دنیای ورزش
تعویق مسابقات دوومیدانی
قهرمانی نوجوانان آسیا

با اعالم رســمی کنفدراســیون دوومیدانی آسیا
چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان قاره
آسیا باز هم به تعویق افتاد .با توجه به شیوع ویروس
کرونا و با اعالم رســمی کنفدراسیون دوومیدانی
آسیا و فدراســیون دوومیدانی کویت چهارمین
دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان قاره کهن که
قرار بود  ۱۰تا  ۱۳اسفندماه سالجاری به میزبانی
کشور کویت برگزار شود ،لغو و به مهر سال ۱۴۰۱
موکول شد.

لوکاکو و کونته دوباره به هم میرسند؟

بارسلونا از ستاره جدیدش رونمایی کرد

ایرنا :مهاجم بلژیکی تیم فوتبال چلسی با مصاحبه هفته گذشته خود آیندهای نامشخص در میان آبیهای لندنی دارد و همین موضوع
باعث شده تا از تاتنهام به عنوان مقصد بعدی او یاد شود .طبق گزارش گاتزتا دال اسپورت« ،روملو لوکاکو» میتواند یک انتقال خیرهکننده
بین شهری از چلسی به تاتنهام باشد تا دوباره این مهاجم غولپیکر به آنتونیو کونته سرمربی فعلی تاتنهام و سابق اینتر برسد .لوکاکو هفته
گذشته در یک مصاحبه جنجالی از شرایط خود درچلسی شکایت کرد و توماس توخل سرمربی چلسی نیز به شدت از رفتار این بازیکن
انتقاد کرد .به نظر میرسد حواشی پیرامون این موضوع باعث شود تا لوکاکوراه جدایی ازآبیهای لندن را در پیش بگیرد .لوکاکو سال
گذشته دراینترحضور داشت و توانست با سرمربیگری کونته به قهرمانی سریآ ایتالیا برسد .حاال پیوستن لوکاکو به تاتنهام و اتحاد مجدد
او با کونته هرچند غیرمنتظر ه است اما دور از ذهن نیست.

ایسنا :باشگاه بارسلونا مراسم معارفه ســتاره جدید خود را برگزار کرد .ژاوی سرمربی جدید بارسلونا که قصد تقویت تیم خود را برای
نیمفصل دوم اللیگا دارد« ،فران تورس» را هفته گذشته از منچسترسیتی انگلیس به خدمت گرفت .مراسم معارفه این مهاجم اسپانیایی
امروز در ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد و ممکن است از بازی هفته آینده ،فرصت حضور در میدان را هم پیدا کند .نشریه اسپورت کاتالونیا
رقم قرارداد او را سالیانه  ۵.۵میلیون یورو اعالم کرده است .ژاوی که به نظر میرسد حساب ویژهای روی تورس باز کرده است ،در نشست
خبری پیش از بازی این تیم مقابل مایورکا گفت :بزرگترین ویژگی او حرفهایبودنش است.
ذهنیت او ،تعهدش و سازگاری با بازی در ترکیب سهمهاجم از ویژگیهای مثبت اوست .تورس به خوبی عقب میآید و در دوئلها نیز
پیروز میشود .او کمک زیادی به ما خواهد کرد.
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اعتراف عجیب جوکر !NBA

فــوق ســتاره بســکتبال جهــان ،در یکــی از
مصاحبههای خود اعتــراف جالبی کرد« .نیکوال
یوکیچ» ،فوق ســتاره بســکتبال جهــان و تیم
بسکتبال دنور ناگتس ،در آخرین مصاحبه خود با
سیانان اعالم کرد که پیش از حضور در مسابقات
 NBAروزانه  ۳لیتر کوکاکوال مینوشیده است که
این موضوع باعث افت بدنی او شده بود .ستاره تیم
ملی صربستان گفت :من پیش از آن که وارد NBA
شوم روزانه  ۲تا  ۳لیتر کوکاکوال میخوردم .آخرین
بطری که خوردم در پروازم و موقع آمدن به آمریکا
بود .سنتر تیم دنور ناگتس ادامه داد :در هفته اول
تمرینات بسیار ناامید بودم چون همه بازیکنان و
هم تیمیهای من بدنهای ورزشــکاری داشتند
و کار برای من ســخت بود .حتی میخواستم به
خانه برگردم.
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برترینهای کشتی آمریکا معرفی شدند؛

