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نقره المپيك به سعيد ماليي رسيد

در جریان رقابت های جودوی وزن ۸۱- کیلوگرم 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو، سعید مالیی ملی پوش سابق 
جودوی ایران و دارنده مدال طالی جهان موفق به 
کسب مدال نقره برای کشور مغولستان شد. مالیی 
در این رقابت ها به ترتیب حریفانی از کشــورهای 
قزاقستان، آذربایجان، گرجســتان و اتریش را از 
پیش رو برداشت و به فینال رسید اما در فینال مغلوب 
تاکانوری ناگاسه از کشــور ژاپن شد و به مدال نقره 
رسید. مالیي در حالي مدال نقره المپیک را به گردن 
انداخته که بعد از اقدام پناهندگي او، فدراســیون 
جودوي ایران توسط فدراسیون جهاني به تعلیق 
رفت و اکنون نیز پس از گذراندن چند دادگاه دوران 
تعلیق خود را ســپري مي کند. ســهمیه المپیک 
محمد محمدي بریمانلو جودوکار تیم ملي ایران نیز 

به دنبال این تعلیق از بین رفت. 
    

شليك دور از مدال
در پنجمین روز از رقابت هاي المپیک ۲۰۲۰، 
تیراندازي تنها رشته اي بود که از ایران نماینده 
داشت تا کاروان کشورمان یک روز بسیار خلوت 
را در توکیو تجربه کنند. تیراندازان ایران در ماده 
میکس تفنگ و تپانچه در خط آتش ایســتادند 
که البته با وجود اینکه برخــي پیش بیني مدال 
داشــتند، نمایندگان ایــران در این روز صاحب 
مدال نشــدند. جواد فروغی دارنده اولین مدال 
تیراندازي ایران در المپیک و هانیه رســتمیان 
در مرحلــه مقدماتی تیم میکــس تپانچه بادی 
۱۰ متر با رکــورد ۵۷۵.۱۸ و قرارگیری در رده 
هشــتم به نیمه نهایــی راه یافتند. ایــن تیم در 
محله نیمه نهایی بــا رکــورد ۳۸۲.۱۳ )امتیاز 
فروغــی: ۱۹۶، امتیاز رســتمیان: ۱۸۶( در رده 
پنجم قرار گرفت و ملی پوشــان از کسب مدال 
بازماندند. همچنیــن نجمه خدمتــی و مهیار 
صداقت در مرحلــه مقدماتی میکس تیم تفنگ 
بادی با امتیاز ۶۲۴.۹ )امتیاز خدمتی:۳۱۲.۹ و 
امتیاز صداقت: ۳۱۲( و ایستادن در رده پانزدهم 
از رســیدن به مرحله نیمه نهایی این مسابقات 
بازماندند. مهیار صداقت در روز نخست مسابقات 
در تفنگ بادی مردان با یک دهم اختالف در رده 

نهم ایستاده بود. 
    

 روز شلوغ در توكيو 
با مصاف هاي ديدني

ششمین روز از المپیک  ۲۰۲۰ توکیو امروز، 
چهارشنبه برگزار می شود و نمایندگان ایران در 
روزی شلوغ در هفت رشته به مصاف حریفان خود 
می روند. تیم ملی والیبال ایران بعد از پیروزي بر 
لهستان و ونزوئال امروز در سومین دیدار خود از 
گروه A و از ســاعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح مقابل 
کانادا قرار گرفت. کانادا در بازی های قبلی خود 
سه-دو به لهســتان باخته و با حساب سه بر یک 
هم مغلوب ژاپن شده است. در بدمینتون اما ثریا 
آقایی که پس از ۱۳ ســال این رشــته را صاحب 
سهمیه کرد و در اولین دیدار خود از رقابت های 
گروه G نماینده مالدیو را شکست داد، از ساعت 
۶ و ۳۰ دقیقه صبح مقابل هه بینگ جیائو از چین 
به میدان می رود. تیم ملی شمشیربازی ایران در 
بخش تیمی ســابر نیز از ساعت ۶ و ۵۵ دقیقه در 
مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ایتالیا می رود. 
تیم ملی بســکتبال ایران نیــز در دومین بازی 
خود مقابل تیــم آمریکا به میــدان می رود. این 
دیدار سخت از ســاعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح آغاز 

