
ی  کنش ه�ا ا و
سعيد احمديان

    گزارش
ن�����ه  گا و د
اهالي ورزش به 
درگذشت سحر خدایاري و عماد صفی یاری که 
براي اولي با بیانیه های تند و براي دومي با سکوت 
همراه بود، نش�ان دهنده نگاه سیاسي مدیران 
ورزش، نماین�دگان مجلس و س�لبریتي هاي 
ورزش�ي ب�ه م�رگ ه�واداران فوتبال اس�ت.
پنج روز از م��رگ تلخ عم��اد صفی یاری کودک 
شش ساله در ورزشگاه آزادي می گذرد و خانواده 
عماد در حال آماده شدن براي برگزاري مراسم 
روز هفتم درگذشت فرزندش��ان هستند. با این 
حال سکوت برخي از چهره های مشهور ورزشي، 
مدیران ورزش و نمایندگان مجلس برابر چنين 

مرگ دردناکي قابل تأمل است.
  بی تفاوتی وزیر و رئیس به مرگ عماد

در حالي چهارشنبه ش��ب گذشته جلسه مشترک 
رؤساي فدراس��يون ها و وزیر ورزش برگزار شد که 
انتظار می رفت این جلس��ه تحت تأثير مرگ عماد 
قرار داشته باشد و وزیر ورزش به عنوان متولي ورزش 
کش��ور و رئيس فدراسيون فوتبال نس��بت به این 
موضوع واکنش نشان دهند. البته انتظارها بی فایده 
بود، چراکه به رغم اظهارنظر دیرهنگام مازیار ناظمی 
درخصوص دلجوی��ی از خانواده عماد نه مس��عود 
س��لطاني فر و نه مهدي تاج نس��بت به این مسئله 
واکنشي نشان ندادند و ترجيح دادند سکوت کنند. 
نکته قابل تأمل تر صحبت های تاج و سلطاني فر در این 

جلسه بود. صحبت هایی که به صورت مستقيم مربوط 
به آماده سازی زیرساخت های امنيتي ورزشگاه های 
فوتبال بود، همان زیرساخت هایی که نقص آن سبب 
شد تا عماد شش س��اله جانش را از دست بدهد. با 
وجود ارتباط مرگ دردناک عماد با این زیرساخت ها، 
هم وزیر و هم رئيس فدراسيون فوتبال به تمجيد از 
این زیرساخت ها پرداختند تا بی تفاوتی شان به مرگ 

عماد بيشتر از قبل مشخص شود.
مه��دي تاج در جلس��ه وزی��ر ورزش ب��ا رئيس 
فدراس��يون های ورزش��ي ب��ا س��کوت درباره 
مرگ عماد، مدعي ش��د که الکترونيکي ش��دن 
بليت فروشی مانند صعود به جام جهاني دستاورد 
بزرگي اس��ت: »بی ش��ک هر تغيير روی��ه ای با 
هزینه هایی همراه اس��ت، اما باور داریم فروش 
الکترونيکی بليت، اتفاق مثبتی برای فدراسيون 
فوتبال و ورزش کشور خواهد بود.« در حالي تاج 
در ادعاهایش معتقد اس��ت هر کاري هزینه ای 
دارد که مرگ عماد شش ساله یکي از هزینه های 
بليت فروشی الکترونيکي در ورزشگاه های فوتبال 
است. مسئله ای که سبب شده نواقص گيت ها و 
داربس��ت هایی که براي عبور تماشاگران تعبيه 
شده هنوز سه هفته از ليگ نگذشته است، باعث 
مرگ یک کودک شش ساله در ورزشگاه ها شود.

