
دفاع از مردم فلسطین در تورنمنت آلمان
موفقی��ت در 

شیوا نوروزی
     چهره

رقابت ه��ای 
لملل��ی  بین ا

بسیار سخت است. همه حریفان با توپ 
پر می آیند تا با کسب بهترین نتیجه 
رقبا را یک به یک کن��ار بزنند. به 
همین خاطر است که ورزشکاران 
باید قدر تمام موقعیت هایشان را 
بدانند. چرا با یک لحظه غفلت تمام 

رؤیاهایش��ان نقش برآب می شود. 
حاال در رشته ای چون شطرنج، با 

توج��ه ب��ه رقابت ش��دید 
رقاب��ت  حریف��ان، 
حس��اس تر هم هست. 
البت��ه ش��طرنج بازان 
ایرانی برای درخشش 
در تورنمنت ه��ای 
خارج��ی از هی��چ 

دری��غ  تالش��ی 
نمی کنند. با این حال پای 

کش��ور و ارج نه��ادن ب��ه 
ارزش ها که در میان باشد، 

نمایندگان کشورمان منافع 

ملی را بر همه چیز ارج��ح می دانند. حرکت 
ارزشمند علیرضا فیروزجا نمونه ای از همین 
مسئله است. استاد بزرگ شطرنج ایران پس 
از آنک��ه تمام حریفانش را در مس��ابقات 
بین المللی آلمان شکست داد، حاضر 
ب��ه رویاروی��ی ب��ا نماین��ده رژیم 
صهیونیس��تی نش��د. این تصمیم 
اگرچه کار فیروزج��ا را در آینده با 
مش��کالت روبه رو خواهد کرد، اما 
حمایت از م��ردم مظلوم فلس��طین 
آرمانی است که ورزشکاران ما 
کوت��اه  آن  از  هرگ��ز 
نمی آیند. این موضوع 
آنقدر برای نمایندگان 
ورزش کش��ورمان 
اهمیت دارد که تحت 
هی��چ ش��رایطی از 
قرم��ز عب��ور  خط��وط 
نمی کنند و به رس��میت 
نشناختن اشغالگران را 
در هم��ه رقابت ه��ا به 
ش��کل عملی ب��ه دنیا 

نشان می دهند. 
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هشتمين قهرماني متوالي يووه در ايتاليا
بانوي پیر تنها جام قهرماني را مي پسندد!

يوونت�وس در فاصل�ه پن�ج هفت�ه مان�ده ب�ه پاي�ان لي�گ 
رد  ب�ا  ه�م  رونال�دو  و  گرف�ت  قهرمان�ي  جش�ن  ايتالي�ا، 
ش�ايعه جداي�ی گف�ت ک�ه ه�زار درص�د در توري�ن مي مان�د.

جام در خانه ماند، جامي که هشت س��ال است در تورین جا خوش کرده 
و روي دست کاپیتان دیگري بلند نمي شود. این حکایت یوونتوس است، 
حکایت بانوي پیر س��ري آ که هر وقت لیگ ایتالیا شروع مي شود، گویا 
رده اول را برایش بای��د کنار بگذارند و بقیه تیم ها ب��راي رده هاي دوم به 
بعد بجنگند. امسال هم در بر همان پاشنه چرخید که هشت سال است، 
مي چرخد. دو هفته هواداران یووه جان به لب شدند و قهرماني شان به تاخیر 

افتاد، اما سرانجام همان شد که قرار است هر سال بشود.
    يوونتوس مترادف قهرماني 

پس از دو شکست متوالي در کالچو و لیگ قهرمانان، پیروزي یک شنبه 
شب براي شاگردان آلگري واجب تر از نان شب بود. بردی که هم  ناراحتی 
حذف مقابل آژاکس و رؤیاي قهرماني در اروپ��ا را کمي کمتر کرد و هم 
قهرماني شان را سرانجام در کالچو قطعي کرد. هواداران یوونتوس دو هفته 
بود منتظر بودند تا خیالش��ان از قهرماني راحت شود، اما شکست مقابل 
اسپال در هفته سي و دوم جشن را عقب انداخت تا پرونده قهرماني در هفته 
سي و سوم بسته شود. شاگردان آلگري 2 بر یک فیورنتینا را شکست دادند 
تا 85 امتیازي شوند و در فاصله پنج هفته تا پایان سري آ جشن قهرماني 
بگیرند. تورینی ها با قهرمانی در فصل جاری به اولین تیمی تبدیل شدند 
که در پنج لیگ معتبر اروپایی برای هشت دوره متوالی عنوان قهرمان را 

