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     گزارش
ب�ه  اس�تقالل 
ف�والد را باي�د 
خارج از زمين جست وجو كرد، جايي كه مربي 
جوان آبي ها نقش زيادي در تزريق ناآرامي و 
عصبيت به بازيكنانش در داخل زمين داشت 

تا اين تيم از قهرمانی دور شود. 
از روزي كه حس��ن اكرمي س��وت پاي��ان بازي 
پارس جنوبي و تراكتور را زد تا چهارشنبه شب 
كه مهدی سیدعلی سوت ش��روع بازي فوالد و 
اس��تقالل را به صدا درآورد، چهار ماه گذش��ته 
است، از 9 اسفند 98 تا پنجم تیر 99، روزهايي 
كه كرونا فوتبالیست هاي كشورمان را هم مانند 
ساير لیگ هاي دنیا به خانه فرستاد تا در روزهايي 
كه يك ويروس ناشناس همه جهان را به تعطیلي 
كشانده بود، فوتبال هم دست هايش را به نشانه 
تس��لیم باال ببرد، چهار ماه طول كشید تا دوباره 
هیجان به ورزش��گاه هاي فوتبال ايران برگردد، 
هرچند بدون تماشاگر و سكوهايي كه همچنان 
قرار اس��ت خالي بماند. با اين حال چهارش��نبه 
شب لیگ نوزدهم يك افتتاحیه جذاب داشت؛ 
نبرد فوالد و اس��تقالل در ورزش��گاه فوالد آره نا 
نش��ان داد كه طوالني ترين تعطیل��ي هم گويا 
س��بب نش��ده تیم ها از تب و تاب بیفتند و لیگ 
برتر از همین مسابقه اول هیجان انگیز شروع شد. 
مس��ابقه اي كه همه چیز داشت، از گل هاي زيبا 
گرفته تا درگیري، حاشیه و اخراج تا شروع لیگ 
برتر با جنجال و هیجان همراه ش��ود و هواداران 
فوتبال امیدوار شوند كه در 9 هفته باقي مانده از 
لیگ مي توانند تماشاگر يك لیگ جذاب باشند، 
حتی اگر اختالف صدرنش��ین ب��ا نزديك ترين 

تعقیب كننده هايش 10 امتیاز باشد. 
ديدار فوالد و استقالل س��ه گل داشت؛ دو گل 
براي اهوازي ها و يك گل براي آبي هاي تهران تا 
در نهايت اسكوربورد ورزشگاه فوالد آره نا پیروزي 
2 بر يك شاگردان نكونام را مقابل فرهاد مجیدي 
ثبت كند. هرچند روزبه چشمي كه در فصل هاي 
اخیر هواداران استقالل را با سوتي ها و پنالتي هاي 
بي موقعش كم حرص ن��داده دروازه فوالد را باز 
كرد، اما اهوازي ها خیلي زود به بازي برگش��تند 
و موسي كولیبالي و مجتبي نجاريان براي فوالد 
دو گل وارد دروازه سیدحسین حسیني كردند تا 

آبي ها دست خالي به تهران برگردند. 
   استقالل نااميد شد، فوالد اميدوار

نتیج��ه بازي چهارش��نبه ش��ب براي ف��والد و 
استقالل دو روي يك س��كه بود. آبي ها امیدوار 
بودند با پیروزي در اهواز با يك تیر دو نشان بزنند؛ 
هم 39 امتیازي شوند و به رده دوم جدول صعود 
كنند و هم اختالف پرسپولیس 47 امتیازي در 
صدر جدول با نزديك ترين تعقیب كننده اش به 
هشت امتیاز برسد. اوضاع اما آنطور كه مجیدي 
و شاگردانش پیش بیني مي كردند پیش نرفت. 
هرچند كه ب��ا گل زودهنگام چش��مي امیدوار 
شدند، اما در پايان 90 دقیقه بازنده لقب گرفتند 
ت��ا 36 امتیازي باق��ي بمانند و اختالف ش��ان با 
صدر به 11 امتیاز برس��د. با اين اختالف امتیاز 
و بازي هاي سخت تري كه اس��تقالل در قیاس 
با پرسپولیس در 9 هفته باقي مانده دارد، آبي ها 

