ورزشی

پنجشنبه  20مرداد 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7976

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

افتتاح رسمی بازیها با شعار برادری

از روز اول برای قهرمانی پا به قونیه گذاشتم

به ایران میرســید و پرچم کشــورمان به اهتــزار در میآمد از
هرچیــزی برایــم خوشــایندتر بــود ».او از کمکهــای افشــین
نــوروزی کاپیتــان تیــم ملی بــه او در این مســابقات میگوید:
«کاپیتــان نــوروزی در ایــن مســابقات خیلــی بــه مــن کمــک
کــرد.او چــه از لحاظ گرم کــردن و چه از لحــاظ روحی -روانی
در مســابقات انفــرادی کنار مــن بود.عالوه بر ایشــان از آقای
احسانی مهر تشکر ویژه میکنم که همیشه پدرانه حامی من
بوده اســت.این قهرمانی و باقی موفقیتهایم در این رشــته
را مدیــون حمایتهای ایشــان هســتم ».قهرمان تنیس روی
میز بازیهای کشــورهای اســامی محل اســکان ورزشــکاران
در قونیــه را مناســب نمیداند« :در کل میزبانی خوب اســت
امــا برگزاری مســابقات و حتی کیفیت توپهــا مطلوب نبود.
خوشــبختانه کیفیــت غذاهــا خوب اســت اما محل اســکان و
اتاقها خوب نیســت و اینجا بیشتر شبیه خوابگاه دانشجویی
اســت».هدایی که فصل قبل در مجارستان توپ میزد ،بعد
از عملکردی درخشــان حاال برای اولین بــار از قرارداد با تیم
تــورس نایب قهرمــان لیگ پرو Bفرانســه خبــر داد« :بعد از
بازیهای کشــورهای اســامی به ایــران برمیگــردم و بعد از
چنــد روز ریکاوری به فرانســه میروم.با اتمــام کارم در لیگ
مجارســتان ،ازچند تیم فرانســوی در لیگ پرو  A ،Bپیشنهاد
داشــتم که در نهایت با تیم تــورس نایب قهرمان فصل قبل
لیگ پرو Bفرانسه قرارداد بستم».

عکس :سایت کمیته ملی المپیک

فائــزه زمانــی /گالدیاتــور تنیــس روی میــز ایــران در فینالــی
تمــام ایرانی با شکســت نیما عالمیان طــای پنجمین دوره
بازیهــای کشــورهای اســامی را بــه نــام خــود ضــرب کــرد.
امیرحســن هدایــی ملــی پــوش مصمــم تنیــس روی میز در
ادامه موفقیتهای اخیرش این بار در آوردگاه پنجمین دوره
بازیهای کشورهای اسالمی شایستگی خود را به رخ کشید تا
زنــگ خطــر را برای برادران عالمیان به صــدا دربیاورد .او که
سال قبل در لیگ مجارستان توپ میزد از قراردادش با تیم
تورس فرانســه نیــز خبر داد .امیرحســن هدایــی در گفتوگو
بــا خبرنگار«ایــران» با اشــاره بــه ســطح مســابقات انفرادی
تنیس روی میز بازیهای کشــورهای اســامی گفت« :ســطح
مســابقات انفرادی خوب بود ،من هم از بازی اول قدمهایم
را محکــم برداشــتم و بــرای قهرمانی پا به میــدان بازیهای
کشــورهای اسالمی گذاشته بودم 3.بازی اول جدول انفرادی
راحــت بــود ،رقیــب عربســتانی در نیمــه نهایــی المپین بود
امــا بــا ایــن حال بــازی راحــت و یــک طرفهای را پشــت ســر
گذاشــتم.در فینــال 2 ،گیم اول عقــب بودم اما خوشــبختانه
بــا تغییرتاکتیــک خودم را جمــع کرده و بــازی را به نفع خود
برگرداندم».هدایــی معتقــد اســت فارغ از هر مســألهای نام
ایــران بــرای او مهمتر از هرچیزی بوده اســت« :فارغ از اینکه
بــرد در فینــال برای من و نیمــا عالمیان خیلی مهــم بود اما
مهمتر از هرچیز اســم ایران بود .اینکه در پایان مسابقه ،طال

