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اخبار

سهمیههای کشتی آزاد ایران در توکیو کامل شد

در پایان رقابتهای کشــتی آزاد گزینشــی المپیک در قاره آســیا که به میزبانی
آلماتی قزاقستان برگزار شد ،امیرمحمد یزدانی در  ،۶۵یونس امامی در  ۷۴و
محمدحسینمحمدیاندر ۹۷کیلوگرمبابرتریقاطعمقابلرقبایشانضمن
رســیدن به فینال با کســب  ۳سهمیه المپیک ۶ ،سهمیه کشــتی آزاد ایران در
المپیک توکیو را کامل کردند .به این ترتیب کشتی آزاد ایران با احتساب کسب۳
سهمیهدررقابتهایجهانی ۲۰۱۹و ۳سهمیهدررقابتهایگزینشیالمپیک
 ۲۰۲۱در قاره آسیا ،به  ۶سهمیه کامل المپیک توکیو رسید .کشتی فرنگی ایران
نیز  ۵ســهمیه المپیــک را به دســت آورده و نماینــده وزن  ۸۷کیلوگــرم ایران
اردیبهشت برای کسب تنها سهمیه باقیمانده در رقابتهای جهانی گزینشی
المپیکشرکتمیکند.

دبیر :روی مدال المپیک حساب نکنید

علیرضا دبیر ،رئیس فدراسیون کشتی بعد از کسب  11سهمیه المپیک کشتی
آزاد و فرنگی عنوان کرد« :دوســتان مجلس و دولت با این اعتبارات نمیشــود.
کشتی مانند نفت ،فرش ،خاویار و انرژی هستهای ماست .کشتی برای خودمان
و مزیت رقابتی ماست .آقایان! این پولهایی که شما میدهید برای دالر ۳۰۰۰
تومان بوده اســت نه االن .دالر االن  ۸برابر شــده است .با اعتباراتی که میدهید
روی مــدال المپیــک نه در توکیو بلکه در بازیهای بعدی هم حســاب نکنید».
وی بیــان داشــت« :آقایان نمیچرخد ،دوســتان ما در مجلــس و دولت ببینید
کشتی روز به روز خراب میشود .اگر کشتی میخواهید در المپیک موفق شود در
جیبتان دست کنید و درست خرج کنید .با این پولها کشتی نمیچرخد .چون
کشتی را دوست دارم وظیفه خودم میدانستم بگویم .بحث من وزارت ورزش
نیست ،دولت و مجلس است .کشتی برای من نیست برند جمهوری اسالمی
است .وظیفه دولت و مجلس است که کمک کنند».
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علیرضا مرزبان ،مربی سپاهان در گفتوگو با «ایران»:

هوش باالی نویدکیا باعث پیشرفت سپاهان شد
روزبهروز کیفیت کاری ما بهتر میشود /پرسپولیس و استقالل برای قهرمانی شانس برابری با ما دارند
محمدمحمدی سدهی
خبرنگار

هفته بیســتم لیگ برتر فوتبال پنجشــنبه
گذشــته با برتری  2گله پرسپولیس مقابل
نساجی آغاز شد تا سرخها در جدال فشرده
با ســپاهان با یــک امتیاز اختــاف در صدر
جــدول بایســتند .در ادامــه مســابقات این
هفته سپاهان امروز در اصفهان به مصاف
نفــت مســجد ســلیمان خواهد رفــت تا با
پیروزی مقابل نفت رده دوازدهمی مجدداً
در صــدر جدول قرار بگیرد .ســپاهانیها با
آمدن محــرم نویدکیا و تغییرات مدیریتی
جــان تــازهای گرفتنــد و در فصــل بیســتم
در قامــت یکــی از مدعیان اصلی شــانس
قهرمانیدارند.
علیرضا مرزبان ،مربی تیم سپاهان در
ابتــدا در خصوص برتــری یک گله تیمش
مقابل ســایپا در هفته نوزدهم به خبرنگار
«ایران» گفت« :از برتری مقابل سایپا بسیار
خوشــحالیم چرا که بازی رفت مقابل این
تیم را از دست دادیم و با تساوی  1-1امتیاز
کامل ایــن بازی خانگی را کســب نکردیم.
در بازی برگشت نیاز ما بر این بود که سایپا
را در زمیــن خــودش نگــه داریــم و ســعی
کردیم بــا پرس بــاال به هدفمان برســیم
و خوشــبختانه به این مهم دســت یافتیم.
روزبهروز کیفیت کاری ما بهتر میشود».
او صحبتهــای خود را اینگونــه ادامه
داد« :در پنــج بــازی اول لیــگ بیســتم دو

