
رسیدن به قهرمانی 
شیوا نوروزی
   گزارش

 لیگ  برت�ر بدون 
شکست موفقیتی 
بود که اس�تقالل با هدایت فرهاد مجیدی به آن 
دست یافت. درخشش آبی های پایتخت در لیگ 
بیست ویکم حاصل تفکر، برنامه ریزی و تالشی 
بود که با قهرمان�ی زودهنگام به ثمر نشس�ت. 
ابتدای فصل تصور  می شد پرسپولیس همانند پنج 
فصل گذش��ته باز هم اجازه قدرت نمایی به سایر 
مدعیان را ندهد، ولی رفته رفته مشخص شد این بار 
استقالل پرقدرت و بابرنامه به میدان آمده تا بعد از 9 
سال طلسم ناکامی هایش را بشکند و رقیب سنتی 
را از میدان به در کند. در پایان هفته بیست و هفتم 
این رؤیا به حقیقت پیوست و فرهاد با آبی ها مزد 

زحماتش را گرفت. 
  یکدست و کم حاشیه

سرمربی بلندپرواز اس��تقالل تأکید زیادی برای 
دور نگه داش��تن تیم��ش از حاش��یه و برخورد با 
حاشیه سازان دارد. فرهاد مجیدی از ابتدای فصل 
کمر همت بست تا به هیچ بازیکنی اجازه برهم زدن 
تمرکز تیم را ندهد. او با بازیکنانی که قصد جدایی به 
دالیل مختلف را داشتند )قائدی و دیاباته( محترمانه 
و حرفه ای برخورد کرد و برخالف برخی مربیان با 
مخالفت ها و اصرار بیجا مانع جدایی شان نشد. در 
عوض مجیدی تالش کرد با اضافه کردن مهره های 
دیگر جای خالی آنها را پر کند. ع��الوه  بر این، آن 
چند نفری هم ک��ه در طول این چن��د ماه هوس 
جنجال به سرشان زده بود را نیز به نیمکت تبعید 
کرد تا حساب کار دست بقیه بیاید. سرمربی حتی 

در مقابل حواشی دانشگر ترجیح داد این مدافع را 
تنبیه کند و در این مدت هم جای خالی اش در خط 

دفاع استقالل احساس نشد. 
   روحیه جنگندگی

آبی ها تا اینجا در همه بازی های شان برای برد به 
میدان رفته اند. نگاهی به عملکرد و شیوه بازی های 
استقالل نشان می دهد که بازیکنان تیم قهرمان 
نه هیچ تیمی را دست کم گرفته و نه از هیچ تیمی 
ترسیده اند. آنها از همان هفته نخست به تصاحب 
جام فکر می کردند و این تفکری است که از کادر 
فنی نشئت می گیرد. مجیدی سال ها بود رؤیای 
پایان دادن به ناکامی های تیم محبوبش را در سر 
داشت، همین اندیشه را به درستی به شاگردانش 
منتقل کرد و از آنها خواس��ت تا رس��یدن به این 
هدف دس��ت از تالش نکشند. روحیه جنگندگی 
و کوتاه نیامدن مقابل مش��کالت باعث شد آبی ها 
کمتر از مدعیان دیگر بهانه جوی��ی کنند و تمام 
تمرکزشان معطوف به کسب امتیاز از حریفان باشد. 
استقالل اینگونه مسیرش را برای قهرمانی هموار 
ساخت و در نهایت هم با غلبه  بر فوالد و با توجه به 
شکست پرسپولیس مقابل سپاهان، سه هفته زودتر 
قهرمانی اش را مسجل کرد. باور به قهرمانی و تنفر از 

باخت، رمز موفقیت استقالل در این فصل بود. 
   دفاع آهنین

گذش��تن از س��د مدافع��ان اس��تقالل در لیگ 
بیست ویکم کار هر تیمی نیس��ت. آمار و ارقام به 
سود آبی هاس��ت و آنها در فصل جاری از کمربند 
دفاعی مقتدر خود بهره بردن��د. ثمره دفاع تیمی 
درست قهرمانی زودهنگام این تیم است. مجیدی 

