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امروز در ورزش

  مرحله برگشت پلى آف لیگ برتر والیبال امروز با 
4 دیدار میان پیکان- شهردارى ورامین (15:00)، 
خاتم اردکان- ســایپا (16:00)، کالــه مازندران- 
شــهردارى تبریز و هــاوش گنبد- بانک ســرمایه

(30: 17) پیگیرى مى شود.
  فروغ عباسى امروز و محمد کیادربندسرى بامداد 
فردا در اســکى آلپاین المپیک زمستانى 2018 به 

مصاف رقیبان خود مى روند.
  مرحله دوم و پایانى مسابقات شیرجه باشگاه هاى 
کشور آقایان امروز در اســتخر قهرمانى آزادى آغاز 

مى شود.
  دیدار تیم هاى شهردارى  ماهشهر و اکسین البرز از 
لیگ دسته اول فوتبال که قرار بود دیروز برگزار شود،  

به دلیل گردوغبار به امروز موکول شد. 

تیتربازى

  15 وزنه بــردار به نخســتین اردوى تیم ملى 
وزنه بردارى بانوان دعوت شدند تا از 10 اسفندماه در 

اهواز کار خود را آغاز کنند.
  تیم ملى فوتســال ایــران دیروز با اســتقبال 
مســئوالن فدراســیون و وزارت ورزش بــه تهران 

بازگشت.
  هفته بیست و سوم لیگ دســته اول فوتبال با 
برتــرى خونه به خونه مقابل تیم صدرنشــین نفت 
مسجدسلیمان و شکست ســنگین نساجى برابر 

ملوان پیگیرى شد.
  کرمان موتــور عنوان قهرمانــى نهمین دوره 
مســابقات جام حذفى تنیس (جام فجر) را به خود 

اختصاص داد.
  ورزشگاه بین المللى کربال میزبان بازى نیروى 
 AFC هوایى این کشور با المالکیه بحرین در مسابقات

کاپ شد.
  طبق اعالم دبیرکل فدراسیون، تیم ملى فوتبال 
12 و 18خردادماه 97 با یونان و لیتوانى در ترکیه و 

روسیه روبه رو مى شود.
  تیم سپاهان قهرمان لیگ برتر والیبال نشسته 

بانوان شد.

کى روش درباره علیپور کوتــاه آمد| یکى از 
مسئوالن فدراســیون فوتبال در تماس با باشگاه 
پرسپولیس خواستار تصویر پاسپورت على علیپور 
براى حضور در تیم ملى شده است. این درحالى است 
که دوشنبه شب همین مسئول در تماس با علیپور 
برنامه ریکاورى تیم ملى را به اطالع او رسانده و اعالم 
کرده؛ به درخواست کى روش، مهاجم سرخپوشان 
باید در اردو حاضر شــود. قرار بوده موضوع دعوت 
علیپور به تیم ملى بعد از بازى با نسف قارشــى به او 
اطالع داده شــود اما کى روش به فدراسیون اعالم 
کرده است این خبر به این بازیکن اطالع داده شود 
تا او با روحیه مضاعف براى نماینده ایران به میدان 
برود. همکارى برانکو و پرسپولیس با تیم ملى در امر 
برگزارى اردوهاى یک روزه ریکاورى احتماال در این 

تصمیم کى روش بى تاثیر نبوده است.
گل توکلى به ژاپن، نامزد بهترین گل آسیا|  
جام ملت هاى فوتسال آسیا با قهرمانى ایران در  سال 
2018 همراه بود. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در خبرى به 10 گل برتر این دوره از مسابقات اشاره 
کرده و از عالقه مندان خواسته است تا بهترین گلزن 
را معرفى کنند. در بیــن نامزدها گل فرهاد توکلى 
ملى پوش کشــورمان که در دیدار بــا ژاپن به ثمر 

