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 10واکنش حیرت انگیز دروازه بان های فوتبال ایران

بخش ورزش -همیشه و در کنار لحظه های جذاب گل های به ثمررسیده
زیباترین لحظات فوتبال  ،توپ هایی هستند که با واکنش های فوق العاده
دروازه بان ها تبدیل به گل نشده اند.
فوتبال ایران از گذشته تا امروز همانقدر که مهاجمان و گلزن های بزرگ
داشته دروازه بان های درجه یکی را هم پرورش داده است .از پیش از
ناصرحجازی تا بعد از عابدزاده ،دروازه بان هایی در فوتبال ایران متولد
شده اند که توانسته اند در حد و اندازه
های ستاره های گلزن برای خودشان
هوادار به دست بیاورند .نکته ای که باید
در اینجا به آن اشاره کرد اینکه بخش
مهمی از تاریخ فوتبال ایران به دلیل
شرایط زمانی و مسایلی چون نبود فیلم
بازی ها یا تاریخ مدون و قابل دسترسی
که به آن استناد کرد ناپیدا است و به
همین دلیل آنچه در جمع آوری چیزی
چون» برترین واکنش های دروازه بان
های فوتبال ایران» به دست می آید
حاصل خاطرات و یا تصاویر در دسترس
و به جای مانده است .پس می توان گفت
که چنین رویکردی بیش از آنکه جنبه
علمی داشته باشد جنبه ژورنالیستی و
سرگرمی دارد.

ناصرحجازی :ایران-اسکاتلند
ناصرحجازی در بازی برابر هلند در اولین
بازی تیم ملی هم عملکرد بدی نداشت
اما سه بار دروازه اش باز شد ،با این حال او برابر اسکاتلند یکی از ستاره
های ایران بود .در نیمه اول و در حالی که اسکاتلند در برابر قدرت ایران
کمی عصبی و ناامید شده بود صاحب یک ضربه ایستگاهی پشت هجده
قدم شد .دیوار دفاعی ایران در حال شکل گیری بود و حجازی دیوار را
می چیند که جان رابرتسون شماره  19تیم اسکاتلند و هافبک چپ تیم
ناتینگهام فارست قبل از بسته شدن دیوار و با زرنگی ضربه ای دقیق و
زمینی و محکم را به گوشه سمت مخالف دروازه می زند اما حجازی با
عکس العملی فوق العاده و با سرعتی عالی توپ را با دست چپ از گوشه
دروازه به کرنر می فرستد.
احمدرضا عابدزاده :ایران-آمریکا
در نیمه دوم بازی ایران و آمریکا در حالی که حریف برای جبران گل
خورده فشار زیادی را روی دروازه ایران آورده بود توپ در گوشه شش
قدم به فرانکی هایدوک دفاع راست پیش تاخته امریکا رسید ،احمدرضا
عابدزاده اما از زمان ارسال پاس به هایدوک با بازیخوانی اش خروج کرده
و آن واکنش فوق العاده را نشان داد .کاپیتان ایران با پرشی شبیه گربه
دستها و پاهاش را مقابل ضربه حریف ابتدا باز و سپس با دستهایش توپ
را دفع کرد .حرکتی که دروازه بانی در کالس عابدزاده می توانست انجام
بدهد.
بهزاد غالمپور :دربی 40
پرسپولیس در نیمه اول و در عین ناباوری هوادارانش سه گل خورد
اما فشار این تیم در نیمه دوم تازه آغاز شد اما یک نفر بزرگترین مانع
مهاجمان بزرگ پرسپولیس بود که با یک لباس سبز و شلواری عجیب
درون دروازه استقالل ایستاده بود .اوج کار بهزاد غالمپور در صحنه ای بود

که وقتی دایی توپ را در تک به تک از باالی دستش زد با سرعتی عجیب
برگشت و توپ را از روی خط دروازه با یک حرکت آکروباتیک دور کرد تا
استقالل این دربی مهم را ببرد.

