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معاوضــه دیبــاال بــا صــاح کــه فرضیه
برخــی نشــریات ایتالیــا دربــاره تمایــل
ســران یوونتوس و لیورپــول برای انتقال
بهترین مهاجمان خود به اردوی مقابل
اســت ،صفحه اول این نشریه را تسخیر
کــرده اســت .ایــن در حالی اســت که هر
دو تیــم در فصل جــاری لیگ قهرمانان
اروپا تــا مرحله یکهشــتم نهایی پیش
تاختهانــد و تــا پایــان فصل جــاری حق
هیچ انتقال تازهای را ندارند.

پیــروزی جالــب پــاری ســنژرمن در
زمیــن منچســتریونایتد در دیدارهای
سهشــنبه شب لیگ فوتبال قهرمانان
اروپــا ،صفحــه اول این روزنامــه را به
طــور کامــل تحتالشــعاع خــود قرار
داده است .اکیپ اهمیت این پیروزی
را به ســبب غیبت چند مهــره نامدار
سنژرمن شامل نیمار و کاوانی بسیار
بــاال توصــف کــرده و منچســتر را یک
رقیب خاموش نامیده است.

عکــس اول ایــن روزنامــه نشــانگر ورود
مــردان رئال مادرید به شــهر آمســتردام
بــرای دیــدار شــب گذشــته ایــن تیــم بــا
آژاکــس هلنــد در لیــگ قهرمانــان اروپــا
اســت »AS« .ایــن ورود را بــه مثابــه بــاز
کــردن دروازههــای پیروزی بــه روی رئال
خوانــده اســت و در کنــار آن ،اظهــارات
تــازه جوســیپ بارتومئــو ،رئیس باشــگاه
بارســلونا را نیــز پیرامون اهــداف اروپایی
این تیم آورده است.

ربیعی :در حال بررسی پیشنهاد حضور
در هیأت مدیره پرسپولیس هستم

عکس :علی محمدی  /ایران

توتو اسپورت (ایتالیا)

اکیپ (فرانسه)

( ASاسپانیا)

وزیر سابق تعاون،کارو رفاه اجتماعی
شایعات را تأیید کرد
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رقابتهــای لیــگ برتــر فوتبــال ،ایــن
روزهــا بســیار فشــرده دنبــال میشــود و
تیمها تقریباً هــر  4روز یک بار به میدان
میروند .در این شرایط و با اینکه  2دیدار
از هفتــه هفدهم هنوز باقی مانده ،هفته
هجدهــم نیــز از راه رســید و بازیهــای
ایــن هفته ،امروز بــا انجام  2دیــدار آغاز
میشود.
 ëëپرسپولیسبهیکاهوازیدیگررسید
در اولیــن بــازی امــروز ،پرســپولیس
و اســتقالل خوزســتان از ســاعت  16در
ورزشــگاه آزادی به مصاف هم میروند.
دیداری کــه موعود بنیادیفــر به همراه
کمکهایش تــورج عیــوض محمدی و
علــی دودانگــه ،قضــاوت آن را برعهده
دارنــد .سرخپوشــان پایتخــت در حالــی
در ایــن بــازی به میــدان میرونــد که در
دیدار قبلی خود برابر فوالد 1-2 ،باختند
تا اولین شکســت فصل خود را متحمل
شــده و صــدر جــدول را از دســت دادند.
دیداری که حاشیههای فراوانی داشت و
واکنشهای مختلفی را از سوی بازیکنان
و مســئوالن باشــگاه پرســپولیس در پــی
داشت .شاگردان برانکو ایوانکوویچ حاال
بــرای حفــظ موقعیــت خــود در بــاالی
جــدول ،به دنبال پیــروزی در ایــن بازی
خانگی هستند و امیدوارند پیش از بازی
ســپاهان ،دوبــاره در صــدر جــدول قــرار
بگیرنــد .در مقابل اســتقالل خوزســتان
هم شرایط خوبی ندارد و با پیروز نشدن
در  10بازی گذشــته خــود ،در قعر جدول
ردهبنــدی جــای گرفتــه و بــرای فــرار از
ســقوط بــه دنبــال کســب امتیــاز در این
بــازی اســت .هرچند که شــاگردان کریم
بوســتانی بخوبی میدانند برای رسیدن
بــه امتیــاز در ایــن مســابقه ،کار بســیار
سختی در پیش دارند.
پرســپولیس در ایــن دیــدار ،احمــد
نورالهــی را بــه دلیل  4اخطــاره بودن در
اختیار ندارد و خبرهای رســیده حاکی از
آن اســت که بشار رســن و ماریو بودیمیر
احتماالً به ترکیب اصلی این تیم اضافه
شوند .در مقابل ،استقالل خوزستان هم
به بازیکنانی مانند میثم شاه مکوندزاده
و وحید خشتان امید دارد.
البتــه تیمهــای خوزســتانی در ایــن

