
ایوانکوویــچ،  برانکــو 
پرسپولیس:  سرمربی 
الوصل بهترین سازماندهی 
را در بین بهترین تیم های 

اماراتی دارد/ به بازیکنانمان 
متذکر شدم که در لیگ قهرمانان 

آسیا تیم ضعیف نداریم/هدف ما حداقل حضور در 
نیمه نهایی و حداکثر قهرمانی در آســیا است/این 
بازی آخرین فرصت برای الوصل است تا امیدهایش 

را زنده نگه دارد

حسین شــمس، سرمربی 
تیم ملــی  پیشــین 
تصمیــم  فوتســال: 
فدراسیون برای نفرستادن 
ملی فوتســال به تورنمنت 

نبود/آقایان  عاقالنــه  کویت 
ترسیده اند که موفقیت های خودشان 

تحت الشعاع موفقیت تیم دیگری در این تورنمنت 
قرار گیرد/دلیل نرفتن تیم ملی به کویت اختالفات 
داخل تیم و افشاگری های اخیر توسط ملی پوشان 
است/آقایان دورهمی درست کرده اند و می گویند 

گور پدر فوتسال بدبخت

سرمربی  ساغالم،  ارطغرول 
تراکتورسازی: می خواهیم 
بــا ارایه یــک بــازی زیبا 
عیــدی  هــواداران  بــه 
تماشــاگران  بدهیــم/از 

تراکتــور می خواهیــم جو 
بســیار خوبــی را در ورزشــگاه 

ایجــاد کنند/دلیــل فرصت ســوزی مهاجمــان 
تراکتورسازی بدشانسی است/حضور تماشاگران، 
تیم الجزیره را غافلگیــر می کند/با پیروزی در بازی 

امروز دیدار با الغرافه برایمان مثل فینال می شود

اسکوچیچ، سرمربی  دراگان 
تیم خونه به خونه: حضورم 
در تیم امید را از آنهایی که 
این شــایعه را ســاخته اند 
ســؤال کنید/به بــازی با 

آلومینیوم اراک فکر می کنم 
نه استقالل/اهداف خونه به خونه 

با بلندپروازی های من همخوانی دارد/چون دوست 
داشتم به فوتبال ایران برگردم حاضر شدم با خونه به 

خونه قرارداد سه ماهه ببندم 
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امروز در ورزش

 هفته پایانی فصل جــاری رقابت های لیگ برتر 
ووشــو امروز برگزار می شــود؛ درحالی که تیم 
پارس جنوبی با هدایت حســین اوجاقی شانس 

نخست قهرمانی است. 
 دیدار تیم های شهرداری بم و ذوب آهن از لیگ 
برتر فوتبال بانوان که قرار بود دیروز برگزار شود، 
به امروز موکول شد. نماینده بم در صورت کسب 

پیروزی یا تساوی جشن قهرمانی برپا می کند. 

تیتربازی

 با اعالم شاهرخ شهنازی حدود ۳۳۰ ورزشکار به 
بازی های آسیایی 2۰18 اعزام می شوند.

 سید ستار صید در لیگ اسکی کراس کانتری 
صدرنشین شد.

 کوشــا ســپهر ســبالن و پاالیش نفت آبادان 
دو نماینده بســکتبال بانوان ایــران در رقابت های 

باشگاه های غرب آسیا خواهند بود.
 با پیشنهاد فدراسیون ووشــوی ایران و بررسی 
و تصویب کمیته فنی فدراســیون جهانی، پوشش 
اسالمی بانوان تالوکار کشورهای مسلمان برای ثبت 

در کتاب قوانین 2۰18 این رشته مصوب شد.
 کاسادو، رئیس اتحادیه جهانی ورزش سه گانه  

دیروز با استقبال مسئوالن وارد تهران شد.
 مایکل کریک، ســتاره ۳6 ســاله انگلیســی 
منچستریونایتد از خداحافظی خود در پایان فصل 

خبر داد.
 سن ایچ قهرمان رقابتهای فوتسال لیگ دسته 

اول شد.
 تیم  فوتبال پارس جنوبی در دیداری تدارکاتی 

مقابل سپاهان به برتری رسید.
  شجاعی در حکمی پارسا را به عنوان سرپرست 

نایب رئیسی تیراندازی با کمان معرفی کرد.