ش��یوه مربیگ��ری خ��ودش را دارد و به رغم همه 
انتقادها در هفته های متوالی حاضر نش��د تغییر 
روش دهد. سبک بازی آبی ها براساس باز نشدن 
دروازه و پیروزی ه��ای حداقلی بوده و این ش��یوه 
اگرچه از نظر خیلی ها تماشاگرپسند نیست، ولی 
واقعیت این است  آخر فصل کس��ی به بازی زیبا 
جام نمی دهد. دقیقاً با همین تفکر استقالل اجازه 
نمی دهد دروازه اش به س��ادگی باز شود. این تیم 
از 27 بازی 63 امتیاز اندوخت��ه و مهم ترین نکته 
آن داش��تن بهترین خط دفاع لیگ است. آبی ها 
در این فصل فقط 10 گل خورده داش��ته و در سه 
بازی باقیمانده تالش می کنند رکورد بهترین خط 
دفاع تاریخ لیگ )13 گل خورده( را که در اختیار 
خودشان بود، بشکنند. عالوه  بر این باید تأکید کرد 
همه بازیکنان تیم در این عملکرد دخیل بوده اند، 
حتی یامگا، مهاجم نوک استقالل نیز در بسیاری 
از صحنه ها خودش را به قلب دفاع می رساند و تیم 

را یاری می کرد. 
   فرصت طلبی

تیمی که هدف��ش قهرمانی اس��ت از همان بازی 
نخست حق اش��تباه ندارد در این صورت در پایان 
فصل می تواند با حداکثر امتیاز ج��ام قهرمانی را 
لمس کند. در کارنامه استقالل اگرچه 9 تساوی 
دیده می شود، ولی همین تساوی های ناامید کننده 
یک امتیاز به حس��اب ای��ن تیم واری��ز می کرد و 
درحالی که س��ایر مدعیان به بردهای پرگل خود 
می نازیدند استقالل اندک اندک امتیاز جمع کرد 
و زودتر از بقیه قهرمانی اش را قطعی کرد. از طرفی 
گرفتن حداکث��ر امتیاز از بازی ه��ای خانگی تیم 

فرهاد را روی ریل قهرمانی قرار داد. اس��تقالل در 
11باری ک��ه از حریفانش میزبانی کرده هش��ت 
پیروزی به دست آورده و سه تساوی داشته است.  
این یعنی 27 امتیاز استقالل از بازی های خانگی به 
دست آمده است. نکته دیگر اینکه آبی ها با توجه به 
یکدست بودن و اتحاد خوبی که داشتند در زمین 
منظم بازی کردند و با حداقل اشتباه حداکثر امتیاز 
را از رقبا گرفتند. شاگردان مجیدی در موقعیت های 
گل نیز فرصت سوزی های کمتری داشتند و قدر 

موقعیت های خود را  دانستند. 
این فرصت طلبی تنها شامل حال بازیکنان نمی شود، 
بلکه کادر فنی نیز قدر فرصت ها را دانسته و با انتخاب 
بهترین گزینه ها تیم خوبی برای این فصل ساخته 
است. در بازی با فوالد بازیکنی گل قهرمانی را زد که 
در فصل زمس��تان به جمع آبی ها اضافه شده بود، 
 صالح حردانی یکی از خریده��ای خوب و به موقع 
استقالل بود. مجیدی در میانه فصل برای به خدمت 
گرفتن مدافع پیشین فوالد از خیر رضاوند و آقاسی 
گذش��ت و نتیجه این اعتماد زدن یک گل و یک 
پاس گل در مقابل فوالد ب��ود. کوین یامگا مهاجم 
فرانس��وی دیگر خرید موفق قهرم��ان این فصل 
بوده و این بازیکن فرانسوی با 10گل زده بهترین 
گلزن استقالل است. حسین زاده با شش گل  زده 
دومین گلزن استقالل نیز تابستان گذشته به جمع 
 آبی ها اضافه شد. نکته مهم دیگر اینکه شلوغی ها، 
بیانیه ها و جدال های لفظی حاکم بر لیگ برتر باعث 
نشد تمرکز سرمربی به هم بریزد و برخالف یحیی 
گل محمدی، مجیدی خوددارتر ظاهر شد و اجازه 