از قهرماني دورتر شده اند و چیزي شبیه به يك 
معجزه مي تواند اس��تقالل و فره��اد مجیدي را 

به جام برساند. 
اين دومین باخت متوالي استقالل بود، آبي ها كه 
هشتم اسفند در آخرين بازي شان قبل از تعطیلي 
لیگ در س��یرجان به گل گهر يك بر صفر باخته 
بودند، در شروع دوباره لیگ هم باختند تا وضعیت 
براي آنها چندان امیدواركننده نباش��د.  تعطیلي 
چهار ماهه لیگ هم به نظر مي رسد چندان براي 
آبي پوش��ان خوش يمن نبوده و گويا آنها همان 
روند نزولي قبل از تعطیلي لیگ را سپري مي كنند 
و ادامه اين روند مي تواند  حتي كسب سهمیه لیگ 
قهرمانان فصل آينده آنها را هم به خطر بیندازد، 
به خصوص كه فوالد 36 امتیازي و شهرخودروي 
35 امتیازي در رده هاي پنجم و ششم براي گرفتن 

جايگاه استقالل خیز برداشته اند. 

در س��وي ديگر فوالدي ه��ا كه با ج��واد نكونام 
آرزوهاي بزرگي را در لی��گ نوزدهم دارند، روند 
فوق العاده اي را كه قبل از تعطیلي لیگ داشتند، 
ادامه مي دهند. آنها مقابل استقالل چهارمین برد 
متوالي شان را جشن گرفتند تا به كسب سهمیه 
لیگ قهرمانان امیدوار شوند. فوالد با اين برد 36 
امتیازي شد و هم امتیاز با استقالل و تنها به خاطر 
تفاضل گل پايین تر از آبي ها در رده پنجم لیگ 
ايستاد. از اين رو نبرد مدعیان كسب سهمیه هم 

در 9 بازي باقي مانده تماشايي خواهد بود. 
   امان از تيم بي اعصاب ها

بازي چهارشنبه شب گذشته فوالد و استقالل بار 
ديگر ضعف بزرگ آبي پوشان در خارج از زمین را 
عیان كرد، مس��ابقه اي كه استقاللي ها چه روي 
نیمكت و چه داخل زمین يك تیم عصبي بودند 
كه به هر بهانه اي از كوره در  رفتند و به سمت داور 
مسابقه حمله ور  شدند. نتیجه اين نمايش عصبي 
براي آبي ها گران تمام ش��د و آنها در ش��رايطي 
بازي را به پايان رساندند كه با اخراج علي كريمي 
و عارف غالمي 9 نفره شدند و فرهاد مجیدي هم 
با كارت قرمز مهدی س��یدعلی از روي نیمكت 
اخراج شده بود تا بازي عقب افتاده  اين تیم با سه 

اخراجي همراه باشد. 
در اين بین نمي ت��وان از نق��ش فرهاد مجیدي 
در تزريق اين عصبیت ب��ه بازيكنانش در داخل 
زمین بازي گذش��ت. واكنش هاي مجیدي كنار 
زمین چه هنگام اعتراض و چه زمان شادي نشان 
مي دهد كه مجیدي مربي هنوز از پوسته مجیدي 
بازيكن جدا نشده اس��ت و هنوز نمي داند كه به 
عنوان يك مربي بايد س��عي در كنترل هیجان 
و آرام كردن اعصاب شاگردانش داشته باشد، نه 
اينكه با واكنش هاي عصبي، بازيكنانش را ناآرام 
كند. صحبت هاي ديروز سهراب بختیاري زاده، 
مدافع سابق استقالل در گفت وگو با خبرگزاري 
تسنیم به خوبي گوياي وضعیت حاكم بر استقالل 
است: »بیش��تر بازيكنان اس��تقالل درگیر جر و 
بحث و اعتراض هس��تند. از طرفي ذهنیتي در 
مجموعه اس��تقالل ايجاد و تبديل به باور شده 
كه همه با اين تیم مشكل دارند. تا زماني كه اين 
تفكر وجود داشته باشد، رفتارهاي خشونت آمیز 
و غیرحرفه اي ادامه خواهد داشت و به استقالل 