فصل بزرگترین مانع برای پرسپولیس
بودنــد و قهرمــان  2دوره اخیــر لیــگ در
 5تقابل بــا نمایندگان این اســتان ،تنها
موفــق به کســب یک پیــروزی شــدهاند.
ایــن تیــم امــا بــرای رهایــی از طلســم
تیمهــای خوزســتانی ،بســیار امیــدوار
بــه آمــار خیرهکننــده خــود در بازیهای
خانگی اســت .جایــی که از  9بــازی23 ،
امتیاز کســب کرده و عنــوان بهترین تیم
بازیهــای خانگی را در اختیــار دارد و در
 7بازی اخیر کــه میزبان بوده 6 ،پیروزی
به دســت آورده اســت .آمار پرسپولیس
در تهــران برابر اســتقالل خوزســتان نیز
جالــب توجــه اســت و پرســپولیس در 4
تقابــل اخیــر برابــر ایــن تیم بــه پیروزی
رســیده .آبیهــای اهــواز در لیــگ برتر 6
بــار مغلــوب پرســپولیس شــدهاند و از
هیچ تیمی بیش از پرسپولیس شکست
نخوردهاند و نکته جالب این است که در
 3فصل گذشته هم ،جام قهرمانی لیگ
برتر به این  2تیم رسیده است.
ëëصحبتهایبرانکووبوستانی
برانکو در نشســت خبری پیش از بازی با
استقالل خوزستان ،گفت« :به این بازی
به عنوان شــانس پیــروزی نگاه میکنیم
امــا ایــن را هم نبایــد فرامــوش کنیم که
پدیده هفته پیــش در مقابل این تیم به
ســختی برنــده شــد .خوزســتان از قدیم
بازیکنــان خوب و جوانی داشــته اســت.
االن هــم در ایــن تیــم بازیکنــان جوانی
هستند که فرصت بازی دارند».
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در
مورد شرایط داوری بیان داشت« :هدف
مــا قهرمانــی اســت و از این فشــارهایی
کــه هســت ،شــانه خالــی نمیکنیــم .ما
خواهــان داوری محترمانــه هســتیم .در
دیــدار با فــوالد بازی یــک دقیقــه زودتر
از وقتهــای اضافی تعیین شــده تمام
شــد .خودتان شــاهد هســتید که داوران
بــرای ما به چــه شــکلی داوری میکنند.
یــک بازی را که داور برای ما عالی داوری
کرد ،کم مانده بود ســنگ بارانش کنند.
هر موقع ما نتیجه میگیریم ،این بحث
را راه میاندازنــد کــه داوران به ما کمک
میکنند در حالی که پرسپولیس بیشتر از
همه از داوری ضرر کرده است».