انتقال پادوانی به تهران|  نصراهلل عبداللهی، 
سرپرست تیم فوتبال استقالل اعالم کرد پادوانی 
با اورژانس هوایی به تهران منتقل شــد. او در این 
خصوص گفت: »پادوانی دیروز با حضور پزشکان 
متخصص به تهران منتقل شد تا روند درمانی اش 

را در پایتخت ادامه دهد.«
فردوســی پور تهیه کننده ویژه برنامه 
جام جهانی| علی  اصغر پورمحمدی مدیر شبکه 
ســوم ســیما اعالم کرد که عادل فردوسی پور 
تهیه کنندگی ویژه برنامه جام جهانی را برعهده 
خواهد داشــت. البته پورمحمــدی همچنین 
درباره خرید مسابقات جام جهانی صحبت کرده 
که مراحــل آن درحال پیگیری اســت. گفتنی 
است؛ ویژه برنامه جام جهانی 2۰14 نیز به عادل 

فردوسی پور و همکارانش سپرده شده بود.
وزنه بــرداران ایرانــی دالر نگرفتند|  
رقابت هــای وزنه برداری جــام بین المللی فجر 
درحالی طی ۳ روز در اهواز برگزار شد که پیش از 
این رقابت ها جوایز دالری برای مدال آوران درنظر 
گرفته شده بود. فدراســیون وزنه برداری ایران به 
ورزشــکاران خارجی که در این مسابقات مدال 
گرفتند، طبق برنامه جوایز دالری را پرداخت کرد؛ 
اما وزنه برداران ایرانی که مدال گرفته بودند، جایزه 
خود را از فدراسیون دریافت نکردند. علی مرادی 
دراین باره می گوید: »با توجه به پاداش خوبی که 
استاندار خوزستان برای قهرمانی تیم خوزستان در 
جام باشگاه های آسیا در نظر گرفته بود این پاداش 
در این رقابت ها به آنها پرداخت شــد. به همین 
دلیل تشخیص داده شد جوایز جام فجر در زمان 
مناسبی طی مراسمی به نفرات برتر اهدا شود. یک 
ریال و یک دالر از تعهداتی کــه داده بودیم باقی 

نمانده است.«
خانواده پرسپولیســی ها همراه تیم در 
امارات|  صفحه ورزش امارات خبر داد که باشگاه 
پرســپولیس بیش از ۵۰ روادید از باشگاه الوصل 
دوبی درخواســت کرد تا عالوه بر بازیکنان تیم 
ایرانی، خانواده هایشــان نیز برای تفریح به دوبی 
بیایند. باشگاه اماراتی تمام روادیدهای درخواستی 
را صادر کرده اســت. این اتفاق از سوی مقامات 

پرسپولیس تأیید نشده است. 

خارج از گود  

تریبون

معافیت علیرضا کریمی از سربازی
علیرضا کریمی، کشتی گیر 
جــوان ایرانی کــه چند 
روز قبــل در گفت وگو با 
»شــهروند« از مسئوالن 
انتقاداتی را مطرح کرده بود، 
دیروز توسط ستادکل نیروهای 
مسلح از خدمت سربازی معاف شد. این ملی پوش 
کشتی آزاد در رقابت های جهانی زیر 2۳ سال با 
دستور مربیانش مقابل نماینده روسیه شکست 
خورد تا با کشــتی گیر اســراییلی روبه رو نشود. 
درنهایت قرعه نحس به نام او در آمد و باعث حذف 
او از مسابقات هم شد. در چند ماه اخیر تقدیرهایی 
از این کشــتی گیر صورت گرفت اما او از ســوی 
اتحادیه جهانی به دلیل شکســت عمدی 6 ماه 
محروم شد. حاال در روزهای پایانی سال یک خبر 
خوش برای قدردانی از حرکت این کشتی گیر به 
گوشش رسیده است. سردار موسی کمالی رئیس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد نیروهای مسلح با 
اعالم معافیت علیرضا کریمی از خدمت سربازی 
گفت: »با پیشنهاد ســتاد کل نیروهای مسلح و 
موافقت فرمانده کل قوا، به منظور قدردانی از اقدام 
جوانمردانه ورزشکار قهرمان علیرضا کریمی در 
حمایت از مردم فلسطین، او از خدمت سربازی 
معاف شد.« به نظر می رسد بعد از گذشت چند 
روز از انتقادهای کشتی گیر جوان حاال با این اتفاق 

او کمی آرام تر شده باشد.  

