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چرا «نایک» با ایران خوب تا نکرد؟

دلیل اینکه شرکت نایکی حاضر نشده بود به بازیکن تیم ملی ایران کفش ورزشی خود
را بدهد مشخص شد.
چند روز قبل از سفر تیم ملی ایران به ترکیه بود که اعالم شد شرکت نایکی ملی پوشان
ایران را تحریم و عنوان کرده که بازیکنان تیم ملی ایران حق ندارند در جام جهانی از کفش
های این شرکت استفاده کنند.
پس از چند روز مشخص شد ســامان قدوس بازیکن تیم ملی ایران که در سوئد اقامت
دارد ســوژه اصلی این ماجراست .درحالی که کی روش و مســئوالن تیم ملی به این اقدام
نایکی واکنش نشان داده بودند و خواستار پاسخگویی فیفا نیز شده بودند ،اما بخش رسانه
ای فدراسیون بین المللی فوتبال ترجیح داد در آستانه جام جهانی به این موضوع دامن نزند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت نایکی در قرارداد تجاری که با سامان قدوس بسته بود
خواستار استفاده این بازیکن در جام جهانی از کفش های این شرکت شده بود .اما مشکل از
آنجا آغاز شد که این قرارداد تجاری با سامان قدوس به عنوان یک شهروند سوئدی منعقد
شده بود و پس از آنکه قدوس برای بازی در تیم ملی فوتبال ایران اعالم آمادگی کرد و با این
تیم به میدان رفت ،شرکت نایکی نیز قرارداد تجاری خود را لغو کرد.
این فسخ قرارداد هم به واسطه تحریم هایی بود که برای ایران در نظر گرفته شده است.
به همین خاطر قدوس که قرارداد رسمی با نایکی داشت دیگر نمی توانست از این کفش ها
استفادهکند.
با این حال ســایر بازیکنان تیم ملی ایران که قراردادی با شــرکت نایکی نداشتند در
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تمرینات از این کفش ها استفاده می کنند و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد.
بخش رسانه ای فیفا قصد داشت در پاسخ به درخواست کی روش این توضیحات را ارائه
کند اما ترجیح داد در آستانه جام جهانی به این موضوع دامن نزند تا تیم ملی فوتبال ایران با
آرامش بیشتری خود را آماده رویارویی با مراکش کند.
خاطر نشان می شود در حالی که حدودا دو هفته به آغاز رقابت های جام جهانی 2018
روسیه باقی مانده بود کمپانی آمریکایی نایک اعالم کرد که هیچ کدام از بازیکنان تیم ملی
ایران نمی توانند کفش های تولیدی این کمپانی را بپوشند.
در حالی که چیزی حدود 60درصد بازیکنان حاضر در جام کفش های نایک را پا خواهند
کرد ،تیم ملی ایران به دلیل تحریم های جدیدی که توسط دولت آمریکا وضع شده ،امکان
چنین کاری ندارد.
تیم ملی ایران همانند لبــاس هایش ،برای تامین کفش به کمپانــی آلمانی آدیداس
مراجعهکرد.

رامینرضاییان:

اخبار کوتاه

کفاشیان:

شانس صعود داریم

نایب رییــس فدراســیون فوتبــال ایران
صحبتهای امیدوار کننــدهای درباره تیم ملی
فوتبال ایران به زبان آورد.
ب ه گزارش تاس ،علی کفاشیان ،نایب رییس
فدراســیون فوتبال ایران که در تمرینات ملی
پوشان در روسیه حضور دارد درباره آمادگی این
کشور و شرایط ملیپوشان در روسیه به صحبت
پرداخت.
علی کفاشــیان گفت :ما خیلی خوشــحال
هستیم که ســه بازیکن تیم ما در روسیه بازی
میکنند .این موضوع بــه تیم ما در جام جهانی
کمک میکند .ما کارمــان در جام جهانی برای
صعود ســخت اســت .البته ما هــم از تیمهای
قدرتمند آسیا هستیم و تیم دست و پا بستهای
نیستیم.
نایب رییس فدراسیون فوتبال ایران در ادامه
صحبتهای خوداضافه کــرد :ما هم مثل بقیه
تیمهای حاضر در جام جهانی هســتیم و فرقی
با آنها نداریم .ما بازی حساســمان برابر تی مملی
فوتبال مراکش است که اگر بتوانیم این بازی را
ببریم شــانس صعود به دور دوم و حتی مرحله
بعدی را هم داریم.

