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فوتبالآسیا

تکرار بدترین نتیجه تیمهای ایرانی
در لیگ قهرمانان

تنها ی��ک نماینده از تیمه��ای ایرانی موفق
به عب��ور از مرحله گروهی و صع��ود به مرحله
حذفی لیگ قهرمانان ش��د تا یک��ی از بدترین
نتایج نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آس��یا
برای چهارمین بار در شکل جدید این مسابقات
رقم بخورد .بازیهای پنجم مرحله گروهی فصل
 ۲۰۱۹لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب برگزار
شد و صعود ذوبآهن به دور بعدی این رقابتها
مسجل شد .با حذف استقالل و پرسپولیس در
این مرحله ،تیم علیرضا منصوریان تنها نماینده
ایران در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان
آس��یا خواهد بود .از سال  ۲۰۰۹که شکل لیگ
قهرمانان آسیا تغییر کرد و از هر گروه  ۲تیم به
مرحل��ه بعد صعود میکنند ،این یکی از بدترین
نتایج نمایندگان فوتبال ایران در آسیاس��ت که
برای چهارمین بار اتفاق افتاد .پیش از امس��ال،
در س��الهای  ۲۰۱3 ،2009و  ۲۰14این اتفاق
برای تیمهای ایرانی رخ داده بود .در سال ۲۰۰۹
این پرسپولیس بود که توانسته بود تنها نماینده
سربلند ایران در دور گروهی باشد .در سال ۲۰۱۳
استقالل توانست به دور حذفی صعود کند و سال
 ۲۰۱۴نی��ز نوبت فوالد خوزس��تان بود که تنها
نماینده ایران در مرحله حذفی این رقابتها باشد.
ذوبآهن شکستناپذیر منصوریان ،در آسیا در
گروهی که شامل تیمهای الزورای عراق ،النصر
عربستان و الوصل امارات میشد ،توانست صعود
کند .پرسپولیس و استقالل که دیگر نمایندگان
ایران بودند قافیه را به رقبای قدرتمند و متمول
خود باختند و در حالی که هنوز یک بازی به پایان
دور گروهی مانده حذفش��ان از این مس��ابقات
قطعی شد .در این بین استقالل و پرسپولیس با
 ۵صع��ود رکورددارند و پس از آنها نیز ذوبآهن
با  ۴و س��پاهان با  ۲صعود به مراحل حذفی در
ردهه��ای بعدی قرار دارن��د .همچنین تیمهای
تراکتورسازی ،نفت تهران ،فوالد خوزستان ،مس
کرمان و استقالل خوزستان نیز هر کدام یکبار
موفق به صعود از گروه خود شدهاند.

زه�ره فالح زاده :از  ۴سهمیه ایران در فصل ۲۰۱۹
لیگ قهرمانان آسیا حاال تنها یک سهمیه برایمان
باقی مانده که به دور بعد بازیها صعود خواهد کرد.
مابقی یا در مرحله پلیآف و همان زنگ اول مرخص
ش��دند یا یک بازی مانده ت��ا اتمام مرحله گروهی
عذرشان را خواستند!
ع��دم نتیجهگیری در آس��یا بدون ش��ک پیامد
خوب��ی برای فوتبال م��ا ندارد و زنگ خط��ر را برای
فوتبال کش��وری که سالها از رسیدن به موفقیت و
قهرمانی در این قاره جا مانده ،به صدا درآورده است.
همین  ۳ماه پیش بود که تیمملی کشورمان در جام
ملتهای آس��یا نتوانست از پس ژاپنیها بربیاید و با
نتیجه سنگین  3بر صفر شکست خورد و از رسیدن به
فینال این رقابتها بازماند .همان جامی که قطریها
توانس��تند در فینال چش��مبادامیهای آبیپوش را
شکس��ت دهند و برای اولینبار آن را به خانه ببرند.
قطریها درس��ت برعکس ما ایرانیها نهتنها در رده
ملی موفق ظاهر شدهاند ،بلکه در رده باشگاهی هم از
ما پیشی گرفتهاند و با حذف تیمهایمان صعودشان را
به مرحله بعد لیگ قهرمانان قطعی کردهاند.
به هرحال چه خوب و چه بد ،دوشنبهشب سیلی
محکمی به صورتمان خورد؛ س��یلیای که بفهمیم
کجای ای��ن فوتبال قرار داریم ،بفهمیم رس��یدن به
قهرمان��ی با حرف میس��ر نمیش��ود ،بفهمیم بدون
برنامهریزی دقیق نمیش��ود حتی از گروه هم صعود
ریک ش�ارما :بارسلونا یک بار دیگر به این موفقیت
نائل ش��د! واقعا غیرممکن به نظر میرس��د؛ برای
دومین س��ال پیاپی بارس��لونا پیروزی با اختالف 3
گل در بازی رفت را در دور حذفی چمپیونزلیگ از
دس��ت داد .این بار حتی بدتر هم بود .شاید بخشی
از شکست  3بر صفر در «استادیو الیمپیکو» مقابل
رم را بتوان به پای انتظار نداش��تن شاگردان ارنستو
والورده از نمایش جالوروس��ی گذاش��ت اما این بار
دیگر هیچ بهانهای در کار نبود و بارس��اییها دقیقا
میدانستند چه شبی در آنفیلد منتظرشان است .با
ای��ن حال پیروزی  3بر صفر قهرمان اللیگا در بازی
رفت ،در بازی برگش��ت دود ش��د و ب��ه هوا رفت تا
بارس��لونا باز هم از رسیدن به فینال چمپیونزلیگ
محروم بماند .گل چهارم لیورپول که تکلیف کار را
در همان  ۹۰دقیقه یکس��ره کرد ،چکیدهای بود از
وضعیت بازیکنان بارس��لونا در این شب؛ وقتی خط
دفاعی این تیم به خوابی سنگین فرو رفت تا ترکیب
ترنت الکس��اندر آرنولد و دیووک اوریگی روی یک
ضربه کرنر دروازه مارک آندره تراشتگن را فرو بریزند.
اما اشتباهات بارساییها تنها محدود به این صحنه
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به بهانه حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا

