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قهرمان تکواندو در گفت وگو با «ایران» از رمز موفقیت تیم ملی زنان در مسابقات قهرمانی قاره صحبت کرد

رایزنی سجادی و صالحی امیری با باخ

اگر همه توانم را بگذارم ،در المپیک پاریس هم موفق میشوم
فائــزه زمانی /ملی پوش تکواندو بعد از ناکامی در
المپیک توکیو ،کام خودش و دوســتداران تکواندو
را با طالی مســابقات قهرمانی آســیا شیرین کرد.
ناهیــد کیانــی در کــره جنوبــی کــه مهــد تکوانــدو
دنیاســت ،درخشــید و به عبارتــی طــا را از دهان
شــیر بیرون کشــید تا بــر گردن خودش بدرخشــد.
او بــرای نخســتین بــار در رده بزرگســاالن صاحب
مدال زرین قارهای شــد .کیانی مدال طالی بیست
و پنجمین دوره مســابقات قهرمانی آسیا را اتفاق
جدیــدی در کارنامــه ورزشــیاش میدانــد و حاال
انگیزهای مضاعف برای ادامه مسیر قهرمانی پیدا
کرده اســت .کیانی در گفتوگو با خبرنگار «ایران»
در ایــن بــاره صحبت کــرد« :من چنیــن مدالی در
کارنامــهام نداشــتم و حاال حس خوبی نســبت به
گرفتــن این مــدال دارم و بابت کســب ایــن مدال
جدیــد خیلــی خوشــحالم .در وزن مــن کــه منفی
 53کیلوگــرم اســت ،رقبــای قدرتمنــدی حضــور
داشــتند و حتی رقیــب تایلندی کــه دارنده طالی
المپیــک اســت از گرفتن مــدال ناکام مانــد و من
در چنین وزنی اول شــدم .لحظــهای که در مقابل
رقبــای قدرتمنــدم روی ســکوی اول قــرار گرفتم،
حس بســیار خوبی داشتم .این مدال اتفاق خوبی

برایم بود و اعتماد به نفس زیادی به من تزریق و
انگیزهام را برای ادامه راه بیشــتر کرد ».او از سطح
مسابقات قهرمانی آسیا و حضور رقبای قدرتمند
آسیایی میگوید« :سطح مسابقات باال بود و تمام
قدرتهای آســیا و جهان مثــل چین ،کره جنوبی،
تایلند ،ازبکستان و قزاقستان شرکت کرده بودند.
هیــچ رقیبــی در این مســابقات را نمیشــد
دســت کم گرفت .من هم با تمام وجود
مبارزه کردم و رقبا را پشت سر گذاشتم
تــا کســی کــه روی ســکوی اول قــرار
میگیــرد ،من باشــم ».او از برگزاری 2
دوره مســابقات جهانی بــه خاطر لغو
مســابقات ســال قبــل خبــر داد« :حاال
مسابقات کشــورهای اســامی و  2دوره
مســابقات جهانــی را در پیــش داریــم.
مســابقات جهانی ســال قبل به خاطر
کرونــا لغو شــد و ما امســال  2مســابقه
جهانــی پیــش رو داریــم ».او بعــد از
درخشــش در شــیاپچانگ کره جنوبی
ســودای مدال المپیک را در ســر دارد:
«همه ورزشــکاران به المپیــک پاریس
و مدالــش فکــر میکننــد .من هــم تمام

تالشــم را میکنــم تا بتوانــم به هدفــم در پاریس
برســم و مطمئنم کــه اگر همــه توانــم را بگذارم،
میتوانم هدفم را به دست بیاورم».
در مسابقات قهرمانی آسیا که به تازگی برگزار
شد ،تیم ملی در بخش بانوان فوقالعاده کار
کرد و بــا مجموع 6
مــدال کــه  3طــا

