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 زندي، باارزش ترين بازيكن 
جام كافا

آخرین دیدارهای تورنمنت فوتبال آسیا مرکزی 
با نام کافا پنجشنبه، ۲۷ خرداد برگزار شد که در پایان 
تیم ملی دختران ایران با تفاضل گل کمتر نسبت 
به ازبکســتان در جایگاه دوم قــرار گرفتند. ایران 
در این تورنمنت چهار دیــدار انجام داد که حاصل 
آن سه پیروزی و یک تســاوی بود. تیم های ایران، 
ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان در 
این تورنمنت حضور داشتند و ملی پوشان تنها برابر 
ازبکستان به تساوی دست پیدا کردند. ازبکستان و 
ایران تا قبل از مسابقات روز آخر هر دو هفت امتیازی 
بودند که با تفاضل گل در جایگاه های اول و دوم قرار 
داشتند. در روز آخر مسابقات ملی پوشان با حساب 
چهار بر صفر قرقیزستان را شکست دادند و ازبکستان 
با پیروزی هفت بر یک مقابل تاجیکستان تفاضل گل 
خود را بیشتر کرد و قهرمان شد. همچنین در پایان 
این تورنمنت نگین زندی، بازیکن ایران به عنوان 

ارزشمندترین بازیکن جام انتخاب شد.

صفرزاده در المپيك ركاب مي زند
تیم ملی دوچرخه ســواری جاده برای انتخاب 
رکابزن المپیکی و همچنین آماده شدن برای حضور 
در قهرمانی آسیا که بعد از بازی های المپیک برگزار 
می شود، اردویی را در اســتان مازندران داشت. در 
این اردو، دو مســابقه انتخابی برگزار شد که سعید 
صفرزاده توانست اول شود و به عنوان رکابزن اعزامی 
به المپیک انتخاب شد. اردوی تیم ملی روز گذشته 
)جمعه( به پایان رسید و رکابزنان باید برای قهرمانی 
کشور آماده شوند. محمود پراش، سرمربی تیم ملی 
درباره اردوي تیم ملــي و انتخاب رکابزن المپیکي 
ایران گفت:»ما مسابقه انتخابی برگزار کردیم و سعید 
صفرزاده اول شد و نظرم را به فدراسیون اطالع دادم 
و فدراسیون باید خودش اعالم کند.« پراش در مورد 
ذخیره صفرزاده نیز تصریح کرد:»نفراتی مانند محمد 
گنج خانلو و امیرحسین جمشــیدیان نیز ذخیره 
هستند تا اگر در این یک ماه باقی مانده خدایی ناکرده 
مشکلی برای صفرزاده پیش آمد، بتوانیم فرد دیگری 
را جایگزین کنیم.« او در مــورد این که حضور در 
مسابقه ترکیه پابرجا است یا خیر؟ گفت:»بله و فکر 
می کنم ۱۳ تیر  در مسابقات ترکیه شرکت کنیم.« 

    
گزارش فيال از احتمال 

تاريخ سازي يزداني
اتحادیه جهانی کشــتی در گزارشی در سایت 
رســمی خود، به معرفی کشــتی گیران ایرانی در 
المپیک توکیو پرداخته اســت. اتحادیه جهانی در 
ابتدای این گزارش آورده است:»ایران در المپیک 
۲0۱6 با پنج مدال در کشتی آزاد و فرنگی به کار خود 
پایان داد که حسن یزدانی تنها نماینده تیم ایران در 
المپیک توکیو است که در المپیک ریو نیز حضور 
خواهد داشت. یزدانی به عنوان بهترین کشتی گیر 
این شانس را دارد که برای بار دوم در المپیک مدال 
طال را کسب و در کشتی ایران تاریخ سازی کند.« در 
ادامه این گزارش به حضور برادران گرایی در تیم ملی 
کشتی فرنگی اشاره کرده و آورده است که برادران 
گرایی این فرصت را دارند تا با کسب مدال در المپیک 
توکیو خود را به جمع برادران تاریخ ساز اضافه کنند.