رساند، دیده مى شود.
بازیکنان پدیده اعتصاب کردند|  بازیکنان و 
کادرفنى پدیده به دلیل پاس نشدن چک هایشان در 
تمرین این تیم اعتصاب کردند. پس از کسب نتایج 
ضعیف توسط پدیده مشــهد، بسیارى مقصر این 
نتایج را بى انگیزگى بازیکنان این تیم مى دانستند. 
ســرانجام بازیکنان و کادرفنى پدیده نیز به دلیل 
پاس نشدن چک هایشــان حاضر به تمرین نشدند 
و تنها در زمین تمرین این تیم حضور پیدا کردند. 
پدیده هفته گذشــته مقابل پارس جنوبى در خانه 
شکست خورد تا ناکامى هاى این تیم در نیم فصل 

دوم ادامه  دار باشد.
خداحافظى بازیکن انگلیسى از فوتبال در 
26سالگى|  رایان میســون فوتبالیست 26ساله 
یک ســال بعد از مصدومیت شــدید در بازى برابر 
چلسى، با توصیه پزشــکان مغز و اعصاب، تصمیم 
به خداحافظــى از فوتبال در 26ســالگى گرفت. 
باشگاه هاى سیتى با تأیید خداحافظى میسون از 
فوتبال در بیانیه اى اعالم کرد: «متاسفانه باید اعالم 
کنیم که رایان میسون با توصیه هاى پزشکى دیگر 
قادر به بازى کردن نیست و تصمیم گرفته است تا از 
فوتبال خداحافظى کند.»رایان میسون یک بار براى 
تیم ملى انگلیس در جریان دیدار دوستانه برابر ایتالیا 
به میدان رفت و یکى از بهترین بازیکنان تیمش بود.

خارج از گود  

حامد کاویانپور،پیشکســوت پرسپولیس: 
فردوســى پور ارادتــش بــه 

کــى روش را نشــان داد اما 
باید پیــام او را سانســور 
مى کرد/ کریمى و ســاکت 
نبایــد رودرروى هــم قرار 

مى گرفتند، چون این مناظره 
بین دوقطب متفاوت بود/ کریمى حرف دل خود و 
هواداران را مى زند/ کى روش نمى گذارد حاشــیه ها 

گریبان تیمش را بگیرند

رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتى: رأى 
کمیته حقوقى اتحادیه جهانى 

کشتى درباره پرونده علیرضا 
کریمــى بــه  زودى اعالم 
مى شــود/ تمام بلیت هاى 
خود را براى تعلیق نشــدن 

کردیــم/  هزینــه  کشــتى 
جایگاه «بنا» براى تمام ما قابل احترام اســت/ براى 
جمع بندى جدید به منظور حضور در جام جهانى 

آمریکا خیلى خوشبین نیستیم

محمد کشــاورز، کاپیتان پیشین تیم ملى 
انــدازه  بــه  فوتســال: 

موفقیت هاى فوتسال به آن 
توجه نمى شــود/ دلم براى 
تیم ملى تنگ شــده است/ 
هــرکارى مى کنم تا توکلى 

منصرف شود/ تیمى که 15روز 
تحت فشار است را با کنسرو نگه داشت/ فدراسیون 
فوتبال باید تالش کند تا حداقل 80 درصد از توقعات 
کادرفنى تیم ملى براى جام جهانى 2020 را برآورده 

سازد

عباس ترابیان، سرپرســت سابق تیم ملى: 
نمى دانم چــرا على کریمى در 

این وادى ها افتاده اســت، 
چرایش را خدا مى داند/ فعال 
جواب کریمى را نمى دهم 
و بعــد از مطالعــه اگر الزم 

دانستم، جواب مى دهم/ بعد از 
مرحله مقدماتى مسابقات فوتسال کباب و برنج به 
بازیکنان دادیم/ سر نماینده AFC داد و بیداد کردم تا 

