا نه عنوان کرد:
«انتظار داشتم که پس از  3سال ناکامی وقتی نماینده کشورمان در آسیا قهرمان شود چنین اتفاقاتی هم رخ
دهد .زحمات تکتک بازیکنان تاسیسات دریایی به ویژه کادر مدیریتیاش و در راس آن دکتر منوچهری،
معاون وزیر نفت که به خوبی تیم را حمایت میکند سبب شد تا این تیم با شایستگی به عنوان قهرمانی
در ایران و آس��یا دس��ت یابد ».بازیکن برتر  5دوره فوتسال آسیا گفت« :تاکنون 2بار به عنوان میهمان در
این مراس��م دعوت ش��دم و جایزه گرفتم و 3بار هم به صورت غیرحضوری انتخاب شدم و جایزهام را برایم
فرستادند .امسال هم تا این لحظه دعوتنامهای برایم نیامده است .همچنین حسنزاده دیگر کاندیدای این
عنوان پیش از این 2بار این جایزه را کسب کرده است ».شمسایی در این باره که تا چه زمانی میخواهد
به بازی ادامه دهد ،گفت« :تاکنون استخاره کردم .یکبار پس از قهرمانی با دبیری که استخارهام صبر آمد.
بار دوم قهرمانی سال گذشته بود که باز هم صبر آمد و یکبار هم پس از قهرمانی امسال در آسیا که باز هم
اس��تخاره صبر برایم درآمد .ادامه این شرایط با وجود آسیبدیدگیام دشوار است چون اذیت میشوم .من
هم میخواهم پس از دوران قهرمانی به زندگی عادیام بپردازم و به این خاطر باید فکری در این باره انجام
دهم ».وی در ارتباط با اینکه عدد نوشته شده در شناسنامه در حضور ورزشکاران در میادین قهرمانی نقش
دارد ،توضیح داد« :با تمام وجود میگویم که هرچه سنم باالتر رفت دقت عملم در کار بیشتر شد .عناوین
قهرمانیام بیشتر شد و بر افتخاراتم افزوده شد .طوری که حاال در کلکسیون خانهام دیگر جایی برای اضافه
کردن جام و مدال ندارم .گرچه همه اینها به لطف خدا و ائمه اطهار به دست آمده اما این را با تاکید زیاد
میگویم که شناسنامه فقط یک عدد است .بیشتر از هر چیز خوب تمرین کردن و سالم بودن در زندگی
میتواند یک ورزشکار را در سطح قهرمانی حفظ کند».
آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺧﺮاﺳﺎن ﺛﺒﺖ١٩٣٣٠

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺧﺮاﺳﺎن ﺛﺒﺖ ١٩٣٣٠
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮ�ﺖ راس
ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٠٩٫٢٦در
ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار
ﻣﻌﻠﻢ  ٧١ﺑﺎ دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ ز�ﺮ ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ�ﺷﻮد.
ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣ�ﺷﻮد ،در
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗ� �ﻪ ﺣﻀﻮر
ﻋﻀﻮ� در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺣﻖ
را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ و�ﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ
د�ﮕﺮ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ :ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪ�ﺪ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 /٩٤٣٧٧٦٢٣م

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﺮ�ﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ
 ١١ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٠٩٫٢٦در ﻣﺤﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ ٧١
ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ�ﺷﻮد .ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم
دﻋﻮت ﻣ�ﺷﻮد ،ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذ�ﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗ��ﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ� در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻴﺴﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
و�ﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ د�ﮕﺮ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
 -١اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس -٢
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد
ز�ﺎن ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا� ﺳﺎلﻫﺎ�  ٩١و  ٩٢و ٩٣
 -٣اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ� و ﻋﻠ�اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� دوﺳﺎل  -٤اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠ�
و ﻋﻠ�اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� ﻣﺪت ��ﺳﺎل  -٥ﻃﺮح و
ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�
 -٦. ١٣٩٤ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد �ﻪ در اﺧﺘﻴﺎرات
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٤٣٧٧٥٩٢م

