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 جايزه پيشگامي در نسل جوان 
به نعمتي رسيد

همزمان با روز جهانی زن، زهــرا نعمتی برنده 
عنوان فرد پیشگام در نسل جوان IPC اعالم شد. 
کمیته ملی پارالمپیک پیش از این اسامی نامزدهای 
این عنوان در بخش موسسین، فرد پیشگام در نسل 
جوان و همچنین کمیته های ملــی پارالمپیک و 
فدراسیون های جهانی را اعالم کرده بود و همزمان با 
روز جهانی زن، منتخبین را که توسط کمیته ورزش 
زنان IPC برگزیده شده اند، معرفی کرد. از ایران نیز 
زهرا نعمتی، ملی پوش پرافتخار کشورمان و دارنده 
دو نشان طالی پارالمپیک، در بخش فرد پیشگام 
در نســل جوان PC، و دکتر بتول مشرف جوادی 
در بخش موسسین به عنوان نامزد معرفی شدند و 
در نهایت نعمتی فرد برگزیده در بخش پیشگام در 
نسل جوان IPC اعالم شد. نعمتی برای دریافت این 
عنوان با ورزشکارانی از کشورهای سنگاپور، مالدیو، 
کلمبیا و نیز نماینده مهاجران رقابت داشت. در بخش 
موسسین بانویی از فدراسیون جهانی کرلینگ و در 
بخش کمیته های ملی پارالمپیک و فدراسیون های 
جهانی، بخش پاراوزنه برداری IPC به عنوان دیگر 
منتخبین معرفی شدند. ریتا وندریل، رییس کمیته 
ورزش زنان IPC  در این خصوص گفت:»این اقدام از 
سال ۲۰۱۳ آغاز شده و امسال دومین مرتبه ای است 
که شاهد افزایش تعداد عناوین منتخبین بودیم.« وی 
افزود:»این معرفی تقدیری است از افرادی که موانع 
را پشت سر گذاشته اند و فرصت های نوینی را برای 
ورزشکاران، مربیان و مسئولین در ورزش معلولین 
ایجاد کرده، در جنبش پارالمپیک الهام بخش بوده و 
باعث ترویج آرمان های آن شده اند.« رییس کمیته 
ورزش بانوان IPC خاطرنشــان کرد:»چیزهای 
زیادی وجود دارد که باید ما از ایــن افراد بیاموزیم 
و هرچه بتوانیم پســت های مدیریتی را در بخش 
بانوان افزایش دهیم شــاهد ایجاد تنوع در جنبش 

پارالمپیک خواهیم بود.« 
    

حضور قطعي يزداني در توكيو
در جریان رقابت انتخابی وزن ۸۶ کیلوگرم تیم 
ملی کشــتی آزاد به عنوان مرحله اصلی انتخابی 
المپیک توکیو، حسن یزدانی برابر کامران قاسمپور 
با نتیجه پنج بر دو به برتری رســید تا حضورش در 
مســابقات توکیو را قطعي کند. همچنین در وزن 
۵۷ کیلوگرم رضا اطری در یک مبارزه سخت مقابل 
رحمان عموزاد خلیلی ۶ بر چهار پیروز شد. عموزاد 
که به تازگی از رده نوجوانان به جوانان آمده تا اواسط 
وقت دوم چهار بر دو پیش بود اما اطری با اســتفاده 
از تجربه اش در دقیقه پایانــی چهار امتیاز گرفت و 
پیروز شــد. یزدانی پس از برتری مقابل قاسمپور 
گفت:»کشتی داخلی سخت و دشوار است. ما با هم 
رفیق، همشهری و هم باشگاهی هستیم و قاسمپور 
حریف سر سختی است. هر کشتی گیری که کمتر 
اشتباه کند و آماده تر باشد برنده می شود. امیدوارم 
هر کســي الیق بود به المپیک بــرود.« وی درباره 
شرایط وزنی خود گفت:»فعال وزنم برای کشتی در 
۸۶ کیلوگرم است چراکه نهایتا به ۸۹ کیلو می رسم. 
فعال قصد دارم در همین وزن کشتی بگیرم.« یزدانی 
در پایان با اشاره به شــرایط اردوی تیم ملی عنوان 
کرد:»در قرنطینه کامل تمرین می کنیم و هیچ کس 
اجازه ندارد از اردو خارج شود چراکه در این شرایط 
یک نفر هم آلوده شود بقیه نیز مشکل پیدا می کنند.«