خبر خوب برای مراکش قبل
از دیدار برابر ایران

دو بازیکن کلیــدی مراکش قبــل از دیدار
حســاس برابر تیم ملی فوتبال ایران به تمرین
گروهیبازگشتند.
به گزارش ایســنا  ،تی مملی فوتبال مراکش
حریف نخســت تی مملی ایران در دیدار نخست
مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸روسیه است.
تی مملی فوتبال مراکش یکشنبه وارد مسکو
شد و نخستین جلسه تمرین خود را برگزار کرد.
خبر خوب برای این تیم آفریقایی این اســت
که نبیل درار ،مدافع کلیدی و تاثیر گذار این تیم
بعد از مدتها توانست در تمرین گروهی شرکت
کند تا نشان دهد که مشــکلی برای حضور در
دیدار برابر تی مملی فوتبال ایران نخواهد داشت.
درار در ســه بازی دوســتانه اخیر تی مملی
فوتبال مراکش نتوانست به خاطر آسیبدیدگی
به میدان رود و بازگشت او به تمرین گروهی خبر
خوبی برای فوتبال دوستان مراکشی و سرمربی
این تیم به شمار میآید.
و امــا اشــرف حکیمــی هم دیگــر مدافع
سرشــناس مراکش که در رئــال مادرید بازی
میکند در تمرین روز یکشنبه تیمش شرکت
کرد تا نشان دهد که مصدومیتش جزئی است و
میتواند برابر تی مملی فوتبال ایران به میدان رود.
مکرون:

فرانسه به نیمه نهایی می رسد

رئیسجمهورفرانسهدریکبرنامهتلویزیونی
صحبت های جالبــی در خصوص تیم ملی این
کشــور مطرح کرد و به حمایــت از خروس ها
پرداخت.
به گــزارش «ورزش ســه» ،امانوئل مکرون
رئیس جمهور فرانســه در برنامه تلویزیونی تله
فوت حاضر شــد و در خصوص تیم ملی فوتبال
این کشور در آستانه جام جهانی  2018صحبت
کرد .او یادآور شد که اوایل هفته جاری به کمپ
تیم ملی در شهر کلرفونتین رفته و با بازیکنان و
مربیان یک جلسه غیر رسمی برگزار کرده است.
او در این باره افزود :به بازیکنان گفتم که 3مسئله
ساده وجود دارد .اتحاد ،تالش و اعتماد .من به آنها
اعتماد دارم و یک کشور پشت آنها ایستاده است.
مکرون در ادامه حمایت خود از دیدیه دشان
را این گونه ابراز کرد :او یک مربی با استعداد است
که یک تیم قوی ســاخته است .من احترام ویژه
ای برای کارنامه دشان قابل هستم .او یک بازیکن
بزرگ بود و حاال مربی بزرگی شده است.
رئیس جمهور فرانســه در خصــوص زمان
عزیمتش به روسیه برای تماشای بازی ها گفت:
وقتی تیم ما از مرحله یک چهــارم نهایی عبور
کند ،به روسیه خواهم رفت تا از تیم حمایت کنم.
من حس خوبی به این تیــم دارم و می دانم که
فقط موفقیت را می خواهند .فرانسه برای برد و
قهرمانی به روسیه می رود ،نه برای اینکه فقط در
جامجهانیشرکتکند.
او همچنین دربــاره عالقه مندی خودش به
فوتبال توضیح داد کــه از جوانی درگیر فوتبال
شــده و در خط حملــه تیم یک مدرســه در
استراسبورگ بازی می کرده است.