نداد عصبانیتش به تیم منتقل شود. 
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دنیا حیدری

فريدون حسن

 ناکامی دوباره چلسی برابر لیورپول 
این بار در جام حذفی

ازکلوپبهتوخلجامنمیرسد
ورزشگاه ومبلی لندن شنبه شب میزبان فینال رقابت های جام حذفی 
انگلیس بود. نبرد بین لیورپول و چلس��ی که با پیروزی سرخپوشان در 
ضیافت پنالتی ها به پایان رسید و کلوپ بار دیگر توخل را در حسرت جام 

گذاشت، درست مانند فینال جام اتحادیه.
دروازه ها گویا طلسم شده بود که با وجود به لرزه درآمدن تیرک دروازه ها، 
نه چلسی موفق به گش��ودن قفل آن در وقت های قانونی بازی شد و نه 
لیورپول. دروازه هایی که ایستادگی آنها در وقت های اضافه نیز نشکست 
تا کار به ضربات پنالتی بکشد. سخت ترین مرحله که بی شک نفس ها را 
بعد از هر جابه جایی درون چهارچوب دروازه در س��ینه حبس می کرد. 
مرحله ای تعیین کننده که چلسی در عبور از آن موفق نبود تا جام بعد از 
نبردی تنگاتنگ روی دستان بازیکنان لیورپول به رقص درآید، آن هم 
در شرایطی که مصدومیت غیرمنتظره محمد صالح در دقیقه 33 دست 
کلوپ را در پوس��ت گردو گذاش��ت و معادالت او را برای متوقف کردن 
چلسی به هم زد. با این وجود در پایان ماراتن قهرمانی، این دست چلسی 
بود که از لمس جام کوتاه ماند تا پایان عصر رومن آبراموویچ در چلسی 

با ناکامی به همراه باشد. 
 چلس��ی بعد از واگذاری به آبراموویچ، پنج قهرمان��ی در لیگ برتر، دو 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، پنج قهرمانی در جام حذفی، سه قهرمانی 
جام اتحادیه، دو عنوان قهرمانی در اروپا و یک قهرمانی نیز در جام جهانی 
باشگاه ها را به دست آورده است. با این حال ترکش های ناشی از حمله 
روسیه به اوکراین، آبراموویچ را هم زخمی کرد، به طوری که او ناچار به 
واگذاری این تیم شد. حال آنکه این تاجر روس در 19سال گذشته، بارها 
بزرگ ترین پیشنهادات برای خرید باشگاه چلسی را رد کرد، اما حاال باید 
برای همیشه از این تیم دست بکشد، آن هم در شرایطی که چلسی نه 
فقط کوچک ترین شانسی برای قهرمانی در رقابت های لیگ برتر ندارد 
که جام حذفی را نیز با ناکامی به پایان برد تا این لیورپول باشد که جام 

قهرمانی را باالی سر می برد. 
دوئل کلوپ و توخل در هر دو بازی رفت و برگشت رقابت های لیگ برتر 
با تساوی به پایان رسید. حال آنکه لیورپول با ایجاد حاشیه امنیت باال 
در رده دوم  چشم به صدر جدول و به زیر کشیدن منچسترسیتی برای 
کسب عنوان قهرمانی دارد و پیروزی در مصاف با تیم سوم جدول لیگ 
برتر نه فقط این تیم را برای رسیدن به عنوان قهرمانی لیگ حریص تر کرد 
که انگیزه و روحیه این تیم را برای دیدار با رئال در فینال لیگ قهرمانان 
آس��یا نیز تا حد زیادی افزایش داد. با این وجود سرمربی سرخپوشان 
لندنی اعتراف می کند از شکست دوباره چلس��ی نارحت است: »بازی 
فوق العاده و البته بسیار سختی را مقابل چلسی داشتیم. درست همانند 
جام اتحادیه باز هم چلسی همان اس��تحکام قبل را داشت و به خوبی 
مقاومت کرد تا بار دیگر کار به ضربات پنالتی بکشد و خوشحالم که یک بار 
دیگر توانستیم برنده میدان شویم و عنوان قهرمانی را از آن خود کنیم. 
نمی توانم بیشتر از این به پسرانم افتخار کنم. کار سختی مقابل چلسی 
داشتیم و حاال یک نفس راحت می کش��یم، اما ضربات پنالتی اعصاب 
خرد کن بود و تمام ناخن هایم از بین رفت، ولی واقعاً برای چلسی احساس 
ناراحتی می کنم. آنها برای بار دوم 120دقیقه تالش کردند و از رسیدن 
به جام بازماندند. این خیلی سخت است، با این حال برای خودمان بسیار 
خوشحالم. چلسی فوق العاده بازی کرد، اما در نهایت باید یک برنده وجود 

