خبر ویژه
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ایســنا :وین رونی تاکید دارد که انگلیس قطعاً یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی آینده است و امیدوار است که این تیم
بتواند از قهرمانی زنان انگلیس در یورو الهام بگیرد .انگلیس دو ماه دیگر تــاش خواهد کرد تا دومین قهرمانی خود را در تاریخ
جام جهانی به دست بیاورد« .سه شیر» در تورنمنتهای مهم اخیر عملکرد خوبی داشتند و به فینال یورو  ۲۰۲۰و نیمه نهایی
جام جهانی  ۲۰۱۸رسیدند که هر دو زیر نظر گرت ساوت گیت بوده است .رونی اســطوره انگلیس و منچستریونایتد به تایمز
گفت :بدیهی است که قهرمانی در جام جهانی سخت خواهد بود .ما فقط یک بار آن را بردهایم .انگلیس قطعاً یکی از شانسهای
قهرمانی است .انگلیس در گروهی اســت که باید از آن به راحتی صعود کند اگرچه ایاالت متحده احتماالً عدهای را شگفت زده
خواهد کرد.

ایرنا :ژوزه مورینیو در باخت خانگی یک بر صفر برابر آتاالنتا از زمین اخراج شد و در پایان حرفهای زیادی برای گفتن داشت .رم
با گل نیمه اول جورجیو اسکالوینی ،دومین شکست خود در لیگ را در سه بازی اخیر متحمل شد .ژوزه مورینیو بعد از پایان این
دیدار گفت :این آسانترین بازی برای ما بود که پیروز شدیم .در بازیهای دیگر مانند بازی برابر مونزا و کرمونزه ،ما اینقدر خوب
نبودیم .اگر پائولو دیباال بود شاید شــرایط به گونه دیگری پیش میرفت .شاید گل میزدیم .ما واقعاً خوب بازی کردیم ،کنترل
داشتیم و موقعیتهای زیادی در برابر تیمی ایجاد کردیم که خوب دفاع میکند .در این دیدار آتاالنتا خوش شانس بود .او درباره
کارت قرمز در این دیدار گفت :واقعاً هیچ اتفاقیرخ نداد .ما میخواستیم بازی کنیم و آنها به خوبی میدانستند که نمیتوانند بازی
کنند.
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سیرتا پیازامتیازها ،آمار ،ارقام و اعدادی که ایران در بلگراد کسب کرد؛

نایبقهرمانیخوشایندبودولیبرازندهنبود

ادامه از صفحه یک
به میزبانی شهر بلگراد صربســتان برگزار شد و در
پایان تیم ایران توســط رحمان عموزاد در وزن 65
کیلوگرم و کامران قاسم پور در وزن  92کیلوگرم به
مدال طال ،رضا اطــری در وزن  61کیلوگرم ،محمد
نخودی در وزن  79کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن
 86کیلوگرم به مدال نقره ،یونس امامی در وزن 74
کیلوگرم و امیرحســین زارع در وزن  125کیلوگرم
به مدال برنز دست یافت .در رده بندی تیمی آمریکا
با  198امتیاز قهرمان شد و تیم ایران با  150امتیاز
نایب قهرمانی را از آن خود کرد .تیم ژاپن نیز با 70
امتیاز سوم شد .نتایج کشتی گیران کشورمان و رده
بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیراست.
دروزن  57کیلوگرم علیرضا سرلک دردورنخست با
نتیجه  6بر  2مغلوب وان هو زوازچین شد و با توجه
به شکست این کشتی گیر مقابل گیلمان از آمریکا در
مرحله نیمه نهایی ،نماینده کشورمان از دور رقابتها
بدون کســب مدال کنار رفت .در وزن  61کیلوگرم
رضا اطری در دور اول با نتیجــه  11بر  1بصیرعلی
لی از مقدونیه را از پیش رو برداشت .وی در دور بعد
با نتیجه  4بر صفر اســام بازرگانوف از آذربایجان را
مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.
وی در این مرحله با نتیجه  6بر  3گئورگی وانگلوف
از بلغارستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی
راه یافت .اطری در این مرحله با نتیجه  5بر  3از سد
نارانخو نارمانداخ از مغولستان گذشــت و به دیدار
فینال راه یافت .و با یک نمایش ضعیف و دوراز انتظار
در این دیدار با نتیجه  10برصفر مغلوب ری هیگوچی

