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قهرمان فصل گذشته لیگ برتر، 
قهرمان سوپرجام شد و روی سکوی 
قهرمانی هم رفت امــا در چهره 
بازیکنان استقالل، نشانی از شادی 
دیده نمی شــد. این بار نه خبری 
از گیتار ارسالن مطهری بود و نه 
شیطنتی از سوی استقاللی ها روی 
سکو دیده می شد. این اولین جام 

ریکاردو ساپینتو در فوتبال ایران 
و اولین شکست حمید مطهری در 
فینال ها به عنوان یک سرمربی بود. 
یک مسابقه جذاب و پرموقعیت 
که البته غیبت تماشاگرها، شور 

و حالش را به حداقل رسانده بود.

این سکوی تاریخی
آن چه استقاللی ها روی سکو انجام 
دادند، از تاریخی ترین لحظه های فوتبال 

ایران به حساب می آمد. سابقه نداشت 
در فوتبال ایران یک تیــم جام بگیرد 
اما دست به خوشــحالی نزند و اساسا 
بازیکنان هم به جای هر حرکتی، فقط 
دست به سینه بایستند و این صحنه را 
نگاه کنند. مدیران باشگاه استقالل البته 
تاکید داشتند که دلیل این تصمیم از 
سوی بازیکنان تیم، حادثه شاهچراغ 
بوده اســت. با این حال به نظر می رسد 
نه فقط یک اتفاق به صورت خاص، بلکه 

همه مسائل اخیر در این کشور موجب 
بروز این واکنش از ســوی آبی ها شده 
است. به هر حال آن چه روی سکو اتفاق 
افتاد، حیرت آور و بی سابقه بود و با موجی 
از تحسین از سوی هواداران تیم رقیب 
نیز روبه رو شد. حتی علیرضا حقیقی 
که در این بازی روی خط دروازه نساجی 
قرار داشت، با انتشار تصویری از این سکو 
قهرمانی را به استقالل تبریک گفت تا 
نشان بدهد که او نیز از چنین صحنه ای 

راضی است.

مردی برای تمام فصول
سیدحسین حســینی در جریان 
بازی ســوپرجام، چندان تحت فشار 
قرار نگرفت امــا در یک لحظه خاص از 
مسابقه، نشان داد که حضورش چقدر 
برای این تیم مهم اســت. اواخر نیمه 
اول، نساجی صاحب یک فرصت عالی 
برای رسیدن به گل شد اما سیدحسین 
با یک واکنش به موقع با پا، اجازه گلزنی 
به کریم اسالمی را نداد. اگر نساجی برنده 
به رختکن می رفت، همــه چیز برای 
استقالل پیچیده می شد اما حسینی 
تیمش را در جریان مسابقه نگه داشت 
و آ بی ها کمی بعد از شروع نیمه دوم نیز 
توانستند دروازه حریف را باز کنند. این 
چهارمین جام سیدحسین حسینی با 
لباس استقالل بود. او حاال در کنار روزبه 
چشمی، یکی از دو بازیکن استقالل به 
شمار می رود که همه جام های داخلی را 
با این تیم فتح کرده است. سیدحسین 
این بار بــرای اولین بار بــه عنوان یک 

کاپیتان جام قهرمانی را باالی سر برد.

گل، اشک و انتظار
چهره ویژه این فینال اما کسی نبود 

به جز ارســالن مطهری. بازیکنی که 
مدت های طوالنی صبر کرد تا سرانجام 
در مهم ترین لحظه های فصل به کمک 
تیمش بیاید. او که 10 هفته متوالی را از 
روی نیمکت شروع کرده بود و در بعضی 
از بازی ها حتی یــک دقیقه هم از روی 
نیمکت بلند نمی شــد، هفته گذشته 
روبه روی هــوادار در ترکیب ثابت قرار 
گرفت و بالفاصله پاس گل داد. ارسالن 
این هفته در سوپرجام از ابتدا به زمین 
رفت و تنها گل مسابقه را به ثمر رساند. 
گلی که اشک را به چشم های این بازیکن 

آورد و او را به شدت احساساتی کرد.