حال یک س��ؤال از رئيس فدراس��يون فوتبال با 
توجه به ادعاي مطرح شده او که هر تغيير رویه ای، 
هزینه ای دربر خواهد داشت، مطرح می شود و آن 
اینکه آیا اگ��ر به جاي عماد صفی ی��اری، فرزند 

وي در ورزش��گاه فوتبال قرباني زیرساخت های 
امنيتي جدید استادیوم ها می شد، آن زمان هم 
رئيس فدراسيون فوتبال اینطور بی تفاوت از کنار 
مرگ یک کودک می گذشت و مدعي می شد هر 

تغييري هزینه ای دارد!
عالوه بر تاج، وزی��ر ورزش هم در صحبت هایش 
ترجيح داد درباره ماج��راي مرگ یک کودک در 
ورزشگاه سکوت کند و در حالي که فوتبال کشور 
به دليل سوءمدیریت هاي صورت گرفته در تأمين 
زیرساخت ها براي تماشاگران در ورزشگاه ها در 
سوگ مرگ یک کودک نشسته است، در اظهاراتي 
که بيشتر یک بيانيه سياس��ي بود از آماده بودن 
زیرساخت های استادیوم ها براي ورود بانوان خبر 
دهد: »زیرساخت ها در تمام استادیوم های کشور 
برای ورود بانوان به ورزشگاه ها آماده است. ورودی 
جداگانه، مکان ویژه بانوان، س��رویس بهداشتی 
جداگانه، معبر ها و راه��روی جداگانه، جایگاه و 
انتظامات جداگانه همگی آماده است تا بانوان با 
رعایت مالحظات فرهنگی، شرعی و امنيت کامل 

وارد ورزشگاه ها شوند.« 
ادعاي وزیر ورزش درباره آماده بودن شرایط براي 
حضور بانوان در ورزشگاه ها در شرایطي است که 
هنوز یک هفته از مرگ یک کودک شش ساله به 
دليل نداشتن ایمني الزم در ورودي تماشاگران 
نمی گذرد. مسئله ای که نشان می دهد یک هوادار 
براي رفتن به ورزشگاه نمی تواند تضمين جاني 

داشته باشد، می خواهد خانم باشد یا آقا.

  نگاه سیاسي به مرگ هواداران
عالوه بر س��کوت مهدي تاج و مسعود سلطاني فر 
درباره مرگ عماد و دميدن آنها بر طبل ایمن بودن 
ورزشگاه ها، نمایندگان مجلس و سلبریتي هاي 
ورزش��ي هم که در ماج��راي م��رگ دختر آبي 
انتقادات تندي را مطرح کرده بودند در این ماجرا 
س��کوت کرده اند و کمتر واکنشي نشان داده اند. 
این در شرایطي است که یکي از وظایف مجلس، 
نظارت بر عملکرد وزیران است و در ماجراي مرگ 
عماد، بدون شک وزارت ورزش به عنوان یکي از 
مقصران اصلي شناخته می شود و در صورتي که 
نمایندگان نگاه سياسي به مرگ هواداران فوتبال 
نداشته باشند باید با احضار وزیر ورزش در این باره 
از وي پاسخ بخواهند. با وجود گذشت یک هفته 
از مرگ کودک شش س��اله در ورزشگاه آزادي، 
اما مجلس در این باره سکوت کرده است، آن هم 
در ش��رایطي که مصاحبه ه��ا و توئيت هاي تند 
نمایندگان مجلس درباره مرگ س��حر خدایاري 

واکنش قوه قضائيه را به همراه داشت.
ع��الوه ب��ر نماین��دگان مجل��س، برخ��ي از 
سلبریتي هاي ورزشي و چهره های مشهور فوتبال 
هم با وجود واکنش درب��اره مرگ دختر آبي، در 
ماجراي عماد سکوت کرده اند. چهره هایی مانند 
علي دایي ج��واد نکونام در حال��ي درباره مرگ 
عماد سکوت کرده اند که در ماجراي مرگ سحر 
خدایاري از خود واکنش نشان دادند و انتقادات 

تندي را مطرح کرده بودند.
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نگاهي به واکنش های دوگانه اهالي ورزش به درگذشت سحر خدایاري و عماد صفی یاری