چهره روز

شــهروند| دور برگشــت از رقابت های مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دو مسابقه آغاز می شود و بامداد 
پنجشنبه با پایان دو مسابقه دیگر این مرحله تکلیف 8 تیم صعود کننده 
به مرحله باالتر به طور کامل مشخص خواهد شد. در بازی های امشب 
از ســاعت 2۳:1۵ آ.اس.رم میزبان شاختار دونتســک اوکراین است و 

منچستر یونایتد از سویا پذیرایی می کند.
شاختار به دنبال پیروزی شماره 5 مقابل رم

آ.اس رم در خانه به دنبال سنت شکنی اســت. رمی ها در هر 4دیدار 
قبلی خود در مراحل حذفی که دیــدار اول را باخته اند موفق به صعود 
نشده اند و حاال برای این کار باید از سد تیم چغر شاختار عبور کنند. از 

سوی دیگر تنها تیم اوکراینی حاضر در این رقابت ها برای ادامه رویابافی 
خود به رم سفر می کند تا برابر گرگ های پایتخت ایتالیا قرار گیرد. آ.اس.

رم که در دیدار رفت نیمــه اول را در اوکراین رویایی آغاز کرد و خیلی 
سریع با گلزنی جوان ترکیه ای خود پیش افتاد اما آنها به خیال خود در 
این دیدار هم پیروزی راحتی به دست خواهند آورد اما شاختار در نیمه 
دوم غرور کاذب تیم ایتالیایی را شکست تا در پایان با اندوخته یک گله 
به دیدار برگشت برود. شاختار می داند که نمی تواند به امید این تک گل 
در خانه حریف دست به دفاع بزند؛ زیرا شاگردان دی فرانچسکو یکی از 
هجومی ترین فوتبال ها را در اروپا بــه نمایش می گذارند اما در خانه به 
همین میزان شکننده هستند. شاختار در تاریخ خود ۵دیدار روبه روی 
رم برگزار کرده اســت که 4 دیدار را با پیروزی به سود خود خاتمه داده 
اســت. تیم اوکراینی در رویای خود بازی در فینال لیگ قهرمانان را در 
کیف می بیند. امسال پایتخت اوکراین میزبان فینال این رقابت ها است و 

این انگیزه مضاعفی برای نماینده این کشور است.

سویا در انتظار تحقق یک آرزو
بازی حساس تر امشب قطعا نبرد منچستریونایتد و سویا در اولدترافورد است؛ 
منچستر که همین چند روز قبل لیورپول را در لیگ برتر شکست داد و روحیه 
باالیی دارد، حاال به دنبال برد خانگی مقابل سویا است تا بتواند مسیر صعود به 
مراحل باالتر را هموار کند. شاگردان ژوزه مورینیو در بازی رفت مقابل نماینده 
اسپانیا به تساوی بدون گل در خانه حریف رسیدند و حاال موقعیت مناسبی 
دارند تا حتی با یک برد خفیف راهی یک چهارم نهایی شوند. با این حال سویا 
نیز امید زیادی دارد تا حتی با تســاوی بتواند جواز حضور در مرحله بعدی را 
به دست آورد. سویا که 6۰ ســال در حسرت حضور در یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا مانده بسیار امیدوار است امشب بتواند به این رویا دست پیدا کند. 

دو مسابقه از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا امشب برگزار می شود

سویا با رویای 60 ساله در اولدترافورد

شهروند|  چند ماهی اســت که با تأکید فدراسیون 
جهانی وزنه برداری و تالش فدراســیون ایران، فعالیت 
ورزشکاران زن در این رشــته آغاز و اردوی تیم ملی هم 
از اوایل اسفندماه برای نخستین بار تشکیل شده است. 
فدراسیون برای تشــویق دختران به رشته وزنه برداری 
تصمیم گرفت از فرصت به وجــود آمده و برگزاری جام 
بین المللی فجر در اهواز اســتفاده کند. دختر 8 ســاله 
اردبیلی که چند ماهی است تمرینات خود را در رشته 
وزنه برداری آغاز کرده، قرار بود در مراسم افتتاحیه جام 
فجر به صورت نمادین وزنه بزند امــا اتفاقاتی افتاد که 
درنهایت این حرکت نمادین در مراسم اختتامیه رخ داد. 