جام اول ریکاردو
این بازی برای ریکاردو ســاپینتو 
اهمیت زیادی داشت. شاید او نقشی در 
رساندن استقالل به سوپرجام نداشته اما 
به هر حال در این نبرد، هدایت استقالل 
را بر عهده داشت و توانست این تیم را به 
قهرمانی برساند. او که در دوران فوتبالش 
فقط یک جام تصاحب کرده بود، حاال 
برای دومین بار قهرمان شــد و اولین 
جامش با استقالل را نیز جشن گرفت. 
این برد در آستانه رفتن به یک تعطیالت 
طوالنی مدت، روحیه بســیار خوبی به 
ریکاردو ساپینتو داد. او با این نتیجه عمال 
حضورش روی نیمکت تیم تا پایان فصل 

را تضمین کرد.

اولین فینال، اولین شکست
حمید مطهری انگیزه زیادی داشت 
تا دومین جام تاریخ نساجی و البته جام 
در قامت یک سرمربی را کسب کند اما 
فعال در این تجربه، شکست انتظار او را 
می کشید. نســاجی البته در این بازی 
نمایش خوبی داشت اما روی یک غفلت 

دفاعی گل خورد و دیگر نتوانســت به 
بازی برگردد. با این حال برآینده حضور 
مطهری در این باشگاه از شروع فصل، 
برآیند مثبتی بوده و این تیم در لیگ برتر 
بیست و دوم، نتایج بسیار خوبی به دست 
آورده اســت. حاال آنها باید خودشان را 
برای یک بازگشــت قدرتمندانه بعد از 

تعطیالت آماده کنند.

بدشانس مثل باشو
مهدی قایدی بعد از مدت ها در این 
بازی درخشید و نمایش بسیار خوبی 
در ترکیب استقالل داشت. با این حال 
بدشانسی و البته درخشش گلر حریف 
اجازه نداد او گلی به ثمر برساند. قایدی 
می توانســت در این بازی صاحب یک 
پاس گل شود اما ضربه محبی خراب شد 
تا این فرصت هم برای مهدی از دست 
برود. ستاره جوان استقالل در این بازی 
بدشانس بود. با این حال او با کیفیتی که 
روبه روی نساجی به نمایش گذاشت، 
به زودی می تواند گل های بیشتری در 
لیگ برتر به ثمر برساند. قایدی باید بعد 

از تعطیالت نیز این فرم را حفظ کند.
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طرح»بانوقهرمان«بهمجلسميرود
نداشتن بیمه و استخدام، از دیرباز از دغدغه هاي 
ورزشکاران ملي پوش بوده است. موضوعي که گاها 
ورزشکاران با وجود داشتن نامه استخدام، در مراجعه 
به نهاد مورد نظر با در بســته مواجه شــدند. در این 
میان مریم کاظمي پور، معاون توسعه ورزش بانوان 
وزارت ورزش و جوانان در نشســتي که با رئیسان و 
نایب رئیسان هیات های ورزشــی استان خوزستان 
داشــت، از آماده شــدن طرح »بانو قهرمان« برای 
اســتخدام زنان ورزشــکار خبر داد. طرحي که قرار 
است به صحن مجلس برود و در صورت تایید شدن 
آن، مي تواند زمینه ســاز اتفاقات بسیاري در ورزش 
بانوان باشد. چراکه اغلب بانوان قهرمان متاهل و داراي 
فرزند هستند و داشتن شغل و بیمه و درآمد مشخص 
آن هم در شرایطي که بیشتر فدراسیون حقوق هاي 
رضایت بخشي به ورزشــکاران پرداخت نمي کنند، 
مي تواند آرامش خاطري براي ملي پوشــان باشد تا 
تمرکزشان را معطوف موفقیت در میادین بین المللي 
کنند. این طرح انگیزه خوبي براي ورزشکاران است تا 