برای جنگ کامال آماده هستیم

مدافع راســت تیم ملی از انگیزه باالی بازیکنان و ذهن بدون استرس
آنها برای جدال مقابل حریفان در جام جهانی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،رامین رضاییان ،مدافع فصل گذشته اوستنده بلژیک
که یکی از امیدهای ایران برای درخشش در جام جهانی روسیه محسوب
میشــود ،در خصوص شــرایط تیم ملی گفت :همه ما مثل یک ســرباز
اینجا هســتیم .همه ما امیدمان این است مردم ایران حامی ما هستند و
امیدوارم پیروز به ایران برگردیم و شرمنده نشویم.
وی ادامه داد :من هیچ وقت شکست را دوست ندارد و این مساله معنی
نشــده در زندگی ام و اگر امید نداشته باشیم زندگی معنا ندارد .مهم این
است که امید داشته باشیم و به هدفی که داریم برسیم.
رضاییان در خصوص اینکه کار ســختی مقابل مراکش پیش رو دارد
و چه ذهنیتی از این بازی در ســر دارد گفت :همــه تیمهایی که در جام
جهانی هســتند جزو تیمهای خوب محسوب میشــوند .مراکشی را نام
میبرید که خــط دفاعی خوبی دارد و هیچ تیمــی را نمیتوانید ضعیف
بدانید .ما هم ایران هســتیم و سعی می کنیم از اسم تیممان دفاع کنیم.
بازیکنان خوبی داریم و تیمی برنده خواهد شد که بتواند برای تمام دقایق
برنامه داشــته باشــد و روی آن تمرکز کند .فوتبال یک جنگ است و ما
اکنون برای جنگ کامال آماده هســتیم .با تمــام وجود برای مردم خوب
ایران خواهیم جنگید.
وی ادامه داد :من از نظر ذهنی در حال آماده ســازی هســتیم .بازی
دوستانه که می توانست به تیم کمک کند نداشتیم اما این مسائل آسیبی
به ما نخواهد زد .ما تالش خواهیم کــرد و تمرین می کنیم .با هدف مان
جلو می رویم و هر چیزی که کادرفنی می خواهد را انجام دهیم مطمئنا
به هدف مان خواهیم رسید.
رضاییان در واکنش به این ســوال که با تجربه حضور در فوتبال اروپا
اکنون چه عملکــردی در جام جهانی خواهد داشــت گفت :تجربه فوق

العاده ای است حضور در جام جهانی .وقتی تعریف جام جهانی را برای
ما می کردند همه ما شگفت زده میشــدیم و هیجان انگیز بود .من
خودم قبــا بیننده جام جهانی بودم و برای هیجان انگیز بود
و اکنون همه چیز فوق العاده اســت .من اصال استرس
ندارم و همه بازیکنان هم همینطور هستند .ما برای
باال ماندن پرچم ایــران تالش خواهیم کرد و مردم
هم به ما اعتماد داشته باشند و مطمئن باشند که
ناامیدشان نخواهیم کرد.
مدافع راســت تیم ملی در پاســخ به ســوال
خبرنــگار برزیلی در خصــوص اینکه احتماال در
برابر پرتغال باید برای رونالدو قرار گیرد و از اینکه
چه حســی مقابل او خواهد داشــت گفت :من
اصال به آن بازی فکر نمــی کنم و اکنون تنها
به بازی مراکش فکر می کنم و بهتر اســت
شما روزی بیایید که ما بازی مقابل رونالدو
و پرتغال را در پیش خواهیم داشت و االن
جواب بــه این موضوع بــرای ما ممکن
نیست.
رامیــن رضاییان در ادامه ســوال
دیگری از خبرنــگار برزیلی که از او
درباره مدافعان برزیلی پرسیده بود
گفت :دنی آلوز مدافع خوبی است و
از کیفیت فوق العاده ای برخوردار
اســت .مطمئنا اما سن و سال من
به او نمیخورد اما تعاریف زیادی
از او شنیدهام.

