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دستگیری همسر دونده کشته شده کنیایی 
هنگام تالش برای خروج از کشور

همســر دونــده کنیایی و 
نفر چهــارم المپیک به عنوان 
مظنون اصلی قتل همســرش 
از  نقــل  به  دســتگیر شــد. 
خبرگزاری تاس، شوهر دونده 
المپیک کنیــا آگنس تیروپ 
پس از آنکــه ظاهراً در تالش 
برای فرار  از دســت پلیس بود دستگیر شد. به گفته مقامات ابراهیم روتیچ که در 
برخی گزارش ها به نام امانوئل نامیده شده است، در شهر مومباسا در ساحل غربی 
بازداشت شد و به محض اتمام تحقیقات پلیس با اتهاماتی روبرو خواهد شد. دونده 
۲۵ ســاله در المپیک امسال توکیو در ماده ۵۰۰۰ متر چهارم شد و دو مدال برنز 
قهرمانی جهان به نام خود کسب کرد. ماه گذشته تیروپ در یک رویداد در آلمان 
رکورد جهانی مســابقات ۱۰ کیلومتری زنان را شکست و ۲۸ ثانیه از رکورد قبلی 
عملکرد بهتری داشــت. اگنس جبت تیروپ ستاره المپیکی کنیا که در مسابقات 
۵۰۰۰ متــر در توکیو در رده چهارم قرار گرفت، در خانه خود به وســیله چاقو به 

قتل رسید.

استرلینگ: 
برای این که بتوانم بیشتر بازی کنم

آماده ترک سیتی هستم
رحیــم اســترلینگ آماده 
خروج از منچستر سیتی است. 
به نقل از رسانه های انگلیسی، 
به  عالقمند  بارســلونا  باشگاه 
انتقال قرضی رحیم استرلینگ، 
وینگــر ملی پوش انگلیســی 
منچستر سیتی در پنجره نقل 
و انتقاالت زمستانی است. این 
بازیکن در مصاحبه جدیدش تایید کرده که برای کسب دقایق بیشتر جهت بازی 
کردن، آماده خروج از این باشــگاه است. رحیم استرلینگ در این زمینه می گوید: 
اگر فرصتی وجود داشت تا برای بیشتر بازی کردن به جای دیگری بروم، در حال 
حاضر مشــکلی با انجام چنین کاری ندارم. فوتبال مهم ترین چیز برای من است. 
به عنوان یک بازیکن انگلیسی، تمام آن چه می دانم لیگ برتر است؛ همیشه درون 
خودم این حس را داشــتم که شاید روزی دوست داشته باشم در یک لیگ دیگر 
بازی کنم تا ببینم چگونه با چالش ها روبرو خواهم شــد. من اهل شکایت و گالیه 
نیستم، سعی هم نکرده ام موضوع را از چیزی که واقعا هست، بزرگ تر نشان دهم. 
از دوران کودکی، فوتبال مهم ترین مسأله و بزرگ ترین خوشحالی در زندگی من 
بوده است. اگر به دنبال حفظ این احساس خوشبختی در یک سطح خاص باشم، 
باید به طور مرتب فوتبال بازی کنم. نیاز دارم گلزنی کنم و از خودم لذت ببرم. اگر 
گزینه ای برای رفتن به تیم دیگری برای تصاحب دقایقی بیشتر جهت بازی کردن 
وجود داشــته باشد، من در این مورد آماده هستم.« مدت ها است که شایعه عالقه 

آبی اناری ها به استرلینگ در رسانه ها به گوش می رسد.

میمبال تأییدیه شفاهی را به باشگاه تراکتور داد
سرخ های تبریزی در انتظار باز شدن رسمی 

پنجره نقل و انتقاالتی
در  میمبال  ویلیــان  وکیل 
پیامی به باشگاه تراکتور اعالم 
به  بازیکن  این  کرده مطالبات 
حساب او در کشور پرو نشسته 
است. به نقل از تسنیم، باشگاه 
تراکتــور تبریز پــس از واریز 
مطالبــات کوین کنســتانت، 
پاتریک  اســتوکس،  آنتونــی 
دی وایلــد و ویلیان میمبال، طی روزهای گذشــته تأییدیه پرداخت مطالبات را از 
سوی کنستانت، استوکس و پاتریک دریافت کرده و در انتظار اعالم وصول مطالبات 
از سوی میمبال بود تا فیفا به صورت رسمی پنجره نقل وانتقاالتی این تیم را باز کند.
در این زمینه پیگیری ها از باشــگاه تراکتور نشان می دهد وکیل ویلیان میمبال 
صبح امروز در پیامی به مدیران باشگاه تراکتور اعالم کرده که مطالبات این بازیکن 