داشته باشد و آن ما بودیم.«
چلسی همین چند ماه قبل بود که در فینال جام اتحادیه مقابل لیورپول 
تن به شکست داد و امیدوار بود شنبه شب در ورزشگاه ومبلی شهر لندن 
انتقام شکست مقابل یاران کلوپ را بگیرد، ولی در پایان چیزی جز حسرت 
موقعیت های از دست رفته برایش باقی نماند. با این حال به رغم ناکامی 
در گرفتن انتقام از لیورپول، توخل تأکید کرد که به شاگردانش افتخار 
می کند: »مانند فینال قبلی در جام اتحادیه، افسوسی نداریم. به تیم گفتم 
که به آنها افتخار می کنم. با وجود از دست رفتن نتیجه و جام، تحت تأثیر 
عملکرد شاگردانم در این دیدار قرار گرفتم و به تیم گفتم که به آنها افتخار 
می کنم. ما در دو فینال 240 دقیقه مقابل تیمی بازی کردیم که شاید از 
نظر هجومی، خطرناک ترین تیم دنیا باشد و نتیجه صفر – صفر شد. ما در 
پنالتی ها باختیم، به همین دلیل ناراحت و ناامید هستیم، اما در عین حال 

احساس غرور می کنیم، زیرا هر کاری را که الزم بود انجام دادیم.«

نگاهی به عوامل موفقیت استقالل برای قهرمانی در لیگ  برتر بعد از 9 سال

جسور،بلندپرواز،نترسوکماشتباه

تجلیلازمدالآورانتیرانداز
مسابقاتبرزیل

مراسم تجلیل از قهرمانان مسابقات جام جهانی تیراندازی برزیل با حضور 
دکتر سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، سیدمحمد 
پوالدگر معاون توس��عه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، مریم 
کاظمی پور  معاون زنان وزارت ورزش و جوانان، دکتر نصراهلل سجادی 
مشاور عالی رئیس کمیته، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، 
ملی پوشان تیراندازی و کادر فنی تیم های ملی تفنگ و تپانچه، دیروز 
در سالن آمفی تئاتر فدراسیون تیراندازی برگزار شد. تیم ملی تیراندازی 
ایران با 13 ورزشکار راهی جام جهانی برزیل ش��ده بود که در پایان با 
یک مدال طال، یک نقره و دو برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد. 
جواد فروغی، هانیه رستمیان، گلنوش سبقت اللهی و وحید گل خندان 

تیراندازان مدال آور ایران در رقابت های برزیل بودند.

میرافضلرئیسسازمانورزشبسیجشد
طی حکمی از طرف رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر فخرالدین 
میرافضل به عنوان رئیس سازمان ورزش بسیج منصوب شد. به گزارش 
روابط عمومی س��ازمان ورزش بس��یج، آیین تکریم و معارفه مسئول 
جدید سازمان ورزش بس��یج با حضور هیئت رئیسه س��ازمان بسیج 
صورت پذیرفت و طی آن، ضمن تقدیر و تش��کر از زحمات ارزشمند 
جناب سرهنگ خداقلی پور، دکتر فخرالدین میرافضل به عنوان رئیس 
جدید این سازمان منصوب شد. شایان ذکر است، دکتر میرافضل سابقاً 
به عنوان مدیر ورزش و آمادگی جسمانی سپاه مشغول به خدمت بود.