از قونیه چه خبر

هدایی :مهم این بود که طال نصیب ایران شود

و مربیان ،ســخنرانی وزیر ورزش ترکیه و رئیس فدراسیون جهانی همبستگی
کشورهای اسالمی و معرفی میزبان بعدی بازیها ،برنامههای بعدی مراسم
افتتاحیه بودند .مراســم با نشــان دادن همبستگی بین کشــورهای اسالمی و
شعار قدرت اتحاد و نمایش آتشبازی به پایان رسید.

داورزنی تماشاگر  2بازی والیبال در قونیه

روز سختی که به فرزانه فصیحی در قونیه گذشت

کرونا ،رکوردشکنی و مدال نقره

محمدرضــا داورزنی رئیس فدراســیون والیبال با حضــور در قونیه ،بازی تیم
ملی زنان مقابل ازبکســتان را تماشــا کرد .او که برای همراهی تیمهای ملی
زنان و مردان در بازیهای کشورهای اسالمی به قونیه رفته ،دیروز اولین بازی
تیم ملی زنان مقابل ازبکســتان را تماشــا کرد و جمعه هم با دیدن بازی تیم
مردان مقابل پاکستان به تهران برمیگردد.

شناگران معلول طالیی شدند

تیمملی پاراشــنای ایران در بازیهای کشــورهای اســامی صاحــب دو مدال
طال و دو نقره شــد .در پایان ســومین روز از رقابتهای پاراشنا ،شاهین ایزدیار
در مــاده  ۵۰متــر آزاد بــا زمــان  26.07بــه مدال طــا رســید و در همین ماده
ســینا ضیغمینژاد با زمان  26.47نقرهای شــد ،اما در  ۱۰۰متر قورباغه ،سینا
ضیغمینــژاد طال و ایزدیار نقرهای شــد .پیش از این ملیپوشــان کشــورمان
موفق به کسب یک طال ۳ ،مدال نقره و  ۲برنز شدند.

سوژه

مهــری رنجبــر /بغــض امانش
نمیداد .آســمان چشــمانش
بدجــور بارانــی بــود .بــه زور
کلمــات را ردیــف میکــرد.
یکبــاره بغضش ترکیــد .هرچند
هق هق گریههایش ،حرفهای ناگفتهای
داشــت .حرفهایــی کــه بــا گــوش جــان بایــد
شــنید .حــرف از فرزانــه فصیحــی ،دونــده  100متــر
ایــران اســت .دونــدهای که بــا درخشــش در قونیه پرچم
دوومیدانــی ایــران را باال بــرد .فصیحی روزی پــر هیجان را
رقــم زد ،دویدن بــا تنگی نفس ،دو بار رکوردشــکنی و مدال
نقــره .مدالی که به قول خودش روزهای ســختش را شســت
و بــرد« :مــن خیلــی ســختی کشــیدم و نمیخواســتم مــدال
را از دســت بدهــم .روزهــای ســختی گذرانــدم کــه خــودم و
خانــوادهام میدانند .خدا را شــکر که نتیجــه خوبی گرفتم».

دونده المپیکی رقابتهای دوومیدانی بازیهای کشــورهای
اســامی را بــا رکوردشــکنی اســتارت زد .اوکــه تیرماه امســال
در مســابقه بینالمللــی بورســای ترکیه بعداز  8ســال رکورد
 100متــر ایــران را زده بــود ،حــدود یک مــاه بعد ،ایــن بار در
شــهر قونیه و بازیهای کشــورهای اســامی بــرای رکوردزنی
اســتارت زد .او دور مقدماتی  100متر را در زمان  11ثانیه و 24
صــدم ثانیه دوید .امــا باد موافق بیشــتر از  2ثانیه اجازه نداد
رکوردش در لیســت رکوردهــای ملی دوومیدانــی ایران ثبت
شــود .او بــا اولی گروهش به نیمه نهایی رســید ،بــرای فرزانه
فصیحی ،انگار تازه چالش جدید شــروع شــده بود .فرزانه در
نیمــه نهایــی با ثبت رکــورد  11ثانیه و  30صــدم ثانیه به خط
پایــان رســید و پا به فینــال بازیها گذاشــت 14 .صــدم ثانیه
زیــر رکــورد قبلیاش .آن هــم دویدن با تنگی نفس ناشــی از
عوارض کرونا .مریضی که  10روز پیش به آن مبتال شــده بود.
حتی رفتن زیر اکســیژن و توصیههای پزشــکان برای بســتری