خواهد شد. 
سعید صفرزاده، تنها نماینده دوچرخه سواری 
ایران در توکیو از ســاعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در 
ماده تایــم تریل انفرادی مــردان رکاب می زند. 
صفرزاده در رقابت های دوچرخه ســواری جاده 
به مســافت ۲۳۴ کیلومتر، موفق نشــد به خط 
پایان برسد. میالد وزیری هم از ساعت ۱۱ و ۴۳ 
دقیقه در مرحله یک ســی ودوم انفرادی مردان 
با بریدی الیســون از آمریکا رقابت می کند. تنها 
کمانــدار ایــران در بازی های توکیــو در اولین 
مســابقه خود که تعیین رنکینگ بــود بین ۶۴ 
کماندار، جایگاه شصت و ســوم را به دست آورد. 
در نهایت دانیال شه بخش در مرحله یک هشتم 
نهایی وزن ۵۷ کیلوگرم بوکس از ساعت ۱۴ و ۶ 
دقیقه با الزارو آلــوارز از کوبا مبارزه می کند. این 
بوکسور ایرانی در نخستین مبارزه خود در مرحله 
 یک شــانزدهم مقابل محمد حاموت مراکشــی 

به برتری رسید.
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آریا رهنورد

به جــز نبرد تیم هــای نفت 
آبادان و ماشــین سازی که یک 
مسابقه کامال تشریفاتی به شمار 
می رود، هر هفت مسابقه دیگر 
این هفته در جدول حســاس به 
نظر می رسند. شــاید این اولین 
بار در تمام تاریخ باشــد که در 
هفته پایانی یــک دوره از لیگ 
برتر، این تعداد بازی مهم وجود 
دارند. هنوز معماهای زیادی در 
جدول رده بندی لیگ برتر باقی 
مانده و جمعه شــب، پاسخ همه 
این معماها روشــن خواهد شد. 
تا قبل از شــروع هفته پایانی، 
دو تیم برای قهرمانی، ســه تیم 
برای فرار از ســقوط و سه تیم 
هم برای رسیدن به رتبه چهارم 
و ســهمیه احتمالی آسیا با هم 

مسابقه می دهند.
    

پیکان - پرسپولیس
ی  نی هــا ما قهر شــت  نو سر
پرســپولیس در لیگ برتر، به شکل 
عجیبی به مهــدی تارتار گره خورده 
اســت. در لیگ برتر هجدهم، آخرین 
مسابقه قرمزها روبه روی پارس جنوبی 
جم برگزار شد. نبردی که با تنها گل 
بودیمیر، به ســود تیم برانکو به پایان 
رسید و پرسپولیس در پایان آن جدال، 
سومین قهرمانی متوالی اش را در لیگ 
برتر جشن گرفت. یک سال بعد، این 
بار قرمزها قهرمانی شان را برابر نفت 

مسجدسلیمان که تارتار هدایتش را بر 
عهده داشت قطعی کردند. حاال برای 
ســومین فصل متوالی، سرخپوشان 
می توانند در جدال با این مربی قهرمان 
لیگ شوند. شــاید خود تارتار، بیشتر 
از هر کسی دوســت دارد این طلسم 
را از بین ببرد اما روبه رو شــدن با تیم 
یحیی، این روزها اصال آســان به نظر 
نمی رســد. پرســپولیس در صورت 
بردن این جدال، بــه صورت حتمی 
قهرمان لیگ برتر می شود و پنجمین 
قهرمانی متوالی را جشن می گیرد. اگر 
پرسپولیس شکست بخورد و سپاهان 
در دیدار همزمان برنده باشــد، صدر 
جدول لیگ برتر زرد خواهد شــد. در 
صورت تســاوی تیــم گل محمدی، 
سپاهان تنها به شرطی قهرمان لیگ 
می شــود که تیم فرهاد مجیدی را با 
حداقل ســه اختالف گل از پیش رو 
بردارد. پرســپولیس فصل گذشته به 
اولین تیم تاریخ فوتبال ایران تبدیل 
شــد که چهار قهرمانــی پیاپی را در 
لیگ برتر به دست می آورد. حاال آنها 
می توانند این رکورد تاریخی را به عدد 

