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پنالتي و سرنوشت تيمها در تاريخ جامجهاني

از جامجهاني  ۱۹۸۲يك پديده جديد
وارد رقابتهاي جامجهاني شد و آن هم
ضربات پنالتي بود ،فرانسه هم اولين قرباني
اين ضربات بيرحم لقب گرفت.
ديدار نيمهنهايي بين فرانسه و آلمان
غربي در  ۱۲۰دقيقه با تســاوي  ۳-۳به
پايان رسيد؛ همان ديداري كه شوماخر،
دروازهبان ژرمنها باتيستون فرانسوي را
راهي بيمارستان كرد .دو تيم در پنج ضربه
ابتدايي به تساوي  ۴-۴رسيدند .در ضربه
ششم هورست هروبش براي آلمان گل زد
و شوماخر پنالتي بوسيس را مهار كرد تا
آلمان غربي اولين فاتح ضربات پنالتي در
تاريخ جامجهاني لقب گيرد؛ اتفاقي كه در
طول تاريخ به دفعات تكرار شد.
تا بــه امــروز سرنوشــت  ۲۶ديدار
جامجهاني را ضربات پنالتي مشــخص
كرده كه آرژانتين با پنج بار حضور در اين
ضربات بيشتر از هر تيم ديگري كارش
به پنالتي كشيده شده ،آرژانتين و آلمان
آماري جالــب در پنالتي دارند .آرژانتين
فقط يك بار باخته اســت .جالب اينكه
آلمان در هر چهار مسابقه خود پيروز شده
اســت .گويي ضربات پنالتي ابداع شد تا
آلمان حريفان خود را شكست دهد .در
جامجهاني  ۱۹۸۶مكزيك ،ســه مرتبه
تماشاگران شاهد ضربات پنالتي بودند .هر
سه ديدار در مرحله يكچهارم نهايي بود.
قاعدتا يكي از تيمهاي پيروز آلمان بود كه
مكزيك ميزبان را از پيش رو برداشت .بازي
دو تيم در  ۱۲۰دقيقه گلي دربر نداشت
و ژرمنها خيلي راحت حريف خود را از
پيش رو برداشتند .آلوفس ،بره مه ،ماتئوس
و ليت بارسكي ضربات خود را گل كردند.
مكزيكيها دو ضربه از سه ضربه خود را
خراب كردند تا تنها با هفت ضربه تكليف
تيم پيروز مشــخص شود و آلمان غربي
چهار بر يك به پيروزي برسد .در همان

حذف غمانگيز ايتاليا

روز يكي از زيباترين مسابقات تاريخ هم به
پنالتي كشيده شد .برزيل و فرانسه پس از
تساوي يك – يك در ۱۲۰دقيقه به پنالتي
رضايت دادند ،در جريان بازي زيكو ،ستاره
آن روزهاي طالييپوشان يك پنالتي هدر
داد تا مشخص شود آن روز ،روز بدبياري
چه تيمي است .در ضربات پنالتي ابتدا
دكتر سوكراتس ،كاپيتان برزيل نتوانست
ژول باتس فرانسوي را مغلوب كند .در ادامه
نوبتبهميشلپالتينيرسيدتاپنالتياش
را از دست دهد و به اولين بازيكن بزرگ
تاريخ تبديل شودكهدر ضرباتپنالتي آخر
بازي ناكام ميماند اما پالتيني شانس آورد
در ضربه پنجم توپ ژوليو سزار به تير دروازه
برخــورد كرد و لوئيس فرناندس پنالتي
اش را گل كرد تا برزيل دوستداشتني با
چشماني گريان به خانه برگردد .فرداي آن
روز بلژيك در ضربات پنالتي پنج بر چهار
اسپانيا را شكست داد .از جمع  ۱۰پنالتي
زن تنها يك نفر كارش را به درستي انجام
نداد او هم الوي اسپانيايي بود.
  تراژدی حذف آتزوری
در جامجهانــي  ۱۹۹۰چهار تيم به
لطف ضربات پنالتي حريفان خود را ناكام
گذاشتند.تيماولجمهوريايرلندبودكهبا
حساب پنج بر چهار روماني را شكست داد
بازي دو تيم در مرحله يك هشتم نهايي
برگزار ميشــد و در  ۱۲۰دقيقه تساوي
صفر -صفر بر تابلوي ورزشگاه ثبت شده
بود .تيموفته رومانيايي ،با خراب كردن
پنالتي كشورش را به خانه برگشت داد .يك
ديدار هم در يك چهارم نهايي به پنالتي
كشيده شــد .زور يوگسالوي و آرژانتين
در  ۱۲۰دقيقه به هم نرسيد و در نهايت
ارتش مارادونا در ضربات پنالتي سه بر دو
پيروز شد ،نيمي از  ۱۰پنالتيزن ضربات
خود را از دست دادند كه يكي از آنها خود
مارادونا بود .توميسالو ايكويچ دست مارادونا