    
اردوي جودو  برگزار مي شود

پس از صدور مجوز حضور تیم ملی جودوی ایران 
در مسابقات قهرمانی آسیا از سوی کنفدراسیون 
آسیا، طی هماهنگی های انجام شــده بین آرش 
میراسماعیلی رییس فدراســیون و مدیر سازمان 
تیم های ملی، با توجه به محدودیت زمان و نداشتن 
فرصت کافی بــرای برگزاری انتخابــی تیم ملی و 
نداشتن فرصت برای ثبت نام تیم ملی جهت حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا، تصمیمات نهایی جهت 
اعزام ملی پوشان به رقابت های آسیایی قرقیزستان 
گرفته شــد. به منظور جوانگرایی و پشتوانه سازی 
تیم ملی بزرگساالن، مدال آوران مسابقات آسیایی 
جوانان سال گذشــته به همراه محمد بریمانلو به 
اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد و در نهایت تکلیف 
نفرات اعزامی به رقابت های آسیایی قرقیزستان در 
اردوهای تیم ملی با تشخیص کادر فنی مشخص 
خواهد شد. به همین منظور، بالفاصله پس از پایان 
سوپرلیگ، اردوی تیم ملی اعزامی به قرقیزستان 
تشکیل خواهد شد. میراسماعیلي پیش از این گفته 
صدور مجوز حضور در قهرماني آسیا فرصت خوبي را 
براي رایزني با فدراسیون جهاني در پرونده تعلیق در 

اختیار جودوي ایران قرار داده است. 

منهای فوتبال

آریا طاری

اولین جدال خــارج از خانه فرهاد 
مجیدی در بازگشت به استقالل، امروز 
در زمین ماشین سازی رقم خواهد خورد. 
البته که شکست دادن فوالد، دستاورد 
جالب توجهی بوده اما فرهاد به خوبی 
می داند که برای موفقیت در این فصل، 
باید حداکثر امتیاز دیدارهای ساده تر 
را نیز به دست بیاورد. همین مسابقه ها 
هستند که در نهایت »تفاوت« تیم ها 

را رقم می زنند. اســتقالل در نیم فصل 
اول با هدایت محمود فکری، به سختی 
توانست از سد ماشــین عبور کند. آنها 
فاصله اي با توقف خانگی روبه روی این 
حریف نداشتند اما ایستگاهی دیدنی 
هرویه میلیــچ، اوضاع را به ســود تیم 
میزبان تغییر داد. این ضربه ایستگاهی 
بدون تردیــد یکی از تماشــایی ترین 
گل های لیگ برتر بیستم بوده است. در 
آستانه دیدار برگشت با ماشین سازی، 
جای خالی میلیچ در ترکیب آبی ها به 

شدت احساس می شود. او از مدتی قبل 
ایران را ترک کرده اما حاال زمزمه هایی 
برای بازگشــت دوباره این بازیکن به 
استقالل شنیده می شود. بازگشت فرهاد 
می تواند به میلیچ برای حضور دوباره در 
تهران انگیزه بدهد. چراکه این بازیکن، 
فوتبالیست مورد عالقه محمود فکری 
نبود و به ندرت در ترکیب اصلی تیم او 
قرار می گرفت. مجیدی به جز بازگشت 
میلیچ، به احیای شیخ دیاباته نیز امیدوار 
است. شیخ در اولین تجربه فرهاد در این 

فصل، مهره ثابت تیم بــوده و از ابتدا در 
کنار قایدی به میدان رفته است. بهترین 
گل زن فصل گذشته لیگ برتر ایران، این 
فصل فقط دروازه تراکتور را باز کرده و 
روبه روی هیچ رقیب دیگری موفق به 
گل زنی نشده اما مجیدی هنوز امید دارد 
که او را به فرم درخشان فصل گذشته اش 
برگرداند. سرمربی آبی ها خیلی خوب 
می داند که بازگشــت دیاباته به مسیر 
گل زنی، بســیاری از مشــکالت ریز و 
درشت را از مسیر استقالل کنار خواهد 