او در مــورد فشــردگی بازیهــا بیــان
کرد« :فشــردگی بازیها باعث شد تا دو
بازیکنمان مصدوم شوند چرا که زمانی
بــرای ریــکاوری نداشــتند .قبــل از بــازی
فینال لیگ قهرمانان یک بازی ســنگین
با سایپا داشتیم اما نخواستیم که بازی به
تعویــق بیفتد و در همان بــازی هم داور
به ما لطمه زد .فــردای آن بازی به ژاپن
رفتیم .بــا همه این اوصاف میگویند که
میخواهند ما را قهرمان کنند .میدانید
برنامــه چگونــه بــود؟ بــه ما گفتنــد این
برنامه شــما است .میشــد طور دیگری
آن را تغییــر داد؟ بــه مــا گفتنــد نه .پس
باید میپذیرفتیم .حاال بایــد خودم را از
برج میالد پایین بیندازم».
کریم بوستانی ســرمربی تیم فوتبال
استقالل خوزستان هم در نشست خبری
گفــت« :دو تیمی با هم بازی دارند که از
نظــر جدولی یکــی غنی و دیگــری فقیر
اســت .آنهــا بــا توجه بــه شکســت برابر
فوالد میخواهند در بازی مقابل ما پیروز
شــوند .مــا هم بــه دنبــال برد هســتیم و
نمیخواهیم دفاعی و ضد فوتبال بازی
کنیم .نمیخواهیم اتوبوس بچینیم که
گل نخوریم».
ëëپدیده،بدونیحییدربرزیل
در دومیــن بــازی امــروز صنعــت
نفت آبــادان و پدیــده از ســاعت 17:30
در ورزشــگاه تختــی آبادان با هــم دیدار
میکننــد .صنعت نفت هــم برای اینکه

تماشــاگران ســختگیرش را راضــی کند،
بایــد در ایــن بــازی نتیجــه بگیــرد و در
مقابــل ،پدیــده هــم کــه در ایــن فصــل
در حــد یــک مدعــی جــدی قهرمانــی
فصــل را آغــاز کرده بود ،پــس از  3هفته
نرســیدن بــه بــرد ،هفتــه قبل اســتقالل
خوزستان را شکســت داد و حاال امیدوار
اســت روند نیم فصل اول خــود را ادامه
دهــد .هر چنــد کــه پدیــده در بازیهای
اخیــر خــارج از خانه موفق ظاهر نشــده
و در  3دیــدار قبلی گلزنی نکرده اســت.
البته مشــهدیها در این مســابقه یحیی
گلمحمــدی ،سرمربیشــان را هــم بــه
دلیل اخــراج در هفته قبل روی نیمکت
ندارند .این دیدار جدال کم تساویترین
تیم لیگ (پدیده با  4تساوی) و رکورددار
تســاوی در لیــگ (صنعــت نفــت بــا 11
تساوی) است.
ëëجدالاروپاییتراکتورسازیواستقالل
بازیهای لیگ برتر فردا جمعه هم
بــا انجام  3دیــدار ادامه پیــدا میکند که
طی آن و از ســاعت  15:30تراکتورسازی
و اســتقالل در ورزشــگاه یادگار امام (ره)
تبریز با هــم دیدار میکننــد .دیداری که
اشکان خورشیدی به همراه محمدرضا
منصــوری و علیرضــا ایلــدروم ،آن را
داوری میکنند .بازی دور رفت این  2تیم
بــا نتیجه  3بر صفر به ســود آبیپوشــان
پایتخت به پایان رسید ولی قطعاًشرایط
در این بازی که در تبریز برگزار میشــود،
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هیــأت اجرایــی اتحادیه جهانــی بوکس
چنــد روز پیش نشســتی در ترکیــه برگزار
کــرد کــه یکــی از دالیــل برگــزاری ایــن
نشســت بررســی حضــور بوکســورهای
خانم با حجاب اســامی بود و در نهایت
این موضــوع مورد تأییــد اعضای هیأت
اجرایی قرار گرفت .تصویب حجاب برای
بوکس زنان خبر خوبی برای فدراســیون
بوکس ایران اســت که مدتهاست برای
ی این رشــته تــاش میکند و با
راهانــداز 
تصویب پوشــش زنان مســلمان مســیر
پیش رو هموار خواهد شد.
با تصویب حجاب برای بوکس زنان
زمــان آن فرا رســیده کــه بانــوان ایرانی
بــه آرزوی دیرینــه خــود دســت یابنــد.
بانوانی که به دلیل عالقه فراوان به این
رشــته حتی حاضــر شــدند مخفیانه در
زیرزمیــن تمرین کنند .البتــه این بانوان
عالقهمند تنها مشکلشــان علنی شدن
فعالیتشــان در ایــن رشــته نبــوده چرا
کــه آنها به دلیل نبود مربیان زن مجبور
بودند توسط مربیان آقا آموزش ببینند.
ëëغالمی:میخواستمبرایکشوردیگری
مبارزهکنم
زهره غالمــی ،یکی از بانــوان تهرانی
اســت که در این رشــته فعالیت میکند.
او کــه از تصویــب حجــاب توســط هیأت
اجرایــی اتحادیه جهانــی بوکس بی خبر
بــود ،پــس از شــنیدن ایــن خبر با شــوق

