
رقابت های کشتي 
فريدون حسن

    گزارش
آزاد قهرمــاني 
جهان در حالي از 
امروز در قزاقسـتان آغاز می شود که تيم ملي 
کشتي فرنگي کشورمان با ترکيبي جوان و کسب 
مقام چهارم به کار خود در اين مسابقات  پايان 
داد. محمد بنا با اطمينان به جوانانش هم نتيجه ای  
بهتر از عنوان يازدهمي قبلي را به دست آورد و 
هم موفق به کسـب سه سـهميه المپيک شد.
با نگاهي به ترکيب اعزامي می شد از همان ابتدا 
هم به اين نتيجه رس��يد که آقاي خاص کشتي 
هدفي بي��ش از قهرماني جهان را ب��راي خود و 
شاگردانش ترسيم کرده است. بنا حتي در حين 
مس��ابقات صراحتاً اعالم کرد که تيمش را براي 
المپيک 2024 پايه ريزی کرده و شاگردانش هم 

تقريباً به خواسته  او جامه عمل پوشاندند.
  آينده اين تيم روشن است

س��رمربي تيم ملي در پايان مس��ابقات احساس 
دو گانه اي نسبت به نتيجه به دس��ت آمده دارد. او 
می گويد: »نسبت به تيم جوان شده مان هم می توانم 
بگويم راضی هستم و هم اينکه راضی نيستم. در 
بعضی از اوزان خصوصاً در روز اول کشتی گيرانمان 
خواسته هايی را که ما داشتيم برآورده نکردند، اما در 
مجموع سه سهميه ای که گرفتيم بسيار مهم بود، 
چراکه تيم روسيه نيز که قهرمان اين مسابقات شد 
سه سهميه به دست آورد. دوست داشتم با برد امير 
قاسمی منجزی بعد از سال ها تيم ما روی سکو برود 

و سوم بشود که نشد.«
بنا به ريس��ک باالي اس��تفاده از جوانان اشاره و 
عنوان می کند: »تيم جوان ريسک دارد. هشت 
کش��تی گير ما برای اولين بار راهی رقابت های 
جهانی بزرگس��االن ش��ده بودند، ضمن اينکه 
اغلب نفراتمان تغيير وزن داده بودند. خدا را شکر 
می کنم تا نزديکی سکو رفتيم و تيم ما چهارم شد 
و س��ه مدال برنز هم گرفتيم. من آينده روشنی 
را برای اين تيم و س��اير جوانانی که در کش��تی 
فرنگی در ايران هستند، می بينم. ما بايد از فردا 
کار را شروع کنيم و مسابقات مختلفی از جمله 
جام جهانی، قهرمانی آسيا و در نهايت گزينشی 
المپيک در فروردين و ارديبهشت سال آينده در 
پيش داريم. در رقابت های گزينشی المپيک در 

آس��يا در اوزان ۸۷ و ۹۷ کيلوگرم شانس بااليی 
داريم، اما در وزن ۶۷ کيلوگرم کارمان س��خت 
است. با اين حال س��عی می کنيم با يک انتخاب 
درس��ت آن س��هميه را هم بگيريم تا با سهميه 

کامل در المپيک 2020 توکيو شرکت کنيم.«
  بضاعت کشتي فرنگی مان همين است

نايب رئيس فدراس��يون کش��تي هم با اشاره به 
جوان شدن تيم ملي کشتي فرنگي صعود قابل 
توجه اين تيم نسبت به مسابقات قبلي جهاني را 

تحسين برانگيز عنوان کرد.
 حميد سوريان گفت: »تيم ما سال گذشته يازدهم 
دنيا شده بود که امسال با هفت پله صعود چهارم 

دنيا شديم و اين پيشرفت قابل تحسين است.«
دارنده هفت مدال طالی جهان و المپيک که خود 
يکي از شاگردان موفق محمد بنا محسوب می شود، 
ادامه داد: »حقيقتاً از دالوری بعضی از کشتی گيران 
لذت برديم. آنها ب��ا تمام توان ت��الش کردند، اما 
بضاعت کشتی فرنگی ما در حال حاضر همين است. 
با توجه به اينکه جوانگرايی اتفاق افتاده بود قبل از 

