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حامد لک رسما به نساجی پیوست
حامد لک با قرارداد یک ساله رسما به تیم فوتبال نساجی پیوست .به گزارش فارس ،حامد لک با حضور در دفتر باشگاه نساجی مازندران رسما به تیم فوتبال نساجی مازندران پیوست .فرشاد فرجی نیز
رسما قرارداد خود را با تیم فوتبال نساجی به امضا رساند .امید سینک دیگر خرید نساجی برای لیگ هجدهم است.

تاریخ پنالتی در تاریخ جام جهانی

سانتر از همه جا

ژرمنها خوشبخت میشوند

محمد انصاری تایید کرد

حراج مدال قهرمانی پرسپولیس

به نفع کودکان زلزلهزده کرمانشاه

جشن گلریزان و فروش مدال قهرمانی محمد انصاری بازیکن پرسپولیس
برای کمک به کودکان زلزلهزده کرمانشاه شنبه شب در تهران برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،در این مراسم که با حضور بازیکنان ،کادر فنی و مدیرعامل باشگاه
پرسپولیس ،جمعی از پیشکسوتان ورزش و هنرمندان ایرانی برگزار میشود ،قرار است
مدال قهرمانی محمد انصاری ،بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به فروش برسد تا با
درآمدهای حاصل از آن به کودکان بیسرپرست زلزله کرمانشاه کمک شود.
در زلزله کرمانشاه  ۱۴کودک ،پدر و مادر خود را از دست دادند و بیسرپرست شدند.
به همین خاطر بازیکن اخالقمدار تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم گرفته با فروش
مدال قهرمانی لیگ هفدهم خود ،عواید آن را برای کمک به این کودکان هزینه کند.
محمد انصاری با تائید این خبر افزود :دوستانی که با نیت خیر قصد خرید این مدال
را دارند میتوانند از طریق باشگاه پرسپولیس پیشنهادات خود را ارائه کنند.

ستاره دریک قدمی تا پرسپولیسی شدن قرار گرفت

جلسه سرنوشت ساز سروش و برانکو
محرومیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس مانع بزرگ این تیم برای جذب بازیکن
است اما با این وجود گویا قرار است یکی دو ستاره مطرح با عقد قرارداد و
گذراندن یک نیم فصل به این تیم بپیوندند.
به گزارش ورزش سه ،جذب سروش رفیعی در روزهایی که پرسپولیس محروم از
نقل و انتقاالت شاهد رفتن ستاره هایش به تیم های خارجی است می تواند خبری
روحیه بخش برای این تیم و هوادارانش باشد .با این وصف گویا ماجرای حضور مجدد
رفیعی در پرسپولیس و بازگشت شماره هفت به ترکیب سرخ ها شکل جدی به خود
گرفته به طوری که امروز در رسانه های مختلف حتی صحبت از حضور این بازیکن
برای نیم فصل در نساجی هم شد تا او بتواند با پایان محرومیت نقل و انتقاالتی
پرسپولیس در نیم فصل دوم باردیگر شماره  7را به تن کند.
مشورت با پروفسور
سروش رفیعی برای پیوستن به پرسپولیس به زودی یک گفت و گوی مهم با
برانکوایوانکوویچ دارد و این جلسه می تواند تکلیف حضور سروش در پرسپولیس را
مشخص کند .این جلسه قرار است به محض بازگشت برانکو به ایران انجام شود  .گفته
می شود رفیعی بعد از این جلسه تصمیم نهایی اش را خواهد گرفت هرچند به نظر می
رسد عالقه زیاد برانکو به حضور این بازیکن باعث شده که پرسپولیسی ها بتوانند رضایت
او را جلب کرده و تنها مساله مهم امروز این است که رفیعی نیم فصل را در کدام تیم بازی
کند؟ سایپا ،نساجی ،فوالد و چند تیم دیگر نام هایی هستند که در این روزها به عنوان
مقصد سروش رفیعی برای نیم فصل مطرح شده اند اما آنچه مشخص است تا امروز هنوز
هیچ چیز قطعی درباره تیم رفیعی وجود ندارد و همه چیز منوط به جلسه او و برانکو است.
بازگشتروحیه
بعد از قهرمانی پرسپولیس و سپس صعود به جمع هشت تیم پایانی لیگ قهرمانان
خوشحالی پرسپولیسی ها دوام زیادی نداشت چرا که از طرفی بازیکنان مهم این تیم
یکی یکی قصد سفر به کشورهای خارجی را کرده و در حالی که این تیم اجازه جذب
بازیکن نداشت تیم های رقیب هر روز با بازیکنان جدید قرارداد امضا می کردند .هرچند
جذب مهدی شیری و مهدی شریفی کمی پرسپولیس را از انفعال خارج کرد اما بی
شک توافق با سروش رفیعی می تواند پرسپولیس را به نقل و انتقاالت برگرداند حتی با
وجود اینکه او از نیم فصل دوم می تواند به تیم اضافه شود .پرسپولیسی ها اگر بتوانند
ضمن توافق با سروش یکی دو ستاره دیگر را با توجه به محرومیت نقل و انتقاالتی
شان را جذب کنند آن وقت شاید شرایط برای این تیم و هوادارانش کامال تغییر کند.