دنيا حيدري

 صعود شاگردان کوالکوویچ 
به فینال  با پیروزی مقابل کره جنوبی

 والیبال ایران امروز 
برای قهرمانی آسیا می جنگد

3 ب�ر ی�ک  ب�ا پی�روزی  تی�م مل�ی والیب�ال کش�ورمان 
صع�ود  آس�یا  قهرمان�ی  فین�ال  ب�ه  کره جنوب�ی  مقاب�ل 
می جنگ�د.  قهرمان�ی  ج�ام  ب�رای  ام�روز  عص�ر  و  ک�رد 
در ادامه رقابت های واليبال قهرمانی آس��يا، تيم ملی کشورمان عصر 
دیروز در مرحله نيمه نهایی به مصاف تيم کره جنوبی رفت. کوالکوویچ 
برای این بازی حساس تيم کش��ورمان را با ترکيب ميالد عبادی پور، 
سعيد معروف، فرهاد قائمی، سيد محمد موسوی، امير غفور، علی اصغر 
مجرد و محمدرضا حضرت پور راهی ميدان کرد. هرچند دو تيم در ست 
اول بازی را نزدیک آغاز کردند اما این ست با برتری 25 بر 23 ایران به 

پایان رسيد تا دو تيم در ست شماری یک – یک مساوی شوند. 
تيم کشورمان که با برد ست دوم روحيه گرفته بود، ست سوم را هم بهتر 
از کره ای       ها آغاز کرد و دو تيم در حالی به وقت فنی اول استراحت رفتند 
که نتيجه 8 بر 5 به نفع ایران بود. این برتری ادامه داش��ت و کره ای       ها 
برخالف س��ت اول توان جلو افتادن در امتيازات را از تيم کش��ورمان 
نداشتند تا وقت دوم فنی استراحت هم با حساب 16 بر 12 برای ایران 
رقم بخورد و در نهایت این ست هم 25 بر 22 به نفع ایران به پایان رسيد 
تا تيم ملی کشورمان 2 بر یک در ست شماری پيش بيفتد و تنها یک 

ست دیگر برای صعود به فينال نياز داشته باشد. 
ست چهارم با بازی پایاپای و نزدیک ایران و کره آغاز شد و دو تيم امتياز به 
امتياز با هم باال آمدند اما وقت اول فنی استراحت مانند سه ست گذشته این 
بار هم با برتری ایران و نتيجه 8 بر 7 به دست آمد. بازی نزدیک دو تيم ادامه 
پيدا کرد و این بار کره ای       ها بودند که وقت دوم فنی استراحت را با نتيجه16 
بر 15 به نفع خودشان به پایان رساندند. در امتيازهای پایانی بازی درگيری 
ميالد عبادی پور با یکی از بازیکنان کره، بازی را به جنجال کش��اند و برای 
دقایقی متوقف کرد. با این حال این ست نزدیک و جنجالی را ایران با نتيجه 
25 بر 22 پيروز شد تا در نهایت تيم کشورمان با نتيجه 3 بر یک کره جنوبی 

را شکست دهد و با صعود به فينال، امروز برای قهرمانی آسيا بجنگد. 