زهره غالمی

فــراوان گفــت« :این بهترین خبــری بود
که تاکنون شــنیدهام .تأیید لباس توســط
اتحادیــه جهانی گام بســیار بزرگی بود و
با تحقــق این موضــوع قطعــاً تیم ملی
زنــان هم بــزودی فعالیــت خــود را آغاز
خواهــد کــرد ».او ادامــه داد« :یکــی از
آرزوهای ما این اســت که برای تیم ملی
بانوان کشــورمان بازی کنیم و برای کشور
خودمــان افتخار آفرین باشــیم .هم من
و هــم ســایر خانمهایــی کــه در بوکــس
فعالیــت میکننــد ،یکــی از آرزوهــای
بزرگشــان حضور در تیم ملی و شرکت
در تورنمنتهــای بزرگــی همچــون
المپیک است ».فعالیت بانوان در رشته
خشــنی همچون بوکــس با روحیاتشــان
در تضاد اســت .غالمی درخصوص این
موضوع بیان داشــت« :تعاریــف آدمها
نســبت به یک موضــوع متفاوت اســت
مثالً یک فرد زمانی که نقاشی میکشد به
آرامش میرســد و یکی هم زمانی که در
رینگ مبارزه میکند ،آرام میشود .زنان
ایرانی پتانســیل باالیی در بوکس دارند و
تمرینات ما به گونهای است که انگار قرار
است در المپیک حضور یابیم .ما به این

نتیجه رسیدیم که اگر این رشته در ایران
فعالیت نکند برای کشــور دیگری مبارزه
کنیــم ولی باعث افتخار اســت کــه برای
کشور خودمان مبارزه کنیم».
ëëجعفری :برای ما بســیار آزاردهنده بود
کهنمیتوانستیممبارزهکنیم
فاطمــه جعفــری ،یکــی دیگــر از
دخترانــی اســت کــه عالقه شــدیدی به
بوکــس دارد .او گفــت« :ثــوری ،رئیــس
فدراسیون بوکس قولش را داده بودند تا
آخر ســال این اتفاق بیفتد و خوشحالم
کــه ایــن اتفاق افتاد .من  3ســال اســت
کــه بوکس کار میکنــم و هیچ وقت یک
مربــی خــوب بانــوان نداشــتیم .عالقــه
بانــوان ایرانی تا حدی اســت که آنها در
پارک با مربی آقا هم تمرین میکنند».
این بوکســور  22ســاله مشهدی بیان
داشــت« :بوکــس یــک رشــته المپیکی
اســت و بانــوان مــا در رشــتههای رزمی
تبحــر زیــادی دارنــد و در این رشــته هم
خانمهــای خیلــی قدرتمنــدی حضــور
دارنــد .بــا برنامــه ریزی مناســب بانوان
ایرانــی حتی میتواننــد در المپیک هم
مــدال بگیرنــد ».او تصریح کــرد« :خبر
تصویــب حجاب بــرای بوکس زنان غیر
قابــل باور بود و خیلــی از خانمهایی که
این ورزش را انجام میدهند ،باورشــان
نمــی شــود کــه باالخــره بــه آرزوی خود
رسیده اند .برای ما بسیار آزاردهنده بود
که نمی توانستیم مبارزه کنیم .مادرم با
وجود ایــن محرومیتها من را حمایت
کــرد و حتی میگفت اگــر میخواهی به

