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گاليه دختران بسكتبال از تبعيض

مراسم اختتاميه ليگ برتر بسكتبال بانوان در 
حالي برگزار شد كه بانوان بسكتباليست به اينكه 
چرا فدراسيون برخالف ليگ مردان، به تيم هاي 
برتر زنان هديه اي نداد انتقــاد كردند و اين اتفاق 
را تبعيض دانســتند. هرچند صحبت از تبعيض 
در ورزش بانوان موضوع تاز ه اي نيســت و بارها در 
رشته هاي مختلف شاهد اين اتفاق بوده ايم. حاال 
هم دليل گاليه بانوان بســكتبال اين است كه در 
مراسم اختتاميه ليگ برتر بسكتبال مردان عالوه 
بر جام و مدال از طرف اسپانسر فدراسيون به سه 
تيم برتر جايزه تعلق گرفت اما به زنان هيچ هديه ای 
به جز جام و مدال ندادند. نازی طائرپور، سرمربی 
تيم زنان گروه بهمن كه عنوان قهرمانی ليگ را به 
دست آورد، در اين مورد گفت:»بازيكنان ما وقتی 
مراســم قهرمانی مردان را ديدند كه به آنها جايزه 
داده اند گفتند چرا به ما چيزی تعلق نگرفت و بين ما 
و مردان فرق گذاشته اند؟ البته اين موضوع بستگی 
به اسپانسر فدراســيون دارد و اگر كسی بخواهد 
هديه ای بدهد بايد با ميل اين كار را بكند. بازيكنان 
ما فكر می كردند به خاطر تبعيض اين اتفاق افتاده 
و ناراحت بودند وگرنه كه مساله جايزه نيست.« وي 
افزود:»سال گذشته به ما كارت هديه و عطر جايزه 
دادند اما امســال فقط جام و مدال گرفتيم. البته 
مراسم اختتاميه به خوبی برگزار شد و مثل مردان 
بود اما بازيكنان دوست داشتند شرايط برابر باشد. 
درست اين بود كه اسپانسر فرقی بين زنان و مردان 
نمی گذاشت چون مســابقات ما هم مثل مردان 
پخش می شد و تبليغات اسپانسر دور زمين بود.« 
فريده شجاعی، نايب رييس زنان فدراسيون هم در 
اين مورد گفت:»اهداي جايزه در چارچوب وظايف 
فدراسيون نيست و اسپانسر بايد اين كار را بكند اما 
نمی دانم چرا عدالت جنسيتی رعايت نشد. من هم 
از اين موضوع ناراحت و دلخور هســتم. بازيكنان 
حق دارند ناراحت باشند چون يک فصل زحمت 
كشيدند. قشــنگی كار اين بود كه روز اختتاميه 

مسابقات مزد زحمات خود را بگيرند.« 
    

نشست ويژه وزنه برداري براي كلمبيا
پس از اينكه سهراب مرادی و كيانوش رستمی 
در رقابت های قهرمانی آســيا از كسب سهميه 
بازی هــای المپيک بازماندنــد، بحث حضور در 
مســابقات گزينشــی كلمبيا به عنوان آخرين 
فرصت كسب ســهميه برای آنها جدی تر از قبل 
شــد. به هر حال تنها اميد اين دو وزنه بردار، وزنه 
زدن در كلمبيا و جمع آوری امتيازات الزم برای 
كسب سهميه المپيک اســت. هرچند سهراب 
و كيانوش كار ســختی را پيش رو دارند، اما آنها 
همچنــان اميدوارند اواخر ماه جــاری عملكرد 
بهتری نسبت به قهرمانی آسيا داشته باشند و به 
جمع مســافران المپيک ملحق شوند. همچنين 
وضعيت علی هاشمی و ســهميه المپيک او نيز 
مطرح است، چراكه هاشمی اين فرصت را داشت 
با اعزام به مســابقات قهرمانی آســيا اين هدف 
را محقق كنــد، اما به اين رقابت هــا نرفت. اما او 
مي تواند به كلمبيا اعزام شود. در هر حال كميته 
فنی وزنه برداری روز دوشنبه هفته آينده جلسه 
ويژه ای را برای معرفی نفــرات اعزامی به كلمبيا 

تشكيل خواهد شد.
    