را خواند و پنالتي اش را گرفت ،ضمن اينكه
ضربه دراگان استويكويچ ستاره معروف
يوگسالوها هم به تير برخورد كرد .در ادامه
آن رقابتها هر دو ديدار نيمهنهايي پس از
تساوي يك – يك پاي به ضربات پنالتي
گذاشت تا هر دو فيناليست به حكم اين
ضربات ظالمانه معرفي شوند.
ايتالياي پراميــد در ضربات پنالتي
شكست خورد تا پس از مكزيك ،دومين
ميزبان ناكام در اين ضربات باشــد .بازي
آرژانتين – ايتاليا در  ۱۲۰دقيقه يك –
يك شد .اين بار آرژانتينيها خيلي بهتر
از بازي با يوگسالوي پنالتي زدند .سري
زوئال ،بوروچه گا ،اوالرتيكوچال و مارادونا
گل زدند و در آن ســو نوبت به سرجيو
گويگوچهآ ،دروازهبان پنالتيگير آرژانتين
رسيد تا با مهار دو پنالتي دونادوني و آلدو
ســرهنا ،ايتاليا را به ماتمسرا تبديل كند.
يك روز پس از ايــن ديدار آلمان طبق
سنت هميشگي اش پيروز نبرد پنالتيها
شد .بازي زيباي انگليس و آلمان برندهاي
نداشت و تيم بكن باوئر در پنالتيها چهار
بر سه به پيروزي رسيد .برهمه ،ماتئوس،
ريدله و تون پنالتيهاشان را گل كردند
و در آن ســو پيرس و وادل با هدر دادن
ضرباتشان كاري كردند كه حتي نيازي
به ضربه پنجم ژرمنها نباشد .اين بازي
ســرآغازي بود بــر ناكاميهاي تاريخي
انگليسها در ضربات پنالتي.
اولين قهرمان
در جامجهانــي  ۱۹۹۴هــم ضربات
پنالتي نقش تعيينكنندهاي داشــت و
حتي قهرمان رقابتها از اين راه معرفي
شد .در آمريكا ســه ديدار راهي ضربات
پنالتي شد .ديدار بلغارستان – مكزيك در
مرحله يكهشتم نهايي در  ۱۲۰دقيقه
يك – يك شد .در ضربات پنالتي بلغارها
به لطف درخشش دروازهبان خود بوريسالو