به حساب او نشسته است و امروز نامه تأییدیه را به فیفا ارسال خواهد کرد.
به این ترتیب و با تأیید پرداخت مطالبات از سوی میمبال به نظر می رسد فیفا 
نیز به زودی تأییدیه نهایی در این زمینه را به باشــگاه تراکتور و فدراسیون فوتبال 

ارسال کند و پنجره نقل و انتقاالتی تراکتور به صورت رسمی باز شود.

باشگاه هوادار قبل از بازی با استقالل شارژ می شود
 اعضای تیم فوتبال هوادار 
قبــل از بازی با اســتقالل در 
لیگ برتر شــارژ مالی خواهند 
شــد. به گــزارش فوتبالی، با 
تغییرات مدیریتی در باشــگاه 
هــوادار و جــذب اسپانســر 
جدیــد در این باشــگاه آن ها 
قبل از بازی با اســتقالل شارژ 
مالی خواهند شد. به گفته مسئوالن باشگاه هوادار اعضای این تیم قبل از بازی با 
استقالل ۳۰ درصد از قرارداد خود را دریافت خواهند کرد تا با روحیه ای باالتر به 

مصاف آبی های پایتخت بروند.

سرمربی آرژانتینِی تیم ملی پاراگوئه اخراج شد
سمت  از  بریتزو«  »ادواردو 
فوتبال  ملی  تیم  سرمربیگری 
پاراگوئه اخراج شد. به  گزارش 
ایرنا، تیم ملی فوتبال پاراگوئه 
در دوازدهمیــن بازی خود در 
مسابقات انتخابی جام جهانی 
آمریکای  منطقــه  در   ۲۰۲۲
جنوبی با نتیجه عجیب  چهار بر صفر به بولیوی باخت تا به رده هشتم جدول ۱۰ 
تیمی سقوط کند و  شانسش برای رسیدن به جام جهانی قطر کمتر از قبل شود. 
فدراسیون فوتبال پاراگوئه نیز در واکنش به نتایج ضعیف این تیم، ادواردو بریتزو،  
ســرمربی ۵۱ ساله و آرژانتینی خود را اخراج کرد.  برتیزو در این پنجره فیفا ابتدا 
به یک تساوی خوب مقابل آرژانتین دست پیدا کرد اما در ادامه به شیلی و بولیوی 
باخت تا جایگاهش را از دست بدهد. او بعد از باخت به بولیوی در نشست خبری 
هم حاضر نشــد تا پاسخگوی سواالت خبرنگاران باشد. این سرمربی  آرژانتینی از 
سال  ۲۰۱۹ هدایت پاراگوئه را به دست گرفته بود و در در ۳۱ بازی اش با این تیم 
تنها هفت پیروزی به دســت آورد و در سایر بازی ها ۱۳ بار مساوی کرد و ۱۱ بار 

هم تن به شکست داد.

قهرمانی زنان موی تای تهران 
در مسابقات انتخابی تیم ملی

- تیم موی تای زنان تهران در مســابقات انتخابــی تیم ملی به عنوان قهرمانی 
دست یافت.

به گزارش ایرنا؛ مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای در هر ۲ بخش زنان و مردان 
به میزبانی زنجان در حال برگزاری است.

در رقابت های بخش زنان که به پایان رســیده اســت تیم تهران در رده سنی 
جوانان با کسب ۶ مدال طال، ۳ نقره و ۷ برنز به عنوان نخست دست یافت. مازندران 

و یزد؛ دوم و سوم شدند.
در رده ســنی بزرگســاالن بخش زنان هم تیم تهران با ۶ طال، ۲ نقره و ۶ برنز 
به مقام قهرمانی رســید و تیم های البرز و خوزستان در رتبه های دوم و سوم قرار 

گرفتند. »داوود رجایی« ریاست کمیته موی تای استان تهران را برعهده دارد.
مســابقات بخش مردان نیز در زنجان هم اکنون در حال برگزاری است و روز 
یکشــنبه به پایان خواهد رسید. نفرات برتر مسابقات کشوری به اردوی تیم ملی 
به منظور حضور در مسابقات جهانی دعوت می شوند. پیکارهای موی تای قهرمانی 

جهان، آذرماه در تایلند برگزار خواهد شد.

