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    گزارش
و  اس���تقالل 
و  ر د خو ش�هر
امشب در مرحله پلي آف ليگ قهرمانان در امارات 
به مصاف الكويت و الرفاع بحري�ن مي روند كه 
مديران اين تيم با قبول بازي در زمين بي طرف و 
مهر تأييد بر دليل واهي ناامني اي�ران، عزت و 
امنيت ايران را فداي حضور در آس�يا كرده اند. 
با تمام حاشيه ها و حرف و حديث ها، فصل جديد 
ليگ قهرمانان آسيا از امروز براي نمايندگان ايران 
آغاز مي شود و استقالل و ش��هرخودرو به عنوان 
نماينده هاي س��وم و چهارم كش��ورمان در آسيا، 
كارش��ان را در مرحله پلي آف آغاز مي كنند تا در 
صورت موفقيت، به مرحله گروهي صعود كنند و 
در كنار پرسپوليس و سپاهان، ديگر تيم هاي ايراني 

حاضر در آسيا قرار بگيرند. 
  چرخش 180 درجه اي

استقالل و شهرخودرو در شرايطي امروز كارشان 
را در آس��يا آغاز مي كنند كه كنفدراسيون آسيا 
در تصميمي توهين آميز ب��ه دليل واهي ناامني، 
ميزبان��ي را از تيم هاي كش��ورمان گرفت تا اين 
دو تيم امروز به جاي ميزباني از حريفانش��ان در 
تهران و مش��هد در امارات به مي��دان بروند. اين 
در شرايطي است كه از اول هفته گذشته پس از 
 ،AFC مشخص شدن توطئه سعودي – امريكايي
چهار نماينده كش��ورمان در آس��يا در بيانيه اي 
كه حمايت هودارانش��ان را هم به همراه داشت، 

كنفدراسيون فوتبال آس��يا را تهديد كردند كه 
در صورت گرفتن حق ميزباني، هر چهار نماينده 

كشورمان از آسيا انصراف مي دهند. 
با وجود مصاحبه هاي آتشين مسئوالن و تأكيد بر 
اينكه عزت كشورمان را با اين تصميم زير سؤال 
مي برند و آنها زير بار ذلت نمي روند، پنج ش��نبه 
گذشته مديران باش��گاه ها به همراه معاون وزير 
ورزش به مالزي رفتند و پس از جلسه با دبيركل 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا در چرخشي 180 
درج��ه ای با برگ��زاري بازي در زمي��ن بي طرف 
موافقت كردند و آن را به عنوان يك »خبر خوش« 
يا يك »پيروزي بزرگ« رسانه اي كردند! البته با 
توجه به سابقه ديپلماسی دولت دوازدهم، نمی 
شد از دستگاه ورزشی آن انتظار حفظ عزت و غررو 

ايران و ايرانيان را  داشت.
  استقالل ايران- الكويت كويت، ساعت 18:50

در چنين اوضاع و احوال��ی آبي ها در پيچيده ترين و 
پرآشوب ترين شرايط، كارشان را در ليگ قهرمانان 
آغاز مي كنند، آن هم در شرايطي كه تا يك ماه پيش 
با تيمي كه آندره استراماچوني ساخته بود، روي ابرها 
بودند و با بردهاي پياپي به جمع مدعيان اضافه شده 
بودند. جدايي س��رمربي ايتاليايي با آن حاشيه هاي 
عجيب اما وضعيت آبي پوشان را از اين رو به آن رو كرد 
تا تيمي كه يكي از مدعيان بود با رفتن مربي موفقش، 
هفته به هفته افت كند و از صدر در ليگ برتر فاصله 
بگيرد. حاال در چنين ش��رايطي استقالل كه فرهاد 
مجيدي را پس از كش و قوس هاي فراوان به عنوان 

سرمربي جديد روي نيمكت مي بيند، امشب در اولين 
بازي در آسيا به ميدان مي رود. 

