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 جهانفكريان با كمك پزشك 
به المپيك مي رود

پس از اینکه وزنه بردار کشور ساموا از بازی های 
المپیک توکیو انصراف داد، یک سهمیه باقیمانده 
دســته فوق ســنگین وزنه برداری زنان، به پریسا 
جهانفکریان، نماینده ایران رسید. مشکلی که در 
این میان وجود داشت این بود که جهانفکریان مدتی 
پیش عمل جراحی را روی دست خود انجام داده بود 
از این رو حضور او در المپیک بستگی به نظر پزشکان 
داشت. در همین راســتا روز گذشته )یک شنبه( 
جلسه ای در فدراســیون وزنه برداری برگزار و در 
نهایت قرار شد که جهانفکریان به المپیک توکیو 
اعزام شود. بر اساس اظهارنظر پزشک جراح مبنی 
بر آمادگی جهانفکریان برای شــروع فیزیوتراپی و 
تمرینات آمادگی، او از چنــد روز آینده تحت نظر 
پزشک و مربیان تیم ملی در اردو حضور خواهد یافت. 
 ،PCR همچنین اقدامات الزم برای انجام تســت
تزریق هر دو دوز واکسن کرونا، هماهنگی با آژانس 
مبارزه با دوپینگ و سایر امور اداری و اجرایی نیز در 
حال انجام است. دختر وزنه بردار ایران بعد از قطعي 
شدن حضورش در المپیک با اشاره به ناامیدي اش 
بعد از دست دادن قهرماني آسیا، گفت:»ناامید بودم 
اما ناگهان ورق برایم برگشت. ابتدا قوانین فدراسیون 
جهانی تغییر کرد و تعداد مســابقات گزینشــی 
المپیک از 6 رقابت به چهار رقابت کاهش پیدا کرد 
و من هم در چهار مسابقه شرکت کرده بودم و تعداد 
گزینشی هایم کامل بود. پس از آن هم که ورزشکار 
ساموا انصراف داد و توانستم از طریق رنکینگ سهمیه 
بگیرم. به قدری خوشحالم  که نمی دانم چه بگویم. 
عالوه بر تالش خودم، کمک خدا نیز موثر بوده و واقعا 

قدر این المپیک را می دانم.« 
    

 اخراج براي طرفداري 
از پرسپوليس!

روز گذشته در رسانه ها خبری منتشر شد مبنی بر 
اینکه راضیه جانباز بازیکن هندبال سپاهان به دلیل 
حمایت از پرســپولیس در صفحه شخصی خود از 
سوی مدیرعامل با جریمه مالی روبه رو و از تیم اخراج 
شده است. بعد از انتشار این خبر، جانباز و همین طور 
سرمربی تیم برای پاسخگویی در دسترس نبودند، 
سرپرســت تیم هم اعالم کرد در این باره صحبت 
نمی کند. اما زهره دیانی سرپرست هندبال سپاهان 
عنوان کرد:»جانباز با ما برای یــک فصل قرارداد 
داشته و امســال قراردادی با ما امضا نکرده است .« 
وی در پاسخ به این ســوال که آیا خبر منتشر شده 
درباره اخراج این بازیکن درست است، گفت:»من 