لطمه خواهد زد.«
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دنيا حيدري كلوپنشاندادهمهمااشتباهميكرديم
وقتي يورگن كلوپ به آنفیلد آمد، گفت كه 
مي خواهد ترديدها را به باور تبديل كند. من 
هم يكي از همان هايي بودم كه شانس كمي 
براي قهرماني لیورپول قائل بودند. در فوتبال 
حرفه اي نمي توان ناامید شد و لیورپولي ها 
هم سال ها به رؤياپردازي  شان ادامه دادند. 
معتقدم لیورپول در اين 30 سال هفت بار 
مستحق كسب عنوان قهرماني جزيره بود، 
اما هر بار اين آرزو محقق نمي شد. بیش از 
همه در سال 2002 و 2009 زماني كه هدايت تیم دست جرارد هولیر و 
رافا بنیتس بود، قرمزها تا آستانه قهرماني پیش رفتند. تیم فعلي يورگن 
كلوپ را بايد بهترين تركیب لیورپول طي اين سال ها نامید. البته كلوپ 
شايستگي هايش را قبل از آمدن به انگلیس در بوندس لیگا ثابت كرده بود. او 
در آلمان تمام تمركزش را روي شكست بايرن و پشت سر گذاشتن اين تیم 
گذاشت. با اين حال آمدن كلوپ به لیگ برتر با استقبال زيادي مواجه نشد 
و حتي خود من در يادداشتي در موردش پیش داوري كردم: »بعید مي دانم 
كلوپ بتواند قهرماني را به آنفیلد بیاورد.« واقعاً خوش��حالم كه موفقیت 
لیورپول باعث شد به اين پیش داوري نادرستم اذعان كنم. در واقع ذهن 
خالق كلوپ لیورپول را دگرگون كرد. طي سال هاي 2010 تا 2016 قرمزها 
در لیگ به ترتیب عناوين هفتم، ششم، هشتم، هفتم، دوم، ششم و هفتم 
رقابت ها را كسب كردند. مربیان قبلي ستاره هايي چون ژابي آلونسو، خاوير 
ماسكرانو، فرناندو تورس، سوارز و رحیم استرلینگ را در اختیار داشتند، اما 
به هدف اصلي شان نرسیدند. بهانه آوردن مربیان به خاطر عملكرد ضعیف 
باشگاه در فصل نقل و انتقاالت به هیچ وجه پذيرفتني نیست. اگر كلوپ 
نبود شايد ويرجیل فان دايك و آلیسون بكر سر از تیمي ديگر درمي آوردند 
و ساديون مانه و محمد صالح زير نظر يورگن به بازيكنان درجه يك دنیا 
تبديل شدند. اين قهرماني در عصر فوتبال مدرن به دست آمده و كلوپ با 
همه مشكالتي كه سر راهش بود بر تمام چالش هاي فوتبال حرفه اي چیره 
شد. با افتخار بايد بگويیم مرد آلماني تیمي ساخته كه نه تنها در جزيره، بلكه 

در سطح قاره اروپا نیز شايسته كسب همه جام هاست.