پنجره سوم انتخابی جام جهانی بسکتبال  2023فردا برگزار میشود

ایران به دنبال انتقام

پریســاغفاری/تیم ملی بســکتبال ایران فردا در پنجره سوم انتخابی جام
جهانی  2023به مصاف قزاقســتان میرود .این تیم با  14بازیکن شــامل
حامدحدادی،محمدجمشیدی،بهنامیخچالی،رسولمظفری،محمد
حســنزاده ،متین آقاجان پور ،امیرحســین یازرلو ،ســجاد پذیرفته ،جالل
آقامیــری ،ســجاد مشــایخی ،ارســان کاظمــی ،آرمان
زنگنه ،نوید رضاییفر و محمد یوســفوند بعد از پشت
سرگذاشــتن اردوی تدارکاتی در صربستان به قزاقستان
رفــت تا فردا ســاعت 18:30به وقــت تهران با تیم ملی
این کشور در پنجره سوم در شهر آستانه دیدار کند .البته
برای این دیدار آقامیری و یازرلو از لیســت خط خوردند.
سعیدارمغانی،سرمربیتیمملیبسکتبالبابیاناینکه
این تیم برای دیدار با قزاقستان به قصد برد بخصوص
با اختالف امتیازی بهتــر از دیدار قبل به میدان میرود،
به خبرنگار «ایران» گفت« :ما برای برد به قزاقستان آمدهایم اما میدانیم
کار سختی داریم ،اگرچه به تیم خود ،بازیکنانمان و تواناییهایی که دارند
اعتقاد و ایمان دارم .بیشتر از هر مسألهای مهم است که بعد از پنجره سوم

اخبـــار

ناهید کیانی :از طالی آسیا غول نساختیم

انتخابیجامجهانیبااطمینانبگوییمتمامتالشمانراکردیمتابهترین
نتیجهرابگیریم.مبنایمابرایدیدارباقزاقستانقطعاًکسبنتیجهاست،
امــا اگــر به هر دلیلی ایــن مهم به دســت نیاید و نتوانیم مقابــل این تیم
پیروز شــویم هم دنیا به آخر نرسیده است ».ایران در پنجره دوم انتخابی
جام جهانی برابر قزاقستان متحمل شکست شد به
همین دلیل دیدار پیش رو به نوعی برای سرنوشــت
ایران تعیینکننده است .ارمغانی میگوید « :تعیین
سرنوشت کمی سنگین است اما به هر حال دیدار با
قزاقستان و نتیجهای که به دست میآوریم اهمیت
زیــادی دارد .قطعاً به دنبال پیروزی هســتیم و اینکه
بتوانیمقزاقستانرابااختالف ۵امتیازببریم،چوندر
تهران با ۴اختالف امتیاز نتیجه را واگذار کردیم .البته
از شرایط قزاقستان غافل نیستیم و اینکه یک بازیکن
یورولیگ در ترکیب دارد و در مجموع از بســکتبال خوب و قابل احترامی
برخوردار است .قطعاً نتایج هر دیدار در سرنوشت تیمها برای صعود به
جامجهانیتعیینکنندهاست».

هــم جــزو آن بــود ،قهرمان قــاره شــد .ملیپوش
تکواندو رمز موفقیت و قهرمانی تیم ملی بانوان را
صرف فعل خواستن توسط تک تک اعضای تیم
میدانــد« :هرکــدام از ما فعل خواســتن را صرف
کردیم و در ذهنمان از مدال قهرمانی آســیا غول
نساخته بودیم ،البته شاید یکسری از بچهها نتیجه
دلخواهشان را نگرفتند ولی در کل رمز موفقیت
این تیــم و قهرمانیاش همدلی و صرف
فعــل خواســتن توســط تــک تــک
ملیپوشان بود».

یک نقره و  4برنز
در تورنمنت آزاد
کره جنوبی

تورنمنــت آزاد تکوانــدو در
کــره جنوبــی از دیروز بــا حضور
ملی پوشــان کشــورمان در شهر
چانچئــون شــروع شــد .در روز
اول ایــن مســابقات مهدی حاج
موســایی در فینــال نتیجــه را به
میزبــان واگــذار کــرد و بــه نقــره
رســید .علــی نادعلیــان ،علــی
نجفــی ،مهــران برخــورداری و
علــی اشــکوریان با شکســت در
نیمــه نهایــی مقابــل حریفانــی
از کشــور میزبــان بــه مــدال برنز
بســنده کردند.همچنین حسین
لطفــی در اولیــن دیــدار مقابــل
حریف کره ای با شکســت  1-2از
دور مسابقات کنار رفت.