آخرین وضعیت استقالل در فصل نقل و انتقاالت

گرچه اســتقاللیها کار خــود را در فصل نقل و
انتقاالت آغاز کردهاند ،اما این پایان کار نیست و آبیها
به دنبال تقویت تیم در پست هافبک هستند.
به گزارش مهر ،مســئوالن باشگاه استقالل با به
خدمت گرفتــن مرتضی آقاخــان ،روح اهلل باقری،
محمد دانشــگر و فرشــاد محمدی مهر کار خود را
در نقل و انتقــاالت آغاز کردند .امــا قطعا این پایان
کار تیمی که میخواهد بعنوان مدعی در ســه جام
حضور داشته باشد نیســت .دو خرید آبی پوشان در
فاز تهاجمی و دو خرید دیگر آنها در فاز تدافعی است.
اما آنها به خرید یا خریدهایی در مرکز زمین هم نیاز
دارند و برای همین بود که به منظور به خدمت گرفتن
سید محمد حسینی هافبک میانی ذوب آهن رسما

دست به کار شدند.
شــفر فصل گذشــته هافبکهای میانی خوبی
داشــت .او در پســت هافبک میانی دفاعی با وجود
ابراهیمــی ،نورافکن ،باقری و چشــمی مشــکل و
کمبودی احســاس نکرد .شــفر هافبکهای پاسور
و خالق هم داشــت که از جمله آنها آنها می توان به
جباروف ،اسماعیلی و شجاعیان اشــاره کرد .اما در
بین این همه هافبک طــراز اول آنها فقط جباروف را
بعنوان کارگردان حمــات و طراح اصلی در خدمت
داشــتند .از همین رو شفر به سختی به دنبال جذب
یک بازیکن دیگر با همین خصوصیات در خط میانی
اســت .به خصوص که او حداقــل یک نیم فصل هم
امکان استفاده از شجاعیان را نخواهد داشت.

استقاللیها برای این منظور از ابتدا هم سه گزینه
داشتند .سید محمد حســینی هافبک میانی ذوب
آهن یکی از آنها بود کــه وی هنوز با ذوبیها قرارداد
دارد و ظاهرا مسئوالن این باشگاه اصفهانی هم حاضر
نیستند تحت هیچ شرایطی این بازیکن را در اختیار
استقاللقراردهند.
جالل الدین ماشــاریپوف هافبک مطرح و ملی
پوش ازبکســتانی هم دیگر گزینهای بود و هســت
که آبیها همچنان به او فکــر می کنند .هرچند که
در پاره ای مواقع حضور این بازیکن در اســتقالل از
سوی آنها تکذیب شده ،اما این هافبک ازبکستانی در
بین گزینههای آبی ها قرار دارد و احتمال استقاللی
شدنشنیزهست.
دیگر گزینــهای که آنها چراغ خامــوش او را زیر
نظر گرفته و ممکن اســت تحت شرایطی به خدمت
بگیرند ،ســروش رفیعی هافبک فصل گذشته تیم
الخور است .تنها مانعی که باعث تردید در این اتفاق
از سوی رفیعی و باشگاه استقالل شده است ،حضور
کوتاه مدت این هافبک شیرازی در تیم پرسپولیس
میباشد.
سرمربی کهنه کار و آلمانی استقاللیها میداند با
یک جباروف تنها نمیتوان بار حضور در سه تورنمنت
سنگین را کشید و برای همین منظور در نظر دارد در
کنار جباروف حداقل یک بازیکن دیگر با خصوصیات
کارگردانــی و طراحــی در مرکز زمیــن در اختیار
داشتهباشد.

