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 تبعيض بين دختران 
آليش و وزنه برداري!

تبعيض گذاشتن مسئوالن بين ورزش بانوان 
و مردان در كشور ما سال هاست مورد بحث بوده 
و حتي افتخارآفريني هاي دختران ورزشكار هم 
تاثير زيادي در ســهم آنها از حمايت ها نداشته 
اســت. همچنان پاي درددل بســياري از بانوان 
كه بنشــينيد از اين تبعيض ها گاليه دارند و هر 
از چند گاهي هم يك اتفــاق اين زخم قديمي را 
تازه مي كند. اما گاهي هــم پيش مي آيد كه اين 
تبعيض ها بين رشــته هاي مختلــف بانوان هم 
ديده شود. موردي كه سرمربي تيم ملي كشتي 
آليش زنان به آن اشــاره كرد. آنــا براتي معتقد 
اســت با اينكه زنان وزنه بردار ديرتر از كشــتی 
مجوز فعاليت گرفتند اما شرايط بهتری دارند و 
مسئوالن بيشتر به آنها توجه می كنند. او در اين 
باره چنين گفت:»فكر می كنم كشتی زنان هنوز 
جا نيفتاده و كشــتی آليش هم كم رنگ است. با 
اينكه وزنه برداری ديرتر از ما مجوز گرفت اما خيلی 
بيشتر به آنها توجه می شود تا به كشتی آليش كه 
قهرمان جهان است. واقعا برايم سوال پيش آمده 
كه چرا به اين رشته توجه نمی شود؟ البته خانم 
فرهادی زاد، معاون توســعه ورزش زنان وزارت 
ورزش و جوانان به مسابقات قهرمانی كشور آليش 
آمد و قول های خوبی به مــا داد. بايد ببينيم اين 

قول ها به چه شكل عملی می شود.« 
    

انتخابي آزادكاران در لهستان
كادر فنی تيم ملی كشتی آزاد بعد از رقابت های 
گزينشی قزاقستان كه ماه گذشــته برگزار شد، 
توانست هر ۶ سهميه بازی های المپيك را كسب 
و تيم اعزامی به توكيو را تكميل كند. البته تكليف 
آزادكاران هنوز مشــخص نيســت، چراكه كادر 
فنی بعد از تكميل سهميه ها وارد مرحله ديگری 
از برنامه ها يعنی انتخاب نفرات المپيكی شد. بر 
اين اســاس دهمين اردوی تيم ملی كشتی آزاد 
از ديروز در خانه كشتی تهران آغاز شد. همچنين 
كادر فنی در نظر دارد ابهام خود در روند انتخاب 
ملی پوشان اوزان ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ كيلوگرم را هم 
در يك تورنمنــت بين المللی برطرف كند. بدين 
ترتيب يونس امامی و مصطفی حسين خانی در ۷۴ 
كيلوگرم، محمدحسين محمديان، علی شعبانی و 
عليرضا كريمی در ۹۷ كيلوگرم و اميرحسين زارع 
و امين طاهری در ۱۲۵ كيلوگرم بايد روزهاي ۱۸ 
تا ۱۹ خرداد در تورنمنت بين المللی لهستان به 
ميدان بروند و شايســتگی خود را برای حضور در 
المپيك به كادر فنی اثبات كنند. در بين اين نفرات 
يونس امامي و محمدحسين محمديان توانسته اند 
سهميه اوزان خود را به دست بياورند و حاال براي 
حفظ سهميه ها بايد بار ديگر تالش كنند. اما نام 
يدا... محبي كه سهميه ۱۲۵ كيلوگرم را به دست 

آورد، در اين ليست نيست.
    

 ترس دو گزينه هندبال 
از حضور در ايران!