کسب کرده است.
آنها از سال 2011 تا امروز به تیمي اجازه نداده اند تا جام را به خانه ببرد، و 
در هشت سال اخیر با هر مربي اي که روي نیمکت نشسته، توانسته اند جام 
قهرماني را باالي سر ببرند. داستان هشت قهرماني متوالي از سال 2011 آغاز 
شد. از همان سالي که یووه آلبرتو زاکروني را کنار گذاشت و آنتوني کونته 
جوان و جاه طلب را روي نیمکت نشاند. از آن سال قهرماني پشت قهرماني 
براي یووه دشت شد. سال 2014 که کونته به تیم ایتالیا اسباب کشي کرد تا 
رؤیاهاي بزرگ ترش را عملي کند، آلگري که با میالن نامش سر زبان افتاده 
بود، به عنوان سرمربي جدید یووه مراسم معارفه اش برگزار شد. یوونتوس با 
آلگري هم ترک عادت نکرد و آنها در پنج سال اخیر   تنها با جام قهرماني لیگ 

ایتالیا را به پایان رسانده اند تا تورین پایتخت فوتبال ایتالیا باشد. 
    رکورد آلگري

مکس آلگري شنبه شب نخستین مربی تاریخ سری آ شد که پنج بار پیاپی 
برنده لیگ می شود. او یک قهرمانی با میالن کسب کرده و به این ترتیب با 
شش قهرمانی در لیگ، باالتر از فابیو کاپلو و مارچلو لیپی ایستاد که پنج 
بار فاتح سری آ شده اند. تنها جیووانی تراپاتونی که هفت بار قهرمان لیگ 
شده، جلوتر از آلگري است تا سرمربي یووه دومین مربي پرافتخار باشگاهي 
ایتالیا باشد. آلگري با وجود این قهرماني هاي پیاپي با یووه، ایستادن در 
صدر لیگي مانند سري آ را آسان نمي داند: »اسکودتو را باید با خوشحالی 
تمام جشن گرفت، چون رسیدن به این قهرمانی اصاًل ساده نیست. ما در 
حالی که پنج بازی دیگر از فصل باقی مانده، قهرمانی مان را قطعی کردیم و 
نشان دادیم چه فصل موفقی داشته ایم.« آلگري که جاي قهرماني در اروپا 
در کارنامه اش خالي اس��ت، امیدوارانه از آینده صحبت مي کند و معتقد 
است که شاگردانش باید براي موفقیت در اروپا در فصل آینده یاد بگیرند 
که اتفاقات غیرمترقبه را مدیریت کنند: »مهم ترین چیز این است که سال 
آینده در نحوه بازی کردن، پیشرفت کنیم. بتوانیم آرام باشیم و مطمئن از 
اینکه می توانیم به موفقیت برسیم. این چیزی است که شما را در بازی های 

بزرگ به موفقیت می رساند.«
    رونالدو جايي نمي رود

آلیانس آره نا تورین براي رونالدو از سه شنبه شب هفته گذشته تا شنبه شب 
دو روي یک سکه بود. اگر او هفته گذشته با شکست یووه مقابل آژاکس 
رؤیاي چهارمین جام متوالي اش در اروپ��ا از بین رفت و به گفته مادرش 
دلش شکست، اما شنبه شب او در سري آ با پیروزي مقابل فیورنتینا، اولین 
قهرماني  خود را با یووه جشن گرفت تا ناراحتي از دست دادن لیگ قهرمانان 
برایش کمتر شود. رونالدو که پس از شکست مقابل تیم شگفتي ساز هلندي 
شایعه جدایي اش از یووه در صورت عدم تقویت این تیم براي قهرماني اروپا 
در فصل آینده در رسانه هاي ایتالیا مطرح شده بود با برد شنبه شب همه 
چیز را تکذیب کرد و گفت که از حضور در تورین راضي است و قرار نیست 