اينکه در مسابقات حضور پيدا کنيم، تحليلی که 
وجود داشت کسب دو سهميه المپيک بود که خدا 
را شکر سه سهميه به دست آورديم. مردم می دانند 
که وضعيت کشتی ما در س��ال های گذشته زياد 
خوب نبوده و برای بهبود کار نياز به زمان است. به 
اميد خدا با برنامه ريزی مناسب برای المپيک 2024 
قطعاً اتفاقات خيلی خوبی خواهد افتاد. ان شاء اهلل 
همين کشتی گيران همت می کنند و در المپيک 

2020 هم شاهد دالوری شان خواهيم بود.«
  اطري و يزداني نفرات اول کشتي آزاد

با پايان يافتن رقابت های کشتي فرنگي، قزاقستان 
از امروز ميزبان مسابقات کش��تي آزاد قهرماني 
جهان است. تيم ملي کشورمان که دوره گذشته 
با کسب سه مدال برنز به مقام ششم رسيده بود، 
امس��ال با هدايت غالمرضا محمدي به رتبه ای 
بهتر فکر می کند. رقابت های کشتي آزاد قهرماني 
جهان در 10 وزن برگزار می شود و امروز و فردا 
رضا اط��ري و اميرمحمد يزداني کش��تي گيران 
وزن های 5۷ و ۶5 کيلوگرم کشورمان به مصاف 

حريفانش��ان مي روند. اين رقابت ها در روزهاي 
جمعه و شنبه با برگزاري کشتی های اوزان ۷0، 
۷4، ۹2 و 125 کيلوگرم ادامه پيدا می کند و در 
نهايت نيز روز يک شنبه با مسابقات وزن های۶1، 

۷۹، ۸۶ و ۹۷ کيلوگرم به پايان می رسد. 
سرمربي تيم ملي کشتي آزاد پيش از عزيمت به 
قزاقستان در خصوص ش��رايط تيم گفت: »آماده 
حضور در اين رويداد هستيم. چند تغيير نسبت به 
سال گذشته که تيم ملی عنوان ششمی جهان را به 
دست آورده بود، داشته ايم. فکر می کنم کم سن و 
سال ترين کشتی گير رقابت های جهانی اميرمحمد 
يزدانی باش��د که به دنبال گواهی پزشکی برای او 
هستيم. در مجموع کار سختی، حتی برای کسب 
س��هميه در پيش داريم، اما با تم��ام وجود آماده 
جنگ هس��تيم و می رويم که با همه توان مبارزه 
کنيم. سخت ترين مسابقات جهانی هميشه قبل 
المپيک بوده و راحت ترين آن نيز سال بعد المپيک 
بوده است. نسل طاليی کشتی ايران بعد از المپيک 

می رسد و کشتی آينده خوبی دارد.«
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کار سخت شاگردان محمدي در کشتي آزاد قهرماني جهان از امروز آغاز می شود

سعيد احمديان

  قشقايي اولين مدال آور ايران
 در وزنه برداری قهرماني جهان

وزنه بردار دسته 55 کيلوگرم ايران در پايان رقابت های اين وزن مدال 
نقره دوضرب را از آن خود کرد. رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان 
در تايلند با برگزاری مسابقات دسته 55 کيلو رسماً برای وزنه برداری 
ايران آغاز شد. حافظ قشقايی، وزنه بردار جوان 55 کيلوگرم نخستين 
نماينده ايران بود ک��ه روی تخته رفت و در حرک��ت دوضرب با 14۹ 

کيلوگرم از ايران در جايگاه دوم ايستاد و نقره گرفت.