    
تمجيد رسانه VNL از كاظمي

رســانه رســمی رقابت های لیگ ملت های 
والیبال این بار به تمجید از صابر کاظمي، ستاره 
جوان تیم ملي ایــران پرداخت:»صابرکاظمی 
بازیکن ۲۲ ســاله ایران در چندین بازی در لیگ 
ملت هــای والیبال ۲0۲۱ برای تیــم ملی ایران 
به میدان رفته اســت. برای یــک بازیکن جوان، 
استثنایی اســت که به عنوان یک بازیکن در تیم 
پراســتعداد ایران امتیاز کسب کند. او در بیشتر 
اوقات فوق العاده است و در هر مسابقه با تمام قوا 
در زمین ظاهر می شــود. به عنوان ستاره آینده 
ایران این بازیکن در سال ۲0۱۹ پس از شکستگی 
مچ پا از میادین دور شــد اما این مرد جوان هرگز 
تســلیم نشــد و برای بهبودی خود تالش کرد. 
کاظمی مهارت های متنوعی را در حمله و در دفاع 
به کار می گیرد. مقاومــت ذهنی این بازیکن نیز 
مورد آزمایش قرار گرفته و او در لحظات حساس 
در بین مهاجمان ایرانی بیشترین عملکرد مثبت 

را داشته است.« 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هنوز ۲4 ساعت از پیروزی دلچسب 
تیم ملی روبه روی عراق ســپری نشده 
بود که رییس فدراسیون فوتبال تلویحا 
از پایان همکاری با دراگان اسکوچیچ 
خبر داد. البته از آن جایــی که قرارداد 
اســکوچیچ به پایان رســیده، عمال 
صحبتی از »برکناری« نیست اما رییس 
فدراسیون، حداقل می تواند »ادبیات« 
مناســب تری را برای ایــن کار در نظر 

بگیرد و یا اینکه در زمان درست تری در 
مورد این مسائل صحبت کند. عزیزی 
خادم طوری با شــتاب دربــاره آینده 
تیم ملی حرف می زند که انگار رییس 
فدراسیون فوتبال سوئیس شده است! 
همه می دانیم که این پروســه، حداقل 
کمی زمان خواهد برد. مگر آن که آقای 
رییس همین حاال به صورت پنهانی با 
گزینه آینده نیمکت تیم ملی مذاکره 
کرده باشد. این ماجرا دوباره به یادمان 
می آورد که اساســا »قدرشناســی«، 

گمشده همیشگی فوتبال ایران است. 
ما حتی از مردی که در چهار بازی متوالی 
سرنوشت ساز برای تیم ملی چهار برد 
به دســت آورده، تقدیر نمی کنیم. ما از 
مردی که طلسم منامه را برای اولین بار 
در تاریخ فوتبال ایران شکسته و پس از 
۱0 سال در یک مسابقه رسمی عراق را 
شکست داده است، تقدیر نمی کنیم. اگر 
قرار به جدایی اسکوچیچ است، حداقل 
می توانیم جمالت بهتری در مورد این 

مربی به کار ببریم.

اسکوچیچ شاید به لحاظ فنی، یکی از 
بزرگ ترین مربیان تاریخ تیم ملی نباشد 
اما بدون ذره ای شک و تردید، او یکی از 
باروحیه ترین مربیان تاریخ این تیم به 
شــمار می رود. در این مقطع حساس 
و با این ماموریت بزرگ، دقیقا یک نفر 
مثل اســکوچیچ را الزم داشتیم تا تیم 
ملی را از این تنگنا عبور بدهد. یک مربی 
که انرژی مثبت زیادی را به تیم تزریق 
کند و اعتماد به نفس از دست رفته را به 
ساق های بازیکنان تیم ملی برگرداند. 