شــدن در بیمارســتان هــم لحظهای دونــده ســرعتی ایران را
مردد نکرد .او میخواســت کاری را که شــروع کرده تمام کند
و کــرد .رکــورددار  100متر زنــان ایران ،بعدازظهر سهشــنبه با
شــلیک تپانچه سر اســتارتر ،در خط اســتارت فینال پا به پای
رقبایش دوید و دومین نفری بود که از خط پایان گذشــت در
حالــی که با ثبــت رکورد  11ثانیه و  12صدم ثانیه برای دومین
بــار رکــورد  100متــر را شکســت .رکوردزنی که مــزدش مدال
نقــره بود .فرزانه کــه دیروز صدایش درنمیآمــد به خبرنگار
«ایران» میگوید« :من  10روز پیش به کرونا مبتال شدم و آثار
درگیــری ریهام را داشــتم که در قونیه دویدم .بعداز مســابقه
نیمه نهایی به دلیل تنگی نفس ،به آمبوالنس منتقل شــدم
و اکســیژن گرفتم ،گفتند به خاطر ضربان باالی قلب دویدن
در فینال برایم خیلی خطرناک بود .با اصرار من و مسئولیت
خــودم در فینــال دویــدم .البته کم کــم بهتر شــدم و دویدم.
دیروز هم به مراسم اهدای مدال رسیدم».

کلینیک
کاشت مو،
تجارت
جدید
رونالدو!

کریســتیانو رونالــدو ضمــن حضــور موفــق در
باالتریــن ســطح فوتبــال بــه دنبال گســترش
تجارت خود نیز است و به همین دلیل این بار
او یک کلینیک کاشت مو را افتتاح کرده است.
فوق ســتاره منچســتریونایتد در پی گســترش
تجارتش این بار یک کلینیک کاشت مو به نام
اینسپاریا را در ماربال افتتاح کرد .طبق گزارش
فوربس ،ســرمایهگذاری تجاری جدید رونالدو
 85میلیــون پونــد ارزش دارد .ایــن بازیکــن
 37ســاله با پائولــو راموس بنیانگــذار Saude
 ،Viavelدر سال  2019اولین کلینیک اینسپاریا
خــود را در مادریــد افتتــاح کرده بــود .در حال

واینالدوم :صالح متقاعدم کرد
که به رم بروم

حاضــر  10کلینیک اینســپاریا در پرتغال وجود
دارد که قبل از ســرمایهگذاری و افتتاح شــعبه
جدید توســط ایــن مهاجم کهنــهکار ،به بیش
از  45هــزار مشــتری خدمات ارائــه میدادند.
رونالدو صاحب نیمی از شــعبه مادرید است
و از زمــان افتتاح کلینیک خود در ســال ،2019
شــاهد خدماترســانی بــه بیــش از  6هــزار
مشــتری بوده اســت .آخرین شــعبه اینسپاریا
در ماربــا با داشــتن  100متخصص و  15اتاق
عمــل یکــی از بزرگتریــن و پیشــرفتهترین
شعب آن اســت .هر عمل در این مرکز بین 4
هزار تا  7هزار پوند هزینه دارد.

