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توجه فیفا به بازیکنان مسلمان

بیانیه »نایکی« درباره کفش
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران

 فدراســیون جهانی فوتبــال در اقدامی جالب و در
جهت حمایت از مســلمانان با تغییــر برنامه قطعی
و ازپیشبرنامهریزیشــده خود موافقت کرده اســت.
به گزارش ایســنا ،فدراســیون جهانی فوتبال براساس
برنامه ازپیشتعیینشــده و مطابــق عرف رقابتهای
رســمی فوتبال قصد داشت در این دوره از رقابتهای
جام جهانــی فوتبال نیــز برترین بازیکن هــر دیدار را
انتخاب و معرفــی کند که در نهایت برای مشــارکت
همه بازیکنان و رفع دغدغههای عقیدتی مســلمانان
تصمیم گرفت تغییراتی را در شــیوه اجرای این برنامه
انجام دهد .براســاس تصمیم فیفا قــرار بود انتخاب
برترین بازیکن زمین با مشــارکت مردم و حمایت مالی
و تبلیغاتی یک شــرکت مشروبسازی انجام شود ،به
این صورت که پــس از انتخاب بازیکن برتر هر دیدار با
رأی مستقیم مردم از طریق ســایت فیفا ،پس از پایان
بازی از این بازیکن تجلیل شود اما مشکل جایی بود که
حامی مالی این برنامه که یک شــرکت مشروبسازی
بود ،با اهداي جایزه در کنار سکوی تبلیغاتی خود برای
بازیکنان مســلمان دغدغه ایجاد میکرد و ممکن بود
برخــی بازیکنــان حاضر به حضور در پشــت برند این
شــرکت نشــوند ،بنابراین فیفا تصمیم گرفت در نحوه
اجرا و حتی طرح نــام این برنامه تجدیدنظر کند .فیفا
میدانست که قطعا در برخی از رقابتها انتخاب یک
بازیکن مســلمان حتمی است ،بنابراین پس از بررسی
موضــوع و طرح ایــراد وارده و امــکان عدم حضور و
مشارکت بازیکنان مسلمان ،تصمیم گرفت شیوه اجرای
این برنامه را تغییر دهد .این اتفاق در حالی رخ داده که
قرار اســت بازیکن برتر هر دیدار پس از انتخاب توسط
مردم بدون ذکر نام این شــرکت مشروبســازی و رفع
ســایر موانع تبلیغاتی معرفی و از او تجلیل شود .فیفا
عالوه بر نگرانی از امکان عدم حضور بازیکنان مسلمان
منتخب در کنار برند و نام این شرکت ،خواسته است از
این طریق امکان تفاهم و همراهی همه افکار و عقاید
در رویدادی مهم همانند جام جهانی را فراهم کند.

کیروش چهارمین سرمربی مسن
جام جهانی
 ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران چهارمین مربی
مســن حاضر در جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه است .به
گزارش ایسنا بهنقل از مارکا ،جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
تقابل  ۳۲سرمربی است .آنها برای رساندن تیمشان به
بهترین رتبه تمام تالش خود را خواهند کرد .مسنترین
سرمربی حاضر در این بازیها اسکار واشنگتن تابارس
اســت .او با  ۷۱ســال ســن هدایت اروگوئه را در این
بازیها برعهده خواهد گرفت .خوسه پکرمن ،سرمربی
۶۸ســاله کلمبیا دوم اســت .پس از پکرمن ،برت فان
مارویک در رتبه ســوم دیده میشــود .ســرمربی تیم
ملی استرالیا ۶۶ساله اســت .کیروش ،سرمربی تیم
ملی فوتبال ایران ،در رتبه بعدی قرار دارد .او ۶۵ساله
است .جوانترین سرمربی حاضر در روسیه الیو سیسه
است .او در ۴۲ســالگی تیم ملی فوتبال سنگال را در
جام جهانی هدایت خواهد کرد.