از جام جهاني  ۱۹۸۲يك پديده جديده وارد رقابتهاي جام
جهاني شد و آن هم ضربات پنالتي بود ،فرانسه هم اولين
قرباني اين ضربات بي رحم لقب گرفت.
به گزارش سایت نود ،ديدار نيمه نهايي بين فرانسه و آلمان غربي در
 ۱۲۰دقيقه با تساوي  ۳-۳به پايان رسيد  ،همان ديداري كه شوماخر
دروازه بانژرمن ها 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 جام جهاني لقب بگيرد،
اتفاقي كه در طول تاريخ به دفعات تكرار شد.
تا به امروز سرنوشت  ۲۶ديدار جام جهاني را ضربات پنالتي مشخص
كرده كه آرژانتين با پنج بار حضور در اين ضربات بيشتر از هر تيم
ديگري كارش به پنالتي كشيده شده  ،آرژانتین و آلمان آماری جالب
در پنالتی دارند .آرژانتین فقط یک بار باخته است .جالب اينكه آلمان
در هر چهار مسابقه خود پيروز شده است .گويي ضربات پنالتي ابداع
شد تا آلمان حريفان خود را شكست دهد .در جام جهاني ۱۹۸۶
مكزيك ،سه مرتبه تماشاگران شاهد ضربات پنالتي بودند.هر سه ديدار
در مرحله يك چهارم نهايي بود.قاعدتا يكي از تيم هاي پيروز آلمان
بود كه مكزيك ميزبان را از پيش رو برداشت .بازي دو تيم در ۱۲۰
دقيقه گلي در بر نداشت و ژرمن ها خيلي راحت حريف خود را از
پيش رو برداشتند.آلوفس  ،بره مه  ،ماتئوس و ليت بارسكي ضربات
خود را گل كردند مكزيكي ها دو ضربه از سه ضربه خود را خراب
كردند تا تنها با  ۷ضربه تكليف تيم پيروز مشخص شود و آلمان غربي
 ۱-۴به پيروزي برسد .در همان 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 طاليي پوشان يك پنالتي هدر داد تا مشخص شود آن روز
 ،روز بدبياريي چه تيمي است .در ضربات پنالتي ابتدا دكتر سوكراتس،
كاپيتان برزيل نتوانست ژول باتس فرانسوي را مغلوب كند .در ادامه
نوبت به ميشل پالتيني رسيد تا پنالتي اش را از دست دهد و به اولين
بازيكن بزرگ تاريخ تبديل شود كه در ضربات پنالتي آخر بازي ناكام
مي ماند  ،اما پالتيني شانس آورد در ضربه پنجم توپ ژوليو سزار به
تير دروازه برخورد كرد و لوئيس فرناندس پنالتي اش را گل كرد تا
برزيل دوست داشتني با چشماني گريان به خانه برگردد .فرداي آن
روز بلژيك در ضربات پنالتي ۵بر  ۴اسپانيا را شكست داد .از جمع
 ۱۰پنالتي زن تنها يك نفر كارش را به درستي انجام نداد؛ او هم
الوي اسپانيايي بود.
حذف غم انگيز ايتاليا
در جام جهاني  ۱۹۹۰چهار تيم به لطف ضربات پنالتي حريفان
خود را ناكام گذاشتند  .تيم اول جمهوري ايرلند بود كه با حساب ۵
بر ۴روماني را شكست داد .بازي دو تيم در مرحله يك هشتم نهايي
برگزار مي شد 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 شد.زور يوگسالوي و آرژانتين در  ۱۲۰دقيقه به هم نرسيد و
در نهايت ارتش ماردونا در ضربات پنالتي  ۲ -۳پيروز شد  ،نيمي از
 ۱۰پنالتي زن ضربات خود را از دست دادند يكي از آنها خود مارادونا
بود .توميسالو ايكويچ دست ماردونا 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 نيمه نهايي پس از
تساوي يك – يك پاي به ضربات پنالتي گذاشت تا هر دو فيناليست
به حكم اين ضربات ظالمانه معرفي شوند.
ايتالياي پر اميد در ضربات پنالتي شكست خورد تا پس از مكزيك
دومين ميزبان ناكام در اين ضربات باشد .بازي آرژانتين – ايتاليا در

