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سردارباالخرهازلیگروسیهجدامیشود؟
رقیب ایرانی لئو مسی 

ظاهرا سردار آزمون هم باالخره از فوتبال روسیه 
جدا خواهد شد. این طلسم برای مدت بسیار زیادی 
پابرجا بوده و حاال وقت اش رســیده که این ستاره 
ایرانی، تیم دیگری را برای خودش انتخاب کند. در 
هفته های گذشــته نام هایی مثل رم و التزیو دوباره 
در اطراف آزمون شنیده شدند اما ظاهرا جدی ترین 
مشتری این ستاره، از فوتبال فرانسه بوده است. گفته 
می شود این مهاجم ظرف ســاعات آینده به فرانسه 
سفر می کند تا تست های فنی باشگاه لیون را پشت 
سر بگذارد و برای این تیم به میدان برود. او حاال برای 
تیم رقیب لئو مسی و نیمار، بازی خواهد کرد.   جدایی 
ســردار آزمون از فوتبال روسیه، دیگر ناگزیر به نظر 
می رسد. چرا که این لیگ، دیگر چیزی برای افزودن 
به این فوتبالیست در خودش ندارد. سردار تا همین 
آخرین روزها هم در فرم بســیار خوبی قرار داشته و 
در اوج از این باشگاه جدا می شود. گل مهم این هفته 
ســردار، به زنیت کمک کرد تا زسکامسکو را در یک 
دیدار بسیار حساس و تعیین کننده از پیش رو بردارد. 
او همین حاال با 5 گل، آقای گل لیگ روسیه به شمار 
می رود اما قبل از تکرار صدرنشینی در جدول بهترین 
گلزن ها، احتماال لیگ روسیه را به مقصد فرانسه ترک 
خواهد کرد. این صدمین گل سردار در لیگ فوتبال 
روسیه بود. مهاجمی که در این سال ها برای روبین 
کازان، روستوف و زنیت به میدان رفته و البته با این تیم 
آخری، جام های زیادی را به دست آورده است. او حاال 
به عنوان یکی از بهترین مهاجمان خارجی چند دهه 
اخیر فوتبال روسیه شناخته خواهد شد. خو گرفتن با 
یک شرایط کامال متفاوت در فرانسه، برای سردار ساده 
نیست اما او همیشه نشان داده که در روزهای سخت، 
بهتر عمل می کند. قبل از آزمون، سامان قدوس تنها 
ستاره ایرانی لیگ فرانسه بوده و حاال سردار می تواند 
دومین مهره ایرانی باشد که در این لیگ، به میدان 
می رود و می درخشــد. او در این لیگ فرانسه، با یک 
رقیب بسیار بزرگ به نام پی اس جی روبرو خواهد شد. 