الحکیمی به دیدار ایران میرسد
 اشرف الحکیمی ،یکی از سرشناسترین بازیکنان
تیم ملی فوتبال مراکش است که در رئالمادرید بازی
میکند .الحکیمی در دیدار دوســتانه اخیر مراکش
مصدوم شــد و در نیمه دوم نتوانست به بازی ادامه
دهد تــا خبرهایي درباره غیبت او در دیدار نخســت
برابر تیم ملی فوتبال ایران به گوش برســد .ســایت
عربی کــوره اعالم کرد که آســیبدیدگی الحکیمی
جدی نیســت و او مشــکلی برای همراهی تیمش
مقابل ایران ندارد.
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روسیه -عربستان
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 ۲۵خرداد  /۱۳۹۷جمعه
مصر -اروگوئه
ساعت  ،۱۶:۳۰ورزشگاه اکاترینبورگ ،گروه A
ایران -مراکش
ساعت  ۱۹:۳۰ورزشگاه سنپترزبورگ ،گروه B
اسپانیا -پرتغال
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کرواسی -نیجریه
ساعت  ،۲۳:۳۰ورزشگاه کالینینگراد ،گروه D

ایران در تاریخ جام جهانی چه کارنامهای به جا گذاشته است؟

چهار صحنه ماندگار
ایران با ســابقه چهار بار حضور در جام جهانی جزء
تیمهای باتجربه این تورنمنت معتبر محسوب نمیشود.
ایران البته فرصت حضور در تمامی  ۲۰دوره گذشــته را
هم نداشــته و تالش ایران برای حضور در بین بزرگان ،از
جام جهانی  ۱۹۷۴شروع شــد .جامهای جهانی ،۱۹۷۸
 ۲۰۰۶ ،۱۹۹۸و  ۲۰۱۴ادواری بــوده که ایران موفق شــده
حضــور در این رویــداد بزرگ را تجربه کنــد .ایران هرگز
موفق به صعود از گروه خود نشــده است و در  ۱۲بازی
ایران در جام جهانی تنها یک برد دیده میشود .تاریخچه
ایران در جام جهانی را میتوان در چهار صحنه مشاهده
کرد.
یک-اولینگل،اولینامتیاز
ایــران با بدبیاری حضور در جــام جهانی  ۱۹۷۴را از
دست داد .این تیم در آن زمان قدرت اصلی فوتبال آسیا
بود .دلیل اینکه ایران به جام جهانی  ۱۹۷۴نرسید ،این بود
که در آن زمان برای آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه در
نظر گرفته شده بود و ایران در گام آخر مقابل استرالیا کم
آورد .چهار سال بعد اما این اشتباه تکرار نشد .ایران پس
از سه بار قهرمانی در جام ملتهای آسیا ،حضور مداوم
در المپیک و قهرمانی بازیهای آسیایی با اقتدار به جام
جهانــی  ۱۹۷۸آرژانتین صعود کرد ،صعودی تاریخی و
مقتدرانه .شــاگردان حشمت مهاجرانی در جام جهانی
 ۱۹۷۸با هلند ،پرو و اسکاتلند همگروه شدند؛ یک گروه
ســخت .ایران در اولین بازی خود در آرژانتین به مصاف
نایبقهرمــان جام جهانی قبل ،هلند ،رفت .تیم ناپخته
ایران در اولین بازی خود در تاریخ جام جهانی با سه گل
»رنسینبرینگ« مغلوب حریف قدرتمند خود شد .چهار
روز بعد ،تیم ملی کشورمان در دومین دیدار خود مقابل
اسکاتلند قرار گرفت .اسکاتلند جمعی از بزرگان فوتبال
بریتانیــا را در ترکیب خودش
داشــت .تیم ملی درحالیکه
با گل بــه خــودی آندرانیک
اســکندریان از حریــف خود
عقب افتاده بــود ،با گل ایرج
داناییفــرد کار را به تســاوی
کشــاند تا اولین امتیاز خود در
تاریــخ جام جهانی را کســب
کند؛ یــک نتیجه تاریخی برای
ایران .اولین صحنــه ماندگار
تاریخ فوتبــال ایران در دقیقه
 ۶۰بازی ایران و اسکاتلند رقم