پنج برسانند.
استقالل - سپاهان

مســابقه رفت دو تیم در اصفهان، 
به نوعی گودبای پارتی محمود فکری 
بود. پــس از آن شکســت، مدیران 
باشگاه تصمیم گرفتند روی نیمکت 
تیم تغییر به وجــود بیاورند. حاال در 
جدال برگشــت، اســتقالل با فرهاد 
روبه روی ســپاهان قــرار می گیرد. 
جالب اســت بدانید که از زمان روی 

کار آمدن مجیدی، آبی ها بیشــتر از 
هر تیم دیگری در لیــگ برتر امتیاز 
گرفته اند و عملکرد درخشانی با این 
مربی داشــته اند. این مســابقه برای 
هواداران استقالل، نوعی حس دوگانه 
دارد. آنها از یک طرف اصال دوســت 
ندارند روبه روی ســپاهان شکســت 
بخورند و از ســوی دیگــر، عالقه ای 
به قهرمان شــدن پرســپولیس نیز 
ندارنــد. به لحاظ جدولــی، این نبرد 
برای استقالل کامال تشریفاتی است. 
چراکه با هــر نتیجه ای، آنهــا رتبه 
ســوم جدول را از دست نخواهند داد 
و شانسی برای رســیدن به رتبه دوم 
هم ندارنــد. به نظر می رســد فرهاد 
مجیدی قبل از نبردهای حساس جام 
حذفی و جدال های سرنوشت ساز در 
آســیا، به بعضــی از مهره های جوان 
تیمــش در ایــن نبرد بــازی بدهد. 
نفراتی مثل ســبحان خاقانی و متین 
کریــم زاده در هفته های گذشــته 
عملکرد بســیار امیدوارکننده ای در 
این تیم داشــته اند. برای سپاهانی ها 
اما ایــن نبرد، فوق العاده حســاس و 
سرنوشت ســاز خواهد بود. این تیم از 
لیگ چهاردهم به بعد، دیگر قهرمان 
فوتبال ایران نشده اما نباید فراموش 
کرد که قهرمانی سپاهانی ها در لیگ 
چهاردهم نیز، به شکلی غیرمنتظره و 
لحظه آخری به دست آمد. شاگردان 
محرم فصل فوق العاده ای را پشت سر 
گذاشــته اند. آنها این فصل، صاحب 
بهترین خط حمله لیگ برتر بوده اند 
و امیدوارنــد که بــا یک لغــزش از 

پرسپولیس، بتوانند جام قهرمانی را 
در آخرین گام نصیب خودشان کنند.

تراکتور - سایپا
جــدال تراکتــور و ســایپا، نبرد 
تیم هایی اســت که این فصل بارها به 
ترکیب نیمکت شــان دست زده اند و 
البته به نتایج دلخواه شان نرسیده اند. 
مســابقه پایانی فصل اما برای هر دو 
تیم مهم و کلیدی به نظر می رسد. اگر 
تراکتور این هفته به برتری برسد و گل 
گهر و فوالد نتیجــه نگیرند، این تیم 
با چهارم شــدن در جدول در صورت 
قهرمانی اســتقالل در جام حذفی به 
آسیا راه پیدا می کند. سایپا هم برای 
فرار از ســقوط، دســت به هر کاری 
خواهد زد. نارنجی ها فصل گذشــته 
هم به سختی از منطقه سقوط فاصله 
گرفتند و حاال قبل از شروع دیدارهای 
پایانی با تفاضل گل کم تر نســبت به 
ذوب آهن در رده پانزدهم جدول دیده 
می شوند. شاید حتی یک تساوی هم 
بتواند ســایپا را از ایــن کابوس عبور 

بدهد. آنها تا امروز همواره بخشــی از 
رقابت های لیگ برتر بوده اند و هرگز 
این لیگ را ترک نکرده اند. سایپا در ۱۹ 
دوره قبلی، همیشه راهی برای فرار از 
سقوط به دست آورده و غالبا تیم کامال 
متوسطی در فوتبال ایران بوده است. 
آنها البته جزو تیم هایی هســتند که 
سابقه قهرمانی در این لیگ را هم دارند 
اما در این فصل اوضاع برای نارنجی ها 
اصال خوب پیش نرفته و آنها باید این 
هفته یک نبرد بسیار سرنوشت ساز را 