ميخايلويچ سه بر يك بردند .در مرحله
بعدي اين رقابتها ديدار روماني – سوئد
پس از تساوي 2-2به پنالتي كشيده شد
و يك بار ديگر روماني در دوئل پنالتيها
ناكام ماند .در پنج ضربه اول دو تيم ۴-۴
مساوي شدند اما روماني پنالتي ششم را
از دســت داد ،برخالف هنريك الرسني
كه پنالتياش را گل كرد .در ادامه فينال
مسابقات هم از ضربات پنالتي سر درآورد
تا براي اولين بار در تاريخ پنالتيها تكليف
قهرمان جهان را مشــخص كند .ديدار
كسلكننده برزيل – ايتاليا در وقت قانوني
گلي دربر نداشت .در ضربات پنالتي ابتدا
فرانكو بارهسي توپ را به آسمان فرستاد،
پاليوكا پنالتي مارسيو سانتوس را مهار كرد
تا همه چيز مساوي دنبال شود .با گل شدن
پنالتيها آلبرتيني و اواني براي ايتاليا و
روماريو و برانكو براي برزيل اين روند ادامه
پيدا كرد .در پنالتي چهارم تافارل ،پنالتي
ماسارو را مهار كرد اما دونگا با گل كردن
پنالتياش برزيل را پيش انداخت .ورق به
سود برزيل برگشت .نوبت به روبرتو باجو
رسيد تا به اوت زدن پنالتياش كاري كند تا
كار به پنالتي بعدي نرسد و برزيل قهرماني
را جشن بگيرد .روبرتو باجو تنها بازيكني
است كه سه بار پشت ضربات پنالتي قرار
گرفته ،او در دو مرتبه اول گل زده و پنالتي
سومش را هدر داد تا هيچ بازيكني در تاريخ
جامجهاني وجود نداشته باشد تا ضربات
پنالتي هتتريك كند.
  ادامهناكاميانگليسيها
در جامجهاني  ۱۹۹۸مثل  ۱۹۹۴سه
بازيبهنبردپنالتيهاتبديلشد.سرنوشت
ديدار تاريخي آرژانتين – انگليس پس از
تســاوي  2 -2در  ۱۲۰دقيقه به پنالتي
كشيده شــد .انگليس مثل هشت سال
پيش در پنالتيها ناكام ماند و اين بار نوبت
اينس و بتي بود كه جا پاي پيشينيان خود

ديدار انگليس – پرتغال در  ۱۲۰دقيقه با
تساوي بدون گل به پايان رسيد .احتماال
يدانستند كه وظيفه
خود انگليسها هم م 
دارند در پنالتيها ببازند و به همين خاطر
لمپارد ،جرارد و كاراگر پنالتيهاي خود را
هدر دادند تا پرتغال سه بر يك پيروز شود.
ريكاردو دروازهبان پنالتيگير پرتغال بدون
دستكش پنالتيزنهاي حريف را يكي
پس از ديگري مغلوب كرد تنهاهاگريوز
از پس ريكاردو بر آمد ،شاگردان اريكسون
آنقدر ضعيف كار كردند كه باوجود هدر
رفتن دو ضربه پرتغاليها نيازي به پنالتي
پنجم انگليس نشد .در جامجهاني ۲۰۰۶
براي دومين بار در تاريخ قهرمان را ضربات
پنالتي معرفي كرد .ماراتن ايتاليا – فرانسه
پس از تساوي يك – يك گزينهاي به غير
از پنالتي زدن براي دو تيم نداشــت .دو
تيم پنالتي زنهاي ماهري داشتند .پيرلو،
ماتراتزي ،ده روسي ،دل پيرو و گروسو هر
پنج پنالتي ايتاليا را گل كردند .در جمع
فرانسويها پنالتيهاي ويلتورد ،آبيدال و
ســانيول گل شد ،اما ضربه ترزگه به تير
دروازه برخورد كرد تا ايتاليا در اين دوئل
 ۵بر ۳حريف خود را شكست دهد .آخرين
پنالتي را گروسو وارد دروازه بارتز كرد تا
الجورديها انتقام باخت هشت سال قبل
را بگيرند و باالخره در پنالتي پيروز شوند.
 تعويض جالب فنخال
در جامجهاني  ۲۰۱۰آفريقاي جنوبي
تنها دو بازي به پنالتي كشــيده شد .در
مرحله يكهشتم نهايي پاراگوئه با پيروزي
برابر ژاپن مانع تاريخسازي ساموراييها شد.
ديگرپيروزضرباتپنالتياروگوئه،همسايه
پاراگوئه بود .در ديدار جنجالي اروگوئه -غنا
هندبال سوارس بازي را به ضربات پنالتي
كشاند و آنجا بود كه اروگوئه با حذف غنا
خود را به فينال رساند.
در جامجهاني ۲۰۱۴چهار بازي با دوئل
پنالتي به پايان رسيد .جالب اينكه دو تيم
دو بار به ضيافت پنالتيها رفتند؛ يك بار
بردند و يك بار باختند .برزيل ميزبان در
يكهشتم نهايي كارش به پنالتي كشيد
و چيزي نمانده بود به شــيلي ببازد كه
در ضربات پنالتي جان سالم به دربرد .در
همين مرحله ،كاستاريكا موفق به بردن
يونان شد ،اين تيم اما در يكچهارم نهايي
به هلند باخت .هلند كه استاد باختن در
پنالتي بود موفق شد با پيروزي در پنالتي
خود را به نيمهنهايي برساند.
لوييس فنخال ،ســرمربي هلند در
بازي با كاســتاريكا كاري عجيب كرد،
او براي ضربات پنالتــي دروازهبان خود
را عــوض كرد و اتفاقا نتيجه هم گرفت.
هلند اما در بازي بعدي به روال قبلي خو
برگشت و در ضربات پنالتي باخت .ديدار
نيمهنهايي هلند و آرژانتين به پنالتيها
رسيد .اين بار تعويضهاي جريان بازي به
فنخال اجازه نداد تا تعويض سوم خود را
براي عوض كردن دروازهبان نگه دارد .در
اردوي آرژانتين مســي ،گاراي ،آگوئرو و
روديگوئس بــراي آرژانتين گل زدند .در
آنســو والر و اسنايدر پنالتيهاي خود را
خراب كردند تا هلند  4بر  2مغلوب شود.
آرژانتين يك بار ديگر مهارت خود را در
ضربات پنالتي نشان داد.