نمی توانم درباره این مسائل صحبت کنم.« 
    

سياسي ها در راه وزارت ورزش؟
در حالی که رییس جمهور منتخب در نشست 
انتخاباتی با اهالــی ورزش وعده داده بود وزیر این 
حوزه را از بین مدیران ورزشی انتخاب کند، برخی 
چهره های سیاسی رایزنی برای این مسئولیت را 
آغاز کرده اند. این گزینه ها با ورود به حوزه ورزش با 
برخی روسای فدراسیون ها نشست هایی را برگزار 
کرده اند و خواسته اند تا آنها رایزنی های الزم با سایر 
روسا را انجام دهند تا زمینه حضورشان در ورزش 
فراهم شود و جامعه ورزش آنها را راحت تر بپذیرند. 
پس از برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
گزینه های زیادی برای رسیدن به صندلی وزارت 
ورزش مطرح شــدند که در بین آنها چهره هایی 
چون محمدمهدی فروردین، کیومرث هاشمی، 
حمید سجادی، محمد عباســی و... حضور دارند. 
با این حال طی روزهای گذشته اسامی دیگری هم 
مطرح شــده که دارای سابقه غیرورزشی هستند 
و مســئولیت های سیاســی و فرهنگی برعهده 
داشته اند. از محسن منصوری مدیرعامل و عضو 
هیات مدیــره بنیاد علوی، ســیدعبدا... ارجاعی 
شیرازی عضو هیات رییســه خراسان رضوی در 
رشته بســکتبال و مهرداد بذرپاش نیز به عنوان 
یکــی از گزینه هــای احتمالی بــرای حضور در 
وزارت ورزش نام برده می شود. همچنین رد پای 
مدیرعامل یک تیم لیگ برتری فوتبال هم در این 
ماجرا دیده می شود. هرچند نمی توان تاکید کرد 
که وزیر ورزش حتما باید مدیر ورزشی و از اهالی 
این حوزه باشد تا موفق شود اما بر اساس آنچه که 
سوابق گذشته نشان می دهد و وعده ای که آیت ا... 
رئیسی داده بود، نباید اشتباه گذشته را با انتخاب 
مدیران غیرورزشــی و کم ســابقه تکرار کرد و به 

ورزش ضربه زد.

منهای فوتبال

آریا طاری

ترکیب نهایی چهار تیم حاضر 
در نیمه نهایی جام ملت های اروپا 
هم مشخص شد. از هشت تیم این 
مرحله، چهار تیم به خانه برگشتند 
و حاال رقابت بــا حضور تیم های 
باقی مانده در ومبلی دنبال خواهد 
شد. دیدارهای مرحله یک چهارم 
یورو، به اندازه مرحله یک هشتم 
نهایی جذاب و دراماتیک نبودند 
و تقریبا بیشــتر پیش بینی ها در 
مورد چهار تیم برنــده این دور، 
درست از کار درآمد. این مرحله اما 
چهره های شاخص زیادی داشت. 
ســتاره هایی که با سپری کردن 

یک شب درخشان، یک خاطره 
فراموش نشــدنی در جام ملت ها 

برای خودشان ساختند.
    

هری کین
کاپیتان انگلیســی ها انگار باالخره 
از خواب تابستانی اش بیدار شده است. 
هری کین که در سه مســابقه اول سه 
شیرها در یورو حتی یک گل نزده بود، 
در دو مســابقه اخیر این تیم توانسته 
سه گل به ثمر برساند. او با زدن دو گل، 
بهترین بازیکن انگلیس برابر اوکراین بود 
و حتی فاصله بسیار کمی با رقم زدن یک 
کلین شیت داشت. هری در مسابقه با 
تیم شوچنکو، به همان ستاره ای تبدیل 
شد که در ترکیب اسپرز دیده بودیم. یک 

مهاجم مهارنشدنی که همیشه بوی گل 
می دهد.

گرت ساوت گیت
برای دومین بــار متوالی، انگلیس 
را به نیمه نهایی یــک تورنمنت مهم 
ملی رســاند. در باب اهمیت کار گرت 
ساوت گیت، کافی است بدانیم انگلیس 
از سال 1996 به بعد، دیگر هرگز در بین 
چهار تیم برتر یورو قرار نگرفته بود. اگر 
این تیم موفق به شکست دانمارک شود، 
گرت اولین مربی تمام تاریخ خواهد بود 
که توانسته سه شیرها را به فینال جام 