شکست زنیت در حضور  16دقیقهای آزمون

در چارچوب مرحله رفت یک شانزدهم لیگ اروپا ،سهشنبه شب فنرباغچه در
استانبول میزبان زنیت بود و یک بر صفر به پیروزی رسید تا زنیت برای صعود
به دیدار برگشت چشم داشته باشد .سردار آزمون که به تازگی به زنیت پیوسته،
در دقیقه  74این دیدار وارد میدان شد اما نتوانست مانع باخت زنیت شود.

وریا با محافظ در تمرین استقالل

تمریــن اســتقالل از ســاعت  ۱۱:۴۵روز گذشــته در زمین شــماره  2ورزشــگاه
آزادی برگزار شد .وینفرد شفر ،سرمربی استقالل ابتدا دقایقی با بازیکنانش
صحبت کرد و پس از اتمام صحبتهای او ،آبیپوشان تمرین را با نرم دوی
شروع کردند .سپس بازیکنان در چند گروه به صورت  4به  2بازی کردند و در
ادامه نوبت به فوتبال درونتیمی رســید .دیــروز وریا غفوری که بینیاش در
تمرین سهشــنبه دچار شکســتگی شد با گارد محافظ تمرین کرد .در صورتی
که او مشــکلی با گارد محافظش نداشــته باشد ،میتواند استقالل را در بازی
مقابل تراکتورسازی همراهی کند.

اعالم زمان دیدار ذوبآهن مقابل الغرافه

ذوب آهن سهشــنبه شــب گذشــته با پیروزی یک بر صفر مقابل الکویت به
مرحل ه دوم پلیآف لیگ قهرمانان آســیا صعود کرد و باید سهشــنبه هفته
آینده ســاعت  18:30در ورزشــگاه ثانی بن جاســم دوحه به مصاف الغرافه
برود .ذوبآهن در صورت پیروزی مقابل الغرافه در گروه  Aلیگ قهرمانان
بــا الوصل امــارات ،الزورا عــراق و برنده دیــدار النصر عربســتان با AGMK
ازبکستان همگروه خواهد شد.

سهراب مرادی زیر تیغ جراحی میرود

غالمرضــا نــوروزی رئیــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی دربــاره وضعیــت
آســیبدیدگی ســهراب مرادی از ناحیه کمر به ایسنا گفت« :با نشستی که با
کمیسیون پزشکی در محل فدراســیون پزشکی ورزشی داشتیم ،نظر اساتید
و پزشــکان متخصــص بر این بود که ایــن قهرمان المپیــک مبتال به عارضه
دیســک کمر اســت و باید هر چه ســریعتر تحــت عمل جراحی قــرار بگیرد.
البته قرار بر این شــد که شــنبه  ۲۷بهمن دوباره مصدومیت مرادی توســط
چند متخصص دیگر مورد بررســی قرار بگیرد و ســپس تصمیم نهایی برای
انجام عمل جراحی گرفته شــود ».وی ادامــه داد« :مرادی یکی از امیدهای
کســب مدال در المپیک  ۲۰۲۰توکیو اســت و ما ســعی خواهیــم کرد به نحو
احســن کارهای او را پیش ببریم تا مشــکلی برای شــرکت در انتخابی کســب
سهمیه و حضور در المپیک  ۲۰۲۰نداشته باشد».