 تنها نکته منفی در مورد این انتقال، غیبت لیون 
در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود. سردار 
می توانست با زنیت، روبروی چلسی و یووه قرار بگیرد 
و دوباره در لیگ قهرمانان رقابت کند اما در لیون، این 
اتفاق رخ نخواهد داد. چرا که این باشگاه نتوانسته به 
لیگ قهرمانان صعود کند و این فصل در رقابت های 
لیگ اروپا به میدان خواهد رفت. آن ها در لیگ اروپا 
با رنجرز، اسپارتاپراگ و بروندبی دانمارک همگروه 
خواهند بود. با این وجــود، تردیدی وجود ندارد که 
باشگاه لیون، به مراتب بزرگ تر از زنیت روسیه است. 
آن ها هفت بار قهرمان لیگ فرانسه شده اند و 5 بار هم 
روی سکوی دوم این لیگ ایستاده اند. لیون 5 بار هم 
قهرمانی جام حذفی فوتبال فرانسه رابه دست آورده 
است. شاگردان پیتر بوش، در این فصل چالش بسیار 
بزرگی خواهند داشت. چرا که با وجود ستاره های 
درجه یک پی اس جی، گرفتن قهرمانی از این تیم 
تقریبا محال خواهد بود. لیون تا اینچا شروع خوبی در 
این فصل نداشته و در چهار مسابقه، فقط یک برد را 
دشت کرده است. آن ها در این 4 مسابقه فقط 5 گل 
زده اند و آشکارا از مشکل گلزنی رنج می برند. مشکلی 
که شاید با ورود مهاجم آماده و گلزنی به نام سردار 
آزمون، به حداقل برسد. بزرگ ترین هدف این باشگاه 
فرانسوی در این فصل، رسیدن به سهمیه رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا برای فصــل آینده خواهد بود. 
آن ها اصــال نمی خواهند که دوران دوری شــان از 
این تورنمت، طوالنی تر شــود.   شرایط برای »دیده 
شــدن« در لیگ فرانسه، حاال بیشــتر از همیشه 
فراهم اســت. مدتی قبل بود که برند آمازون، حق 
پخش رقابت های لوشامپیونه را خرید و وعده داد که 
پوشش گسترده ای برای این رقابت ها در نظر بگیرد. 
ملحق شدن لئو مسی به پی اس جی هم همه چیز را 
به سود فرانسوی ها تغییر داد تا دیگر کسی این لیگ 
را به تحقیر، »لیگ کشاورزها« صدا نزند. پی اس جی 
در این فصل، ستاره هایی مثل مسی، نیمار و راموس 
را در اختیار داد و بعید است که کیلیان ام باپه را هم به 
راحتی به فروش برساند. با این نفرات، طبیعتا در این 
فصل لیگ فرانسه در کانون توجه قرار می گیرد و در 
صورت پیوستن سردار به لیون، این اتفاق کامال به 

سود ستاره ایرانی خواهد بود. 
لیون فقدان یک مهاجم نــوک را در ترکیب اش 
احســاس می کند و به دنبال این اســت که بتواند 
جانشین مناسبی برای دیپای داشته باشد. آن ها با 
یک قرارداد پانزده میلیون یورویی به دنبال سردار 
هستند و بعید نیســت که این انتقال ظرف ساعات 
آینده رسمیت بگیرد. این یک خبر هیجان انگیز برای 

فوتبال ایران خواهد بود. 

خبر ورزشی

جودو ایران هیــچ نماینده ای در 
رقابت های المپیک نداشت. چرا که 
فدراسیون جهانی این تیم را تحریم 
کرده و اجازه شــرکت کردن ایران 
در هیــچ رقابتــی را نمی دهد. تنها 
جــودوکار ایرانی المپیک، ســعید 
مالیی بود که برای کشــور دیگری 
به میدان می رفــت. در رقابت های 
پارالمپیک اما شــرایط دیگری رقم 
خورده است. جودوی ایران تا همین 
جا دو مدال فوق العاده به دست آورده 
و عملکرد خیره کننــده ای در این 
رقابت ها داشته اســت. محمدرصا 
خیراهلل زاده کــه در وزن مثبت صد 
کیلوگــرم به دیدار فینال رســیده 
بود، حریف نامدار گرجســتانی اش 
را شکســت داد و مــدال طــال را 

تصاحب کرد. قبــل از او هم وحید 
نوری توانسته بود در 90 کیلوگرم، 
صاحب خوشرنگ ترین گردن آویز 
رقابت هــای پارالمپیک شــود. تا 
اینجا جودی پارالمپیک، کامال جور 
جودوی المپیک ایران را کشــیده و 
با عملکرد عالی اش در پارالمپیک، 
توانســته ایران را تــا رده هفدهم 
جدول مدالی مسابقه ها ارتقا بدهد و 
حتی جور بعضی ورزش های دیگر را 

برای ایران بکشد. 
 روحاهللوبردیکهدیدهنشد

اولین طالی ایران در پارالمپیک 
را روح اهلل رســتمی به دست آورد. 
جالــب اینکه بــه گفته خــود او، 
خانواده اش نتوانسته اند رقابت اش 
برای بردن طال را تماشــا کنند. چرا 