جایي برود: »من هزاردرصد در یوونتوس می مانم.«

سعيد احمديان

منچستر و راه حلی یک شبه که وجود ندارد
 سولسش��ر بعد از شکس��ت 3 بر صفر در 

پل ویلسون

گاردین

  
نیوکمپ ب��ا صداق��ت از فاصل��ه کیفی 
منچستریونایتد با بارسلونا حرف زد. این 
نظرات مربی 4۶ س��اله ش��یاطین سرخ 
ش��ایعاتی پدید آورد که نیمی از اسکواد 
یونایتد در تابستان تغییر خواهد کرد. به 
سختی می توان با این نظر مخالفت کرد، اما 
مشکل یونایتد مسئله زمان است. آنها پنج 
بازی از هفت دیدار اخیرشان را باخته اند و 
در رده ششم جدول لیگ برتر قرار دارند، همانجایی که ژوزه مورینیو تیم را 
تحویل سولسشر داد. البته شرایط یونایتد برای رسیدن به رده چهارم  و حتی 
سوم با توجه به ادامه شکست های تاتنهام در لیگ، بسیار مناسب تر از زمانی 
است که مورینیو اخراج شد. با وجود این، مأموریت پیش روی سولسشر و 
تیمش به هیچ وجه آسان نیس��ت و آنها برای حضور دوباره در باالترین 
رقابت های اروپایی در فصل آینده نیاز به حداقل 10 امتیاز از پنج بازی باقی 
مانده  در لیگ دارند. یونایت��د که در هر دو پیروزی اخی��رش در لیگ در 
اولدترافورد برابر واتفورد و وستهام خوش شانس بوده، دیروز به مصاف اورتون 
رفت؛ چهارشنبه شب در دربی منچستر باید به استقبال پپ گواردیوال و 
تیمش برود و هفته آینده نیز از چلسی میزبانی کند. این هفت روز کلیدی 
می تواند با خودش وعده دوباره چمپیونز لیگ را به همراه بیاورد یا هواداران 
یونایتد را برای قانع شدن به یوروپالیگ آماده کند. با وجود هفته حیاتی 
پیش روی یونایتد، سولسشر از همین حاال به فکر اردوی تابستانی و فصل 
آینده است. سپری کردن یک پیش فصل کامل با بازیکنانش قطعاً کمک 
زیادی به او برای ساختن تیم مورد نظرش خواهد کرد، اما نگرانی هواداران 
یونایتد از این است که در دورانی که لیورپول ۷5 میلیون پوند بابت یک 
مدافع مرکزی خرج می کند و س��یتی در یک پنجره نقل و انتقاالت سه 
هافبک با مجموع قیمت باالی 100 میلیون پوند می خرد، صرف آماده ترین 
تیم لیگ به لحاظ فیزیکی بودن برای ورود به کورس قهرمانی کافی نباشد. 
با  ا این حال سولسشر مي خواهد DNA منچستریونایتد را به تیم بازگرداند، 

تصمیمي که قطعاً راه حلي یک شبه ندارد و زمان مي خواهد.

برگش�ت  دور 
 دنیا حیدری 
    گزارش

مرحل�ه گروهی 
لي�گ قهرمانان 
آسيا از امروز آغاز می ش�ود و پرسپوليس به 
عنوان نخستين نماينده ايران در دور برگشت 
در دوبی با االهلی عربس�تان ديدار می کند.