naslfarda

دیوید تیلور پانزدهم و کاکس نوزدهم

رونالدو هم به کرونا مبتال شد

دنیای ورزش تورنتو :تست کرونای رونالدو ،مالک
باشگاه فوتبال کروزیرو برزیل مثبت اعالم شد .این
خبر را ســرویس مطبوعاتی این تیــم اعالم کرد.
گزارش شده که وضعیت این بازیکن برزیلی خوب
بوده و در قرنطینه است .او به دلیل بیماری نمیتواند
در مراسم باشگاه شرکت کند .رونالدو دو بار قهرمان
جام جهانی  ۱۹۹۴و  ۲۰۰۲شده و همچنین مدال
نقره مســابقات جام جهانی  ۹۸فرانســه را نیز در
پرونده دارد .او در طول سالها فعالیت برای کروزیرو،
پی اس وی هلند ،بارسلونا و رئال اسپانیا ،اینتر ایتالیا،
میالن و کورینتیانس برزیل بازی کرد .رونالدو دو بار
برنده جایزه توپ طال برای بهترین بازیکن سال نیز
شد ( .)۲۰۰۲ ،۱۹۹۷او اخیرا ً باشگاه کروزیرو برزیل
را خرید .رونالدو که در اوایل دهه  ۱۹۹۰در نوجوانی
برای کروزیرو بازی میکــرد و یکی از موفقترین
مهاجمان مرکزی تاریخ فوتبال در این تیم بود ،حاال
مالک باشگاه محبوبش شد.

naslefardanews

ویترین افتخار

سون بهترین لژیونر قاره آسیا شد؛

 flowrestlingبرتریــن کشــتیگیران
آمریکایی تاریخ را منتشــر کرده اســت.
در حالی که روزهای آغازین ســال ۲۰۲۲
میــادی را ســپری میکنیــم ،برترین
کشتیگیران آمریکایی تاریخ معرفی شدند
و قرار اســت به زودی  ۱۰کشتیگیر برتر
تاریخ در این عرصه نیز مشخص شوند.
دیوید تیلور نام آشنا برای ایرانیها در این
فهرست در رده پانزدهم قرار گرفته است.
در توضیح این ســایت برای رقیب حسن
یزدانی آمده اســت :خیلیها فکر میکنند
که تیلــور جادوگر اســت و همین توضیح
کاملی است برای آنچه او در تشک کشتی
انجام میدهد .سبک تهاجمی تیلور باعث
میشود هر بار که در مسابقه شرکت میکند
هواداران را میخکوب کند .حرفه او در کالج
با چهار حضور در فینال مسابقات NCAA
برجسته شد و توانست نام خودش را مطرح
کند.
دوران حرفهای او با قهرمانی در مســابقات

ورزش

Sport

جهانی  ۲۰۱۸در وزن  ۸۶کیلوگرم به سطح
دیگری رسید .مسابقه دور ابتدایی او برابر
حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک بود و
تیلور با نتیجه  ۶-۱۱پیروز شد .تیلور فصل
 ۲۰۱۹را به دلیل مصدومیت از دست داد،
اما در ســال  ۲۰۲۱غوغا کرد و یک مدال
طالی المپیک و یک مــدال نقره جهانی را
به دست آورد.
همچنین جی دن کاکس در این ردهبندی
در رده  ۱۹قرار گرفت .او در ســال ۲۰۱۴
قهرمانی  NCAAرا برای میسوری به عنوان
یک دانشجوی ســال اول به دست آورد و
پس از آن در ســال  ۲۰۱۵مقــام پنجم را
کسب کرد.
او مدال برنز المپیک ریو را به دســت آورد.
او در وزن  ۸۶کیلوگرم در مسابقات جهانی
 ۲۰۱۷حضور داشت و طالهای  ۹۲کیلوگرم
در سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹را کسب کرد.
آخرین افتخار او یک مدال برنز در مسابقات
جهانی  ۲۰۲۱بود.