اخبار کوتاه

یحیی گل محمدی برای رســاندن پرســپولیس به جمع 
چهار تیم برتر آســیا برای دومین ســال متوالی باید انتقام 
برانکو ایوانکوویچ را از الهالل عربستان بگیرد. به گزارش گروه 
ورزشی مردم ساالری  پرسپولیس در شرایطی مقابل الهالل 
قرار خواهد گرفت که مثل فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا، 
حریفی که در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 
استقالل را شکست داده بود، در مرحله یک چهارم نهایی به 
پرسپولیس خورده است. فصل گذشته، یحیی و شاگردانش، 
پاختاکور ازبکســتان را شکست دادند و امیدوارند امسال هم 

تاریخ تکرار شود و آنها بتوانند این بار، از سد الهالل بگذرند.
گل محمدی البتــه یک انگیزه دیگر هم برای موفقیت در 
بازی فردا شب دارد. اینکه انتقام برانکو را هم از الهالل بگیرد. 
همانطور که حتما در جریان هســتید پرسپولیس از آخرین 
تقابلــش با الهالل خاطره خوبی دارد. دو تیم در مرحله نیمه 
نهایــی فصل ۲۰۱۷ لیگ قهرمانان آســیا به مصاف یکدیگر 
رفتنــد که پرســپولیس در بازی رفت بــا 4 گل از حریفش 
باخت و تســاوی ۲-۲ در بازی برگشــت هم فایده ای برای 
برانکو و تیمش نداشت. سابقه تقابل دو تیم در لیگ قهرمانان: 
پرســپولیس و الهالل تــا امروز ۱4 بار مقابــل یکدیگر قرار 
گرفته اند که 4 برد سهم هر تیم بوده است. از این ۱4 بازی، ۸ 
دیدار در لیگ قهرمانان برگزار شده که پرسپولیس فقط یکبار 
حریفش را شکست داده و الهالل، برنده سه بازی بوده است.

نتیجه بازی قبلی: پرســپولیس بــا گل دقیقه ۹۰ مهدی 
ترابی از ســد استقالل تاجیکستان گذشت و الهالل با نتیجه 

۰-۲، استقالل را شکست داد.
ماموریت ویژه پرسپولیسی ها در مهار ستاره 

برزیلی الهالل
ستاره برزیلی الهالل یکی از بازیکنان کلیدی تیم لئوناردو 

ژاردیم در بازی فردا شب مقابل پرسپولیس خواهد بود.
متئوس پریــرا که در دیدار مقابل اســتقالل هم یکی از 
بهترین های تیمش بود از ابتدای حضورش در الهالل آماری 

فوق العاده از خود بر جای گذاشته است.
پریرا که از وست برومویچ به الهالل پیوسته نقش ویژه ای 
روی گل های این تیم در لیگ عربســتان داشــته تا یکی از 
دغدغه هایی یحیی گل ممحدی در بازی فردا شب، مهار این 

بازیکن باشد.
قبل از حضور ژاردیم روی نیمکت الهالل یکی از راههای 
اصلی گلزنی این تیم، حمله از عمق به وســیله سباســتین 
جووینکو بــود. کاری که حاال با حضور پریرا ادامه پیدا کرده 
و طبیعتا خط هافبک و مدافعان پرسپولیس باید این بازیکن 
را مهار کنند. بازیکنی که می توان او را همه کاره خط میانی 

پرسپولیس دانست.
در آنالیزهایی که از بازی این بازیکن برزیلی صورت گرفته، 
از 4 فاکتور به عنوان مواردی یاد شده که او را تبدیل به یک 
بازیکن کلیدی کرده است.آگاهی محیطی باال، تبحر در ارسال 
پاسهای کلیدی و خلق موقعیت، قدرت دریبلینگ فوق العاده 
و ارسال ضربات ایســتگاهی به شکل خطرناک از مهمترین 

ویژگی های این بازیکن است.
پریرا در انتقال توپ  با سرعت نسبتا باال نیز توانایی ویژه ای 
دارد و با ارســال توپهای بلند بــه کناره ها و پاس های طولی 
و قطــری دقیق، تیمش را به یکبــاره به فاز هجومی می برد. 
او جلوی اســتقالل هم  بارها با پاسهای دقیقش هافبک های 