ش��اگردان برانکو ای��ن دوره از رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا را با تس��اوی برابر پاختاکور آغاز 
کردند و با شکست برابر السد ادامه دادند. اگرچه 
در هر دو نتیجه رق��م خورده، قض��اوت داوران 
تعیین کننده بود، اما انتظ��ارات از نایب قهرمان 
دوره قبل بیش از آن بود که با ناداوری ها بخواهد 
در هم��ان ابتدا وا دهد و ش��انس خ��ود را برای 
صعود به دور بع��دی کمرنگ کن��د. ورق اما در 
بازی با االهلی عربس��تان برگشت و پرسپولیس 
با پیروزی 2 بر صفر برابر نماینده عربس��تان که 
موفقیت تیم های ایرانی برابر سعودی ها را در این 
دوره به صددرصد  رس��اند، به رقابت برگشت و با 
حضور در رده سوم جدول )به دلیل تفاضل گل 
کمتر نسبت به السد( شانس خود را برای صعود 
از این مرحله افزایش داد. شانسی که حاال بعد از 
دو هفته از رویارویی با االهلی، در مصاف دوباره 
با این تیم عربستانی می تواند پررنگ تر شود اگر 
یاران برانک��و نتیجه ای چون ب��ازی رفت را رقم 
بزنند. نتیجه ای که احتمال صعود پرسپولیس به 

صدر جدول را نیز در پی خواهد داشت.

    خط و نشان برای صدرنشين ليگ ايران
االهلی اما ساعت 20 امشب با چهره ای متفاوت در 
آل مکتوم شهر دوبی برابر پرسپولیس صف آرایی 
می کند. این تیم نه فقط عبدالفتاح عس��یری و 
حسین المقهوی را به دلیل مصدومیت به همراه 
ندارد، بلکه سکان هدایت خود را نیز به طور موقت 
به دست یوسف عنبر سپرده است. مربی ای که در 
پی اخراج خورخه فوس��اتی اروگوئه ای به دلیل 
کس��ب نتایج ضعیف در بازی با پرس��پولیس به 
ج��ای او روی نیمکت االهلی جده می نش��یند. 
کسی که نیامده برای صدرنشین لیگ ایران خط 
و نشان کشیده است: »بچه ها به خوبی به اهمیت 
این بازی واقف هستند و بی صبرانه در پی کسب 
هر سه امتیاز بازی هستیم. درست است که بازی 
رفت را واگذار کردیم، اما آن بازی را بارها دیدیم و 
به نقاط ضعف و قوت خود و حریف واقف هستیم. 
من مربی حرفه ای، باتجربه  و فرزند االهلی هستم 
و این تجربه به من برای هم��کاری با بازیکنان و 
دیگر اعضای کادر فنی تیم االهلی کمک زیادی 

می کند.«
    دست کم گرفتن ممنوع!

اگرچه کری خواندن های مرب��ی موقت االهلی 
ب��ازی روانی ب��رای تغیی��ر جو به س��ود حریف 
عربستانی است، اما دس��ت کم گرفتن این تیم 
در بازی برگشت می تواند برای پرسپولیس گران 
تمام شود. پرسپولیس در بازی رفت موفق شد دو 

مرتبه توسط علیپور و ش��جاع خلیل زاده دروازه 
نماینده س��عودی ها را باز کند، ام��ا االهلی هم 
بازی خوبی به نمایش گذاش��ت و با کوبیدن دو 
توپ به تیر دروازه بیرانوند ثابت کرد که مترصد 
کوچک ترین فرصتی است تا زهر خود را بریزد. 
به همین دلی��ل برانکو که عادت به دس��ت کم 
گرفتن حریف ندارد باید حواسش به قعرنشین 
زخم خورده گروه D باش��د. تیمی که در صورت 
کس��ب احتمالی س��ه امتیاز این بازی می تواند 
ش��انس زیادی برای صعود داشته باشد و همین 
مسئله کافی است تا بخواهد شب سختی را برای 
برانکو و یارانش رقم بزند. مسئله ای که بدون شک 
پروفسور سرخ ها به آن واقف است که با تمام قوا 
راهی دوبی ش��ده و حتی عالیشاه را هم که چند 
بازی به دلیل تنبیه انضباطی فرصت حضور در 
میدان را پیدا نکرده بود به همراه تیم برده است. 
حاال شاید مهم ترین مس��ئله برای برانکو در این 
بازی حفظ روحیه و انگیزه ش��اگردانش باش��د. 
بازیکنان پرسپولیس در حالی خود را برای کسب 
سومین قهرمانی پیاپی در چهار هفته باقیمانده 
لیگ ایران آماده می کنند که ت��ا به اینجای کار 
تنها 50 درصد از مبلغ قراردادهایشان را دریافت 
کرده اند، مسئله ای که به شدت باعث ناراحتی و 
دلخوری آنها شده، به طوری که با وساطت برخی 
مسئوالن باشگاه و صحبت های خصوصی برانکو 