زد. اگر زوج شــیخ و مهدی دوباره اوج 
بگیرند، استقالل دوباره در فاز هجومی 

مهارنشدنی خواهد بود.
با هشــت پیروزی در ۱۷ مســابقه 
گذشته، استقالل از این حیث سومین 
عملکرد موفــق را در ایــن فصل به نام 
خودش ثبــت کرده اســت. آنها امروز 
روبه روی تیمی قرار می گیرند که تا این 
هفته از لیگ برتر، فقط یک بار برنده بوده 
است. ماشین در این فصل فقط صنعت 
نفت آبادان را از پیش رو برداشــته و به 
جز نفت، موفق به شکست هیچ حریف 
دیگری نشده است. سفید و سبزهای 
تبریزی تنها تیمی هستند که هنوز موفق 
نشده اند امتیازهای شان در این فصل از 
لیگ برتر را »دورقمی« کنند. آنها با ۹ 
امتیاز، جدی ترین گزینه سقوط از لیگ 
برتر به شــمار می روند. در نقطه مقابل 
استقالل با ۳۰ امتیاز، یکی از مدعیان 
جدی قهرمانی است. فاصله تیم فرهاد 
با صدر جدول تنها یــک هفته پس از 
ورود این مربی از ۶ به چهار رسیده و حاال 
آنها فصل را با امیدواری بیشتری دنبال 
خواهند کرد. برخالف فصل گذشته اما 
اســتقالل صاحب بهترین خط حمله 
لیگ برتر نیســت. آنها در ۱۷ مسابقه 
گذشته تنها ۲۰ گل به ثمر رسانده اند. 
آماری که این تیم را پشت سر سپاهان و 
پرسپولیس، صاحب سومین خط حمله 
برتر لیگ کرده است. ماشین سازی نیز 
با ۱۱ گل زده در این فصل، ضعیف ترین 
خط حملــه را در اختیــار دارد. خط 
حمله ای که با جدایــی پیمان بابایی و 
پیوستن این بازیکن به تراکتور، وضعیت 
ناامیدکننده تری پیدا کرده است. رکورد 
منفی دیگر ماشین، در اختیار داشتن 
ضعیف ترین خط دفاعی فصل با دریافت 
۲۵ گل بوده است.اســتقاللی ها اما در 
این فصل تنها ۱۲ گل دریافت کرده اند 
و در بین خط دفاعی های قدرتمند لیگ 

برتر بیستم در رده سوم دیده می شوند. 
این مسابقه در حالی برگزار خواهد شد 
که آبی ها هنوز در بازار نقل و انتقاالت، 
به دنبال خریدهای جدید هســتند و 
قصد دارند با امین قاسمی نژاد قرارداد 
امضا کنند. نبرد با ماشین، زمانی برای 
سبقت گرفتن اســتقالل از تیم های 

تعقیب کننده است.
فراز کمالوند که حاال به عنوان یکی از 
اعضای کادر فنی روی نیمکت استقالل 
دیده می شود، چند دوره سابقه کار در 
باشگاه ماشین سازی را داشته و شناخت 
بسیار خوبی از این تیم دارد. بابک مرادی 
نیز از همین باشگاه به استقالل ملحق 
شده اســت. روی نیمکت تیم تبریزی 
البته یــک چهره اســتقاللی نیز دیده 
می شود. مهدی پاشــازاده هیچ وقت 
عالقه اش را به نشســتن روی نیمکت 
استقالل کتمان نکرده و حاال به عنوان 
سرمربی ماشین سازی روبه روی فرهاد 
قرار می گیرد. برخورد ایــن دو مربی، 
جذابیت های خاص خودش را خواهد 
داشت. چراکه هر دوی آنها، همیشه از 

شکست خوردن متنفر بوده اند. 

تیم فرهاد به »ماشین« رسید

زمانی برای سبقت!