 ۱۲۰دقيقه يك – يك شد .اين بار آرژانتيني ها خيلي بهتر از بازي
با يوگسالوي پنالتي زدند .سري زوئال ،بوروچه گا  ،اوالرتيكوچال و
مارادونا گل زدند و در آنسو نوبت به سرجيو گويكوچه آ  ،دروازه بان
پنالتي گير آرژانتين رسيد تا با مهار دو پنالتي دونادوني و آلدو سره نا ،
ايتاليا را به ماتم سرا تبديل كند.يك روز پس از اين ديدار آلمان طبق
سنت هميشگي اش پيروز نبرد پنالتي ها شد .بازي زيباي انگليس و
آلمان برنده اي نداشت و تيم بكن باوئر در پنالتي ها  ۳ -۴به پيروزي
رسيد.بره مه  ،ماتئوس  ،ريدله و تون پنالتي هاشان را گل كردند و در
آنسو پيرس و وادل با هدر دادن ضرباتشان كاري كردند كه حتي نيازي
به ضربه پنجم ژرمن ها نباشد .اين بازي سر آغازي بود به ناكامي هاي
تاريخي انگليس ها در ضربات پنالتي.
اولين قهرمان
در جام جهاني  ۱۹۹۴هم ضربات پنالتي نقش تعيين كننده اي
داشت و حتي قهرمان رقابتها از اين راه معرفي شد .در آمريكا سه
ديدار راهي ضربات پنالتي شد.ديدار بلغارستان – مكزيك در مرحله
يك هشتم نهايي در  ۱۲۰دقيقه يك – يك شد.در ضربات پنالتي،
بلغارها به لطف درخشش دروازه بان خود بوريسالو ميخايلويچ ۱ -۳
بردند .در مرحله بعدي اين رقابتها ديدار روماني – سوئد پس از
تساوي دو بر دو به پنالتي كشيده شد و يك بار ديگر روماني در دوئل
پنالتي ها ناكام ماند.در پنج ضربه اول دو تيم  ۴-۴مساوي شدند اما
روماني پنالتي ششم را از دست داد ،برخالف هنريك الرسني كه
پنالتي اش را گل كرد.در ادامه فينال مسابقات هم از ضربات پنالتي
سر در آورد تا براي اولين بار در تاريخ پنالتي ها تكليف قهرمان جهان
را مشخص كند .ديدار كسل كننده برزيل – ايتاليا در وقت قانوني
گلي در بر نداشت .در ضربات پنالتي ابتدا فرانكو باره سي توپ را به
آسمان فرستاد  ،پاليوكا پنالتي مارسيو سانتوس را مهار كرد تا همه
چيز مساوي دنبال شود .با گل شدن پنالتي ها 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 پنالتي
اش برزيل را پيش انداخت .ورق به سود برزيل برگشت .نوبت به روبرتو
باجو رسيد تا به اوت زدن پنالتي اش 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 دومرتبه اول گل
زده و پنالتي سومش را هدر داد تا هيچ بازيكني در تاريخ جام جهاني