دوئل دنيزلي و بگوويچ در هفته چهارم
 پديده فوالد را قرباني می کند

هفته چهارم ليگ برتر فوتب��ال از جمعه با برگزاري هف��ت ديدار آغاز 
می شود و با انجام دربي استقالل و پرسپوليس به عنوان مهم ترين بازي 
اين هفته در روز يک ش��نبه به پايان می رس��د. در مسابقات روز جمعه 
تراکتوری ها که با 5 امتياز از سه بازي در رده پنجم قرار دارند به مصاف 
گل گهر سيرجان می روند. ش��اگردان دنيزلي که در فصل جاري براي 
قهرماني دورخيز کرده اند، تنها 3 امتياز اين بازي خانگي را می خواهند. با 
اين حال مردان بگوويچ که سه مساوي در سه هفته اول ليگ داشته اند، 
چندان حريف آساني براي تبريزی ها نخواهند بود. در يکي از مهم ترين 
بازی های اين هفته پديده صدرنشين ليگ که با سه برد از سه بازي در 
رده اول قرار گرفته، ميزبان فوالدی است که با جواد نکونام روزهاي پرفراز 
و نشيبي را در ليگ نوزدهم تجربه می کند. سپاهان هم که با ۷ امتياز در 
رده دوم ليگ قرار دارد در يک بازي خانگي ميزبان نفت مسجدسليمانی 

است که هفته گذشته استقالل را در خانه متوقف کرد. 
در ساير بازی های فردا؛ پارس جنوبي جم ميزبان سايپاست، پيکان با 
ماشين سازی تبريز روبه رو می شود، نساجي مازندران ميزبان شاهين 
شهرداري بوشهر است و صنعت نفت آبادان و ذوب آهن نيز در آخرين 

بازي اين هفته به مصاف هم مي روند.

شيوا نوروزی

 ترس از شکست نبايد باعث شود 
جوانگرايی نکنيم

عملکرد ملی پوش��ان کش��تی فرنگی در 
قهرمانی جهان قابل قبول ب��ود. تيم ملی 
کشتی فرنگی در اين دوره موفق به کسب 
سه مدال برنز شد و پيش از شروع بازی ها 
نيز شکست برخی چهره های جوان مقابل 
قهرمانان جهان و المپيک قابل پيش بينی 
بود. طبق نظ��ر کادر فن��ی جوانگرايی در 
دستور کار قرار گرفت و تيم با ترکيبی کاماًل 
جوان شده به قزاقستان اعزام شد. ترس از 
شکست نبايد باعث شود جوانگرايی نکنيم؛ در جريان مسابقات اين دوره، 
ملی پوشان ايران کشتی های خوبی گرفتند و هم از نظر تکنيک و هم از 
نظر سرعت عملکرد خوبی داشتند. تنها مشکل آنها بحث قدرت بدنی بود 
که اين مسئله نيز نيازمند زمان است. آنها کم تجربه بودند و نبايد انتظار 
داش��ت که از نظر قدرت بدنی به اندازه يک قهرمان باتجربه باشند. تيم 
جوان شده محمد بنا برای کسب تجربه به زمان نياز دارد و ملی پوشان بايد 
در ميدان های بزرگ حضور پيدا کنند. بيشتر اين بچه ها از رده جوانان به 
بزرگساالن آمده بودند، در صورتی که شرايط اين دو رده زمين تا آسمان با 
هم متفاوت است. ضمن اينکه زمان زيادی نيز برای آماده سازی نداشتند. با 
تمام اين اوصاف سه سهميه المپيک به کشتی فرنگی ايران رسيد. برخالف 
نظر برخی منتقدان و رسانه ها، کشتی ايران از دنيا عقب نيست. بازی های 
المپيک در پيش است و المپيک نيز ميدان سختی محسوب می شود. بنا 
به عنوان سرمربی برای تيمش شبانه روزی زحمت کشيده و از بين نفرات 

حاضر در تيم فعلی يکی، دو نفر توانايی درخشش در توکيو را دارند.