جورجینیــو واینالــدوم کــه تابســتان امســال به
صــورت قرضــی از پــاری ســن ژرمــن بــه رم
پیوســت ،فاش کرد که چه کســی در تصمیم او
تأثیر داشته اســت.هافبک سابق لیورپول پس
از پیوســتن به پاری ســن ژرمن عملکرد خوبی
نداشــت و در نهایــت این تیم را بــا زدن  ۳گل
در  ۳۸بــازی تــرک کرد و به صــورت قرضی تا
پایــان فصل بــه رم پیوســت .او دربــاره حضور
در تیــم رم گفــت :مــن میخواســتم بــه اینجا
بیایــم زیرا باشــگاه تــاش کرد مــرا به خدمت
بگیــرد .من همچنین با محمــد صالح و کوین
اســتروتمن در مورد باشگاه و شهر رم صحبت
کردم و فقط چیزهای خوبی شــنیدم .با اشرف
حکیمــی هم صحبت کــردم .او حتــی با توجه
بــه اینکه برای اینتر بــازی میکرد ،گفت که رم
باشــگاه بزرگی اســت .ایــن مرا بیشــتر متقاعد
کــرد ».ایــن بازیکــن  ۳۱ســاله هلندی تــا پایان
فصــل  ۲۰۲۲-۲۳بــه صورت قرضــی برای رم
بازی خواهد کرد.

استقبال
از ستاره
شیلیایی
در فرانسه

الکســیس ســانچس  33ســاله کــه پــس از دو
فصــل حضــور در اینتــر بــا توافقــی دوجانبــه
قــراردادش را بــا ایــن باشــگاه فســخ کــرد،
راهــی المپیک مارســی شــد تا فوتبالــش را در
لوشامپیونه فرانسه دنبال کند.
باشــگاه المپیک مارسی با انتشار بیانیهای
رســمی از توافــق بــا ایــن مهاجــم شــیلیایی
خبــر داد و نهایــی شــدن انتقــال او بــه جمــع
شــاگردان ایگــور تــودور را منــوط به پشتســر
گذاشــتن موفــق تســتهای پزشــکی ایــن
باشــگاه عنوان کــرد .مهاجم پیشــین تیمهای

بارســلونا ،آرسنال و منچســتریونایتد سهشنبه
در اســتقبال پرشور هواداران مارسی وارد شهر
مارسی واقع در جنوب فرانسه شد.
او در این تیم پیراهن شماره « »70را به تن
خواهــد کرد .قرارداد او هم یکســاله با قابلیت
تمدیــد بــرای یک ســال دیگــر با دســتمزد 3
میلیــون یــورو در ســال خواهد بود .ســانچس
که در اینتر دســتمزد ســاالنه  4.5میلیون یورو
میگرفــت ،در  108بــازی بــرای ایــن تیــم بــه
میــدان رفــت و آمــار  20گلزده و  23پاسگل
را از خود برجای گذاشت.

اخبار

گروه ورزشی /فصل جدید رقابتهای لیگ فوتبال
اســپانیا از جمعه شــب با بازی اوساســونا و ســهویا
آغــاز میشــود و تیمهای بــزرگ اللیگا از شــنبه به
میدان میروند .اللیگا بخشــی از اعتبار خود را بعد
از جدایی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی از دست
داده اما شــاید فصل  2022-2023مقداری از آن را
بازگرداند .مثل همیشه در دسته اول فوتبال اسپانیا
ســه تیم مدعی قهرمانی هستند اما برای ردههای
بعدی و بقا نیز نبرد جذابی در پیش است .اللیگای
فصــل گذشــته فقــط بــرای هــواداران رئالمادرید
راضــی کننده بود ،چــون خیلی زود متوجه شــدند
کــه نــه بارســلونا رقیــب همیشــگی اســت و نــه
اتلتیکومادریــد توان دفــاع از عنــوان قهرمانیاش
را دارد .امــا بــه نظر میرســد فصــل 2022-2023
بــا تقویت بارســا و اتلتیک ،باز هم شــاهد تشــکیل
مثلث قهرمانی باشیم .رئال مادرید ،مدافع عنوان
قهرمانی ،بعد از یک تابســتان کم فــروغ که در آن
در جذب کیلیان امباپه ســتاره فرانســوی پاری سن
ژرمــن ناکام شــد ،بــه فصل جدیــد وارد میشــود.
آنتونیــو رودیگــر و اورلین شــوامنی دو خرید بزرگ
رئال هســتند ضمن اینکه چنــد بازیکن از تیم جدا
شــدهاند ،مثل مارســلو ،ایســکو و لــوکا یوویچ که به
فیورنتینا قرض داده شــد .کارلو آنچلوتی سرمربی
رئال امیدوار است رئال را برای نخستین بار بعد از
ســال  2008به دفاع از عنوان قهرمانی برســاند اما
کار سختی دارد .البته با همین بضاعت هم بیشک
ل مادرید انبوهی از ســتارهها را دارد .کریم بنزما
رئا 