خورد .زمانــی که ایرج داناییفرد ،گــوش چپ ایران با
عبور از آرچی جمیل از زاویه بسته دروازه حریف مغرور
را باز کرد .بازیکــردن داناییفرد هم در آن بازی جالب
بــود .در بازی با هلند ،حســن نایبآقا گوش چپ ایران
بود .حشــمت مهاجرانی ،مربی ایران بــرای بازی دوم
ایران یک تصمیم هوشمندانه گرفت؛ او ایرج داناییفرد
را جانشــین نایبآقا کرد .داناییفــرد مأمور مهار آرچی
جمیل ،هافبک معروف اســکاتلند شده بود .داناییفرد
عالوه بر اینکــه مأموریتش را به خوبی انجام داد ،زننده
گل تســاوی ایران در آن بازی هم بود .ایران در بازی آخر
خود  ۴بر یک به پرو باخت و به خانه برگشت.
دو -گل قرن
ایران  ۲۰ســال انتظار کشید تا حضور دومش در جام
جهانی را تجربه کند .تیم ملی ایران با ستارگانش؛ علی
دایی ،خــداداد عزیزی ،کریم باقــری ،مهدی مهدویکیا
و احمدرضا عابدزاده به صورت معجزهآســایی به جام
جهانی  ۱۹۹۸صعود کرد .ایــران در جام جهانی ۱۹۹۸
فرانســه با یوگسالوی ،آمریکا و آلمان همگروه بود .همه
نگاهها به دیدار حیثیتی ایران-آمریکا بود.
چند روز مانده به شروع جام جهانی یک تغییر بزرگ
در تیم ملی به وجود آمد؛ تومیسالو ایویچ ،سرمربی نامدار
ایران ،پس از باخت در دیدار دوســتانه با رم برکنار شــد.
ایران با هدایت جالل طالبی راهی فرانســه شد .ایران در
بازی اول مقابل یوگســالوی یک-صفر باخت ۳۱ .خرداد
 ۱۳۷۷ایران و آمریکا در ورزشــگاه ژرالن لیون به مصاف
هم رفتند و ایران موفق شــد در یک بازی بهیادماندنی با
دو گل حمید استیلی و مهدی مهدویکیا  ۲بر یک پیروز
شــود .گلی که حمید اســتیلی در دقیقه  ۴۰آن بازی به
ثمر رساند را میتوان مهمترین صحنه تاریخ فوتبال ایران

دانســت .برای ایرانیها بردن آمریکا خیلی مهم بود .دو
تیم در روز بازی جوانمردانه فیفا رفتاری دوستانه با هم
داشتند .عکس مشترکشان به یکی از تصاویر ماندگار جام
تبدیل شد .بههرحال این استیلی بود که گل اول بازی را
زد .بازیکنی که ذاتا گلزن نبود ،روی سانتر جواد زرینچه
گلی تاریخی به ثمر رســاند .گلی که در آن زمان گل قرن
لقب گرفت .مهدی مهدویکیا در نیمه دوم گل دوم را زد
تا ایران اولین بردش در تاریخ جام جهانی را جشن بگیرد.
ایرانیها اولین پیروزیشان در تاریخ جام جهانی را جشن
گرفتند .تیم شایســته ایران در بازی سوم نتوانست مقابل
آلمان خودی نشان دهد و به کارش در فرانسه پایان داد.
سه-لگدکریمی
ایران امیدوارانه به ســومین جــام جهانیاش پای
گذاشــت .تیم ملی با هدایت برانکو ایوانکوویچ بدون
دردســر پای به جام جهانــی  ۲۰۰۶آلمان گذاشــت.
ایران در آن زمان تیمی پرســتاره بود؛ از طرفی در جام
ملتهای آســیای  ۲۰۰۴هم نمایشی دلپذیر ارائه کرد.
انتظارها از تیم بســیار باال بود .مردم و رسانهها انتظار
داشتند ایران از گروه خود در مصاف با مکزیک ،پرتغال
و آنگوال باال بیاید .آنچه در آلمان رقم خورد ،با انتظارات
فاصله زیادی داشت .در آن مقطع چند بازیکن ایران از
جمله علی کریمی ،مهدی مهدویکیا ،وحید هاشمیان،
فریدون زندی و رحمان رضایی در اروپا بازی میکردند،
اکثــر آنها اما قبل از جام مصدوم شــدند و با ناآمادگی
راهی آلمان شــدند .از طرفی در اطــراف تیم درگیری
شــدید بین فدراســیون فوتبال و ســازمان تربیتبدنی
وجود داشــت .در تیم هم آن انســجام سالهای قبل
دیده نمیشــد .بازیکنان وفاق قبل را نداشــتند .به هر
ترتیب ایران در بازی اول در شــرایطی که میتوانست