سپاهان در پی انتقام و بازگشت به صدر

برش

توهفتاد و نهمین ال کالســیکوی تاریخ در حالی شــنبه شــب در ورزشگاه
دویســ 
آلفردو دی استفانو مادرید برگزار شد که رئال مادرید دیدار برگشت مقابل بارسلونا
را با پیروزی  1-2پشت سر گذاشت .شاگردان زینالدین زیدان با هر زحمتی که بود
موفق شــدند  3امتیاز حساس هفته سیام اللیگا را کسب کنند و باالتر از بارسلونا
بــا  66امتیاز موقتاً و تا پیش از دیدار دیشــب رئال بتیس و اتلتیکو مادرید به صدر
جــدول رســیدند .در این بــازی کریم بنزمــا ( )13و تونی کروس ( )28بــرای رئال و
مینگزا ( )59برای بارســا گلزنی کردند .دقیقه  90کاســمیرو با دو خطای پیاپی ،دو
کارت زرد پیاپی هم دریافت کرد و از بازی اخراج شد ولی بازی در نهایت با برتری
رئالخاتمهیافت.کروس،بهعنوانبهترینبازیکنمیدانانتخابشد.اصلیترین
بحث بازی در مورد صحنهای بود که مارتین بریتویت در نبرد با فرالند مندی نقش
بر زمین شــد اما خســوس خیل مانزانو داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشــت و
ضربه دروازه اعالم شد و رونالد کومان سرمربی بارسلونا بشدت نسبت به تصمیم
او اعتــراض کــرد .این مربی هلندی گفت« :نمیدانم چرا در اســپانیا  VARوجود
دارد؛ باز هم باید دهانمان را ببندیم ».زیدان هم گفت«:شــاید مشــکالتی داشته
باشــیم ،اما نباید از چیزی بترسیم؛ با شایستگی کامل پیروز شدیم».رئال مادرید
برای اولین بار از ســال  1978و پس از  43ســال در ســه بازی پیاپی ال کالســیکو به
پیروزیرسید.همچنینآنهابرایاولینبارازفصل 2007-8طییکفصل،برنده
هر  2بازی ال کالســیکو شدند .ضمن اینکه لیونل مســی از سال  2018طی  7بازی
اخیرخوددرالکالسیکوموفقبهگلزنینشدهاست.بنزماهمبهچهارمینبازیکن
تاریخ رئال تبدیل شد که بهطور پیاپی در هفت مسابقه گل میزند.
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هفتــه بیســتم لیگ برتر کــه دیروز بــا برگــزاری  2دیدار ماشینســازی -
آلومینیــوم و مس  -ســایپا پیگیری شــد ،امروز با برگــزاری  2دیدار دیگر
ادامــه مییابــد .از ســاعت  17:30پیکان و گل گهر در ورزشــگاه شــهدای
شــهر قدس بــه مصاف هــم میرونــد .شــاگردان مهــدی تارتــار پس از
تســاوی بدون گل برابر استقالل باید برابر شاگردان امیر قلعه نویی قرار
بگیرند که در بازی قبل خود موفق شدند  1-3ماشینسازی را از پیش رو
بردارند .از ساعت  18:50هم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پذیرای نفت مسجدســلیمان است .شــاگردان محرم نویدکیا که بعد از
پیروزی  0-1برابر ســایپا 40 ،امتیازی شــدند ،بعد از پیروزی پرســپولیس
مقابــل نســاجی دوبــاره بــه رده دوم رفتند و حــاال برای رســیدن مجدد
میخواهنــد نفت را شکســت دهنــد و باخت بازی رفــت را جبران کنند.
مسجدسلیمانیها بعد از شکست  0-2مقابل نساجی که به خداحافظی
داریوش یزدی از بازیکنان این تیم منجر شد ،محمود فکری را بهعنوان
سرمربی جدیدشان انتخاب کردند و امیدوارند با او به موفقیت برسند.

شکســت داشــتیم و تیــم از نظــر تاکتیکی
کیفیت باالیی نداشــت ،از نظــر روحی هم
شــرایط تیم همینگونــه بود امــا بازیکنان
حسی که داشتند برای درست شدن شرایط
گذاشتندکهاینقابلتقدیراست.توانستیم
با جلســاتی که با محــرم نویدکیا داشــتیم
مســائل فنی را طبقهبندی کنیم و عالوه بر
اینمواردبدنسازیرابرایباالبردنکیفیت
بدنبازیکنانانجامدادیموجلساتخوبی
درمدیریتتاکتیکداشتیم».
این مربی سپاهان اظهار داشت« :یکی

از مســائلی کــه کمک میکنــد بتوانیم این
موضوعــات را عملــی کنیــم هوش بســیار
بــاالی محــرم نویدکیــا اســت .او در اروپــا
بــازی کــرده و دنیای مــدرن فوتبــال دنیا را
میشناســد .او ارزیابــی خــوب و درســتی از
مســائل دارد .او بــه همکاران خــود اعتماد
دارد و احســاس خوبــی بــه مــن میدهــد.
نمونــه بارز انتقال احســاس خــوب محرم
به بازیکنان ،بازگشــت سجاد شهباززاده به
روزهــای خوبش اســت .او بــا کمک محرم
توانســت احیــا شــود و بــا حضــور در صدر

