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زمانی که تیم ملی وزنه برداری 
بانوان ایران برای نخستین بار 
شــکل گرفت، چهار بازیکن 
در ترکیب تیم قــرار گرفتند. 
سیده الهام حســینی، پوپک 
بسامی، ابریشــم ارجمندخواه 
و پریســا جهانفکریان چهار 
وزنه بــرداری بودنــد که برای 
رقم زدن یک آینده درخشــان 
دست به وزنه شدند. از این جمع 
جهانفکریان که توانســته بود 

نخستین ســهمیه المپیک را 
برای وزنه برداری بانوان ایران به 
دست بیاورد تصمیم به مهاجرت 
گرفت، ارجمندخواه تقریبا پای 
ثابت اعزام ها است، بسامی در 
بازی های کشــورهای اسالمی 
اولین مدالش را دشــت کرد و 
حســینی نامش را برای دومین 
بار در تاریخ وزنه برداری ایران به 

ثبت رساند. 
حسینی اولین دختر وزنه برداری 
بود که توانســت در تیم بانوان ایران 
طعم مــدال را بچشــد. او در تاریخ 

26 آبــان 1398، در جــام نعیــم 
ســلیمان اوغلو بــا رکوردهای 88 
کیلوگرم )یکضرب(، 11۰ کیلوگرم 
)دوضرب( و 198 کیلوگرم )مجموع( 
دسته 76 کیلوگرم روی سکوی سوم 
ایســتاد و ایران را صاحب نخستین 
مدال بین المللی وزنه برداری بانوان 
کرد. بعد از حسینی دختران دیگری 
موفق شــدند در رده هــای مختلف 
کسب مدال کنند اما باز هم این خود 
او بود کــه راه تاریخ ســازی را پیش 
گرفت و نخستین طالی بزرگساالن 
را به نــام خــود زد. او که به دســته 

81 کیلوگــرم آمده، بــا رکورد 1۰۰ 
کیلوگرم یک ضــرب، 123 کیلوگرم 
دوضرب و مجموع 223 کیلوگرم نفر 
سوم بازی ها شد و طالی یک ضرب و 
برنز دوضرب و مجموع را گرفت. این 
وزنه بــردار در حرکــت یک ضرب به 
وزنه 1۰3 کیلوگرمی هم حمله کرد 
اما در مهار آن ناموفق بــود تا رکورد 
1۰۰ کیلوگرم امضای مدال طالیش 
باشــد. او در حرکت ســوم دوضرب 
هم وزنــه 127 کیلوگرمی را انتخاب 
کرد اما این وزنــه را هم مهار نکرد. در 
هر حال آنچه مهم اســت، این است 
که طالی بزرگســاالن بانوان در راه 
ایران است. کشوری که تیم بانوانش 
عمر زیادی ندارد ولی در همین زمان 
کم ســتاره هایی را معرفی کرده که 
می توانند در آینده بدرخشند. حمایت، 
حمایت و حمایت اصلی ترین واژه ای 
است که در وزنه برداری بانوان ایران 
کاربــرد دارد. واژه ای که دیواری بین 
آنها و تصمیم به رفتن شان می کشد. 
ابریشــم ارجمندخواه دیگر نماینده 
ایران بود که در دســته 76 کیلوگرم 
روی تخته رفت و در رده پنجم ایستاد. 
در وزنه برداری مردان نیز به تعداد 
مدال های تیم ایران اضافه شد. رضا 
بیرالوند تنها نماینده ایران در دسته 
96 کیلوگرم بود که با سه مدال طال 
به کارش در ایــن رقابت ها پایان داد. 
او در حرکت یک ضــرب وزنه 167 
کیلوگرمــی و در حرمــت دوضرب 
وزنه 194 کیلوگرمــی را مهار کرد و 
با مجموع 361 کیلوگرم هر سه طال 
را به گردن آویخت و قهرمان بازی ها 
شد. فدراســیون وزنه برداری که با 
حضور انوشیروانی نفسی تازه کرده، 
باید به دقت حواسش به ستاره های 

جوانش باشد.

