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ورزشی

ورود مالدینی به دنیای حرفهای تنیس
مملی فوتبال ایتالیا و میالن بعد از حضوری
پائولو مالدینی ،مدافع خوشنام سابق تی 
موفق در رقابتهای چلنج تنیس این بار قصد دارد به همراه استفانو الندونیو ،مربی خود
ن در حالی است که پائولو
به صورت حرفهای در رقابتهای  ATPایتالیا شرکت کند.ای 
ل حاضر  ۴۸ساله است و شاید کمیبرایش رقابت در این سطح سخت
مالدینی در حا 
باشد ولی تمرینات مداوم باعث شد که او شرایط بازی را به دست بیاورد.

احســان حاج صفی در آســتانه جدایی از سپاهان و
حضور در فوتبال اروپا قرار دارد .گویا او تصمیم خود
را گرفتــه و به احتمال فراوان ظرف روزهای آینده با
باشگاه جدید خود توافق خواهد کرد.
حاج صفی در گفتگو با «ورزش سه» از تصمیم خود
پرده بر میدارد «:تقریبا دو هفته قبل به باشــگاه سپاهان اعالم
کردم که به دلیل وجود برخی مشــکالت  ،برای فصل جدید در
فوتبال ایران نمیمانم .حتی این را گفتم که اگر قصد دارید جای

توپ و تور
دالیل افت تیم ملی والیبال در لیگ

حسرت ایران چگونه سه ساله شد؟

تیم ملــی والیبال ایران در حالــی از راهیابی به
مرحله فینال بیست و هشتمین دوره رقابتهای
لیگ جهانی بازماند که با روزهای خوبش در این
مسابقات فاصله زیادی پیدا کرده است .به گزارش
مهر ،پرونده لیگ جهانی والیبال در سال  ۲۰۱۷با
انجام بازی ایران و روسیه بسته خواهد شد ،لیگی
که آخرین بار زمان کواچ به دل ما نشست و رتبه
چهارم را کسب کردیم .با توجه به اینکه همیشه
مسابقات بعد از المپیک رنگ و بوی متفاوتی دارد
همگان منتظر شروع لیگ جهانی والیبال و نمایش
مدعیان بودند.ایران هم از این قاعده مستنی نبود
و با تغییر ســرمربی که البتــه کار جدیدی برای
والیبال ایران نیست گام در این تورنمنت جذاب
گذاشت .حضور  ۹ســاله ایگور کوالکویچ در تیم
ملی صربستان و کار با ستارگان مطرح والیبال دنیا
این امیــد را در دل خانواده والیبال زنده کرد که
میتوان بعد از رفتن والسکو بار دیگر تیم ملی را
با یک سرمربی منظم و با دیسیپلین دید.سرمربی
تیم ملی که قبل از قبول ســرمربیگری ایران از
خداحافظی شهرام محمودی و مهدی مهدوی با
خبر بود با همکاری پیمان اکبری دستیار اول خود
لیســت جدید تیم ملی را اعالم کرد ،لیستی که

برخالف اکثر تیمهای حاضر در لیگ جهانی اثری
از جوانگرایی در آن دیده نمیشد .کوالکوویچ که
خودش مدعی است در تغییر نسل تیمهای والیبال
و اســتفاده از بازیکنان جوان ید طوالیی دارد به
چند دلیل ریسک نکرد و به ترکیب همیشگی و
تکراری ایران دست نبرد .شاید کسب نتیجه و یا
نداشتن شناخت کافی از بازیکنان ایرانی مهمترین
دالیل او برای لیستش بود.لیگ جهانی شروع شد و
تیم ملی کشورمان در هفته اول با تیمهای برزیل،
ایتالیا و لهســتان همگروه بود .دو شکست مقابل
برزیل و ایتالیا که البته با بازی نسبتا بد ملی پوشان
همراه بود همان ابتدا کام والیبالیها را تلخ کرد و
البته صدای مخاطبان والیبال که «این مربی هم
به درد ما نمیخورد» را درآورد .بازی سوم و تقابل
با لهســتان امیدها را زنده کرد ،کوالکویچ مجبور
بود در غیاب معروف ،غالمیو موسوی مصدوم از
امیدهای آینده دار والیبال استفاده کند .درخشش
معنوینــژاد و ســال افــزون ،دی جورجــی و
شــاگردانش را غافلگیر کرد و ایران موفق شد ۳
بر یک لهســتان قدرتمند را شکست دهد(.بازی
هفته اول در ایتالیا).تیم ملی والیبال کشــورمان
در هفته دوم لیگ جهانی میزبان شــد و حضور