قرارداد  5ســاله میــاد عبادیپــور ،کاپیتان تیم
ملی والیبال ایران با باشــگاه میالنو ،هیچ کســی
را بــه اندازه پیاتزا ،ســرمربی این تیم خوشــحال
نکــرد .دریافتکننــده ملیپــوش ایرانــی بعد از
 5ســال بــازی بــرای اســکرا بوهاتــووف بــا پایان
قــراردادش ،ایــن بار بــا قبول پیشــنهاد باشــگاه
میالنــو ،بازی در لیگ ســری  Aرا تجربه میکند.
بــه گفتــه رئیــس باشــگاه میالنــو ،کاپیتــان تیــم
ملــی والیبــال ایــران بــا پروســه پیچیده بــرای 5
ســال با این باشــگاه قرارداد بســته اســت .ماتئو
پیانــو ،کاپیتان تیم ،آگوســتین لوســر ملی پوش
آرژانتیــن ،یوکــی ایشــیکاوا ژاپنــی و ژان پاتــری
فرانســوی همتیمیهــای عبادیپــور در میالنــو
هستند.
ســرمربی میالنو که دریافت کننــده ایرانیاش را
از اسکرا میشناسد ،خوشحال است که دوباره با

باشــگاه میالن قرارداد ســتاره ســوئدیاش زالتان ابراهیموویچ را برای
 6مــاه یعنــی تا ماه ژانویه ســال  2023و با حداقل حقــوق تمدید کرده
و ایــن در حالی اســت که این بازیکن که  4ماه دیگر  41ســاله میشــود،
هنوز ریکاوری پس از عمــل جراحی زانویش را به پایان
نرســانده اســت .زالتان به تازگی زانوی خود را به تیغ
جراحان ســپرده اســت و عملــی روی پــای او انجام
شــده که انتظار میرود این ســتاره ســوئدی را بین 6
تــا  7مــاه دیگر خانهنشــین کند .با این حــال به نظر
میرســد کــه او هنــوز قصــد آویــزان کردن
کفشهایــش را نــدارد و ظاهــراً میالن
هم راضی اســت که او را در فهرســت
بازیکنانــش نگــه دارد .طبق گزارش
نشــریه رپوبلیکای ایتالیا ،زالتان به
موجــب قــرارداد  6ماهــهاش 100
هــزار یــورو حقــوق میگیــرد و این
امــکان را خواهــد داشــت کــه دوره
ریکاوریاش را به عنوان یکی از بازیکنان
تیــم میــان در زمیــن تمرینــی میالنلو به
پایان برساند .از این رو او خواهد توانست که
در رختکن تیم و در کنار سایر بازیکنان تیم
حضور یابد و در نیم فصل نخســت فصل
آینده روی نیمکت تیم هم بنشیند.

نوشــت« :من از این متنفر هستم .من طرفدار سرسخت نیوکاسلام.
واقعا نمیتوانم با این کنار بیایم که هویت سعودی با برند و هویت ما
ترکیب شود ».طرفدار دیگری نوشت« :من مطمئن نیستم که با کیت
سوم کنار میآیم .بد نیست اما واقعاًیکطوری است .همچنین نقشه
نیوکاسل شبیه یک لکه شده .من این را از خیلیها شنیدهام».
یک ســخنگوی ســازمان عفو بینالملل هم پیش از اعالم رسمی
گفته بود« :اگر درست باشد که نیوکاسل کیت سوم خود را به رنگهای
ملی عربستان درآورده ،این نشان از آن دارد که دالر سعودیها حرف
اول را میزند و پادشــاهی این کشــور قصد دارد با ورزش ،چهره خود
را تطهیر کند .آنها قول داده بودند که سیاســت از ورزش جدا اســت،
اما از این آشکارا مشخص است که این رژیم دارد از نیوکاسل استفاده
میکند تا تصویری مثبت از خود به نمایش بگذارد .همه ،از طرفداران
تا اســطورهها ،باید مقاومت کنند تا بخشــی از پروپاگاندای عربســتان
ســعودی نباشند ،آگاه باشند که چه خبر است و درباره سوء رفتارهای
دولت عربســتان صحبت کننــد .از ورزش نباید چنین اســتفادههایی
شــود ».عفو بینالملل بریتانیا میگوید پیراهن جدید نیوکاسل با تم
عربســتان قســمتی از پروژه شستوشــوی ذهنی ورزشــی محمد بن
ســلمان اســت .اقداماتی که غربیها آن را  sportswashingتوصیف
میکنند که کنایه به شستوشوی مغزی و معادل انگلیسی آن یعنی
 brainwashingاست.

