مهدی زارعی

تیم هایی که برای آخرین بار قهرمان اروپا شدند....

در آرزوی تکرار روزهای درخشان
در دو شماره قبل از دو دسته از فاتحان اروپا صحبت کردیم .دسته اول بزرگانی بودند که پس از اولین عنوان قهرمانی خود ،بارها و بارها عنوان خود را تکرار کردند و دسته دوم هم تیم هایی بودند که تنها یک بار قهرمان شدند
اما دسته سوم ،تیم هایی هستند که بیش از یک بار قهرمان اروپا شده اند ،اما سرانجام از زمانی خاص ،دوران ناکامی آن ها در فتح جام فرا رسید .مروری داریم بر این دسته از تیم ها و آخرین قهرمانی آن ها در اروپا

فصل  /61-62بنفیکا
در فصل  61-62تعداد تیم های حاضر در تورنمنت به  29رس��ید .بنفیکا مدافع عنوان قهرمانی به همراه
تیم های ه��اکا فنالند و فنرباغچه ترکیه از مرحله دوم به رقابت ها وارد ش��دند و مداف��ع عنوان قهرمانی با
برد مقابل آس��تریا وین اتریش( ،)2-6نورمبرگ آلمان( )3-7و تاتنه��ام انگلیس( )3-4راهی دیدار نهایی
ش��د .در س��وی دیگر رئال مادرید پس از ی��ک دوره غیبت در فینال ،موفق ش��د با برتری مقابل واش��اش
مجارستان( ،)1-5بولک لوبن دانمارک( ،)0-12یوونتوس و استاندارد لیژ بلژیک( )2-4راهی فینال شد.
رئال در خانه یووه( )0-1برد اما در خانه خود( )0-1مغلوب ش��د و در روزگاری که خبری از ضربات پنالتی
نبود ،دیدار تکراری در پارک دو پرنس پاریس برگزار ش��د که رئال( )1-3به برتری دس��ت یافت .فینال در
المپیش اش��تادیون آمستردام برگزار شد و رئال این بار با پیراهن بنفش در برابر بنفیکا قرار گرفت و هرچند
که طی  23دقیقه با دو گل پیش افتاد اما ش��اگردان بال گوتمن این بار س��تاره ای بزرگ را در کنار خود می
دیدند .اوزه بیو در اولین فینال خود ،پس از تساوی( )3-3دو تیم درخشش را آغاز کرد و برتری  5بر  3تیمش
را رقم زد .این آخرین قهرمانی بنفیکا در اروپا بود و پس از آن که مربی تیم ،بال گوتمن از این تیم اخراج ش��د،
بنفیکا را نفرین کرد که تا  100سال هیچ جام اروپایی را نبرد .نفرینی که تحقق یافت.
فصل  /79-80ناتینگهام فارست
در این مس��ابقات  33تیم شرکت داشتند و همین تعداد سبب شد یک مسابقه مقدماتی بین نمایندگان
ایرلند جنوبی و شمالی برگزار شود .فارست مدافع عنوان قهرمانی کار را با برتری( )1-3مقابل اوستر سوئد
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آغاز کرد و مقابل آرجس پیتش��تی رومانی( ،)1-4دینامو برلین آلمان ش��رقی( )2-3و آژاکس( )1-2پیروز
شد تا در فینال مقابل هامبورگ قرار گیرد .هامبورگ در راه فینال مقابل والور ایسلند( ،)1-5دینامو تفلیس
ش��وروی( ،)3-6هایدوک اشپلیت یوگس�لاوی( )3-3و رئال مادرید( )3-5به برتری دس��ت یافت تا رئال
مادرید بخت حضور در فینالی خانگی را از دست بدهد .دیدار نهایی در سانتیاگو برنابئو برگزار شد و شاگردان
کالف با تک گل مهاجم اس��کاتلندی خود ،جان رابرتسون باز هم به برتری دست یافتند و کالف برای دومین
بار پیاپی فارست را قهرمان اروپا کرد .در کمتر از دو دهه فارست چنان افت کرد که حتی در دسته اول انگلیس
هم جایی برای این تیم باقی نماند!
فصل  / 94-95آژاکس
برای نخس��تین بار در طول تورنمنت یک تیم موفق شد تیم دیگر را سه بار شکست دهد .در این مسابقات،
تعداد تیم های مرحله گروهی به  16تیم افزایش یافت تا مس��ابقات در چهار گروه برگزار ش��ود .تیم آژاکس
پس از دو دهه با نس��لی طالیی به قدرت بزرگ فوتبال اروپا بدل ش��د .آژاک��س در مرحله گروهی در حضور
میالن ،کازینو س��الزبورگ اتریش و آ.ا .ک آتن صاحب  4برد و  2تساوی ش��د .از جمله دو برد( )0-2در بازی
رفت و برگشت مقابل میالن .این تیم برای رسیدن به فینال مقابل هایدوگ اشپلیت کرواسی( )0-3و بایرن
مونیخ( )2-5پیروز ش��د و آن گاه فینال را در برابر میالن برگزار کرد که پس از کس��ب رتبه دوم در گروه خود،
مقابل بنفیکا( )0-2و پاری س��ن ژرمن( )0-3پیروز ش��د .دیدار نهایی در استادیوم ارنست هاپل وین برگزار
شد و آژاکس باز هم میالن را شکست داد .این بار با تک گل جوانی تعویضی به نام پاتریک کلویورت .این اولین
قهرمانی لوییس فن خال در فوتبال اروپا بود و آخرین قهرمانی آژاکس در فوتبال اروپا.
فصل  / 95-96یوونتوس
در چه��ل و یکمین دوره مس��ابقات جام قهرمانی باش��گاههای اروپا ،تیم آژاکس یک ب��ار دیگر مقتدرانه
به فینال مس��ابقات صعود کرد .آژاکس��ی ها که با رئ��ال مادرید ،فرنس واروش و گ��راس هاپر همگروه بودند
در  6مس��ابقه  16امتیاز کس��ب کردند و پس از برد( )0-3مقابل دورتموند ،ناباوران��ه در نیمه نهایی در خانه
به پاناتینایکوس( )0-1باختند .اما در بازی برگش��ت( )0-3پیروز ش��دند و یک بار دیگر به فینال رس��یدند.