پرشور هواداران بار دیگر در تاالر آزادی بازیکنان
را شــارژ روحی کرده بود اما این موضوع خیلی
باعث نشد تا بردهای مقتدرانه ای داشته باشیم.
بلژیک و آرژانتین را با نتایج مشابه  ۳بر  ۲از پیش
رو برداشــتیم و مقابل صربســتان هم  ۳بر صفر
مغلوب شدیم.نمایش تیم ملی همانند هفته اول
ضعفهایی داشت که اولین و مهم ترین آن مشکل
همیشگی والیبال ما یعنی دریافت بود .کوالکوویچ
حتی حاضر نشد تا یک امتیاز به نظری افشار که
از بهتریــن دریافت کنندههای والیبال ایران بوده
استفاده کند و به اســتفاده از امیر غفور نا آماده
که تازه از بند مصدومیت خارج شــده بود اصرار
میکرد.هفته دوم در حالی به پایان رسید که هنوز
روی کاغذ شــانس راهیابی به جمع  ۶تیم پایانی
لیگ جهانی وجود داشــت و بایــد در ادامه راه با
تیمهای آمریکا ،لهستان و روسیه روبرو میشدیم.
این بار دیگر تماشــاگر ایرانی حضور نداشــت تا
کمیموتور بازیکنان را گرم کند.ایران در اولین گام
با آمریکا بازی کرد و با ارائه یک نمایش بســیار
ضعیــف هم در بحث فنی و هم در بحث روانی ۳
بر صفر مغلوب شــد .این در حالی بود که آمریکا
مت اندرسون ،دیوید لی ،آدان راسل و چند بازیکن
دیگــر خود را کنار گذاشــت و پیج بازیکنان ۲۳
ساله یانکیها یک تنه تیم ما را شکست داد.ایران
شنبه شب در دومین بازی هفته سوم رو در روی
لهستان قرار گرفت .ایران دو هفته پیش این تیم را
در ایتالیا شکست داده و این بار در کشور لهستان
میهمــان عقابهــای قرمز اروپا بود .شــاید اگر
تعویضهای کوالکوویچ زودتر انجام میشد بهتر
ظاهر میشدیم ولی باز هم همانند مصاف با آمریکا
 ۳بر صفر مغلوب شــدیم تا برای ســومین سال
پیاپی حسرت حضور در مرحله نهایی لیگ جهانی
به دل خانواده والیبال بماند.به نظر میرسد این تیم
ملی در کنار ستارگان و چهرههای با تجربه نیاز به
جوانانی همانند معنوینژاد دارد تا روح تازهای به
تیم بدمند تا دوباره شــادابی را در بازی تیم ملی
شــاهد باشیم .کوالکویچ دیگر بازیکنان تیم ملی
را به خوبی میشناســد و باید دید در ادامه راه و
مسابقات پیش رو آن چهرهای که همه از والیبال
ایران انتظار دارند را شاهد خواهیم بود یا خیر.

حاجصفی :صالحم این است به اروپا بروم

مــن بازیکنی را جذب کنید ،این کار را زودتر انجام
بدهید .مشــکلم را هم به باشــگاه اعالم کردم و به
همین دلیل صالحم این است که بروم و اگر مشکلی
پیش نیاید این فصل را در اروپا بازی کنم .بحث من
و سپاهان اصال مالی نیست.
متاسفانه برخی رسانهها نوشته اند که من به دلیل مشکالت مالی
با سپاهان به توافق نرسیده ام.
اگــر من بحــث مالی داشــتم و فقط بــه پول بیشــتر فکر

میکردم ،همین فصل یا فصول قبل از سپاهان جدا میشدم و
پیراهن تیمهایی را میپوشــیدم که خیلی بیشتر به من پول
میدادند.
من ســپاهان را انتخاب کردم ،چون این تیم را دوست داشتم
اما االن شرایطی نیســت که بمانم و به همین دلیل قصد دارم
فوتبالم را در اروپا ادامه بدهم.همیشــه گفته ام و باز هم تکرار
میکنم .تا وقتی در ایران بازی کنم ،انتخاب اولم سپاهان خواهد
بود.

با کسب  3مدال طال 2 ،نقره و  2برنز

تیم ملی کشتی جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با کسب 3مدال طال،
 2نقره و  2برنز به عنوان قهرمانی رقابتهای آسیایی
 2017در چین تایپه رسید .به گزارش ایلنا ،در پایان
رقابتهایکشتیآزادجوانانقهرمانیآسیاکهروزهای
 27و 28خردادماه در شهر تایچونگ کشور چین تایپه
(تایوان) برگزار شد ،تیم ملی کشــتی آزاد جوانان با
 3مدالطال 2،نقرهو 2برنزویکعنوانششمیوکسب
 69امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کردند .پس از
تیم ایران تیمهای ازبکستان و قزاقستان به ترتیب با
 67و  53امتیاز دوم و سوم شدند.نتایج کشتی گیران
کشورمان در روز دوم این مسابقات به شرح زیر است:
در وزن  55کیلوگرم نــادر نصری در دور اول با
نتیجه 10بر صفر (ضربه فنی) راتاناتهیوا از تایلند را
شکست داد وی در دور بعد مقابل روزگلدی سعیداف
از ترکمنستان با نتیجه 8بر 2به پیروزی رسید و راهی
مرحله نیمه نهایی شد .نصری در این مرحله مقابل
جهانگیر میرزا توروبوف از ازبکستان با نتیجه  2بر 2
(ضربه فنی) مغلوب شــد و به دیدار رده بندی رفت.
وی در این دیدار هونگ چانگ از چین تایپه را با نتیجه
 10بر صفر شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
در وزن 60کیلوگرم یونس امامیدر دور اول مقابل
یونت اردنچیمگ از مغولستان با نتیجه  10بر صفر
پیــروز شــد وی در دور دوم ادیــل کادیربک اولو
از قرقیزســتان را با نتیجه  10بر صفر مغلوب کرد و
در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه  12بر یک از سد
سلطان بیســوف از قزاقستان گذشت و راهی دیدار