دراگان در این دوره خاص، مشــکالت 
بزرگی داشــت. اول از همه، کرونا همه 
نقشه ها و برنامه ها را به هم ریخت و بازی 
را عوض کرد. بعد ای.اف.سی وارد عمل 
شد و فرصت میزبانی را از تیم ملی گرفت 
تا ایران تنها تیمی باشد که فقط با »یک 
میزبانی« آن هم روبه روی حریفی مثل 
کامبوج، این مرحله را به پایان می رساند. 
فدراسیوِن وقت هم هر روز یک گزینه 
برای جانشینی این مربی مطرح می کرد. 
حتی اگر یک مربی ایرانی هم بود، با همه 
این شرایط کنار نمی آمد و لب به اعتراض 
می گشود اما اسکوچیچ، کار کردن را به 
همه چیز اولویت داد و تیمش را قرص و 
محکم ساخت. حاال بعضی ها می گویند 
که این تیم با این همه ستاره، حتی بدون 
مربی هم به مرحله بعدی صعود می کرد. 
الزم است به همه آنها یادآوری کنیم که 
همین تیم با همین ســتاره ها با مربی 
گرانقیمتی مثل مارک ویلموتس در دور 
رفت از بحرین و عراق حتی »یک امتیاز« 
هم نگرفت! پس این تصــور که مربی 
نقشی در موفقیت های این تیم نداشته، 
از اســاس باطل اســت. کنار گذاشتن 
دراگان تنها در یک صــورت می تواند 
توجیه منطقی داشته باشد و آن، انتخاب 
یک مربی بــزرگ خارجی اســت. در 
روزهای گذشــته زمزمه هایی در مورد 
استراماچونی به گوش رسیده اما نسبت 
به دوران حضور اســتراما در استقالل، 
چیز زیادی در فوتبال ایران تغییر نکرده 
و بعید به نظر می رســد کــه این مربی 
بتواند با مدیران بدقول و بی مسئولیت 
ایرانی کنار بیاید. مذاکرات وین، هنوز به 
سرانجام نرسیده اند. این یعنی احتمال 
لغو تحریم ها به صورت همزمان بسیار 
پایین است. در نتیجه مشکالت انتقال 
پول به خارجی ها هنوز به قوت خودش 
باقی خواهد بود. عالوه بر این، فدراسیون 
به لحاظ مالی با مشکالت بسیار بزرگی 

دست و پنجه نرم می کند. فدراسیونی 
که برای پرداختــن قرض ها مالکیت 
ساختمانش را هم از دست داده، طبیعتا 
توانایی چندانی در جــذب یک مربی 
گرانقیمت ندارد. اگر هــم یک قرارداد 
گرانقیمت بسته شود، بعید نیست این 
قرارداد همان سرنوشتی را داشته باشد 
که قرارداد مارک ویلموتس داشــت. 
چراکه مربیان خارجی اساسا با شرایط 
خاص فوتبال ایران کنار نمی آیند. اگر 
قرار است اول قید همکاری با اسکوچیچ 
را بزنیــم و بعد تازه به ســراغ مذاکره با 
مربیان دیگر برویم، این کار برای فوتبال 
ایران خطرناک خواهد بود. بعید نیست 
آخر این راه هم، نیمکت تیم ملی دوباره 
به چهره هایی مثل امیر قلعه نویی و علی 
دایی سپرده شود و این، یک عقب گرد 
تاریخی برای تیم خواهد بود. ماجرا کامال 
روشن اســت. اگر فدراسیون این توان 
را در خودش می بیند که به ســراغ یک 
مربی بزرگ تر برود، باید این کار را انجام 
بدهد. در غیر این صورت، ادامه دادن با 
اسکوچیچ بهترین راه برای آینده تیم 

ملی خواهد بود.

دراگان و یک پایان غیرمنتظره

گمشده ای به اسم قدرشناسی! 

اتفاق روز 

چهره به چهره

 برداشتن سیگار نیمه سوخته والدیر ویرا از روی زمین، یکی از فراموش نشدنی ترین خاطرات تاریخ فوتبال ایران است. 
سال ها بعد از شاهکار این مربی، حاال به نظر می رسد الگویی شبیه همان اتفاق در فوتبال ایران در حال تکرار شدن باشد. تیم ملی با 
اسکوچیچ، از یک بزنگاه سخت عبور کرده و به جام جهانی نزدیک شده اما فدراسیون در اندیشه به خدمت گرفتن یک مربی دیگر 

است. نقشه ای که اگر جواب ندهد، یک سرافکندگی تاریخی برای فدراسیون  شهاب الدین عزیزی  خادم به وجود خواهد آورد.