استقالل در حالی س��هميه ليگ قهرمانان فصل 
جديد را با قرار گرفتن در رده سوم ليگ برتر كسب 
كرده كه با توجه به س��هميه 2+2ايران در آس��يا، 
اين تيم در صورت عبور از پلي آف مي تواند مجوز 
حضور در مرحل��ه گروهي را درياف��ت كند. حاال 
استقاللي ها امشب در اولين مصاف شان به ديدار 
الكويت كويت مي روند، آن هم در شرايطي كه اين 
تيم عالوه بر نامشخص بودن برگزاري مسابقه در 
فاصله 48ساعت تا آغاز بازي، با مشكالت زيادي 
مانند تأخير طوالني پرواز و همچنين عدم تمرين 
كافي به دليل نداش��تن زمين تمرين روبه رو بود، 
مشكالتي كه سبب شد مجيدي در يك مصاحبه 
تند پيش از پ��رواز اين تيم به ام��ارات، از مديران 
باشگاه انتقاد و مديران تيم را متهم كند كه با پول 

داللي دروغ هايشان را پخش مي كنند!
حاال مجيدي در اولين مس��ابقه پس از بازگشت 
دوباره به نيمكت استقالل، بايد شاگردانش را آماده 
ميزباني از حريف كويتي كند، تيمي كه حاشيه هاي 
هفته گذشته و محروم شدن تيم هاي كشورمان از 
ميزباني در آسيا، از نامه اين تيم به كنفدراسيون 
فوتبال آسيا درباره س��فر نكردن به ايران به دليل 
واهي ناامني كليد خ��ورد. حري��ف كويتي براي 
رسيدن به اين مرحله تيم الفيصلي اردن را شكست 
داد تا امشب برابر استقالل قرار بگيرد. كويتي ها البته 
خاطره خوشي از اين مرحله و رويارويي با تيم هاي 

ايراني ندارند و فصل گذشته با شكست مقابل سايپا 
حذف شدند. الكويت كه س��ومين تيم پرافتخار 
كويت به حس��اب مي آيد و بازيكنان بزرگ ايراني 
مانند جواد نكونام، صمد مرفاوي و رضا قوچان نژاد 
در اين تيم بازي كرده اند، در فصل 2001- 2000 
ليگ قهرمانان آس��يا با نتيجه 3 ب��ر صفر مغلوب 
استقالل شدند و حاال پس از 18 سال دو تيم به هم 
رسيده اند. تيم برنده مسابقه امشب در مرحله سوم 
پلي آف 8بهمن ميزبان الريان قطر است تا تيم پيروز 

راهي مرحله گروهي شود. 
  شهر خودرو- الرفاع بحرين، ساعت 17:50

تيم مشهدي فوتبال كشورمان هم در اولين تجربه 
حضور در ليگ قهرمانان آسيا در مرحله اول پلي آف 
به مصاف تيم الرفاع بحرين مي رود. عنابي پوشان 
مشهدي شرايط مش��ابهي مانند استقالل دارند، 
يحيي گل محمدي مربي موفق ش��ان را از دست 
داده اند و با حض��ور اين مربي در پرس��پوليس، با 
مجتبي سرآسيايي كارشان را در آسيا آغاز مي كنند 
و بايد در اولين قدم در مرحله دوم پلي آف به مصاف 
نماينده بحري��ن بروند. الرفاع ك��ه قهرمان فصل 
گذشته ليگ بحرين است، در مرحله اول پلي آف 
تيم چناي هند را با يك گل شكس��ت داد تا امروز 
در دومين بازي اش در آس��يا به مصاف شاگردان 
سرآس��يايي برود. تيم برنده بازي ش��هرخودرو و 
الرفاع در مرحله سوم پلي آف ليگ قهرمانان هم، 8 
بهمن در قطر با السليليه ديدار مي كند تا تكليف تيم 

صعود كننده به مرحله گروهي مشخص شود.
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عزت ايران را فداي آسيا کردند!