بیاعصابهاجامنمیگیرند
حاشيه اي بر شكست استقالل برابر فوالد در شروع دوباره ليگ برتر فوتبال پس از 4 ماه
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پیمان فخري،       بازتاب
رئی��س مرك��ز 
نظارت بر تیم هاي ملي كمیته ملي المپیك و عضو 
س��تاد بازي هاي المپیك و آسیايي در خصوص 
شرايط كرسي هاي بین المللي ورزش ايران گفت: 
»ما بايد ماهیت كرسي ها را بررسي كنیم. آقايان 
مي گوين��د ك��ه 400 كرس��ي بین الملل��ي در 
رشته هاي مختلف داريم، اما فكر مي كنم كمتر از 
10درصد آنها مفید باشد. شرايط خوبي در اين 
زمینه نداريم، چراكه اتفاقات سیاسي و بین المللي 
هم در اين مسیر تأثیرگذار است، حتي تحريم ها 
هم روي ورزش اي��ران تأثیرگذار ب��ود. در دوره 
گذشته تحريم ها ش��اهد بوديم كه در مسابقات 

داورها هم علیه ايران سوت مي زدند.«
فخري افزود: »ما براي برگزاري بسیاری از مسابقات 
بزرگ جهاني با محدوديت هاي فرهنگي و سیاسي 

روبه رو هستیم، اما كشوري همچون تايلند كه حضور 
چندانی در عرصه ورزش��ي جهان ندارد به واسطه 
اينكه مسئوالن ورزشي را زياد به كشورش دعوت 
مي كند صاحب كرسي هاي مهمي است. اين شرايط 
براي قطر هم وجود دارد و حاال شاهد هستیم كه آنها 
به مركز ديپلماسي ورزش دنیا تبديل شده اند. يكي از 
محورهاي ما در مذاكرات با مسئوالن جهاني حمايت 
براي كسب كرسي هاي بین المللي است. ديپلماسي 
آجیل ديگر جوابگو نیست و براي رسیدن به اهداف 
خود نیازمند سرمايه گذاري هستیم. شخصي حدود 
17 سال يك كرسي داشت و زماني كه از او گزارش 

خواستیم، گفت برنامه اي انجام نشده است!«
وي گفت: »پول روزانه، سفر، هزينه اياب و ذهاب و 
اسكان از جمله مزاياي اين كرسي هاست، اما فكر 
مي كنم اغلب افرادي كه كرس��ي دارند به دنبال 

پرستیژ آن هستند.«

ورود قوه قضائیه به پرونده فساد در فوتبال اين      خبر
جريان پیچیده را وارد فاز جديدي كرده است. 
مطالبه عمومي در اين خصوص باعث شده حاال سازمان بازرسي و مدعي العموم به 
صورت جدي خواستار حل و فصل و مشخص شدن زواياي پنهان اين پرونده باشند. 
غالمحسین محسني اژه اي در خصوص پرونده جديد اتفاقات فوتبال كه در قوه 
قضائیه به آن رسیدگي مي شود، اظهار داشت: »حق مردم است كه بدانند و 
بفهمند كجا و چقدر پول هزينه می ش��ود. لذا معتقدم مسئوالن ذي ربط 
خودشان اين كار را بكنند تا اصالً نیاز نباشد قوه قضائیه و قوه قهريه وارد 
شود.« معاون اول قوه قضائیه تصريح كرد: »بايد خودشان و سازمان هاي 
بازرسي وارد شوند، وزارت ورزش وارد شود و كارهاي الزم را انجام دهد، 
اما آنجا كه ساير دستگاه ها كوتاهي كنند و احیاناً خداي ناكرده فسادي به 
بار بیايد، قوه قضائیه بايد وارد شود. در مسائل فوتبال هم پرونده هايي تشكیل 
شده اس��ت. البته قباًل پرونده هايي بود، اما اخیراً دوباره بر اساس بخشي كه 
مدعي العموم وارد شده گزارشاتي آمده اس��ت. پرونده چون هنوز در مرحله 
تحقیقات مقدماتي است، از بیان جزئیات آن معذورم. ضمن اينكه از آخرين 
وضعیت آن خبر ندارم كه بر فرض ديروز و امروز چه اتفاقي افتاده، اما پرونده اي 