قهرمانی والیبال دختران زیر  ۱۹سال آسیا_ ویتنام

پیراهن ایران در بین بدترین پیراهنهای

ماکائو حریف والیبالیستهای ایران نشد

تاریخ جام جهانی

تیم ملی والیبال دختران زیر  ۱۹سال ایران برابر ماکائو به پیروزی رسید و به
دور بعدی مسابقههای قهرمانی والیبال دختران آسیا صعود کرد.
به گزارش ایسنا دختران والیبالیست ایران در آخرین بازی دور مقدماتی مسابقههای
قهرمانی والیبال دختران زیر  ۱۹سال آسیا ،ماکائو را با نتیجه سه بر صفر شکست دادند و
به مرحل ه یک هشتم نهایی این مسابقهها صعود کردند .دختران والیبالیست ایران هر سه
ست این بازی را با نتایج  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۱بر  ۱۸و  ۲۵بر  ۱۲به سود خود به پایان رساندندتا
به عنوان صدرنشین گروه به مرحله بعد صعود کنند .هنگ کنگ نیز با پیروزی بر استرالیا
به عنوان تیم دوم صعود کرد .تیم ملی دختران ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی والیبال

یک نشریه مالزیایی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را در بین بدترین
پیراهنهای تاریخ جام جهانی قرار داد.
به گزارش تسنیم ،نشریه «فور فور تو» مالزی در گزارشی به معرفی بدترین
پیراهنهای تاریخ رقابتهای جام جهانی پرداخت که در این بین پیراهن تیم ملی
فوتبال ایران در جام جهانی  1998در رتبه یازدهم این ردهبندی قرار دارد.
در این گزارش دلیل این انتخاب را فونت نامناسب نوشتههای روی پیراهن عنوان
شده است از جمله فونتی که برای شماره پیراهن ،واژه ایران و جمله فرانسوی زبان
«جام جهانی  98فرانسه» انتخاب شده است .همچنین به استفاده غیرضروری از سه
رنگ پرچم ایران در واژه «ایران» و جای نامناسب لوگوی «پوما» اشاره شده است.
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 -4سپرده شرکت در مزایده :به میزان  5درصد قیمت پایه می باشد.
 -5مــدارک مــورد نیــاز جهــت دریافــت اســناد مزایــده :واریــز  200/000ریــال بــه حســاب
( بســتانکاران موقــت امــور مالــی) (قابــل پرداخــت در کلیــه شــعب بانــک ملــت)
 -6محــل دریافــت اســناد مزایــده :بوشــهر  -خیابــان امــام خمینــی  -ســاختمان مدیریــت
شــعب بانــک ملــت اســتان بوشــهر  -طبقــه ششــم  -اداره تــدارکات و ســاختمان 33320078

جدول زمانی انجام مزایده:
آغاز توزیع اسناد مزایده :از ساعت  8صبح مورخ 97/3/23
مهلت ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکات مزایده)  :لغایت ساعت  14مورخ 97/4/3
تاریخ بازگشایی پاکات :راس ساعت  9صبح مورخ 97/4/4
3370