رحیم علی آبادی

 کارشناس کشتی

ميالد وزيری عضو 
دنیا حیدری
    چهره

تيم ملی ريکرو در 
ش��رايطی خود را 
برای کسب سهميه المپيک 2020 توکيو در تايلند 
آماده می کند که به دليل شکس��ته شدن بازوی 
کمانش، مجبور شده تجهيزات يکی از دوستانش 
را که متعلق به هشت سال پيش است، قرض کند 

تا سهميه را از دست ندهد: »هر روز در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر تمرين و هفته ای س��ه 
مرتبه هم به صورت شخصی بدنسازی 
می کنم تا برای مسابقات آذرماه تايلند 
آماده ش��وم. يک کماندار برای کسب 

س��هميه بايد در چن��د تورنمنت 
برون مرزی حاضر ش��ود تا با 

مرتفع ک��ردن ضعف های 
تکنيکی خ��ود حضور 
قدرتمندی در مسابقات 
کسب سهميه داشته 
باشد، اما من قبل از 
ش��رکت در ج��ام 
جهانی هلند دو، سه 
سال بود که در هيچ 

تورنمنت برون مرزی 
شرکت نکرده بودم و واقعاً 

نمی دانس��تم ضعف کارم 
کجاست. بعد از هلند هم 

کاپ آسيايی فيليپين را به دليل عدم صدور ويزا از 
دست دادم. با اين اوصاف، حداقل حضور در يک 
اردوی تدارکاتی برون مرزی قب��ل از رقابت های 
تايلند می تواند باعث شود تا با آمادگی خوبی عازم 
اين مسابقات ش��ويم.« عمده گاليه وزيری اما در 
خصوص تجهيزات کمانداران است: »۹0 درصد از 
تجهيزات را خانواده ها تهيه می کنند، اما در حال 
حاضر خريد تجهيزات تيروکمان چيزی حدود 40 
تا 50 ميليون تومان است که تهيه آن از عهده  
کمانداران خارج است. مشکل تجهيزات 
گريبانگير همه کمانداران است و من نيز 
به دليل شکس��ته ش��دن بازوی کمانم 
مجبور شدم تجهيزات يکی از دوستانم را 
که مربوط به هشت سال پيش است، 
قرض بگي��رم تا خ��ود را برای 
کسب سهميه المپيک توکيو 
در تايلند آماده کنم، چراکه 
دوست نداشتم به خاطر يک 
بازوی کمان که هزينه آن 
10ت��ا 12ميليون تومان 
است، سهميه المپيک را از 
دست بدهم. تمام تالشم را 
می کن��م در تايلند س��هميه 
انفرادی را بگيرم تا کار به آخرين 
فرصت و مسابقات سال آينده در 

برلين آلمان نکشد.«

 تعليق جودو با تعلل فدراسيون
 و شيطنت هاي ويزر

با کمان قرضی دنبال سهميه المپيک هستم!

پرواضح ب��ود که        حاشیه
داس��تان س��عيد 
مالي���ي در رقابت های جهان��ی در 201۹ و البته 
شيطنت های ويزر، رئيس فدراسيون جهاني تبعات 
سختی برای جودوی ايران خواهد داشت. تبعاتی که 
سرانجام روز گذشته فدراس��يون جهانی جودو با 
انتشار نامه ای رسماً از تعليق جودوی ايران خبر داد و 
نوش��ت که در پی جلوگيری مس��ئوالن  ايران  از 
رويارويی س��عيد موالي��ی با حريف اس��رائيلی در 
رقابت های جهانی 201۹  توکيو، فدراسيون جودوی 
ايران تعليق ش��ده اس��ت.تعليق جودو با توجه به 

اتفاقات رخ داده در توکيو و حساسيت هايی که طی 
چند سال اخير به وجود آمده دور از انتظار نبود، اما به 
نظر می رسد فدراسيون جودو هم با اهمال کاری های 
خود در اين تعليق نقش مهمی داشته است. در واقع 
فدراسيون جودو به جای رايزنی و يافتن راه حلی برای 
فرار از اين اتفاق تلخ ترجيح داد به تکذيب اخباری که 
جس��ته و گريخته در اين زمينه مطرح می ش��د، 
بپردازد و تاوان اين تعلل، تعليق جودوی ايران بود! 
البته ايران 21 روز فرصت اعتراض به اين حکم صادر 
شده عليه جودو را دارد، اما بايد منتظر ماند و ديد که 
آقايان از اين فرصت به چه شکلی استفاده می کنند.

