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مقصر کیست؛ تحریم ها یا مدیران؟
یک آوار چندمیلیاردی دیگر بر سر فوتبال

استقاللی ها دیروز صبح را با یک شــوک میلیاردی آغاز کردند. آندره آ استراماچونی، 
سرمربی سابق استقالل پس از ماه ها کش و قوس موفق شد در دادگاه بین المللی ورزش 
هم آبی پوشــان پایتخت را محکوم کند. دادگاه بین المللــی ورزش (CAS) پس از چند 
بار تعویق در صدور حکم پرونده شــکایت آندره آ اســتراماچونی از استقالل و در مقابل، 
اعتراض آبی ها به رأی صادره از ســوی فیفــا، در نهایت حکم نهایی این پرونده را اعالم 
کرد. حکم ابتدایی فیفا که جریمه یک میلیون و ۳۰۰ هزار دالری بود از سوی دادگاه عالی 
ورزش تأیید شــد، ضمن اینکه با احتساب دیرکرد و ســایر هزینه ها باشگاه استقالل باید 

یک میلیون و ۴۰۰ هزار دالر به این مربی ایتالیایی بپردازد. جریمه ای ۴۲ میلیارد تومانی.
غرامت سنگین برای کمتر  از  نیم فصل

اســتراماچونی سه ســال پیش هدایت اســتقالل را بر عهده گرفت و پس از شروع 
ضعیــف، نتایج خوبی کســب کــرد و به مربی محبوب هواداران تبدیل شــد. «اســترا» 
موفق شــد در لیگ نوزدهم اســتقالل را پس از ماه ها به صدر جدول لیگ ایران برساند، 
صدرنشینی ای که خیلی تلخ شد و این مربی به دلیل عدم دریافت مطالبات خود در پایان 
هفته سیزدهم ایران را ترک کرد و دیگر برنگشت. استراماچونی که به فیفا شکایت کرده 
بود، توانست با ارائه ادله کافی علیه استقالل حکم بگیرد و در آبان ماه سال ۱۳۹۹ با رأی 
فیفا، باشــگاه استقالل به پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو جریمه شد. استقاللی ها 
با توجه به جدایی ناگهانی سرمربی ایتالیایی خود، درخواست اعمال تجدیدنظر از سوی 
دادگاه بین المللــی ورزش را داشــتند که در این پرونده شکســت خوردند. حاال با حکم 
صادرشــده در صورت عدم پرداخت مطالبات سرمربی ایتالیایی، با توجه به حکم فیفا و 
تأیید دادگاه بین المللی ورزش، خطر کسر امتیاز و بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی، آبی ها 

را تهدید می کند.
غرامت  پشت  غرامت

پرداخت غرامت به استراماچونی تنها بدهی سنگین فوتبال ایران در این سال ها نبوده 
است. پرسپولیس در یک دهه اخیر به مانوئل ژوزه، برانکو ایوانکوویچ و گابریل کالدرون 

غرامت های سنگین داده است. از حکم سنگین مارک ویلموتس علیه تیم ملی هم تنها 
چند هفته گذشته است. حکمی که ایران را با یک غرامت سه میلیون و ۲۰۰ هزار یورویی 
روبه رو کرد. تراکتور هم در این سال ها بارها چنین احکام سنگینی را پیش روی خود دیده 
است. در پرونده ویلموتس، برانکو، کالدرون و استراماچونی شباهت هایی دیده می شود. 
این مربیان چند ماهی حقوق خود را دریافت نکردند. طبق قوانین فیفا یک مربی اگر دو 
ماه حقوق دریافت نکند می تواند قراردادش را فســخ و کل مبلغ قرارداد را مطالبه کند. 
مدیران ایران در واقع با تأخیر در پرداخت، شــرایط فسخ قرارداد و دادن غرامت سنگین 
را ایجــاد کردند. مدیرانی که تحریم ها و نبود امکان انتقــال پول را دلیل تأخیر پرداخت 
دستمزد مربیانشان عنوان می کنند. استراماچونی قراردادی دوساله با استقالل داشت و 
به همین دلیل موفق شد کل مبلغ قراردادش را مطالبه کند. معموال پس از محکوم شدن 
تیم هــای ایرانی در فیفا، مدیــران هزینه زیادی برای شکسته شــدن رأی در دادگاه عالی 
ورزش می کنند که به غیر از مورد ویلموتس هرگز در آنجا هم به جایی نرســیدند و تنها 