حریف را از جریان بازی خارج کرد.
تنها برد پرسپولیس مقابل الهالل 

در لیگ قهرمانان
پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا تنها یک بار مقابل 

الهالل به پیروزی رسیده است.
تنها برتری پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهالل 
به اولین روزهای حضور برانکو ایوانکوویچ در جمع قرمزها بر 
می گردد که این تیم توانســت در ورزشگاه آزادی با یک گل 

پیروز دیدار مرحله یک هشتم نهایی مقابل الهالل شود.
پرسپولیس در آن ســال برخالف لیگ برتر ۹۳-۹4، که 
نتایج خوبی نمی گرفت و گرفتار مشکالت مدیریتی شده بود، 
در لیگ قهرمانان شرایط متفاوتی داشت و با حمید درخشان 

نتایج خوبی در مرحله گروهی گرفت.

قرمزها هر چه در لیگ ناکام بودند ولی به حریفان آسیایی 
رحم نکردند و با بردهای اقتصادی به مرحله حذفی رسیدند. 
پرسپولیس بعد از کســب مقام دومی در مرحله گروهی، در 
مرحله یک هشتم نهایی به الهالل خورد و در دیداری که ۲۹ 
اردیبهشــت ۹4 در ورزشگاه پر از تماشاگر آزادی برگزار شد، 
توانســت با  گل بخودی دقیقه ۹۲ مدافع الهالل، حریفش را 
شکست دهد. در آن بازی الهاللی ها بازی را بهتر شروع کردند 
و ابتدا در نیمه اول نیز به گل رسیدند اما کمک داور مالزیایی 
به اشتباه افتاد و پرچم خود را به نشانه ی آفساید باال برد. در 
ادامه پرسپولیســی ها با کمک جو حاکم بر استادیوم بازی را 
به دست گرفتند و دروقت های تلف شده، اشتباه الهاللی ها در 
محوطه جریمه توپ را به مهدی طارمی رساند و او نیز با یک 
کات بک، مدافع آبی پوش را به اشتباه انداخت تا گائیرو دقیقه 

۹۲ دروازه خودشان را باز کند. 
نکته ویژه از بازی ۷ سال پیش حضور سلمان فرج بازیکن 
الهاللی ها در بازی آن ســال مقابل قرمزهــا بود که در بازی 
شنبه شــب یکی از مردان ژاردیم مقابل پرسپولیس خواهد 
بود. سلمان الفرج که در نیمه اول آن بازی کارت زرد گرفته 
بود، با دخالت در ضد حمله پرســپولیس و خطا روی طارمی 

کارت زرد دوم را دریافت کرد تا اخراج شود.
فیفا: الهالل - پرسپولیس، حساس ترین دیدار یک 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان
پایگاه خبری فوتبالی- سایت فیفا به ارزیابی دیدارهای یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا پرداخت و از بازی الهالل و 

پرسپولیس به عنوان حساس ترین بازی یاد کرد.
به نقل از فیفا، الهالل در ششــمین دیدار دو تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا از پرسپولیس میزبانی می کند. الهالل پس از 
غلبه بر پرسپولیس در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ این بار با 
هدایت لئوناردو یاردیم در خانه به مصاف سرخ پوشان ایرانی 
می رود. الهالل امیدوار به فرم گلزنی خوب بافتیمبی گومیس 
است که در چهار بازی گذشته پنج بار گلزنی کرده است. در 
همین حال پرســپولیس می تواند از عملکرد خوب خود در 
ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ امید بگیرد که در آن ۲ ســال به 
فینال صعود کرد. ارتش ســرخ با کسب چهاردهمین عنوان 
قهرمانــی خود در لیگ حرفه ای ایران در این فصل به دنبال 
کسب عنوان قهرمانی قاره و تکمیل قهرمانی داخلی و قاره ای 
اســت. تیم  یحیی گل محمدی می تواند روی مهدی ترابی، 
مهاجم خود حساب کند که در دیدار مرحله یک هشتم نهایی 