ملت های اروپا برساند.
کسپر دولبرگ

تا قبل از شروع دور حذفی، او مهره ای 
نیمکت نشــین با تنها 20 دقیقه بازی 

برای دانمارک در یورو بود اما مصدومیت 
ناگهانی یوسف پولسن، همه چیز را تغییر 
داد. کسپر دو بار برابر ولز موفق به گل زنی 
شد و برابر چک هم گل دوم تیمش را به 
ثمر رساند تا با سه گل، گل زن ترین ستاره 
دانمارک در یورو لقب بگیــرد. او حاال 
به مراتب بیشتر از گذشته مورد توجه 
هواداران فوتبال در دانمارک قرار گرفته 
و اصال بعید نیست که در پایان تورنمنت 
با یک باشگاه خوب قرارداد امضا کند. او 
فصل گذشته را در لیگ فرانسه سپری 

کرده است.
نیکولو بارال

گل نیکولو به بلژیــک، بدون تردید 
یکی از بهترین گل هــای انفرادی جام 
بوده است. جایی که این ستاره ظرافت 

ایتالیایی اش را به بهترین شکل نشان 
داد و در یــک فضای کامال فشــرده، 
توانست راهش را به طرف دروازه کورتوآ 
پیدا کند. این گل مهم، راه پیروزی در 
این جدال را به ایتالیایی ها نشــان داد. 
هافبکی که تا قبل از شروع سال 2020 
در سری بی توپ می زد، حاال هم با اینتر 
قهرمان سری آ شده و هم در یک قدمی 
رسیدن به فینال جام ملت های اروپا قرار 
دارد. اتفاقی که تنها با یک پیروزی دیگر 

برای او و تیمش رخ می دهد.
جان لوئیجی دوناروما

دفاع خارق العاده ایتالیا و درخشش 
مهره هایی مثل کیه لینی و بونوچی، در 
مسابقه های قبلی اصال جی جی دوناروما 
را به زحمت نینداخته بود اما این ستاره 
در دقایقی حســاس از مسابقه بلژیک، 
با دو ســیو فوق العاده جلــوی گل زنی 
حریف را گرفت و ارزش هایش را نشان 
داد. شاید درخشش بونوچی و کیه لینی 
غافلگیرکننده نباشــد اما بدون تردید 
این نمایش دوناروما، فراتر از حد انتظار 
بوده است. گلری که احتماال فصل جدید 
را در ترکیب پاری ســن ژرمن شــروع 

خواهد کرد.
دنی اولمو

هر وقت که او به ترکیب اسپانیا وارد 
می شود، الروخا کیفیتی کامال متفاوت 
پیدا می کند. این مهــره جوان تا اینجا 
یکی از بهترین های تیم انریکه در یورو 
بوده است. دنی فقط 21 سال سن دارد 
اما ضربه پنالتی اش برابر سوئیس در آن 
شرایط حساس را فوق العاده دقیق زد. 
این پنالتی آنقدر خوب بود که روحیه را به 
ساق های اسپانیایی ها برگرداند و اجازه 
نداد فشار خراب شدن پنالتی بوسکتس، 

آنها را بیشتر از این آزار بدهد.

یان زومر
ســوئیس نتوانســت اســپانیا را 
هم به سرنوشت فرانســه دچار کند 
اما نمایــش فردی یان زومــر در این 
جدال، استثنایی به نظر می رسید. او 
انواع و اقســام ســیوها را در این نبرد 
روبه روی حریف به نمایش گذاشت. 
اگر شب فرازمینی زومر نبود، سوئیس 
کوچک ترین شانسی برای کشاندن 

بازی به وقت های تلف شده نداشت.
اونای سیمون

همان ســنگربانی که آن اشتباه 
فاجعه بار را روبه روی کرواسی انجام 
داده بود، بــا مهار دو ضربــه پنالتی 
روبه روی سوئیس ناجی تیمش شد. 
حاال خیلی ها متوجه شدند چرا انریکه 
ترجیح داده از اونای سیمون جوان به 
جای داوید دخیــا روی خط دروازه 

تیمش در یورو استفاده کند.
جردن هندرسون

در شــصت و دومین مسابقه ملی، 
باالخره اولین گل ملــی اش را به ثمر 
رساند. علت شادی بی حد و اندازه اش 
هم همین بود. جردن با وجود دقایق 
کوتاهی که روبه روی اوکراین سپری 
کــرد، نشــان داد کــه می تواند یک 
مهره ثابت برای سه شــیرها در این 

جام باشد.
جرمی دوکو

جانشــین ادن هازارد، عملکردی 
فراتر از حــد تصور روبــه روی ایتالیا 
داشــت. دوکو در اوج جوانی با هشت 
دریبل موفق، از ایــن حیث بهترین 
بازیکن زمین مسابقه بود. او بیشترین 
خطا را برای بلژیک گرفت و بیشترین 
دوئل موفق در این مسابقه را نیز پشت 

سر گذاشت.