هزینه وکالی دو طرف و جریمه دیرکرد نصیبشان شده است.
آیا  فقط  تحریم  مقصر  است؟

درســت است که تحریم بانکی عامل اصلی پرداخت نشــدن حقوق مربیان و ایجاد 
شــرایط فســخ قرارداد عنوان می شود اما ســؤال اصلی این اســت که چرا مدیرانی که 
می دانند مشــکل انتقال پول وجود دارد چنین قراردادهایی با مربیان و بازیکنان خارجی 
بستند و می بندند. از طرفی همیشه این خطر وجود دارد که یک سرمربی با دریافت نکردن 
مطالباتش به دنبال فسخ قرارداد برود و مدیران باید از ایجاد شرایطی که بند فسخ فعال 
شــود جلوگیری کنند که در این سال ها بارها دیده شــده در این زمینه دوراندیشی نشده 
است. بستن قراردادهای دوساله و بلندمدت هم ریسک دیگری اضافه می کند. در پرونده 
اســتراماچونی و شکست استقالل، موارد دیگری هم مطرح شده است. معاون حقوقی 
باشــگاه استقالل می گوید که عدم حضور امیرحســین فتحی مدیرعامل سابق آبی ها در 
جلسه دادگاه CAS، یکی از عوامل صدور رأی سنگین علیه این باشگاه بوده است. فرشید 

ســمیعی در این بــاره گفت: «ما در این مدت تالش کردیم بــه این وکال کمک کنیم ولی 
آنها مســتقل کار می کردنــد و ما فقط از آنها گزارش کار می گرفتیم. تا اینکه به جلســه 
آنالین رسیدیم و از ما درخواست کردند یک سری شهود پیدا کنیم از جمله پزشکان تیم و 
پزشــکان یک بیمارستان. ما همه این افراد را در جلسه آنالین حاضر کردیم اما مهم ترین 
شاهد که می توانست در جلسه رأی را به نفع استقالل تغییر دهد، آقای فتحی مدیرعامل 
سابق بود. متأسفانه ایشــان بنا به دالیلی در جلسه شرکت نکردند. همان زمان به وزیر 
ورزش وقت گزارش دادیم که این یک مســئله ملی بوده و شــخصی نیست ولی ایشان 
به هر دلیلی در جلســه شــرکت نکردند. به قول وکالی خارجی، ایــن امر به ضرر آنها 
تمام شد و مهم ترین شاهدشان در جلسه را از دست دادند». استقالل با خطر بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالتی روبه روســت و به همین دلیل باید سریعا بازیکنان مدنظرش را به 

خدمت بگیرد.
 به نظر می رســد استقالل حدود ۲۰ روز برای پرداخت این جریمه ۴۲ میلیارد تومانی 
وقت داشــته باشــد. ضمن اینکــه این تمام ماجرا نیســت و به زودی حکم دســتیاران 
اســتراماچونی نیز ابالغ می شود و غرامت اســتقالل به حدود ۵۰ میلیارد تومان خواهد 
رســید. در این میان مشخص نیســت که این مبلغ سنگین از چه محلی پرداخت خواهد 
شــد. برخالف شایعات استقالل نمی تواند این جریمه را از بورس پرداخت کند. سمیعی 
دراین باره گفت: «برخالف گفته ها این پــول را نمی توانیم از بورس پرداخت کنیم. مبلغ 
حاصله از فروش آتی ســهام مســتقیم به خزانه واریز می شــود و ربطــی به پرداخت 
بدهی های اســتقالل ندارد. پول قبلی نیز صرف سرمایه گذاری بلندمدت شده تا از منافع 
حاصله برای باشــگاه هزینه شود. سیاست باشگاه این اســت که با تالش شبانه روزی و 
سرعت هرچه بیشتر، نقل و انتقاالت را به پایان برساند ولی هم زمان هم به فکر  پرداخت 
این مبلغ هســتیم و باید بهترین راهکار را پیدا کنیم». این فصل چند سرمربی خارجی به 
لیگ ایران اضافه شده اند و باید دید چند پرونده دیگر به پرونده های متعدد فوتبال ایران 

در فیفا اضافه خواهد شد.