مقابل استقالل تاجیکستان گلزنی کرد.
داور دیدار الهالل و پرسپولیس مشخص شد

»ریوجی ساتوی« ژاپنی داور دیدار الهالل و پرسپولیس در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا ریوجی ساتو، داور شناخته شده 
ژاپنی را برای قضاوت بازی الهالل عربســتان و پرســپولیس 
ایــران انتخاب کــرد. این بازی بــا تکنولــوژی کمک داور 
ویدئویی)VAR( برگزار خواهد شــد. پیش از این رسانه های 
عربی اعالم کرده بودند ادهم مخادمه داور اردنی قضاوت این 

بازی را برعهده دارد.
همچنین ما نینگ داور چینی قضاوت بازی النصر با الوحده 
امارات در دیگر بازی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا را برعهده خواهد داشت.
استقبال خیره کننده هواداران الهالل

بلیت های بازی الهالل و پرســپولیس در حالی به فروش 
رسید که قسمت بلیت جایگاه VIP ۳۶ میلیون تومان بود.

وزارت ورزش عربستان)پنجشنبه( به صورت رسمی اعالم 
کرد این بازی با ظرفیت ۱۰۰ درصدی در ورزشگاه فیصل بن 
فهد ریاض برگزار می شود. بعد از اعالم برگزاری این مسابقه با 
ظرفیت ۱۰۰ درصدی و آغاز بلیت فروشی این بازی، در کمتر 
یک ســاعت تمام  ۲۲ هزار و ۵۰۰ بلیت این مسابقه فروخته 
شد تا رکوردی در بلیت فروشی ثبت شود.نکته جالب در این 
بلیت فروشی قیمت جایگاه های VIP ورزشگاه فیصل بن فهد 
ریاض بود. بلیت هــای معمولی این دیدار به قیمت ۵۰ ریال 
سعودی)4۰۰ هزار تومان( فروخته شد. اما نکته باورنکردنی 
قیمت جایگاه های VIP  بود که با مبلغ 4۵۰۰ ریال)معادل 

۳۶ میلیون تومان( فروخته شد.

تکوانــدوکاران زن ایران عنــوان قهرمانی 
رقابت های بین المللی جام فجر تهران را کسب 

کردند.
به گزارش گروه ورزشــی مردم ســاالری  
ســی  و یکمیــن دوره مســابقات بین المللی 
تکواندو جــام فجر در گروه زنان با حضور ۹۸ 
تکواندوکار از ۶ کشور ایران، اردن، افغانستان، 
پاکســتان، روسیه، و هند و در هشت وزن در 

هتل »پارسیان استقالل« تهران برگزار شد.
با پایان این دوره از رقابت ها، ایران با کسب 
هشــت مدال طال و ۹۹۹ امتیاز بر ســکوی 
قهرمانی ایستاد، اردن با ۲ نقره و ۱۰۸ امتیاز 
نایب قهرمان شد و هند با یک نقره، یک برنز 

و ۸۵ امتیاز به عنوان سوم رسید.
تیم های روســیه )یک برنز و ۲۹ امتیاز(، 
افغانستان )بدون مدال و ۶ امتیاز( و پاکستان 
)بدون مــدال و چهار امتیاز( در رده چهارم تا 

ششم قرار گرفتند.
گفتنی است در این مسابقات در وزن 4۹ 
کیلوگرم غزل ســلطانی تکواندوکار جوان و با 
آتیه کشور با شکست دادن تمامی حریفانش 
به مدال طال ئســت پیدا کرد  این ورزشــکار 
با ســن بســیار کم خود یکی از بهترین های 

تکواندو بانوان کشور می باشد
برترین های جام فجر:

بهترین مربی: مهرو کمرانی )ایران(
بهترین بازیکن: کوثر اساسه )ایران(

کاپ اخالق: افغانستان
بهتریــن داور: مرجان تیمــوری و مهناز 
صنایع پرور از ایران و شیوانی آگاروال از هند

اسامی مدال آوران:
وزن منهای 4۶ کیلوگرم:

۱- مهشید کریمیان
۲- مبینا کلی وند

۳- فرشته خزایی و تویشا کاکادیودا )هند(
وزن منهای 4۹ کیلوگرم:

۱- غزل سلطانی
۲- همتا برجسته

۳- سارا ساالر قرقی و سپیده سفری
وزن منهای ۵۳ کیلوگرم:

۱- مریم رضانژاد
۲- زهرا وطن دوست

۳- آوین پاداشی و مهشاد خزایی
وزن منهای ۵۷ کیلوگرم:

