خانهتکانیسرخ

بهنظر میرسد فصل آینده ،خیلی از
بازیکنان فعلی پرسپولیس جایی در این
تیم نداشته باشند

18

یحییدرموقعیتخاص

خداحافظاللیگا

طی هفتههای اخیر شاهد ریزش وسیع در جبهه
حامیان گلمحمدی بودهایم .نرخ انتقادات از او
به شکل چشمگیری باال رفته است

ژاوی پس از باخت به کادیز پذیرفت قهرمانی
این فصل لیگ اسپانیا از دست رفته است،
بارسلونا طی  ۵روز با 2جام خداحافظی کرد

18

19

اتفاق روز

طالی اول

تیم کشتی فرنگی ایران در 5وزن نخست
مسابقات قهرمانی آسیا به یک طال و 2برنز
رسید
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
عكس|فرشاد عباسي|
اللیگا اسپانیا

اتلتیکومادرید
21:30

گرانادا

اوساسونا
00:00
رئال مادرید

لیگ برتر انگلیس

23:15

آرسنال

بادکنک ترکید!
با شكست 8گله آندرا استراماچوني شايد بزرگنماييهاي غيرواقعي برخي از
هواداران درباره او باالخره به پايان برسد

چلسی

جام حذفی ایتالیا

یوونتوس
23:30
فیورنتینا

لیگ یک فرانسه

آنژه

23:30
پاری سن ژرمن
برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 25

سهشنبه13اردیبهشت1401

18:00
صنعت نفت

مقایسه کیروش
و اسکوچیچ
درست نیست

آندرانیک تیموریان ،ملیپوش سابق
فوتبال ایران معتقد است باید روی
خط دفاع تیم ملی بیشتر کار شود.
البته او نیازی به تغییر سرمربی
نمیبیند و حضور در جامجهانی را
حق اسکوچیچ میداند

فجر

تراکتور

20:00

پدیده

مس

نفت.م.س
20:30

چهارشنبه14اردیبهشت1401

18:30
استقالل
19:00
ذوب آهن

نساجی

گل گهر

پیکان

سپاهان

هوادار

آلومینیوم
19:00

20:30

فوالد

پرسپولیس
20:40

مسابقات کشــتی فرنگی قهرمانی آسیا روز
گذشــته به میزبانی مغولســتان آغاز شد و
نمایندگان ایران در 5وزن اول به روی تشک
رفتند .تیم جوان محمد بنا در روز اول کمفروغ
بود و 2کشــتیگیر حذفشــده ،کار ایران را
برای روی ســکو رفتن در بخش تیمی سخت
کردند .بنا طبق چرخــه انتخابی تیم ملی در
قهرمانی آسیا به نفرات اول جام تختی میدان
داده و به ســتارگان کشــتی فرنگی (برادران
گرایی ،علیاکبر یوسفی ،پژمان پشتام و هادی
ساروی) در این رقابتها استراحت داده است.
2حذفی در روز نخست
علی نوربخــش در وزن 55کیلوگــرم در دور
نخســت با نتیجه  10بــر  5در برابر آروجان
حاالکورکی از هند شکســت خورد و با توجه
به شکست این کشــتیگیر در مقابل حریف
قزاق ،نوربخش از دور مســابقات حذف شد.
امیر قاســمی منجزی کاپیتان تیم ایران در
این رقابتهــا نیــز در وزن 130کیلوگرم از
دور مسابقات حذف شــد .قاسمیمنجزی در
دور اول با نتیجه  5بر صفــر مقابل پریم پریم
از هند به پیروزی رســید .او در کشــتی دوم
مقابل مومینجــان عبدالهیــف دارنده مدال
طالی بازیهای آسیایی از ازبکستان با نتیجه
 9بر  8مغلوب شــد و با توجه به شکست این
کشــتیگیر در دور بعد مقابل حریف کرهای،
قاســمیمنجزی نیــز از دور رقابتهــا کنار
رفت .قاسمی 2مدال طالی قهرمانی آسیا در
سالهای  2016و  2019را در کارنامه داشت
اما در کسب ســومین مدال در قهرمانی آسیا
ناکام ماند.
اولین مدال ایران در مغولستان
ایمــان محمــدی در وزن 63کیلوگــرم در
کشــتی اول خود با نتیجه  12بر  4بالجینیام
دامجین از مغولستان را شکســت داد .او در
دور بعد مقابل کنســوکه شــیمیزو دارنده
مدال برنز جهان از ژاپن بــا نتیجه  2بر صفر
به پیروزی رســید و راهی مرحله نیمهنهایی
شد .محمدی در نیمهنهایی مقابل میرامبک
آیناگولوف دارنده مدالهای نقره و برنز جهان
از قزاقســتان با نتیجه  14بر  3مغلوب شد و
به دیــدار ردهبندی رفت .بــا توجه به حضور
نیافتن احمــد النکدالی از ســوریه در دیدار
ردهبندی ،ایمان محمدی به مدال برنز رسید.
این نخستین مدال ایران در مسابقات قهرمانی
آسیا مغولستان بود.
دومین برنز ،بدون پیروزی!
عارف حبیباللهــی در وزن 77کیلوگرم در
دور نخست با نتیجه  9بر یک مقابل آکژول
محموداف دارنــده مدال نقــره المپیک از
قرقیزستان مغلوب شــد و با توجه به حضور
حریفش در دیــدار فینال ،او نیــز به دیدار
ردهبندی راه یافت .حبیباللهی برای کسب
مدال برنز باید به مصاف کیم هیونوو قهرمان
المپیک و جهــان از کرهجنوبی میرفت که
این کشتیگیر کرهای روی تشک حاضر نشد.
بنابراین حبیباللهی با توجه به عدمحضور
حریف ،دســتش باال رفت و به مــدال برنز
رسید.
ناصر علیزاده؛ تکطالیی روز اول
ناصر علیزاده تنها فینالیســت ایــران در روز
نخست رقابتهای قهرمانی آسیا بود .علیزاده
در وزن 87کیلوگرم در کشتی اول با نتیجه 7
بر یک مقابل ملیس آیتبکوف از قرقیزستان به
پیروزی رسید و راهی مرحله نیمهنهایی شد.
او در نیمهنهایی مقابل نورسلطان تورسینوف
قهرمان آســیا از قزاقســتان قرار گرفت که
با نتیجه  3بــر صفر به برتری رســید و راهی
فینال شــد .علیزاده در دیــدار فینال مقابل
جالگاســبای بردیمراتوف دارنده مدال برنز
جهان از ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه  3بر
يك از سد حریف خود
ادامه در
صفحه18
گذشــت .به این ترتیب
او با 3پیروزی نخســتین طالی تیم ایران در
مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد.