کمیسیون اخالق کمیته ملی المپیک انجام داد:

آزمون و طارمی پشت سر ستاره تاتنهام

تقدیر از علی دایی و محمدرضا گرایی

ایرنا :دو مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در رده دوم و ســوم برتری لژیونرهای قاره کهن قرار گرفتند .نشریه
تیتان اسپورت چین پس از گایان سال  ۲۰۲۱طبق روال هر سال خود ،به انتخاب برترین لژیونرهای سال
گذشته میالدی در قاره کهن پرداخت که طبق این گزارش دو ستاره تیم ملی ایران در بین برترین لژیونرهای
قاره کهن قرار گرفتند.
طبق این گزارش سون هیونگ مین ستاره کرهای تاتنهام با درخشش در سالی که گذشت ،توانست  ۱۷گل
در ترکیب تاتنهام به ثمر برساند و  ۲۴۲امتیاز کسب کند و بدین ترتیب برترین لژیونر قاره کهن قرار بگیرد.
پس از سون ،سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه زنیت با  ۱۱۱امتیاز و مهدی طارمی مهاجم ایرانی
پورتو با  ۹۰امتیاز در رده سوم قرار دارد.

ایسنا :جلسه کمیسیون اخالق ورزش کشور در محل کمیته ملی المپیک تشکیل شد .در این جلسه ابتدا در
رابطه با تعامل و ارتباط با کمیســیون اخالق کمیته بینالمللی المپیک و کمیتههای اخالق فدراسیونهای
بینالمللی بحث و تبادل نظر انجام شد .درحاشیه جلسه از رفتار اخالقی و جوانمردانه چهار نفر از ورزشکاران
ایران با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد .علی دایی برای آزادسازی یک زندانی زن و جلب رضایت اولیای دم
تقدیرکرد .همچنین این کمیسیون ازمحمد انصاری برای اهدای طلب سه میلیارد تومانی خود از پرسپولیس به
خیریه برای تهیه جهیزیه زوجهای جوان و نیازمند ،محمدرضا گرایی برای اهدای مدال طالی مسابقات المپیک
توکیوبه شــهدای مدافع حرم و عادل والیتبار برای کمک به آمادهســازی کشتیگیر فلسطینی در مسابقات
قهرمانی جهان  ۲۰۲۱نروژ تقدیرکرد.

خبر ویژه
ادامه از صفحه یک...
حســن یزدانی در کنار زهره کودایی تنها
نماینده ورزش ایران در جمع قهرمانهای
کشــور در عرصههای مختلف در ســال
گذشته میالدی شــدهاند .خبرگزاری افه
اســپانیا به معرفی مهمتریــن اتفاقهای
ایران در ســالجاری میالدی پرداخته که
از جمله انتخاب ابراهیم رئیســی به عنوان
رئیسجمهور ،علــی باقریکنی به عنوان
رئیس تیم مذاکره کننده ارشــد هستهای
از این بین بودند .در همین راســتا طالی
جهانی حســن یزدانی برابــر دیوید تیلور
آمریکایی نیز به عنوان یکی از این اتفاقها
مدنظر بوده است.
حسن یزدانی پس از پیروزی بر دیوید تیلور
آمریکایی در مسابقات کشــتی قهرمانی
جهان  ۲۰۲۱کــه در ماه اکتبر در اســلو
برگزار شد ،به چهره محبوبی تبدیل گشت
و پوســتر او در خیابانهــای اصلی تهران
دیده شد.
پس از سه شکست متوالی یزدانی از تیلور،
این ایرانی در وزن  ۸۶کیلوگرم کشتی آزاد،
توانست در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
جهان در اسلو رقیب آمریکایی را شکست
داد و باعث خوشحالی کشورش شد .اردن
در اقدامــی غیراخالقی خواســتار تعیین
جنســیت دروازهبان تیم زنان ایران شد.
پوســترهای حمایتی زیادی از او در ایران
زده شــد و خیلیها در ایران به حمایت از
این دروازهبان زن پرداختند .در شهریورماه
اعالم شــد که حضور بانوان در دوئل ایران
و کرهجنوبی برای راهیابی به جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر در ماه ســپتامبر مجاز خواهد
بود ،اما بعــدا ً این تصمیم لغــو و بازی ک ً
ال
بدون تماشاگر برگزار شد.