شروعقدرتمندانهنمایندگانایراندروالیبالآسیا
رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا با قدرت نمایی دو نماینده 
والیبال ایران آغاز شد. تیم های پیکان و شهداب یزد از عصر روز شنبه 
به مصاف حریفان آس��یایی خود رفتند که ابتدا پی��کان در یک بازی 
قدرتمندانه موفق شد با نتیجه 3 بر صفر تیم گاز منطقه جنوب عراق را 
شکست دهد. بعد از پیکان، شهداب قهرمان لیگ برتر ایران هم موفق 
شد در سه گیم متوالی تیم اربیل عراق را از سد راه بردارد. دو نماینده 
کش��ورمان دیروز به ترتیب مقابل س��انتئری ژاپن و الری��ان قطر قرار 
گرفتند. رقابت های قهرمانی والیبال باشگاه های آسیا به میزبانی ایران 

و در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

جامجهانیشمشیربازیزناننیمهتمامماند
ادامه جام جهانی شمش��یربازی زنان اپه بر اثر درگذشت رئیس دولت 
امارات لغو شد. جام جهانی شمش��یربازی اپه زنان در امارات در حال 
برگزاری بود که در اثر درگذشت خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس دولت 
این کشور، ادامه این مسابقات هم لغو ش��د. فدراسیون شمشیربازی 
امارات اعالم کرد: »در س��وگ از دس��ت دادن ش��یخ خلیفه بن زاید 
آل نهیان، به اطالع شما می رس��انیم که مسابقات جام جهانی اپه زنان 
2022 که قرار بود در فجیره برگزار شود، طبق دستور مقام عالی امارات 
لغو شد. ایران در این مسابقات سه نماینده داشت که هر سه در بخش 
انفرادی وداع زودهنگامی را با مس��ابقات داشتند و خود را برای رقابت 

بخش تیمی آماده می کردند که ادامه مسابقات لغو شد.

جشنقهرمانیباپرچمایران

استیلی از وزارت امور خارجه قول همکاری گرفت

وعدهبرگزاریدیدارهایتدارکاتی
تیم ملی فوتبال       بازتاب
ایران 15 خرداد 
در ونکوور کانادا با تیم ملی فوتبال این کشور دیدار 
می کند. این نخس��تین دیدار تدارکاتی یوزهای 
ایرانی برای حضوری پرقدرت در رقابت های جام 
جهانی قطر است. مسابقاتی که انتظار می رود برای 
نخستین بار صعود ایران از مرحله گروهی را به دنبال 
داش��ته باش��د. انتظاری که البته عملی شدن آن 
نیازمند تدارکات اصولی و سفت و سخت است که 
مصاف با کانادا می تواند نخس��تین گام آن باشد. 
دیداری که قطعی ش��دن برگزاری آن و انتش��ار 
اخباری در خصوص استقبال قابل توجه ایرانی های 
مقیم ونکوور از آن، دیدار و گپ و گفت دوس��تانه 
حمید استیلی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران با سعید 
خطیب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه را به 
دنبال داشت. مدیر تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با 
س��خنگوی وزارت امور خارجه عالوه بر تش��ریح 
آخرین شرایط تیم ملی و همچنین برنامه های آتی 
آن در مسیر آماده سازی برای حضوری پرقدرت در 
جام جهانی، گزارشی نیز از روند مذاکرات صورت 
گرفته با کشورهای مختلف برای برگزاری بازی های 
دوس��تانه و تدارکاتی در فرصت ه��ای پیش رو و 
همچنین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر 
کانادا در ونکوور ارائه داد. خطیب زاده نیز از آمادگی 
این وزارتخانه جهت تعامل در خصوص تشریفات و 
تس��هیالت اعزام تیم ملی به کانادا و اس��تفاده از 