که طبق عادت تکــراری این روزها 
در تهران، برق شــان قطع شده بود. 
این وزنه بردار در دســته هشــتاد 
کیلوگرم، روی سکوی اول رقابت ها 
رفت. او با مهار وزنه 242 کیلوگرمی، 
عملکرد درخشانی در توکیو داشت و 
انتظارها را به خوبی برآورده کرد. او 
ایران را صاحب اولین مدال طال کرد 
و با این موفقیت، به سایر ستاره های 
ورزشــی در توکیو هم روحیه داد. 
این در حالی اســت که ایران در سه 
روز اول مســابقه ها، هیچ مدالی به 
دست نیاورده بود. البته که حتی با 
این مدال هم، جای خالی ســیامند 
رحمان در رقابت های وزنه برداری 
پارالمپیک پر نمی شــود. ستاره ای 
که وعــده داده بود کــه یک رکورد 

تاریخی را در توکیــو جابجا خواهد 
کرد. کاروان ایران تــا این لحظه 3 
طال و 4 نقره در این نبردها به دست 

آورده اند. 
 غلبهخیراهللزادهبرحریف
سرسختگرجستانی

ه  د ا هلل ز ا خیــر ضــا  ر محمد
دیگــر جــودوکار کاروان ایران در 
پارالمپیک توکیو بــود که به مدال 
طال دســت یافت. این جودوکار کم 
بینای وزن مثبــت ١00 کیلوگرم 
 B2 تیم ملی کشــورمان در کالس
و در فینال پارالمپیک توکیو با غلبه 
بر چیکویــدزه حریف سرســخت 
گرجستانی با ایپون در کمتر از سه 
دقیقه به برتری دست یافت و مدال 

خوشرنگ طال را بر گردن آویخت.

خیراهلل زاده پیش از فینال در دو 
دیدار دیگر توانسته بود جانگجون 
چوئــی از کــره و تئودور ســوبا از 
جامائیکا را شکســت دهد. حریف 
گرجســتانی خیراهلل زاده در فینال 
صاحب مدال نقره جام جهانی 20١0 
بود. این ســومین طالی کاروان در 
چهارمین روز رقابــت نمایندگان 

ایران در پارالمپیک توکیو است. 
بهکامآذربایجان

قرار گرفتن ســتاره های ورزش 
ایران زیــر پرچم های دیگــر تنها 
مختص رقابت های المپیک نبود. این 
اتفاق در پارالمپیک هم تکرار شد. در 
رقابت بســیار جذاب پرتاب وزنه، 
امان اهلل پاپی عملکرد درخشــانی 
داشــت و چند بار توانســت رکورد 

جهان را ارتقــا بدهد. او بــا یکی از 
پرتاب ها، در آســتانه بــردن مدال 
طال قرار داشت اما پرتاب استثنایی 
حامد حیدری، شــرایط را به سود 
آذربایجانی ها تغییر داد. او با آخرین 
پرتاب، دوباره حــد نصاب جهان را 
شکســت و با خوشــحالی خاصی، 
صاحب مدال طال شد. پاپی هم که 
به مدال ارزشمند نقره رسیده بود، 
حریف اش را به خاطر این پرتاب عالی 
مورد تشــویق قرار داد. کاش وزیر 
جدید ورزش ایــران، این صحنه ها 
را تماشــا کرده باشد. در این دوران، 
باید بیشتر از همیشه هوای ستاره ها 
را داشته باشــیم و موجب دلسردی 
آن ها نشویم؛ چراکه دلسرد شدن هر 
ورزشکار، یک کشور دیگر را صاحب 