بگذارند و پنالتي خراب كنند .انگليسيها
در يورو  ۹۶هم با همين ضربات پنالتي
ناكام مانده بودند .بازي آرژانتين – انگليس
در ضربات پنالتي چهار بر سه شد .ايتاليا
هم براي سومين دوره متوالي با ضربات
پنالتي از جامجهاني كنار رفت .در مرحله
يكچهارم نهايي پس از تســاوي بدون
گل اين تيم مقابل فرانسه ميزبان بايد با
ضربات پنالتي تيم پيروز معرفي ميشد.
بازيكنان ميزبان بسيار با دقت كار كردند.
زيدان ،ترزگه ،آنــري و بالن گل زدند و
ليزارازو پنالتياش را خراب كرد .در جمع
الجورديپوشان ابتدا آلبرتيني پنالتياش
را از دســت داد ،لوئيجي ديبياجو هم
پنالتياش را به تير كوبيد تا فرانســه به
نيمهنهايي صعــود كند .در ادامه بازيها
يكي از بازيهاي نيمهنهايي هم به پنالتي
رسيد .هلند و برزيل در  ۱۲۰دقيقه يك
– يك مساوي كرده بودند .هلنديها كه
در رقابتهاي اروپايي ثابت كرده بودند در
شكست خوردن در پنالتي تبحر دارند اين
هنرشان را تكرار كردند .در چهار پنالتي
اول رونالدو ،ريوالدو ،امرسون و دونگا موفق
عمل كردند و در آنسو رونالد ديبوئر و
كوكو كاري كردند تا نيازي به پنالتيهاي
پنجمنباشد.
در جامجهاني ۲۰۰۲تنها سرنوشت دو
مسابقهباپنالتيهايآخرمسابقهمشخص
شد كه در هر دو بازي اسپانيا حضور داشت.
در ديدار مرحله يكهشتم نهايي اسپانيا
ســه بر دو جمهوري ايرلند را از پيش رو
برداشــت .در مرحله بعدي پس از اينكه
گلهاي اسپانياييها مقابل كره توسط داور
پذيرفته نشد آنها مجبور شدند به ضربات
پنالتي تن بدهند .لي وون جائه دروازهبان
كرهايهابامهارپنالتيخواكينتاريخسازي
كرد و كــره جنوبي به عنوان اولين تيم
آسيايي به نيمهنهايي رسيد.
  انتقام به رنگ الجوردي
در جامجهانــي  ۲۰۰۶هــم ضربات
پنالتي نقش پررنگي داشت و چهار بازي
شاهد دوئل دروازهبانها و پنالتيزنها بود.
ديدار اوكراين – سوييس بسيار جالب از
آب درآمد .سوييسيها تمامي پنالتيهاي
خود را خراب كردند تا اوكراين سه بر صفر
پيروز شــود ،حتي پنالتي خراب كردن
شوچنكو هم آسيبي به اوكراين نرساند و
سوئيسيها قبل از زدن پنالتي چهارمشان
متوجهشدندبايدچمدانهايشانراببندند.
در مرحله يكچهارم نهايي هم مسابقه
حســاس آرژانتين – آلمــان به پنالتي
كشيد و دو تيم با سابقهاي درخشان پاي
به ضربات پنالتي گذاشتند .پيش از اين
سه بار در جامجهاني در ضربات پنالتي
شركت كرده بودند كه هر سه بارهم پيروز
شــده بودند .اما مگر ميشود آلمان را در
پنالتي برد؟
ينسلمنبااستفادهازدستنوشتههايي
كه درباره نــوع پنالتي زدن آرژانتينيها
داشتپنالتيهايآياالوكامبياسوراگرفت
و آلمان را به نيمهنهايي رساند .نويل ،باالك،
پودولسكي و بروسكي پنالتيهايشان را
گل كردند و آلمــان در ضربات پنالتي
چهار بر دو برد.
در يكي ديگر از بازيهاي اين مرحله
انگليس مثل هميشه در پنالتي باخت.