شرایط تیم ملى بهتر شد

تریبون

دختر ایرانى
سورپرایز المپیک زمستانى

روز گذشــته ســمانه بیرامى، 
اســکى  ملى پــوش 
به عنــوان  صحرانــوردى 
نخستین ورزشکار ایران در 
المپیک زمستانى 2018 با 
حریفانش بــه رقابت پرداخت. 
او کــه در مراســم افتتاحیه ایــن رقابت ها وظیفه 
پرچمدارى کاروان ایران را هم برعهده داشت، قبل 
از آغاز مســابقه اش در پیونگ چانگ از سوى سایت 
ورزش روسیه به عنوان سورپرایز المپیک زمستانى 
لقب گرفت. سمانه بیرامى که اولین تجربه المپیکى 
خود را پشت سر مى گذاشــت،  در ماده اسپرینت با 
زمان 4: 47,91 در رده شصت وهشــتم قرار گرفت. 
در این ماده استینا نیلسون از سوئد با زمان 08: 3,74 
در رده نخست قرار گرفت و 30نفر برتر به مرحله بعد 
راه پیدا کردند. با این که این دختر ایرانى در گروه خود 
آخر شد؛ اما عبور او از خط پایان هم با تمجید مربیان 
ایرانى و همچنین خبرگزارى رویترز همراه بود. بانوى 
اسکى باز ایران در بخشى از مصاحبه خود با رویترز 
گفته است: «مردم هم به من افتخار مى کنند چراکه 
آنها شــرایط ما را درك مى کنند و مى دانند که در 
ایران امسال برف نداشتیم. تنها حضور در المپیک 
تجربه خوبى براى من بود و بســیار هیجان زده ام.» 
همچنین سیدســتار صید دیگر نماینده ایران در 
اسکى صحرانوردى با ایستادن در رده هفتادوهفتم 

از صعود به دور دوم بازماند. 

چهره روز

شهروند|  مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان اروپا امشب 
در شــرایطى با برگزارى دو بازى دیگر ادامه خواهد داشــت که 
تقابل دو غول فوتبال اروپا توجه فوتبال دوستان جهان را به خود 

معطوف کرده است.
جدال غول ها

پارى سن ژرمن در فصل جارى لیگ قهرمانان اروپا با هزینه هاى 
سرســام آور مالکان قطرى در جذب ســتاره هاى بــزرگ دنیاى 
فوتبال همچون نیمار و امباپه و آلوز و...قصد دارد به رویاى بزرگ 
خود براى قهرمانى در اروپا برســد. نمایــش فوق العاده psg در 
مرحله گروهى نشــان داد که آنها یکى از شانس هاى اصلى کسب 
عنوان قهرمانى هســتند. البته با صعود به مرحله یک شــانزدهم 
نهایى آنها نمى دانستند که در فینالى زودرس باید با رئال مادرید 
قدرتمند و قهرمــان دو فصل اخیــر رقابت ها بــازى کنند اما با 

قرعه کشــى این اتفاق رخ داد. به این ترتیب امشــب همه نگاه ها 
به ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو است تا مشــخص شود دیدار رفت 
رئال مادرید برابر پاریسن ژرمن چه نتیجه اى خواهد داشت. هر دو 
تیم از ستاره هاى نام آشــنا و بزرگى در ترکیب خود سود مى برند. 
نکته قابل تأمل اینجاست که psg در شرایطى که با بایرن مونیخ 
همگروه بود، به عنوان تیم صدرنشین به مرحله حذفى صعود کرد 
و رئال مادرید هم در رقابت بــا تیم هاى دورتموند،  تاتنهام وآپوئل 
نیکوزیا قبرس دوم شــد و جواز حضور در مرحله بعد را به دست 
آورد. نکته قابل توجه اینجاست که هر دو تیم این قابلیت را دارند 
که در این فصــل از رقابت ها به فینال برســند و قطعا حذف یکى 
از آنها جذابیت مســابقات را کمتــر خواهد کــرد. منتها قوانین 
فوتبال نشان مى دهد تنها یکى از تیم هاى رئال یا psg در مرحله 

یک چهارم نهایى حاضر خواهند بود.