10 چهره شاخص یک چهارم نهایی جام ملت ها

چوب جادویی هری، دست نجات بخش اونای!

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

تماشای مارک ویلموتس در قامت کارشناس 
تلویزیونی دیدارهای تیم ملــی بلژیک و دیدن 
آندره آ استراماچونی در وبسایت رسمی باشگاه 
الغرافه قطر، خاطرات زیادی را برای فوتبال ایران 
زنده می کنند. این دو مربی به دو شیوه متفاوت، 
فوتبال ایران را ترک کردند. اولی به شدت منفور 
شــد و دومی هنوز هم در اوج محبوبیت است. 
در مورد این دو نفر امــا روایت هایی وجود دارد 
که فراموش نشــدنی به نظر می رسند. حاال یک 
چالش تازه در زندگی ورزشی استراماچونی آغاز 
شده است. چالش بزرگ زندگی مارک ویلموتس 
هم، این اســت که همه پولش را از فدراســیون 

فوتبال ایران بگیرد! 
مارک و مساله تعهد

همزمان با پخش مســابقه ایتالیا و بلژیک، 
مارک ویلموتس مشغول کارشناسی این مسابقه 
در تلویزیون بلژیک بود. زمان واقعا زود ســپری 
می شود. انگار همین دیروز بود که رییس وقت 
فدراســیون فوتبال دائما جمالتی شبیه »یک 
مربی نجیب آوردیم« و »در قرارداد همه چیز را 

دیدیم« را تکرار می کند. اصال انگار همین دیروز 
بود که رییس وقت فدراســیون فوتبال که یکی 
از کرسی های ای.اف.ســی را هم اشغال کرده، 
تاکید داشــت که اگر ویلموتس قراردادش را با 
فدراسیون فسخ کند، باید حقوق سه ماه از این 
قرارداد را هم به ایران بدهــد! با وجود همه این 
ادعاهای ریز و درشــت، ویلموتس هیچ پولی را 
به فدراسیون فوتبال ایران پس نداد. فدراسیون 
که شدیدا دستپاچه شده بود، دو میلیون یورو را 
به این مربی پرداخت کرد اما حتی این رقم هم 
کارساز نشــد و او قراردادش را با تیم ملی فسخ 

کرد. این فسخ رقمی باورنکردنی روی دست 
فوتبال ایران باقی گذاشت. تا همین امروز 
فدراســیون 6 میلیون یــورو برای عملی 
 نکــردن وعده هایش به مربــی بلژیکی 
جریمه شده است. جریمه ای که دیر یا 
زود باید آن را پرداخت کنیم. طبیعی 
به نظر می رسد که آقای مربی، به سراغ 
کار کردن در تیــم دیگری هم نرود 
و با پول فدراســیون، از تعطیالت 
طوالنــی اش لــذت ببــرد. این 
»هدیه« بزرگــی بود که مهدی 

تاج و رفقا، به این مربی دادند. جالب اینکه رییس 
جدید فدراسیون، همچنان دست روی این نکته 
می گذارد که فدراسیون تحت مدیریتش هیچ 
»تعهدی« نسبت به این رقم ندارد. عزیزی خادم 
مدام می گوید که این هزینه سنگین و نجومی، 
باید توسط افرادی پرداخت شود که این قرارداد 
ننگین را به فدراسیون تحمیل کرده اند. شاید در 
نگاه اول، حق با عزیزی خادم باشد اما حقیقت آن 
است که نهادی مثل فیفا، قوانین داخلی ایران را 