شميم رضوان

فريدون حسن

آغاز ليگ برتر بعد از تعطيلي طوالني 
تالش سپاهان براي رسيدن به صدر

رقابت ه�اي لي�گ برت�ر فوتب�ال پس از پش�ت س�ر گذاش�تن 
تعطيل�ي طوالني م�دت نيم فص�ل در حال�ي عصر امروز از س�ر 
گرفته مي ش�ود كه تيم ها كاماًل از ش�رايط مس�ابقه و فرم ايده آل 
نيم فص�ل اول فاصل�ه گرفته اند و بعيد ب�ه نظر مي رس�د تا چند 
هفته بتوانند آنطور كه بايد و ش�ايد فوتبال چشم نواز ارائه كنند. 
هفته هفدهم اين رقابت ها روز 27 دي ماه با انجام يك مسابقه شروع شد 
ديداري كه طي آن شاهين بوشهر مقابل مهمان مدعي اش شهر خودرو 
به تساوي بدون گل رضايت داد. در ادامه بازي هاي اين هفته عصر امروز 
س��پاهان تيم دوم جدول رده بندي در تبريز، مهمان ماشين سازي تيم 
نهم جدول است ناگفته پيداست كه شاگردان قلعه نويي تا چه ميزان به 
س��ه امتياز اين بازي نياز دارند تا فاصله خود را با پرسپوليس صدرنشين 
حفظ كنند و منتظر لغزش اين تيم باشند. در ديگر بازي ها پيكان در زمين 
خود ميزبان نساجي مازندران است، گل گهر سيرجان از سايپا پذيرايي 
مي كند و ذوب آهن در اصفهان به مصاف پارس جنوبي جم مي رود. دو بازي 
ديگر اين هفته يعني پرسپوليس – تراكتور و نفت مسجد سليمان – صنعت 
نفت آبادان هم بعد از ظهر فردا برگزار مي شود. ضمن اينكه بازي فوالد و 

استقالل به زمان ديگري موكول شد. 
در ج��دول رده بندي پرس��پوليس ب��ا 34، س��پاهان 31، تراكت��ور 30، 
صنعت نفت 30، استقالل 29 و شهر خودرو با 29 امتياز به ترتيب اول تا ششم 
هستند. پيكان، گل گهر و شاهين بوشهر هم سه تيم انتهايي جدول هستند. 

دنيا حيدري

تكرار اشتباه !
تكليف نيمكت تيم ملي فوتبال ايران هنوز روش��ن نشده، دست دست  
كردن آقايان تصميم گيرنده همچنان ادامه دارد. وقت كش��ي هايي كه 
س��ختي هاي راه باقيمانده تا جام جهاني را چند برابر مي كند و چه بسا 
پايان تلخي را براي تيمي در پي داشته كه بعد از دو صعود پياپي، اين بار 
شايد حسرت به دل هت تريك صعود بماند؛ نه چون توانايي تكرار اين 
موفقيت را براي بار سوم نداش��ته، نه! به اين دليل كه اسير ناكارآمدي 

مديران نااليقي شده كه شرايط را روز به روز برايش سخت تر كرده اند. 
بعد از حرف و حديث هايي كه درخصوص نشس��تن مربي ايراني روي 
نيمكت تيم ملي به ميان آمده بود، بار ديگر شاهد منتشرشدن شايعاتي 
درخصوص چرخش آقايان به سوي مربي خارجي هستيم. اگر چه مربي 
خارجي به دليل دانش به روز تر و بيش��تر مي تواند گزينه بهتري باشد 
براي تيمي كه در پي راهيابي به جام جهاني است و ادامه آقايي در آسيا، 
اما نه امروز كه فرصتي اندك تا بازي هاي حساس دور برگشت انتخابي 
باقی است، زيرا عدم شناخت از بازيكنان مي تواند نتيجه را قبل از دومين 
مصاف ايران با حريفان قابل پيش بيني كند. بدون ترديد سرمربي جديد 
زمان زيادي مي خواهد براي آشنايي با نفرات تيم ملي و رسيدن به يك 
تركيب و تاكتيك مناسب كه اندك زمان باقيمانده و البته بي كفايتي 
مديران در فراهم كردن باز ي هاي تداركاتي و دوستانه و رسيدن به اين 
مهم عماًل شدني نيست. حال آنكه مربي داخلي در اين مقطع حداقل 
شناخت الزم و كافي را از تك تك بازيكنان تيم ملي و توانايي هاي فني 
آنها دارد و در اين مورد خاص و مهم به مشكل برنخواهد خورد، اما جدا 
از اين مسئله و حتي توان و دانش فني جياني دبياسي سرمربي سابق 
تيم آلباني و اينكه ت��ا قبل از قرار گرفتن در بين گزينه هاي نشس��تن 
روي نيمكت تيم ملي كجا بوده و چه مي كرده، يك نكته بس��يار مهم 
ديگر مطرح اس��ت كه آيا مش��كل واريزي هاي ايران حل و فصل شده 
كه باز هم آقايان فيلشان ياد هندوستان كرده و انگشت روي سرمربي 
خارجي گذاشته اند؟ سؤال امروز اين است كه چرا ديباسي يا هر مربي 
خارجي ديگر؟ مگر مشكل عمده تيم ملي با ويلموتس مسئله واريز پول 
براي اين س��رمربي بلژيكي نبود؟آيا قرار است باز هم به واسطه سمبه 
پر زور و دست  باز دالالن بين آقايان تصميم گيرنده، تن به يك اشتباه 
تكراري ديگر دهيم و فرداي نه چندان دور بار ديگر فرياد وامصيبتا سر 
دهيم كه اين خارجي ها دندان ما را شمرده و براي پركردن جيب شان 
ايران را انتخاب كرده اند؟ آيا پرش��دن جيب برخي در اين ميان آنقدر 
مهم  است كه بار ديگر با چشم بس��تن بر واقعيت هاي روشن و واضح و 
با ناديده گرفتن صالح تيم ملي و بي توجهي به حيف و ميل بيت المال 
باز هم دست بگذاريم روي مربيان درجه چندم خارجي و باز هم همان 