پیکه در تمرینات آسیب دید

تیمملیاسپانیاسومینجلسهتمرینیخودرا
دیروز در ورزشگاه باشگاه کراسنودار برگزار کرد.
اینجلسهتمرینیکهدرمقابلدیدگانرسانه
ها برگزار شــد ،در ابتدا با پاسکاری و کار با توپ
همراه بود .بازیکنان به دو تیم تقسیم شدند که
تیم اول شــامل کپا ،اودریوزوال ،وایخو ،آسپیلی
کوئتا ،یوردی آلبا ،رودری ،بوسکتس ،اینیستا،
تیاگو ،آسپاس و رودریگو بودند و تیم دوم شامل
رینا ،ناچو ،پیکه ،راموس ،مونرئال ،سائول ،دخیا
(تا پایان تمرین جای گلرها دائم عوض شــد)،
ســیلوا ،لوکاس واســکز ،کوکه ،آسنسیو ،دیگو
کاستا و ایسکو بود.
پیکه در یکــی از تمرینات ،پــس از فرود نه
چندان خــوب روی پای چپــش ،از ناحیه زانو
دچار آسیب دیدگی شد .او دقایقی نتوانست در
تمرینات حاضر باشد و سپس به دستور لوپتگی،
به همراه داوید سیلوا ،تمرین در فضاهای کوچک
را آغاز کرد و ســپس با توپ تنیس تمرین کرد.
پس از یک ساعت و  15دقیقه تمرین ،بازیکنان
توسطلوپتگیبهرختکنفرستادهشدند.

حدادی و تفتیان مجوز
بازی های آسیایی را گرفتند

رییس فدراسیون دوومیدانی می گوید که
تفتیان و حدادی رکــورد الزم برای حضور در
جاکارتا را در لیگ الماس کسب کردند.
مجید کیهانی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار
کرد :یکی از مسابقاتی که رکوردهایش برای ما
کامال استاندارد است لیگ الماس است .تفتیان
شب گذشته (یکشنبه) رکورد  10.07را ثبت
کرد که هشت صدم ثانیه هم زیر رکورد ورودی
ما است .حدادی هم که به دفعات رکورد الزم را
در لیگ الماس ثبت کرده است .این دو نفر جزو
منتخبان ما برای بازیهای آســیایی جاکارتا
هستند .وی گفت :باید همه ورزشکاران رکورد
ورودی را بدست آورند .هیچ ورزشکاری بدوم
کسب ورودی عازم بازیهای آسیایی جاکارتا
نخواهدشد.

اردوی بدمینتون پایه ایران
تعطیلاست

پرتغال فراتر از
رونالدوست
هافبک تیم ملی پرتغال درباره نقش کریستیانو رونالدو
در تیم ملی پرتغال به صحبــت پرداخت و پرتغال را تیمی
فراتر از او دانست.
به گزارش راشــاتودی ،تیم ملی پرتغال یکی از حریفان
ایران در جام جهانی است که باید در اولین دیدار خود در این
رقابتهابرابراسپانیابه میدانبرود.
مانوئــل فرنانــدس ،هافبــک تیــم ملی پرتغــال در
صحبتهایی درباره شرایط تیم ملی پرتغال گفت :پرتغال
تیمی فراتر از رونالدو است و تیمی نیست که تنها به رونالدو
وابسته باشیم .البته برای من افتخار است که در کنار چنین
بازیکنی بازی کنم ولی باید این را بگویم که تیم ما ســتاره
های زیادی دارد و قابلیتهایی داریم که میتوانیم در جام
جهانی آن را به رخ بکشیم .تمام بازیکنان تیم ملی پرتغال
در هر دیداری در جام جهانی  ۱۰۰درصد توان خود را به کار
خواهند بست تا تیم بتواند در جام جهانی به بهترین نتایج
ممکندستیابد.
او در ادامه گفت :از هواداران روســی دعوت میکنم که
تیم ملی پرتغال را در جام جهانی همراهی و تشویق کنند.
در روزهای اخیر نیز هواداران زیادی به تمرینات تیم آمدند
و بازیکنان را تشــویق کردند که این باعث روحیه گرفتن
بازیکنان تیم شده است .من از سال  ۲۰۱۴در لیگ روسیه
بازی میکنم و با شــرایط این کشور آشنا هستم و مطمئن
هســتم این دوره یکی از کاملترین و بــه یادماندنیترین
جامهای جهانی در تاریخ باشد.