دختر 8 ساله چگونه وزنه بردار شد؟
عزیز علی حسینی، پدر سعید علی حسینی قهرمان 
وزنه برداری دسته فوق ســنگین ایران از 8 ماه قبل به 
دعوت یکی از آشــنایان خود مربیگــری یک دختر 8 
ســاله را برای آموزش وزنه برداری برعهده گرفت. او به 
واسطه ارتباطش با فدراسیون تصاویری از تمرینات این 
دختر خردسال را برای فدراسیون ارسال کرد تا حرکت 
نمادینی برای تشویق دختران ایرانی به وزنه برداری انجام 
شود. فدراسیون هم از این اتفاق استقبال کرد و مقدمات 
حضور آیسن ادیب روی تخته برای افتتاحیه جام فجر 

فراهم شد. 
ماجرای ممانعت و گریه آیسن

وقتی روز افتتاحیه عزیز علی حسینی به همراه آیسن 
ادیب قرار بود وارد سالن شوند، ماموران حراست از ورود 
آنها جلوگیری کردند. مربی اردبیلــی ماجرا را این طور 
به »شهروند« شــرح می دهد: »ما تا اهواز رفتیم و روز 
افتتاحیه وقتی می خواستیم وارد سالن شویم، حراست 
شــرکت نفت گفت چنین اجازه ای ندارید و باید مجوز 
داشته باشید. متاسفانه به دختر 8 ساله هم اجازه ورود 
به ســالن را ندادند و بابت این موضوع برایشان متاسفم 
چون اشک آیســن را در آوردند و او شدیدا ناراحت بود. 
من سریعا این مسأله را با علی مرادی رئیس فدراسیون و 
طریقت نایب رئیس بانوان درمیان گذاشتم تا این بچه از 

این حالت خارج شود.« 
دختر خردسال به آرزویش رسید

بعد از اتفاقات روز افتتاحیه، با پادرمیانی مسئوالن قرار 
بر این شد آیســن ادیب در مراسم اختتامیه روی تخته 
برود و به عنوان نخستین دختر وزنه بردار مقابل دوربین ها 

وزنه بزند. باال بردن یک وزنه به صورت نمادین از سوی 
دختر 8ساله باعث شد او به آرزویش برسد و بازتاب های 
مثبتی هم برای ایران داشــت. پاپاندریــا، نایب رئیس 
فدراسیون جهانی متنی را بابت تمجید از آیسن ادیب 
منتشــر کرد و آن را شــروعی برای زنان وزنه بردار در 
ایران دانست. عزیز علی حسینی درباره آینده این دختر 
وزنه بردار می گوید: »آیســن 8 ماه است که زیر نظر من 
کار می کند. او هفته ای 6جلسه تمرین می کند و تکنیک 
عالی برای باال بردن وزنه را یاد گرفته اســت. قطعا این 
دختر آینده دار است و امیدوارم شرایط فراهم شود تا به 

قهرمان بزرگی تبدیل شود.« 
آیسن: می خواهم قهرمان المپیک شوم

آیسن ادیب، دختر 8 ساله اردبیلی که با سختی های 
زیاد درنهایــت روی تخته رفت و وزنــه ای را به صورت 
نمادین باالی سر برد، بعد از این اتفاقات در گفت وگو با 
»شهروند« عنوان می کند: »روز اول نگذاشتند من وزنه 
بزنم و به همین خاطر خیلی ناراحت شدم و گریه کردم. 
وقتی گفتند نمی توانی وارد سالن شوی، دلم شکست. 
خوشحالم که در روز آخر این فرصت نصیب من شد تا 
بتوانم روی تخته بروم و وزنه را باالی سرم ببرم. همه مرا 
تشویق کردند و آن خانم آمریکایی هم بعدا برای من نامه 

نوشت و تشکر کرد.«
وی در پاسخ به این سوال که درحال حاضر می تواند 
چه وزنه هایی را باالی ســرش ببــرد، می افزاید: »من 
مدت هاست که با مربی ام تمرین می کنم. 2۵کیلوگرم 
در یک ضرب و ۳۵کیلوگرم در دوضرب را باالی ســرم 