شيوا نوروزی

 سردرگم و به هم ریخته مثل رئال
 شش ماه از بازگشت دوباره زین الدین زیدان 
به رئال گذشته و مشکالت پرتعداد تيم به 
وضوح قابل مشاهده اس��ت. روخی بالنکو 
فصل پردردسری را در الليگا آغاز کرده، اما 
همه اميد آنها به ليگ قهرمانان بود؛ رقابتی 
بزرگ که با سه قهرمانی متوالی رئال مادرید 
همراه بوده، به همين خاطر است که همه 
منتظر تأثيرگذاری زیدان باتجربه و موفق 
در بازی با پاری س��ن ژرمن بودن��د. با این 
حال نتيجه جور دیگری رقم خورد و پيروزی 3 بر صفر به س��کوی پرتاب 
پاریسی ها تبدیل شد. سرمربی فرانسوی مش��کالت تيم را در چند بازی 
اخير پذیرفته، اما باید به زیدان یادآوری کرد که نتایج نااميد کننده تيم از 
بازی های پيش فصل شروع ش��ده و اميدها برای برطرف شدن مشکالت 
کمرنگ و کمرنگ تر می شود. در فصل نقل و انتقاالت تابستانی بيش از 300 
ميليون یورو سرمایه گذاری شده، اما دو باخت به بایرن و اتلتيکو پيش از آغاز 
رسمی فصل نشان از به هم ریختگی و سردرگمی تيم داشت. اختالف نظر 
زیدان با مدیران باشگاه و اصرارهای مکرر برای به خدمت گرفتن پل پوگبا 
یکی چالش های پنجره نقل و انتقاالت بود. سران رئال حتی حاضر بودند با 
مدیران تاتنهام و آژاکس برای خرید کریستين اریکسون و دنی فن دیبيک 
وارد مذاکره شوند، ولی زیزو از موضعش کوتاه نيامد؛ یا پوگبا یا هيچ کس 
دیگر! زمان به پایان رسيد و باشگاه هيچ جایگزینی برای دنی سبایوس یا 
مارکوس لورنته به خدمت نگرفت. به همين خاطر است که زیدان حاال شش 
هافبک از جمله ایسکو و رودریگوئز را در اختيار دارد که همگی ميل به حمله 
دارند. به این چالش ها باید مشکل مصدوميت ها را نيز افزود. در حال حاضر 
تعداد زیاد بازیکنان مصدوم رو به افزایش است و از این نظر نيز دست زیدان 
بسته است. اولين باخت در ليگ قهرمانان زنگ خطر بزرگی برای رئال و 
زیدان بود. این تيم هنوز در الليگا شکست نخورده و بازی فردا شب در زمين 

سویا می تواند سرنوشت ساز باشد. 

سانتياگو سيگوئرو

مارکا

بازتاب گسترده حضور بانوان محجبه ایران 
در وزنه برداری جهان

همه دوربين ها زوم بود روی تخته؛ درست زمانی که پوپک بسامی به عنوان 
نخستين زن ایران برای زدن وزنه رفت. یک بار دیگر همه نگاه ها روی بانوان 
ورزش��کار ایران بود که بار دیگر با حجاب گامی نو برداشتند. حضور بانوان 
وزنه بردار ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان 2019 بازتاب گسترده ای داشت. 
تيم چهار نفره ایران )پوپک بسامی، الهام حسينی، ابریشم ارجمندخواه و 
پریسا جهانفکریان( که اگرچه در گام نخست تنها به یک عنوان ششمی اکتفا 
کرد، اما حضور آنها بيش از قهرمانی در دنيا بازتاب داشت. بازتابی از تداوم 
حضور ورزشکاران باحجاب ایرانی که این بار موفقيت در وزنه برداری را نشانه 

رفته اند و دنيا را بار دیگر خيره توانایی های خود کرده اند.

خش�����ش  ر د      بسکتبال
بسکتبال ایران 
در مس��ابقات جام جهاني و کس��ب س��هميه 
المپيک 2020 توکيو عالوه بر تغيير نگاه ها به 
این رشته و ملی پوشانش باعث صعود پنج پله ای  
ایران در آخرین رنکينگ فدراس��يون جهاني 
بسکتبال شد. بر طبق آخرین رده بندی تيم های 
ملي دنيا از س��وي فيبا در ماه سپتامبر و بعد از 
پایان مسابقات جام جهاني تيم ملي بسکتبال 

کشورمان با پنج پله صعود نسبت 
به گذشته در رده بيست و دوم 
جه��ان ق��رار گرفت. ب��ر این 
اساس تيم ملی ایران با امتياز 
۴۴3/7 در رده بيس��ت و دوم 

جه��ان و دوم منطق��ه آس��يا و 
اقيانوسيه ایستاد. این در حالي است 

که تيم کشورمان در رده بندی قبلي در 
جایگاه بيست و هفتم این جدول قرار 
گرفته بود. در این رنکينگ تيم امریکا 
با وجود کس��ب نتایج دور از انتظار در 
جام جهانی همچنان جایگاه نخست را 