برای مصاف با االهلی راهی دوبی شدند!

    عليپور و رؤيای هت تريک
س��ه امتیاز این بازی برای برانکو اهمیت باالیی 
دارد، چراک��ه پی��روزی در این دیدار حس��اس 
می تواند شانس او و شاگردانش را برای صعود و 
حتی صدرنشینی تا حد زیادی افزایش دهد. البته 
پرسپولیس فصل گذشته در مرحله یک چهارم 
نهایی دو بار با این تیم رو به رو شد که مرتبه اول 
با حساب 3 بر یک موفق به کسب پیروزی شد و 
در بازی بعدی نیز به تس��اوی 2 -2 رضایت داد. 
االهلی برابر سرخپوش��ان هم��واره روی کاغذ 
بازنده بوده، اما این تیم در بازی قبلی نشان داد 
که تیم منسجمی اس��ت و می تواند پرسپولیس 
را به دردسر بیندازد. البته به شرط آنکه علیپور 
برای آنها دردس��رآفرین نباش��د. مهاجم جوان 
پرسپولیس که سال 201۷ نخستین گل تیمش 
را برابر االهلی به ثمر رس��اند، در بازی رفت نیز 
دومین گل پرس��پولیس را وارد دروازه این تیم 
کرد. او حاال در پی هت تریک برای رس��یدن به 
طارمی اس��ت. علیپور فصل گذشته پنج گل در 
لیگ قهرمانان به ثمر رس��اند و حاال با هفت گل 
یکی از بهترین های تاریخ پرسپولیس در مسابقات 
آسیایی اس��ت. با وجود این، او همچنان مهدی 
طارمی را باالی سر خود می بیند و هت تریک برابر 
االهلی می تواند فاصله او ب��ا طارمی را کم کند و 
همین انگیزه می تواند شب سختی را برای االهلی 

در آل مکتوم رقم بزند.

خیز  پرسپولیس برای صدرنشینی آسیایی
شاگردان برانکو امشب در دوبی به مصاف االهلی عربستان می روند

 دشت  5  مدال  رنگارنگ  از لیگ جهانی مراکش
آخرین روز از سومین 
مرحله کاراته وان برای 
کشورمان دو نقره و س��ه برنز به همراه داشت. این 
مرحله از رقابت ها در رباط مراکش برگزار شد و از 
بین کاراته کاران ایرانی اعزامی س��جاد گنج زاده، 
علی اصغر آسیابری، صالح اباذری، طراوت خاکسار 
و سعیده عباسعلی مدال های خوشرنگی را به گردن 
آویختند. در بخش مردان برخ��الف آنچه انتظار 
می رفت کاپیتان ذبیح اهلل پورش��یب در رده بندی 
نتیجه را به رقیب ترکی��ه ای خود واگ��ذار کرد و 
دستش به مدال نرسید، اما صالح اباذری در 84+ به 

مقام سوم رسید. سجاد گنج زاده در همین وزن به 
دیدار نهایی صعود کرد. او در فینال دیشب به مصاف 
یامان اوغلو از ترکیه رفت، آس��یابری فینالیست 
۷5 - کیلو در بازی آخر رودرروی حریف اوکراینی 

قرار گرفت . 
در بخش بانوان نیز خاکسار در وزن 55- کیلوگرم 
حریفی از ژاپن را در دیدار رده بندی مغلوب و مدال 
برنز را از آن خود کرد. عباسعلی دیگر بانوی ملی پوش 
کشورمان هم در وزن ۶8+ کاراته کار ژاپنی را برد و 
برنزی شد. تیم کش��ورمان در بخش کاتا موفق به 

کسب مدال نشد. 