دارنده مدال نقره المپیک از ژاپن شد و به مدال نقره
رسید .در وزن  65کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی
دردورنخست با نتیجه  8بر  1جون سوک یون از کره
جنوبی را مغلوب کــرد .وی دردور بعد با نتیجه  6بر
صفر اسماعیل موزوکایف دارنده مدال برنزجهان از
مجارستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم
نهایی شد .وی در این مرحله با نتیجه  13بر  2آدیل
اوسپانوف از قزاقســتان را از پیش رو برداشت و به
مرحله نیمه نهایی راه یافت .عموزاد خلیلی در این
مرحله با نتیجه  9بر  2حاجی علی اف قهرمان جهان
و دارنده مدالهای نقره و برنز المپیک از آذربایجان را
از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد ..رحمان
در این دیدار با نتیجه  13بر  5جان دیاکومیهالیس
از آمریکا را شکست داد و به مدال طال دست یافت .تا
یکی از زیباترین فینالهای این دوره از رقابتها رقم
بخورد .دروزن  70کیلوگرم امیرمحمد یزدانی با توجه
به نرسیدن به سر وزن از دور رقابتها کنار رفت .در
وزن  74کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در
دور نخســت در دور بعد با نتیجه  10بر صفر انریکه
پرز کاســتیالنوس از گواتماال را مغلوب کرد .وی در
دور بعد با نتیجه  10بر صفر مقابل و آرمان آندروسی
از استونی را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک
چهارم نهایی شــد .وی در این مرحله با نتیجه  8بر
 4توران بایراموف از آذربایجان را شکســت داد و به
مرحله نیمه نهایی راه یافت .امامی در این مرحله در
یک کشتی نزدیک با نتیجه  2بر  2مغلوب کایل داک
قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از آمریکا
شد و به دیدار رده بندی رفت .حریف وی در این دیدار

ساگار جاگالن از هند را با نتیجه  6بر صفر از پیش رو
برداشت و صاحب مدال برنز شد .امامی به نظر اکثر
کارشناسان در این دوره شایسته مدال طال بود .در
وزن  79کیلوگرم محمد نخودی در دور نخست در
یک کشتی نفس گیر با نتیجه  7بر  6مقابل یاکوب
شیخ جمال کشتی گیر روســی االصل از رومانی به
پیروزی رســید .وی در دور بعد با نتیجه  10بر صفر
دولگون آلتانزول از مغولســتان را مغلوب کرد و به
مرحله یک چهارم نهایی راه یافت .وی در این مرحله
با نتیجه  10بر  5بکزاد عبدالرحمن اف دارنده مدال
برنز المپیک و جهان از ازبکستان را شکست داد و به
مرحله نیمه نهایی راه یافت.
نخودی در این مرحله با نتیجه  5بر  4از سد واسیل
میخایلوف از اوکراین گذشــت و به دیدار فینال راه
یافت .وی در این دیدار با نتیجه  4بر  2مغلوب جردن
باروز قهرمان المپیک و جهان از آمریکا شد و به مدال
نقره رسید.
دروزن  86کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت
در دور اول در دور دوم با نتیجه  10بر صفر مقابل ایوان
ایچیزلی از مولداوی به برتری دست یافت .وی در دور
سوم و مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه  11بر صفر
سباستین جزیرزانسکی از لهستان را مغلوب کرد و
به مرحله نیمه نهایی راه یافت .یزدانی در این مرحله
با نتیجه  10بر صفر بوریــس ماکویف دارنده مدال
نقره جهان از اسلواکی را از پیش برداشت و به دیدار
فینال راه یافت.
وی در دیدار پایانی با نتیجه  7بر  1مغلوب دیوید تیلور
قهرمان المپیک و جهان از آمریکا شد و صاحب مدال