ی گل فصــل قبــل کــه در تمامــی
آقــا 
رقابتها گلهای سرنوشتســازی زد،
در  34ســالگی درخشــانترین ســتاره
آسمان مادریدیهاســت .تیبو کورتوا
هــم بازیکــن تعیینکننــدهای
در مســیر قهرمانــی اللیــگا
و لیــگ قهرمانــان بــود .از
طرفی وینیســیوس باالتر
از حــد انتظار ظاهر شــد
و زوج خوبــی هــم برای
بنزما شــده اســت .داوید
آالبــا هــم در اولین فصل
حضورش در رئــالمادرید
خیلــی زود در ترکیــب ایــن
تیــم جــا افتــاد و حتــی در
الکالسیکوی رفت گل هم
زد .از تأثیرگــذاری مثلــث
برمودای رئال متشــکل از
تونی کروس ،لوکا مودریچ
و کاســمیرو هــم نبایــد
گذشت.
ëëســتارههای جــذاب
بارسلونا
برخــاف رئــال،
بارســلونا دیگر غول
فوتبــال اســپانیا
بعــد از یــک فصل

بــدون جام و کامــاً ناموفق ،در نقل
و انتقــاالت بســیار فعــال بــود؛ از
آندریــاس کریستنســن تــا فرانک
کســیه و رافینیــا و البتــه روبــرت
لواندوفســکی کــه بمــب
بزرگ نقل و انتقاالت
این باشــگاه بود.
ژاوی برخی با
ارزشتریــن
با ز یکنــا ن
فعلی فوتبال
جهــان را بــا
ایــن خریدهــا
بــه تیمــش اضافــه
کرده .آنهــا همچنین
عثمان دمبلــه را با وجود
عالقه چلسی حفظ کردند.
با ایــن بضاعت ،طرفــداران
آبی اناریهــا به چیزی کمتر از
قهرمانی این تیم و پس گرفتن
جــام از رئال مادرید رضایت
نمیدهند .جذب روبرت
لواندوفســکی آرزوی
خیلــی از تیمهــا
بــوده و بارســلونا
بــرگ برنــدهاش
را ایــن تابســتان

رو کرده .بیشــک نبرد لِوا با بنزما بر ســر آقایگلی
جذاب خواهد بود .فرانک کسیه یکی از ارکان مهم
قهرمانی میالن در سری  Aرا آزاد و راحت بهدست
آوردند .رافینیــا دیاس وینگر تکنیکــی لیدزیونایتد
هــم برای بــازی در بارســا بازیکن مناســبی اســت.
آندریــاس کریستنســن بعــد از نیمکتنشــینی در
چلســی بــه نوکمــپ آمــده .ژول کنده که پیشــنهاد
رئال را هم داشــت دیگر شــکار مهم و بزرگ ژاوی
به شمار میرود.
ëëجنگ برای سهمیه لیگقهرمانان
اتلتیکومادرید دیگر تیــم مدعی اللیگا که با 15
امتیــاز اختالف نســبت بــه رئــال در رده ســوم قرار
گرفت ،یک بار دیگر مایل است به دوقطبی فوتبال
اســپانیا پایان دهد ،هرچند بــرای این هدف بزرگ
هیچ کار خاصی در نقــل و انتقاالت نکردند .با این
حال نباید از همین حاال تیم دیگو سیمئونه را بدون
شــانس بدانیم .در حالی کــه  3تیم مذکور احتماالً
ســهمیه لیگ قهرمانــان را بــه دســت میآوردند،
بــرای ســهمیه آخــر رقابت شــدیدی در راه اســت.
ســویا تیم چهــارم فصل قبل بیشــترین شــانس را
دارد هرچند تابســتان کــم خبری داشــت .لوپتگی
ســرمربی سویا بعد از واگذاری دیگو کارلوس و ژول
ُکنده به ترتیب به اســتون ویال و بارسلونا حداقل به
دو مدافع باکیفیت نیاز دارد .ویارئال که فصل قبل
تا نیمهنهایی لیــگ قهرمانان پیش رفت میتواند
با مربیگری اونای امری دیگر مدعی کسب سهمیه
باشد با آنکه فصل قبل هفتم شده است.