به رسمیت نمی شناسد. این »فدراسیون فوتبال« 
است که با ویلموتس قرارداد بسته و حاال از نگاه 
فیفا، همین نهاد باید با این مربی تسویه حساب 
کند. هر تعللی در پرداخت ایــن رقم، می تواند 
جریمه های سنگین تری را نیز برای فوتبال ایران 
رقم بزند. عزیزی خادم قبل از ورود به انتخابات 
فدراســیون، همه چیز را در این مورد به خوبی 
می دانســت و از همه چالش ها خبر داشت. او به 
سادگی نمی تواند پای خودش را از این موضوع 

بیرون بکشد.
استرا؛ این یک نفر را نبر! 

دوران دوری آندره آ استراماچونی از فوتبال 
هم باالخره به پایــان رســید و همان طور که 
پیش بینی می شد، او با یک قرارداد رسمی به لیگ 
قطر پیوست. استراماچونی در شروع فصل جدید، 
هدایت الغرافه را در لیگ ستارگان بر عهده خواهد 
داشت. مرد ایتالیایی به درستی تاکید داشته که 
این پیشــنهاد را به خاطر دوران حضورش در 
فوتبال ایران به دست آورده است. استرا 
قبل از پیوستن به فوتبال ایران، یک 
»بازنده« تمام عیار بود و در همه 
تجربه های کاری اش شکســت 
خورده بود. اساسا نگاه مثبتی به 
این مربی وجود نداشت اما نتایج و 
عملکرد خوب او در استقالل، همه چیز 
را تغییر داد. این دوران برای مرد ایتالیایی آنقدر 
»مهم« بود که او به هیچ قیمتی نمی خواست آن 

را با یک خاطره بد تمام کند. او به جای صبر کردن 
برای وعده های بی ســرانجام مدیران باشگاه، 
تصمیم به جدایی گرفت تا اســتقالل را در اوج 
ترک کرده باشــد. حتی با وجــود این تصمیم، 
او هنوز هم محبوبیت زیــادی در بین هواداران 
اســتقالل دارد. هوادارانی که شاید در آینده در 
لیگ قهرمانان آســیا با این مربی روبه رو شوند. 
رفتن استراماچونی به یک تیم قطری، تنها نگرانی 
هواداران آبی نیست. این احتمال وجود دارد که 
این مربی، چند مهره تیم را هم با خودش به قطر 
ببرد. مهدی قایدی، ظاهــرا جدی ترین گزینه 
خرید او برای این باشگاه است. البته که تصمیم 
نهایی را در این مورد خود قایدی خواهد گرفت 
اما کاش او همه این استعدادهای خیره کننده اش 

را به حوزه خلیج فارس نبرد. 
کار کــردن بــا اســتراماچونی، تجربــه 
لذت بخشی به نظر می رســد اما کم ترین حق 
مهدی، رفتــن به فوتبال اروپا اســت و او نباید 
ترک فوتبال ایران به مقصد یک لیگ خارجی 
را به تاخیر بیندازد. زوج استراماچونی و قایدی 
اما برای الغرافه، فوق العاده جذاب خواهد بود. 
این دو نفر در اردوی استقالل، روزهای خوبی 
را کنار همدیگر داشــتند. بــدون تردید این 
مربی ایتالیایی، سهم بزرگی در پیشرفت پسر 
بوشهری فوتبال ایران داشت. او با تغییر پست 
قایدی، از مهره ای که به شــدت از پیشــرفت 

فاصله گرفته بود، ستاره جدیدی ساخت. 