وجود نداشته باشند تا ضربات پنالتي هت تريك كند.
ادامه ناكامي انگليسيیها
در جام جهاني  ۱۹۹۸مثل  ۱۹۹۴سه بازي به نبرد پنالتي ها تبديل
شد .سرنوشت ديدار تاريخي آرژانتين – انگليس پس از تساوي دو -دو
در  ۱۲۰دقيقه به پنالتي ها كشيده شد .انگليس مثل هشت سال
پيش در پنالتي ها ناكام ماند و اين بار نوبت اينس و بتي بود كه
پاي در جاي پيشينيان خود بگذارند و پنالتي خراب كنند .انگليسي
ها در يورو  ۹۶هم با همين ضربات پنالتي ناكام مانده بودند .بازي
آرژانتين – انگليس در ضربات پنالتي  ۳-۴شد .ايتاليا هم براي سومين
دوره متوالي با ضربات پنالتي از جام جهاني كنار رفت.در مرحله يك
چهارم نهايي پس از تساوي بدون گل اين تيم مقابل فرانسه ميزبان
بايد با ضربات پنالتي تيم پيروز معرفي مي شود .بازيكنان ميزبان بسيار
با دقت كار كردند.زيدان  ،ترزگه  ،آنري و بالن گل زدند و ليزارازو
پنالتي اش را خراب كرد  .در جمع الجوردي پوشان ابتدا آلبرتيني
پنالتي اش را از دست داد  ،لوئيجي دي بياجو هم پنالتي اش را به
تير كوبيد تا فرانسه به نيمه نهايي صعود كند .در ادامه بازي ها يكي
از بازي هاي نيمهنهايي هم به پنالتي رسيد .هلند و برزيل در ۱۲۰
دقيقه يك – يك مساوي كرده بودند .هلندي ها 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 دي بوئر و كوكو كاري
كردند تا نيازي به پنالتي هاي پنجم نباشد.
در جام جهاني  ۲۰۰۲تنها سرنوشت دو مسابقه با پنالتهاي آخر
مسابقه مشخص شد كه در هر دو بازي اسپانيا حضور داشت .در ديدار
مرحله يك هشتم نهايي اسپانيا سه بر دو جمهوري ايرلند را از پيش
رو برداشت  .در مرحله بعدي پس از اينكه گلهاي اسپانيايي ها مقابل
كره توسط داور پذيرفته نشد آنها مجبور شدند به ضربات پنالتي تن
بدهند .لي وون جائه دروازه بان كره اي ها با مهار پنالتي خواكين
تاريخ سازي كرد و كره جنوبي به عنوان اولين تيم آسيايي به نيمه
نهايي رسيد.
انتقام به رنگ الجوردي
در جام جهاني  ۲۰۰۶هم ضربات پنالتي نقش پررنگي داشت و
چهار بازي شاهد دوئل دروازه بانها و پنالتي زن ها بود .ديدار اوكراين
– سوئيس بسيار جالب از آب در آمد .سوئيسي ها تمامي پنالتي