لیورپول-پورتو  غیرقابل پیش بینى
پورتــوى پرتغــال در گروهى نه چندان ســخت بــا تیم هاى 
بشــیکتاش،  الیپزیک و موناکــو رقابت کــرد و درنهایت با 10 
امتیاز به عنوان تیم دوم گروه صعود کــرد. لیورپول هم به عنوان 
صدرنشــین گروه آســان خود باالتر از تیم هاى سویا،  اسپارتاك 
مســکو و ماریبور ســوئد به دور حذفى آمد. حاال این دو تیم بعد 
از قرعه آســان مرحله گروهى در مرحله یک هشتم نهایى هم با 
یک قرعه خوب مواجه شــده اند. بازى رفت پورتو مقابل لیورپول 
امشب در لیسبون برگزار مى شــود و خیلى ها شانس لیورپول را 
براى صعود بیشتر از تیم پرتغالى مى دانند؛ البته فوتبال غیرقابل 
پیش بینى اســت و لیورپول هم تیمى است که فراز و نشیب هاى 
زیــادى دارد و حتى هواداران این تیم هم نمى توانند نســبت به 

پشت سرگذاشتن پورتو مطمئن باشند.

یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان اروپا

نبرد غول ها؛ راند اول

شهروند| تنها با گذشت 4ماه از همکارى دوباره 
ماریو اوکتاویو با فدراســیون فوتبال و کسب عنوان 
سومى جام بین قاره اى ســاحلى در امارات، قرارداد 
این مربى برزیلى به صورت یک طرفه فســخ شــد. 
اتفاقى که باعث تعجب بسیارى از اهالى فوتبال شده 

است.
خروج اوکتاویو از ایران بدون اجازه 

فدراسیون
مارکو اوکتاویــو 4ماه پیش بنا بــه دعوت کمیته 
ساحلى فدراسیون فوتبال به ایران برگشت تا دومین 
تجربه نشستن روى نیمکت رهبرى تیم ملى را به  دست 
آورد. تجربه اى که توأم شد با موفقیتى همچون کسب 
عنوان سومى رقابت هاى جام بین قاره اى در امارات تا 
اوکتاویو یک بار دیگر روزهاى خوشى را در ایران سپرى 
کند اما این روزهاى خوب دوام نداشتند. موفقیت ایران 
در مسابقات بین قاره اى تحت الشعاع اختالفات اوکتاویو 
با فدراسیون قرار گرفت و باالخره بعد از دوماه گمانه زنى 
و غیبت اوکتاویو در اردوهاى تیم ملى سرانجام دبیرکل 
فدراسیون فوتبال از فسخ یک طرفه قرارداد این مربى و 
برکنارى او از هدایت تیم ملى ســاحلى ایران خبر داد. 
ساکت، در این باره گفته اســت: «اوکتاویو بدون اجازه 
فدراسیون فوتبال از ایران خارج شده و به همین دلیل 

از سمتش برکنار شده است.»
مربیگرى اوکتاویو در باشگاه پرتغالى

غیبت هاى اوکتاویو در تیم ملى درحالى از دوماه قبل 
پنهان مانده بود که ایران در رقابت هاى پرشین کاپ که 
چندى پیش در جم برگزار شد نیز، بدون مربى برزیلى 
و با هدایت دســتیاران ایرانى او به مصاف رقبا رفت. 
در آن برهه مسئوالن کمیته ســاحلى درباره دالیل 
غیبت اوکتاویو برزیلى روى نیمکت ایران به مشکالت 
خانوادگى این مربى اشاره کرده و مدعى بودند؛ مرد 
برزیلى با گرفتن مرخصى از فدراسیون در کشورش 
به سر مى برد اما تصاویرى که او از تفریحاتش با اعضاى 
خانواده خود در صفحات شخصى اش منتشر مى کرد، 
نشان مى داد که ادعاى مسئوالن فدراسیون صحت 
ندارد. در واقع دلیل اصلى برکنارى سرمربى برزیلى به 
سرمربیگرى او در باشگاه اسپورتینگ لیسبون پرتغال 
در «جام موندیالیتو» در برزیل است که مربى برزیلى 
در این تورنمنت با تیمش در رده آخر قرار گرفت. در 
این تورنمنت پارس جنوبى نماینده ایــران بود و به 
مقام نایب قهرمانى رســید. درحالى  که این اتفاق از 
دید رسانه ها پنهان ماند اما کمیته ساحلى که از آن 