آریا طاری

امروز، یکــی از جذاب ترین روزهای مرحلــه گروهی جام 
ملت های ۲0۲0 خواهد بود. جایی کــه تیم های بزرگی مثل 
فرانسه، پرتغال، آلمان و اسپانیا همگی به مصاف رقبا می روند 
تا بدون تردید یکی از پرستاره ترین روزهای یورو رقم بخورد. در 
مرحله گروهی رقابت ها، شاید این پربیننده ترین روز یورو نیز 
باشد. چراکه ستاره های زیادی در ترکیب تیم ها در جدال های 
امروز و امشب، وارد زمین مسابقه خواهند شد. فرانسه و پرتغال 
برای ادامه روند دلچسب هفته اول و آلمان و اسپانیا برای جبران 
کردن اوضاع، نبردهای امشــب را آغاز می کنند. دوئل هایی که 

تاثیر زیادی در سرنوشت صعود به مرحله بعدی خواهند داشت.
 مجارستان-فرانسه 

)17:30/ استادیوم فرانس پوشکاش( 
تا هشت دقیقه قبل از پایان مسابقه با پرتغال، مجارستانی ها 
به خوبی برابر این حریف مقاومت کردند اما این مقاومت، سرانجام 
در هم شکست و آنها نشان دادند که با دریافت گل اول، همه نظم 

و انسجام شان را از دست می دهند. درست برخالف آنها، فرانسه 
در نبرد اول روبه روی آلمان کنترل دقیق و جذابی در تمام دقایق 
مسابقه داشت. تیم دشان به جز تنها گلی که با اشتباه هوملس 
به ثمر رساند، دو بار دیگر توســط بنزما و امباپه دروازه حریف را 
باز کرد اما هر دو گل از سوی کمک داور ویدئویی مردود شدند. 
صعود از این گروه تنها برای قهرمان جام جهانی ۲0۱8 کافی به 
نظر نمی رسد. آنها به دنبال صدرنشینی هستند و از آن جایی که 
پرتغال سه بار دروازه مجارســتان را باز کرده، فرانسه نیز به یک 
پیروزی پرگل روبه روی این تیم فکر می کند. مجارها نیز بدون 
تردید، بدشانس ترین تیم این رقابت ها هستند. آنها در گروهی قرار 
گرفته اند که حتی شانسی برای صعود به عنوان تیم سوم جدول در 
اختیارشان قرار نمی دهد. ستاره کلیدی فرانسه در اولین مسابقه 
یورو، بدون تردید پل پوگبا بود. بازیکنی که انگار برای بازی کردن 
در »رده ملی« ساخته شده است. او در ترکیب یونایتد فقط یک 
فوتبالیست خوب است اما وقتی به تیم ملی فرانسه می رسد، به 
بهترین هافبک دنیا تبدیل می شود. در این تورنمنت انتظارها از 
فرانسه بسیار باالست. فینالیست شکست خورده دوره قبلی، 
حاال باید در بوداپست دومین مسابقه اش را روبه روی تیم ملی 

مجارستان برگزار کند.
آلمان-پرتغال )20:30/ استادیوم آلیانز آره نا(

کریستیانو رونالدو این روزها به شدت در کانون توجه قرار داد. 