روبه روی تراکتور پشت سر بگذارند.
ذوب آهن - مس رفسنجان

قرار گرفتن ذوب در منطقه سقوط، 
خبری نیســت که هیچ کــس را در 
فوتبال ایران خوشحال کند. باشگاه 
ریشه داری که چند بار نایب قهرمان 
لیگ برتر شــده و حتی توانســته به 
فینال لیگ قهرمانان آســیا برســد، 
این فصل حال و روز خوشــی نداشته 
اســت. رحمان رضایی به عنوان یک 
مربی، عملکرد موفقیت آمیزی در این 
تیم نداشــت و مجتبی حسینی هم 
برخالف تصورها، نتوانست مسیر تیم 

اصفهانی را تغییر بدهد. 
شــاید اگر پنالتی هفته گذشــته 
محمدزاده روبه روی ســپاهان به تور 
دروازه می رســید، ذوب حاال شانس 
خوبی برای بقا در لیگ برتر داشــت 
اما آن توپ به راحتی از دســت رفت 
و ذوب در دربــی اصفهان شکســت 
خورد. شکستی که ممکن است برای 
این تیم به شدت گران تمام شود. این 
مسابقه برای مس رفسنجان، اهمیت 
خاصی ندارد. چراکه آنها بقا در لیگ 
را از مدتی قبل قطعی کرده اند. با این 
حال همــه انتظار دارنــد تیم محمد 
ربیعی، لیگ را با جدیت دنبال کند و 
فضایی جوانمردانه در فوتبال ایران به 
وجود بیاورد. ذوب البته قبال خودش 
قربانی بزرگ »جوانمردی« در فوتبال 
ایران بوده است. قربانی نمایش جدی 
شــاگردان مجید جاللی در کورس 

قهرمانی لیگ برتر.
آلومینیوم - نفت مسجدسلیمان

علیرضا منصوریان این روزها کامال 
عصبانی به نظر می رســد. این مربی 
جنجالی از ســوی کمیته انضباطی 
با سه جلســه محرومیت نیز روبه رو 
شده است. او در این حال و روز، اصال 
نمی خواهــد که روبــه روی محمود 
فکری هم شکســت بخورد. جدال دو 
کاپیتان سابق اســتقالل، مسابقه ای 
تماشایی خواهد بود. شاید این نتیجه، 
بــرای آلومینیومی ها چنــدان مهم 

نباشــد اما نفت مسجدســلیمان در 
صورت شکســت و حتی تســاوی، با 
خطر سقوط روبه رو خواهد شد. آنها 
که فصل گذشــته یکی از نبازترین و 
غافلگیرکننده تریــن تیم های لیگ 
برتر به شــمار می رفتنــد، این فصل 
عملکرد موفقی نداشتند و حاال یکی 
از سه تیمی هستند که در کورس بقا 

قرار گرفته اند.
گل گهر - نساجی

ساکت الهامی با چند نتیجه خوب، 
نساجی را از خطر سقوط از لیگ برتر 
جدا کرد. با این حال عملکرد این چند 
هفته اخیر باشگاه، خیلی هم درخشان 
نبوده است. این مسابقه برای نساجی 
اصال حســاس نیســت اما گل گهر با 
کسب پیروزی روبه روی این حریف، 
در دومین فصل حضور در لیگ برتر به 
رتبه استثنایی چهارم جدول می رسد. 
آنها در این فصل کامال موفق، به نیمه 
نهایی جــام حذفی هم رســیده اند و 
شــانس بســیار خوبی برای آسیایی 

شدن دارند.
پدیده - فوالد

وقتی اســتقالل برای آخرین بار 
قهرمان لیگ برتر شــد، جواد نکونام 
و ســیدمهدی رحمتی برای این تیم 
به میدان می رفتند. این دو نفر، حاال 
دو ســرمربی در لیگ برتر هستند و 
این هفته برای دومیــن بار روبه روی 
هم قرار می گیرند. در مســابقه رفت، 
این فوالدی ها بودند که توانســتند 
بــا دو گل پدیده را شکســت بدهند. 
تیم مهدی رحمتی امــا در نیم فصل 
دوم، کامال متحول شــده و عملکرد 
به مراتب بهتری داشته است. پدیده 
در جدول رده بندی لیگ برتر، دیگر 
موقعیت خاصی برای پیشرفت ندارد 
اما فوالد هنوز می توانــد رده چهارم 
جدول را به دســت بیــاورد. تیم نکو 
البته در نیمه نهایــی جام حذفی هم 
هســت و می تواند از آن رقابت ها به 
دیدارهای فصل آینده لیگ قهرمانان 

راه پیدا کند .