عليرضا پاكدل، رييس فدراسيون هندبال در 
خصوص اينكه انتخاب سرمربی تيم ملی هندبال 
به كجا رسيد، عنوان داشت:»ما با دو مربی بزرگ 
خارجی به توافق رسيديم؛ اما در ادامه اين مربيان 
به خاطر سياه نمايی هايی كه در برخی از كشور ها 
عليه ايران می شود از قبول سرمربيگری تيم ملی 
هندبال ايران انصراف دادند. آن چيزی كه مسلم 
اســت در ايران امنيت كامل وجود دارد و مردم 
ما جزو مهمان نواز ترين مردم جهان هســتند. 
دشمنان كشــورمان هميشــه تالش كرده اند 
تصويری بد از ايران ارائــه كنند؛ در حالی كه اين 
تصاوير كامال دروغ و بی اساس است.« او با اشاره به 
اينكه برخی ايجنت ها مربيانی را به اين فدراسيون 
معرفی كرده بودند، گفت:»اين مربيان جزو مربيان 
درجه يك نبودند و به همين خاطر اصال مذاكره ای 
با آنها انجام نشد. مشــكل ما اين است كه بيشتر 
مربيان بزرگ جهان در تيم های باشگاهی مطرح 
مشغول به كار هستند و با توجه به اينكه رسيدن 
به ســرمربيگری اين تيم ها خيلی سخت است، 
حاضر نيستند جايگاه خودشان را از دست بدهند. 
اميدوارم قبل از بازگشت دو نماينده ايران از جام 
باشگاه های آسيا، ســرمربی تيم ملی را انتخاب 
كنيم. بيشتر ملی پوشان هندبال ايران در اين دو 
تيم حضور دارند و پس از پايان جام باشگاه های 

آسيا اردوی تيم ملی تشكيل خواهد شد.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

دربــی دوبــاره از راه رســيده و 
پرسپوليس و اســتقالل، جمعه شب 
جدال فوق العاده  جذابی را در استاديوم 

آزادی برگزار خواهند كــرد. دو تيم در 
شرايطی به استقبال اين جدال می روند 
كه هفته گذشته، نتايج دلخواه شان را در 
ليگ به دست نياوردند. پرسپوليس در 
حالی كه تا آخرين ثانيه ها برابر سپاهان 

از حريف پيش افتاده بود، گل تساوی را 
دريافت كرد و دو امتياز را از دســت داد. 
ستاره های اين تيم هم در پايان نبرد با 
مهره های سپاهان درگير شدند و حواشی 
زيادی را پشت ســر گذاشتند. در نقطه 

مقابل، استقالل يك نتيجه نااميدكننده 
را تجربه كرد و در زمين خودش با دو گل، 
مغلوب ذوب آهن شد. اين اولين باخت 
ليگ برتری فرهاد از زمان بازگشــت به 
استقالل در ســومين مقطع به شمار 

می رفت. كليدی ترين دغدغه يحيی و 
فرهاد برای مسابقه حساس جمعه شب، 
خستگی مفرط مهره های دو تيم است. 
برگزاری ۶ مسابقه فشرده آسيايی، كار را 
برای هر دو تيم سخت كرده و بعيد نيست 
در ادامه فصل، مصدوميت های بيشتری 
در انتظار دو باشــگاه باشد. به جز آرش 
رضاوند كه اين ديدار را به دليل محروميت 
از دست داده، وضعيت فرشيد اسماعيلی 
نيز هنوز روشن نشده است. در مقابل هم 
سيامك نعمتی و محمدحسين كنعانی، 
هنوز به صورت قطعی توانايی همراهی 