اتفاق روز

چهره به چهره

این عادت فرهاد مجیدی است که کارش را در استقالل با پیروزی شروع کند. او در دو تجربه قبلی کار در این باشگاه 
به عنوان سرمربی هم برنده بوده و حاال با کنار زدن فوالد، سومین شروع امیدوارکننده را در استقالل پشت سر گذاشته 
است. شکست دادن تیم نکو، اعتماد به نفس آبی ها را باال برده و خودباوری را در بین نفرات تیم تقویت کرده است. پس 
از دو باخت متوالی روبه روی فوالد، آنها با شکست دادن این حریف به سراغ ماشین سازی خواهند رفت. حریفی که در 

پایین ترین رده جدول لیگ برتر، برای فرار از سقوط مبارزه می کند.

چهار سال پس از جدایی نیمار از بارسلونا، او مي توانست 
فرصت رویارویي با تیم ســابقش را پیدا کند. نیمار مسابقه 
رفت با بارســا را به دلیل مصدومیت از دســت داد و در روز 
برگزاری آن نبرد، اعتراف کرد که این یکی از »ســه بازی« 
مهمی بوده که عالقه داشــته در آن به میدان برود و به دلیل 
مصدومیت، قادر به انجام این کار نبوده است. نیمار در جریان 
بازی، با زیر سوال بردن پنالتی بارسا خبرساز شد و کمی بعد 
ویدئوهای شادی گل جنجالی اش مقابل تیم سابق ، حسابی 

روی اینترنت ســروصدا به پا کرد. این بازیکن پس از ترک 
بارســا، هرگز روبه روی لئو و هم تیمی ها قرار نگرفته و حاال 
با وجود اینکه اعالم شده بود نیمار به بازي با بارسا مي رسد، 
مصدومیت بار دیگر دیواري بین او و تقابل با تیم ســابقش 
کشید. وقتی مثلث »ام .اس.ان« در اوج قرار داشت، لئو مسی 
هرگز تصور نمی کرد در یک فصل با تیم هایی روبه رو شود که 
سوارز و نیمار را در ترکیب دارند. در هر حال نتیجه مسابقه 
رفت، موجب شده نبرد امشــب چندان »حساس« به نظر 
نرســد. چراکه هر اتفاقی به جز صعود پی اس جی به مرحله 
بعدی، کامال غیرمحتمل خواهد بود. تیم پوچتینو مسابقه 
رفت را با دریافت گل آغاز کرد اما هت تریک کیلیان ام باپه و 
تک گل مویزه کین، فروپاشی تیم کومان در نیوکمپ را رقم 
زد. با رقم خوردن هر نتیجه ای در دیدار امشب، بدون شک 

کومان لبخند نخواهد زد. چراکه لبخند او پس از شکســت 
ســنگین در دیدار رفت، ســروصدای زیادی در مطبوعات 
اسپانیایی به پا کرد و برای این مربی دردسرساز شد. بارسا در 
سال ۲۰۰۱، تیم زهرداری نشان داده و نتایج خوبی به دست 
آورده است. آنها در اللیگا فاصله زیادی با صدر جدول ندارند 
و با یک کام بک دیدنی روبه روی سویا، توانسته اند به فینال 
کوپا دل ری برســند اما روبه روی حریف پاریسی، کار برای 
این تیم بی نهایت دشــوار خواهد بود. چراکه زدن چهار گل 
به پاریسی ها در ورزشگاه خانگی خودشان، به چیزی شبیه 

معجزه نیاز دارد.
تنها یک روز پس از انتخاب شدن به عنوان رییس جدید 
باشگاه بارسا، خوان الپورتا در جلسه تمرینی تیمش حاضر 
شده و تالش کرده تا به مهره های بارسا روحیه بدهد. او از آنها 

خواسته با تمام وجود تالش کنند و به بازگشت ایمان داشته 
باشــند. هرچند که شرایط امروز بارسا نســبت به بازگشت 
قبلی روبه روی پی اس جی، تفاوت زیادی کرده است. در آن 
مسابقه بارسا به زدن چهار گل در »خانه« نیاز داشت و ۹۹ هزار 
تماشاگر هم حامی این تیم بودند. ترکیب بارسا نیز به مراتب 
پرستاره تر از امروز به نظر می رسید. از آن ترکیب حاال نیمار 
در پی اس جی عضویت دارد ولي امروز روبه روی تیم سابقش 
قرار نمي گیرد. فکــر کردن به صعود، تا حــدودی برای آبی 
اناری ها غیرممکن است اما آنها هنوز می توانند برای نمایش 
غرورشان، یک فوتبال خوب را به اجرا بگذارند. ضعف دفاعی 
بارسا روبه روی ســرعت ویران کننده ام باپه، نگران کننده به 
نظر می رســد اما اگر آنها با تمرکز و انــرژی باال فوتبال بازی 
کنند، التیام حداقلی زخم های دیدار رفت ممکن خواهد بود.