 فینال برنزی هندبال
یکــی دیگــر از مســابقات مهم 
بازی های کشورهای اسالمی را تیم 
ملی هندبال بازی کرد. از ملی پوشان 
گرفته تا بســیاری از کارشناســان 
معتقدند که فینال این بازی ها را ایران 
در تقابل با عربستان در بازی رده بندی 
برگزار کــرد. تیم ملی ایــران که با 
هدایت وسلین وویوویچ به قونیه رفته 
است، توانست با شکست عربستان با 
نتیجه 3۰ بر 21، بعد از هشت سال به 
مدال برسد. ملی پوشان ایران کامال 
شایسته بودند که برای مدال طال یا 
نقره این مسابقات بجنگند، اما برخی 
اشتباهات فردی و البته داوری باعث 
شد که در مرحله نیمه نهایی قطر برنده 
بازی باشــد و در فینال حریف ترکیه 
میزبان شود. هندبال با سرمربی جدید 
خود مسیر سختی را پیش رو دارد و 
باید برای جام جهانی آماده شــود. با 
روحیه ای که ملی پوشــان از این برد 
و مدال به دســت آوردند، باید انتظار 
اتفاقات خــوب را در جام جهانی هم 

داشته باشیم. 

سام رکوردشکن 
در ادامه مسابقات شنا، ابوالفضل 
ســام بار دیگر رکوردشــکنی کرد. 
در پایان روز دوم مســابقات شــنا، 
ملی پوشان کشــورمان در ماده های 
2۰۰ متــر آزاد، 2۰۰ متــر قورباغه و 
1۰۰ متر کرال پشــت به آب زدند. در 
فینال 2۰۰ متــر آزاد علیرضا یاوری 
پنجم شد، در 2۰۰ متر قورباغه مهران 
قاســم زاده که به فینال رسیده بود با 
صالحدید کادر فنی از مسابقه انصراف 
داد، در نیمه نهایــی 1۰۰ متر کرال 
پشت ابوالفضل سام رکورد ۵6.36 را 
ثبت کرد هم بــرای دومین بار در یک 

روز رکورد این ماده را شکســت و هم 
به فینال راه یافت. سام پیش از این نیز 
دو بار رکورد ملی ماده 2۰۰ متر کرال 
پشت و دو بار رکورد ماده 1۰۰ متر کرال 
پشــت را ارتقا داده بود. هومر عباسی 
دیگر نماینده ایران در این ماده نیز به 
فینال رسید. درنهایت مهرشاد افقری 
با ششمی در فینال 1۰۰ متر پروانه به 

کار خود پایان داد. 

5 مدال پاراتنیس روی میز
اعضای تیم پاراتنیــس روی میز 
هم موفق به کســب یک مدال نقره و 
پنج مدال برنز انفرادی در این بازی ها 
شدند. در بخش بانوان فاطمه محمدی 
در کالس 1۰ به مدال نقره رسید و پگاه 
کلهرودی در کالس 9 بــه مدال برنز 
دســت یافت و در بخش مردان امین 
صادقیان و حمیدرضا شــیخ زاده در 
کالس چهار به مدال برنز دست یافتند 
و جواد فوالدی و مهدی معصومی نیز 

در کالس پنج برنزی شدند.
در پایان باید گفت تیم های اسلحه 
فلوره مردان و سابر زنان از رسیدن به 
مدال بازماندند اما تیم ملی بسکتبال 
ســه نفره مردان ایران با دو پیروزی 
قاطع برابر موریتانی و مالدیو، استارت 

محکمی در قونیه داشتند. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بعد از حسینی دختران 
دیگری موفق شدند در 
رده های مختلف کسب 

مدال کنند اما باز هم 
این خود او بود که راه 
تاریخ سازی را پیش 

گرفت و نخستین طالی 
بزرگساالن را به نام خود زد
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هفت بازیکن برتر 
در اولین هفته لیگ بیست و دوم

ناجی زودرس!