ها خود را خراب كردند تا اوكراين سه بر صفر پيروز شود  ،حتي
پنالتي خراب كردن شوچنكو هم آسيبي به اوكراين نرساند و سوئيسي
ها قبل از زدن پنالتي چهارمشان متوجه شدند بايد چمدانهايشان را
ببندند .در مرحله يك چهارم نهايي هم مسابقه حساس آرژانتين –
آلمان به پنالتي ها رسيدو دو تيم با سابقه اي درخشان پاي به ضربات
پنالتي گذاشتند.پيش از اين سه بار در جام جهاني در ضربات پنالتي
شركت كرده بودند كه هر سه بارهم پيروز شده بودند .اما مگر مي شود
آلمان را در پنالتي برد؟
ينس لمن با استفاده از دست نوشته هايي كه درباره نوع پنالتي
زدن آرژانتيني ها داشت پنالتي هاي آياال و كامبياسو را گرفت و
آلمان را به نيمه نهايي رساند.نيويل  ،باالك  ،پودولسكي و بروسكي
پنالتيهايشان را گل كردند و آلمان در ضربات پنالتي  ۲-۴برد.
دري كي ديگر از بازيهاي اين مرحله انگليس مثل هميشه درپنالتي
باخت .ديدار انگليس – پرتغال در  ۱۲۰دقيقه با تساوي بدون گل
به پايان رسيد .احتماال خود انگليس ها هم مي دانستند كه وظيفه
دارند در پنالتي ها ببازند و به همين خاطر لمپارد  ،جرارد و كاراگر
پنالتي هاي خود را هدر دادند تا پرتغال سه بر يك پيروز شود .ريكاردو
دروازه بان پنالتي گير پرتغال بدون دستكش پنالتي زنهاي حريف را
يكي پس از ديگري مغلوب كرد تنها هاگريوز از پس ريكاردو بر آمد ،
شاگردان اريكسون آنقدر ضعيف كار كردند كه به رغم هدر رفتن دو
ضربه پرتغالي ها نيازي به پنالتي پنجم انگليس نشد .در جام جهاني
 ۲۰۰۶براي دومين بار در تاريخ قهرمان را ضربات پنالتي معرفي كرد.
ماراتن ايتاليا – فرانسه پس از تساوي يك – يك گزينه اي به غير از
پنالتي زدن براي دو تيم نداشت .دو تيم پنالتي زنهاي ماهري داشتند.
پيرلو  ،ماتراتزي  ،ده روسي  ،دل پيرو و گروسو هر پنج پنالتي ايتاليا را
گل كردند .در جمع فرانسوي ها پنالتي هاي ويلتورد  ،آبيدال و سانيول
گل شد  ،اما ضربه ترزگه به تير دروازه برخورد كرد تا ايتاليا در اين
دوئل  ۳ -۵حريف خود را شكست دهد.آخرين پنالتي را گروسو وارد
دروازه بارتز كرد تا الجوردي ها انتقام باخت هشت سال قبل را بگيرند
و باالخره در پنالتي پيروز شوند.
تعویض جالب فنخال
در جام جهانی  ۲۰۱۰آفریقای جنوبی تنها دو بازی به پنالتی
کشیده شد .در مرحله یک هشتم نهایی پاراگوئه با پیروزی برابر ژاپن
مانع تاریخ سازی سامورایی ها شد .دیگر پیروز ضربات پنالتی اروگوئه،
همسایه پاراگوئه بود .در دیدار جنجالی اروگوئه -غنا هندبال سوارس
بازی را به ضربات پنالتی کشاند و آنجا بود که اروگوئه با حذف غنا
خود را به فینال رساند.
در جام جهانی  ۲۰۱۴چهار بازی با دوئل پنالتی به پایان رسید.
جالب اینکه دو تیم دو بار به ضیافت پنالتی ها رفتند؛ یک بار بردند
و یک بار باختند .برزیل میزبان در یک هشتم نهایی کارش به پنالتی
کششد و چیزی نمانده بود به شیلی ببازد که در ضربات پنالتی جان
سالم به دربرد .در همین مرحله ،کاستاریکا موفق به بردن یونان شد،
این تیم اما در یک چهارم نهایی به هلند باخت .هلند که استاد باختن
در پنالتی بود موفق شد با پیروزی در پنالتی خود را به نیمه نهایی
برساند .لویی فن خال ،سرمربی هلند در بازی با کاستاریکا کاری
عجیب کرد ،او برای ضربات پنالتی دروازه بان خود را عوض کرد و
اتفاقا نتیجه هم گرفت.
هلند اما در بازی بعدی به روال قبلی خو برگشت و در ضربات پنالتی
باخت .دیدار نیمه نهایی هلند و آرژانتین به پنالتی ها رسید .این بار
تعویض های جریان بازی به فن خال اجازه نداد تا تعویض سوم خود
را برای عوض کردن دروازه بان نگه دارد .در اردوی آرژانتین مسی،
گارای ،آگوئرو و رودیگوئس برای آرژانتین گل زدند .در آنسو والر و
اسنایدر پنالتی های خود را خراب کردند تا هلند  ۲-۴مغلوب شود.
آرژانتین یک بار دیگر مهارت خود را در ضربات پنالتی نشان داد.