تراکتور چوب خودش را مي خورد
شکس��ت یک تیم رده باالي جدول در برابر یک تی��م رده پایین، اتفاق 
رایجي در فوتبال جهان محسوب مي ش��ود. شکست یک تیم پرهوادار 
در زمین خود هم اتفاق عجیبی نیست، حتي اعتراض تماشاگران یک 
تیم پرهوادار به نحوه بازي تیم شان یا نوع مدیریت آن نیز موضوع تازه اي 

نیست.
تمامي این موارد تاکنون بارها و بارها در سطح اول فوتبال جهان نیز دیده 
شده، اما وقتي کار به زد و خورد و حمله به زمین مسابقه و زدن بازیکنان 
خودي و حریف و درگیري با پلیس کشیده مي شود، آن وقت است که 
این موارد عادي تبدیل به یک بحران و یک حاشیه اساسي براي تیمي 

مي شود که مدعي قهرماني است.
آنچه ش��امگاه جمعه در تبریز اتفاق افتاد، تأس��ف انگیز بود. تأسفبار از 
آن جهت که تماشاگر پرشور تبریزي که مایه مباهات و افتخار فوتبال 
باشگاهي کشورمان است، نباید اینقدر اسیر احساسات شود که اینگونه 

نسبت به یک شکست خانگي واکنش نشان دهد. 
تراکتور مدعي قهرماني است و در این شکي نیست، اما این تیم این روزها 
و هفته ها از خودش چوب مي خورد. هوادار تیم تبریزي باید به این نکته 
توجه داشته باش��د که اولین جرقه بحراني که امروز گریبان  تیم شان را 
گرفته از داخل زده شده، آن هم زماني که یک مشکل داخلي رسانه اي و با 
سرعت زیاد و بدون اینکه مدیریت شود، خبرهایش پخش شد. شکست 
برابر سپیدرود و پیکان اتفاقي اس��ت که ممکن بود براي تمام مدعیان 
قهرماني نیز رخ دهد. همین دو هفته قبل سپاهان باخت، پرسپولیس هم 
امتیاز از دست داد، اما نه اعتراضي صورت گرفت و نه کسي متهم شد. در 
عوض آنچه این روزها از جانب مسئوالن باشگاه تراکتور و هواداران پرشور 
این تیم دیده مي شود، برخوردي کاماًل نامناسب است. این روزها مالک 
این باشگاه کل فوتبال را متهم به تباني و ناکارآمدي مي کند. او حتي پا را 
فراتر گذاشته و با توهین و تحقیر، حضور برخي تیم هاي باسابقه در فوتبال 
را زیر سؤال مي برد و از سوي دیگر هواداران نیز بعد از شکست چنان جوي 
را به راه مي اندازد که امروز تمام تیم هایي که باید در هفته هاي باقیمانده از 

لیگ به تبریز مسافرت کنند، نگران وضعیت خود هستند.
ادامه چنین وضعیتي به طور حتم به ضرر تراکتور تمام خواهد شد. تیمي 
که هنوز هم مي تواند با اس��تفاده از فرصت باقیمانده و احتمال لغزش 
رقبا امید قهرماني داشته باشد، این روزها چنان درگیر حاشیه و بحران 
خودساخته ش��ده که بعید به نظر مي رس��ید به فکر برنامه ریزي براي 
پیروزي و شکست دادن رقبا باش��د. تماشاگر خونگرم و پرشور تبریزي 
هم با اعتراض ها و برخوردهاي نامناسب در این میان نه تنها به حل این 
بحران کمک نمي کند، بلکه فشار را روي تیم و بازیکنان بیشتر مي کند و 
مهم تر از همه اینها باعث تغییر نگاه ها به فرهنگ شهر و دیاري مي شود 
که تا به یاد مي آوریم جز مهمان نوازي و فرهنگ باال چیز دیگري از آنها 