قوه قضائيه نگذارد خون عماد پايمال شود
وزير ورزش و رئيس فدراس��يون فوتبال دقيقاً کج��اي ماجراي مرگ 
دلخراش عماد شش ساله در ورزشگاه آزادي هستند؟  سه روز از مرگ 
دردناک پسربچه گذشته است و نه مهدي تاج و نه مسعود سلطاني فر به 
عنوان مديراني که متولي فوتبال و ورزش کشور هستند، واکنشي به اين 
ماجرا نداشته اند و حتي از ابراز يک تأسف ساده هم دريغ کرده اند. يک پسر 
شش ساله بر اثر سوءمديريت مديران زيرمجموعه فدراسيون فوتبال و 
وزارت ورزش جانش را از دست داده است، اما مديران ارشد اين دستگاه ها 
معلوم نيست چه برنامه مهم تری از جان دادن يک پسربچه عاشق فوتبال 
دارند که آفتابي نمی شوند و نمی آيند توضيح دهند که چرا فوتبال ايران 

در چنين سوگي نشسته است؟!
سکوت مهدي تاج و مسعود سلطاني فر تأسف انگيز است. دو مديري که 
براي کوچک ترين اتفاق در فوتبال نسخه می پيچند، امروز اما روزه سکوت 
گرفته اند و درباره چنين اتفاق دردناکی که نه تنها خانواده صفي ياري، 

بلکه کل اهالي فوتبال را سوگوار کرده است، صحبتي نمی کنند.
بی تفاوتی وزير ورزش و رئيس فدراس��يون فوتبال در خصوص چنين 
اتفاقي آزاردهنده اس��ت. در حالي اين دو نهاد به دادن دو پيام تسليت 
اکتفا کرده اند که جامعه در انتظار برخورد عملي با متخلفان اصلي اين 
فاجعه از کوچک ترين تا باالترين رده است. طنز تلخ ماجرا اينجاست که 
وزارت ورزش پس از حوادث فينال جام حذفي در اهواز که کشته ای هم 
نداشت به سرعت محمدرضا داورزني را ش��بانه براي بررسي ابعاد اين 
حادثه و شناسايي متخلفان راهي خوزستان می کند، اما در ماجراي مرگ 
عماد شش ساله کاماًل کنار کشيده و نه خبري از جلسه فوق العاده ای در 
اين وزارتخانه براي بررسي اين حادثه است و نه وزير ورزش در دستوري 
فوري خواستار روشن شدن ابعاد اين فاجعه شده است. اين در شرايطي 
است که پسربچه ای شش ساله قرباني سوءمديريت هايي شده که ريشه 
آن را بايد در همين دست روي دست گذاشتن ها و برخورد نکردن ها با 

مقصران و عدم نظارت ها جست وجو کرد.
چنين اهمال هايی س��بب می ش��ود حوادث تلخ فوتبال هرچند وقت 
يک بار تکرار ش��ود. اين بار اما ديگر خبري از س��ر شکس��ته يا چش��م 
آسيب ديده نيست، بلکه سوءمديريت ها جان هواداران فوتبال را نشانه 
رفته و جنازه روي دست فوتبال می گذارد. اهمال و بی توجهی وزارت 
ورزش و فدراسيون فوتبال با توجه به سابقه شان در پرونده های مشابه 
قبلي که خبري از برخورد با متخلفان نشد و مديران متخلف با دست 
بازتر به محل کار برگشتند آشکار است. با اين شرايط نبايد اين بار هم 
اميدوار بود که مرگ عماد شش ساله درس عبرتي براي مديراني شوند 
که تنها راه اهمال و چشم بستن بر س��وءمديريت ها را بلدند و اراده ای 

براي برخورد با متخلفان ندارند.
چنين رويکردی در وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال سبب شده امروز 
ديگر هواداران از امنيت جاني هم در ورزشگاه ها برخوردار نباشند. اين در 
شرايطي است که با وعده های پرطمطراق فدراس��يون و وزارت قرار بود 