ظرفیت ها و ارتباطات موجود در این کشور خبر داد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین بر این نکته 
تأکید کرد که نمایندگان و سفرای ایران در سایر 
کشورها می توانند در زمینه هماهنگی مسابقات 
تدارکاتی و اردوهای آماده سازی در فرصت پیش رو 
همکاری نزدیکی با فدراسیون فوتبال ایران داشته 
باشند. وعده ای که می تواند کمک بسیاری جهت 
مهیا شدن تیم ملی در مسیر جام جهانی قطر باشد، 
چراکه بی شک عالوه بر اردوهای تدارکاتی، برگزاری 
بازی های دوستانه نیز سهم بسزایی در آماده سازی 
پروپیمان تیم ملی برای مصاف با حریفان در قطر 
دارد. مسئله ای که می تواند یکی از معضالت اصلی 
تیم ملی به خصوص در آش��فته بازار این روزهای 
فدراسیون فوتبال باش��د. البته به شرط آنکه این 
همکاری با توجه به نیاز تیم مل��ی برای برگزاری 
دیدارهای تدارکاتی صورت گیرد، نه چون داستان 
بازی ب��ا غنا که ب��ه ادع��ای وزارت ام��ور خارجه 
صحبت های الزم برای برگزاری آن انجام شده بود، 
اما حریف انتخابی مورد تأیید فدراس��یون نبود، 
چراکه با وجود لزوم برگزاری بازی های دوستانه، 
انتخاب حریفان تدارکاتی نی��ز از اهمیت باالیی 
برخوردار است. انتخاب تیم هایی که مصاف با آنها 
بتواند شرایط رویارویی با امریکا و انگلیس در قطر را 
تداعی کند و ش��اگردان اسکوچیچ را مهیای نبرد 
دشواری که طی چند ماه آینده در خالل رقابت های 

جام جهانی در پیش دارد.

دور قهرمانی با 
دنیا حیدری
    چهره

پرچم پرافتخار 
ای��ران در میان 
فریادهای شادی هواداران در »دراگو« بهترین 
پایان ب��رای مهاجم ملی پوش پورت��و بود. مهره 
تأثیرگذار خط حمله این تیم ب��ا 20 گل زده و 
13پاس که سهم بسزایی در قهرمانی این فصل 
پورتو داشت. موفقیتی که پورتو هفته قبل آن را 
قطعی کرده بود، اما جش��ن آن مانده بود برای 
هفته پایان��ی در حضور هواداران در ورزش��گاه 
خانگی این تیم. فصلی که برای مهاجم ملی پوش 
ایران به رغم موفقیت ها و تمجیدهای پرشمار، 
حاشیه هایی نیز به دنبال داشت. حاشیه هایی که 
مهاجم ایرانی پورتو هرگز برابر آن لب باز نکرد و 
تأکید دارد که حتی شادی هایش پس از تک تک 
گل هایی که به ثمر رسانده )گرفتن انگشت اشاره 
مقابل بینی( نیز تنها برای دعوت کردن افراد به 
س��کوت بوده، نه واکنش به آنهایی که سعی در 
تخریب او داشتند)اش��اره به انتقادات و مطالب 
توهین آمیز باش��گاه اس��پورتینگ لیس��بون(: 
»بی احترامی هایی به من شد، اما حتی فکر پاسخ 
دادن به آن هم به ذهنم راه ندادم. ترجیح دادم 
کار خ��ودم را انجام دهم، ب��ه همین دلیل هیچ 
واکنشی نش��ان ندادم و فکر می کنم لذت امروز 
حاصل همین تصمیم، صبوری و س��کوت برابر 
نامالیمات اس��ت.« قهرمانی با پورتو و زدن دور 
افتخار در ورزش��گاه خانگی این تی��م در میان 
شادی هواداران بهترین پاسخی بود که برترین 
گلزن پورت��و در لی��گ پرتغال می توانس��ت به 
منتقدانش بدهد. نتیجه ای ستودنی که ملی پوش 
ایرانی پورتو آن را حاصل تالش های سخت تیم 
می خواند: »فصل فوق العاده و خیلی خوبی برای 
ما بود. موفق به کس��ب 91 امتیاز شدیم که در 
تاریخ ماندگار شد. از ابتدا سخت کار کردیم و حاال 
اینجا هس��تیم که با هواداران جش��ن قهرمانی 
بگیریم. اکنون زمان لذت بردن از قهرمانی پس از 
هشت، نه ماه کار س��خت است. کار هفته قبل 