چلســی آمــاده اســت رافینیــا ســتاره برزیلی را بــه اولین
خریــد تحــت مالکیــت جدیــد باشــگاه تبدیــل کنــد و
همچنیــن ایــن هفته بــرای جــذب رحیم اســترلینگ
اقدام خواهــد کرد .جذب این دو وینگر برای مالکیت
جدید باشــگاه ،تــاد بولی ،بیــش از  ۱۰۵میلیون پوند
هزینه در بر خواهد داشــت .چلســی بــرای رافینیا با
لیدز یونایتد تماس گرفت و به سرعت موافقت کرد
که قیمت تمام شــده  ۵۵میلیون پوندی درخواستی
آنهــا را پرداخــت کنــد .آبیهــا همچنین در ایــن هفته
قــرار اســت  ۵۰میلیــون پوند برای اســترلینگ  ۲۷ســاله
که مشــتاق انتقال به لندن اســت ،پیشنهاد دهند .به این
ترتیب و در صورت قطعی شدن این دو انتقال ،آبیهای
لنــدن یــک خــط حملــه رؤیایی و آتشــین را بــرای فصل
آینده در اختیار خواهند داشت.

تیم والیبال جوانان دختر ایران برای ششمین تجربه حضور در قهرمانی آسیا،
بامداد فردا به نور سلطان قزاقستان پرواز میکند .پدیده بلوریزاده سرمربی
تیم جوانان بعداز  6اردو  12نفر را برای قهرمانی آسیا انتخاب کرد .مسابقاتی
که  13تا  20تیرماه برگزار میشــود .سرمربی تیم والیبال جوانان دختر ،بعداز
آخریــن تمرین در حضــور محمد رضــا داورزنی ،فریبا محمدیــان و اصحاب
رســانه ،از کار ســخت تیمش در قهرمانی آســیا میگوید« :قزاقستان میزبان،
تایلند تیم ســوم دوره قبل و کرهجنوبی ،تیمهای شــاخص آسیا با ما همگروه
هســتند .البتــه همــه تیمهای حاضر در آســیا بجز هند و ازبکســتان شــاخص
هستند .با این حال همگروهی با تیمهای قدر ،کار تیم ملی را سخت میکند
امــا اگر موفقیتی به دســت آید ،میدانیم در مســیر درســتی پیــش رفتهایم».
او بــا همکارانش بازیکنــان را برای بازی اول با تایلند ،آماده کردهاند« :ســعی
میکنیم تا روابط درون گروهی را بیشــتر کنیــم .امیدواریم تیم برای اولین بار
برابر تایلند نمایش خوبی داشته باشد ،البته اوایل اطالعاتی از تایلند نداشتیم
اما با جستوجو و پیدا کردن فیلم بازیهایش ،آن را ارزیابی کردیم .این تیم
حــاال در اردوی تدارکاتــی بســر میبــرد و ما با بررســی بازی آنهــا میخواهیم
با دفاع و اسپکهایشــان آشــنا شــویم ».بلــوریزاده معتقد اســت تیمش در
قهرمانی آسیا روی دیگری از تیم ایران را میبینند« :آسیاییها سبک دیگری
از والیبــال ایــران را در نورســلطان میبینند .ســعی میکنیم تا بــه فیلم بازی
تیمهــای دیگر دسترســی پیــدا کنیم .در مجمــوع در تمرینات تــاش کردیم
بازیکنان جوانان به سطح باالیی بیایند و مثلثهای تیم ملی قوی باشند».