شب تلخ اولدترافورد
با درخشش پاریسی ها

از تمرین در زیرزمین تا مسابقات بینالمللی
محمد محمدی سدهی

جشن تولد  50سالگی علی دایی ،آقای گل فوتبال جهان و کاپیتان اسبق تیم
ملی روز گذشــته در یکی از هتلهای تهران برگزار شــد .علی دایی در حاشــی ه
این مراســم در مورد اینکه دوست ندارد به مدیریت ورزش وارد شود ،گفت:
«من اصالً پشــت میز نشســتن را دوست ندارم .بعضی چیزها هست که آدم
برای آن ســاخته نشــده .در شــرکت خودم یک بار پشــت میــز ،کارمندها مرا
ندیدهاند .پشــت میز نشســتن با روحیه من ســازگاری ندارد .چند بار ریاست
فدراسیون فوتبال را به من پیشنهاد دادند که قبول نکردم .خدا آقای هاشمی
رفســنجانی را بیامــرزد .حدود  7ســال قبل به مــن پیشــنهاد وزارت ورزش و
جوانان را داد که من قبول نکردم .دنبال پست و مقام نیستم».
ســرمربی ســایپا درباره صحبتهایی کــه در مورد تبعیض میان باشــگاه
پرســپولیس و دیگــر تیمهــا مطــرح میشــود ،چنین واکنشــی داشــت« :من
چنین حرفهایی را قبول ندارم .اما این را قبول دارم که بین تیمهای بزرگ
و کوچــک خیلــی اســتثنا قائل میشــوند ،از لحــاظ داوری تا چیزهــای دیگر.
تیمهایی مثل ما که طرفدار نداریم با تیمهایی مثل پرســپولیس ،استقالل،
تراکتور یا ســپاهان زمین تا آســمان فرق داریم و باید در چند جبهه بجنگیم
اما اینکه پرســپولیس تیم حکومتی اســت را اصالً قبول ندارم ».دایی درباره
کمپینــی که برای بازســازی کرمانشــاه آغاز کــرد و مورد اســتقبال قرار گرفت
هــم صحبــت کرد« :من فقط به خاطــر دلم کار کمک به مــردم زلزلهزده را
با کمــک هموطنانم آغاز کردم .امیدوارم هیچ زمانــی دیگر چنین اتفاقاتی
در مملکت ما نیفتد .مطمئن باشــید همیشــه اگر بتوانم کاری انجام دهم،
کمــک میکنم ».دایی در مورد شــایع ه ســرمربیگریاش در تیم ملی گفت:
«ســرمربیگری تیم ملی برای من وسوســه نیســت خدمت به مردم ،عشق،
عالقه و افتخار است .ولی با احترام به مردم و تیم ملی ،االن به سایپا تعهد
دارم و نمیتوانم به تیم ملی فکر کنم».

فــرق میکنــد و جو ورزشــگاه بــا حضور
پــر تعــداد هــواداران تبریــزی ،بــه ســود
تراکتورســازی سنگینی میکند .استقالل
اگر چه همچنان کار خود را با وینفرد شفر
آلمانــی ادامــه میدهــد ولی در ســمت
مقابــل جــرج لیکنــز بلژیکــی جایگزین
محمد تقوی شــده و اولین تقابل این دو
مربی اروپایی در فوتبال ایران هم جالب
توجــه خواهــد بــود .تراکتورســازی هفته
گذشته برابر نساجی به تساوی  1-1رسید
امــا حاال بــه دنبال بــرد خانگــی دیگری
و همچنیــن جبــران شکســت دور رفت
است .البته استقالل در هفته هفدهم به
میدان نرفــت ولی در آخریــن بازیاش
کــه پنجشــنبه هفتــه گذشــته بــود ،برابر
پیکان بــه برتری پر گل  4بر صفر رســید
و حاال میخواهد این روند را ادامه دهد.
اســتقالل در این بازی محمد دانشــگر و
فرشید باقری  2بازیکن خود را در اختیار
ندارد .ضمن اینکه بینی وریا غفوری هم
شکســته اســت و باید دید در این شرایط
بــه میــدان مــیرود یــا خیــر .در ســمت
مقابل هم ،مســعود شــجاعی و اشــکان
دژاگه  2بازیکن ملیپوش تراکتورســازی
در روزهــای اوج خــود بــه ســر میبرند و
تقابل آنها با استقاللیها دیدنی خواهد
بــود .اســتقالل و تراکتورســازی  21تقابل
با هــم داشــتهاند که  ۸بــرد نصیب تیم
تبریزی شده و استقاللیها هم در مقابل
 6برد داشــتهاند و  ۷بازی دو تیم هم به