مطلع شده بود، فشارها روى اوکتاویو براى بازگشت 
به ایران را بیشتر کردند اما مربى برزیلى زیربار نرفت و 
مدعى شد به خاطر مشکالتى که در راه همکارى اش 
با تیم ملى ایران دارد، ترجیح مى دهد دیگر برنگردد، 
به همین خاطر فدراســیون هم به صورت یک طرفه 
قرارداد این مربى را فسخ کرد. فدراسیون فوتبال هم 
دیروز با انتشار بیانیه اى اعالم کرد، اوکتاویو به دلیل 
مسائل شخصى مجبور به ترك ایران شد و به این دلیل 
که براى بازگشت به تیم ملى ساحلى ایران خواستار 
مهلت بیشترى براى حل وفصل مسائل و مشکالت 
خانوادگى اش شده، فدراسیون هم طبق مفاد قرارداد 
او به صورت یک طرفه این همکارى را فسخ کرد. البته 
فسخ یک طرفه این قرارداد به این دلیل امکان پذیر شد 
که خود اوکتاویو هم دیگر تمایلى به ادامه حضور در 

ایران نداشت.
حسینى: مى دانستم اوکتاویو رفتنى است

قطعا رفتن اوکتاویو بــا توجه به موفقیت هایى که 
همراه تیم ملى فوتبال ساحلى ایران به دست آورده 
و خیلى ها او را معمار این رشــته در ایران مى دانند، 
براى ملى پوشان این رشته خبر خوبى نیست. پیمان 
حســینى، دروازه بان تیم ملى در این باره مى گوید: 
«دلیل جدایــى اوکتاویــو از تیم ملــى را نمى دانم 
اما فدراســیون به ما گفته که او به دلیل مشــکالت 
خانوادگى تمایلى به همکارى با ایران ندارد.» حسینى 
درباره این که آیا فدراسیون به  خاطر مربیگرى اوکتاویو 
در باشگاه پرتغالى با او قطع همکارى کرده، مى گوید: 
«شرایط و قوانین فوتبال ساحلى مثل فوتبال چمنى 
نیست. ســازمان فوتبال ســاحلى هیچ منعى براى 
بازیکنان یا مربیان قرار نــداده که درطول یک فصل 
براى چند تیم کار نکنند، چون فصل فوتبال ساحلى 
در همه جاى دنیا چند ماه بیشــتر طول نمى کشد. 
بازیکنان مى توانند در یک ســال براى چند تیم در 
مسابقات مختلف به میدان بروند؛ بنابراین اوکتاویو 
هم مى توانست سرمربى باشگاه پرتغالى باشد. البته 
نمى دانم دلیل اصلى برکنارى او همین موضوع است 
یا نه، اما خود من مى خواهم با لکوموتیو مسکو فصل 
جدید را استارت بزنم، بعد در لیگ داخلى بازى کنم و 
سپس در تورنمنتى براى یک تیم باشگاهى در ترکیه 
به میدان بروم که هیچ ممانعتى هــم در این زمینه 
وجود ندارد. البته مدت ها بود که زمزمه هایى درباره 
برکنارى اوکتاویو مى شنیدیم که دلیل اصلى آن نیز 

مشکالت خانوادگى این مربى گفته شده بود.».