داستان تكراري را شاهد باشيم؟

 پايان جشنواره 
فرهنگي- ورزشي سربازان هوا فضا

سومين جشنواره فرهنگي- ورزشي سربازان نيروي هوا فضاي سپاه 
يادواره شهيد حاج قاسم س��ليماني با هدف حفظ توان رزم و آمادگي 
جسماني سربازان شاغل در اين نيرو و با معرفي نفرات و تيم هاي برتر 
صبح پنج ش��نبه به كار خود پايان داد. در اي��ن رقابت ها كه از ابتداي 
بهمن ماه آغاز ش��ده بود، 200 ورزشكار در رش��ته هاي شنا، آمادگي 
جسماني و تيراندازي و10تيم در فوتس��ال با هم به رقابت پرداختند. 
توجه به رشته هاي مورد تأكيد دين اسالم و مورد توجه رهبر انقالب 
اس��المي از جمله اهداف اين رقابت ها بود. در مراس��م اختتاميه اين 
رقابت ها كه با حضور مسئوالن كشوري و لشكري برگزار شد، از عليرضا 
كريمي كشتي گير پهلوان كش��ور كه حاضر به مبارزه با حريف رژيم 

اشغالگر قدس نشد، تقدير به عمل آمد. 

تيم ملي هندبال 
اشرف رامين
     هندبال

ايران از رسيدن به 
سهميه مسابقات 
قهرماني جهان بازماند. هندباليست هاي كشورمان 
پنج شنبه شب در آخرين بازي خود در مرحله دوم 
رقابت هاي قهرماني آس��يا مقابل كره جنوبي به 
ميدان رفت و با تساوي 24 – 24 نتوانست جواز 
حضور در رقابت هاي قهرماني جهان اين رشته را 
در سال 2021 كس��ب كند. اين نتيجه در حالي 
رقم خورد كه ملي پوشان ايران در دقايق پاياني با 
دو گل از كره پيش بودند، اما در ثانيه هاي پاياني با 
دريافت گل مساوي و به دليل تفاضل گل كمتر 
نس��بت به كره جنوبي از گرفتن سهميه جهاني 
بازماندند. خداحافظي كاپيتان اله كرم استكي از 
تيم ملي يكي از حواشي پس از اين بازي بود. طبق 
برنامه تيم ملي هندبال عصر امروز براي كس��ب 
عنوان پنجمي يا ششمي به مصاف تيم ملي امارات 
م��ي رود. عليرضا حبيبي س��رمربي تيم ملي در 
گفت وگو با ايسنا از عملكرد بازيكنانش تمجيد كرد 
و گفت: »تيم مان در اين دوره از مسابقات بسيار 
خوش درخش��يد و ش��اهد ت��الش غيرتمندانه 
بازيكنان در تمام مسابقات بوديم. آنها مقابل قطر 
قهرمان دوره قبل و نايب قهرمان جهان، بحرين 
قهرمان مسابقات انتخابي المپيك، كويت ميزبان 
و كره  كه تاريخچه اي طوالن��ي در هندبال دارد، 
خيلي خوب بازي كردند و به رغم تمام داشته ها 
بيشتر از اندازه ظاهر ش��دند و در كمترين زمان 