شرایط مالی خیلی خوبی نداریم

سرمربی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه تیم ملی قادر به شکست دادن
مراکش در جام جهانی اســت ،گفت :کارلوس کــیروش فقط راجع به
یادگاریاش در ایران با من حرف زد و صحبتی از جانشینش نداشت.
علی دایی در حاشیه اولین تمرین تیم فوتبال سایپا برای فصل آینده
گفت :تیم های دیگر هم هســتند که تمریناتشان را شروع کرده اند مثل
سپیدرود .به صورت غیر رسمی بازیکنان ما تمرینات را شروع کرده بودند.
وی افزود :شرایط مالی خیلی خوبی نداریم و نتوانستیم زودتر بازیکن
بگیریم .باید از آقای درویش تشــکر کنم .تا االن سه بازیکن به تیم اضافه
کرده ایم .از خیلی وقت پیش دوســت داشــتیم با بازیکنان مدنظرمان
صحبت کنیم .چند نفر از این بازیکنــان به خاطر اینکه تکلیفمان به آن
صورت مشخص نبود ،به استقالل ،ذوب آهن و سپاهان رفتند.
سرمربی سایپا تاکید کرد :خدا را شــکر می کنم سه بازیکن خوب به
تیم اضافه کنیم .سعی کردیم اکثر بازیکنانی که به درد می خوردند را نگه
داریم .هدف های بزرگی داریم که می خواهیم با حمایت باشگاه و کارخانه
به آن برسیم.
دایی درباره اینکه نفرات جذب شده در فهرست اصلی شما بوده اند یا
گزینه های بعدی؟ گفت :بازیکنان دیگر هم به جمع ما اضافه می شــوند.
بازیکن یک ،دو و سه نداشتیم .یکسری بازیکن مدنظر کادر فنی بودند که
تعدادشان بیشتر از این بود و هست .فعال توانستیم سه نفر را جذب کنیم.

نکته

منهای فوتبال

دایی:

سعی می کنیم ضعف هایمان را پوشش دهیم.
وی در خصوص جدایی بعضــی از بازیکنان گفت :بعضی ها مدنظر ما
نبودند .از کسی اسم نمی برم .بعضی ها هم پیشنهادات بهتری داشتند.
دایی درباره نقل و انتقاالت فوتبال ایران و اینکه بعضی از باشــگاه ها با
توان مالی باال اقدام به جذب بازیکن می کنند ،گفت :ما از این نظر در رده
هایپایینقرارمیگیریم.ازسالقبلهم طلبداریم.ازلحاظمالیباشگاه
خیلی سعی کرد و دوید و مدیرعامل باشگاه تالش کرد .ما با تیم های دیگر
قابلقیاسنیستیم.
وی در خصوص اینکه سایپا باید در سه جبهه حضور داشته باشد ،گفت:
من نباید شرایط را عوض کنم .من می توانم شرایط فنی و تمرینی تیمم
را درست کنم .متاسفانه شرایط مالی سایپا خوب نیست .باید بهتر از اینها
حمایت شویم .تیم ما باید در آسیا بازی کند .بازی در لیگ قهرمانان آسیا
تبلیغبزرگیبرایکارخانهسایپاوفوتبالایراناست.متاسفانهبایدفراملی
به این مســائل نگاه کنیم .حمایت کافی را باید داشته باشیم تا تیم خوبی
درست کنیم .نمی خواهم از االن گالیه کنم ولی سال قبل هم شرایط مالی
خوبینداشتیم.
دایی افزود :تیم هایی که تماشاگر ندارند ،اگر انضباط مالی هم نداشته
باشــند یعنی هیچ .ســایپا جزو این دسته از تیم هاســت .پرسپولیس،
استقالل ،تراکتورسازی ،سپاهان ،سپیدرود ،فوالد و استقالل خوزستان
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مرتضی ولی دروی با وجود داشــتن سمت
سرمربیگری تیم های پایه بدمینتون ایران ،در
کشور آذربایجان هم مربیگری می کند.
مســابقات بدمینتــون لیتوانــی در حال
برگزاری است و در یک اتفاق عجیب سرمربی
تیم های نوجوانان و جوانــان ایران مربیگری
بازیکن آذربایجان را در این مســابقات برعهده
دارد.
مرتضی ولــی دروی ســرمربی تیم های
نوجوانانوجوانانوعضوکمیتهفنیفدراسیون
اســت اما به طور همزمان در کشور آذربایجان
هم مشغول مربیگری است .او در حالی مشغول
هدایت بازیکن آذربایجانی اســت که از برنامه
های تیم های ملی نوجوانــان و جوانان ایران
خبری نیســت و در حال حاضــر اردوی آنها
تعطیلاست.