ورزشگاه کربال توسط ایران ساخته
نشده است

مسیربیراهه

کرد چه رسد به اینکه بخواهیم به قهرمانی فکر کنیم!
ام��ا آیا با این س��یلی ،تیمهای ما از اش��تباهات
گذش��ته درس عب��رت میگیرن��د یا عی��ن بچهای
میشوند که کتک خوردنش ملس شده و اشتباهاتش
را مدام تکرار میکند؟ پرسپولیس که فصل گذشته
توانس��ت به فینال لیگ قهرمانان برسد ،حاال در این
فصل از رقابتها با نتایج دور از انتظار و باخت مقابل
تیم نهچندان مطرح پاختاکور ازبکس��تان خیلی زود
دس��تانش را به حالت تس��لیم باال آورده و یک بازی
مانده به پایان مرحله گروهی ،حذف شدنش را قطعی
کردهاس��ت .اوضاع وفق مراد استقاللیها هم نبود و

این تیم که فصل گذش��ته از گروه م��رگ به عنوان
صدرنش��ین صعود ک��رد و تا یکچه��ارم نهایی این
رقابتها هم رس��ید ،در این فصل حتی نتوانست در
خانه و مقابل هوادارانش به یک پیروزی دس��ت پیدا
کند و در ش��ب تلخ آزادی با تس��اوی مقابل الدحیل
قطر ،خیلی زود با این جام خداحافظی کرد.
حاال باید گفت پس از عدم نتیجهگیری در آسیا چه
در رده ملی و چه رده باشگاهی ،فوتبال ما آیا پیشرفتی
داشته است؟ مسلماً جواب خیر است .فوتبالی که کم
هم برای به موفقیت رسیدنش هزینه نشد اما نهتنها
پیشرفتی نداش��ته ،بلکه هر روز پسرفت هم داشته

پایان غم انگیز در آنفیلد

بارسا ،مسی و سقوط قرن

نمیش��د و در سراسر زمین و در بیشتر دقایق بازی
به چشم میآمد .والورده هم در این میان بیتقصیر
نب��ود .در روزهای آینده تصمیم��ات او در این بازی
زیر سوال و پرسشهای بسیار میرود و شاید تبعات
ش��دیدی برایش به بار آورد .لیورپول بازی را همان
طور که انتظار میرفت شروع کرد؛ با نهایت سرعت
و انرژی و پرسی باال و پرفشار .بعد از گل اول اوریگی
که روی اش��تباه جوردی آلبا به دست آمد ،به نظر
میرسید بارساییها از توفان اولیه میزبان قرمزپوش
خودشان جان سالم به در بردهاند و این جدال را به

وضعیتی برابر کشیدهاند .حتی بارسا در ادامه نیمه
اول فرصتهای گلزنی مناسبی را توسط لیونل مسی
و فیلیپه کوتینیو از دس��ت داد .با این وجود نتیجه
یک بر صفر هم برایش��ان قابل قبول بود و حسی
از امنی��ت و امی��د به صعود به فین��ال را با خودش
داش��ت .راه بارس��ا در نیمه دوم هم مش��خص بود:
مقاومت کردن مقابل فشار باالی ابتدایی لیورپول با
انرژی دوبارهای که بعد از  ۱۵دقیقه استراحت گرفته
بودند .استقامت در دقایق اول نیمه دوم میتوانست
راه صع��ود به فینال مادرید را کامال هموار کند .باال