او اولین بازیکنی بود که پنالتی اش در یورو را تبدیل به گل کرد و 
در کنار پاتریک شــیک و روملو لوکاکو، تبدیل به یکی از اولین 
ستاره هایی شد که در یورو ۲0۲0 دبل کرده اند. این اتفاق ها اما 
دلیل توجه رسانه ها به رونالدو نبودند. او با برداشتن بطری های 
کوکاکوال از مقابلش در کنفرانس خبری، سروصدای زیادی به راه 
انداخت. کریس به هوادارانش توصیه کرد که به جای کوکا، آب 
بنوشند. توصیه ای که با واکنش مثبت بسیاری از اهالی فوتبال در 
دنیا روبه رو شد و البته یک ضرر چهار میلیارد دالری به کوکاکوال 
زد! البته که سرمربی روسیه هم با باز کردن نوشابه و خوردن آن 
در سالن کنفرانس، پاســخ رونالدو را داد! بهترین گل زن تاریخ 
جام ملت های اروپا، امشب در این تورنمنت روبه روی آلمان قرار 
خواهد گرفت. پرتغال برای قطعی کردن صعودش به یک برد نیاز 
دارد و شکست در این مسابقه، آلمان را در آستانه حذف شدن قرار 
خواهد داد. تیم یوگی لوو در مسابقه اول عملکرد بدی نداشت اما 
در فاز هجومی تیم زهرداری به نظر نمی رسید. قدرت تهاجمی 
کم آلمان، اتفاقی بود که موجب انتقاد گسترده از این تیم شد. حاال 
باید منتظر ماند و دید که آنها برای جدال حساس و سرنوشت ساز 
امشب، در فاز حمله چه نقشه هایی در سر دارند. بدون شک آلمان 
نمی تواند بی مهابا به طرف دروازه پرتغال برود. چراکه پرتغالی ها با 
داشتن ستاره هایی مثل برونو فرناندز و رونالدو، همیشه می توانند 

ضدحمله های مرگباری را علیه این تیم طراحی کنند.

اسپانیا-لهستان )23:30/ ورزشگاه المپیک سویا(
تیم لوئیس انریکه در اولین مســابقه اش در جام ملت ها، 
رکورد رد و بدل شدن پاس در یک مسابقه یورو را شکست. آنها 
بیشــتر از ۹00 بار به هم پاس دادند اما حتی یک بار هم موفق 
به گل زنی نشدند. فرصت فوق العاده ای که موراتا در نیمه اول از 
دست داد، بزرگ ترین مانع در مسیر رسیدن الروخا به پیروزی 
روبه روی تیم تدافعی سوئد بود. اسپانیا با یکی از کم ستاره ترین 
تیم های تمام تاریخش به جام ملت ها قدم گذاشــته اســت. 
سرخیو بوسکتس هم همچنان به دلیل ابتال به کرونا جایی در 
ترکیب تیم ندارد و بازوبند کاپیتانی روی بازوی جوردی آلبا 
باقی خواهد ماند. احتماال انریکه برای این جدال یک تغییر در 
ترکیب اصلی اش به وجود بیاورد و به جای آلوارو موراتا از جرارد 
مورنو استفاده کند. احتماال فیکس شدن نفراتی مثل تیاگو و 
آداما ترائوره نیز در این نبرد وجود خواهد داشت. لهستان هم 
این تورنمنت را اصال خوب شــروع نکرده و در اولین مسابقه، 
مغلوب اسلواکی شــد. آنها حاال زیر تیغ هستند و به هیچ وجه 
نمی خواهند در دو مسابقه متوالی در یورو، بازنده باشند. برای هر 
دو تیم، این بازی چیزی شبیه مرگ و زندگی خواهد بود. اسپانیا 
باز هم تالش می کند تا فوتبال مالکانه اش را به نمایش بگذارد و 
مثل گذشته بزرگ ترین امید لهستانی ها به رابرت لواندوفسکی 

دوخته خواهد شد.

رئال مادرید رســما از پایــان همکاری با 
راموس پــس از ۱6 ســال خبر داده اســت. 
خبری که تا آخرین لحظات هواداران باشگاه 
به »غیرواقعــی « بودنش امید داشــتند. در 
چند سال گذشــته، همیشــه زمزمه هایی 
در مــورد احتمال جدایی رامــوس به گوش 
می رسید اما این زمزمه ها در نهایت همیشه 
تکذیب می شدند. در نهایت اما همه پل ها بین 
»کاپیتان« و باشگاه فرو ریخت. سرخیو، حاضر 
نشد با کاهش دستمزد مدنظر پرز موافقت کند 
و همین اتفاق کافی بود تا دوران حضور او در 
باشگاه به پایان برسد. از دست دادن همزمان 
راموس و زیدان در یک پنجــره، بدون تردید 