توهین نژاپرستانه به همیلتون دردسرساز شد

رؤســای فرمــول یــک در
نظــر دارنــد نلســون پیکــه،
قهرمــان ســه دوره جهان را
به دلیل توهین نژادپرستانه
بــه لوئیــس همیلتــون برای
مادامالعمــر محــروم کنند.
پیکــه از کلمــه «کاکا ســیاه»
بــرای توصیــف ســتاره
بریتانیایی اســتفاده کرده بود و همیلتون از فرمول یک خواســت تا در این باره
اقدامــی انجــام دهــد .گمان مــیرود که توهین پیکــه در مصاحبهای در ســال
گذشــته در برزیل انجام شــد ،اما روز سهشنبه منتشر شد .این برزیلی  69ساله
دربــاره برخــورد همیلتــون و مکس فرســتاپن صحبــت کرده بــود .همیلتون،
قهرمــان  7دوره جهــان در شــبکه اجتماعی نوشــت« :این موضوعــی فراتر از
زبان است .این طرز فکرهای کهنه باید تغییر کند و جایی در ورزش ما ندارد.
مــن در تمام زندگیام با این نگرشها احاطه شــده بــودم .زمان زیادی برای
یادگیری وجود داشــت .دیگر زمان اقدام فرارســیده اســت ».این مسأله فشار
را بــر فرمــول یک پیــش از گرندپــری بریتانیــا در آخر هفته افزایــش میدهد.
رؤســای فرمــول یک با بیانیــهای در حمایت از همیلتون پاســخ دادند« :زبان
تبعیضآمیــز یــا نژادپرســتانه غیرقابل قبول اســت و هیچ نقشــی در جامعه
نــدارد .لوئیــس ســفیری فوقالعاده بــرای ورزش ما اســت و شایســته احترام
است .تالشهای خستگیناپذیر او برای احترام به تفاوتها و اقلیتها درسی
برای همه است و چیزی است که ما در فرمول یک به آن متعهد هستیم».

حذف زودهنگام سرنا ویلیامز از گرند اسلم ویمبلدون

پاری سن ژرمن باید به پوچتینو غرامت سنگین بدهد

خط حمله رؤیایی چلسی
با حضور دو ستاره

بلوری زاده :کار سختی داریم

چهره

عفو بینالملل علیه مالکان نیوکاسل

قرارداد زالتان مصدوم با میالن
تمدید شد!

بامداد فردا؛ پرواز تیم والیبال جوانان دختر به قزاقستان

کاپیتان میالد کار میکند .پیاتزا سرمربی والیبال
میالنــو بــا تمجیــد از میــاد گفت«:عبادیپــور
بازیکنی اســت که بعد از سالها دوباره او را پیدا
کردهام .شــور و شوق این بازیکن ،او را از دیگران
متمایز کرده است.
قطعاً عبادیپور بازیکن کاریزماتیکی است ».او
امیدوار اســت میالد در لیگ ســری Aایتالیا هم
بدرخشــد«:روحیه کاریزماتیــک عبادیپــور در
لیــگ والیبال لهســتان و تیم ملــی والیبال ایران
به همه ثابت شده است.
قطعــاً بایــد میــاد تــاش کنــد در تیــم میــان
شــگفتی سازشــود و جایگاه مهمی داشته باشد.
عبادیپــور کــه در لیســت مــن هســت میتواند
ســهم مهمی در پیشــرفت تیم ما داشته باشد و
امیــدوارم که او در لیگ ایتالیــا جایگاه بزرگی به
دست آورد».