بانوی بسکتبالیست ایران در
جمع امتیاز آورترینها

سعیده علی بازیکن تیم بسکتبال سه نفره
ایران در پایان کار ایران در جام جهانی بسکتبال
سه نفره زنان در جمع  10بازیکن امتیاز آور این
رقابتهاقرارگرفت.
به گزارش ایســنا ،ســعیده علّــی بازیکن
با تجربه تیم ملی بســکتبال بانوان ســه نفره
ایران بر اســاس آخرین رده بندی در رتبه نهم
امتیازآورترین بازیکنان جام جهانی فیلیپین
قرار گرفت .این بازیکن در چهار مسابقه ای که
برای ایران در جام جهانی بســکتبال سه نفره
بانوان در فیلیپین به میدان رفت  23امتیاز به
دست آورد و هم اکنون با یک بازیکن روسی به
نام آناستازیا لوگونوا در رده نهم قرار دارد.
مژگان خدادادی  13امتیاز گرفته و رده 36
امتیازآورترین ها را در اختیار دارد.

حضور تیم ملی تیروکمان در
رقابتهای کاپ آسیا

طرفداران خودشان را دارند .ما تماشاگر نداریم .برای تماشای بازی های
سایپا ۲۰۰نفر هم نمی آیند .حداقل باید از جنبه های دیگر تقویت شود که
نبود تماشاگر را جبران کند که آنرا هم نداریم.
وی تاکید کرد :پارسال تیم جوانی داشتیم .امسال سعی می کنیم تیم
راتقویتکنیم.

تیم ملی تیروکمان ایران در مرحله ســوم
رقابتهای کاپ آسیا که به میزبانی چینتایپه
برگزار خواهد شد ،شرکت میکند.
مرحله سوم رقابت های تیروکمان کاپ آسیا
طی روزهای  18تا  21تیرماه به میزبانی چین
تاپیه برگزار می شــود .فدراسیون تیروکمان
به منظور آماده ســازی بهتر ملی پوشان برای
شرکت در بازی های آســیایی ،حضور در این
مرحله از رقابت ها را در برنامه دارد.
برای حضور در رقابت های کاپ آســیا ،دور
جدید تمرینات تیم ملی تیروکمان از شنبه در
سایت تیروکمان آزادی آغاز شد .این مرحله از
اردو تا  ۳۰خردادماه ادامــه دارد .در ادامه ملی
پوشان تیروکمان تمرینات خود را در اصفهان
پیگیری می کنند تا برای اعــزام  ۱۶تیرماه به
چینتایپهآمادهشوند.