از مکزیک مســاوی بگیــرد –۳ ،یک باخــت .ایران در
بازی دوم با دو گل مغلوب پرتغال شــد تا مشــخص
شــود نمیتواند از گــروه خود باال بیایــد .در بازی آخر
هم که یک دیدار تشــریفاتی بود ،بــا آنگوال یک – یک
مســاوی کرد .در بازی پرتغال یک صحنه تاریخی رقم
خورد که نشاندهنده حال و هوای فوتبال ایران در آن
تورنمنت بــود .در دقیقه  ۶۵بازی ایران و پرتغال علی
کریمی تعویض شد و جای خود را به مهرزاد معدنچی
داد .کریمی ،هافبک بایرنمونیخ قرار بود ســتاره ایران
باشد اما مصدومیت ســخت چند ماه قبل به او اجازه
هنرنمایی نداد .کریمی هنگام تعویض لگدی به ساک
پزشــک تیم زد .او البته عنوان کرد از اینکه نتوانســته
خوب کار کند ،خشــمگین بود .ایران با خاطرهای تلخ
جام جهانی را ترک کرد.
چهار-پنالتیسوخته
صعود ایران به جــام جهانی  ۲۰۱۴برزیل هم صعود
شــیرینی بود .ایران در برزیل با ســه تیم نیجریه ،آرژانتین
و بوســنیوهرزگوین همگروه شد .تیم ملی برای اولینبار
جام جهانی را با امتیاز شروع کرد و مقابل نیجریه صفر-
صفر کرد .ایران برای نخســتین مرتبــه در یک دیدار جام
جهانی گل نخورد .اوج کار تیم منظم کیروش در بازی با
آرژانتین بود .همه انتظار برد پرگل یاران مسی را داشتند اما
نمایش عالی ایران همه را غافلگیر کرد .یوزها در نهایت
در دقیقه  ۹۰مغلوب نبوغ لیونل مسی شدند و یک-صفر
باختنــد .داور بازی اگر کمی با تیم ملی منصف بود یکی
از شگفتیهای بزرگ جام رقم میخورد .صحنه جنجالی
بــازی در دقیقه  ۵۶رقم خورد؛ جایی کــه »پابلو زابالتا«
مدافع سرشناس آرژانتینیها اشکان دژاگه را در محوطه
جریمه بــا خطای پنالتی متوقف کــرد» .میلوراد مازیچ«
داور صــرب ایــن صحنــه را
پنالتی نگرفت تا تیم ملی ایران
از رســیدن به بهتریــن نتیجه
تاریخش محروم شود .اگر آن
صحنه پنالتی گرفته میشــد،
شــاید یکــی از شــگفتیهای
بزرگ تاریخ جــام جهانی رقم
میخورد .ایران در بازی ســوم
خود هم به بوسنیوهرزگوین
-۳یک باخت و مانند سه دوره
قبل نتوانســت از گــروه خود
صعود کند.