۱-  زهرا شیدایی

۲- ناهید کیانی
۳- نگار عزیزی و فرناز امینی

وزن منهای ۶۲ کیلوگرم:
۱- کوثر اساسه

۲- ناتالی حامیدی )اردن(
۳- عالمه پوشیان جویباری و تینا مدانلو

وزن منهای ۶۷ کیلوگرم:
۱- عسل صابری
۲- سمیرا بیانی

۳- هانیه شریعتی و آتوسا پروین
وزن منهای ۷۳ کیلوگرم:

۱- ملیکا میرحسینی
۲- رما ابوالعرب )اردن(

۳- آناســتازیا ویکولینا و آنا پیچوگینا )هر 
دو از روسیه(

وزن به اضافه ۷۳ کیلوگرم:
۱- زینب اسماعیلی

۲- هیمانشی آنتیل )هند(
۳- سپیده سادات موسوی و فاطمه کرمی

بــه دارندگان مــدال طال، نقــره و برنز به 
ترتیــب ۱۰، ۶ و ۳.۶ امتیــاز در رده بنــدی 

المپیکی تعلق می گیرد.
 انتخابی دوم برای 

تیم ملی تکواندو بانوان  
ســرمربی تیم ملی تکواندو بانوان گفت: با 
توجه به غیبت برخی چهره ها در مســابقات 
جام فجــر، انتخابــی دومی بــرای تیم ملی 

تکواندو برگزار می شود.
مهرو کمرانی دربــاره برگزاری رقابت های 
جام فجر تکواندو بانوان پس از یک سال وقفه 
به علت شــرایط کرونایی گفت: تکواندوکاران 
ایرانی زیادی در این مسابقات شرکت کردند، 
هــر چند برخی هــا به علت شــرایط مالی و 

ورودیه رقابت ها نتوانستند، حاضر شوند.
وی افــزود: رقابت هــای جام فجــر اولین 
انتخابی تیم ملی بود و ســعی می کنیم، برای 
آن هایی کــه در جام فجر غایــب بودند، هم 

برنامه ای در نظر بگیریم.
ســرمربی تیم ملی تکوانــدو بانوان گفت: 
برای تیم ملــی حتما انتخابی دیگری در نظر 
داریم، چــون برخی تکواندوکاران نوجوان هم 

باید به تیم ملی بزرگساالن تزریق شوند. 
وی با ابراز رضایت از سطح فنی رقابت های 
تکواندو جــام فجر تهران گفت: خوشــحالم 
مســابقات در این ســطح برگزار شد، روسیه 

و اردن با ورزشــکاران خوبی شــرکت کردند 
که باعــث دلگرمی بــود و از لحاظ روحی به 

تکواندوکاران ما کمک کرد. 
کمرانــی گفت: به علت شــرایط کرونایی 
تعداد شــرکت کنندگان خارجــی کم بود و 
امیدوارم در ســال های آینده بتوانیم، میزبان 

مسابقات بزرگتری باشیم. 
وی با اشاره به بازی های داخل سالن آسیا 
و رقابت های جهانی ســال آینــده گفت: باید 
برای این دو رقابت مهم آماده شــویم، تالش 
می کنیم، اردو های پیوســته و مقطعی داشته 
باشیم تا تکواندوکاران را هر چه زودتر از لحاظ 

فنی و روحی آماده کنیم.
اظهارنظر خارجی های حاضر 

در مسابقات جام فجر تکواندو  
تکواندوکاران و کادر فنی تیم های شرکت 
کننده در مســابقات بین المللی جام فجر از 
برگزاری این مسابقات در تهران ابراز رضایت 

کردند.
مســابقات تکواندو جــام فجر بانــوان به 
میزبانی هتل پارسیان استقالل تهران برگزار 

شد.
این مســابقات بــا حضــور تکواندوکارانی 
از ایــران، روســیه، اردن، هند، افغانســتان و 
پاکســتان برگزار شد و در پایان تکواندوکاران 
ایران قهرمان این مســابقات شدند و تیم های 
اردن و هند هم رده های دوم و سوم را کسب 

کردند.
احساس امنیت و سالمتی 

در جام فجر
»ساجا ابازید« سرپرست تیم ملی تکواندو 
اردن با اشاره به شرکت سه تکواندوکار دختر 
این کشــور در مسابقات بین المللی جام فجر 
تهران گفت: حدود ۲ ماه قبل هم برای برپایی 
اردوی تدارکاتــی المپیــک در مرکز جهانی 
تهران حضور داشتیم که از اردن برای حضور 