مرحله یک چهارم نهایي جام ملت هــاي اروپا پنج چهره 
بدشــانس داشــت. چهره هایي که در ادامه به بررســي آنها 

مي پردازیم. 
لئو اسپیناتزوال

این مدافع کناری، عملکردی فوق العــاده در یورو 2020 
داشته است. لئوناردو در بسیاری از نبردهای ایتالیا در این جام، 
یکی از بهترین بازیکنان درون زمین بوده اما نمی تواند تیمش 
را در نیمه نهایی و فینال همراهی کند. اسپیناتزوال در دقایق 
پایانی مسابقه با بلژیک به شدت آسیب دید و مجبور به ترک 
زمین مسابقه شد. آزمایش ها نشــان دادند که او حداقل برای 
چهار ماه و حداکثر 6 ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود. یک 

اتفاق تلخ و وحشتناک برای ســتاره ای که به نقطه اوج دوران 
فوتبالش رسیده بود.

روبرتو مارتینز
یک شکست دیگر در کارنامه مردی که انگار برای هدایت تیم 
پرستاره ای مثل بلژیک، به اندازه کافی آماده نیست. مارتینز که 
نتوانست تیمش را قهرمان جام جهانی کند، با این نسل طالیی 
حتی به جمع چهار تیم برتر یورو هم نرســید. حاال نقشه ها و 
تاکتیک های او در بلژیک با انتقادهای بســیار زیادی روبه رو 
شده اند. بحث بر سر برکناری احتمالی این مربی در بلژیک داغ 
است و بعید نیست روبرتو ظرف روزهای آینده نیمکت شیاطین 

سرخ را ترک کند و ناچار به جدایی از فوتبال بلژیک شود.

روملو لوکاکو
تنها گل تیمــش را وارد دروازه ایتالیا کرد اما در نیمه دوم، 
موقعیتی را از دســت داد که شــاید هیچ وقت آن را فراموش 
نکند. لوکاکو که معموال حتی سخت ترین توپ ها را هم به گل 
تبدیل می کند، از دو قدمی دروازه نتوانست به آتزوری گل بزند 
و مسابقه را به تساوی بکشاند. این صحنه می توانست یکی از 
مهم ترین گل ها در کارنامه فوتبالی لوکاکو باشد اما ستاره خط 
حمله بلژیک، آن را از دست داد و دیگر تا پایان مسابقه، چنین 
بخت خوبی برای گل زنی به دست نیاورد تا در نهایت، یک شب 

تلخ را روبه روی تیم ملی ایتالیا پشت سر بگذارد.
جرارد مورنو

جانشین آلوارو موراتا در نیمه دوم مسابقه با سوئیس، حتی 
از خود موراتا هم بدتر بود! مورنــو دو موقعیت صددرصدی را 
برای گل زدن از دست داد و اسپانیا در نهایت با یک یار بیشتر، 
نتوانست در وقت قانونی و اضافی سوئیس را کنار بزند. جالب 
است بدانید که الروخا با از دست دادن 19 بخت مسلم گل زنی 

در جام ملت ها، تا اینجا رکورددار تورنمنت بوده است. بخش 
مهمی از این گل نزنی، حاصل شاهکارهای آلوارو موراتا و این 
اواخر جرارد مورنو است. مهاجمانی که انگار گل نزدن را به گل 

زدن ترجیح می دهند! 
آندری شوچنکو

هیچ کس انتظار نداشت تیم شوا، قادر به شکست انگلیس 
باشــد اما این جام می توانســت برای آنها با نتیجه سبک تر و 
آبرومندانه تری به پایان برســد. شــاید اگر آن گل زودهنگام 
هری کین نبود، اوکرایــن روحیه اش را تا این حد از دســت 
نمی داد و این چنین تســلیم رقیب نمی شد. آنها در نیمه دوم 
هم درست در بدترین زمان ممکن گل خوردند و همین مساله، 
آرامش شان را در جریان مسابقه از بین برد تا در نهایت با نتیجه 
سنگین چهار بر صفر، مغلوب ســتاره های انگلیسی شوند. با 
این وجود عملکــرد آنها در این تورنمنت فراتــر از حد انتظار 
 بوده اســت. اوکراین تا همین جا هم در یورو 2020، دســت 

به کار بزرگی زده است.

داستانی برای فراموش نکردن

دو مربی، دو روايت! 

پنج چهره بدشانس در یک چهارم نهایی یورو

مربی، گل نزن و مصدوم! 
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