اولین هفتــه از لیگ برتــر، ماجراهــای جالبی 
داشت. ســپاهان بازی بزرگ هفته را برد و به 3۰ هفته 
شکست ناپذیری استقالل پایان داد، نفت مسجدسلیمان 
فراتر از حد انتظار ظاهر شد، ملوان در بازگشت به لیگ برتر 
شکست خورد و پرسپولیسی ها نتوانستند لیگ را با سه 
امتیاز شروع کنند. این فصل، شاید یکی از پرستاره ترین 
دوره های تاریخ فوتبال باشگاهی در ایران باشد اما هنوز 
در چند تیم از ســتاره های تازه وارد رونمایی نشــده و 
بهترین های هفته اول لیگ، همان هایی هستند که فصل 

گذشته نیز در این لیگ به میدان می رفتند.
حبیب فرعباسی: ذوب آهن بعد از 1۰ نفره شدن 
در دیدار این هفته، با فشار پرسپولیس روبه رو شد اما 
درخشش حبیب فرعباسی روی خط دروازه، اجازه نداد 
کلین شیت هفته اول تیم تارتار از بین برود. فرعباسی که 
در نیمه اول یک واکنش بسیار خوب روی ضربه مهدی 
عبدی داشت، در نیمه دوم هم روی شوت محمد عمری 
و چند موقعیت دیگر، بسیار عالی ظاهر شد و بهترین 

بازیکن زمین مسابقه بود. 
یاسین سلمانی: در روزی که هافبک هجومی 
گرانقیمت سپاهان یعنی مانوئل فرناندز روی نیمکت 
نشسته بود، یاسین سلمانی جواهری در خط میانی این 
تیم بود. یاسین با تسلط بسیار زیادی روبه روی استقالل 
ظاهر شد و آنقدر خونسرد بود که انگار یک دهه از اولین 
حضورش در لیگ برتر سپری شده است. او به جز چند 
پاس کلیدی و خلق چند موقعیت خــوب، گل اول 
تیمش را نیز با یک بغل پای دقیق و عالی وارد دروازه 
سیدحسین حسینی کرد تا نمایش آرمانی اش را در 

آزادی تکمیل کرده باشد.
رامین رضاییان: اگرچه شانس و تصادف هم در 
رقم خوردن گل او روبه روی استقالل دخیل بودند اما 
به هیچ وجه نمی توان از عملکرد بسیار خوب رامین 
رضاییان مقابل این حریف چشم پوشید. رامین نشان 
داد که برای این فصل چقدر انگیزه دارد و چقدر تالش 
می کند تا زیر نظر مورایس، به بهترین روزهای دوران 
فوتبالش برگردد. رضاییان در نبرد با استقالل، بارها 
نفوذهای بســیار خوبی داشــت و در دفاع نیز کامال 

بی اشتباه بود. 

امیرحسین کریمی: تماشایی ترین گل مسابقه 
نفت مسجدسلمان و مس کرمان را امیرحسین کریمی 
با یک ضربه مهارنشدنی به ثمر رساند. او در این مسابقه 
عالی کار کرد و در همه لحظات بازی، بهترین بازیکن 
تیمش بــود. کریمی چندین بار بــرای هم تیمی ها 
موقعیت ساخت و با پاس هایش خط دفاعی حریف را 
به دردسر انداخت. اگر او در این فصل همین کیفیت را 
حفظ کند، خیلی زود می تواند به باشگاه های بزرگی در 

فوتبال ایران ملحق شود.
پیمان رنجبری: پیمان رنجبری نیز در اولین بازی 
رســمی با لباس نفت مسجدسلیمان، نمایشی قابل 
توجه در تیم رضا مهاجری داشت و پایه گذار پیروزی 
مهم تیمش در اولین هفته لیگ برتر شد. 24 دقیقه بعد 
از شروع بازی، رنجبری گل اول تیمش را وارد دروازه 
حریف کرد و تنها هفت دقیقه بعد، این بازیکن پاس گل 
دوم تیمش را به رضا دهقانی داد تا نفت مسجدسلیمان 