شاهد بهترين تيم چند س��ال اخير هندبال 
بوديم و بيشتر از حد و اندازه هايمان ظاهر 

شديم كه آن هم فقط به خاطر همدلي، 
تعصيب و غيرت بازيكنان بود كه با 
وجود مشكالت و مصدوميت ها در 
زمين ب��ازي مردان��ه جنگيدند. 
اشتباهات تكنيكي پيش آمده در 
لحظات حساس بازي به خاطر 
خستگي، فش��ار روحي و رواني 
وارد شده به بازيكنان بود، اما آنها 
خيل��ي خوب جنگيدن��د، آنها 
هندبال خوبي را نشان دادند و 
تنها علت موفقيت تيم در ارائه 
يك بازي خوب همين مسائل 
اس��ت.« حبيبي از منتقدان 

خواست تا با نقدهاي منصفانه به پيشرفت هندبال 
ايران كمك كنند: »وقتي باخ��ت پيش مي آيد 
مسائل مختلفي مطرح مي شود، اما بهتر است كه 
در همه ابعاد منصفانه نقد كرد. ما همدلي و روحيه 
مبارزه را با بدترين شرايط ممكن بين بازيكنان 
داخلي و لژيونر ايجاد كرديم. مطمئن باشيد اگر 
نقد مغرضانه اي نسبت به هر كسي انجام بگيرد و 
زحمات صادقانه ورزشكاران ناديده گرفته شود، 
انگيزه و عش��ق به تيم ملي براي هميشه از بين 
خواهد رفت.« پس از ناكامي تيم ملي در كسب 
سهميه رقابت هاي قهرماني جهان هندبال سجاد 
استكي از بي توجهي مسئوالن ورزش به اين رشته 
انتقاد كرد. ملي پوش كشورمان با مقايسه هندبال 
و فوتبال در صفحه ش��خصي اش نوشت: »اينجا 
هندبال اس��ت نه فوتبال. اينجا همه چيز خراب 
است. اينجا امكاناتش در حد تيم ملي نيست. اينجا 
هندبال اس��ت نه فوتبال كه وقتي بازي را بردي، 
10هزار دالر پاداش بدهند. اينجا حتي نمي توانند 
يك اردوي تداركاتي خ��وب فراهم كنند. اينجا 
هندبال اس��ت نه فوتبال كه ميلياردي خرجش 

كنند و نتيجه هم نگيرند.« 

كامبك رويايي ماهشهري ها در ليگ بسكتبال

طوفان پتروشيمي براي انتقام از مهرام

تساوي تلخ مقابل كره جنوبي در قهرماني آسيا

حسرت سهميه جهاني به دل هندبال ماند

پتروشيمي بازي 
شيوا نوروزي
      بسکتبال

ب��زرگ هفت��ه 
بيس��ت و يك��م 
ليگ برتر بس��كتبال را با يك پيروزي شيرين و 
انتقامي به پايان رساند. عصر پنج شنبه مهرام در 
تاالر بس��كتبال آزادي ميزبان پتروشيمي بود؛ 
شاگردان مصطفي هاشمي بازي را طوفاني آغاز 
كردند و در پايان نيمه دوم اختالف امتياز دو تيم 
به عدد 20رسيد، اما با شروع نيمه دوم تيم فرزاد 
كوهيان براي جبران امتيازهاي از دست رفته به 
شدت تالش كرد و در نهايت پتروشيمي با برد 
64 ب��ر 61 برنده اي��ن ديدار لق��ب گرفت. تيم 
ماهش��هري با اين پيروزي انتقام شكست دور 
رف��ت را از مه��رام گرفت. نكته عجي��ب اينكه 
هاشمي براي حفظ برتري تيمش مقابل پترو در 
كوارتر چهارم صمد نيكخواه بهرامي مصدوم را 
نيز به بازي فرس��تاد! فرزاد كوهي��ان در جمع 
خبرن��گاران از كامبك روياي��ي تيمش گفت: 
»نيمه اول خوب بازي نكرديم و با اختالف زياد 
از مهرام عقب افتاديم. بازيكنان دقت و تمركز 
الزم را نداشتند، ولي در نيمه دوم بچه ها عزم شان 
را براي جب��ران نتيجه جزم كردن��د و با تمركز 
بيشتر به ميدان رفتند و برگشت خيلي خوبي را 
تجربه كرديم كه در واقع با صبر بيشتر به نتيجه 
دلخواه رس��يديم. وقتي توپ هاي زي��ادي را از 
دست مي دهيد تمركز بازيكنان پايين مي آيد. 
فكر مي كنم اس��تفاده از ويدئو چك سيس��تم 
خوبي است و به داوري هاي بهتر كمك مي كند. 
با اين حال بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب 