هفت مسابقه سرنوشت ساز در هفته پایانی لیگ برتر

رستاخیز! 

اتفاق روز

آریا طاری

از همان وقتی که سردار آزمون یک پسربچه 
کم ســن و ســال بود، زمزمه های پیوستن او 
به تیم های بزرگ شــنیده می شــد. حرف و 
حدیث هایی که مدام پشت سر هم تکرار شدند و 
هر تابستان، اسم سردار را به بازار نقل و انتقاالت 
کشانده اند. تا امروز خبر پیوستن این بازیکن به 
تیم هایی مثل آرسنال، لیورپول و التزیو بارها 
مطرح و سپس تکذیب شده اما حاال دیگر ماجرا 
کامال جدی به نظر می رســد و به احتمال زیاد 
سردار، فصل را خارج از لیگ روسیه آغاز خواهد 
کرد. او حاال خودش را برای یک انتقال جذاب در 

روزهای آینده آماده می کند.
دو مشتری برای یک ستاره

پس از مدت ها درخشــش در لیگ روسیه، 
سردار آزمون حاال در یک قدمی ترک این لیگ 
قرار گرفته است. او در شــروع فصل جدید هم 
برای زنیت به میدان رفته و اتفاقا اولین گل فصل 
باشگاه را به ثمر رســانده است. آزمون روزهای 
بسیار خوبی را در این باشــگاه سپری کرده و با 
زنیت، سه بار قهرمان ســوپرلیگ روسیه شده 
اســت. با این حال حاال دیگر همــه در انتظار 

جدایی این مهاجم آماده هســتند. حتی خود 
زنیت هم مانعی برای این انتقال نمی تراشــد. 
آنها یک رقم قابل توجــه ۱۸ میلیون یورویی 
روی سردار گذاشته اند و با هر تیمی که این رقم 
را بپردازد، پای میز مذاکره خواهند نشســت. 
فعال دو باشــگاه برای به خدمــت گرفتن این 
بازیکن، پیش قدم شده اند. این بار دیگر خبری 
از »شایعه« نیست و حتی معتبرترین چهره های 
نقل و انتقاالت مثل فابریتیزو رومانو، از حقیقت 
این اتفاق پرده برداشته اند. یکی از دو باشگاهی 
که خواهان جذب ســردار آزمون شده، باشگاه 
رم اســت. تیمی که اخیرا پیشنهاد رسمی اش 
را هم به باشگاه زنیت ارسال کرده است. دومین 
مشتری جدی ستاره ایرانی هم باشگاه لورکوزن 
در فوتبال آلمان اســت. رم برای جذب آزمون، 
چند بازیکنش را به زنیت پیشنهاد داده اما این 
پیشــنهاد هنوز آنچنان مورد توجه تیم روس 
قرار نگرفته است. در حقیقت گرگ ها ترجیح 
می دهند به جای پول نقد، بازیکنان شان را در 
این معامله بگنجانند. لورکوزن اما حاضر نیست 
رقم پیشنهادی باشــگاه زنیت را پرداخت کند 
و این ســتاره را به خدمت بگیرد. فعال احتمال 
پیوســتن آزمون به رم بیشتر اســت اما با هر 

اتفاقی، فوتبال ایران پس از چندین سال در لیگ 
آلمان یا ایتالیا صاحب بازیکن خواهد شد. اتفاقی 
که در سال منتهی به جام جهانی، برای تیم ملی 