مدال خواهد کرد. 
تروریستدرپارالمپیک

یکــی از عجیب ترین چهره های 
حاصر در رقابت هــای پارالمپیک 
توکیو، بــدون تردید سباســتین 
رودریگــز اســپانیایی اســت. او 
در جوانــی، بخشــی از یــک گروه 
تروریســتی بــوده و در چند بمب 
گذاری شــرکت داشــته اســت. 
سباســتین به جرم دســت داشتن 
در قتل چند نفر، دستگیر و با حکم 
84 سال حبس روبرو شد. او در زندان 
دست به اعتصاب غذا زد و فشار این 
ماجرا، منجر به از دســت رفتن هر 
دو پای سباستین شــد. او به خاطر 
شدت بیماری از زندان مرخص شد 
و زندگی تازه ای را از ســر گرفت. او 
برای دور شدن از کارهای بد گذشته 
روی وررش تمرکز کرد و توانســت 
موفقیت های زیادی به دست بیاورد. 
رودریگز حاال یکی از اعصای تیم ملی 
شنای پارالمپیک در اسپانیا به شمار 
می رود و بــا این تیم بــه مهم ترین 
رقابت وررشــی معموال در دنیا هم 

رسیده است.

المپیکجبرانشد؛

عملکرد خیره کننده جودوکاران در پارالمپیک

چهره به چهره

اتفاق روز

جلسه های تمرینی تیم ملی همچنان بدون 
سرمربی و دستیار اول او دنبال می شوند. اسکوچیچ 
و هاشمیان که با وجود تزریق واکسن به ویروس 
کرونا دچار شده اند، برای بازگشت به اردو در انتظار 
تست منفی هستند. این شــرایط برای تیم ملی 
به شــدت نگران کننده خواهد بود. اگر این روند 
ادامه پیدا کند، ممکن است نتایج ایران در مرحله 
نهایی دور مقدماتی جــام جهانی تحت تاثیر قرار 
بگیرد و اسکوچیچ، شغل اش را از دست بدهد. روند 
آماده سازی این روزهای ایران، اصال قابل مقایسه با 

دو حریف اول اش در این مرحله نیست. 
 سوریه و عراق، اولین رقبای تیم ملی ایران در 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در قاره آســیا 
به شمار می روند. دو تیمی که تیم ملی ایران را به 
خوبی می شناسند و ایران هم روی آن ها شناخت 
بسیار دقیقی دارد. تیم ملی در مرحله پیشین، با تیم 
ملی عراق همگروه بود و دو بار روبروی این تیم قرار 
گرفت. در مسابقه اول، این عراقی  ها بودند که همه 
3 امتیاز را به دست آوردند اما در جدال برگشت، 
تیم ملی ایران توانســت به راحتی حریف اش را 

شکســت بدهد. تیم ملی در دوران اســکوچیچ، 
یک نبرد دوستانه هم با ســوریه داشته اما مدت 
نسبتا زیادی است که نتوانســته این حریف را در 
دیدارهای رسمی شکست بدهد. سوریه 4 سال قبل 
در مقدماتی جام جهانی روسیه، دو تساوی از تیم 
کی روش گرفت و روبروی ایران بازنده نشد. تفاوت 
بزرگ عراق و سوریه با تیم ملی ایران، تعداد کم تر 
مهره های شاغل در لیگ های اروپایی در این دو تیم 
است. درصد بسیار زیادی از نفرات این دو تیم، در 
لیگ های آسیایی توپ می زنند و شاغل در سوریه و 
عراق هستند. همین اتفاق موجب می شود آن ها با 
ترکیب نسبتا کاملی به اردو بروند و هماهنگی الزم 
را خیلی زود به دست بیاورند. تیم ملی ایران اما هنوز 
حتی یک جلسه تمرین با نفرات لزیونرش نداشته 
اســت. تمرین های تیم ملی ایــن روزها با نفرات 
شــاغل در لیگ برتر ایران دنبال می شود. نفراتی 
که بیشترشان از فهرست نهایی تیم ملی برای دو 
جدال با عراق  و سوریه خط خواهند خورد.   همزمان 
با بی تحرکی مطلق تیم ملی ایران، تیم ملی سوریه 
با سرمربی جدیدش در قطر اردو زده است. آن ها در 