استاديوم ها جاي امني براي تماشاگران و لذت بردن از فوتبال شود.
با توجه به بی تفاوتی وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال نسبت به مرگ 
عماد شش ساله به نظر می رسد قوه قضائيه بايد ورود جدي نسبت به اين 
حادثه تلخ داشته باشد و با ريشه يابی و معرفي متخلفان اجازه ندهد که 
خون عماد پايمال شود. در اين راستا مديران وزارت ورزش و فدراسيون 
فوتبال بايد در دادگاه پاسخگوي سوءمديريت هايي باشند که سبب شده 
يک کودک قرباني شود. با توجه به رويکرد جديد قوه قضائيه که با حضور 
آيت اهلل رئيسي در رأس آن صورت گرفته، اين اميدواري وجود دارد که 
به پرونده اتفاق تلخ دوشنبه شب در ورزشگاه آزادي به دقت و سرعت 
رسيدگي شود و هر کدام از مقصران اين اتفاق با توجه به سهمي که در 

اين ماجرا داشته اند، مجازات شوند. 
برخورد قاطع با عوامل چنين حوادث تأسف برانگيزی سبب خواهد شد تا 
ديگر مديران فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش نسبت به جان هواداران 
فوتبال بی تفاوت نباشند و مانند امروز نباشد که مرگ يک کودک شش 
ساله حتي تکانشان هم نمی دهد و قدمی برای برخورد قاطع و محکم  با 

عوامل اصلي سوءمديريت هاي مرگبار بر نمی دارند.

سردار اولين گلزن فصل جديد اروپا
شکست ليورپول، چلسی و تس��اوی بارس��لونا و گلزنی سردار آزمون 
مهم ترين اتفاقات شب اول فصل جديد ليگ قهرمانان اروپا بود. هفته 
اول مرحله گروهی اين رقابت ها سه شنبه شب آغاز شد و آبی و اناری ها 
در شب بازگشت ليونل مسی در خانه دورتموند با تساوی متوقف شدند، 
اما مهاجم ايرانی زنيت تنها گل تيمش را در مصاف با ليون به ثمر رساند 

تا همچنان کليدی ترين بازيکن تيم روسی باشد. 
  شکست قهرمان

مدافع عنوان قهرمانی با باخت خارج از خانه مقابل ناپولی فصل جديد 
ليگ قهرمانان را با شکس��ت آغاز کرد. تيم يورگن کلوپ در اين بازی 
دور از انتظار ظاهر شد و هيچ کدام از گل های خورده را نتوانست جبران 
کند. حاش��يه اصلی اين ديدار پنالتی دقيقه ۸0 بود که منجر به گل 
اول ناپولی شد. سرمربی قرمزها با خشم از تصميم نادرست داور انتقاد 
کرد: » چه می توانم بگويم، من شک ندارم که آن صحنه پنالتی نبود. 
خيلی روشن و واضح بود که نبايد به نفع حريف پنالتی گرفته می شد، 
ولی ديگر نمی شود چيزی را تغيير داد. بايد از خودمان انتقاد کنيم. ما 

می توانستيم بهتر کار کنيم.« 
کارلو آنچلوتی، سرمربی ناپولی اما شاگردانش را اليق پيروزی دانست: 
»پيروزی فوق العاده ای بود و ما شايسته  اش بوديم. اين تيم می تواند به 
مراحل باالتر در اروپا برسد. فصل پيش نيز پيروز شديم، اما نتوانستيم از 
مرحله گروهی صعود کنيم. امسال بايد اين کار را انجام دهيم. نمی توانيم 
آسوده باشيم. بايد با همين ذهنيت در بازی های بعدی به ميدان برويم. 
تنها راه شکست قهرمانان ليگ قهرمانان اين است که باکيفيت و با تمام 
وجود برابرش��ان بازی کنيد. من بازی مان در دقايق پايانی را دوس��ت 
داش��تم، چون پس از ۸0 دقيقه رقابت باورمان را از دست نداديم.« در 