پیراهن تیم لیگ برتری با تِم لباس عربستان جنجالساز شد

گروهورزشی/توجه طرفداران فوتبال به لباس جنجالی نیوکاسل برای
فصل بعد معطوف شده است؛ کیت سوم نیوکاسل از رنگهای سنتی
عربستان سعودی استفاده شــده و یادآور پیراهن تیم ملی این کشور
اســت .این اتفــاق در حالی افتــاده که صندوق ســرمایهگذاری دولتی
عربستان مالک  80درصد سهام نیوکاسل است .بسیاری از طرفداران
بر این باورند که این کار برای پاکســازی چهره عربســتان انجام شده
و برخــی دیگــر آن را زیبا میدانند .بســیاری خواســتار آن شــدهاند که
نیوکاســل در این کیت تجدیدنظر کند اما یاسر الرمیان ،رئیس هیأت
مدیره باشــگاه ،که مدیر صندوق سرمایهگذاری دولتی عربستان هم
هست ،این طراحی را تأیید کرده است .در نتیجه نیوکاسل این کیت را
از حاال برای فروش در فصل بعد در فروشگاه گذاشته است .در بیانیه
باشگاه آمده« :باشگاه نیوکاسل کیت سوم برند کاستوره خود را پیش
از آغــاز لیگ برتر معرفی کرده اســت .کیت اصلی تیــم به رنگهای
کالســیک سفید و سیاه اســت ،و کیت سوم سفید و سبز اســت و آن را
این شــرکت تولید پوشــاک ورزشــی انگلیســی تولید کرده اســت .این
کیت در خانه حریفان پوشــیده خواهد شد ».طرفداران بهسرعت در
شبکههای اجتماعی واکنش نشان دادند و نظرات خود را ابراز کردند.
ی خود را بیان داشتند و گفتند که نمیتوانند این
برخی از آنها نگران 
را بپذیرند که رنگهای عربستان با برند نیوکاسل درهم آمیخته شود.
برخی دیگر هم گفتند که این طراحی را دوست داشتهاند .یک طرفدار

قاسمی بعد از  ۱۰سال طالیی شد

کمیل قاسمی ،کشتیگیر کشورمان سرانجام توانست مدال طالی المپیک
خود را دریافت کند.در سفر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا
صالحیامیری رئیس کمیته ملی المپیک به لوزان ســوئیس برای دیدار با
توماس باخ رئیس  IOCو مدیران ارشد کمیته بینالمللی المپیک ،مدال
طالی کمیل قاسمی تحویل مسئوالن کمیته ملی المپیک شد.

خوشحالی سرمربی تیم والیبال میالنو از حضورعبادیپور

میالد را دوباره پیدا کردهام

وزیــر ورزش و رئیــس کمیته
ملــی المپیــک در دیــدار بــا
تومــاس بــاخ رئیــس کمیته
بین المللی المپیک()IOC
دربــاره  3محــور اساســی
رایزنــی کردند .ســید حمید
سجادی و سیدرضا صالحی
امیری دیروز در سفر به لوزان سوئیس با توماس باخ رئیس کمیته بینالمللی
المپیــک دیدار کردند .آنها در این دیدار درباره فعالیت گســترده کمیته ملی
المپیــک ایــران در چهارچوب منشــور المپیک ب ا وجــود تحریمهای ظالمانه
و شــیوه کرونــا صحبــت کردند و یادآور شــدند کــه در چنین شــرایطی ایران با
بیشترین سهمیه در ادوار المپیک به توکیو رفت و جایگاهش را ارتقا داد .این
دو مقــام مســئول از رئیس  IOCخواســتند که از ورزش ایــران در برابر بعضی
فشــارهای غیرمنصفانه حمایت کند و باخ مداخلــه مؤثری برای رفع تعلیق
ظالمانه جودو داشته باشد تا این رشته المپیکی در بازیهای آسیایی هانگژو و
المپیک  2024حضور داشــته باشد .از سویی باخ و مدیران ارشد IOCرضایت
خو را از روند تحوالت و توسعه ورزش قهرمانی در ایران اعالم کردهاند.

جدایی مائوریســیو پوچتینو از پاری ســنژرمن به تعویق افتاده ،زیرا دو طرف هنوز بر ســر فســخ قرارداد
به توافق دســت نیافتهاند .این مربی طی روزهای آینده برکنار و کریســتف گالتیه فرانســوی جانشــین او
خواهد شــد .طرفین در حال حاضر روی فســخ قرارداد گفتوگو دارند تا زمینۀ حضور ســرمربی جدید
فراهم شود و او به کارش به عنوان رهبر پروژه جدید قطریها آغاز کند.
بــا ایــن حــال جدایی مائوریســیو پوچتینو از پاری ســنژرمن به تعویــق افتاده زیرا دو طرف هنوز بر ســر
فسخ قرارداد به توافق دست نیافتهاند .این سرمربی  50ساله تا سال  2023با پیاسجی قرارداد دارد،
بنابراین هنوز  12ماه دیگر به پایان این قرارداد باقی مانده اســت .روزنامه فرانســوی اکیپ در این مورد
گــزارش داده کــه پیاسجی باید برای جدایی از کل اعضــای کادر مربیگری خود حدود  20میلیون یورو
هزینه غرامت پرداخت کند.