با موفقیت، واجد شرایط شوند. 
کاظمی پــور در ایــن خصــوص عنــوان 
داشت:»استخدام ورزشکاران آقا را در قالب یک قانون 
به اسم سرباز قهرمان داریم و با توجه به اینکه این قانون 
برای طرح در صحن مجلس مدنظر قرار گرفته است، 
از وزیر ورزش درخواست داشتم الحاقیه طرح »بانو 
قهرمان« ویژه بانوان در حوزه استخدام به طرح قبلی 
اضافه شــود. در این زمینه قرار است کسب سهمیه 
المپیک و پارالمپیک توسط بانوان و نیز مدال قهرمانی 
آسیا با توجه به تاییدیه وزارت ورزش و فدراسیون های 
ورزشی مدنظر باشد که دکتر سجادی دستور داد که 
قانون سرباز قهرمان از کمیسیون برنگردد و قانون بانو 
قهرمان نیز به آن اضافه شود. امیدوارم این موضوع در 
صحن مجلس با کمک آقای حسینی نماینده اهواز 
رای بگیرد و در بحث استخدام بانوان ملی پوش در دو 
بند با مالحظات سطح ویژه قهرمانی بانوان قدم برداریم 
و دختران مــا از این امتیاز ویژه در بحث اســتخدام 

بهره مند شوند.« 

نيمنگاهتيمرنگرزبهقهرماني

جام جهاني کشتي فرنگي طي امروز و فردا )14 و 
15 آبان( به میزباني باکو آذربایجان برگزار مي شــود. 
مسابقاتي که قرار بود با حضور 6 تیم در دو گروه برگزار 
شود اما ابتالي چند کشتي گیر تیم ملي صربستان باعث 
شد این تیم حضور در جام را از دست بدهد. به این ترتیب 
با توجه به اینکه فرصتي براي جایگزین تیم دیگري به 
جاي صربستان وجود نداشت، این رقابت ها با حضور 
پنج تیم ایران، ترکیه، قرقیزستان، آذربایجان و منتخب 

جهان آغاز می شود. 
شاگردان حسن رنگرز با دو تیم ترکیه و قرقیزستان 
همگروه هستند و در گروه مقابل نیز پیش از این سه تیم 
آذربایجان، صربستان و منتخب جهان حضور داشتند. 
بعد از حذف صربستان، انتظار مي رفت اتحادیه جهاني 
برنامه مسابقات را تغییر دهد اما این اتفاق نیفتاد تا صداي 
اعتراض ایران دربیاید. طبق قانون اگر در رقابتی کمتر 
از 6 تیم حضور داشته باشند، مسابقات باید به صورت 
دوره ای برگزار شــود تا در حق تیمی اجحاف نشود اما 
اتحادیه جهاني اعالم کرد که در مرحله مقدماتی دو برد 
مقابل صربستان برای تیم های آذربایجان و منتخب 
جهان منظور خواهد شــد و در واقع مصاف تیم به تیم 
آنها، تیم اول و دوم گروه را مشخص خواهد کرد و این 
در شرایطی است که سه تیم گروه دیگر، هر کدام باید 
دو مســابقه برگزار کنند و به رقابت فینال و رده بندی 
روز دوم )15 آبان( برسند. با این حال حسن رنگرز که 
هدف اصلي اش مسابقات جهاني سال آینده به میزباني 
تهران است، در این میدان هم با تیم جوانش نیم نگاهي 

به قهرماني دارد. 
ترکیه که در مســابقات جهانی کشــتی فرنگی 
2022 قهرمان جهان شد، اولین حریف ایران در جام 
جهانی است که با نفرات اصلی اش به این رقابت ها آمده 
است و تنها در 130 کیلوگرم رضا کایالپ را در اختیار 
ندارد. به نظر مي رسد مســابقه ایران و ترکیه نزدیک 
باشد اما پیش بیني مي شود در مبارزه دوم، ایران برابر 