تيم شان در اين مسابقه بزرگ را ندارند.
در جــدول رده بنــدی ليــگ، 
پرسپوليس با ۲۱ بازی ۴۲ امتيازی است 
و با يك بازی و سه امتياز كم تر، پشت سر 
سپاهان ديده می شود. اگر آنها اين هفته 
برنده دربی باشــند، حداقــل برای ۲۴ 
ساعت با بازی های يكسان با سپاهان، 
صدرنشين جدول ليگ برتر می شوند. 
تيم فرهاد اما تا امروز ۲0 بازی انجام داده 
و 3۴ امتياز تصاحب كرده است. اگر اين 
تيم برنده نبرد جمعه باشد، با يك بازی 
كم تر نسبت به پرســپوليس در فاصله 
پنج امتيازی اين رقيــب قرار می گيرد 
و می توانــد با بردن ديــدار معوقه، اين 
فاصله را به عدد دو نيز برساند. شكست 
اما فاصله اســتقالل و پرسپوليس را در 
جدول به عدد ۱۱ خواهد رساند. در اين 
صورت استقالل حتی در صورت بردن 
ديدار معوقه هم، شــانس زيادی برای 
رسيدن به سرخ ها نخواهد داشت. پس 
روی كاغذ، اين نبرد برای آبی ها حياتی تر 
است. هرچند كه يحيی و تيمش هم به 
خوبی می دانند كه برای عقب نماندن 
از سپاهان، نبايد هيچ لغزشی را تجربه 
كنند. يحيی در دو جدال مســتقيم، تا 
امروز موفق به شكســت دادن مجيدی 
نشده و در جام حذفی هم، تجربه شكست 
خوردن روبه روی اين رقيب را داشــته 
است. بردن اين بازی، می تواند يك انگيزه 
مهم برای سرمربی پرسپوليس به حساب 

بيايد. با اين وجود فرهاد تالش می كند تا 
اولين پيروزی در يك دربی ليگ برتری 
به عنوان سرمربی اســتقالل را جشن 
بگيرد. در آزادی، همه چيز مهيای يك 
دوئل نفس گير خواهد بود. مسابقه ای 
كه كاش هر دو تيم در آن، از پيله احتياط 

جدا شوند.
فصل گذشــته وقتی قرار شد دربی 
حســاس جام حذفی بــدون حضور 
تماشاگران برگزار شود، اميدوار بوديم اين 
اولين و آخرين باری باشد كه شهرآورد 
تهران چنين سرنوشتی را تجربه می كند. 
در مسابقه رفت همين فصل هم اما خبری 
از حضور تماشــاگر در استاديوم نبود و 
حاال برای سومين بار متوالی، هواداران 
قرمز و آبی در جريان شــهرآورد جايی 
روی سكوهای استاديوم آزادی ندارند. 
برخالف انتظار، نبردهای بدون تماشاگر 
قبلی اتفاقا بازی های بدی هم نبوده اند. 
يك تســاوی دو-دو در جام حذفی در 
نهايت فيناليســت  شــدن استقالل را 
قطعی كرد و يك تساوی دو-دو هم در 
ديدار رفت همين فصل اتفاق افتاد. با اين 
حال دربی حتی اگر پرگل و جذاب باشد 
نيز هميشه بدون حضور تماشاگرها، چيز 
مهمی كم خواهد داشت. تماشاگرانی 
كه هميشه با حضورشــان و رنگ های 
جذاب شان، زيبايی بصری قابل توجهی 

به اين مسابقه می بخشيدند.

به استقبال یک دربی نفس گیر

جای شما خالی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

پس از کش و قوس های فراوان در برنامه ریزی لیگ برتر، سرانجام قرار شد یکی از سرنوشت سازترین دربی های این چند 
سال، جمعه شب در استادیوم آزادی برگزار شود. یک مسابقه فوق العاده هیجان انگیز که برنده اش خیز بلندی به طرف جام 

برمی دارد و بازنده اش، یک سکته بدموقع را تجربه می کند. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که با هر نتیجه ای در این نبرد، 
جنگ قهرمانی بین دو تیم و البته رقیب دیگرشان سپاهان، همچنان با هیجان و حساسیت باالیی دنبال می شود اما اساسا برای 

تیمی که دربی را واگذار می کند، ضربه روحی این اتفاق آنقدر بزرگ است که بازگشت به شرایط آرمانی، سخت و سخت تر می شود.