آریا رهنورد

باید پذیرفت که عملکرد توماس توخل روی 
نیمکت چلسی برای بسیاری از هواداران فوتبال 
در سراسر دنیا غیرمنتظره بوده است. مرد آلمانی 
در دورتموند و پی اس جی هم نشان داده بود که 
قابلیت های زیادی دارد اما همیشه تردیدهایی 
در مورد رابطه اش با ستاره ها و نمایش تیم هایش 
در دیدارهای بزرگ وجود داشت. هیچ کس تصور 
نمی کرد توخل در همین زمان کوتاه، چلسی را تا 
این اندازه متحول کند. با این روند آنها اگر فصل 
را با همین مربی شــروع کرده بودند، حاال حتی 
می توانستند یکی از مدعیان جدی قهرمانی در 

رقابت های لیگ برتر باشند.
پیروزی ایــن هفته در جدال بــا اورتون، نام 
توماس توخــل را به کتاب رکوردهــای تاریخ 
لیگ برتر اضافه کرده است. با برتری دو بر صفر 
روبه روی تیم کارلو آنچلوتــی، توخل به اولین 
مربی در تاریخ لیگ برتر تبدیل شده که تیمش 
در پنج مسابقه اول خانگی تحت هدایت او، حتی 
یک گل هم دریافت نمی کند. چلســی زیر نظر 
این مربی آلمانی، هنوز در استمفوردبریج هیچ 

گلی نخورده و این موضوع برای هواداران باشگاه، 
بی نهایت هیجان انگیز به نظر می رســد. اولین 
تجربه نشســتن توخل روی نیمکت شیرهای 
لندن، تســاوی بدون گل با وولوز بود. توماس و 
تیمش اما خیلی زود به مسیر پیروزی رسیدند 
و در دومین تجربه کاری ایــن مربی، برنلی را با 
نتیجه دو بر صفر شکســت دادند. ماجرا زمانی 
جالب تر شد که چلسی در مسابقه سوم، توانست 
تاتنهام را در ورزشگاه خانگی اش در شمال لندن 
با یک گل از پیش رو بردارد. پیروزی بعدی چلسی 
در زمین شــفیلدیونایتد به دست آمد. درست 
بعد از این نبرد بود که همه طرفداران باشگاه به 
پروژه سرمربی جدید تیم شــان اعتماد کردند. 
شکست دادن بارنزلی در جام حذفی، موفقیت 
بعدی سرمربی چلسی بود. مردی که توانست 
آبی ها را در جریان پیروزی دو بر صفر خانگی 
روبه روی نیوکاسل هدایت کند. تنها چند روز 
پس از تساوی در زمین ساوتهمپتون، چلسی 
یک نتیجه خارق العاده را نیز در لیگ قهرمانان 
اروپا تجربه کرد. تیمی که تصور می شد به راحتی 
روبه روی آتلتی شکست می خورد، توانست با یک 
نمایش درخشان و البته یک قیچی استثنایی از 

ژیرو، حریف را با نتیجه یک بر صفر کنار بزند. گل 
زدن به آتلتی در وندامتروپولیتانو و شکست دادن 
این تیم در اسپانیا، یک دســتاورد ایده آل برای 
چلسی به شمار می رفت. تیمی که حاال در یک 
قدمی صعود به جمع هشــت تیم برتر اروپا قرار 
دارد. آنها پس از تساوی روبه روی یونایتد در لیگ 
برتر، به فاصله تنها چنــد روز هم لیورپول و هم 
اورتون را شکســت داده اند. چلسی با این نتایج، 