دوشنبه
۲۴ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۹

برترین های هفته اول لیگ برتر؛ خط و نشان سپاهان

در  قونیه «تریپل» طال  برای رضا بیرالوند 

هفته اول لیگ بیست ودوم با پیروز نشدن مدعیان اصلی قهرمانی یعنی سرخابی های 
پایتخت به پایان رسید. در آن سو دو تیم مدعی سپاهان و گل گهر موفق شدند با حداکثر 
امتیاز از بازی های شان خارج شوند. در میان این تیم های پیروز اما برد سپاهان با تیم خوب 
و منســجمش بیش از بقیه تیم ها توجهات را به خود جلب کرد و به همین دلیل هم در 

جمع ترین ها حضور پررنگ تری داشتند.
مربی هفته:  ژوزه  مورایس

حضور مورایس ســبکی متفاوت از مربیگری را در فوتبال ایــران به  نمایش خواهد 
گذاشــت. ســبکی متفاوت در داخل زمیــن و همچنین متفاوت در خــارج از زمین و در 
مصاحبه های بعد از بازی. سپاهان در یک بازی برتر توانست سه امتیاز شیرین و حساس را 
به حساب خود واریز کند. دیداری که در آن ردپای سرمربی به ویژه در نیمه دوم مشاهده 
می شــد. سپاهان بازی بزرگ هفته را مقابل استقالل برد و در فاز هجومی با چهار شوت 

در چارچوب عملکرد خوبی داشت؛ اما مهم تر از آن برطرف شدن بزرگ ترین نقطه ضعف 
این تیم یعنی کلین شیت نکردن بود. آنها فقط یک  بار دروازه شان تهدید شد و نشان دادند 
که این فصل در فاز دفاعی هم حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشــت. با این  حال 
مورایس بعد از پایان بازی در کمال فروتنی از نقش شانس هم در پیروزی ارزشمند خود 

صحبت کرد تا احترام حریف هم وطن خود را نگه دارد.
تیم  هفته:  هوادار

از همین هفته اول، گفتن از ســاکت الهامی و تیمش نشان می دهد که این مربی باز 
هم برای شــگفتی آفرینی به لیگ آمده اســت. پیش بینی می شد که جدایی رضا عنایتی 
از هوادار تیم منســجمی را که او ســاخته دســتخوش تغییراتی کند؛ اما ساکت الهامی 
نشــان داد که فعال جایی برای نگرانی نیســت. پیروزی مقابل آلومینیوم در اراک، تیمی 
که روزهای خوبی را در فصل نقل وانتقاالت گذرانده و فصل گذشــته هم در لیگ و جام  

حذفی برای استقالل و پرسپولیس دردسرساز شد، کار بزرگی بود. در دیداری که مجموع 
امید گل دو تیم به عدد یک نرســید، هوادار با شــوت های بیشــتر به یک گل رسید و سه 

امتیاز را از آن خود کرد.
بازیکن  هفته:   رضا شکاری)گل گهر(

در میان هیاهوی برد ســپاهان و تساوی پرسپولیس و باخت استقالل، گل گهر خیلی 
ســاکت و آرام برنده یکی از حســاس ترین بازی های هفته شد. تراکتور با سرمربی جدید 
و تیم تقویت شــده اش در سیرجان نتوانست از پس امیر قلعه نویی بربیاید. رضا شکاری 
بازیکــن محبوب قلعه نویی که در این بازی از ابتدا در ترکیب قرار گرفت، با یک گل و یک 
پاس گل چهره ویژه بازی و ســتاره هفته بود. در این هفته می توان به مسعود ریگی هم 
اشاره کرد که در اکثر فاکتورهای بازی از  جمله پاس کلیدی و نبرد موفق در جمع ترین ها 

قرار گرفت. امیرحسین کریمی از نفت  مسجدسلیمان هم عالی عمل کرد.

پنحمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی همچنان در قونیه در حال 
برگزاری اســت. کاروان ایران که برخالف تصور اولیه باید برای کســب عنوان سومی 
یا چهارمی رقابت می کرد، این روزها به لطف درخشــش نمایندگانش در رشــته های 
مختلف، شانس کسب عنوان دومی را دارد تا بعد از ترکیه میزبان، بهترین عملکرد را 
در بین کشورهای شــرکت کننده در این مسابقات داشته باشد. درخشش کاروان ایران 
روز گذشته با صعود تیم ملی والیبال زنان ایران به فینال این رقابت ها ادامه پیدا کرد. 
امری که باعث شــد طلسمی ۵۶ساله شکسته شــود. آخرین مدال تیم ملی والیبال 
زنان ایران در مســابقات رسمی در بازی های آسیایی سال ۱۹۶۶ به رنگ برنز به دست 
آمــده بود تا بعد از ۵۶ ســال این تیم با صعود به دیدار نهایی بازی های همبســتگی 
کشــورهای اسالمی برای کسب مدال شــانس داشته باشــد. به این ترتیب شاگردان 
کمپدلی به نخســتین مقــام والیبال زنان بعد از انقالب دســت یافتند. با وجود چنین 
عملکرد خیره کننده ای از تیم زنان والیبال ایران، ستاره روز گذشته کاروان، رضا بیرالوند 
بود. روز گذشــته تیم ملی وزنه برداری آقایان ایران تنها یک نماینده داشــت و آن هم 
رضا بیرالوند در دســته ۹۶ کیلوگرم بود که موفق شــد هر سه مدال طالی یک ضرب، 
دوضرب و مجموع را از آن خود کند. نخستین وزنه ای که بیرالوند در حرکت یک ضرب 
پشت آن ایستاد، وزنه ۱۶۳ کیلوگرمی بود که توانست با موفقیت آن را باالی سر ببرد. 
ایــن وزنه بردار بروجردی در دومین حرکت خــود نیز وزنه ۱۶۷ کیلوگرمی را مهار کرد 
و با وجود اینکه در مهار وزنه ۱۷۰ کیلویی در حرکت ســوم خود ناموفق بود، با همان 
۱۶۷ کیلوگرم به مدال طالی یک ضرب رســید. در پایــان حرکت یک ضرب، داورانبک 

حسن بایف ترکمنستانی و سوناتیال اوساروف ازبکستانی، به ترتیب با ثبت وزنه های ۱۶۵ 
و ۱۶۴ کیلوگرمی، مدال های نقره و برنز را از آن خود کردند.

اما در حرکت دوضرب شــرایط فرق می کرد و قهرمان دوضرب سال ۲۰۱۸ جهان، 
در همان حرکت اول و با مهار وزنه ۱۹۴ کیلوگرمی مدال طال را به دست آورد؛ چراکه 
علی عثمان عربســتانی و اوساروف ازبک با ۱۹۲ و ۱۹۰ کیلوگرم به کار خود پایان داده 
بودند. وزنه بردار ۲۵ساله کشــورمان در دو حرکت بعدی خود نتوانست از پس وزنه 

۲۰۵ کیلوگرمی بر بیاید تا با مجموع ۳۶۱ کیلوگرم، در این بخش نیز قهرمان شود و با 
کسب سه مدال طال به کار خود پایان دهد. بیرالوند با سه مدال طالیی که کسب کرد، 
تبدیل به نخستین ورزشکار کاروان کشورمان شد که در این دوره از بازی ها سه  طالیی 
می شود و در کسب مدال طال هت تریک یا «تریپل» می کند. او پس از کسب مدال طالی 
مسابقات وزنه برداری بازی های کشورهای اســالمی گفت: «خیلی خوشحالم که در 
این مســابقات به سه مدال طال دست یافتم، هرچند سطح رقابت ها در این وزن پایین 
بود و در حد جهانی نبود. پایین بودن کیفیت مســابقات منجر به این شد تا در حرکت 
دوضرب رقابت خوبی را شــاهد نباشیم و من هم وزنه های پایین تری را انتخاب کنم. 
البته اگر سطح مسابقات هم سنگین تر بود باز هم می توانستم به مدال طال برسم. برای 
مســابقات جهانی به رکوردهای باالتری نیاز دارم تا بتوانم در آنجا هم به ســه مدال 
طال دســت پیدا کنم». ملی پوش وزنه برداری دربــاره برنامه خود برای جهانی گفت: 
«ما برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی تنها یک ماه بیشتر در اردو نبودیم آن 
هم به دلیل مشــکالتی که در فدراسیون قبلی وجود داشت. االن دیگر برای حضوری 
خوب در مســابقات جهانی کلمبیا، هم زمان بیشــتری پیــش رو داریم و هم از لحاظ 
زیرساختی شرایط بهتری برای ما فراهم شده است». بیرالوند درباره اینکه رقبا در این 
مسابقات چگونه بودند، این طور پاسخ داد: «با این حریفان در مسابقات قهرمانی آسیا 
رقابت داشتم، البته مانند رقبای جهانی و اروپایی نیستند. به هر جهت سطح مسابقات 
جهانی کیفیت به مراتب بهتر و ســنگین تری از لحاظ رقابتی نســبت به این رقابت ها 

دارد، با وجود این ورزشکاران سایر کشورها حریف توانایی بچه های ما نمی شوند».