ندیده ایم.
قرار بر این نیست که تماشاگران تیم هاي مدعي قهرماني با هر شکست 
همه چیز را  به هم بریزند و با سنگ پراکني و زد و خورد به فکر زهر  چشم 
گرفتن از بقیه باشند که اگر چنین شود، آن وقت از این هفته به بعد باید 
منتظر دیدن چنین برخوردهایي از تماش��اگران دیگر تیم هاي مدعي 
هم باشیم. آنچه در تبریز اتفاق افتاد، تأسفبار بود. اتفاقاتي که امیدواریم 
دیگر تکرار نشود، نه در تبریز و نه در هیچ کدام از شهرها و نه در هیچ یک 
از بازي هاي فوتبالمان. بی ش��ک تراکتورسازي و هوادارانش مستوجب 
جریمه هستند، جریمه اي که امیدواریم با سعه صدر آن را قبول کنند، 
نه اینکه مستمسکي براي اتفاقات بعدي باشد. بر این باوریم که حضور 
تراکتور و تماش��اگران پرش��ورش در فوتبال ایران یک نعمت است که 
باید قدردان آن بود، اما قرار هم بر این نیست که چشم ها را روي برخي 
اقدامات این نعمت بزرگ بست. تماشاگر فهیم و بافرهنگ تبریزي خوب 
مي داند که حسابش از برخي تماشاگرنماها جداست و البته این توقع هم 
وجود دارد که این تماشاگر خود براي موفقیت تیمش آستین باال بزند و 

جلوي این حاشیه ها و حاشیه سازان را بگیرد.
چهار هفته سرنوشت ساز پیش روي تراکتورسازي و فوتبال ایران است. 
چهار هفته اي که مي تواند براي تبریزي ها به بهترین شکل ممکن تمام 
شود اگر تماشاگر و تیم دوباره متحد ش��وند و قصور خود را به گردن 
این و آن نیندازند و حاشیه س��ازي نکنند. البت��ه مي تواند بدتر از این 
هم تمام شود اگر تراکتور، مس��ئوالن و هوادارانش بخواهند به همین 

منوال ادامه دهند.

فريدون حسن

مصاف شهرداری ورامین با ژاپنی ها در آسیا
تیم والیبال شهرداری ورامین که در رقابت های جام باشگاه های آسیا 
201۹ چین تایپه توانسته بود با کسب سه برد متوالی به عنوان سرگروه 
از گروهش صعود کند، در نخس��تین بازی مرحله دوم این رقابت ها نیز 
مقابل نماینده ویتنام به برتری رسید. ش��اگردان رحمان با نتیجه 3 بر 
صفر تیم هوشی مینه کشور ویتنام را شکست دادند تا با کسب چهارمین 
برد به مصاف نماینده ژاپن بروند. ورامینی ها صبح امروز به مصاف تیم 

پاناسونیک ژاپن می روند.

نتایج ضعیف جودو در قهرمانی آسیا
ملی پوشان جودوی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا عملکرد ضعیفی 
داشتند و  شش جودوکار کشورمان با شکست مقابل حریفان خیلی زود از 
گردونه رقابت ها کنار رفتند. مهدی فتحی پور، مصطفی ریاحی، ابوالفضل 
محمودی، قاسم نوری زاده، نرگس اسدزاده و مریم بربط ناکامان تیم ملی 

ایران بودند. 