به خود اختصاص داده است. اسپانيا 
قهرمان مسابقات جام جهانی در 

جای��گاه دوم و اس��تراليا با 

هشت پله صعود در جایگاه سوم قرار گرفته اند. 
تيم ملی بس��کتبال ای��ران در مس��ابقات جام 
جهانی چين با کس��ب جایگاه بيست و دوم به 
عنوان تيم برتر قاره آس��يا ب��ه المپيک توکيو 

کرد.2020 صع��ود 

شخصًا به سفرهاي خارجي رؤساي فدراسیون ها نظارت می کنم

صعود 5 پله اي ایران در فیبا 

     حاشيه وزی�ر ورزش و 
جوانان در جلسه 
مشترک با رؤسای فدراسیون ها به لزوم مدیریت 
هزینه ها در شرایط خاص اقتصادي کشور اشاره 
و تأکید کرد که از این پس ش�خصاً به سفرهاي 
خارجي رؤساي فدراسیون ها رسیدگي می کند. 
سلطاني فر گفت: »یکی از مواردی که روی آن تأکيد 
جدی دارم، مدیریت سفرهای برون مرزی رؤسای 
فدراسيون های ورزشی است که برخی از آنها کاماًل 
غيرضروری است. با اینکه بارها این موارد را تذکر 
داده ایم، متأس��فانه برخی موارد حل نشده است. 

از این پس رؤسای فدراس��يون ها برای سفرهای 
برون مرزی باید ش��خصاً از من مجوز بگيرند تا بر 
فرآیند صرفه جویی نظارت دقيق داش��ته باشيم. 
ورزش ما امروز مانند دیگر عرصه ها به ش��دت از 
سمت نيروهای دشمن در معرض تهدید و تخریب 
است. هرگز اینقدر حاشيه نداشته ایم و متأسفانه 
بعضی ها در داخل کش��ور همزم��ان با تحریکات 
خارجی هم به این موارد کمک می کنند تا بيشتر 
از قبل تهدید شویم. امروز در شرایطی هستيم که 
از جهات مختلف تحت فش��اریم. بنابراین انتظار 

مدیریت و جدیت بيشتری دارم .«

حرف تان حرف باشد آقای وزیر!
تصميم خوبی است، البته اگر به مرحله اجرا برسد و مثل خيلی وعده های دیگر 

در حد یک حرف و شعار باقی نماند!
با وجود لغو بس��ياری از اعزام های بين المللی و ش��رایط سختی که به بهانه 
صرفه جویی های مالی برای ورزش��کاران رقم خورده، همچنان حضور افراد 
متفرقه در س��فرهای برون مرزی یکی از بزرگ ترین مشکالت ورزش است 
که باعث پایمال شدن حق ورزشکاران می ش��ود، به طوری که در بسياری از 
اعزام های برون مرزی تعداد حضور افراد متفرقه که حضورشان نه لزومی دارد 
و نه هيچ توجيه منطقی، از ورزشکاران بيشتر است و گاه به دليل حضور همين 
افراد نام مربی، پزشک، کادر فنی یا گاه حتی برخی ورزشکاران خط می خورد 
و اعتراض ها هم راه به جایی نمی برد. حال اما به نظر می رسد کارد به استخوان 

رسيده که وزیر خود قرار است در این خصوص ورود کند!
با وجود شرایط حساس اقتصادی کشور که ترکش های آن متوجه ورزش هم 
شده، حاال حضور افراد متفرقه در سفرهای برون مرزی بيش از هر زمان دیگری 
به چش��م می آید و صدای خيلی ها را درآورده، به طوری که سلطانی فر برای 
برخورد با آن تصميم تازه ای گرفته و مدعی اس��ت زین پس خودش شخصاً 
در خصوص نفراتی که قرار است در سفرهای برون مرزی حضور داشته باشند 
تصميم می گيرد. بدون شک این بهترین تصميمی اس��ت که وزیر ورزش از 
روزی که بر صندلی ریاست س��اختمان وزارت ورزش نشسته، گرفته است. 
البته به شرط آنکه این تصميم با همان جدیتی که بيان می شود، اجرا هم شود 
که در این صورت انتظار می رود س��لطانی فر قبل از هر چيز از دوروبری های 