ديگر ديدار گروه E، سالزبورگ ۶ بر 2 خنک را درهم کوبيد. 
  راضی به تساوی

در گروه ششم هر دو بازی با تساوی به پايان رسيد. دورتموند در خانه با 
بارسا به تساوی بدون گل دست يافت و اينتر و اسالوياپراگ هم بعد از 
تساوی يک- يک به کسب يک امتياز رضايت دادند. کاتاالن ها در سيگنال 
ايدوناپارک، ليونل مسی را يک نيمه در اختيار داشتند، اما حضور او نيز 
نتوانست به تيم والورده کمک کند. آنسو فاتی، ستاره 1۶ ساله بارسا 5۹ 
دقيقه برای تيمش بازی و رکورد جوان ترين بازيکن بارسلونا در يک بازی 
اروپايی را به نام خود ثبت کرد. فاتی پس از آن جای خود را به مسی داد 
تا مهاجم آرژانتينی اولين بازی فصل را برای تيمش انجام دهد. در پايان 
بازی سرمربی بارس��ا به برتری دورتموند اذعان داشت: »نتيجه همين 
است که هست. حريف خيلی ما را آزار داد و بايد به آن اعتراف کرد. آنها 
خطرساز ظاهر ش��دند و ما در ضربات پايانی کم دقت بوديم. دورتموند 
صاحب يک پنالتی شد و يک بار تيرک دروازه مان را لرزاند. اين تيم در 

خانه بسيار قدرتمند است. اين ديدار بازی سختی برای ما بود.«
  درخشش سردار

ليون در حالی ميزبان زنيت بود که به نتيجه ای بهتر از تساوی يک- يک 
دست نيافت. سردار آزمون، مهاجم ايرانی زنيت سن پترزبورگ گل اول 
بازی را به ثمر رساند و تيم فرانسوی برای جبران گل خورده به هر دری 
زد. س��ردار اولين گل فصل 2020 – 201۹ ليگ قهرمان��ان را به ثمر 
رساند و اين سومين گل او در ليگ قهرمانان به شمار می رود. حاال تعداد 
گل های آزمون در اين رقابت ها به عدد 3 رسيده است، رکوردی که پيش 
از اين علی دايی ثبت کرده بود. سرگئی زماک، سرمربی زنيت از اينکه 
ستاره ايرانی به رغم مصدوميتش بازی درخشانی ارائه کرده ابراز شگفتی 
کرد: »آزمون مصدوم ش��ده بود، ولی بعد از مصدوميت، عضالتش گرم 
بود و خودش متوجه نشده بود که شدت مصدوميتش چقدر است. برای 
همين او در زمين ماند و گلزنی کرد. هدف ما اين است که بازی به بازی 
جلو برويم. بايد ببينيم در جريان بازی ها چه اتفاقی می افتد و چه نتايجی 

به دست می آيد.« بنفيکا در خانه 2 بر يک از اليپزيش شکست خورد. 
در گروه آخر بازی ها نيز چلسی در استمفوردبريج با يک گل به والنسيا 
باخت تا فرانک لمپارد اولين مربی تاريخ اين تيم باشد که ليگ قهرمانان را 
با شکست آغاز می کند. آژاکس هم با سه گل ليل را از پيش رو برداشت.

 محمد بنا: خدا را شکر که تا نزديک سکو رفتيم!

آگهى مزایده جایگاه سی ان جی 
نوبت اول

   محمود على امیرى- سرپرست شهردارى الشتر 

آگهى تغییرات شرکت تکنو تار سهامى عام به شماره ثبت 13807 
و شناسه ملى 10861658680 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (603541)

آگهى مفقودي 
ــرگ ســبز)،  ــت (ب ــالم وضعی ــرگ اع ــم از ب ــدارك اع ــه م کلی
ــدل  ــزدا م ــوارى م ــودروى س ــند مادرخ ــت و س ــند مالکی س
1387 بــه رنــگ ســفید روغنــى و بــه شــماره موتــور 
 NAGBSX7CC11C00362 ــه شــماره شاســى LF10411150 و ب
و بــه شــماره انتظامــى ایــران 15- 626 ق 32 مفقــود شــده و از 

ــاقط اســت. ــار س ــه اعتب درج

آگهى حراج عمومی
به شرح جدول پیوست از طریق  نسبت به واگذاري به صورت اجاره 7 باب دکه

حراج و بر مبناي پایه قیمت کارشناسی اقدام نماید.
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