شهروند| لیگ برتر بســکتبال در  سال 96 که از 
24 مهرماه  سال جارى با حضور 9 تیم آغاز شده بود، 
روز گذشته بعد از 5 ماه با قهرمانى شهردارى تبریز به 

پایان راه رسید. 
جام تاریخى براى شهردارى تبریز

ماراتن فینال لیگ برتر بســکتبال کــه از هفته 
گذشته در تبریز بین دو تیم شهردارى تبریز و مهرام 
آغاز شده بود، دیروز با برگزارى دیدار پنجم در سالن 
تواناى تبریز به پایان رســید. پیش از این شاگردان 
مصطفى هاشمى و مهران حاتمى هر کدام توانسته 
بودند به دو پیروزى در بازى هاى قبلى دســت پیدا 
کنند و دیروز نبرد نهایى با حضور پرشور تماشاگران 
تبریزى در این شــهر برگزار شد. شهردارى تبریز از 
همان ابتداى مسابقه توانســت اختالف خوبى را با 
نماینده تهران ایجاد کند. ایــن روند تقریبا تا پایان 
مســابقه ادامه دار بود و درنهایت شهردارى با نتیجه 
85 بر 73 توانســت از ســد مهرام بگذرد. شاگردان 
مهران حاتمى که در نیمه نهایى موفق به شکســت 
نفت آبادان شــده بودند، بعد از یک رقابت سخت با 
مهرام درنهایت موفق شدند جام قهرمانى لیگ برتر 
در  سال 96 را باالى سر ببرند. این نخستین قهرمانى 
یک تیم تبریزى در تاریخ لیگ برتر بسکتبال است؛ در 
حالى  که پیش از این مهرام چند بار توانسته بود به این 

عنوان دست پیدا کند.
پایان دوقطبى پتروشیمى و مهرام

در شرایطى ورزش دوســتان تبریزى دیروز براى 
تشویق تیمشان  به ســالن رفته بودند که در پایان 
توانستند نخستین جشن قهرمانى تاریخ خود را در 
این رشته کسب کنند. شــهرهاي تهران، اصفهان و 
ماهشهر قهرمانان تاریخ لیگ هاي بسکتبال بودند 
که حاال تبریز نیز به آنها پیوست. در سال هاى اخیر 
تیم هاى مهرام و پتروشیمى اکثر جام هاى قهرمانى 
را در اختیار گرفته بودند اما حاال نوبت به تبریزى ها 
هم رســید که خودشــان را به  عنــوان یک مدعى 
جدید معرفى کرده و به دوقطبى بودن ســال هاى 
اخیر بسکتبال پایان دهند؛ البته نباید فراموش کرد 
که مهرام هم یک ســالى از لیگ برتر دور شده بود و 
در بازگشت به سطح اول بسکتبال ایران توانست به 

فینال برسد. 
جشن قهرمانى منظم و پرشور

با این کــه در بازى هاى قبلى بــه میزبانى تبریز 
انتقادات زیادى به وضع ســالن شــده بــود، دیروز 

مسئوالن این شهر در برگزارى جشن قهرمانى نمره 
قبولى گرفتند. با این که ازدحام زیادى بعد از سوت 
پایان مسابقه در زمین شــده بود، بازیکنان دقایقى 
در زمین به شــادى پرداختند اما مسئوالن خیلى 
زود ســکوى قهرمانى را تعبیه کرده و مراسم اهداى 
مدال و جام نیز برگزار شد. با حضور رئیس فدراسیون 
بسکتبال، جام قهرمانى به مهران حاتمى و بازیکنان 
شهردارى تبریز اهدا شد و آنها براى لحظات تاریخى 

در ورزش تبریز جشن گرفتند. 
حاتمى: این قهرمانى حق آذرى ها بود

مهران حاتمى، سرمربى شــهردارى تبریز پس از 
قهرمانى در لیگ برتر بســکتبال اظهار داشت: «هیچ 
راهى نداشتیم جز این که برنده فینال پنجم باشیم و 
قهرمان شویم. بازى پنجم خیلى سخت بود. بازیکنانم 
نشان دادند که توانمندى باالیى دارند و در کل دیدار از 
حریف پیش بودند و درنهایت به مقام قهرمانى رسیدند. 
فکر مى کنم آذرى هاى ما حقشــان بود که بسکتبال 
خوبى داشته باشــند و موفق شوند. از همه مسئوالن 
استان و شهر تشکر مى کنم که از تیم حمایت کردند 