فوالدیها به ژاوی رسیدند

دیــدار تیمهــای فوالد و العیــن امارات در
قالــب مرحلــه پلــیآف لیــگ قهرمانــان
آسیا  2021شنبه شب در ورزشگاه بن فهد
ریاض برگزار شــد که ایــن دیدار با پیروزی
قاطــع  0-4فوالدیهــا بــه پایــان رســید تا
شــاگردان جواد نکونام بــه مرحله گروهی

گلزنــان لیــگ در بهتریــن وضعیــت قــرار
دارد».
مرزبــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع که
این موارد باعث شــد در مســیر خوبی قرار
بگیریم ،گفت« :محرم به بازیکنان اعتماد
میکنــد و ایــن موضــوع باعــث میشــود
بازیکنان از نظر فنی و روحی قویتر شوند و
باعث میشود بازیکنان با آرامش بسیار کار
خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.
رابطــه من بــا محــرم صددرصــد برادرانه
و فنی اســت و مــا در مورد تمامی مســائل
صحبت میکنیــم .خیلی خوب اســت که
اعتماد خوبی بین اعضای کادر فنی وجود
دارد و این اعتماد بین بازیکنان و مدیریت
وجود دارد که کمک میکند ما از این ثبات
بهبهتریننحوممکناستفادهکنیم».
او بــا اشــاره بــه بــازی بــا نفــت مســجد
ســلیمان بیان داشــت« :بــازی رفــت را در
مســجد ســلیمان باختیم و مــا در آن بازی
کیفیت بسیار بدی داشتیم و در حال حاضر
شــرایط بهگونهای اســت که نیاز مبرمی به
پیــروزی در این بــازی داریم .بــه این دلیل
بــازی ســختی برای مــا خواهد بــود چرا که
تیم مسجد سلیمان در ضربات ایستگاهی
تیــم خطرناکی اســت و عالوه بــر این آنها
در ضــد حمالت هم کیفیت باالیــی دارند
و تیم سختکوشی هســتند .احترام خاصی
برای این تیم قائل هســتیم و میدانیم که
روز سختی مقابل این تیم خواهیم داشت

رقابتهای لیــگ قهرمانان آســیا صعود
کننــد .اهوازیهــا کــه بهعنــوان اولین تیم
ایرانــی پــس از  3ســال به عربســتان رفته
بودنــد بــا گلهای صالــح حردانــی (،)۴۱
لوســیانو پریرا ( ۴۷و  )۸۸و آیاندا پاتوسی
( )۵۵دســت به کار بزرگی زدنــد .فوالد با

اما ما محکوم هســتیم که هم بازی خوبی
انجــام دهیم و هم ایــن بازی را بــا پیروزی
پشتسربگذاریم».
مربــی ســپاهان بــا اشــاره بــه ایــن
موضــوع کــه در حــال حاضــر نمیتوانیــم
در مــورد قهرمانــی صحبت کنیــم ،گفت:
«پرســپولیس و اســتقالل بــرای قهرمانــی
شــانس برابری با ما دارند و پا به پای ما در
این مبارزه شرکت میکنند .ما باید باهوش
باشیم و بتوانیم بموقع امتیازات مورد نظر
را کسب کنیم .ما خودمان را مدعی اصلی

ایــن پیروزی در گــروه  Dبا تیمهای الســد
قطــر ،النصــر عربســتان ،الوحــده اردن
همگــروه شــدند .پــس از پایان ایــن دیدار
لوسیانو پریرا بهعنوان بهترین بازیکن این
دیــدار انتخــاب شــد و گفت« :العیــن را با
جزئیات آنالیز کرده بودیم و میدانستیم

قهرمانــی نمیدانیم بلکه یکی از مدعیان
قهرمانی میدانیم .مسأله مهم این است
که مــا میتوانیــم امیــدواری صددرصدی
برای کســب ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا
داشته باشیم .در مرحله اول مجوز حضور
در لیــگ قهرمانــان آســیا را بــرای مــردم
خــوب اصفهــان خواهیــم داشــت .آرزوی
من این است که هواداران سپاهان مسائل
را انســانی ببینند چــون فوتبال اســت و هر
لحظهمیتوانیمشاهداتفاقاتغیرمنتظره
باشیم».

چه تیمی هســتند .خیلی خوشــحالیم که
توانســتیم از پلیآف عبــور کنیم و این برد
را به مــردم ایران ،خوزســتان و هــواداران
فــوالد تقدیــم میکنیم چــون آنهــا از ما
انتظــار برد داشــتند ،ایــن برد را بــه آنها
هدیه میکنیم».