قرقیزستان پیروز باشد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

6 نکته از قهرمانی آبی ها در سوپرجام

بدون ساز، بدون لبخند!
آن چه استقاللی ها روی سکو 
انجام دادند، از تاریخی ترین 

لحظه های فوتبال ایران به 
حساب می آمد. سابقه نداشت 

در فوتبال ایران یک تیم جام 
بگیرد اما دست به خوشحالی 
نزند و اساسا بازیکنان هم به 
جای هر حرکتی، فقط دست 

به سینه بایستند و این صحنه 
را نگاه کنند

اگر همین چند ماه قبل می شــنیدید که سرمربی تیم پرسپولیس به قهرمانی 
استقالل واکنش نشان داده و این موفقیت را در صفحه شخصی اش تبریک گفته، اگر 
می شنیدید که ستاره هاي سابق و فعلی پرسپولیس عکس استقالل را در اینستاگرام 
می گذارند و این تیم را تحسین می کنند، اگر می شنیدید که هواداران پرسپولیس 
برای چند روز نگران وضعیت عارف غالمی بوده اند و مدام جویای حال او می شدند، 

شاید تصور می کردید که با یک شوخی بزرگ طرف هستید. 
این بار اما شوخی در کار نیست و همه چیز واقعیت دارد. چهره فوتبال ایران، ناگهان 
عوض شده است. هیچ چیز مثل اندوه، آدم ها را به هم متصل نمی کند و حاال یک اندوه 

مشترک، به همه نشان داده که چیزهایی در زندگی از فوتبال مهم تر هستند. 

حاال باید از هر کسی که جمله معروف بیل شــنکلی را کپی می کند و فوتبال را 
مهم تر از مرگ و زندگی می داند، بخواهیم که به این منظره زیبا زل بزند. این همدلی 

انکارنشدنی است و این اتحاد، بی نهایت دوست داشتنی به نظر می رسد. 
چهره فوتبال ایران انگار ناگهان تغییر کرده و دیگر قرار نیست فوتبال بهانه ای برای 
جدایی آدم ها از هم باشد. دیگر قرار نیست قرمزها و آبی ها با تنفر از هم به فوتبال نگاه 
کنند. دیگر قرار نیست مربیان و بازیکنان دائما علیه هم مصاحبه کنند و جمالت تند 

به زبان بیاورند. این جمالت دیگر اصال در فضای فوتبال ایران خریدار ندارند. 
البته که قرار نیست مفهوم رقابت زیر ســوال برود. البته که قرار نیست تیم ها از 
تالش همیشگی برای شکست دادن رقیب و رســیدن به پیروزی دست بکشند. 
درست همان طور که پرسپولیسی ها برای صدرنشینی و استقاللی ها برای قهرمانی 

سوپرجام مبارزه کرده اند. 
با این وجود انگار ناگهان به همه ثابت شــده که فوتبال مهم تر از مرگ و زندگی 
نیست. که اصال فوتبال، مساله ای نیست که بین آدم ها دیوار بکشد. کاش این وضعیت 
دوام بیاورد و اتحاد فوتبال ایران به راحتی از دست نرود. کاش در ایران، دوباره همه از 

تماشای فوتبال لذت ببرند و در کنار هم، از دیدن بازی ها سیراب شوند. 
اگر تعطیالت در کار نبود، همین دیروز باید دربی تهران برگزار می شــد. با این 
حال انگار دربی جذاب دیگری از اتحاد و احترام در جریان است. لحظاتی که به خلق 