در مسیر رسیدن به یک پیروزی مهم قرار بگیرد. 
لوســیانو پریرا: در روز کم فروغ گادوین منشا 
روبه روی نساجی، ادر لوسیانو توانست مس رفسنجان 
را از شکست نجات بدهد. او با یک ضربه سر فوق العاده، 
توپ را از خط دروازه حقیقی عبور داد تا اولین بازی برای 
مس را با گل جشن بگیرد. شیمبا باز هم ثابت کرد که 
تمام شدنی نیست و در هر سنی می تواند دروازه رقبای 

لیگ برتری را باز کند. 
رضا شکاری: شــاید باالخــره زمان درخشش 
خیره کننده رضا شکاری در لیگ برتر از راه رسیده باشد. 
او خیلی زود در فوتبال ایران چهره شد و حتی به روسیه 
رفت اما نتوانست با همین سرعت پیشرفت کند. شکاری 
اما فصل جدید را با یک گل استثنایی و البته یک پاس 
گل شروع کرده تا مهم ترین نقش را در برد مهم هفته 

اول امیرقلعه نویی روبه روی قربان بردی اف ایفا کند.

چهره به چهره

آدرنالین

الهام حسینی، نامی برای تاریخ سازی

اولین مدال، اولین طال

از امیرقلعه نویــی چه تصویری گوشــه ذهن مان مانده 
است؟ آن روز که در تب و تاب قهرمانی غیرمنتظره تیمش 
در لیگ، مجید جاللی را مرد خطــاب کرد؟ یا آن روز که در 
کنفرانس خبری جنجالی اش »علی« را صدا زد. یا شاید همه 
آن جشن های قهرمانی پرشــمار و نمازهای شکر در زمین 
مســابقه. شــاید هم آن جمله معروف »تعز من تشا و تزل 
من تشــا« که برای تاختن به منتقدانش استفاده می شد. 
امیر قلعه نویی مجموعه ای از همه این تصاویر اســت اما در 
مورد او، حاال دیگر باید دوربین را کمی عقب تر ببریم و نمای 
کلی تری را تماشــا کنیم. باید مردی را در این قاب ببینیم 
که بیشــتر از دو دهه در لیگ برتر حاضر بوده و انگیزه ادامه 
دادن را از دست نداده است. مردی که حتی دور از پایتخت 
و هیاهوی سرخابی ها، باز هم بهانه ای برای تیتر یک شدن 
پیدا می کند. بهانه ای مثل عبور از مرز هزار امتیاز در فوتبال 

باشگاهی ایران.

مربی مدرن، مربی سنتی
چرا امیر قلعه نویی اساسا مربی مهمی برای فوتبال ایران 
اســت؟ جواب این ســوال را باید در تاریخچه مربیگری او 
جست وجو کرد. او در حالی روی نیمکت استقالل نشست که 
قبل از هدایت این تیم، فقط در برق تهران و استقالل اهواز به 
عنوان سرمربی کار کرده بود. البته که همه امیر را از سال های 
بازی برای استقالل می شناختند اما او در قامت یک مربی، 
هنوز دستاورد خاصی نداشت. یک لغزش ساده در ابتدای 
مسیر کافی بود تا او به سرعت جایگاهش را از دست بدهد 
و شاید حتی فراموش شود اما قلعه نویی از همان قدم اول، 
همه چیز را کامال جدی گرفته بود. او با وجود اســتقاللی 
بودن، عالقه زیادی به سبک کاری علی پروین داشت و حتی 
بارها به این موضوع اشاره کرده بود. در رابطه بین این مربی 
و بازیکنان استقالل نیز همان جدیتی وجود داشت که بین 
پروین و پسرها دیده می شد. علی رغم حفظ این ظاهر سنتی، 
قلعه نویی تالش می کرد تا به لحاظ فنی مدرن باشد. او شیفته 
بازی با سیستم دفاع سه نفره و یک ســوئیپر بود اما وقتی 
جریان رایج فوتبال از آن موج فاصله گرفت، اصرار نداشت 
که به هر قیمتی به این کار ادامه بدهد. تطبیق پیدا کردن 