رحمان احمدی :ایران-کره جنوبی
دقیقه  75بازی ایران و کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی 2014

است و ایران می تواند با تک گل قوچان نژاد صعود کند اما کره در
بوسان و مقابل هوادارانش می خواهد بازی را مساوی کند .داور در این
دقیقه یک خطا در گوشه محوطه جریمه ایران اعالم می کند و پارک
جی سونگ این توپ را خطرناک می فرستد .سانتر او در تیر دو به
پای مدافع ایران می خورد و جلوی پای مهاجم کره می افتد ،شوت
محکم مهاجم کره از روی خط شش قدم را احمدی برمی گرداند اما
در برگشت بازهم توپ به بازیکن کره می رسد و این بار از نزدیکتر و
محکمتر می زند اما رحمان احمدی با یک واکنش عالی توپ را دفع
می کند.
مهدی رحمتی :استقالل -سایپا
استقالل در هفته بیست و هشتم لیگ پانزدهم برابر سایپا با نتیجه دو
بر یک پیش افتاده و سایپا تالش دارد تا بازی را مساوی کند .در دقیقه
 90 +2بازی یک شوت قوس دار از پشت محوطه جریمه استقالل زده
می شود و رحمتی که کمی جلو آمد با شیرجه فوق العاده به عقب
غیرممکن را ممکن کرده و توپ را به کرنر می زند و خودش با تیر
دروازه برخورد می کند .استقالل این بازی را با همین واکنش برد.
علیرضا بیرانوند :پرسپولیس-السد
یک قدم تا فینال لیگ قهرمانان آسیا فاصله داشت چرا که بازی برگشت
دو تیم با نتیجه یک بر یک در جریان بود .اما در دقیقه  85بازی یک
سانتر خطرناک روی شش قدم پرسپولیس و به ژاوی هرناندز می رسد
که در بین مدافعان پرسپولیس و مقابل دروازه جا گرفته است .توپ
که روی سر ژاوی فرود آمد تقریبا همه فکر می کردند که پرسپولیس
گل دوم را از حریف می خورد به غیر از بیرانوند که یک نفره جلوی

این توپ ایستاد .او ضربه سر محکم ژاوی را با یک واکنش عالی به کرنر
فرستاد و پرسپولیس را با این عملیات نجات به فینال رساند.

هادی طباطبایی :ایران -دانمارک
یکی از عجیب ترین بازی های تیم ملی ایران بازی با دانمارک است.
در این بازی تیم ایران در برابر حریف اروپایی اش تنها توانست دفاع
صرف بکند و نقش اول این بازی
هادی طباطبایی بود که از بازی
که می توانست با اختالف زیاد و
نتیجه ای عجیب به نفع دانمارک
رقم بخورد را صفر بر صفر از کار
در آورد .طباطبایی در این بازی
واکنش های خوب زیادی داشت
اما در نیمه دوم شوت پرقدرت
بازیکن شماره  7دانمارک را به
زیبایی از گوشه دروازه بیرون آورد
تا مربی حریف هم برای او دست
بزند و تشویقش کند.
سیدحسین حسینی:
استقالل -العین
بازی استقالل برابر العین در گروه
مرگ لیگ قهرمانان  2018یک
تصویر ویژه و به یادماندنی داشت
که سیدحسین حسینی دروازه بان
استقالل رقم زد .در دقیقه  75بازی
استقالل که دو بر یک از حریف عقب بود یک پنالتی داد و مارکوس
برگ مهاجم گرانقیمت و سوئدی پشت این ضربه قرار گرفت .سیدحسین
حسینی دروازه استقالل اما ضربه اول برگ را گرفت و توپ بعد از برخورد
به تیردروازه دوباره مقابل پای این گلزن خطرناک افتاد اما حسینی دبل
سیو کرده و شوت محکم برگ را در برگشت هم گرفت.
احمدرضا عابدزاده :ایران – استرالیا
در نیمه اول بازی ایران و استرالیا در حالی که حریف فشار زیادی را روی
دروازه ایران می آورد قهرمان بازی احمدرضا عابدزاده است .او توپ ها را
یکی یکی نجات می دهد تا صحنه طالیی رقم می خورد .ویدمار از راست
نفوذ می کند و توپ محکمی را روی دروازه می فرستد اما عابدزاده توپ
را در دوضرب اما با یک دست می گیرد .صحنه که بعد از گذشت بیست
سال هنوز از آن حرف می زنند و آن را کلید صعود ایران می دانند.
ناصرحجازی :دربی 24
یکی از جذاب ترین واکنش های ناصرحجازی را می توان در دربی 24
و بازی استقالل و پرسپولیس در سال شصت دانست .در این بازی و در
نیمه اول عباس کارگر در گوشه سمت چپ توپ را از مراغه چیان می
گیرد و توپ را به حمید درخشان می دهد .حمیددرخشان از بازیکن
مقابلش عبور کرده و یک سانتر خوب را به تیر دوم می فرستد .مایلی
کهن که خودش را به سمت راست رسانده توپ را روی شش قدم به
غالمرضا فتح آبادی مهاجم پرسپولیس می دهد اما ضربه او را حجازی
ابتدا با پا می گیرد و سپس توپی را که از باالی سر او در حال ورود به
دروازه است را با یک حرکت والیبالی به کرنر می فرستد.