اخـبـار  بـرگـزیـده

برنز  کشورهای اسالمی برای هندبال ایران
تیم ملی هندبال مردان ایران در بازی های کشورهای اسالمی به مدال برنز رسید. 
شــاگردان وسلین ویوویچ در دیدار رده بندی بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
به مصاف عربســتان رفتند. هندبالیســت های ایران در این دیدار بــا نتیجه ۳۰ بر ۲۱ 
مقابل عربستان پیروز شدند و مدال برنز این مسابقات را کسب کردند. تیم ملی ایران 
در مرحله گروهی این مســابقات با ترکیه و جمهــوری آذربایجان هم گروه بود که با 
دو پیروزی به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت ها شده بود. 
ملی پوشان ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل قطر شکست خوردند و شانس حضور 
در فینال این مســابقات را از دســت دادند. محمد سیاووشی، علی رحیمی کازرونی، 
شــاهو نصرتی، مجتبی حیدرپور، افشــین صادقــی، علی کوهزاد، مهران حســینی، 
سید علیرضا موســوی، شهاب صادق زاده، یونس آثاری، میالد قلندری، محمدمهدی 
بهنام نیــا، محمدرضــا اورعی، محمدرضا کاظمی، ســالمان بربط و احســان ابویی 
ترکیب تیم ملی هندبال مردان ایران را در بازی های همبســتگی کشورهای اسالمی 
تشــکیل می دهند. هدایت تیم ایران را وســلین وویوویچ به عنوان سرمربی، سید رضا 
مهدوی سرپرست، حمید صادق شاه نشین و شهداد مرتجی مربی و دانیال مصلح پور 

فیزیوتراپ بر عهده دارند.

صعود تیم ملی والیبال ایران به فینال بازی های 
کشورهای اسالمی

تیم ملی والیبال ب مردان ایران به فینال بازی های کشــورهای اســالمی صعود 
کــرد.  تیم ملی ب ایران در ادامه رقابت های والیبال بازی های کشــورهای اســالمی 
بــه مصاف جمهوری آذربایجان رفت و با پیروزی مقابل این تیم به فینال مســابقات 
صعود کرد. تیم ایران در سه ست پیاپی با نتایج ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۱ حریف 
خود را شکست داد و فینالیست شــد. ملی پوشان ایران در این مسابقات مقابل قطر 
و پاکســتان به پیروزی رسیدند و نتیجه را به ترکیه واگذار کردند؛ اما با پیروزی مقابل 
جمهوری آذربایجان فینالیست شــدند. دیدار فینال این رقابت ها دوشنبه، ۲۴ مرداد 

برگزار می شود.

شروع قدرتمندانه بسکتبال ۳×۳  ایران در  ترکیه
تیم ملی بســکتبال ســه نفره مردان ایران دو دیدار خود در بازی های کشــورهای 
اســالمی را با برد پشت سر گذاشــت. در جریان رقابت های بسکتبال ۳×۳ مردان از 
پنجمین دوره بازی های همبســتگی کشورهای اســالمی به میزبانی قونیه، تیم ملی 
ایران در بازی نخست موفق شد با نتیجه ۱۳ - ۲۱ موریتانی را شکست دهد. شاگردان 
رضــا هنگام پور در دومین دیدار خود از این رقابت ها هم از ســاعت ۱۳:۴۵ دیروز به 
مصاف مالدیو رفت و در پایان با نتیجه قاطع ۲۱ - ۴ به پیروزی دســت یافت. اوگاندا 
و گویان دیگر رقبای تیم مردان ایران در این رقابت ها هســتند که شاگردان هنگام پور 
بایــد ۲۵ مرداد به مصاف این دو تیم بروند. برنامه دو بازی دیگر تیم ایران در روز ۲۵ 

مرداد به شرح زیر است:
الف) ایران – اوگاندا (ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران)

ب) ایران – گویان (ساعت ۱۹:۱۵ به وقت ایران)
تیــم ملی ۳×۳ آقایان با ترکیب ســینا واحدی، امیرحســین رضایی فر، احســان 