گزارش اختصاصي »شرق« از تمرین تیم ملي در مسکو

ﺗﯿﻢ ﮐﯽروش در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ
ســجاد فیروزي ،خبرنگار اعزامي »شرق« ،مسکو» :باکوفکا« از مسکو به
اندازه کافي دور اســت؛ چیزي نزدیک به  ۳۰کیلومتر .شاگردان کيروش
در منطقهاي کامال سرســبز و خلوت مهیاي رقابت با مراکش ميشوند؛
رقیب آفریقایي و گردنکلفتي که کيروش ميگوید شباهتي به تیمهاي
آفریقایي نــدارد چون یا بازیکنانش در اروپا به دنیــا آمدهاند یا اینکه در
مطرحترین تیمهایش بازي ميکنند .براي رسیدن به »باکوفکا« ،البته سر
وقت ،باید با تاکسي مسیر را رفت و امیدوار بود بهموقع رسید .روز گذشته
بارش بــاران و دماي تقریبا ۱۰درجهاي هوا به بــار ترافیک کمي اضافه
کرده بــود ولي حال و هواي خاصي به منطقه نیمهجنگلي باکوفکا هم
داده بود .مســیر کمپ از جاده باریکي که دو طرفش پردرخت بود ،عبور
ميکرد و سرانجام نوبت به گیت ورودي ميرسید.
امنیت حرف اول را ميزند
در اطــراف کمپ تیــم ملي کلي نیروهــاي امنیتــي و محافظتي
ایســتادهاند .از همان راه باریک درختي گرفتــه تا ورودي کمپ .تقریبا
هر  ۵۰متر یک مأمور امنیتي ایســتاده و شرایط را تحت نظر دارد .براي
ورود به کمپ هم باید وســایل را از »ایکسري« عبور داد و بازرســي
بدني شد .از آن جالبتر ،از در ورودي تا زمین تمریني است که این بار
هر  ۱۵متر یک نیروي انتظامي ایســتاده است .باکوفکا دو زمین چمن
فوقالعاده همــوار دارد که براي قدمزني و دویدن »یوزها« حســابي
مناسب است.
حضور پررنگ خارجيها
تمرین عصر روز گذشــته تیم ملي نهتنها با استقبال خوب خبرنگاران
داخلي همراه شــده بود بلکه خبرنگاران خارجي هــم حضور پررنگي
داشــتند» .اسکاياسپرتس«» ،بيایناســپرتس« و البته تلویزیون رسمي

فیفــا هم خودشــان را به کمپ رســانده بودنــد تا از اردوي شــاگردان
کيروش در باکوفکا گزارش تهیه کنند.
هنوز بحث نایکي داغ است
اگرچه براي خبرنگاران ایراني شــرایط تیم ملي در آســتانه برگزاري
اولین دیدار اهمیت داشــت ،خارجيها مدام درباره نایکي ميپرسیدند؛
کمپاني آمریکایي که با خروج ترامپ از برجام گفت به بازیکنان تیم ملي
کفش نميدهد .البته موضوع درباره بیشتر بازیکنان تیم ملي حل شده و
بازیکني مثل مهرداد محمدي که پیش از این نایکي ميپوشید ،با کفش
آدیداس حاضر شده بودند .هرچند مهدي طارمي و چندین بازیکن دیگر
تیم ملي همچنــان با همان کفشهاي نایکي تمریــن ميکردند .بحث
نایکي بیش از هر بازیکن درباره ســامان قدوس جدي شده و رسانههاي
خارجــي هم دربارهاش زیــاد صحبت ميکردند .بــراي آنها جالب بود