امروز سپیدرود -پرسپولیس در رشت

جدال با پرسپولیس اولین محک دست نشان

بخش ورزش -تیم های سپیدرود و پرسپولیس در رشت به مصاف
هم خواهند رفت که این دیدار اولین محک نادر دست نشان سرمربی
سرخ پوشان رشتی در بازی های خانگی این تیم محسوب می شود.
به گزارش ایرنا ،تیم های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران
عصر امروز در هفته بیست و دوم
رقابت های فوتبال لیگ برتر کشور
در ورزشگاه سردارجنگل رشت به
مصاف هم خواهند رفت.
سپیدرود که به تازگی دچار
تغیرات مدیریتی در کادر فنی
خود شده  ،نادر دست نشان را
به عنوان سرمربی انتخاب کرده
و این مربی در اولین دیدارش با
سپیدرود در آبادان برابر صنعت
نفت به نتیجه تساوی دست یافت.
اما دست نشان اولین حضورش
در رشت را باید در دیداری بسیار
سخت و حساس  ،مقابل تیم
پرسپولیس که هم اینک در صدر
جدول قرار دارد ،تجربه کند که
به طور حتم این دیدار یک بازی
سخت برای شاگردان دست نشان
خواهد بود.
دست نشان که خاطرات خوشی
با تیم داماش گیالن در رشت
دارد ،امیدوار است که منجی تیم
سپیدرود نیز در فصل جاری باشد
و بتواند با کسب امتیازات الزم در
دیدارهای باقی مانده ،این تیم را در لیگ برتر حفظ کند.
با توجه به این امر ،این مربی اولین حضورش در نیمکت سرخپوشان
رشتی در دیدارهای خانگی را باید برابر برانکو تجربه کند که به طور
حتم سرخپوشان پایتخت نیز برای حضور در این دیدار فقط به
کسب پیروزی فکر می کنند.
با توجه به شرایط جدول رده بندی به خصوص در صدر و انتهای
جدول باعث شده تا این دیدار از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد
چون تیم سپیدرود برای اینکه شانس ماندن در رقابت های لیگ
برتر را داشته باشد ،در بازی های خانگی خود فقط نیازمند کسب
پیروزی است.

این تیم که در انتهای جدول رده بندی فقط باالتر از استقالل
خوزستان قرار دارد ،برای اینکه فاصله اش را با سایر تیم ها کاهش
دهد ،نیاز به پیروزی برابر تیم قدرتمند پرسپولیس دارد این
درحالیست که سپیدرود دستخوش تغییرات در بخش مدیریتی

و کادر فنی شده ،همگان انتظار دارند که این گروه جدید با
سرمربیگری نادر دست نشان  ،بتواند نتایج خوبی را تا پایان فصل
کسب کند تا سپیدرود در لیگ برتر ماندگار شود.
کسب نتیجه مساوی برای ارتش سرخ گیالن در این دیدار چندان
فایده ای ندارد و این تیم فقط با کسب سه امتیاز می تواند تا حدی
فاصله اش را با سایر تیم ها کاهش دهد تا همچنان امیدوار به ماندن
در لیگ برتر باشد.
به طور حتم برانکو و یارانش نیز با یک بازی هجومی و حساب شده
رو در روی سپیدرود رشت قرار خواهند گرفت تا با کسب سه امتیاز
این بازی خارج از خانه ،همچنان صدر جدول را در اختیار داشته