ی به کمپ بسکتبال بدون مرز
ممانعت از اعزام  2بازیکن ایران 

تداخل اردوها مانع رفتن آنها شد

دو بازیکن تیم جوانان ایران به کمپ بســکتبال بدون مرز دعوت شده بودند
اما کادر فنی تیم ملی به این بازیکنان اجازه حضور در این کمپ را نداد.صارم
جعفــری و محمــد امینــی دو بازیکــن تیم نوجوانــان بودند که در مســابقات
قهرمانی زیر  ۱۶سال آسیا مورد توجه قرار گرفتند و به جمع بازیکنان تیم ملی
زیر  ۱۸ســال راه یافتند و به اردوی ترکیه رفتند اما با وجود تهیه بلیت و تأیید
شــورای برون مرزی به دلیل همزمانی اردوها ،فدراســیون مجوز آنها را صادر
نکرد .این کمپ از دیروز تا فردا به میزبانی اســترالیا پیگیری میشــود.هادی
عامری سرپرســت تیــم جوانان زیر  ۱۸ســال درباره دلیل جلوگیــری از اعزام
ایــن دو بازیکــن به «ایران» گفت« :قرار بود این هفتــه به اردوی ترکیه برویم
اما اردو یک هفته زودتر برگزار شــد و با کمپ بســکتبال بدون مرز در استرالیا
تداخل داشت .فدراسیون گفت که این بازیکنان باید به استرالیا بروند اما کادر
فنــی تیم تأکید کــرد که این دو از بازیکنان اصلی ما هســتند و چون اولویت با
قهرمانی آسیا در تهران بود ،از فدراسیون درخواست کردیم که همراه با تیم
بــه اردوی ترکیــه بیایند ».به نظر میرســد کادر فنی به دلیل ترس از آســیب
دیدگی مانع اعزام آنها شــده است .عامری در این باره گفت« :خود بازیکنان
راضی بودند که همراه با تیم ملی جوانان به ترکیه بیایند ،چون عالوه بر اینکه
بازیهای دوســتانه را از دســت میدادند ،ممکن بود خــدای نکرده مصدوم
شــوند .خستگی سفر به اســترالیا و پروازهای طوالنی هم بود .انشاءاهلل اینجا
مقــام میآورند و به جــام جهانی جوانان اعزام میشــوند .اگــر این بازیکنان
بــه اردوی ترکیــه نمیآمدنــد ،با توجه به از دســت دادن بازیهــای تدارکاتی
احتمــال داشــت کــه از ترکیب قهرمانی آســیا خط بخورند .ما فقــط به دلیل
همزمانی ،اولویتبندی کردیم و متأســفانه چون فیبا اســم این دو بازیکن را
داده بود ،امکان تغییر اســامی نبود که بازیکنان دیگری اعزام شوند ».گفتنی
اســت کمپ بدون مرز هر ســال از سوی فدراسیون جهانی بسکتبال با نفرات
برگزیده قارههای مختلف در رده سنی نوجوانان تشکیل میشود.