خود شروع کند!
حضور افراد به بهانه های مختلف در سفرهای برون مرزی نه فقط هزینه هنگفتی 
روی دست فدراسيون ها و کل ورزش می گذارد، بلکه حق ورزشکاران را نيز 
ضایع می کند، وقتی نام آنها به دليل حضور افراد متفرقه خط می خورد یا شانس 
همراهی کادر فنی و پزشکی را به دليل پر شدن ليست توسط افراد غيرمسئول 
ندارند. آنچه مسلم است ورود وزیر ورزش می تواند در این خصوص تأثيرات 
بسياری داشته باشد اگر با جدیت پيگيری شود، هرچند که وزیر باید با اشراف 
کامل به بررسی نفرات اعزامی بپردازد، چراکه اکثر آنها همواره به بهانه های 

دهان پرکن مجوز حضور در البه الی کاروان های اعزامی را می گيرند. 
در این راستا، جدا از رؤسای فدراسيون ها که حضورشان گویا در تمامی سفرها 
الزم و ضروری است )بی آنکه کوچک ترین تأثير مثبتی در مسائل فنی یا حتی 
انضباطی داشته باشند!( نفرات دیگری هم هستند که با عنوان های مختلف 
راهی می ش��وند. برای نمونه روابط عمومی که در قالب حراست مجوز سفر 
می گيرد یا همراهان دیگری که با همين القاب دروغين یا حتی دهان پرکن، اما 
بی فایده هزینه های هنگفت روی دست ورزش گذاشته اند و حق ورزشکاران 
را پایمال کرده اند. حرف های وزیر ورزش، اما می تواند نور اميدی باشد برای 
مقابله با افراد سودجویی که سال هاست حق ورزشکاران را پایمال کرده اند و 
هزینه های هنگفتی را روی دست ورزش گذاشته اند. البته این برخورد باید از 

همان اطرافيان خود وزیر شروع و به فدراسيون ها ختم شود، البته اگر بشود! 
عدم توجه به وعده های داده ش��ده، طی این س��ال ها باعث ایجاد بدبينی به 
وعده های رنگارنگ شده است. وعده هایی که بدون شک اگر به آنها جامه عمل 
پوشانده شده بود امروز شخص وزیر ناچار نبود برای واداشتن فدراسيون ها به 
اعمال قانون، خودش دست به کار شود. شاید این بار، تصميم خوبی که گرفته 

شده به مرحله اجرا درآید، البته شاید... اگر حرف وزیر حرف باشد.

 از اولین باخت رئال در لیگ قهرمانان 
تا فرار اتلتیکو از باخت

زیدان: روحیه جنگندگی نداریم!
فصل نگران کننده کهکشانی ها با شکست در ليگ قهرمانان وارد فاز جدیدی 
شده است تا جایی که حتی هواداران صراحتاً زیدان را عامل ناکامی های 
رئال مادرید می دانند. در پایان هفته اول ليگ قهرمانان اروپا پی اس جی 
در پارک دوپرنس با سه گل رئال را تحقير کرد، اما اتلتيکو همشهری رئال 
از شکست برابر یووه گریخت. منچسترس��يتی و بایرن مونيخ هم اولين 

پيروزی های خود در فصل جدید را به دست آوردند.
  نگرانی های زیزو

تيم زیدان اولين باخت در فصل جدید را در ليگ قهرمانان اروپا در بدترین 
زمان ممکن تجربه کرد. ب��ا اینکه انتظار می رفت رئالی ها در ش��بی که 
پاری سن ژرمن س��ه بازیکن کليدی خود یعنی کاوانی، امباپه و نيمار را 
در اختيار ندارد دست پر پاریس را ترک کنند، ولی درخشش دی ماریا و 
مونير برد 3 بر صفر را برای تيم توخل رقم زد. این نتيجه دو رکورد منفی را 
برای قوهای سفيد ثبت کرد؛ آنها بعد از 1۴ سال اولين بازی شان در ليگ 
قهرمانان را با شکست پشت سر گذاشتند و بعد از 57۴ بازی هيچ شوتی به 