می برم.«
این دختر خردســال دربــاره آرزوهایــش در آینده 
می گوید: »می خواهم به وزنه برداری ادامه دهم و هر روز 
بهتر شوم. می خواهم آن قدر پیشرفت کنم که یک روز 
قهرمان المپیک شوم. این آرزوی من است که باید به آن 

برسم.«
آیسن در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که کدام 
یک از وزنه برداران ایرانی را دوست دارد، می افزاید: »من 
بیشتر از همه وزنه برداری را دوســت دارم. می خواهم 
تمریناتــم را ادامه دهم و به عنــوان یک دختر قهرمان 
جهان و المپیک شوم. البته در میان وزنه برداران سعید 
علی حسینی که پدرش مربی من است را دوست دارم و 

مسابقاتش را چند باری دیده ام.«

شهروند| مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی برای 
بررســی و اعالم نظر در خصوص استعفای رسول خادم، 
رئیس فدراسیون کشتی در محل فدراسیون کشتی برگزار 
شد. محمدرضا داورزنی، نماینده وزارت ورزش و جوانان 
در این جلسه بود که درنهایت با انتخاب حمید بنی تمیم 
به  عنوان جانشین خادم تا یک  ماه آینده به پایان رسید.

پافشاری رئیس روی استعفا
رسول خادم بعد از این که چند بیانیه تند صادر کرد و 
خواستار روشن شدن تکلیف ورزشکاران ایرانی در مواجهه 
با ورزشکاران رژیم صهیونیستی شد، تصمیم به استعفا 
از ریاســت فدراسیون کشتی و ســرمربیگری تیم ملی 
آزاد گرفت. او حدود 2 هفته پیش نامه استعفای خود را 
نوشت و روز گذشــته هم مجمع فوق العاده فدراسیون 
کشتی برای بررسی این موضوع برگزار شد. خادم آخرین 
نفری بود که در جلسه دیروز حضور پیدا کرد و در حالی 
 که از متن بیانیه ها و نامه اســتعفایش این طور برمی آمد 
که به دلیل بالتکلیفی ورزش ایــران مقابل نمایندگان 
رژیم صهیونیستی از فدراسیون استعفا کرده اما او درباره 
دلیل این تصمیمش گفت: »استعفای من به علت عدم 
 حمایــت وزارت ورزش و جوانان بــوده و ربطی به بحث 
اسراییل نداشته اســت. اگر قرار بر ماندن من باشد این 
بی توجهی به کشــتی ادامه پیدا می کند که این به ضرر 
کشتی ایران خواهد بود. من نمی توانم با مجموعه وزارت 
ورزش کار کنم، چــرا که از  نظر من نگاه مجموعه وزارت 
ورزش در جهت منافع ملی ورزش کشــور نیست. برای 
من مسائل کشتی در اولویت است و بسیار مهمتر از نگاه 
سیاستمداران به این رشته است که در مجموعه وزارت 
ورزش می آیند و نگرش سیاسی خودشان را دارند.« خادم 
بار دیگر با پافشاری روی استعفایش تأکید کرد: »موضوع 
رویارویی یا عدم رویارویی ورزشکاران ایران با ورزشکاران 
رژیم صهیونیســتی یک بحث ملی است و دغدغه همه 
قهرمانان ماســت اما ارتباطی به استعفای من ندارد. این 
موضوع بحثی چالشی و جدی برای ورزش کشورمان است 
که فقط به کشتی مربوط نیست و باید زودتر حل وفصل 
شود.« خادم درنهایت با ارایه استعفانامه خود به مجمع 
فدراسیون، محل جلسه را ترک کرد و منتظر نماند تا نظر 
اعضای مجمع را بشنود. خادم در بخشی از نامه استعفای 
خود نوشته بود فردی باید مسئولیت فدراسیون کشتی را 
بپذیرد که با ادبیات و افکار مورد نظر وزارت ورزش همسو 

باشــد تا طعنه ای تند به باالترین مرجع ورزش در کشور 
زده باشد.