تصاویری زیبا می انجامد و چهره متفاوتی از فوتبال به همه نشان می دهد. 
این احترام را نباید نادیده گرفت. این اتحاد را نباید به فراموشی سپرد. فوتبال ایران 
باید قدر این فرصت بزرگ را بداند و بازیکنان و مربیان دیگر نباید از هم فاصله بگیرند. 
این اتفاق نه تنها جذابیت فوتبال را به حداقل نمی رساند، بلکه حتی لذت دنبال کردن 

مسابقه ها را بیشتر خواهد کرد. 
این واقعیت فوتبال ایران است که تیم ها در آن، می توانند از کنار هم بودن لذت 
ببرند و قرار نیست بین همه دیوار کشیده شود. قرار نیست شهرهای همسایه به خاطر 
فوتبال به جان هم بیا فتند و با هم دشمنی کنند. قرار نیست قومیت های مختلف به 

خاطر فوتبال روبه روی هم قرار بگیرند. 
فوتبال از این پس در ایران، همه را به هم نزدیک خواهد کرد. فوتبال از این به بعد 

در ایران، سمبل اتحاد و احترام خواهد شد.

چهره فوتبال این روزها تغییر کرده

روزگاراتحاد

اتفاق روز

پایان دور گروهی لیگ قهرمانان، ترکیب نهایی تیم ها برای حضور در یک هشتم نهایی 
را مشخص کرد. ترکیبی که در آن هیچ نشانی از نام های بزرگی مثل بارسا، یووه و اتلتیکو 
دیده نمی شود. این یک سال کابوس وار برای تیم های اسپانیایی و یک سال درخشان 
برای آلمانی ها و انگلیسی ها بوده است. با این روند قاعدتا قهرمانی باید در مسیر آلمان و یا 
انگلیس رقم بخورد اما بعید نیست باز هم همان یک تیم اسپانیایی باقی مانده در جام در 

مسیر قهرمانی حرکت کند و نفس همه رقبا را بگیرد.

قتل عام اسپانیایی
در نگاه اول به نظر می رسید بارسا و آتلتی به راحتی از گروه شان در لیگ قهرمانان صعود 
می کنند. برای اتلتیکو حتی شانس صدرنشینی نیز وجود داشت. با این حال بارسا پشت 
سر بایرن و اینتر در گروه سوم شد و اتلتی نیز در یک نمایش فاجعه بار، حتی به یورولیگ 
هم نرسید. رئال مادرید اما مثل همیشه جور تیم های اسپانیایی را کشید و به عنوان تیم 
سرگروه راهی مرحله حذفی شد. حاال کهکشانی ها تنها تیم اسپانیایی باقی مانده در بین 
16 تیم جام هستند. باید صبر کرد و دید که تیم کارلتو تا کجا دوام می آورد و تا چه زمانی در 
تورنمنت باقی خواهد ماند. با توجه به غیبت اسپانیایی ها، رئال به جز الیپزیش می تواند با 
هر تیم دیگری از بین تیم های دوم برخورد کند. پی اس جی یا لیورپول سخت ترین قرعه 

برای این تیم و فرانکفورت ساده ترین قرعه برای آنها به نظر می رسد.

دو کشور، دو شاهکار
عملکرد انگلیس و آلمان در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان، شاهکار بوده است. هر 
چهار تیم انگلیسی توانستند از مرحله گروهی به دور بعدی راه پیدا کنند. لیورپول پشت 