قدوس که پیشتر سوئدي بود ،مشکلي براي پوشیدن کفشهاي نایکي
نداشــت و حاال که قرار اســت براي ایران بازي کند ،نایکي او را مشمول
تحریم کرده اســت .هم »بيایناســپرتس« و هم »اسکاياسپرتس« از
کيروش درباره این کمپاني ســؤال کردند و کيروش هم ضمن انتقاد از
این رفتار نایکــي خبر داد که بازیکنانش از این کمپاني کفش ميخرند و
اتفاقا نایکي باید از این موضوع بسیار خوشحال باشد و به خودش ببالد.
کيروش در پایان این بحث رو به خبرنگار خارجي حاضر در کمپ گفت:
»خودم هم کفشهایم را از نایکي ميخرم و قراردادي در کار نیست«.
روحیه حرف اول را ميزند
سه بازیکن تیم ملي که روز گذشته رودرروي خبرنگاران قرار گرفتند ،رشید
مظاهري ،مجید حســیني و مهدي طارمي بودند که هر ســه با روحیهاي باال
دربــاره وضعیت تیم ملي صحبت کردند و خبــر دادند همان قدر که ما براي
مراکش احترام قائل هســتیم ،خود مراکشــيها به ما فوقالعاده زیاد احترام
ميگذارند .مظاهري هم که کال از خبرنگاران ناامید انتقاد داشــت و ميگفت
اتفاقا لغو بازيهاي دوستانه انگیزه ما را براي درخشیدن بیشتر کرده است.
هواداران پشت درهاي کمپ
بعــد از مصاحبه ،خبرنگاران  ۱۵دقیقه از تمرین تیم ملي را دیدند و بعد به
بیرون هدایت شدند تا تیم ملي به ادامه تمرینات تاکتیکياش بپردازد .این بار اما
در بیرون از کمپ غوغایي برپا بود .تعدادي از هواداران تیم ملي خودشان را به
کمپ رسانده بودند و با صداي بلند شاگردان کيروش را تشویق ميکردند .آنها
که شعرهاي زیادي ســر ميدادند ،ميگفتند به محل تمرین راهشان ندادهاند
وگرنه شــلوغکاري بیشتري داشــتند .این هواداران پس از آنکه ۱۵دقیقهاي با
هیجان باال به تشویق تیم ملي پرداختند ،در گفتوگو با رسانههاي خارجي قول
صعود تیم ملي به مرحله بعدي رقابتهاي جام جهاني را دادند.

 کمپانی کفش نایکی در بیانیهای اعالم کرد به علت
اینکه یک کمپانی آمریکایی است و آمریکا تحریمهایی
را علیــه ایران اعمــال کرده اســت ،نمیتواند کفش
بازیکنان تیم ملی فوتبــال ایران را درحالحاضر تأمین
کند .به گزارش ایسنا و بهنقل از ساکرنت ،اخیرا کمپانی
نایکــی اعالم کرده بود که نمیتوانــد به بازیکنان تیم
ملی فوتبال ایران برای بازیهــای جام جهانی ۲۰۱۸
روســیه کفش بدهد .دالیل مختلفی بــرای این اتفاق
در رسانهها مطرح شد که در نهایت کمپانی نایکی در
بیانیــهای اعالم کرد دلیل این اتفاق تحریمهای آمریکا
علیه ایران است .در این بیانیه آمده است :تحریمهای
آمریکا به این معنا است که نایکی بهعنوان یک کمپانی
آمریکایی نمیتواند کفش فوتبالیســتهای تیم ملی
ایران را درحالحاضر تأمین کند ،تحریمها سالهاست
که وجود دارد اما براســاس قانون قابل اجرا هســتند.
اعالم این خبر باعث شــد اعضای فدراسیون ایران به
این اتفاقات واکنش نشــان دهند .فدراسیون ایران در
نامهای از فیفا خواســت دراینباره توضیحاتی دهد و
کمک کنند که مشکالت حل شود .کارلوس کیروش،
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران ،نیز در واکنش به این
اتفاق اعالم کــرد که بازیکنان به لوازم ورزشــی خود
عادت کردهاند و درست نیست که تنها یک هفته قبل
از این مسابقات مهم لوازم خود را تغییر دهند .بازیکنان
ایرانی روشهای مختلفی بــرای اینکه کفش خود را
برای مسابقات تأمین کنند در نظر گرفتند .برخی از آنها
از همتیمیهای خارجی خود درخواست کردند که به
آنها کفش قرض دهند .طبق گفته یکی از مســئوالن
تیم برخی از بازیکنان از دوستانشان خواستند برایشان
کفش تهیه کنند و برخی به سادگی به مغازهها رفتند
و کفش خریدند .بیشتر تیمهای حاضر در جام جهانی
اسپانســرهای کفش دارنــد و هر بازیکــن چند گزینه
کفــش برای پوشــیدن دارد .حتی برخــی از بازیکنان
براساس آبوهوا و شرایط زمین کفشهای خود را در
میانه بازی تغییر میدهند .لباس تیم ملی فوتبال ایران
از ســوی کمپانی آدیداس تأمین شده است .البته این
کمپانی آلمانی اسپانســر تیم نیست و فقط لباسها را
به فدراسیون فوتبال ایران فروخته است.