تســاوی انجامیده .در ایــن  ۲۰بازی ،هم
تراکتورســازی و هم اســتقالل  ۲۷گل به
ثمر رساندهاند و حاال باید دید چه تعداد
گل در این مسابقه رد و بدل خواهد شد.
ëëسپاهانبهدنبالحفظصدر
از ســاعت  16فردا ،پیکان و ســپاهان
در ورزشــگاه شهدای شــهر قدس با هم
رو در رو میشــوند .در ایــن بــازی ،تقابل
حسین فرکی سرمربی پیکان که در لیگ
چهاردهم با ســپاهان به مقام قهرمانی
رســید ،دیدنــی خواهد بود .بــازی پیکان
و ســایپا در هفتــه هفدهم برگزار نشــد و
زمان آن هم هنوز اعالم نشده ولی فرکی
به دنبال کســب اولین برد خود با پیکان
اســت .در سمت مقابل ،سپاهان هم که
در بــازی قبــل خود  3بر صفر ســپیدرود
را از پیش رو برداشــت و به صدر رســید،
به دنبــال حفظ جایــگاه خود اســت .در
آخریــن بازی فــردا هم که از ســاعت 16
برگزار میشود ،سپیدرود و ماشینسازی
بــا هــم دیــدار میکننــد .شــاگردان علی
کریمــی در حالــی در ورزشــگاه ســردار
جنگل رشت میزبان این مسابقه هستند
کــه در  5بــازی قبلــی خــود بــه پیــروزی
نرســیدهاند و خطر سقوط بشدت آنها را
تهدید میکند .در مقابل ،ماشینســازی
تیمی اســت که بــا مربیگری محمدرضا
مهاجــری به تیم خوبی تبدیل شــده که
 3بازی است نباخته و نیم فصل دوم را
هم با  2برد آغاز کرده است.

در حالــی کــه اعضــای هیــأت مدیــره باشــگاه اســتقالل
حــدود  2هفتــه پیش مشــخص شــدند اما ایــن اتفاق در
اخبــــــار باشــگاه پرسپولیس نیفتاده و هواداران این تیم در انتظار
تصمیــم نهایــی وزارت ورزش و جوانان هســتند .در این شــرایط در روزهای
گذشــته گمانهزنیهایــی درخصــوص اســامی جدیــد هیــأت مدیره باشــگاه
پرسپولیس شکل گرفت و یکی از نامها علی ربیعی ،وزیر سابق تعاون،کار و
رفاه اجتماعی بود .ربیعی دیروز در بازدید از مؤسســه «ایران» این شایعه را
تأیید کرد«:پیشــنهاد حضور در هیأت مدیره پرسپولیس به من شده است و
آن را رد نمیکنم .در روزهای گذشــته ارزیابیهایی داشتهام و حتی ترازنامه
مالــی باشــگاه را هــم گرفته و بررســی کردهام .البتــه هنوز تصمیــم نهایی را
نگرفتــهام و احتمــاالً امــروز یــا فردا پاســخ میدهم ».او در پاســخ به ســؤال
خبرنگار ما مبنی براینکه آیا پرسپولیســی هســتید؟ گفت«:من بچه راه آهن
هستم اما پرسپولیس را دوست دارم ».وزیر سابق تعاون،کارورفاه اجتماعی
افــزود« :جامعه نیاز به نشــاط دارد و ورزش یکــی از مهمترین و بهترین راه
هایی است که می توان از طریق آن نشاط و امید را به جامعه تزریق کرد».

فاطمه جعفری

کشــور دیگری بــروی من از تــو حمایت
میکنم .درخواست ما از فدراسیون تنها
حمایت اســت .ما با نوع لباس مشکلی
نداریم و تنها میخواهیم دیده شویم».
ëëتوضیح ثوری درخصوص نوع پوشش
حسین ثوری ،رئیس فدراسیون بوکس
بیان داشــت« :پوشــش بوکســورها دقیقاً
همان پوششــی اســت که بانوان ووشوکار
ما در میادین جهانی دارند ،البته در سایر
ورزشهــا نیز کــه قهرمانان مــا با حجاب
اســامی مبــارزه میکننــد ،پوشششــان
بسیار مناسب است ،اما به خاطر شباهت
رشته بوکس و ووشو الگوی پوشش بانوان
دقیقاً مثل حجاب بانوان ووشوکار است».