سر ناپولی در گروهش دوم شد، چلســی نیز با وجود یک شروع بد، در چهار بازی بعدی 
عالی ظاهر شد و به عنوان صدرنشین صعود کرد، سیتی نیز صدرنشینی مقتدرانه گروه 
را به دست آورد و تاتنهام با شکست دادن مارســی در روز آخر راهی دور بعد شد. صعود 
صددرصدی و همچنین سه صدرنشــینی در چهار مسابقه، انگلیسی ها را در موقعیت 
درخشانی قرار داد. آلمانی ها که برای اولین بار با پنج نماینده در مسابقه ها حاضر بودند نیز 
چهار تیم را به دور بعدی فرستادند. بایرن مثل همیشه دست به شاهکار زد. تیم ناگلزمن 
توانست صاحب یک رکورد خارق العاده در لیگ قهرمانان اروپا شود. آنها تنها تیم تاریخ این 
تورنمنت هستند که ظرف چهار سال، سه بار همه بازی های شان در دور گروهی را می برند! 
بایرن در این مرحله به هیچ حریفی رحم نکرده است. دورتموند نیز در این مسابقه ها پشت 
سر سیتی قرار گرفت و فرانکفورت نیز به عنوان تیم دوم صعود کرد. الیپزیش نیز با دو نتیجه 
آرمانی در دو بازی آخر، تیم دوم گروه شد. از بین تیم های آلمانی این فصل لیگ قهرمانان 
فقط بایر لورکوزن به دور حذفی نرسید اما حتی این تیم هم باالتر از اتلتیکومادرید، به لیگ 

اروپا رفت تا عملکرد فاجعه باری نداشته باشد.

یک شاگرد بد
اینتر و میالن، شروع خوبی در این فصل لیگ قهرمانان نداشتند اما به موقع به فرم 

خوب برگشتند و حاال به صورت همزمان بخشــی از رقابت های مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان هستند. به لحاظ کیفی، بهترین بازی های جام را نیز یک تیم ایتالیایی انجام 
داد. ناپولی در این فصل فوق العاده بود و آنقدر خوب بازی کرد و آنقدر گل زد که حتی 
شکست روز آخر روبه روی لیورپول، تاثیری در اقتدار و صدرنشینی اش نداشت. فوتبال 
ایتالیا اما در این فصل از لیگ قهرمانان یک شاگرد بد هم داشت. یووه در این تورنمنت 
افتضاح نشان داد و در 6 بازی فقط سه امتیاز به دست آورد. این تیم به سختی خودش 

را به لیگ اروپا رساند.

این بروژ شگفتی ساز
بزرگ ترین شگفتی این فصل لیگ قهرمانان را بروژ به وجود آورد. تیمی که هیچ کس 
انتظار نداشــت بتواند از این گروه صعود کند اما در پایان هفته چهارم به یکی از اولین 
صعودکننده ها تبدیل شد. بروژ البته در انتها کمی لغزید و صدرنشینی را از دست داد. با 
این وجود باز هم عملکرد آنها در لیگ قهرمانان استثنایی بود. این تیم معادله های زیادی 

را در اروپا به هم زد.

سورپرایز پرتغالی ها
تیم های پرتغالی توانستند در این فصل از لیگ قهرمانان خودی نشان بدهند. پورتو 
با درخشش طارمی صدرنشین شد و حاال در دور بعدی نیز قرعه خوبی خواهد داشت. 
بنفیکا نیز دست به یک شاهکار بزرگ زد و در حضور پی اس جی توانست سرگروه شود. 
البته همه چیز بین این دو تیم کامال برابر بود و این صدرنشینی فقط به خاطر زدن گل 
بیشتر در خانه حریف رقم خورد. باالتر قرار گرفتن از پاریس با این همه ستاره، یک نتیجه 

فراموش نشدنی بود.

ام.ان.ام و آخرین شانس
پی اس جی باز هم با مثلث رویایی ام.ان.ام به جــام حمله می کند اما این تیم در دور 
گروهی شبیه یک تیم قهرمان نبوده است. شاید این آخرین شانس این مثلث برای بردن 
لیگ قهرمانان در کنار هم باشد. در صورت ناکامی دوباره این تیم در اروپا، فروپاشی این 

ترکیب اصال دشوار نخواهد بود.

6 نکته در مورد عملکرد کشورها در لیگ قهرمانان اروپا

اسپانياکشتهشد!

چهره به چهره

آریا رهنورد