از دوربين هاي بيشتري استفاده شود.« مصطفي 
هاش��مي س��رمربي مهرام خود را مقصر باخت 
تيمش معرفي كرد و گفت: »كسب اين نتيجه 
نشان مي دهد كه يقيناً مربي مشكل داشته و با 
تصميمات نادرس��ت باعث باخت تيمش شده 
است. در كوارتر چهارم از صمد نيكخواه استفاده 
كردم، 10 امتياز از حري��ف جلو بوديم و هدفم 
كنترل بازي و نتيجه بود. صمد يك هفته بود كه 
تمرين نكرده بود، در بس��كتبال بعضي اوقات 
تصميم ها نتيجه مثبت ندارد.« هاشمي دوباره 
خواستار استفاده از داوران خارجي شد و اظهار 
كرد: »بايد قب��ل از صحبت در مورد سيس��تم 
ويدئوچك در مس��ائل ديگر صحب��ت كرد كه 
اميدوارم ختم به خير شود. چند وقت پيش در 
مورد آن حرف زدم، متأس��فانه بعضي ها عليه 
مه��رام فضاي ب��دي را ايجاد كرده ان��د. باز هم 
مي گويم كه ما بهترين داوران آس��يا را داريم و 
براي اينكه جوس��ازي هايي كه از دو سال پيش 
عليه مهرام آغاز شده از بين برود، خواهش كردم 
براي مرحله پلي آف از داوران خارجي استفاده 
كنيم.« در ساير بازي ها شهرداري گرگان 84 بر 
58 ش��ورا و ش��هرداري قزوي��ن را ب��رد و 
صدرنش��يني اش را تثبيت ك��رد. پااليش نفت 
آبادان تيم سوم جدول 96 بر 56 رعد پدافند را 
شكست داد. آويژه صنعت 109 بر 89 ذوب آهن 
را مغلوب كرد. توفارقان 80 بر 65 از س��د مس 
كرمان گذشت. نيروي زميني در آزادي 67 بر 
89 مغلوب شيميدر شد و شهرداري بندرعباس 
نيز در خانه 68 بر 62 مقابل اكسون پيروز شد. 

امشب مصاف استقالل – الكويت و شهر خودرو – الرفاع در زمين بي طرف، در مرحله پلي آف ليگ قهرمانان آسيا
 چوب حراج به عزت
آبرو و امنيت ايران

از كدام پيروزي حرف مي زنند؟ از كدام عزت و اقتدار؟ با هزينه بيت المال 
رفتند مالزي و به راحتي تمام با احساس��ات تمامي هواداران فوتبال و 
آنها كه دلشان براي اقتدار و عزت ايران مي سوزد بازي كردند و حاال با 

ادعاي پيروزي برگشته اند. 
ملت را چه فرض كرده ايد؟ روي صحبتمان با شما هاست، جناب علي نژاد، 
معاون محترم قهرماني وزارت ورزش و آقايان انصاري فرد، خليل زاده و 
حميداوي، اينجا حرف از كوتاه نيامدن مقابل زور بود و آنجا شد تعامل ! 
اصاًل براي چه رفتيد؟ از تصاويرتان معلوم است كه مترسك وار رفتيد و 
نشستيد و هر آنچه كه گفتند قبول كرديد و امضا كرديد. يك سؤال مهم، 
اصالً مي دانيد براي چه كار به مالزي رفته بوديد؟ پيشنهاد مي كنيم حتماً 
تصويرتان را در محل مذاكرات ببينيد؛ انصاري فرد كه با موبايلش مشغول 
است، خليل زاده كه مقابل دوربين ژست گرفته، حميداوي غرق تصاوير 
پيرامونش است و شكوري هم غرق انصاري فرد و علي نژاد هم خندان و 

خوشحال، اما طرف مقابل يك تيم سه نفره دارد آماده حمله!
مترسك ها به راحتي زير بار حرف زور رفتند و اين سؤال را براي همه باقي 
گذاشتند كه در مالزي چه گذشت كه اينگونه همه چيز با چرخشي  180 
درجه همان شد كه سعودي ها مي خواستند. پنج شنبه وقتي آقايان از فتح 
بزرگ گفتند و پيروزي تاريخي، ي��اد روز تصويب برجام افتاديم روزي كه 
دولتمردان ما مي گفتند »برديم« اما اروپايي ها و امريكايي ها با خنده يكديگر 
را در آغوش مي كشيدند، همان روز هم از خودمان پرسيديم اگر ما برديم 
پس چرا آنها خوشحالند؟ حاال هم چطور ممكن است در شرايطي كه دو تيم 
ما مجبور به بازي در زمين سوم هستند و تضميني هم براي ميزباني بقيه 
وجود ندارد ) مي گويند تضمين گرفته اند و نامه اش هم ارسال شده اما اينقدر 