صعود دختران والیبالیست به
یکهشتم نهایی آسیا
 تیــم ملی والیبال دختران زیر  ۱۹ســال ایران برابر
ماکائو به پیروزی رســید و به دور بعدی مسابقههای
قهرمانی والیبال دختران آسیا صعود کرد .ملیپوشان
کشــورمان دیــروز در آخرین بــازی دور مقدماتی این
مســابقات ماکائو را با نتیجه  ۳بر صفر شکست دادند
و به مرحله یکهشــتم نهایی این مسابقهها صعود
کردند .آنها هر ســه ست این بازی را با نتایج  ۲۵بر ،۱۱
 ۲۵بر  ۱۸و  ۲۵بر  ۱۲به ســود خود به پایان رســاندند
تا بهعنوان صدرنشــین گروه بــه مرحله بعد صعود
کنند .هنگکنگ نیز با پیروزی بر استرالیا بهعنوان تیم
دوم صعــود کرد .تیم ملی دختــران ایران در مرحله
مقدماتی قهرمانی والیبال دختران زیر  ۱۹ســال آسیا
ســه بازی برابر هنگکنگ ،استرالیا و ماکائو انجام داد
که در مجموع با دو برد و شکست برابر استرالیا به کار
خود در این مرحله پایان داد و فردا ســاعت  ۱۰صبح
بــه وقت ایــران رقابت خود را در مرحله یکهشــتم
نهایی این مســابقهها آغاز میکنــد .نوزدهمین دوره
مســابقههای والیبال جوانان دختر زیر  ۱۹ســال آسیا
از  ۲۰تــا  ۲۷خرداد ماه و با حضــور  ۱۶تیم در ویتنام
برگزار میشود که دختران والیبالیست ایران در گروه C
در مقدماتی این رقابتها با تیمهای استرالیا ،ماکائو و
هنگکنگ همگروه است.

دروازهبان ایرانی-آمریکایی در راه
تیم ملی واترپلو
 کادر فنی تیم ملی واترپلو عملکرد یک دروازهبان
ایرانی  -آمریکایی را زیر نظر گرفته است .به گزارش
فارس ،تیم ملــی واترپلو زیر نظر الکســاندر چیریچ
خود را برای حضــور در بازیهای آســیایی جاکارتا
آماده میکند .واترپلوییســتهای ایران هماکنون در
اردوی آمادهســازی صربســتان حضور دارند و چند
بازی دوستانه هم در این کشور برگزار کردهاند .گفته
میشــود کادر فنی تیم ملی واترپلوی ایران عملکرد
امیرحســین وخشــور ،دروازهبان ۳۲ســاله ایرانی-
آمریکایــی را زیر نظر دارد و در صورت صالحدید این
بازیکن برای بازیهای آســیایی به جمع نفرات تیم
ملی اضافه خواهد شد.

ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت
 اللهیار صیادمنش ،بازیکن تیم جوانان ایران ،با
امضای قراردادی پنج ساله به استقالل پیوست.
 ســروش رفیعی برای پیوستن به پرسپولیس با
برانکو ایوانکوویچ مذاکره کرد.