اردوی قطر، یک مسابقه تدارکاتی هم با منتخب 
ستاره های لیگ الجزایر برگزار کرده اند. سوریه در 
مرحله قبلی دور مقدماتی جام جهانی، نتایج نسبتا 
خوبی گرفت و تیم آماده ای نشــان داد. تیمی که 
حاال با سرمربی جدیدش نزار محروس، برای نبرد 
با تیم ملی ایران آماده می شود. او چند تغییر مهم 
در ترکیب تیم ملی ایجاد کرده و شانس بازی در 
تیم ملی را به نفرات جوان تر داده است. در فهرست 
جدید تیم ملی این کشــور، 9 بازیکن 24 ساله یا 
جوان تر هســتند. اتفاقی که نشان می دهد آن ها 
با روحیه ای متفاوت و شــرایطی تازه به مسابقات 
مقدماتی جام جهانی قدم خواهند گذاشت. عمر 
السوما البته این روزها به دلیل مصدومیت از اردوی 
تیم ملی دور شــده و عمر خریبین هم در آخرین 
فهرست سرمربی ســوری ها دیده نمی شود. تیم 
ملی ایران این روزها پایش را از ایران بیرون نگذاشته 
و مدت هاست که اردوی درجه یک خارجی نداشته 
اما تیم ملی عراق، دو اردوی بســیار خوب را در دو 
کمپ ایده آل برگزار کرده اســت. تیمی که دیک 
ادووکات به تازگــی هدایت اش را بر عهده گرفت، 
ابتدا به منطقه ماربیا در اســپانیا سفر کرده است. 
منطقه ای که از آن به عنوان یکــی از خوش آب و 
هواترین نقاط تمام قاره اروپا نام برده می شود. عراق 
در ماربیا با دو تیم باشگاهی در دسته های پایین تر 
فوتبال اسپانیا بازی کرده و ســطح نفرات اش را 

محک زده است. شاگردان ادووکات بعد از این اردو، 
خودشان را به ترکیه رسانده اند و در شهر کایسری، 
با کایسری اسپور و یک باشگاه دیگر از فوتبال ترکیه 
دیدار دوستانه داشته اند. مشخص به نظر می رسد 
که آن ها به مراتب بیشــتراز ایــر ان، رقابت های 
انتخابی جام جهانی را جدی گرفته اند و با این روند، 
بعید نیســت بتوانند تیم ملی را شکست بدهند. 
شرایط ایران، درست شبیه دیدار رفت با عراق در 
مرحله قبلی است. وقتی که خبری از سرمربی در 
تمرین نبود و نفرات تیم به شدت بالتکلیف به نظر 
می رسیدند.   به نظر می رسد در ایران، هنوز با فوتبال 
و مفهومی به نام »جام جهانی« شــوخی داریم. 
هیچ تیمی نمی تواند بدون برنامه مدون و انصباط 

همیشگی، به این تورنمنت راه پیدا کند. هیچ تیمی 
نمی تواند، قواعد فوتبال را دور بزند و نتیجه بگیرد. 
اگر جام جهانی را می خواهیم، باید خیلی جدی تر 
نشان بدهیم. اگر جام جهانی را می خواهیم، باید 
به فکر اردوهــا و دیدارهای تدارکاتی بیشــتری 
باشیم. زمانی نگرانی مان در تیم ملی، صعف رقبای 
تدارکاتی بود اما حاال همان رقبای معمولی هم دیگر 
وجود ندارند و تیم ملی عمال از یک نبرد رسمی به 
یک نبرد رسمی دیگر پاسکاری می شود. با این روند، 
نباید در انتظار نتایج درخشانی برایط این تیم باشیم. 
چرا که به نظر می رســد تیم ملی به حال خودش 
رها شده و کوچک ترین اراده ای برای تغییر دادن 

شرایط این تیم هم وجود ندارد.