تشكیل شده و دادسراي تهران در حال رسیدگي به آن است.«

شیوا نوروزي

حسرتاخالقمداريبردلورزش
اخبار جنجالي و حاشیه اي در ورزش تمامي ندارد، عجیب هم نیست. آموزشي 
در كار نباشد بايد هم هر روز شاهد اخبار تأسف باري بود كه حاصل حاشیه هاي 
تمام نشدني اهالي ورزش است. صدالبته كه تك تك ورزشكاران، مربیان و 
ديگر افراد اين جامعه بايد قدرت تشخیص راه درست از اشتباه را داشته باشند، 
اما صرف مقصر قلمداد كردن ورزشكاران نمي توان امیدي داشت به بهبود 

شرايط و كاهش آمار تأسف باري كه هر روز شاهد آن هستیم. 
اخالق مداري آموزش مي خواهد؛ آموزش��ي كه س��الیان سال است كه 
در ورزش ايران معنا و مفهومي ندارد و تنها حس��رتي اس��ت بر سر زبان 
پیشكسوتاني كه در اين مسیر درس ها پس داده اند. پیشكسوتاني كه در 
كالس درس مربیان و استاداني بزرگ چون دهداري ها آموزش ديدند و 
حاال نبود اين آموزش را اصلي ترين عامل بي اخالقي هاي ورزش ايران، به 

خصوص در فوتبال مي دانند. 
طي روزهاي گذشته بار ديگر حرف و حديث هاي قابل تأملی نقل محافل 
شده، شايعاتي مطرح می ش��ود كه يكي از ملي پوش��ان فوتبال به زودي با 
محرومیتي جدي مواجه خواهد شد. مهم نیست كه اين خبر صحت داشته 
باشد يا نه. مهم نیست محرومیتي در كار است يا نه، حتي مهم نیست آنچه 
شنیده مي شود واقعیت است يا شايعه. مهم اين است كه چنین اخباري كم 
نمی شنويم، اخباري كه اگرچه سعي در تكذيب و پنهانكاري آن مي شود، اما 
واقعیت محض است و همین واقعیت ها تلخ است كه طي سال هاي اخیر باعث 
دور شدن هرچه بیشتر اخالق مداري از جامعه ورزش شده است. مهم اين 
است كه سال هاست با وجود ضرورت نیاز آموزه هاي اخالقي، ورزش از اين 
مقوله مهم دور مانده و همین مسئله باعث شده ورزشكاران، مربیان و حتي در 
بسیاری از موارد مديران از راه درست خود منحرف شوند و انحراف آنها نه فقط 
داستان هايي شرم آور را در پي داشته كه بدتر از آن تأثیرات مخربي را روي 
ورزشكاران و جوان ترهايي كه آنها را الگو و سرلوحه خود قرار مي دهند، دارد. 
بدون ترديد دنیاي شهرت فرصت خوبي براي كالهبرداران و فرصت طلبان 
است تا با استفاده هاي سوء از ورزش��كاران و ديگر افراد سرشناس جامعه 
ورزش به مقاصد شوم و كثیف خود برسند، اما مي توان با آموزش درست و 
صحیح تك تك افراد اين جامعه، دايره فعالیت افراد سودجو را تنگ تر كرد. 
آموزشي كه تدارك ديدن آن تا به امرزو ذهن هیچ يك از آقايان مسئول را 
آنقدر به خود مشغول نكرده كه گامي در اين راستا بردارند تا بیش از اين شاهد 