است .باید چارهای اندیشید تا بیش از این فوتبالمان
به قهقهرا نرود .نمیش��ود برای ناکامیهایمان پول
خرج خارجیهایی کنیم که تنها به فکر گرفتن حق و
حقوقشان هستند و اگر یک روز پرداختیها به تأخیر
بیفتد دم در فیفا برای شکایت صف میبندند!
نمیشود که هر ساله در فوتبالمان نتیجه نگیریم
و باز هم رویه غلط مدیریتی را ادامه دهیم و دس��ت
آخر هم شرایط به گونهای پیش رود که نه تیم راضی
باشد و نه هوادار و. ...
همین حاال هم کمی دیر شده اما جلوی ضرر را هر
زمان بگیریم منفعت است.
بردن جام قهرمانی اروپا در پایتخت اس��پانیا ،خانه
قدیمیترین رقیب بارس��ا که  3فص��ل پیاپی این
افتخار را به دست آورده بود ،میتوانست رویاییترین
پایانبندی را برای این فصل فراموشنشدنی رقم بزند
و سومین سهگانه تاریخ باشگاه را به ثبت برساند اما
 2گل از جورجینو واینالدوم در کمتر از  3دقیقه قلب
بارساییها را به دهانشان فرستاد و از خواب و رویا
بیدارشان کرد .کاتاالنها قول داده بودند امسال دیگر
مرتکب اشتباه سال گذشته نشوند و خودشان را در
بازی برگشت تحقیر نکنند اما فاجعه دوباره رخ داد
و این بار شکس��ت  4بر صفر ،در یک قدمی فینال
آنها را حذف کرد؛ شکس��تی که باز هم روی دوگانه
داخلیش��ان (به احتمال زیاد با توجه به فینال کوپا
دلری برابر والنسیا) سایهای سنگین خواهد افکند.
در این شب مسی هم دور از جادوی همیشگیاش
بود و یاد همان مسی سال گذشته در رم را زنده کرد.
هیچکدام از حرکات او درست از آب درنمیآمد؛ انگار
ابرستاره آرژانتینی بارسلونا تحت تاثیر جو فوقالعاده
پرش��ور آنفیلد ق��رار گرفته بود و از س��رعت باالی
بازی ،نس��بت به رقابتهای اللیگا ج��ا خورده بود.

س��اخت ورزشگاه کربال توسط ایران از سوی
مدیرعامل ش��رکت توس��عه و نگهداری اماکن
ورزش��ی کش��ور تکذیب ش��د .به نقل از روابط
عمومی ش��رکت توس��عه ،در پی انتش��ار خبر
نادرست ساخت ورزش��گاه فوتبال کربال توسط
ایران که ش��ب گذشته از سوی برخی بازیکنان
باش��گاه ذوبآهن اعالم شد ،مدیرعامل شرکت
توس��عه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اظهار
داشت :شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
کش��ور به عنوان ش��رکت مادرتخصصی وزارت
ورزش و جوانان و س��ازنده ورزشگاههای بزرگ
فوتبال ،در خارج از کشور از جمله عراق هیچگونه
پروژهای نداش��ته و تاکنون نس��اخته است .وی
افزود :سیاست شرکت توسعه متناسب با بودجه،
توزیع عادالنه س��رانه ورزشی بر اساس بررسی و
موقعیتیابی در کشور است و در طول سالهای
اخیر ورزشگاههایی در استانهای مختلف ساخته
شده و به بهرهبرداری رسیده است .کریمی ادامه
داد :انشاءاهلل در طول س��ال  98نیز پروژههای
بزرگ عمرانی ورزش��ی در کشور عزیزمان ایران
افتتاح خواهد شد.

قائدی به یک سال حبس محکوم شد

مهاج��م جوان تیم فوتبال اس��تقالل به یک
س��ال حبس محکوم ش��د .به گ��زارش فارس،
مه��دی قائدی ،مهاجم جوان تیم اس��تقالل که
سال گذش��ته در یک سانحه رانندگی دادگاهی
شده بود روز گذشته بعد از برگزاری جلسه دادگاه
به یکسال حبس محکوم ش��د .مادر احمدرضا
شاکر ،بازیکن سابق تیم جوانان استقالل که در
این حادثه جوان خود را از دس��ت داده است در
گفتوگو با فارس ،ضم��ن اعالم این خبر که در
جلس��ه دیروز دادگاه مهدی قائدی به یکس��ال
حبس و همچنین  200س��اعت کار در مدارس
محکوم شده است ،گفت :خیلی خوشحالم خون
پسرم پایمال نشد اگرچه حبسی که برای قائدی
در نظر گرفتند ممکن است خریداری شود ولی
همین که ما ثابت کردیم او خودش پشت فرمان
بوده برای من کافی اس��ت .وی تاکید کرد :من از
دادگاه تا منزل پیاده رفتم و اش��ک ریختم چون
حق پس��رم پایمال نش��د و امیدواری��م جوانها
از ای��ن اتفاقات درس گرفت��ه و کاری نکنند که
خانوادههای دیگر دچار دردسر شوند.