باشند؛ نتیجه مساوی نیز برای سرخپوشان پایتخت چنان تاثیری
نخواهد داشت چون این تیم رقیبان سرسختی همچون سپاهان،
استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز را پیش رو دارد که این تیم ها
مترصد لغزش پرسپولیس هستند تا بتوانند با پیروزی برابر حریفان
خود ،صدر جدول را از برانکو و یارانش باز
پس بگپرند.
این در حالی است که تیم سپاهان
اصفهان یک بازی کمتر نسبت به
پرسپولیس دارد و اگر بازی عقب افتاده
خود را با پیروزی به اتمام برساند ،یک
امتیاز از تیم پرسپولیس جلو خواهد افتاد
و صدر جدول را از این تیم خواهد گرفت.
اگر این بازی با برتری سرخپوشان
رشتی به اتمام برسد به طور حتم نادر
دست نشان جایگاه ویژه ای نزد هواداران
سپیدرود پیدا خواهد کرد و این تیم
همچنان امیدوار برای ماندن در رقابت
های لیگ برتر  ،با روحیه خوب به مصاف
سایر رقبایش خواهد رفت.
جدایی پنج بازیکن از سپیدرود
با نظر مستقیم نادر دست نشان  ۵بازیکن
از تیم سپیدرود کنار گذاشته شدند .طبق
نظر مستقیم نادر دست نشان متین
توکلى ،محمد خرم ،وحید على آبادى،
شاهین اخوى و على خراط از سپیدرود
کنار گذاشته شدند.
همچنین مونت بت آالسان که چند روزى
در تمرینات سپیدرود شرکت کرده بود نتوانست نظر مثبت نادر دست
نشان را به خود جلب کند و فردا راهی تهران خواهد شد .همچنین
امکان کنار گذاشتن سه بازیکن دیگر وجود دارد که این تصمیم بعد
از بازى پرسپولیس گرفته مى شود .همچنین باشگاه سپیدرود رشت
به دنبال همکاری مجدد با صادقیان نیست و در روزهای اخیر صحبت
هایی در مورد احتمال بازگشت پیام صادقیان به سپیدرود مطرح
شده است .طبق صحبت هایى که با نادر دست نشان صورت گرفت
مشخص شد که هیچ مذاکره اى با پیام صادقیان صورت نگرفته و این
بازیکن پس از جدایى على کریمى قرارداد خود را به صورت یکطرفه
در سازمان لیگ فسخ کرد.
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هروه رنار گزینه اصلی تیم ملی ایران؟

بخش ورزش -نزدیکان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از گفتگو
و مذاکرات با هروه رنار مربی فرانسوی تیم ملی فوتبال مراکش خبر دادند.
به گزارش ورزش سه ،این خبری است که از البالی گفتگوهای رئیس
فدراسیون با چند تن از افراد مطمئن و مورد اعتمادش به بیرون درز کرده
است .گفته می شود توافق با رنار تا حد زیادی پیش رفته و این سرمربی
جذاب فرانسوی که در جام جهانی هدایت تیم ملی مراکش را برعهده
داشت خیلی زود به ایران خواهد آمد.
این شایعه در حالی در جامعه فوتبال ایران در حال گل گرفتن است که رنار
در حال حاضر هدایت تیم ملی مراکش را برعهده دارد و خود را آماده جام
ملتهای آفریقا می کند .جالب اینکه او همین هفته فهرست نهایی مراکش
را برای این مسابقات اعالم کرده است.
رنار که مربی کارنامه دار و هیجانی محسوب می شود در دیدار تیم ملی
ایران مقابل ژاپن در ورزشگاه هزا بن زاید شهر العین حاضر بود و از مسابقه
نت برمی داشت اما در آن زمان با وجود انتشار بعضی شایعات کسی روی
حضور او در ایران حساب باز نمی کرد چراکه این مربی فرانسوی همچنین
از کشورهایی مثل امارات و تیم فوتبال عربستان نیز برای همکاری
پیشنهاد دارد .دو تیم ثروتمندی که هنوز سرمربی خود را انتخاب نکرده
اند؛ عربستان  ۴۸ساعت پیش مربی ای را به نام عنبر به عنوان سرمربی
موقت برگزید و امارات نیز هنوز برای فیفادی های پیش رو در فروردین ماه
تحرکی از خود به نمایش نگذاشته است اما در ایران با اینکه قرار نیست
در فیفادی فروردین ماه از ظرفیت بازی های دوستانه استفاده شود ظاهرا
قرار بر عقد قرارداد با یک مربی خوب خارجی و انتشار نام اوست که فعال
رنار در صدر شایعات قرار گرفته است .در یکی ،دو ماه اخیر و بعد از جدایی
کارلوس کی روش از فوتبال ایران نام های متفاوتی برای حضور در فوتبال
ایران مطرح شده اند که مربیانی از هلند ،آلمان ،ایتالیا ،برزیل ،اسپانیا و ...
در رسانهها به بحث و نظرخواهی گذاشته شده اند .تاج با رازداری حداکثری
فعال اجازه نداده اسمی از سرمربی بعدی تیم ملی به بیرون درز کند تا
زمانی که امضای نهایی پای قرارداد وی درج شود.
اگر رنار به ایران بیاید باتوجه به کارنامه و همچنین فوتبالی که تیم ملی
مراکش در جام جهانی به نمایش گذاشت ،موج مثبتی را برای فوتبال ملی
که بعد از جدایی کارلوس کی روش تا حدی دچار مشکالت و سکون بود
به همراه می آورد .رنار  ۵۰ساله است ،سابقه سرمربیگری در تیم های
مراکش ،زامبیا ،ساحل عاج و  ...را داشته و برای تیم های مختلف در سراسر
جهان گزینه مطلوبی به نظر می آید .اگر فدراسیون واقعا موفق به عقد
قرارداد با این مربی شود بعد از کارلوس کی روش باز هم تیم ملی ایران
روی نیمکت از لحاظ فنی نگرانی خاصی نخواهد داشت.