دلیرزهان و متین آقاجانپور عازم این رقابت ها شده است.
زنان  والیبال  ایران  فینالیست  شدند

تیــم والیبال زنان ایران با پیروزی مقابل جمهــوری آذربایجان به فینال بازی های 
کشــورهای اسالمی رسید. در ادامه رقابت های والیبال بازی های کشورهای اسالمی، 
تیم ملی زنان ایران مقابل جمهوری آذربایجان به میدان رفت و پیروز شــد. تیم زنان 
ایران با حساب ۳ بر یک (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲) به پیروزی رسید 
و به فینال مســابقات صعود کرد. تیم ایران در اولین مســابقه خود مقابل ازبکستان 
پیروز شد، در ادامه برابر ترکیه شکست خورد و با پیروزی مقابل جمهوری آذربایجان 

به فینال رسید.

حذف شمشیربازان  فلوره  مردان و  سابر  زنان ایران
 از  بازی های  کشورهای  اسالمی

شمشــیربازی ایران در اسلحه فلوره مردان و سابر زنان بازی های کشورهای اسالمی 
موفق به کسب مدال نشد. رقابت شمشیربازی اسلحه فلوره مردان و سابر زنان بازی های 
کشورهای اسالمی برگزار شد و ایران در این دو اسلحه صاحب مدال نشد. نتایج اسلحه 

فلوره مردان به شرح زیر است:
مرحله گروهی

علی امینی: سه پیروزی و دو شکست
محمد حسین جعفری: یک پیروزی و سه شکست

ماهان میرزایی: دو پیروزی و دو شکست
مرحله یک شانزدهم نهایی جدول اصلی:

محمدحسین جعفری از ایران ۱۵ – روبل بنگالدش ۱۰
ماهان میرزایی و علی امینی استراحت دارند.

مرحله یک هشتم نهایی جدول اصلی:
محمد حسین جعفری از ایران ۵ – مارتینو مینوتو از ترکیه ۱۵

ماهان میرزایی از ایران ۱۱ – سعداله یف از ازبکستان ۱۵
علی امینی از ایران ۹ – آلپ ایپوغلو از ترکیه ۱۵

رنکینگ شمشیربازان فلوره ایران در جدول انفرادی بازی های کشورهای اسالمی
۱۵- محمد حسین جعفری ۱۴- ماهان میرزایی  ۱۰- علی امینی 

نتایج اسلحه سابر زنان به شرح زیر است:
نجمه سازنچیان: سه پیروزی و دو شکست

فائزه رفیعی: سه پیروزی و دو شکست
پریماه برزگر: سه پیروزی و دو شکست

کیانا باقرزاده: یک پیروزی و چهار شکست
مرحله یک شانزدهم نهایی جدول اصلی:

نجمه سازنچیان، فائزه رفیعی و پریماه برزگر استراحت دارند.
کیانا باقرزاده ۱۲ - اوسنادینووا از ازبکستان ۱۵

مرحله یک هشتم نهایی جدول اصلی:
نجمه سازنچیان از ایران ۱۲ - آیرینا از ترکیه ۱۵

فائزه رفیعی از ایران ۷ - کاسپیا روویچ از جمهوری آذربایجان ۱۵
پریماه برزگر از ایران ۱۰ - آیلین چاکر از ترکیه ۱۵

رنکینگ سابریست های ایران در جدول انفرادی بازی ها:
۱۱- فائزه رفیعی ۱۰- پریماه برزگر   ۹- نجمه سازنچیان 

۱۸- کیانا باقرزاده

زنان هاکی ایران پنجم آسیا شدند
تیم ملی هاکی ســالنی زنان ایران به مقام پنجم آســیا رسید. به گزارش ایسنا، تیم ملی 
هاکی سالنی زنان ایران در آخرین دیدار خود از رقابت های قهرمانی آسیا مقابل چین تایپه 
به میدان رفت و به پیروزی رسید. این دیدار در وقت های قانونی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان 
رســید اما تیم ایران در ضربات شــوت اوت مقابل حریف خود پیروز شد. تیم ملی هاکی 
مردان هم به مصاف تایلند رفت و با نتیجه پرگل ۱۲ بر ۳ حریف خود را شکست داد. در 
پایان این مســابقه امیرمهدی میرزاخانی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. تیم 

مردان ایران امروز در فینال مسابقات به مصاف مالزی می رود.