آریا طاری

برنامه ريزی رقابت هــای ليگ برتر، هميشــه تعمدا 
طوری بوده كه استقالل و پرسپوليس در هفته های پايانی 
مسابقات با هم روبه رو نشوند. با اين وجود بعضی دربی ها 
در بعضی از فصل ها، هميشــه حســاس تر از مســابقات 
ديگر بوده اند. به بهانه دربی حســاس روز جمعه، به مرور 
شهرآوردهايی می پردازيم كه در شــرايطی خاص برای 
ســرخابی ها اتفاق افتاده اند. اين مسابقه ها به فصل هايی 
مربوط هســتند كه هر دو تيم در آنها، بخشــی از كورس 
قهرمانی بودند. درست مثل شهرآورد حساسی كه همين 

هفته در آزادی انجام خواهد شد.
لیگ برتر اول؛ تساوی سرد با اخراج دیروقت

در اولين دوره ليگ برتر، پرسپوليس و استقالل يك رقابت 
سخت و نزديك را برای قهرمانی پشــت سر می گذاشتند. در 
نيم فصل دوم ليگ، تيم پروين در حالی با تيم پورحيدری روبه رو 
شد كه در پنج مسابقه متوالی فقط يك برد به دست آورده بود. 
آنها صدر جدول را به استقالل سپرده بودند و برای تبديل شدن 

به مدعی شماره يك، به شكست دادن رقيب سنتی شان نياز 
داشتند. در دربی برگشت آن فصل اما هيچ گلی رد و بدل نشد و 
مسابقه با تساوی صفر - صفر به پايان رسيد. اخراج نيكبخت در 
دقيقه ۸۶، مهم ترين اتفاق آن جدال به شمار می رفت. پس از 
اين مسابقه، قرمزها از چهار بازی بعدی شان ۱0 امتياز گرفتند 
و به شكل اعجاب آوری قهرمان ليگ برتر شدند. شكست هفته 
آخری استقالل در زمين ملوان، شانس قهرمانی را از پورحيدری 
و تيمش گرفت. تيمی كه حتی با يك تساوی در انزلی هم، جام 

قهرمانی را باالی سر می برد.
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اين هم از آن مسابقه های كالسيك و فراموش نشدنی دربی 
به شــمار می رفت. در ليگ برتر چهارم، اســتقالل قلعه نويی 
و پرسپوليس كه كارش را با راينر زوبل شــروع كرده بود، در 
جست وجوی بردن جام به سر می بردند. دو تيم مسابقه برگشت 
را در هفته بيست و يكم در آزادی برگزار كردند. مسابقه ای كه با 
گل عنايتی هيجان انگيز شد، با گل های سهراب انتظاری و شيث 
رضايی اوج گرفت و سرانجام با گل های محمود فكری و پيروز 
قربانی به پايان رسيد. آن برد لحظه آخری، يكی از شيرين ترين 
پيروزی های اســتقالل در همه ادوار دربی بوده است. قرمزها 
پس از آن شكست، ديگر اميد چندانی به قهرمانی نداشت. در 
پايان آن فصل البته نهايتا اين فوالد خوزستان بود كه قهرمان 

ليگ برتر ايران شد.

لیگ برتر سیزدهم؛ تساوی با چاشنی اعتراض
يك ســال بعد از قهرمانــی تيم قلعه نويــی در ليگ برتر، 
اســتقالل با تركيب پرســتاره به ليگ ســيزدهم رســيد و 
پرسپوليس علی دايی، تركيبی نســبتا جوان با پديده هايی 
مثل اميد عاليشاه و پيام صادقيان را در اختيار داشت. هر دو تيم 
هم مدعی جدی قهرمانی محسوب می شدند و به همين خاطر 
ديدار برگشت آنها، فوق العاده حســاس به نظر می رسيد. آن 
مسابقه همان طور كه پيش بينی می شد، نتيجه ای به جز تساوی 
بدون گل در پی نداشت. جدالی كه سرشار از اعتراض بود و بارانی 
از كارت های زرد را به همراه داشــت. جالب اينكه در پايان آن 
فصل هم دوباره باشگاه فوالد قهرمانی ليگ برتر را به دست آورد.