تجربه تلخی برای هواداران رئال خواهد بود. 
باشگاه در خط دفاعی، داوید آالبا را به خدمت 
گرفته و نفراتی مثل واران، ناچو و میلیتائو را 
در اختیار دارد و بعید به نظر می رســد پرز در 
این پنجره به ســراغ جذب یک مدافع بزرگ 
برود. طبیعتا تیمی که حاضر نشده دستمزد 
مدنظر کاپیتانش را فراهم کند، نباید بودجه 
کافی برای خرید یک مدافع میانی گرانقیمت 
را داشته باشد. رئال مادرید از همین حاال، وارد 
یک دوران تازه شده اســت. دورانی که در آن 
رهبر کاریزماتیک قلب دفاعی و خالق افسانه 
۹۲:48 دیگر برای این باشگاه بازی نمی کند. 
دورانی که در آن، خبری از فریادهای راموس 

بر سر مدافعان دیگر در حساس ترین لحظات 
نیست.

کم تر بازیکنی در تاریخ رئــال مادرید، به 
محبوبیت سرخیو راموس رسیده است. حداقل 
می توان با قاطعیت گفت که هیچ مدافعی در 
تاریخ رئال، تا این انــدازه محبوب هوادارها 

نبوده اســت. با این حال مادریدی ها حاال 
باید به دیدن این ستاره در لباس تیم های 
دیگر خو بگیرند. به محض قطعی  شدن 
جدایی راموس، باشگاه قبلی او یعنی 

سویا اولین تیمی بود که برای جذب 
این ستاره تالش کرد اما سرخیو قصد 
دارد برای تیم بزرگ تری به میدان 

برود و همچنان، بخشــی 
از رقابت هــای لیــگ 
قهرمانان اروپا باشد. به 
نظر می رسد پی اس جی 
اصلی ترین مشتری این 

ســتاره خواهد بود. راموس 
بارها به صورت آشــکار 
و پنهان، عالقه اش به 
بازی در تیم فرانسوی 
و همبــازی شــدن 
با نیمــار و امباپه را 
اعالم کرده است. 
یتد  نا یو منچستر
هم در ســال های 
گذشــته بارهــا 
به جــذب راموس 
عالقه منــد شــده و 
دوست دارد این ستاره را 
به خدمت بگیرد. سرخیو 
در طول فصل گذشته، بارها 
مصدوم شــد و از فــرم ایده آل 
فاصله داشت. او حتی از فهرست 
نهایی اسپانیا برای یورو خط خورد 

اما هنوز هم راموس، یکی از بهترین مدافعان 
دنیای فوتبال به شمار می رود. او باور دارد که 
دوران فوتبالش به پایان نرســیده و همچنان 
می تواند با تکل ها، ضربه های سر و توانایی های 
فوق العاده اش در زمین، جلوی هر حمله ای را 
بگیرد. ۱6 سال حضور در برنابئو، راموس را در 
ردیف بزرگ ترین اسطوره های تاریخ باشگاه 
قرار داده اســت. رئال مادرید اما اصال سابقه 
خوبی در رفتار با چهره های اسطوره ای ندارد. 
باشــگاهی که به راحتی کاسیاس را به طرف 
درهای خروجی فرســتاد، باشگاهی که برای 
»رائول« کمی صبر نکرد و حتی چهره ای مثل 
زیدان را پس از همه این موفقیت ها در قامت 
یک مربی، این چنین رنجاند، باید هم چنین 
رفتاری را با راموس از خودش نشــان می داد. 
این عادت همیشگی آنها است. باشگاهی که 
بزرگ ترین ستاره هایش را در اوج بی رحمی 

بدرقه می کند.

یک روز بی نهایت جذاب برای جام ملت ها

جنگ ستارگان! 

یک اسطوره دیگر، رئال مادرید را ترک کرد

سرخپوست! 

هنوز 24 ساعت از پیروزی 
دلچسب تیم ملی روبه روی 

عراق سپری نشده بود که 
رییس فدراسیون فوتبال 

تلویحا از پایان همکاری 
با دراگان اسکوچیچ خبر 
داد. البته از آن جایی که 

قرارداد اسکوچیچ به پایان 
رسیده، عمال صحبتی از 

»برکناری« نیست اما رییس 
فدراسیون، حداقل می تواند 

»ادبیات« مناسب تری را 
برای این کار در نظر بگیرد
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