اشتباهات تلخ و تأسف بار برخي افراد مشهور جامعه ورزش نباشیم. 
مسئله امروز واقعي بودن يا نبودن اخبار منتشر شده اخیر نیست. مسئله اين 
است كه چه زماني قرار است آقايان به صرافت آن بیفتند و گامي براي آموزش 
مسئله اخالقي بردارند تا كمتر شاهد چنین حاشیه هاي جنجالي باشیم كه 
روح جامعه را آزرده مي كند. هرچند تا زماني كه برخي از آقايان و باالدستي  
ورزش��كاران خود در مسیرهاي نادرس��ت قدم برمي دارند و با تله گذاري و 
رفتاري اين چنین ناشايست به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند، نمي توان 
از ورزشكاراني كه جوزده شهرت می شوند و سرشان آنقدر داغ است كه تن 
به هر اشتباهي می دهند، انتظار ديگری داشت. بي توجه به اين اشتباهات 
تأثیرات منفي زيادی براي جامعه در پ��ي دارد. هرچند كه بدون ترديد اگر 
جدا از داستان هاي حريم خصوصي برخوردهايي جدي با اين ناهنجاري هاي 
غیرمتعارف مي شد، امروز در پي اشتباهات تأسف بار آقايان )چه ورزشكار باشد 
و چه مربي و مدير( شاخ و شانه نمي كشیدند براي منتقدان كه با كدام اجازه 

دست به قضاوت زده  ايد و وارد ماجرا شده ايد براي پوشش خبري آن!
ورزش بدون وزنه اخالقي بي ترديد به پشیزي نمي ارزد كه اگر مي ارزيد 
معلمان آن س��ال هاي دور تأكیدش��ان همواره اين نبود كه اول اخالق، 
دوم اخالق، سوم اخالق و س��پس ورزش. معلماني كه شاگرداني تك و 
نمونه تحويل جامعه ورزش داده اند، كس��انی كه امروز جاي خالي آنها و 

آموزه هاي شان بدجور توی ذوق ورزش مي زند!

رؤياي كلوپ و شاگردان به حقيقت پيوست
تاجگذاريلیورپولبعداز30سال

ماراتن لیگ جزيره براي قرمزهاي مرسي سايد پايان خوشي داشت؛ مسجل 
شدن قهرماني سال 2020 آن هم بعد از شكست منچسترسیتي شبي به 
يادماندني براي لیورپول و هوادارانش رقم زد. نبرد چلسي – من سیتي آخرين 
بازي هفته سي و يكم بود كه با پیروزي 2 بر يك آبي هاي استمفوردبريج به 

پايان رسید. اين نتیجه آرزوي 30 ساله لیورپول را به واقعیت تبديل كرد. 
    

قرمزها چهارشنبه شب با چهار گل كريستال پاالس را بردند تا با خیال راحت 
ديدار حساس پنج شنبه شب را به نظاره بنشینند. همه بازيكنان لیورپول و 
مربیان اين تیم جدال چلسي – سیتي را تا لحظه آخر تماشا كردند تا اينكه 
رؤيا به واقعیت تبديل شد. سیتي 63 امتیازي ماند تا در فاصله هفت هفته 
مانده به پايان اين فصل لیگ برتر چهره قهرمان مشخص شود. لیورپول 
همان تیمي است كه سال گذش��ته تنها به خاطر يك امتیاز كمتر جام را 
تقديم سیتي كرد و حاال مس��جل شدن قهرماني بندرنشینان با شكست 
تیم گوارديوال همراه شده است. در ابتداي فصل همه حرف از هت تريك 
قهرماني منچسترسیتي مي زدند، اما درخشش كلوپ و شاگردانش از همان 
هفته هاي ابتدايي حسرت سومین جام پیاپي را به دل سیتیزن ها گذاشت. 

اين اولین قهرماني اين تیم در لیگ برتر محسوب مي شود. 
    

يورگن كلوپ اهمیت قهرماني بعد از سه دهه را با اشك هايش نشان داد. 
سرمربي لیورپول از هواداران خواسته بود كه در صورت فتح لیگ به خاطر 
كرونا در خانه هاي ش��ان بمانند، اما هیچ كدام از آنها به خواسته يورگن 
محبوب توجهي نكردند تا هزاران نفر از لیورپولي ها در خیابان هاي اين شهر 
و بیرون از ورزشگاه آنفیلد جشن و پايكوبي به راه بیندازند. مرد آلماني كه 
با اسكاي اسپورتس گفت وگو مي كرد به سختي می توانست اشك هايش 
را كنترل كند: »رؤيايي تر از آن چیزي بود كه تصور مي كردم. اين حس 
با كلمات قابل بیان نیست. هرگز فكر نمي كردم چنین احساسي داشته 
باشم. اين يك كار فوق العاده به خاطر بازيكنانم بود. مربي آنها بودن يك 
امتیاز است. نمي توانم بیش از اين نسبت به كادر فني ام احساس غرور كنم. 
امیدوارم كه در خانه بمانید و قهرماني را در خانه هايتان جشن بگیريد. در 