تمام شده بود، اما جش��ن قهرمانی ماند 
برای بازی آخر که ب��ا پیروزی 2 بر 

صفر مقابل استوریل لذت بخش تر 

هم ش��د. االن هم زمان لذت بردن از نتیجه کار 
اس��ت.« مهدی طارمی این فصل در 47بازی از 
رقابت های مختلف برای پورتو به میدان رفت و 
ضمن به ثمر رساندن 24 گل، 17پاس  گل هم 
برای هم تیمی هایش ساخته تا آمار جالب توجهی 
از خود به ج��ای بگذارد، چراک��ه پورتو به لطف 
مهاجم ایرانی خود در مسیر سی امین قهرمانی اش 
در رقابت های لیگ برتر پرتغ��ال موفق به ثبت 
86گل زده ش��ده )20 گل آن س��هم ملی پوش 
ایرانی این تیم بود( ک��ه این بهترین آمار گلزنی 
اژدها در 23سال گذشته و دومین خط حمله برتر 
پورتو در 35سال گذشته اس��ت. طارمی فصل 
گذشته نیز موفق به زدن 16گل برای راه راه پوشان 
پورتو شده بود و برای دومین سال متوالی عنوان 

بهترین گلزن این تیم را از آن خود کرد.

آبیهاباثباتبودند،پرسپولیسعصبی
یکی از دالیل مهم ای��ن قهرمانی، نظم و 
انضباط حاکم در تیم و ثبات در استقالل 
بود. اس��تقالل در این فصل بازی به بازی 
بهتر ش��د و تاکتیک یا روندی که فرهاد 
مجیدی در استقالل داش��ت، ادامه پیدا 
کرد و در نهایت قهرمانی اس��تقالل رقم 
خورد. اگر به پرسپولیس و سپاهان نگاه 
کنیم یک بازی خوب، یک بازی متوسط 
و یک بازی بد بودند، اما استقالل حتی در 
تاکتیک هایش هم ثبات داشت. اس��تقالل در مجموع در دفاع و حمله 
موفق بود و در نهایت مجموعه ای از برنامه هایی که در نظر گرفته بودند 
باعث شد که استقالل موفق شود. زیبایی فوتبال به غیرقابل پیش بینی 
بودنش است. پرسپولیس پنج سال قهرمان شده بود، طبیعی است که 
انگیزه بیشتری برای تیم های دیگر ایجاد شود. هیچ جای فوتبال هم 
نوشته نشده تیم ها باید هر سال قهرمان شوند. برای گل محمدی احترام 
زیادی قائلیم و او را چه در دوران بازیکنی و چه در دوران مربیگری به 
عنوان فردی بامتانت و بااخالق می شناسیم، اما  گل محمدی باید بتواند 
در شرایط سخت خودش را کنترل کند و در آن شرایط توانایی هایش 
را نش��ان دهد. معموالً فش��ار موجود در فوتبال خصوصاً در تیم های 
بزرگ استقالل و پرسپولیس که رس��انه ها و هواداران فشار مضاعفی 
ایجاد می کنند، باعث می شود بعضی از دوس��تان ما هم که آرام بودند 
واکنش نشان دهند. امیدوارم امسال برای یحیی درس شده باشد و مثل 
گذشته اش رفتار کند. سپاهان هم این فرصت را دارد که رده دوم جدول 
را از چنگ پرسپولیس دربیاورد. سپاهان در فاز حمله خیلی خوب است، 
اما در دفاع تیمی ضعیف عمل می کند که در باشگاه های آسیا هم نشان 
داده شد. همیشه تیمی که پرتعداد حمله می کند، خطر گل خوردن و 
حتی باخت برایش وجود دارد. این تفکرات نویدکیاست و نمی توان به 
آن ایراد گرفت، ولی فوتبال نتیجه گرا این موضوع را نمی پسندد. مثاًل 
اس��تقالل هم دفاع و هم حمله را در دستور کار داشت و نتیجه گرفت. 