کوتاه از جهان

  كاليورت به رم پيوست
پسر ستاره سابق بارسلونا و تيم ملي فوتبال هلند فصل بعد در رقابتهاي سري
 Aبه ميدان خواهد رفت.
جاستين كاليورت ،پسر پاتريك كاليورت ستاره سابق تي مملي فوتبال هلند و
باشگاه بارسلونا با رم به توافق نهايي رسيده است .باشگاه رم با منتشر كردن تصاويري
از توافق با اين بازيكن جوان سخن به ميان آورد .رم در فصلي كه گذشت توانست در
رده سوم رقابتهاي سري Aقرار گيرد و سهميه ليگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
جالوروسيدرفصلجابهجاييتابستانيبيشازديگرتيمهافعاليتداشتهاست.آنها
پيش از اين توانستند با ايوان ماركانو ،بريان كريستيانتي و كوريچ قرارداد امضا كنند
و با جذب كاليورت چهارمين خريد خود را هم انجام دادند .كاليورت در آژاكس
بازيهاي درخشاني را به نمايش گذاشت و با عقد قراردادي پنج ساله به رم پيوست.
  زيدان :به خاطر نيمكت فرانسه رئال را ترك نكردم
سرمربي سابق رئالمادريد تاكيد كرد كه به خاطر رسيدن به نيمكت تيم ملي
كشورش كهكشانيها را ترك نكرد .زينالدين زيدان در دو سال و نيمي كه هدايت
رئالمادريد را بر عهده گرفت فراتر از انتظار ظاهر شد .زيدان توانست با كهكشانيها
 9جام به دست آورد .سه قهرماني پياپي در ليگ قهرمانان اروپا زيدان را به يك
ركورد فراموش نشدني و شايد تكرار نشدني با رئالمادريد رساند .سرمربي سابق
رئالمادريديكيازگزينههاياصليهدايتتي ممليفوتبالفرانسهبعدازجامجهاني
ت اما خود زيدان تاكيد كرد كه فعال چنين هدفي در سر ندارد .او
 2018روسيه اس 
گفت :به خاطر چشم داشتن به نيمكت تي مملي فوتبال فرانسه رئالمادريد را ترك
نكردم .مهمترين چيز در شرايط كنوني حمايت از تيم دشان است .بسيار دوست
دارم كه فرانسه بار ديگر جام را باالي سر برد .من به حضور خود در رئالمادريد
پايان دادم .يك مرحله ديگر از زندگي من تمام شد و فعال از مرخصي خود لذت
ميبرم و به حمايت كامل از تي مملي كشورم ميپردازم .زيدان درباره قهرماني با
تي مملي فوتبال فرانسه در جامجهاني ،98گفت :هيچ وقت آن لحظات را فراموش
نميكنم .وقتي به آن روزها فكر ميكنم برقي چشمانم را در بر ميگيرد .روزهاي
خاصي بود .همه خوشحال بودند .البته من چهره متفاوتي نسبت به االن داشتم و
آن زمان مو داشتم .لحظات شيرين و فراموش نشدني بود .زيزو در پايان سخنان
خود ،گفت :روياپردازي من متوقف نميشود .من 9جام با رئالمادريد كسب كردم
يدانم چه زماني قرار است كه دوباره به
و تجربه زيادي با اين تيم به دست آوردم .نم 
فوتبال برگردم .در حا ل حاضر زمان استراحت و لذت بردن است.
 آنچلوتي قهرمان جامجهاني روسيه را پيشبيني كرد
سرمربي ايتاليايي معتقد است برزيل به عنوان قهرماني در جامجهاني روسيه
دست پيدا خواهد كرد .جامجهاني  ۲۰۱۸روسيه از فردا با بازي روسيه و عربستان