یک »تحول« بزرگ را به نمایش گذاشته و حاال 
از شــانس بزرگی برای رسیدن به سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا برخوردار است. اگر همین وضعیت 
ادامه داشته باشد، آنها می توانند در آینده نزدیک 

دست به کارهای بزرگ تری نیز بزنند.
به نظر می رسید نفراتی مثل میسون ماونت 
که رابطه بسیار نزدیکی با فرانک لمپارد داشتند، 
نمی توانند با توخل به ســادگی کنار بیایند اما 
سرمربی جدید چلســی به خوبی با این نفرات 
ارتباط برقرار کرده است. مهم ترین ویژگی این 
مربی از زمان روی کار آمدن در چلســی، رابطه 
خوبی است که او توانســته با مهره های تیمش 
برقرار کنــد. فعال حتی نفرات نیمکت نشــین 
هم از وضعیت چلســی راضی به نظر می رسند 
و توخل تــالش می کند تــا آنها را نیــز در اوج 
آمادگی نگه دارد. سرمربی چلسی تالش زیادی 
به خرج می دهــد تا از نفــرات تیمش حمایت 
کند. ســتاره ای مثل کای هاورتز که یک خرید 
فوق العاده گرانقیمت برای چلسی بوده، همواره 
با فشار زیادی روبه رو است 
اما توخل بارها او را مورد 
ستایش قرار داده است. 
تیمو ورنر هــم با وجود 
عملکرد ناخوشایندش در 
این فصل، همچنــان از حمایت 
کامل سرمربی تیم برخوردار است. 
توخل تیمی ســاخته که در آن، فاصله بسیار 

کمی بیــن بازیکن هــا وجــود دارد و مرز بین 
مهره های فیکس و نفرات نیمکت نشین، چندان 
مشخص نیست. چلسی در ۱۱ مسابقه زیر نظر 
این مربی، هرگز شکست نخورده و هشت بار نیز 
برنده بوده است. این یکی از بهترین شروع های 
ممکن برای یک مربی در فوتبال انگلیس به شمار 
می رود. تیم توخل حــاال در رده چهارم جدول 
ایســتاده و فقط سه امتیاز با لســتر رده سومی 
فاصله دارد. فاصله این تیم با یونایتد در رده دوم 
جدول نیز فقط چهار امتیاز است. آنها هنوز رقبای 
سرسخت زیادی برای ســهمیه لیگ قهرمانان 
دارند اما با این روحیه و انرژی، کنار زدن شان بیش 

از حد دشوار خواهد بود.
ویژگــی کلیدی مربیــان موفــق آلمانی، 
»تطبیق پذیری « شان است. توخل از بدو ورود 
به انگلیس، هرگز نیاز به مترجم نداشته و به زبان 
انگلیسی با بازیکنان تیم و رسانه ها ارتباط برقرار 
کرده اســت. او در گفت وگوهای تلویزیونی اش 
کامال مســلط نشــان می دهد و برای ایستادن 
در موقعیت فعلی، انگیزه و اشتیاق زیادی دارد. 
توماس به واسطه رابطه  خوبی که با نفرات تیمش 
برقرار کرده، توانسته جو رختکن چلسی را تغییر 
بدهد. اگر آنها بتوانند به نتایج خوب در لیگ برتر 
تداوم ببخشند و آتلتی را نیز از لیگ قهرمانان کنار 
بزنند، به همه اهداف کوتاه مدت شان با این مربی 
رسیده اند. مردی که قصد دارد چلسی را به دوران 

درخشان گذشته برگرداند.

لئو و نیمار باز هم مقابل هم مسابقه نمي دهند

مصدوميت بدموقع

به دنبال تحول بزرگ چلسي

توفان به سبک توماس! 

اولین جدال خارج از خانه 
فرهاد مجیدی در بازگشت 
به استقالل، امروز در زمین 
ماشین سازی رقم خواهد 

خورد. البته که شکست 
دادن فوالد، دستاورد جالب 

توجهی بوده اما فرهاد به 
خوبی می داند که برای 

موفقیت در این فصل، باید 
حداکثر امتیاز دیدارهای 

ساده تر را نیز به دست 
بیاورد
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