فصل جدید اللیگا با رقابت جذاب بنزما و لواندوفسکی آغاز می شود

بازگشت هیجان به سرزمین ماتادورها

پنجمین دوره از بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی سهشنبه شب رسماً
با برگزاری مراسمی در استادیوم اصلی شهر قونیه با شعار برادری افتتاح شد.
در این مراســم رجب طیب اردوغان و الهام علیاف رؤســایجمهور ترکیه و
آذربایجان نیز حضور داشتند؛ مراسمی که با نمایش هواپیماهای اف  5ترکیه
شــروع شــد ،بعد تصویر لوگوی بازیهای کشــورهای اسالمی و نمایش کلمه
برادری در اســتادیوم نقش بست و پرچم کشــور ترکیه وارد استادیوم شد.رژه
تیمهــا بــا ورود کاروان افغانســتان شــروع شــد و کاروان پرتعــداد جمهــوری
آذربایجان در حضور الهام علیاف رئیسجمهور این کشور رژه رفت .کاروان
 140-150نفــره ایــران نیز با پرچمــداری علیرضا کریمی و اکــرم خدابنده رژه
رفــت ،در حالی که ورزشــکاران گرمکنهای ســرمهای پوشــیده بودند .ترکیه
میزبــان هم آخرین کاروانی بود که رژه رفت .قرائت ســوگندنامه ورزشــکاران

جزئیات جدید از دادگاه گیگز و نامزد سابقش

نامزد سابق رایان گیگز به دادگاه گفته که این بازیکن سابق منچستریونایتد و
تیم ملی ولز او را مورد ضرب و شتم قرار میداده است .کیت گرویل  38ساله
با گریه در دادگاه گفت« :او به سمتم آمد و با سر به صورتم کوبید .من شوکه
بودم .به پشت افتادم ،لبم فوراً متورم شد .دستهایم را روی دهانم گذاشتم
و طعــم خــون را حس کــردم ».در دومین روز محاکمه گیگــز به دلیل حمله،
ضرب و شتم نامزد سابقش ،دادگاه منچستر همچنین شنید که چگونه گیگز
لپتاپ را به ســمت ســر کیت پرتاب کرد .کیت با اجــاره مخفیانه آپارتمانی
قصــد داشــت کــه از رابطــهاش با
گیگز خارج شود ،او گفت که حس
میکــرد خدمتــکار گیگز اســت .در
شب حادثه آنها با دوستانشان در
هتل بودند .که گیگــز از رفتار کیت
ناراحت شد و حرفهای بدی زد و
کیت هم به زبان آورد که از خیانت
گیگز مطلع اســت .گیگز خیانت را
انــکار کــرد اما طبق گفته کیت در حالت بســیار مســت و عصبانــی بود .کیت
با تاکســی اینترنتــی اوبر تماس گرفت و بــه خواهرش «اِما» هــم پیام داد که
وسایلش را از خانه مشترکش با گیگز جمع کند تا خودش به خانه برسد .اما
گیگز هم همزمان رسید و شروع به کتک زدن کیت کرد .کیت گفت« :همیشه
مــرا اذیــت میکرد اما این بار با همیشــه فرق داشــت .این بار عمــدی بود .او
عمداً میخواست به من صدمه بزند».

کوستیچ ،بازیکن جدید یوونتوس

در هفتههای گذشــته خبری منتشــر شــد مبنی بر اینکه یوونتــوس بازیکنی را
در ســمت چپ خط حمله میخواهد .مکس آلگری در دیدارهای دوســتانه
یوونتــوس تــاش کــرد از بازیکنــان فعلی در این پســت اســتفاده کنــد اما به
نتیجه نرسید .به این ترتیب یووه به سراغ جذب فلیپه کوستیچ از آینتراخت
فرانکفورت رفته است .یوونتوس و فرانکفورت بر سر مبلغ انتقال او به توافق
رسیدهاند و این بازیکن بزودی راهی تورین خواهد شد .قیمت او بین  16تا 18
میلیون یورو خواهد بود.