آغاز ميشود .كارلو آنچلوتي ،سرمربي فصل آينده ناپولي درباره پيشبيني خود از
جامجهاني روسيه ،گفت :فكر ميكنم برزيل شانس نخست قهرماني در جامجهاني
روسيهاستچراكهتيته،سرمربياينتيميكتيمباكيفيتوخوبيرادرجامجهاني
ساخته كه از نظر قدرت دفاعي در سطح بسيار بااليي قرار دارد و در خط حمله هم
بازيكنان خوب زيادي در اين تيم حضور دارند .در كنار برزيل فكر ميكنم آلمان،
اسپانيا و آرژانتين هم مدعيان قهرماني در جامجهاني روسيه محسوب ميشوند.
سرمربي نامدار ايتاليايي در پاسخ به اين سوال كه چه تيمهايي شگفتيساز
جامجهاني  ۲۰۱۸روسيه خواهند شد ،گفت :فكر ميكنم كه بلژيك و كرواسي
تيمهايي هستند كه شگفتيساز اين دوره خواهند شد ،چون بازيكنان با كيفيت و با
تجربه و خوبي در اختيار دارند .آنچلوتي در پايان درباره حضور در ناپولي ،اظهار كرد:
تمام تالشم را براي موفقيت تيم به كار خواهم بست تا اين تيم بتواند به موفقيت
در فوتبال ايتاليا برسد .قرارداد من با ناپولي سه ساله است و من براي موفقيت اين
تالش خواهم كرد.
  درخواست رييس CAFبراي حمايت از ميزباني مراكش
احمد احمد ،رييس كنفدراسيون فوتبال آفريقا ( )CAFاز كشورهاي آفريقايي
درخواست كرد كه از ميزباني مراكش براي جامجهاني ۲۰۲۶حمايت كنند.
احمد احمد ،رييس كنفدراسيون فوتبال آفريقا در جلسه  CAFاز كشورهاي
آفريقايي درخواست كرد كه از ميزباني مراكش براي جامجهاني  ۲۰۲۶حمايت
ن در حالي است كه امروز فيفا ميزبان اين جامجهاني را از بين مراكش و
كنند .اي 
آمريكايشمالي انتخاب خواهد كرد .كنفدراسيون فوتبال آفريقا  ۵۰عضو دارد .با
اين حال كشورهاي ليبريا ،نامبيا و زيمباوه اعالم كرده بودند كه از ميزباني آمريكاي
شمالي حمايت خواهند كرد .يكي از مسووالن ماداگاسكار در اين باره ،اظهار كرد:
فكر ميكنم كه بايد در خانواده بمانيم اما باز هم هر كشوري نظر خاص خود را دارد.
رييس فدراسيون فوتبال مراكش معتقد است كه در برنامههاي مالي آمريكاي
شمالي براي ميزباني اطميناني وجود ندارد .پيش از اين اعالم شده بود در صورتي
كه آمريكايشمالي ميزبان شود درآمد ناشي از آن  10/6ميليارد دالر خواهد بود و
پيشبينيها درباره درآمد ناشي از ميزباني مراكش 7/2ميليارد دالر است.
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بازتاب عملكرد تيم بسكتبال سه نفره زنان ايران در سايت خارجي

تيم ملي بسكتبال سه نفره زنان ايران دوشنبه گذشته در جامجهاني مقابل تيم
آندورا به پيروزي رسيد كه سايت رپلر از افزايش اميد تيم سه نفره ايران براي ادامه
دادن كار خود نوشت .سايت رپلر در گزارشي از عملكرد خوب تي مملي بسكتبال
سه نفره زنان ايران مقابل آندورا صحبت كرد و اين پيروزي را اميدي براي ادام ه كار