با ایده های تازه، ایجاد تغییر در کادر فنی و پرتجربه  شدن با 
باال رفتن سن و سال، مسیر تازه ای برای این مربی به وجود 
آورد. او در استقالل به شکل هوشمندانه ای با تعریف کردن 
یک پروژه سه ساله، فشار را در سال های اول از روی خودش 
برداشت و توانست این پروژه را نیز با موفقیت به ثمر برساند. 
البته که او به عنوان یک ســرمربی، گاهی هم تصمیم های 
اشــتباه گرفت اما نمی توان انکار کرد که هنوز هیچ مربی 
دیگری در لیگ برتر ایــران، حتی نزدیک بــه امتیازها و 

افتخارهای این مربی نشده است. 

ناخدا    امیر
اســتقاللی ها برای ســال ها، عالقه دیوانــه واری به 
امیر قلعه نویی داشــتند و او را تنها گزینه نیمکت شــان 
می دانستند. شــاید حاال دیگر این عالقه جای خودش را 
به احترام داده باشــد اما هیچکس نمی تواند از یاد ببرد 
که امیر، چه خاطره های بزرگی برای اســتقالل ساخته 

است. او اولین کســی بود که این تیم را قهرمان لیگ 
برتر کرد. استقالل و قلعه نویی در لیگ چهارم 

به قهرمانی رســیدند و چهار سال بعد در 
مشــهد، دوباره این موفقیــت را تکرار 
کردند. هر دو قهرمانــی آبی ها در آن 
سال ها در اوج شایستگی به دست آمد. 
چهار ســال بعد، قلعه نویی دوباره با 
استقالل فاتح لیگ برتر شد و نزدیک 
به یک دهه طول کشید تا این تیم 
باالخره طعم قهرمانی دیگری را 
بچشد. در توصیف اهمیت این 
مربی برای اســتقالل، همین 
نکته کافی به نظر می رسد که 
اولین قهرمانی این تیم با یک 
مربی دیگــر در لیگ برتر، 
21 سال زمان نیاز داشت! 
قلعه نویی به مــوازات این 
موفقیت، بیشتر از هر مربی 

دیگری در فوتبــال ایران با 
اتهام و انتقاد روبه رو شده اما هیچوقت 
مقابل این جو سر خم نکرده است. او 

همیشه خواسته که بخشــی از فوتبال ایران باشد و هرگز 
تسلیم شکســت ها یا زمزمه ها نبوده است. همین ویژگی 
هم موجب شده او برای سال ها در این فوتبال دوام بیاورد 

و از نشستن روی نیمکت دست برندارد.

قهرمان و دوباره قهرمان
مهم ترین بخش دوران مربیگــری امیر قلعه نویی، حد 
فاصل دومین حضورش در استقالل تا سومین قهرمانی اش 
با این باشــگاه بود. او در فاصله ســال های 88 تا 92، چهار 
قهرمانی در لیگ برتر ایران را به دســت آورد. در حقیقت 
او قهرمان لیگ برتر هشتم شد، لیگ های نهم و دهم را نیز 
با ســپاهان فتح کرد و لیگ دوازدهم را نیز با استقالل برد. 
در واقع ایــن مربی در طول پنج ســال، فقط یک قهرمانی 
لیگ را از دست داد. در آن ســال ها قلعه نویی فوتبال ایران 
را به تسخیر خودش درآورده بود و با اختالف، از بیشترین 
شانس برای موفقیت در هر فصل برخوردار بود. 
شاید بزرگ ترین حسرت او در آن سال ها، 
موفق نشدن در لیگ قهرمانان آسیا بود. 
قلعه نویی با استقالل حتی به نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان هم رســید اما نتوانست 
خودش و تیمش را به دیدار پایانی برساند.