در س��وی دیگر یوونتوس در گروهی که دورتموند ،اس��توآ بخارس��ت و رنجرز حضور داشتند با  13امتیاز
صدرنشین شد و با برتری مقابل رئال مادرید( )1-2و نانت( )3-4راهی فینالی شد که در المپیکو رم برگزار
می شد .این دیدار در حضور  67هزار تماش��اگر برگزار شد و دو تیم در وقت قانونی به تساوی( )1-1دست
یافتند .اما در ضربات پنالتی ادگار داویدز و س��انی سیلوی پنالتی های آژاکس را به هدر دادند .این در حالی
بود که هر چهار ضربه یوونتوس توس��ط چیرو فرارا ،جیان لوکا پسوتو،میشله پادووانو و والدیمیر یوگوویچ
وارد دروازه شد تا یووه برای دومین بار قهرمان اروپا شود .این بار با مربیگری مارچلو لیپی .یووه پس از آن 4
بار فینالیست مسابقات شد اما در همه فینالها بازی را باخت!
فصل  / 2003-04پورتو
یوفا باز هم ش��کل برگزاری مس��ابقات را تغییر داد و از تعداد بازی های تیم های کاست .مرحله گروهی
دوم از برنامه مس��ابقات حذف شد و باز هم دور یک هش��تم نهایی به برنامه بازی ها اضافه شد .در این دوره
تی��م های کم نام و نش��ان یکی پ��س از دیگری ب��زرگان را از پیش روی برداش��تند .پورت��و( )2-3مقابل
منچستریونایتد ،موناکو( )5-5در برابر رئال مادرید و ( )3-5مقابل چلسی ،دپورتیوو با نتایج( )0-2مقابل
یوونتوس و( )4-5در برابر میالن و چلسی( )2-3در برابر آرسنال .فرناندو مورینتس که از رئال مادرید کنار
گذاشته شده بود راهی موناکو ش��د و با  9گل زده بهترین گلزن تورنمنت شد .فینال این رقابت ها در آره نا
آف شالکه شهر گلزنکرشن برگزار شد که ش��اگردان مورینیو با گل های کارلوس آلبرتو( ،)39دکو( )71و