اين تيم در سطح بينالمللي خواند .تي مملي ايران دوشنبه گذشته مقابل آندورا با
نتيج ه  ۲۱مقابل  ۱۲پيروز شد .اين پيروزي براي اين تيم بسيار اهميت داشت زيرا
باعث ميشود كه دولت ايران از اين تيم حمايت بيشتري كند.
نيكا بيك ليك لي ،سرمربي تيم سه نفره بسكتبال زنان ايران در اين باره ،اظهار
كرد :ما بايد چنين پيروزي را به دست ميآورديم تا به آنها نشان دهيم كه بايد به
حمايت از بســكتبال سه نفره ادام ه دهند .برد تي مملي ايران مقابل آندورا اولين
پيروزي تيم زنان با حجاب در مسابقات جهاني بسكتبال سه نفره بوده است .اين
چنين موفقيتي براي زنان مسلمان بسكتباليست بوده است كه توانستهاند در سطح
حرفهاي در مسابقات فيبا با حجاب بازي كنند .كيميا يزديان تهراني ،بسكتباليست
ايراني نيز در اين باره ،اظهار كرد :فيبا به زنان با حجاب اجازه داد كه در مسابقات
بازي كنند .اين تجربه بسيار خوب است كه ما در اين سطح مسابقه ميدهيم .اميد
دارم كه بتوانيم اين كار را هر سال انجام دهيم .تيم بسكتبال زنان ايران از سال
 ۲۰۱۷شروع به بازي در ليگ بسكتبال پنج نفره حرفهاي كرده است .آنها كار خود
را در مسابقات سه نفره از سال  ۲۰۱۸در مسابقات كاپ آسيا آغاز كردند.

رویداد

كيروش چهارمين سرمربي مسن جامجهاني

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران چهارمين مربي مسن حاضر در جامجهاني ۲۰۱۸
روسيه است .ب ه نوشته ماركا ،جامجهاني  ۲۰۱۸روسيه تقابل  ۳۲سرمربي است .آنها
براي رساندن تيمشان به بهترين رتبه تمام تالش
خود را خواهند كرد .مسنترين سرمربي حاضر در
اين بازيها اسكار واشنگتن تابارس است .او با ۷۱
سال سن هدايت اروگوئه را در اين بازيها بر عهده
خواهد گرفت.
با اين حال قدرتمندترين سرمربي حاضر در
جامجهاني خوسه پكرمن است .سرمربي  ۶۸ساله
سومين جامجهاني خود را تجربه خواهد كرد .او
پس از تابارس ،مسنترين سرمربي جام محسوب
ميشود .سرمربي آرژانتيني  ۳۶سال تجربه مربيگري دارد و در سال  ۲۰۱۲هدايت
كلمبيا را بر عهده گرفت .او دومين جامجهاني پياپي خود را به همراه تي مملي كلمبيا

تجربه خواهد كرد .برخي از سرمربيان ديگر حاضر در روسيه شرايطي مشابه دارند
ي مشهور
مانند كارلوس كيروش و يواخيم لوو .با اين حال پكرمن به آقاي جامجهان 
است .او از رده جوانان و بزرگساالن جامجهاني را تجربه كرده و از  ۴۴بازي  ۳۳پيروزي
و چهار تساوي به دست آورده است .همچنين هفت
بار مغلوب حريفانش شــده است .اين  ۴۴بازي در
چهار جامجهاني زير  ۲۰ســال ،زير  ۱۷سال و دو
جامجهاني با تي مملي فوتبال آرژانتين و كلمبيا به
ثبت رسيده است.
پس از پكرمن ،برت فان مارويك در رتبه سوم
ديده ميشود .سرمربي تي مملي استراليا  ۶۶ساله
است .كيروش ،سرمربي تي مملي فوتبال ايران در
رتبه بعدي قرار دارد .او  ۶۵ســاله است .جوانترين
سرمربي حاضر در روسيه اليو سيسه است .او در ۴۲
سالگي تي مملي فوتبال سنگال را در جامجهاني هدايت خواهد كرد .در ادام ه به سن
سرمربيان حاضر در روسيه اشاره ميشود.