فرصت یک ماهه برای بازگشت خادم
در حالی که رسول خادم بعد از ارایه استعفایش، مجمع 
را ترک کرد و منتظر رأی و نظر آنها نماند اما اعضای مجمع 
با تصمیم او مخالفت کردند و قرار شد طی یک ماه آینده 
تالش کنند تا خادم از استعفایش منصرف شود. همچنین 
مقرر شد اگر رسول خادم به فدراسیون بازنگشت، بعد از 
یک ماه برای تعیین سرپرست فدراسیون کشتی مجمع 
دیگری برگزار شود. از آنجا که طبق اساسنامه فدراسیون، 
رئیس می تواند برای مدتی اداره امور را به نایب خود واگذار 
کند، با نظر مجمع اداره فدراسیون کشتی تا یک ماه آینده 
به حمید بنی تمیم، نایب رئیس فعلی فدراسیون سپرده 
شــد. ظاهرا یکی از موارد اختالف خادم با وزارت ورزش 
بر سر پرداخت نشــدن بودجه 14 میلیاردی فدراسیون 
کشتی است که در جلسه دیروز داورزنی قول داد تا پایان 

 سال این مبلغ به صورت کامل پرداخت شود.
داورزنی: به بازگشت خادم امیدواریم

محمدرضا داورزنی، معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش که نماینده این وزارتخانه در جلسه دیروز 
مجمع فدراسیون کشتی بود، با تأکید بر این که کشتی 
بیشــتر از قبل مورد حمایت قرار خواهد گرفت، درباره 
اســتعفای خادم گفــت: »وزارت ورزش نیز پیش از این 
مخالفت خود را با استعفای خادم اعالم کرده بود؛ مجمع 
هم با این اســتعفا مخالفت کرد و اعضا در تالش هستند 
با خادم صحبــت کنند تا او بــه کارش ادامه دهد. اهالی 
کشتی و مردم مطمئن باشــند که کشتی به عنوان یک 
رشته پرافتخار مورد حمایت کامل وزارت ورزش است و 
از لحاظ مالی نیز سعی مان حمایت حداکثری است. باز 
هم تأکید می کنم که وزارت ورزش هیچ اختالفی با خادم 
ندارد و نیازی به تغییر رئیس فدراســیون و آمدن فردی 
که با سیاست های وزارت خانه همسو باشد نیست. ما به 
بازگشت خادم امیدواریم و به تغییر رئیس فدراسیون فکر 
نمی کنیم.« با این شــرایط و با توجه به مخالفت مجمع 
فدراســیون و وزارت ورزش و جوانان باید منتظر اتفاقات 
یک ماه آینده بمانیم تا مشخص شود آیا خادم دوباره به 
ســمت خود برمی گردد یا نه. قطعاً حمایت های وزارت 
ورزش و پرداخت بودجه فدراسیون می تواند نقش مهمی 

در بازگشت خادم به فدراسیون داشته باشد. 

شهروند|  در دومین روز دور برگشت لیگ قهرمانان 
آســیا نمایندگان ایران مقابل تیم هــای اماراتی قرار 
می گیرند. پرسپولیس در امارات میهمان الوصل است و 

تراکتورسازی هم در تبریز از الجزیره پذیرایی می کند.
پرسپولیس و 90 دقیقه حیاتی

برانکو ایوانکوویچ امیدوار اســت که آخرین دیدار 
تیمش در  سال ۹6 با پیروزی و صدرنشینی در گروه 
آسیایی اش همراه باشد. پرسپولیس که هفته گذشته 
با اقتدار توانســت الوصل را در تهران شکست دهد، 
امروز هم به دنبال کسب ۳ امتیاز است تا اندوخته های 
خود را به عدد ۹ برســاند. برانکو در این بازی تمامی 
بازیکنانش را بدون مصدومیت و محرومیت در اختیار 
دارد و می تواند از تمام داشــته های خــود برای بازی 
حساس امروز استفاده کند. بازیکنان پرسپولیس حاال 
دیگر شکست در دربی را فراموش کرده و می خواهند 

قبل از پایان  ســال عیدی خوبی به هــواداران خود 
بدهند. قرمزهای پایتخت در حالی صدرنشین گروه 
C هســتند که در این گروه ۳ تیم دیگر هم با 6 امتیاز 
قرار دارند. السد قطر و نســف قارشی ازبکستان هم 
مثل پرسپولیس 6 امتیازی هســتند و الوصل بدون 
کســب امتیاز از ۳ بازی گذشــته در قعر جدول این 
گروه قرار دارد. با توجه به این که امروز الســد و نسف 
به مصاف هم می روند و امکان از دســت دادن امتیاز 
برای هر دو تیم وجود دارد، پرسپولیس در صورتی که 
بتواند الوصل را شکست دهد از دو رقیب خود پیشی 
می گیرد و شانســش را برای صعود افزایش می دهد. 
این همان نکته ای اســت که برانکو ایوانکوویچ هم در 