و باعث شدند تیم بماند و به قهرمانى برسد.»
شاهین طبع، سرمربى جدید تیم ملى

با این که کمتر از 10 روز دیگر تــا برگزارى دیدار 
خارج از خانه تیم ملى بســکتبال مقابل قزاقستان 
در چارچوب انتخابى جام جهانى باقى مانده،شــب 
گذشته فدراســیون اعالم کرد هدایت تیم ملى به 
مهران شاهین طبع، سرمربى پتروشیمى بندرامام 
سپرده شده اســت. مهران حاتمى در دوران ریاست 
محمود مشحون به عنوان ســرمربى تیم ملى روى 
نیمکت حضور داشت و در دو بازى ابتدایى انتخابى 
جام جهانى نیز ملى پوشان را هدایت مى کرد اما با ورود 
رامین طباطبایى به فدراســیون، او خبر از تغییرات 
روى نیمکت تیم ملى داد. بعد از اعالم نام شــاهین 
طبع حتى لیســت نفرات مدنظر او هم منتشر شد. 
مهران حاتمى هم روز گذشــته درباره وضع خود در 
تیم ملى ابراز بى اطالعى کرد. به  هر حال هر مربى که 
هدایت این تیم را برعهده بگیرد، قطعا در یک هفته 
کار سختى براى آماده سازى تیم ملى خواهد داشت. 
به نظر مى رســد بدنه اصلى تیم ملى با توجه پایان 
لیگ برتر، از میان ســتاره هاى تیم هاى لیگ برترى 
باشــد؛ البته حامد حدادى و صمد نیکخواه بهرامى 
نیز با پایان بازى هاى خــود در لیگ چین به تهران 

بازگشته اند. 

شــهروند| بار دیگــر گردوغبار اســتان 
خوزســتان براى برگزارى مســابقات ورزشى 
مشــکالتى را ایجاد کرد و باعــث لغو برخى از 

رقابت هاى فوتبال در لیگ بانوان و آقایان شد.
لغو بازى لیگ دسته اول مردان

درحالــى کــه غلظــت گردوغبــار هواى 
خوزستان روز گذشته 60برابر حد مجاز گزارش 
شــد و همین موضوع تعطیلى مدارس و برخى 
ادارات را در پى داشــت، با تصمیم مســئوالن 
برگزارى مســابقات، دیدار تیم هاى شهردارى 
ماهشــهر و اکســین البرز در چارچوب هفته 
بیست وسوم لیگ دســته یک فوتبال به دلیل 
شرایط نامســاعد هواى بندر ماهشهر لغو شد. 
مشخص نیست شــرایط برگزارى این مسابقه 
امروز فراهم مى شود یا به زمان دیگرى موکول 

خواهد شد.
اتفاق عجیب در لیگ بانوان

چندى پیش در دیدارهاى هفته ســیزدهم 
لیــگ برتر فوتبــال بانــوان بازى اســتقالل 
خوزستان و راه یاب ملل ســنندج درحالى در 
گردوغبار برگزار شــد که این موضوع اعتراض 
تیم سنندج و انتقاد رســانه ها را در پى داشت. 
روز گذشــته هم درحالى  که بازى لیگ دسته 
اول مردان لغو شده بود، دیدار دو تیم استقالل 
خوزســتان و آذرخش تهران از هفته هفدهم 
لیگ برتر فوتبال بانوان در اهواز ســوت خورد 

و مســئوالن تصمیم به برگــزارى آن گرفتند. 
این بازى درحالى  که تیم اســتقالل 2 بر صفر 
از حریــف خود پیش بــود، به دلیــل افزایش 
گردوغبار در نیمه دوم متوقف و لغو شد. این که 
چرا از همان ابتدا بازى با توجه به شــرایط آب 
و هوایى اهواز ســوت خورده بود و در نیمه دوم 
متوقف شد، بار دیگر ابهامات زیادى را به وجود 
آورد. مشخص نیســت دلیل این تبعیض ها که 
براى دومین بار در چند هفته اخیر رخ مى دهد، 
چیســت. در شــرایطى که مــدارس و ادارات 
تعطیل شــده اند و آلودگى هواى اهواز 60برابر 

حد مجاز گزارش شــده بود، سوت خوردن یک 
بازى از لیگ برتر بانوان در نوع خود عجیب بود.