فوتبال ایران

شرط و شروط سروش رفيعي براي پيوستن به تراكتورسازي تبريز مورد موافقت
مسووالن اين باشگاه قرار نگرفت.
باشگاه تراكتورسازي تبريز حاضر به پذيرش شرط سروش رفيعي براي عقد قرارداد
كوتاهمدت با اين تيم نشد .از اين رو محمدرضا زنوزي مالك باشگاه قيدهافبك فصل
گذشته الخور قطر را براي پيوستن به تراكتورسازي تبريز زد.
مالك باشگاه تراكتورسازي تبريز پيشنهاد مالي خوبي را براي حضور دوساله رفيعي
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طراح :محمودکیمیایی

رفيعي از ليست خريد تراكتورسازي خارج شد

در تراكتورسازي به وي ارائه كرده بود اما شنيدهها حكايت از اصرار اين بازيكن براي
حضور به مدت نيمفصل در جمع شاگردان جان توشاك داشته است.
رفيعي بارها عالقه خود را براي پيوستن به پرسپوليس نشان داده است اما به
دليل محروميت اين باشگاه از حضور در نقل و انتقاالت تابستاني قصد داشت به
مدت نيمفصل به تبريز برود و سپس به پرسپوليس بازگردد كه با مخالفت مسووالن
تراكتورسازي روبهرو شد .از اين رو گفته ميشود مسووالن تراكتورسازي تبريز ديگر
منتظر اين بازيكن نخواهند ماند و ساير گزينههاي خود را براي عقد قرارداد دنبال
خواهند كرد.

افقي:
 -1ياد كردن با افسوس -آماده و مايل براي رفتن به جايي يا انجام كاري
 -2سطحي و بااليي -آزمايش ناشده -سبكي در صنعت شعر
 -3باتري نوري -سپيد موي شاهنامه -از ابزارهاي موسيقي
 -4وقت و هنگام -مجراي شيره نباتي در گياهان -مظهر سبكي -ابزار بُرش
 -5همداستان سامسون -فاقد كينه ،رياكاري و حيلهگري
 -6كمترين وقت -نداي غيبي -خط جهتنما -باكتريشناس آلماني
 -7اقبال -ارمغانها -از اعداد تركيبي دو رقمي
 -8سوغاتي كه به كرمان بردن خطاست -شالودهها -فرشته پيامآور آسماني
 -9مهربان و غمخوار -دوستي و پيوند قلبي -مخترع نخستين دستگاه تلگراف
 -10دلآزار كهنه -منحرف و كجرو -از بند رسته -آغشته به آب
 -11درآمدها -گلدسته مساجد
 -12فرم و قيافه -سايهگاه -لباس رسمي مردان اروپايي -پول كشورهاي ديگر
 -13همت و عزم -واهمه -بركه بزرگ
 -14عهدهدار يك مجموعه -تملق -از وسايل خواب
 -15انجام دادن كاري متظاهرانه براي فريب ديگران -كشوري در جنوبغربي قاره آسيا

عمودي:
 -1ســخن درســت و منطقــي بــه زبــان آوردن -بلندپايه و
برجسته
 -2اشتباه لفظي يا رفتاري -جزيرهاي غيرمسكوني در استان
بوشهر -گويشي در ايران ما
 -3ريشه طبي گياه ريواس -بيم و هراس -نشانهها
 -4از توابع بندر چابهار -افشاگري -نويسنده كتاب بينوايان-
پايينترين بخش كوه
 -5طرح مجلس -دوران و عهد
 -6قرص دارويي -جانشــينان مقتول -موي صورت آقايان-
ناسزاگويي
 -7شوهرخواهر -جوانب هندسي -هر بخش از كتاب
 -8مرهم -كاسه از نوع كوچك -فدراسيون جهاني كشتي
 -9ميز قرآن هنگام قرائت آن -كتابي از اميل لودويك -رمزدار
و پوشيده
 -10بازيكن خط دفاع -پوشش روي چشم -بيگمان -آخرين
نت موسيقي
 -11سرتيپ شهرباني قديم -نابودي و مرگ
 -12خجستگي -همصحبت -همه را شامل ميشود -وليكن
 -13شاخه نازك درخت – برآمدگي روي پوست -وزنه ورزشي
بدنسازي
 -14كارها -آزردگي و رنجش -بيحركت و در حال ايستايي
 -15يــك دانه باران -ويژگــي آن كه به خوبي و مالحت حرف
ميزند