قوانین جدید سری آ برای تعیین قهرمان
فدراسیون فوتبال ایتالیا اعالم کرده که سری آ از فصل بعد با تغییراتی همراه خواهد بود .گابریله
گراوینا ،رئیس فدراسیون ،مدتی بود که به دنبال این تغییرات بود .حاال اگر دو تیم در پایان فصل
بــا امتیــازی برابر در صدر جدول باشــند ،باید یــک دیدار پلیآف برگزار کنند تا سرنوشــت قهرمان
مشــخص شــود .این بــازی وقت اضافــه نخواهد داشــت و در صورت تســاوی در  90دقیقــه ،کار به
ضربات پنالتی کشیده میشود.
البته این تنها مختص تعیین قهرمان است و در ردههای پایینتر جدول ،در صورت امتیاز برابر دو
تیم ،بازی رودررو و بعد از آن هم تفاضل گل در نظر گرفته میشود.
ایــن سیســتم پیش از این هم در ســری آ برقرار بود و در ســال  ،1964بولونیا با بــرد مقابل اینتر در
پلیآف قهرمان ســری آ شد .گراوینا گفته که میخواهد در آینده ،پلیآفهای بیشتری برگزار شود
تا لیگ جذابتر دنبال شود.

احتمال وداع همیشگی ستاره پرافتخار

رقابتهای گرنداسلم ویمبلدون با حذف سرنا ویلیامز پرافتخارترین تنیسور زن
حال حاضر جهان یک شــگفتی بزرگ را به خود دید .ســتاره  40ساله امریکایی
که  23بار فاتح گرنداســلمها شــده اســت ،خیلی زود رؤیای کســب هشــتمین
قهرمانــیاش در رقابتهــای ویمبلــدون را برباد رفتــه دید وقتی که بازی ســه
ستیاش برابر حریفی گمنام از فرانسه به نامهارمونی تان را با نتیجه  2بر یک
باخــت .ویلیامز که به ســبب دوری و افت محســوساش در ســالهای اخیر به
ت وچهارم ردهبندی جهانی ســقوط کرده است ،به امید
رتبه یک هزار و دویســ 
کسب هفتاد و چهارمین قهرمانی دوران بازیگریاش به لندن سفر کرد هرچند
باخت غیرمنتظرهاش در ستهای اول و سوم این شانس را از او گرفت .او پس
از بازی در پاسخ به این سؤال که آیا او سال آینده هم به ویمبلدون برمیگردد،
با تردید جواب داد« :این سؤالی است که من نمیتوانم پاسخ دهم .هیچ کسی
نمیداند .چه کسی میداند که من چه سرنوشتی خواهم داشت اما قطعاً این
شکســت باعث خواهد شــد که من بیشــتر از قبل تمرین کنم ».این پاسخ او به
نوعی تعبیر به خداحافظی او از مسابقات تنیس در پایان امسال شده است .در
حالی که دور نخست بخش انفرادی زنان با شگفتی بزرگی همراه بود ،در بخش
مــردان اتفاق غیرمنتظرهای رخ نداد و مدعیان اصلی قهرمانی صعود کردند.
یکی از آنها رافائل نادال بود که حریف آرژانتینیاش فرانسیســکو ســروندولو را
در یک بازی چهارســتی با نتیجه  3بر یک شکست داد .استفانوس سیتسپاس
تنیســور سید چهارمی مسابقات نیز به همین شکل از سد حریف سوئیسیاش
الکســاندر ریچارد گذشت .یکی از جذابترین مسابقات دور اول هم نبرد نیک
کریوس استرالیایی با پل جوب از بریتانیا بود که با برتری  3بر  2کریوس خاتمه
یافت .او با وجود باخت  3-6در ست اول ،ستهای بعدی را با نتایج -6یک و
 5-7برد .جوب ست چهارم را دوباره با نتیجه  6-7به سود خود به پایان رساند
تــا بازی به ســت پنجم برود و در آنجا هم رقابت شــانه به شــانه دو تنیســور در
نهایت با نتیجه  5-7به سود کریوس خاتمه یافت.