سمت دروازه حریف نزدند! 
بازی ضعيف بازیکنان رئال به حدی بود که زین الدین زیدان، س��رمربی 
فرانسوی در نشست خبری اش نسبت به آینده تيم ابراز نگرانی کرد: »در 
این بازی از جدیت و سختگيری به دور بودیم و این مسئله در چنين سطحی 
از رقابت ها باعث نگرانی  ام می شود. همه دوئل ها را به  پی اس جی باختيم. 
وقتی توپ را در اختيار ندارید، مشکل بتوانيد در جریان بازی قرار بگيرید. 
تقریباً در تمام 90 دقيقه کار خاصی انجام ندادیم و آنها از ما سر بود. جدیت 
چندانی در بازیکنان ندیدم. وقتی توپ بين شما و بازیکن حریف است باید 
پای خود را برای در اختيار گرفتن توپ حرکت دهيد. باید به سمت توپ 
بروید و برای گرفتنش تالش کنيد، اما اگر این کار را انجام ندهيد، نمی توانيد 
برنده دوئل شوید. جدیت را باید خود بازیکنان در زمين ایجاد کنند. همه 
بازی ها مهم هستند و حاال باید به بازی بعدی با سویا فکر کنيم. این هم یک 

بازی بود که در هر صورت به شکل بدی برای ما تمام شد.«
  شایسته واقعی

توماس توخل بازیکنانش را شایسته برتری در مصاف با رئال خواند. پاریسی ها 
آنقدر در بازی خانگی فوق العاده ظاهر شدند که مادریدی ها عمالً هيچ حرفی 
برای گفتن نداشتند. نمایش درخشان پی اس جی، ستایش سرمربی تيم از 
بازیکنان را به همراه داشت: »بازی خوبی را به نمایش گذاشتيم. بازیکنان روز 
به روز در حال بهتر شدن هستند. بازی کردن هر سه روز یک بار آسان نيست. 
با این حال باید بگویم بازی کردن بدون نيمار،کاوانی و امباپه یک امتياز دارد و 
آن اینکه بسياری شانسی برای پيروزی ما قائل نيستند و این باعث می شود تا 
فشار زیادی روی بازیکنان نباشد. پيروزی برابر تيم بزرگ رئال آسان نيست. 
باید از همه نظر خوب بود. ما بازی بسيار خوبی را به نمایش گذاشتيم و البته 
شانس هم با ما همراه بود، اما با شایستگی به پيروزی رسيدیم. هواداران هم 
در کس��ب این پيروزی به خوبی از ما حمایت کردند.« دیدار کلوب بروژ و 

گاالتاسرای نيز با تساوی بدون گل به پایان رسيد. 
   سایر بازی ها 

در شبی که المپياکوس در مصاف با تاتنهام، فيناليست دوره گذشته به 
تساوی 2 – 2 رسيد، بایرن مونيخ با سه گل دیداری آسان را مقابل ستاره 
سرخ پشت سر گذاشت. لواندوفسکی با زدن یکی از گل های باواریایی ها، 
دویستمين گل خود با پيراهن بایرن را به ثبت رساند. نيکو کواچ از اینکه 
بازیکنانش مسابقات ليگ قهرمانان را با برد قاطع ش��روع کرده اند ابراز 
خوش��حالی کرد: »از عملکرد تيمم در این دیدار راضی هس��تم، چراکه 
توانستيم سه گل به ثمر برسانيم و فرصت های زیادی را هم خلق کنيم.« 
در گروه C، دیناموزاگرب ۴ بر صفر آتاالنتا را برد و شاختار هم 3 بر صفر 
نتيجه را به من سيتی واگذار کرد. در گروه D نيز عالوه بر جدال لورکوزن و 
لوکوموتيو مسکو که با برتری 2 بر یک تيم روسی به پایان رسيد، یک بازی 
حساس دیگر هم برگزار شد. اتلتيکومادرید در آخرین دقایق از شکست 
خانگی برابر یووه گریخت. تساوی 2 – 2 با بانوی پير، آنتونيو سيمئونه و 
راه راه پوشان را نجات داد: »اینکه بازیکنان تسليم نشدند و تا پایان جنگيدند 
خوشحال کننده است. چنين روحيه ای را دوس��ت دارم. تسليم نشدن 