ابراز احساسات با مشت، سنگ و صندلی!
هفته های پایانی لیگ برتر فوتبال حساسیت های خاص خود را دارد. 
رقابت تنگاتنگ تیم ها برای کس��ب جام قهرمانی در این زمان، آنقدر 
ش��دید می ش��ود که غفلت یک بازیکن می تواند به نابودی یک تیم و 
ناامیدی هوادارانش منجر ش��ود. اتفاقات تل��خ و تأمل انگیزی که در 
ورزشگاه یادگار تبریز رخ داد، جدیدترین موردی است که در فوتبال 
ایران دیدیم. شکست تراکتورس��ازی و جا ماندن از کورس قهرمانی 
برای پرشورهایی که دیگر تحمل باخت تیم ش��ان را نداشتند، کافی 
بود تا حس��ابی از خجالت بازیکنان، عوامل تیم و س��ایرین در بیایند. 
مشتی که هوادار ناراضی به صورت شجاعی زد، واکنشی که دژاگه از 
خود نشان داد، پرتاب صندلی و س��نگ به سمت نیروهای انتظامی و 
حراست، شکستن شیشه ماش��ین ها و مصدومان زیادی که مأموران 
اورژانس را به دردسر انداخت، از جمله حوادث تلخ بازی تراکتورسازی 

– پیکان بود.  

حضور احتمالی تیم 

اشرف  رامین
ملی والیبال ایران    حاشیه

در مرحل��ه نهایی 
لیگ ملت ها که به میزبانی امریکا برگزار خواهد 
شد، حواشی را به همراه داشته است. بلندقامتان 
کش��ورمان با هدایت کوالکوویچ در این دوره از 
رقابت ها شرکت می کنند و در صورتی که در جمع 
شش تیم برتر جهان قرار گیرند باید برای انجام 
بازی ه��ای مرحله نهایی به ایاالت متحده س��فر 
کنند. طب��ق قانون فدراس��یون جهان��ی، همه 
کشورهای حاضر در لیگ ملت ها باید قبل از شروع 
مرحله مقدماتی برای گرفتن ویزای امریکا اقدامات 
الزم را انج��ام دهند. از آنجایی ک��ه امریکایی ها 

معموالً مش��کالتی را برای تیم های ایرانی ایجاد 
می کنند، داوری سرپرس��ت فدراسیون والیبال 
رایزنی هایی برای جلوگیری از هرگونه کارشکنی 
کشور میزبان انجام داده است. با این حال از  آنجا 
که امری��کا تغیی��ری در نحوه صدور وی��زا برای 
بازیکنان ایرانی ایجاد نکرده، احتمال نرفتن تیم 
ملی به این کش��ور وجود دارد. افشین داوری در 

گفت وگو با فارس موضوع را اینگونه توضیح داد: 
»برخالف صحبت هایی که عنوان ش��ده، بحث 
نرفتن به مرحله نهایی مطرح نیست. ما اقدامات 
اولیه را انجام داده ایم و از سفارت هم خواسته ایم تا 
همان رفتاری را با ما داش��ته باش��د که ما برای 
حضور امریکایی ها در ایران انجام داده ایم. س��فر 
ملی پوشان به دوبی برای دریافت ویزا حداقل 500 

میلیون تومان هزینه دارد. دبیر فدراسیون والیبال 
امریکا در لوزان قول مساعد داد تا شرایط را فراهم 
کند و ما هم امیدواریم تا رفتاری با ما داشته باشند 

که در گذشته با آنها داشته ایم.«
امیر خوش خبر، سرپرس��ت تیم مل��ی هم در 
گفت وگو با میزان موضع تندتری نسبت به این 
مسئله گرفت: »س��فر به دوبی برای اخذ ویزای 
امریکا هزینه مالی زیادی ب��رای ما دارد. ضمن 
اینکه قرار اس��ت س��ؤاالت تکراری از بازیکنان 
و  دیگر اعض��ای تیم ملی پرس��یده و در نهایت 
هم انگشت نگاری و اسکن چش��م گرفته شود. 
مسئوالن امریکایی گفته اند که اردیبهشت ماه 
برای اخذ ویزای امریکا به دوبی برویم، اما ما قصد 
چنین کاری را نداریم. متأسفانه کار به همین جا 
ختم نمی شود و وقتی به امریکا سفر می کنیم، 
FBI هم از ما بازجویی می کند. ما تصمیم خود 
را مبنی بر عدم س��فر به دوبی به فدراس��یون 

جهانی هم اعالم کرده ایم.« 

چالش والیبال ملی   
در گرفتن ویزای امریکا!

      کاراته 