مدیریت شعب بانک ملت استان بوشهر

دختران زیر  ۱۹سال آسیا سه بازی برابر هنگ کنگ ،استرالیا و ماکائو انجام داد که در
مجموع با دو برد و شکست برابر استرالیا به کار خود در این مرحله پایان داد و پنجشنبه
 ۲۴خرداد ساعت  ۱۰صبح به وقت ایران رقابت خود را در مرحل ه یک هشتم نهایی این
مسابقهها آغاز میکند .نوزدهمین دوره مسابقههای والیبال جوانان دختر زیر  ۱۹سال
آسیا از  ۲۰تا  ۲۷خرداد ماه و با حضور  ۱۶تیم در ویتنام برگزار میشود که دختران
والیبالیست ایران در گروه  Cدر مقدماتی این رقابتها با تیمهای استرالیا ،ماکائو و هنگ
کنگ هم گروه است .ابراهیم وادی ،اعظم عیدی و سرگل علیزاده کادر فنی تیم ملی
ایران را در این رقابتها تشکیل میدهند.

کاپیتانهای جذاب و خاص جامجهانی کدامند؟

از پیرترین تا بهترین کاپیتانها

حضور در جامجهانی یک افتخار بزرگ
محسوب میشود؛ مخصوصا وقتی شما به
عنوان کاپیتان زودتر از بقیه بازیکنان وارد
زمین میشوید.
به گزارش سایت نود ،در این شرایط بیست و یکمین
دوره جامجهانی در حالی آغاز میشود که چند کاپیتان
به خاطر شرایط خاص و قرار گرفتن در معرض یک
رکوردشکنی بزرگ ،بیش از بقیه در کانون توجهات قرار
دارند.
عسام الحداری؛ منتظر یک تاریخسازی
سنگربان و کاپیتان تیم ملی مصر در صورت حضور در
بازی اول کشورش در جامجهانی  ۲۰۱۸با  ۴۵سال و ۱۵۰
روز سن عنوان پیرترین بازیکن تاریخ جامجهانی را از فرید
موندراگون ،همپست کلمبیایی خودش میگیرد؛ مردی که
با  ۴۳سال و  ۳روز در جامجهانی  ۲۰۱۴رکوردشکنی کرد.

هری کین؛ جوانترین رهبر
زننده بیش از صد گل در  ۳فصل اخیر لیگ برتر
انگلیس با تنها  ۲۴سال سن ،بازوبندی که روزی بر بازوی
امثال بکام،رونی ،لینکر و تری میدرخشید را تصاحب
کرده و به عنوان جوانترین کاپیتان جامجهانی ،چشم
انتظار افتخارآفرینی همراه «سهشیر» است.
نیمار؛ در جست و جوی فراموشی تراژدی
ستاره فوتبال برزیل در  ۲۶سالگی قصد پاک کردن
خاطره تلخ مصدومیت شدید در بازی یکچهارمنهایی
دوره قبل جامجهانی مقابل کلمبیا را دارد .برزیل پس
از مصدومیت او در جام خانگی بین  ۴تیم چهارم شد
نها،
و حاال نیمار به عنوان یکی از جذابترین کاپیتا 
قصد دارد ششمین قهرمانی طالییپوشان را رقم بزند.
آرنون گونارسون؛ چهره خاص ،بازی خاصتر
ایسلند در چند سال اخیر دست به حماسهسازی در

رده ملی زده و پس از رسیدن به یکچهارمنهایی یورو
 ۲۰۱۶در اولین تجربه حضور در یک تورنمنت بزرگ،
برای اولین بار به جامجهانی راه یافت و حاال گونارسون،
کاپیتان جنگنده تیم آماده است مانند یورو  ۲۰۱۶نشان
دهد نوع بازیاش بیش از چهره ،مو و البته خالکوبیهایش
کاربرد دارد.
رادامل فالکائو؛ بازگشت ببر
مصدومیت  ۲۲ژانویه  ،۲۰۱۴فالکائو را در اوج آمادگی از
جامجهانی برزیل دور کرد .او فقط میتوانست روی تخت
بیمارستان با زانوی مصدوم برای تیمش دعا کند؛ برخالف
این جام که به عنوان کاپیتان یکی از بهترین کلمبیاهای
تاریخ قصد تکرار دستاورد  ۴سال پیش و رسیدن به جمع
 ۸تیم برتر را دارد .حاال بهترین گلزن تاریخ فوتبال کلمبیا
بهترین فرصت برای بازنویسی تاریخ را پیشروی خود
یبیند.
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