آنها نمی خواستند بازی سراسر تهاجمی داشته باشند.

ابراهیم قاسمپور

کارشناس فوتبال

مردمداری،مردمیدانمیخواهد
نهحرافمیلیاردیبگیر

طی یکی، دو س��ال اخیر به لحاظ درگیری کش��ور با مس��ائلی چون 
تحریم های ظالمانه و برخی شیطنت های داخلی، وضعیت اقتصادی اکثر 
مردم جامعه با مشکل جدی روبه رو شده ، به گونه ای که خیلی ها حتی 

برای تأمین اصلی ترین مایحتاج خود با معضالت زیادی مواجهند.
در این میان نگاه مردم به ورزشکاران به عنوان یکی از اقشاری که همواره 
دستگیر مردم بوده اند نگاهی متفاوت نسبت به سایر اقشار است. مردم از 
قهرمانان شان توقع دارند و انصافاً هم ورزشکاران به خصوص ورزشکاران 
مدال آور و المپیکی از کشتی گیر گرفته تا کاراته کا و تکواندوکار همه 
پای کار مردم ایستاده اند و با حضوری پررنگ در اموری چون کمک های 
مؤمنانه نش��ان داده اند که پهلوانان واقعی هس��تند و درد مردم را درد 

خودشان می دانند.
در این میان اما هستند ورزشکارانی که صرفاً برای ریختن آب به آسیاب 
دش��من بدون اینکه قدمی در راه کمک به مردم بردارند صرفاً به بهانه 
مش��کالت مردم و در س��ختی بودن آنها دهان باز می کنند و خوراک 
تبلیغاتی به بنگاه های خبرپراکنی بیگان��ه می دهند. جالب اینکه این 
دست از ورزشکاران، حتی در ایام کرونا و اوج مشکالت اقتصادی مردم 
حاضر نش��دند درصدی از قراردادهای میلیاردی ش��ان را کم کنند تا 
حداقل به بیت المال فشار نیاید. خودشان هم که کنار ایستادند و فقط 

گالیه کردند و مثاًل دم از مردم زدند.
اینها همان هایی هستند که با هزار و یک ادا و اصول می گویند با دیدن 
وضعیت مردم بغض گلوی شان را می گیرد یا اینکه با اظهارات سخیف 
سیاسی سعی می کنند بیشتر خود را در دل آن ور آبی ها جا کنند. جالب 
اینکه در مواقع مش��ابهی که بحث ملی و میهنی در میان است همین 
افراد سکوت اختیار می کنند تا مبادا »گرین کارت« های شان باطل شود 

و مشکلی برای اقامت شان در اروپا و امریکا ایجاد شود.
آقایانی که با پول بیت المال و همین مردم در خانه های الکچری شان لم 
می دهند و میلیاردی از بیت المال دریافت می کنند، حاال نگران وضعیت 
اقتصادی مردم هستند. این یک بازی کثیف با افکار عمومی است تا هر 
طور شده خودش��ان را مردمی نش��ان دهند، واال همه خوب می دانیم 
که اگر همین امروز اعالم شود که قرار اس��ت درصدی از قراردادهای 
میلیاردی همین مثاًل طرفداران مردم کم و به حساب مردم ریخته شود 

چنان سروصدایی به راه می اندازند که بیا و ببین.
مردمدار بودن، مرد میدان می خواهد، درس��ت مانند قهرمان المپیک 
کاراته یا مانند مردان طالیی کش��تی و مثل بانوان افتخارآفرین ایران 
در عرصه های بین المللی ورزش، یعنی همان هایی که طی س��ال های 
گذشته با حضور در محروم ترین نقاط ایران با تمام وجود سعی کردند 
لبخند را ب��ر لبان مردم بنش��انند و به آنها ثابت کنند که همیش��ه در 
کنارشان هستند. درست برخالف آنها که میلیاردی می گیرند و فقط 

حرف می زنند و ادای مردمداری را درمی آورند.
از یاد نبریم که پهلوان شدن کار هر کسی نیست، به خصوص آنها که به 

بیت المال خوری عادت کرده اند.
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