سال های دور از خانه
بجز اســتقالل اهــواز، 
استقالل و ســپاهان، امیر 
قلعه نویی در چند باشگاه 
دیگر نیز مشغول به کار 
بــوده اســت. او در یک 
فصل بســیار ســخت 
سرمربی مس کرمان شد 
و توانست این تیم در حال 
سقوط را متحول کند و مسی ها را به 
آرامش برساند. او برای مدتی نیز در 
باشــگاه تراکتور کار کرد و حتی با 
این تیم نایب قهرمان لیگ برتر شد 
اما نتوانست جامی را برای این تیم به 
دست بیاورد. ذوب آهن اصفهان و گل 
گهر سیرجان هم تیم های بعدی این 
مربی بودند. شــاید ناامیدکننده ترین 
دوران مربیگــری امیر، دومین فصل از 
دومین مقطع حضور در سپاهان باشد. 
جایی که او حتی به پایان فصل هم نرسید 

و تیم را ترک کــرد. تجربه ای که به نــدرت برای این مربی 
اتفاق افتاده است. او در ســال های کار کردن در لیگ برتر 
فوتبال ایران، صاحب یک رکورد خیره کننده نیز شده است. 
او توانسته بیشــترین امتیازهای لیگ برتری در تاریخ سه 
باشگاه مختلف را به صورت همزمان به دست بیاورد. در تاریخ 
استقالل، سپاهان و تراکتور هیچ مربی دیگری در لیگ برتر 

برای این تیم ها امتیاز جمع نکرده است.

هزارتوی ژنرال
امیر قلعه نویــی اولین مربی تاریخ لیگ برتر اســت که 
هزار امتیازی می شــود. او تقریبا نیمی از ایــن امتیازها را 
در استقالل به دســت آورده و در این تیم 4۰2 امتیاز لیگ 
برتری داشته اســت. جالب اینجاست که قلعه نویی تفاوت 
فاحشی با مربیان امتیازآور دیگر لیگ برتر دارد و رکورد او 
برای سال ها دست نیافتنی خواهد ماند. پشت سر او در رتبه 
دوم امتیازآورترین مربیان تاریخ لیگ برتر، مجید جاللی با 
۵72 امتیاز ایستاده و نفر سوم هم علی دایی است که 487 
امتیاز دارد. جالب اینکه قلعه نویی برخالف دو مربی دیگر 
این فهرست، همچنان در لیگ برتر کار می کند و همچنان 

فرصت ارتقای این رکورد ویژه را دارد.

امیر و استقالل؛ شاید فرصتی دیگر
امیر در هر کدام از مقاطع حضورش در استقالل، این تیم 
را قهرمان کرده اما شاید بین او و این باشگاه، دفعه چهارمی 
هم وجود داشته باشد. همه می دانند که او چقدر به استقالل 
عالقه دارد و همیشه به دنبال بازگشت به این تیم است اما 
برای این کار زمان خاصی را در نظر نگرفته و عجله چندانی 
هم ندارد. بعید اســت که دوران مربیگری ژنرال بدون یک 
تجربه دیگر در باشگاه محبوبش به پایان برسد. این کاری 
است که او حتما قبل از وداع همیشگی با سرمربیگری انجام 

می دهد.

ژنرال و تیم ملی؛ یک داستان ناتمام
داستان قلعه نویی و تیم ملی هم چندان خوشایند خودش 
نیست. او در یک مقطع سخت با فشار بسیار زیاد سرمربی 
تیم ملی شــد و البته به تندی نیز مورد قضاوت قرار گرفت. 
قلعه نویی تا همین چند هفته قبــل دوباره نامزد کار کردن 
در تیم ملی بود و بعید نیست که این تجربه نیز برای او تکرار 
شود. این هم یکی دیگر از خواسته های این مربی جاه طلب 
به شمار می رود. او می خواهد دوباره روی نیمکت تیم ملی 
بنشــیند و این بار پایان بهتری را برای خودش در این تیم 

رقم بزند.

داستان مرد هزار امتیازی فوتبال ایران، از نازی آباد تا سیرجان

روزگار آقای ژنرال

اتفاق روز

آریا    طاری 

آریا    رهنورد