بازيمان داده اند كه باورش سخت است ( فتح بزرگ نصيب ما شده باشد؟
مگر نه اينكه قرار بود حتي يك بازي هم در كشور سوم برگزار نشود چون 
حتي قبول برگزاري يك بازي هم تأييد ادعاي كذب AFC و سعودي ها 
در ناامن جلوه دادن ايران بود، پس چه شد كه يكباره همه چيز عوض شد، 
چه شد كه در مقابل نگاه بهت زده تمام عالقه مندان به فوتبال چوب حراج 
به آبرو و عزت و امنيت ايران زديد؟ تحقير از اين بيشتر كه حتي به عنوان 
ميزبان خودمان هم نمي توانيم زمين بي طرف را انتخاب كنيم، آن وقت 
اين مترسك هاي اعزامي در حالي حرف از پيروزي مي زنند كه تيم هاي ما 
بايد بروند و در آنجا كه سعودي ها از قبل انتخاب كرده بودند، بازي كنند. 
راستي چقدر خوب كه امثال ش��ماها اختيار دار امنيت كشور نيستند كه 
آن وقت نه ايراني مي ماند و نه مردمي، فوتبال ايران پنج شنبه شكست خورد، 
يك شكست تاريخي درست برخالف آنچه آقايان مدعي آن هستند. اولين 
جرقه هاي اين شكست را ديروز در معطلي چندين ساعته استقاللي ها براي 
پرواز به امارات و تحقير يكي از تيم هاي پرطرفدار و پر افتخار آسيا در فرودگاه 
ديديم وقتي اماراتي ها به بهانه هاي واهي اجازه پرواز به نماينده كشورمان را 
نمي دادند. حاال براي چندمين بار مي پرسيم اين تحقير است يا پيروزي؟ اين 

يك آبروريزي بين المللي است يا به قول آقايان پيروزي بزرگ؟
در يك كلمه هيچ تضميني وجود ندارد مسئوالن ورزش و مديران باشگاه ها 
برخالف تمام آنچه كه طي هفته گذشته از اقتدار و عزت مي گفتند، رفتند 
و همه را به باد دادند. حقيقت اين است چه يك بازي چه تمام بازي ها، چه 
قطر و چه امارات يا هر جاي ديگر اين آقايان درست همان كاري را كردند كه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا به رهبري عربستان دنبال آن بود. خب، اينكار را 
همين جا در ايران هم مي توانستيد انجام دهيد لزومي به خرج از بيت المال 
نبود. AFC حرف خود را به كرسي نشاند و ما خنديديم و از پيروزي بزرگ 
حرف زديم، دستاوردي كه خيلي زود نتايج آن را خواهيم ديد. دور برگشت 
ليگ قهرمانان آسيا نزديك اس��ت و هيچ بعيد نيست دالرهاي عربستان 
به راحتي آب خوردن، تضمين نداده كنفدراس��يون را باطل كند. راستي 
بازي هاي تيم ملي هم نزديك است و بايد ديد اين فتح بزرگ چه باليي سر 

تيم ملي در راه جام جهاني خواهد آورد. 