فینال شد .امامیدر دیدار فینال مقابل شاروان از هند
با نتیجه  9بر ( 2ضربه فنی) مغلوب شد و به مدال
نقره بسنده کرد.
در وزن  66کیلوگرم امیرحسین حسینی در
دور نخست ال آستا از سوریه را با نتیجه  10بر صفر
شکســت داد وی در دور بعد با نتیجه  8بر  4از سد
کاران از هند گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
حسینی در این مرحله نیز تمولن انختویا از مغولستان
را با نتیجه  13بر  6مغلــوب کرد و به دیدار فینال
رســید .وی در این دیدار در مصاف با ریوما آنراکو از
ژاپن با نتیجه  8بر  6شکست خورد و صاحب مدال
نقره شد.
در وزن  74کیلوگــرم محمد متقی نیا پس از
استراحت در دور اول در دور دوم مقابل وانگ از چین
تایپه با نتیجه  12بر یک به پیروزی رسید وی در دور
سوم و در مرحله نیمه نهایی در برابر ریوکی یوشیدا
از ژاپن با نتیجه  5بر صفر به پیروزی رسید و به دیدار
پایانی رسید .متقی نیا در دیدار فینال عیسی شاپیف
از ازبکستان را با نتیجه  14بر  3شکست داد و بعنوان
قهرمانیرسید.
در وزن  84کیلوگرم احمد بذری در دور نخست
آلماس ژانیس از قزاقستان را با نتیجه  9بر  3مغلوب
کرد وی در دور بعد آزات گاجیف از ترکمنستان را با
نتیجه  11بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه
نهایی شد .بذری در این مرحله مقابل جاورایل شاپیف

فوتبال ۶۰دقیقهای میشود؟

اتحادیهبینالمللیفوتبالقصدداردتغییروتحوالتیرادربازیفوتبال
داشته باشد و به همین منظور در تالش است که طرحی را تصویب کند
که زمان هر نیمه فوتبال تنها۳۰دقیقه باشد و یک بازی کامل۶۰دقیقه
به طول بیانجامد.بنا بر نظر هیئت اجرایی اتحادیه بینالمللی فوتبال،

از ازبکستان با نتیجه  9بر صفر به پیروزی رسید و به
دیدار فینال راه یافت .بذری در دیدار نهایی دیپاک
پونیا از هند را با نتیجه  6بر  5مغلوب کرد و صاحب
مدال طال شد.
در وزن  96کیلوگرم دانیال شریعتی نیا پس از
استراحت در دور نخست در دور دوم موهامت روزی
کولی اف از ترکمنستان را با نتیجه 10بر صفر از پیش
رو برداشت وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با
نتیجه  10بر صفر ابراهیم الهام جانوف از ازبکستان را
مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد .شریعتی نیا در
این دیدار کانتورو تاالنتبک اولو از قرقیزستان را نیز با
نتیجه  10بر صفر شکست داد و به مدال طال رسید.
در وزن  50کیلوگرم علــی فاتحی در دور اول
مقابل اناربک ســیدیبیکوف از قرقیزستان با نتیجه
 9بر  9شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی
گیر در دور بعد ،فاتحی از دور رقابتها کنار رفت و در
جایگاهششمایستاد.
در وزن  120کیلوگرم شــایان جلیل زاده پس
از اســتراحت در دور اول در دور دوم مقابــل امیل
آشیرعلیف از قرقیزستان با نتیجه 5بر صفر به پیروزی
رسید اما در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه
 10بر صفر مقابل حسن بای رحیم اف از ازبکستان
شکســت خورد و راهی دیدار رده بندی شد ،وی در
این دیدار بنجین دوان از چین را با نتیجه  4بر صفر
شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

این تغییرات در راستای این هدف گرفته میشود که جلوی وقت کشی
را در فوتبال بگیرد و همین طور یک بازی فوتبال برای هواداران لذت
بخش باشد و در واقع فقط زمان مفید بازی بین دو تیم برقرار شود.
به گزارش ایسنا،اتحادیه بینالمللی فوتبال برای اجرایی کردن این
تغییرات نیاز به پاسخ مثبت سران فدراسیونهای برتر فوتبال در دنیا
را دارد تا در ادام ه فیفا نیز این تغییرات را تایید کنند.