در جام فجر دعوت شد.
وی افزود: برای ما شرکت در مسابقات جام 
فجر مهم بود، بخصوص برنامه ریزی خوبی که 
برای مسابقات بانوان انجام شده بود و از لحاظ 
برگزاری و فنی در ســطح خوبی قرار داشت و 

احساس امنیت کردیم.
سرپرســت تیم تکواندو اردن در خصوص 
شرایط برگزاری مسابقات جام فجر در دوران 
کرونا گفت: در این شرایط همه چیز مرتب و 

با برنامه ریزی صورت گرفت و با خیال آسوده 
از نظر بهداشــت و سالمتی ورزشکارانمان در 

مسابقات شرکت کردیم.
از تکواندوکاران ایرانی باید ترسید

»ویکتوریــا باشــکیروا« تکوانــدوکار تیم 
روســیه که مدال های نقــره و برنز اروپا را در 
کارنامه دارد، برای نخســتین بار در مسابقات 
جــام فجر به میــدان رفــت. او در گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوســیما 
دربــاره تکوانــدوکاران ایرانی گفــت: ایران 
تکواندوکاران قدرتمندی دارد که در رقابت با 

آن ها باید ترسید.
وی افــزود: از زمــان ورودم به تهران همه 
چیز به خوبی برنامه ریزی شــده است، البته 
کمبود هایی هم وجود دارد که با برطرف شدن 
آن، این مسابقات را در سطح فنی و برگزاری 

باالیی قرار می دهد.
تجربه باالی تکواندوکاران ایرانی

همچنیــن »ناتالیا حمیــدی« تکواندوکار 
وزن منهای ۶۲ کیلوگرم که از ســال ۲۰۱۵ 
در تیم ملی اردن عضویت دارد و در مسابقات 
قهرمانــی نوجوانان ۲۰۰۹ آســیا در جزیره 
کیش هم حضور داشــت، پس از شــرکت در 
مســابقات جام بین المللی فجر تهران گفت: 
تکوانــدوکاران خوبــی از ایــران در این وزن 
حضور داشــتند و من هم بــرای اولین بار در 

مسابقات جام فجر شرکت می کردم.
وی افزود: ورزشکاران ایرانی از لحاظ فنی 
ســطح خوبی دارند، چون در مســابقات بین 
المللی زیادی شرکت می کنند و تجربه کافی 

را دارند.
نخستین مسابقه رسمی دختر 

المپیکی تکواندو در جام فجر  
دختر تکواندوکار المپیکــی ایران در جام 
بین المللی فجر نخستین مسابقه رسمی خود 

را بعد از المپیک برگزار کرد.
ناهید کیانی درباره حضورش در مسابقات 
بیــن المللی تکواندو جام فجــر گفت: بعد از 
بازی های المپیک توکیو، این اولین مسابقه ای 
بود که در آن شــرکت کردم و در رقابت های 
جام آزاد آســیا که در تهران برگزار می شود، 

هم شرکت می کنم.
وی افزود: ایــن مســابقات برایم اهمیت 
ویــژه ای دارد و از زمانی که وارد رده ســنی 
بزرگساالن شدم، در همه مسابقات جام فجر 

شرکت کرده ام.
 مســابقات جام فجر و آزاد آســیا دارای 
امتیازات المپیکی اســت که می توانستیم از 
این فرصت استفاده کنیم، شاید در مسابقات 

بزرگتر کار سخت تری داشته باشیم.
این ملی پوش تکواندو بانوان با اشــاره به 
حضور اکثر مدعیان داخلی در رقابت های جام 
فجر گفت: تقریبا همه مدعیان حضور شرکت 
داشــتند، همیشــه گفته ام که در ایران کار 
سخت تری نسبت به مسابقات خارجی دارم، 
چــون واقعا در هر وزن تکوانــدوکاران خوبی 

داریم که تعدادشان هم زیاد است.
وی افزود: در مســابقات ایــن دوره به جز 
تیم روسیه، اردن و هند با ترکیب اصلی ملی 
پوشان خود شرکت کردند. فرصت خوبی بود 
تا خود را قبل از مسابقات داخل سالن آسیا و 

رقابت های جهانی محک بزنیم.
ناهید کیانــی در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم 

در رقابت های جام فجر نایب قهرمان شد.