تبعــات پیــروزی  2-0سهشــنبه شــب پاری ســنژرمن در
لیـــــــگ زمیــن منچســتریونایتد بــ ه روز چهارشــنبه نیــز کشــیده و
قهرمانان آندر هرهرا ،هافبک اســپانیایی منچســتریها مدعی شــد
اروپــــــا کــه آنهــا ســه هفتــه بعــد در دیــدار برگشــت کار را به تیم
پاریسی سخت خواهند کرد اما به نظر میرسد که سنژرمن با همین برد ،کار
صعودش بــه مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانــان اروپا را قطعی کرده
باشد .کیلیان امباپه با احتساب گلی که در این شب به منچستریها زد ،در 11
دیــدار خــارج از خانه لیگ قهرمانان که به میــدان رفته ،موفق به ثبت  10گل
و چهار پاس گل شــده اســت .او حاال  14گل در این مســابقات زده است .جان
لوئیجــی بوفون ،دروازهبان نامدار ســنژرمن که با  41ســال ســن ،پنجاهمین
کلینشــیت خود در لیگ قهرمانان اروپا را طی  121مســابقه به ثبت رســاند،
گفت یک لیگ قهرمانان فوقالعاده در انتظار پاریســیها است گفتنی است
در دقیاق پایانی این دیدار پل پوگبا اخراج شد و منچستر حق استفاده از این
هافبک فرانســوی را در مسابقه برگشت نخواهد داشت .اوله گونار سولسشر،
سرمربی منچستر که تیمش برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن وی یک
دیدار را واگذار کرد ،گفت شاگردانش باید از این شکست درس بگیرند و نباید
مصدومیتهــا و چیزهایی از این دســت را بهانهای برای قبول این شکســت
تلقی کرد .وی افزود :ما قطعاً از شــرایط امروزمان بهتر خواهیم شــد .توخل
ســرمربی پاریســی ها نیز پذیرفت که با وجود این پیــروزی بزرگ ،هنوز مجوز
صعود مردان پاریســی به مرحله بعدی صادر نشــده اســت ولی متذکر شد:
در نیمه دوم واقعاً بر حریف چربیدیم و هواداران رقیب ما نیز با هو و تحقیر
کردن دائمی آنخل دیماریا ،قطعاً به تیم خودشان ضربه زدند زیرا این امر
مهاجم آرژانتینی ما را به ارائه یک بازی هر چه بهتر واداشت.
سهشــنبه شــب آ.اس.رم نیــز در زمیــن خــود در دیــداری کــه مثل مســابقه
منچســتر -سنژرمن به احترام امیلیانو ساال ،مهاجم اخیراً درگذشته آرژانتینی
با یک دقیقه تأخیر آغاز شــد ،پورتو را  2-1شکســت داد امــا تک گل خوردهاش
موجب خطرناک شــدن شــرایط این تیم برای دیدار برگشــت شــد که در خاک
پرتغــال برگــزار خواهد شــد .ایکــر کاســیاس ،دروازهبــان پورتو که یک بــار دیگر
درخشــید ،گفت این تیم به جبران نتیجه دیدار رفت بســیار خوشبین است اما
باید تصریح کرد ستاره این میدان ،نیکولو زانیولو بود که هر دو گل رمیها را در
 20دقیقه پایانی زد و با  19ســال و  7ماه سن ،جوانترین بازیکن ایتالیایی است
که توانســته در یک دیدار لیگ قهرمانان دو گل به ثمر برســاند .او در پایان این
مسابقه گفت :قادر به صحبت کردن نیستم و اصالً انتظار این واقعه را نداشتم.