»شما خیلی خاص نیستید، این ماییم که هر هفته می بازیم«. 
این شعار هواداران آرسنال برای طرفداران سیتی در استادیوم 
اتحاد، به تنهایی گویای همه چیز است. آن ها دوباره در لیگ برتر 
شکست خوردند و این بار روبروی شاگردان آماده پپ گواردیوال 
به معنای واقعی کلمه تحقیر شدند. آرسنال در سالروز شکست 
هشت تایی روبروی یونایتد در حالی که یک نیمه ده نفره بود، 5 
گل از سیتی دریافت کرد. این باشگاه تا امروز سه مسابقه در لیگ 
برتر انجام داده، هر سه بار شکست خوراده و حتی موفق به زدن 

یک گل نشده است. برای مدت ها تصور می شد مهم ترین مشکل 
باشگاه آرسنال »پول خرج نکردن« است. آن ها اما در این فصل 
بیشتر از هر تیم دیگری در فوتبال انگلیس برای خرید بازیکن 
هزینه انجام داده اند. این باشگاه در این فصل برای جذب بن وایت 
از برایتون 58 میلیون یورو هزینه کرده است. آن ها برای خرید 
مارتین اودگارد از رئال مادرید هم 35 میلیون یورو پرداختند. 
خریدهای دیگر این تیم آرون رمسدیل، لوکونگا و نونو تاوارس 
بودند. باشگاه برای این ســه خرید هم هزینه های نسبتا قابل 
توجهی انجام داد. با وجود همه این هزینه های سنگین و نجومی، 
آرسنال فصل را به بدترین شکل ممکن شروع کرده و حاال در 
پایین ترین رده جدول لیگ برتر دیده می شود. با این روند به نظر 
می رسد آن ها باید خودشان را برای به میدان رفتن در رقابت های 

فصل آینده چمپیونشیپ آماده کنند. 

 حاال همه آرسنالی هایی که زمانی خواهان جدایی و خروج 
ونگر بودند، احساس پشیمانی می کنند. چرا که تیم ونگر حتی 
در بدترین شرایط هم خودش را به سهمیه رقابت های اروپایی 
می رساند و این چنین تحقیر نمی شد. نمایش آرسنال روبروی 
سیتی حقیقتا فاجعه بار بود. تیمی که در نیمه دوم، فقط 9 درصد 
مالکیت توپ را در اختیار داشت و انواع و اقسام رکوردهای منفی 
در یک مسابقه لیگ برتری را جابجا کرد. به نظر می رسد میکل 
آرتتا، آرسنالی ها را در یک دوراهی بسیار بزرگ قرار داده است. 
از یک طرف، این طور به نظر می رسد که او مربی بسیار خوبی 
به شمار می رود و اگر زمان کافی داشته باشد، شرایط را تغییر 
می دهد. نباید فرامش کرد که او به عنوان دستیار در کنار پپ 
گواردیوال دیده شده و پپ همیشه از توانایی های فنی اش تمجید 
می کند. از سوی دیگر اما نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت 

که در فوتبال حرفه ای، تیم ها همواره برای درخشیدن و نتیجه 
گرفتن زمان ندارند و مربیان هم با چند نتیجه ناامیدکننده برکنار 
می شوند. آرسنال تا همین جا هم زمان زیادی به آرتتا داده و در 
صورت نتیجه نگرفتن تیم در دیدار بعدی روبروی نوریچ، بعید 
است این مربی در باشگاه حفظ شود. این آخرین فرصت آرتتا 
برای حفظ کردن موقعیت کاری اش در شمال لندن خواهد بود. 
هواداران آرسنال، بخشی از سیاه ترین روزهای طرفداری از این 
باشگاه ا سپری می کنند. تیمی که زمانی قهرمان بی شکست 
لیگ برتر می شد و با ســتاره های بزرگ اش چشم ها را خیره 
می کرد، حاال به تحقیر شدن در زمین سایر رقبا خو گرفته است. 
با این شروع بسیار بسیار ناامیدکننده، بعید است که آن ها در این 
فصل هم حرف چندانی برای گفتن داشته باشند و بتوانند فصل 

خوبی را سپری کنند.
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