بیرانوند غایب بزرگ پرسپولیس برابر سپیدرود

بخش ورزش -تیم فوتبال پرسپولیس ،بدون دروازهبان ملیپوش خود در
بازی با سپیدرود رشت حاضر خواهد شد.
بنابر اعالم پندار خمارلو ،تیم فوتبال پرسپولیس با  ۲۱بازیکن راهی شهر
رشت خواهد شد و علیرضا بیرانوند ،در این سفر همراه سرخ پوشان نخواهد
بود .وی به دلیل درد در ناحیه عضله پا در این بازی حاضر نخواهد بود.
سرخپوشانی که با کاروان پرسپولیس راهی رشت شدند عبارتند از؛ بوژیدار
رادوشوویچ ،ابوالفضل درویشوند ،سید جالل حسینی ،شجاع خلیلزاده،
مهدی شیری ،مهدی شریفی ،محمد نادری ،حسینپور ،سعید کریمی،
ماریو بودیمیر ،امید عالیشاه ،کمالالدین کامیابینیا ،احمد نورالهی ،مهدی
ترابی ،محسن ربیعخواه ،آدام همتی ،احسان حسینی ،سیامک نعمتی ،بشار
رسن ،سروش رفیعی و علی علیپور.
آگهی تغییرات شرکت مرغداران سپیدان صومعه سرا شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  742و شناسه ملی 10720094997
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/11/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رحمت طریقی واقعه دشتی کدملی  2677556383و آقای فریبرز
محمدی شیر تری کدملی  2668969220و خانم گلی رحمانی دیانتی
کدملی  2678064621برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -2خانم جمیله جعفرپور زیده سرائی کدملی  2679088263به سمت
بازرس اصلی وآقای محمد رحمان طلب واقعی کدملی 2679805968
به سمت بازرس علی البدل امضاء برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
()414609
---------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت مرغداران سپیدان صومعه سرا شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  742و شناسه ملی 10720094997
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/06تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد.
آقایان رحمت طریقی واقعه دشتی کدملی  2677556383بسمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فریبرز محمدی شیر تری کدملی
 2668969220بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم گلی رحمانی دیانتی
کدملی  2678064621بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند.
 -2حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و
بروات و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
()414610

گم شده

کارت دانشجویی رشته روانشناسی دانشگاه
راهبرد شمال به شماره  9319344077بهنام
اینجانب زهرا شیخی زاد سراوانی ورودی سال
 1393گم شده از درجه اعتبار ساقط است.