عکس  :ایرنا

شــرح کامیابی و ناکامی در سرخابیها مثنوی
هفتاد من است .چه بازیکنان درجه  2که در این
اردوها درخشیدند و چه بازیکنان درجه  1که با
آسیبها و عدم درخششها ستاره درخشانشان
کور شــد و ناچار به عزلت نشــینی در تیمهای
دیگر شدند.
این ماجرا حــاال درباره بازیکــن  10میلیاردی
(آنطور که شایع بود) عیســی آل کثیر مصداق
یافته است چرا که در خبرها آمده مهاجم سابق
پرسپولیس به زودی تیم جدید خود را انتخاب
خواهد کرد.
در واقع عیســی آل کثیــر را میتــوان یکی از
بازیکنان بدشانس چند سال اخیر پرسپوالیس
دانســت بازیکنی که در بدو حضورش در جمع
سرخپوشان پس از درخشش در لیگ قهرمانان
آســیا  ،۲۰۲۰با محرومیت  ۶ماهه مواجه شد و
پس از پایان دوران محرومیتش ،مصدومیتهای
گاه و بیگاه دست از سر او برنداشت و سرانجام در
اوایل لیگ بیست و دوم رباط صلیبی پاره کرد تا
بدشانسی او کامل شود.
این اما پایــان کار نبود .آلکثیــر از انجام عمل
جراحی در اوایل کار ســر باز زد و معتقد بود که
با رباط پاره میتواند به پرسپولیس کمک کند و
به همین خاطر نیز چندین ماه زمان را از دست
داد اما کادرفنی سرخپوشان هرگز این مساله را
نپذیرفت .سرانجام آلکثیر پس از مدتها و البته
از دســت دادن زمان ،راضی شد پایش را به تیغ
جراحان بسپارد .او اواسط اردیبهشت تحت عمل
جراحی قرار گرفت و به همین خاطر دستکم به
 ۶ماه زمان نیاز دارد تا در شــرایط مسابقه قرار
بگیرد .بدین ترتیب این بازیکن دوران بدنسازی
پیش فصل ،تمرینات پیش فصــل و  ۳ماه اول
لیگ بیست و دوم را از دست داد .در همین راستا
پرسپولیس نیز لوکادیا و شــیخ دیاباته را جذب
کرد و عالوه بر این دو بــا حضور مهدی عبدی و
حامد پاکدل تعداد مهاجمان هدف سرخپوشان
به  ۴رسیده و در فهرســت جایی برای مهاجم
جدید وجود ندارد.آل کثیر امیدوار بود تا با پایان
روند بهبودش قراردادش را تمدید کند اما با جذب
دیاباته دیگر این امکان وجود ندارد تا بدین ترتیب
ماجرای او و پرسپولیس به پایان برسد .او ابتدای
لیگ بیستم با قراردادی به مدت دو فصل به جمع
سرخپوشان اضافه شد .با این حال از تراکتور به
عنوان یکی از تیمهایی یاد میشود که با او وارد
مذاکره شده است.

دیدگاه جالب «رونی» درباره گروه انگلیس

نظر آقای خاص درباره شادی :شیرجه زدن مثل «دلقک» ها

نقره شد .و حاال باید خود را آماده انتقام برای سال بعد
و همچنین المپیک پاریس کند .در وزن  92کیلوگرم
کامران قاسم پور پس از استراحت در دور نخست در
دور دوم با نتیجه  10بر صفر از سد ادالن ویسخانوف
از فرانسه گذشــت و به مرحله یک چهارم نهایی راه
یافت .وی در این مرحله با نتیجه  7بر  2احمد باتایف
از بلغارستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی
شــد .وی در این مرحله با نتیجه  5برصفر میریانی
مایسورادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به
دیدار فینال راه یافت .قاسم پور در این دیدار با نتیجه
 2بر صفر جی دن کاکس قهرمان جهان از آمریکا را
شکست داد و به مدال طال دست یافت .آمادگی بدنی
و روحیه جنگندگی کامران در این مسابقات ستودنی
بود در وزن  97کیلوگرم محمدحســین محمدیان
پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 10
بر صفر ساموئل شرر از ســوئیس را مغلوب کرد و به
مرحله یک چهارم نهایی راه یافت .وی در این مرحله
با نتیجه  8بر  5ماگامد زاخاریف از اوکراین را شکست

داد و به مرحله نیمه نهایــی راه یافت .محمدیان در
دیدار نیمه نهایی با نتیجه  4بر  1مغلوب کایل اسنایدر
قهرمان المپیک و جهان از آمریکا شد و به دیدار رده
بندی رفــت .وی در این دیــدار مقابل ماگومدخان
ماگومدوف از آذربایجان با نتیجه  6بر  4و ضربه فنی
مغلوب و پنجم شد.
در وزن  125کیلوگــرم امیرحســین زارع پس از
استراحت در دور نخســت در دور دوم با نتیجه  3بر
صفر مقابل ژی وی دنگ دارنده مــدال نقره و برنز
جهان از چین پیروز شد .وی در دور سوم و در مرحله
یک چهارم نهایــی با نتیجه  10بر صفر الکســاندر
خوتسیانیوسکی دارنده مدال برنز جهان از اوکراین را
مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت .زارع در
این دیدار در لحظات پایانی و با بد شانسی با نتیجه
 4بر  2مغلوب طاها آکگول قهرمان جهان و المپیک
ازترکیه شــد و به دیداررده بندی رفت .وی در این
دیدار آمارور دسی ازکانادا را با نتیجه  8بر صفرمغلوب
کرد و به مدال برنز دست یافت.