هم به شدت هیجان انگیز خواهد بود.
دو پیشنهاد و یک ترازو

لورکوزن و رم، مقصدهای جذابی برای سردار 
آزمون به شمار می روند. هر دو تیم، ویژگی های 
مثبت خاص خودشان را دارند و می توانند تیم  
خوبی برای فوتبالیست ایرانی باشند. لورکوزن 
با هدایت جراردو سوانه کاسترو، خودش را برای 
فصل جدید بوندس لیگا آماده می کند. تیمی 
که فصل گذشــته در بوندس لیگا ششم شد و 
خیلی زود هم از لیگ اروپا کنار رفت. آنها در خط 
حمله، پاتریک شیک را نیز در اختیار دارند که 
یکی از بهترین گل زنان و آماده ترین ستاره های 
یورو ۲۰۲۰ بوده اســت. به نظر می رسد قرمز و 

مشکی ها در حال بستن یک تیم خوب برای 
فصل جدید هســتند و می توانند 

پروژه جذابی برای فصل تازه 
تشــکیل بدهند. آنها این 
فصــل از دور گروهی وارد 

رقابت های یورولیگ خواهند 
شــد. رم اما در فصل جدید بجز سری آ، باید در 
یک تورنمنت تازه تاسیس به نام لیگ کنفرانس 
اروپا به میدان برود. تورنمنتی که البته تفاوت 
چندانی با یورولیگ نخواهد داشت. نکته مهم 
در مورد رم، به سرمربی این تیم مربوط می شود. 

حضور ژوزه مورینیــو روی نیمکت گرگ ها، 
این تیم را به شدت مورد توجه قرار داده است. 
مادامی که ژوزه سرمربی این تیم باشد، فرصت 
خوبی برای دیده شدن در اختیار هر بازیکنی 
در این باشگاه قرار می گیرد. در حقیقت حضور 
مورینیو، فضا را برای دیده شدن ستاره های رم 

مهیاتر از همیشه خواهد کرد. این یک فرصت 
ایده آل است تا سردار هم خیلی خوب به چشم 
بیاید و حتی پیشنهادهای بزرگ تری را نیز به 
دســت بیاورد. رم هم تا این جــا با جذب روی 
پاتریشیو، اولین قدم را در فصل نقل و انتقاالت 
به خوبی برداشته و با خرید سردار، می تواند خط 

حمله جذاب تری برای خودش بسازد.
آزمون انتخاب می کند

تصمیم نهایی در خصوص آینده ســردار، 
درنهایت با باشگاه زنیت است اما بدون تردید نظر 
خود این بازیکن هم در انتخاب نهایی او کامال 
موثر خواهد بود. او باید تصمیم بگیرد که از بین 
لیگ های درجه یک آلمان و ایتالیا، برای کدام 
لیگ به میدان برود. به طورکلی فوتبالیست های 
ایرانی، تجربه درخشانی در فوتبال آلمان دارند. 
نفرات زیادی از فوتبال ایران در بوندس لیگا 
درخشیده اند و بعید نیست سردار نیز به 
همین خاطر به ســراغ این لیگ برود. 
رحمان رضایی تا امــروز تنها بازیکن 
ایرانی است که توانسته در لیگ ایتالیا 
بازی کند. با هر انتخابی، یک آینده 
جذاب در انتظار ســردار خواهد 
بود. انتخاب مهم تــر برای این 
بازیکن، جدا شــدن از باشگاه 
زنیت است. چراکه حضور در 
فوتبال روسیه، دیگر چیزی به 

این ستاره اضافه نمی کند.

قدم بلند سردار به سمت آینده  ای درخشان

حاال وقت گريختن است

این مسابقه برای هواداران 
استقالل، نوعی حس دوگانه 

دارد. آنها از یک طرف اصال 
دوست ندارند روبه روی 

سپاهان شکست بخورند و 
از سوی دیگر، عالقه ای به 
قهرمان شدن پرسپولیس 

نیز ندارند

پرسپولیس فصل گذشته 
به اولین تیم تاریخ فوتبال 
ایران تبدیل شد که چهار 
قهرمانی پیاپی را در لیگ 

برتر به دست می آورد. حاال 
آنها می توانند این رکورد 

تاریخی را به عدد پنج 
برسانند

 شماره   853 /    چهارشنبه  6  مرداد   1400  /   17 ذی الحجه 1442  / 28  جوالی   2021