کنفرانس مطبوعاتی خود به آن اشــاره کرده و گفته 
است بازیکنانش با انگیزه باالیی به دنبال برد در امارات 
هستند. پرسپولیسی ها در حالی امروز که روز سنتی 
چهارشنبه سوری برای ایرانی ها است، میهمان الوصل 
هستند که  سال گذشــته در چنین تاریخی در هفته 
سوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در دوحه میهمان 
الریان بودند و با نتیجــه ۳ بر یک مغلوب حریف خود 
شدند. اکنون قرمزهای ایران به دنبال پاک کردن این 
خاطره تلخ برای هواداران خود هستند تا پایانی خوبی 

را در  سال ۹6 رقم بزنند.
آخرین فرصت تراکتور 

نماینده تبریزی ایــران در لیگ قهرمانان آســیا 

شــرایط خوبی در جدول گروه A این رقابت ها ندارد. 
تراکتورســازی بدون گل زده و با یــک امتیاز در رده 
آخر این گروه قرار دارد و بــرای صعود به مرحله بعد 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا کار سختی در پیش 
خواهد داشت. تراکتورســازی در حالی در ورزشگاه 
یادگار امام به مصاف الجزیره امارات می رود که حتی 
تساوی هم ممکن است مانع از صعود این تیم به دور 
بعد لیگ قهرمانان شود. تراکتور حتی در صورتی که 
در 2 بازی آینده خود پیروز شــود باید منتظر نتایج 
تیم های باالســری خود الجزیره امارات و الغرافه قطر 
باشد و امید به از دست دادن امتیاز توسط آنها تا شانس 

صعود داشته باشد.
برنامه بازی های امروز

سه شنبه، 22 اسفند: تراکتورسازی- الجزیــره 
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تراکتور و پرسپولیس امروز در چهارمین بازی آسیایی به میدان می روند

برانکو و انگیزه اعاده حیثیت

 رئیس مستعفی بر مواضع قبلی پافشاری 
و مجمع کشتی را ترک کرد

 یک  ماه فرصت
 برای بازگشت خادم

 نایب رئیس فدراسیون کشتی به صورت موقت عهده دار امور جاری شد

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
  امیر قلعه نوعی فــک کنم می خواد 
نماینده مجلس یا شورای شهر بشه. راجع 
به هر موضوعی داره نظرات خوب و دلبرانه 

می ده.
  این که قلعه نوعی چنین پستای خوبی 
منتشر می کنه در اینستاگرام خیلی خوبه! 
ولی من مطمئنم براش می نویســن این 
پستا رو! به خودش نمیاد این طوری بتونه 

بنویسه.
  قلعه نوعی خودش پستای اینستاش 
رو بخونــه، فکر می کنــه وارد پیج یه 
نویسنده بزرگ شده و پیش خودش میگه 

این قطعا من نیستم.
آقای خیابانی فرمودن در بازی های 
مهم گل به حریف باعث  تقویت روحیه و 

گل به خودی باعث تضعیف روحیه میشه.
ولي بیچاره بچه ســوم مسي بزرگ 
شه اون دوتا میگن ما تو عروسي مامان 

بابامون بودیم ولي تو نبودي.
این »جهنــم آزادی« واقعا ترکیب 
برازنده ایه. تصور کن بری تو ورزشــگاه 
یه کشــور بی اعصاب و دور تا دورت تا 
چشم کار می کنه، جمعیتی باشه که ازت 

متنفرن.
دیشب رو برد پورتو بت زده بودم و 
پورتو برای اولین بار توی این فصل توی 
لیگ باخت. از تیم پونزدهم جدول که ۶ 

باخت پیاپی آورده بود. این شانس بد منه!
عکس توییت:  یکــی از طرفدارای 
لیورپول که خودشو شبیه محمد صالح 

کرده، موش بخورتت پسر. 

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا

؟؟؟؟؟
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 گفت وگوی »شهروند« با آیسن ادیب
 دختر 8 ساله ای که چهره روز وزنه برداری است

 آرزویم قهرمانی
 در المپیک است

 وقتی نگذاشتند وزنه بزنم، دلم شکست