یک سایت روسی خبر داد سردار آزمون در 
نقل و انتقاالت تابســتانی دو پیشنهاد رسمی 
و تا قیمت ۱۹ میلیون یورو داشــت اما باشگاه 
زنیت حاضر به فروش این مهاجم ایرانی نشد. 
سایت »championat« روسیه در گزارشی 
با عنوان »چرا آزمون زنیت را ترک نکرد و بعد 

از این چه اتفاقی برای بازیکن می افتد؟« منتشر 
کرد که در آن به صورت جزئی تری در خصوص 
پیشنهاداتی که این بازیکن در تابستان گذشته 

داشت، پرداخته است.
در این گزارش آمده است:

»آخرین پنجــره نقل و انتقــاالت بار دیگر 

ارزش واقعــی و تقاضای بــرای بازیکنان لیگ 
روسیه را نشــان داد. تنها یک باشگاه با فروش 
یک بازیکن به اروپا پول خوبی کسب کرد: تیم 
زســکا که نیکوال والشیچ را با مبلغ ۳۰ میلیون 
یورو به وستهام فرستاد. ســایر نقل و انتقاالت 
چشــمگیر نبود و هیچکدام از آنها حتی مرز ۷ 
میلیون یورو را هم نشکست. یک بازیکن دیگر 
می توانست زنیت سنت پترزبورگ را ترک کند. 
پیشنهادات رسمی و واقعی برای آزمون دریافت 
و مبالغ مشــخصی تعیین شد اما انتقال نهایی 
نشد. ما در مورد سردار آزمون صحبت می کنیم. 
در حــال حاضر او باارزش ترین بازیکن اســت. 
سایت ترانسفرمارکت این ایرانی را ۲۵ میلیون 
یورو تخمین می زند امــا احتمال دارد تا هفت، 
هشــت ماه دیگر انتقــال او حتی یک پنی هم 
هزینه نداشــته باشد چرا که قراردادش با زنیت 

به پایان می رسد و باشگاه جدید او را رایگان به 
خدمت می گیرد. در تابســتان، نام آزمون برای 
کشورهای مختلفی مطرح شد. نام او تقریباً در 
لیست طوالنی تمام باشــگاه هایی که به دنبال 
مهاجم سرعتی بودند، قرار داشت. طبق اطالعات 
ما، زنیت دو پیشــنهاد برای آزمون دریافت کرد 
که می توان آنها را رسمی دانست: بایرن لورکوزن 
و لئون. مبالغی که در رســانه ها مطرح می شد، 
تقریبــاً واقعی بود؛ از ۱۶ تــا ۱۹ میلیون یورو. 
زنیت اما از فروش آزمون خودداری کرد عمدتاً 
به این دلیل که نتوانست مهاجمی از نظر ویژگی 
و سبک مشــابه پیدا کند. بر هیچکس نیست 
که درخواســت هایی برای جذب بلوتی )مهاجم 
تورینو( وجود داشــت اما تحت تأثیر پیشنهاد 
بازی در روســیه قرار نگرفت.اکنــون زنیت در 
شــرایط ســختی قرار دارد: قــرارداد با آزمون 

تابستان آینده به پایان می رسد. به طور طبیعی، 
باشــگاه آماده و مایل به مذاکره در مورد تمدید 
قرارداد است، اما مهم اســت که خواسته خود 
بازیکن را در نظر بگیریم. او سنت پترزبورگ را 
دوست دارد، اما در عین حال می خواهد در لیگ 
دیگــری بازی کند. عالوه بر این، اولویت آزمون 
با آلمان اســت. به گفته آزمــون، این بوندس 
لیگا است که بیشــتر به سبک بازی او می آید. 
در تابســتان، او فقط پیشنهاد بایرن لورکوزن را 
جدی گرفت، اما همه خواسته ها برآورده نشد.« 
این سایت روســی در ادامه احتمال داد آزمون 
در نقــل و انتقاالت زمســتانی و پیش از اتمام 
قراردادش به باشگاه دیگری فروخته شود اما این 
احتمال هم هســت که در صورت عدم تمدید 
قراردادش در نقل و انتقاالت تابستانی به صورت 

رایگان زنیت را ترک کند.
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سایت روسی:

چرا سردار آزمون به بایرن و لیون نرفت؟