آينده مي توانیم عكس هايمان را با هوادارانمان داشته باشیم.«
    

جوردن هندرسون بستن بازوبند كاپیتاني قرمزها را يك افتخار بزرگ خواند: 
»احساس فوق العاده اي دارم. ما موفق شديم باالخره به مقام قهرماني دست 
پیدا كنیم. هر اتفاقي كه بیفتد هیچ اهمیتي ندارد. مهم اين اس��ت كه ما 
همیشه دنباله رو يورگن كلوپ هستیم و به او ايمان داريم. باور دارم كه هیچ 
كدام از اين موفقیت ها بدون حضور كلوپ امكانپذير نبود.« صالح، ستاره 
مصري اين تیم نیز در خصوص اين موفقیت نوشت: »حس خیلي خوبي 
است. مي خواهم از همه هوادارانی كه از گوشه و كنار دنیا ما را تماشا مي كنند 

تشكر كنم. شما اين قهرماني را براي ما ممكن كرديد.« 
    

قدرداني هواداران دوآتشه تیم قهرمان از چلسي و فرانك لمپارد هم در نوع 
خود جالب توجه بود. تماشاگران لیورپول سراز پا نمي شناختند و اصاًل 
براي شان اهمیت نداشت كه به ويروس كرونا مبتال شوند يا نه. براي آنها مهم 
اين بود كه تیم رقیب، يعني سیتي به چلسي باخته است. با اين اتفاق هم 
انتقام فصل پیش از تیم شاگردان گوارديوال گرفته شد و هم طلسم ناكامي 
در كسب جام شكست. به همین خاطر بود كه برخي هواداران پالكاردهايي 
با اين مضمون به دست داشتند: »ممنون چلسي و سوپرفرانكي«. لمپارد، 
سرمربي چلسي هم قهرماني لیورپول را تبريك گفت: »پیروزي مقابل 
منچسترسیتي احس��اس فوق العاده اي را به ما القا كرد. من فكر مي كنم 
كه فاصله زيادي بین دو تیم سیتي و لیورپول با ساير تیم ها وجود دارد و 
با خريد يك يا دو بازيكن اين فاصله از بین نخواهد رفت. فكر نمي كنم كه 
بازي چلسي و منچسترسیتي قهرمان لیگ برتر انگلیس را مشخص كرده 
باشد. اين قهرماني مدت ها قبل و به خاطر عملكرد فوق العاده لیورپول و 

ثبات آنها قطعي شده بود.«
پپ گوارديوال، سرمربي سیتي هم به ش��یوه خودش نسبت به قهرماني 
لیورپول واكنش نشان داد: »به همه هواداران لیورپول، سرمربي و بازيكنان 
تیم تبريك مي گويم. آنها شايسته قهرماني بودند، دو فصل بود كه 25 امتیاز 
بیشتر از لیورپول كسب مي كرديم، اما آنها در فصل جاري جبران كردند. 
اكنون بايد شرايط خودمان را بهتر كنیم. اگر به 10 سال گذشته نگاه كنیم، 
مي بینیم كه ما هشت قهرماني به دس��ت آورده ايم، اما نمي توان همیشه 

قهرمان شد. بايد اين موضوع را ياد بگیريم تا ناكامی دوباره تكرار نشود.«

جيمي كاراگر 

تلگراف

براي كسب كرسي بين المللي بايد سرمايه گذاري كنيم 
ديپلماسيآجیلديگرجوابنميدهد
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