احتمال لغو دوباره فوالد- پیکان
دیدار تیم هاى فوالد و پیــکان در چارچوب 
هفته بیســتم لیگ برتر قرار بود 29 دى ماه در 
اهواز برگزار شــود اما این دیدار پــس از دوبار 
به تعویق افتادن به دلیل پدیــده گردوغبار به 
تاریخ 26 بهمن موکول شد. با این حال، دیروز 
به ســبب وزش باد، دوباره گردوغبار به سراغ 
خوزســتان رفت تا احتمال لغــو مجدد دیدار 
معوقه فوالد و پیکان به وجــود بیاید. باید دید 
تا روز پنجشنبه که قرار است این مسابقه انجام 
شــود، گردوغبار به چه میزانى خواهد رسید. 
درصورت لغو دوباره این دیدار سازمان لیگ با 

چالش جدیدى روبه رو خواهد شد.

لیگ برتر زنان در هواى آلوده خوزستان یک نیمه برگزار شد!

این یک تصمیم مدیریت اشتباه بود و نه لزوما تبعیض

ماجراى کنارگذاشتن ناگهانى سرمربى تیم ملى فوتبال ساحلى

اوکتاویو ایران را قال گذاشت!
  پیمان حسینى: مشکلى براى مربیگرى او در باشگاه وجود نداشت

شهردارى به یک دهه دوقطبى مهرام و پتروشیمى پایان داد

ورزش تبریز جام دار شد
  مهران شاهین طبع به عنوان سرمربى جدید تیم ملى بسکتبال انتخاب شد 

توییت ورزشى

کاربران توییتر در واکنش به برخى اتفاقات 
روز ورزش توییت هاى جالبى مخابره کردند. 

برخى از این جمالت را بخوانید:    
 اون لحظه که کل ورزشگاه على کریمى رو 
تشویق مى کردن، حتما کى روش دستاشو 
گرفته بود پشت کمرش، سرشو انداخته بود 
پایین تندتند راه مى رفت و مى گفت همتون 

بى شخصیتید بزدال.
 به خاطر حرفاى کریمى یا باید صدهزار 

دالر بدیم به کى روش یا قهر مى کنه میره.
 میگه اساسنامه رو براى فیفا فرستادیم! 
خب منم درخواســت بورسیه دکترا براى 

استنفورد و هاروارد فرستادم! خب؟
 االن کى روش بابــت هزینه پیامکش 
به برنامه نود بیســت تومن از فدراسیون 

مى گیره.
 ســاکت جورى حرف مى زد؛ انگار دبیر 

فدراسیون آلمانه!
 ســاکت میگه ما باید سپاسگزار آقاى 
کى روش باشــیم، جدى جدى داره باورم 

میشه کى روش نیست و کوروش کبیره.
 سه تا على کریمى دیگه به على کریمى 

بدید این مملکت رو از فساد پاك مى کنه.
 آقاى کریمى ولى شما چرا از فسادهاى 
باشگاه پرســپولیس این طورى افشاگرى 

نکردى؟
 جاى میرسلیم تو نود خالى بود که وقتى 
کریمى سوال مى پرسید، به ساکت بگه ، اینو 

چى میگى؟
 هى میگید على کریمى فن بیان نداره بلد 
نیست. ببخشید کل زندگیش داشته فوتبال 

بازى مى کرده و کالساى فن بیانشو نرفته.
 عکس توییت: هرگز نشه فراموش المپ 

اضافه خاموش.