لیگ برتر پانزدهم؛ شاهکار به زبان کروات
در ليگ برتر پانزدهم، پرسپوليس برانكو تيم جذابی به نظر 
می رسيد و استقالل هم با مظلومی، تيم مستحكمی ساخته بود. 
در مسابقه برگشت كه اهميت فوق العاده ای در مسير قهرمانی 
هر دو تيم داشت، پسران برانكو با يك نمايش كامال برتر، حريف 
را با نتيجه چهار بر دو شكســت دادند. مهدی طارمی، ستاره 
مهم تيمش در آن مسابقه به ياد ماندنی برای قرمزها به شمار 

می رفت.
لیگ برتر هفدهم؛ شیرجه خوب، ضربه بد! 

ورود وينفرد شفر به استقالل در ليگ هفدهم، شرايط اين 
تيم را كمی متحول كرد. تيم شفر به مرور زمان در طول فصل 

تيم بهتری شد و حتی برای پرسپوليس، تهديدهايی به وجود 
آورد. آنها در مسابقه برگشت ليگ برتر هفدهم، قرمزها را با تك 
گل وريا غفوری از پيش رو برداشــتند و سه امتياز حساسي را 
به دست آوردند. در پايان همان مسابقه بود كه بيرانوند يكی از 
عجيب ترين جمالت دوران ورزشی اش را ثبت كرد. او مدعی 
شد كه خودش خيلی خوب شــيرجه رفته اما ضربه وريا، بد 

بوده است! 
لیگ برتر هجدهم؛ حسرت های چیپ

در ليگ برتر هجدهم، استقالل و پرسپوليس در شرايطی 
به هم رسيدند كه هر دو كامال مدعی بودند. نتيجه مسابقه اين 
دو تيم مقابل هم، تاثير قابل توجهی در سرنوشــت قهرمانی 
آن فصل داشت. تنها ۲۱ دقيقه پس از شروع اين نبرد، احمد 
نوراللهی با يك ضربه سر گل اول را وارد دروازه استقاللی ها كرد. 
شاگردان شفر می توانستند ورق بازی را از روی نقطه پنالتی 
برگردانند اما چيپ فرشيد اسماعيلی، همه روياهای هواداران 

تيم را به باد داد.
لیگ برتر نوزدهم؛ بشار در نقش ناجی

دربی برگشــت ليگ برتر نوزدهم، در روزهايی برگزار شد 
كه هر دو تيم خودشان را در قامت تيم قهرمان ليگ می ديدند. 
نمايش پسران فرهاد و يحيی در آن جدال، كامال ايده آل به نظر 
می رسيد و سرانجام مسابقه با تســاوی دو - دو تمام شد. بشار 

رسن، آخرين گل آن نبرد را وارد دروازه آبی ها كرد.

دربی حساس اين هفته، يك نبرد تاكتيكی 
بين يحيی و فرهاد خواهد بود. يك مســابقه 
جذاب روی زمينی شبيه يك صفحه شطرنج 
كه همه تصميم ها در آن به شدت تعيين كننده 
هستند. البته تصميم مهم اين دو مربی برای 
اين نبرد، انتخاب تركيب ۱۱ نفره خواهد بود. 
يحيی روی خط دروازه، از حامد لك استفاده 
می كند. در خــط دفاعی اين تيــم، وضعيت 
آسيب ديدگی ســيامك نعمتی هنوز روشن 
نيست. محمدحســين كنعانی زادگان نيز با 
آسيب ديدگی دست و پنجه نرم می كند. اگر 
اين دو نفر به بازی برســند، هر دو در تركيب 
اصلی قــرار می گيرند. در غيــر اين صورت، 
فرشاد فرجی و مهدی شيری در پرسپوليس 
فيكس خواهند شــد. ســيدجالل حسينی، 
مهره غيرقابــل  تغيير قلب دفــاع قرمزها به 
شــمار می رود. اما به نظر می رســد يحيی در 