ليورپول كلوپ به ركورد مورينيو رسيد
 خيز موفق قرمزها 

براي قهرماني زودهنگام
كلوپ به رك�ورد مورينيو رس�يد و ح�اال فاصله اي با گذش�تن از 
ركورد آرس�ن ونگ�ر هم ن�دارد و همين كافي اس�ت تا بس�ياري 
در انگلي�س، ليورپ�ول را قهرم�ان زودهنگام ليگ برت�ر بدانند. 
موفقيت هاي كلوپ در ليورپول تمامي ندارد. 23 بازي را با برد پشت سر 
گذاش��ته و تنها در يك بازي دور رفت مقابل منچس��تريونايتد تن به 
تساوي داده است. اين يك آمار جالب توجه در ليگ برتر انگليس است 
كه ليورپول را با فاصله 16امتيازي از منچسترسيتي، تيم رده دوم جدول 
در صدر قرار داده با حاشيه امنيتي كه دست يابي به آن چيزي فراتر از 
سخت اس��ت. كلوپ كه موفقيت هايش در ليورپول باعث شده تا او را 
مدام با فرگوسن در منچستر مقايسه كنند، بعد از كسب آخرين پيروزي 
تيمش برابر ولورهمپتون، سرس��خت هاي ليگ برتر در هفته بيست و 
چهارم رقابت هاي ليگ، به ركورد مورينيو رسيد. در پي قدرتنمايي هاي 
ليورپول در ليگ برتر، اين تيم ركورد 40بازي بدون شكست در ليگ 
برتر را از خود به جاي گذاشت و حاال پيروزي يا حتي تساوي در بازي 
بعدي مقابل وس��تهام، )ديدار عقب افتاده( مي تواند با 41 بازي بدون 
باخت، ركورد چلسي و مورينيو را پشت سر گذاش��ته و به رده چهارم 
جدول شكست ناپذيرهاي فوتبال انگليس برسد. جدولي كه آرسنال با 
49 بازي )2004- 2003( صدرنشين آن است. رده دوم اين جدول را 
هادرزفيلد با 43 بازي )2011( در اختيار دارد و تيم سوم هم ناتينگهام 
فارست 42 بازي )1978- 1977( است كه به نظر مي رسد كلوپ اگر با 
همين فرمان پيش برود، در همين فصل مي تواند حتي به ركورد آرسنال 
هم رسيده و ركورد توپچي هاي لندن را هم پشت سر بگذارد. ركوردي 
كه براي آرسنال اوايل فصل 2005- 2004 بود كه شكسته شد و بايد 
ديد كلوپ و شاگردانش مي توانند در ادامه موفقيت هاي بي نظير خود 
به اين ركورد قابل توجه هم دست يابند يا قبل از رسيدن به آن، ترمز 

قرمزها كشيده خواهد شد!
    

قرمزها درحالي فاصله چندان زيادي با رس��يدن به ركورد آرسن ونگر 
در آرسنال ندارند كه بس��ياري اين تيم را قهرمان زودهنگام ليگ برتر 
انگليس مي دانند. با اين وجود اما كلوپ كه در پي كس��ب نخس��تين 
قهرماني ليورپول اس��ت، هر بار تأكيد مي كند كه كار هنوز ادامه دارد 
و نه به فاصله اي كه بين تيم اول و دوم ايجاد كرده مي انديش��د و نه به 
قهرماني زودهنگام. شايد به اين دليل كه غرور كاذب مي تواند شاگردان 
او را از هدف اصلي قرمزها كه پايان دادن به س��ه دهه ناكامي و كسب 
عنوان قهرماني اس��ت، دور كند. به طوريكه حتي بعد از كسب عنوان 
قهرماني در جام باش��گاه هاي جهان هم گفت: » نمي دانم قهرماني در 
جام باشگاه هاي جهان منجر به فتح ليگ برتر شود يا خير. «همانطور كه 
بعد از رسيدن به ركورد مورينيو هم تأكيد دارد كه هنوز براي حرف زدن 
از قهرماني زود است: هنوز كار ما براي قهرماني تمام نشده است. وقتي 
مي شنوم كه مي گويند »شش بازي پياپي را نيز ببازيم در صدر جدول 
قرار مي گيريم« حالت تهوع به من دست مي دهد. شاگردانم بازي ببازي 
كيفيت باالي خودشان را نشان دادند و اين خيلي خوشحال كننده  است 
كه توانستيم روند پيروزي هايمان را ادامه دهيم. اما االن نه به قهرماني 
زود هنگام، كه تنها به ديدار با ش��روزبري در جام حذفي و بازي عقب 
افتاده با وستهام فكر مي كنيم كه بايد در ابتداي هفته بعدي برگزار كنيم 
و همه اينها داليل كافي است كه به قهرماني فكر نكنيم و تنها هدف مان 

روي بازي هاي پيش رو باشد. 
اما كلوپ ه��م خوب مي دان��د با پي��روزي در بازي عقب افت��اده برابر 
ش��روزبري، اختالف صدر با تيم دوم جدول به 19 امتياز مي رس��د و 
دست يابي به صدري كه هفته هاست در تملك ليورپول قرار داد، حاال 

حتي براي منچسترسيتي هم به غيرممكن تبديل شده است. 
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