اميدوار کننده است و آن را دوست دارم. برابر حریفی قوی بازی کردیم.«
ساری، سرمربی یووه هم از اینکه تيمش پيروزی را با تساوی عوض کرده، 
ناراحت و عصبانی بود: »بازی  خوبی را به نمایش گذاش��تيم، اما چنين 
تساوی تلخ اس��ت و مزه بد آن را هنوز هم احس��اس می کنم. متأسفانه 
نتوانستيم از نتيجه به دست آمده محافظت کنيم. نقاط ضعفی از خود نشان 
دادیم که باید آنها را برطرف کنيم، در غير این صورت در بازی های بزرگ با 

مشکل مواجه خواهيم شد.«

بازي سیاسي با مرگ در زمین فوتبال!

 رقابت های کشتي آزاد قهرماني 
فريدون حسن 

    کشتی
جهان از روز پنج شنبه با انجام 
کش�تی های وزن های 57 و 65 
کیلوگرم آغاز شد که حاصل تالش کشتي گیران کشورمان در این 
دو وزن و س�همیه المپیک توس�ط رضا اطري نماینده وزن 57 
کیلوگرم کشورمان بود. اطري با برد دلچسب مقابل حریف بالروس 
در ثانیه پایانی ضمن صعود به رده بندی موفق به کس�ب اولین 
ش�د. ای�ران  آزاد  کش�تی  ب�رای  المپی�ک  س�همیه 

اميرمحمد یزدانی در وزن 65 کيلوگرم دیگر نماینده ایران در روز 
نخست بود که پس از پيروزی برابر حریفی از ترکمنستان در دومين 
مبارزه به وال��دس از کوبا 13 بر 9 باخت و با ح��ذف از این رقابت ها 

نتوانست سهميه المپيک را برای ایران بگيرد.
اما در مس��ابقات دیروز یونس امامی، نماین��ده وزن 70 کيلوگرم 
ایران در دیدار نيمه نهایی برابر کایپانوف از قزاقستان با نتيجه 8 بر 6 
شکست خورد  و از رسيدن به فينال بازماند تا عصر امروز برای مدال 

برنز روی تشک برود. در وزن 92 کيلوگرم عليرضا کریمی با برتري 
مقابل تمام حریفان در دیدار نيمه نهایی مقابل جبرایيلوف از روسيه 
با نتيجه قاطع 10 بر صفر به برتری رس��يد و مقتدرانه راهی فينال 
شد. کریمی در فينال با جی دن کاکس قهرمان سال 2018 جهان 

از امریکا مسابقه می دهد.
یداهلل محبی نيز در 125 کيلو دیگر نماین��ده ایران در روز دوم 
این رقابت ها بود که در س��ومين مبارزه و در یک چهارم نهایی 
برابر الکساندر خوتسيانيوس��کی از اوکراین و دارنده مدال برنز 
بازی های اروپایی از اوکراین روی تش��ک رفت و در یک مبارزه 
نزدیک با نتيجه 3 بر 2 شکست خورد و از رسيدن به نيمه نهایی 

بازماند و حذف شد.
در وزن المپيک��ی 7۴ کيلوگرم رضا افضلی در دور نخس��ت برابر 
خيندری گارزون کابالرو از کوبا به ميدان رفت و با ارائه یک نمایش 
ضعيف با نتيجه 5 بر 2 شکس��ت خ��ورد و وداع زودهنگامی از این 

رقابت ها داشت و سهميه المپيک را نيز از دست داد.

کشتي آزاد قهرماني جهان – قزاقستان 
 اطري سهمیه گرفت

کریمي مقتدرانه فینالیست شد 

مانی سعيدی