ســمت چپ خط دفاعی يك تغيير ايجاد كند 
و سعيد آقايی را به جايگاه سابقش برگرداند. 
سعيد بعد از ابتال به كرونا، مدتی از تيم دور بود 
اما شــايد حاال دوباره آمادگی الزم را به دست 
آورده باشــد. قرمزها در اين بازی حســاس و 
پيچيده، بــه يك مدافع چــپ تخصصی نياز 
دارند و وحيد می تواند در خــط حمله، برای 
تيــم مفيدتر باشــد. در ميانه ميــدان، مثل 
هميشــه كمــال و احمد گزينه هــای اصلی 
گل محمدی هستند. هرچند كه اين بار قطعا 
سرلك زودتر از مسابقه سپاهان به عنوان يار 
تعويضی به تركيب وارد خواهد شــد. مهدی 
ترابی و احســان پهلوان نيز در كناره ها برای 
سرخپوشــان به ميدان می روند. بــا توجه به 
مصدوميت جزئی اميد عاليشاه، احتمال دارد 
او در تركيب ثابت قرار نگيرد و يحيی از تركيب 
شهريار مغانلو و وحيد اميری برای خط حمله 

استفاده كند. اين تركيب به او امكان می دهد 
تا با اضافه كردن مهره تازه نفسی مثل عيسی 
آل كثير يا اميد عاليشــاه در نيمه دوم، فشار 
زيادی به خط دفاعی خسته استقالل بياورد. 
ايــن محتمل ترين تركيب برای ســرخ ها در 
 مسابقه حساس و سرنوشت ســاز روز جمعه 

به شمار می رود.
فرهاد مجيــدی و تيمش ايــن روزها به 
اســتفاده از دفاع چهار نفــره روی آورده اند و 
اين روش در دربی هم پياده خواهد شــد. به 
نظر می رسد رشــيد مظاهری، گلر اصلی اين 
تيم باشد و سياوش يزدانی و عارف غالمی در 
قلب دفاع، جلوتر از رشيد قرار بگيرند. با توجه 
به نفوذهای مداوم ترابی، استقالل به يك مهره 
باتجربه در سمت راست خط دفاعی نياز دارد 
و احتمال بازگشــت وريا به اين نقطه از زمين 
زياد به نظر می رسد. در سمت چپ هم محمد 

نادری، دوباره روبه روی هم تيمی های سابقش 
قرار می گيرد. در غياب آرش رضاوند در خط 
هافبك، فضا برای نفراتی مثل مســعود ريگی 
و مهــدی مهدی پور فراهم می شــود تا نبض 
وسط زمين را در دست بگيرند. به احتمال زياد 
هروويه ميليچ همانند چند مســابقه آسيايی 
متمايل به جناح راست بازی می كند و مهدی 

قايدی هم در سمت چپ خط ميانی نزديك به 
مهاجمان مركزی تيم ديده می شود. ارسالن 
و شــيخ هم گزينه های كليــدی فرهاد برای 
نزديك شدن به خط دروازه حريف هستند. اگر 
اين نفرات برای آبی ها به ميدان بروند، تركيب 
اين تيم برای مسابقه حساس روز جمعه يك 

تركيب كامال هجومی خواهد بود.

نگاهی به دربی های تعیین کننده برای قهرمانی لیگ برتر

جان برای جام! 

ترکیب احتمالی سرخابی ها برای دربی

وحيد جلو می رود، وريا عقب می آيد! 

دربی دوباره از راه رسیده 
و پرسپولیس و استقالل، 

جمعه شب جدال فوق العاده  
جذابی را در استادیوم 
آزادی برگزار خواهند 

کرد. دو تیم در شرایطی به 
استقبال این جدال می روند 

که هفته گذشته، نتایج 
دلخواه شان را در لیگ به 

دست نیاوردند
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