محك كشتي گيران در دو جام
اواخر فروردين بود كه ســه آزادكار منتخب 
ايران يعنی اميرمحمد يزدانــی، يونس امامی و 
محمدحسين محمديان توانستند در گزينشی 
المپيک در قاره آســيا ســهميه های باقيمانده 
المپيک در اوزان ۶۵، ۷۴ و ۹۷ كيلوگرم را كسب 
كنند. بدين ترتيب سهميه های المپيک برای تيم 
ملی كشتی آزاد تكميل شد تا اين تيم با تركيبی 
كامل راهی توكيو شود. اما دغدغه های كادر فنی با 
مشخص شدن تكليف سهميه های المپيک هنوز 
تمام نشده و غالمرضا محمدی و همكارانش در 
نظر دارند برخی گزينه های تركيب تيم اعزامی 
به المپيــک را در يک ميــدان بين المللی معتبر 
محک بزنند. به هميــن دليل برخی از آزادكاران 
منتخب كادر فنی اواســط خــرداد راهی جام 
زيلكوفسكی لهســتان خواهند شد تا در آخرين 
ميدان تداركاتی قبل از المپيک به مصاف رقبای 
خود بروند. در كشتی فرنگی هم محمد بنا هم در 
نظر دارد در همان زمان در تورنمنت بين المللی 
جام پيت السينسكی لهستان، برخی گزينه های 

المپيكی خود را محک بزند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برای سومين بار در پنجمين مسابقه 
ليگ قهرمانان آسيا، پرسپوليسی ها گل 
اول مسابقه را از حريف دريافت كردند اما 
برخالف تجربه های قبلی، اين بار خبری 
از »بازگشــت« نبود و پرسپوليسی ها 
نتوانستند حريف را شكست بدهند. 
اولين باخت پرســپوليس، روبه روی 
تيم تن كاته رقم خــورد. با اين نتيجه، 

سرخ ها صدر جدول را از دست ندادند اما 
صدرنشينی شان در معرض خطر قرار 
گرفت. نكته مهمی كه در ديدار با الوحده 
باز هم در بازی پرسپوليسی ها عيان به 
نظر می رسيد، موقعيت های متعددی 
بود كه اين تيم به راحتی از دست داد. 
ســرخ ها درســت همانند ديدارهای 
گذشــته، بخت های پياپی گل زنی را 
خراب كردند و اين بار ديگر راهی برای 
نتيجه گرفتن وجود نداشت. شايد اين 

باخت، در »زمان« خوبی شكل گرفت. 
چراكه پرسپوليســی ها به اين تلنگر 
بزرگ نياز داشــتند. حاال آنها متوجه 
می شوند كه كامال بدون ضعف نيستند 
و هنوز بايد برخی از مشكالت شــان را 
در ادامه راه ليگ قهرمانان حل كنند. 
پرســپوليس هنوز در دفــاع، تيمی 
فوق العاده و قابل اعتنا به نظر می رسد 
اما اگر می خواهد از طلسم هميشگی 
عبور كند و قهرمانــی ليگ قهرمانان 

آسيا را به دســت بياورد، بايد دست از 
فرصت سوزی هميشگی بردارد و مقابل 
دروازه حريف، كمی دقيق تر ظاهر شود 

و فرصت ها را به راحتی از دست ندهد.
ســال 2003 اولين سالی بود كه 
پرســپوليس در فرمت جديد ليگ 
قهرمانان آسيا حاضر شد. آن روزها 
تنها يــک تيم به صــورت حتمی از 
مرحله گروهی صعود می كرد و تيم 
دوم تحت هيچ شــرايطی شــانس 

صعود نداشــت. در آن رقابت ها كه 
به صــورت متمركز انجام می شــد، 
سرخپوشان در ســه مسابقه فقط ۶ 
امتياز به دست آوردند و در نهايت به 
عنوان تيم دوم گروه از جدول خارج 
شدند. ۶ سال طول كشيد تا سرخ ها 
دوباره در ليگ قهرمانان حاضر باشند. 
آنها اين بار در چهار مســابقه مرحله 
گروهی، هفــت امتيازی شــدند و 
توانستند به عنوان صدرنشين از اين 
دور صعود كننــد. در ليگ قهرمانان 
2011 هم اوضاع برای اين باشــگاه 
اصال خــوب نبود. آنها ايــن بار در ۶ 
مســابقه مرحله گروهــی فقط پنج 
امتياز دشت كردند و در پايين ترين 
رده جدول قرار گرفتند. يک ســال 
بعد، اوضاع برای اين تيم كمی بهبود 
پيدا كرد. اين بار ســهم پرسپوليس 
از ۶ مســابقه مرحلــه گروهی، 11 
امتياز بود. همين امتياز كافی به نظر 
می رسيد تا سرخ ها به عنوان تيم دوم، 
خودشان را به دور حذفی برسانند. در 
سال 201۵، سرخ ها دوباره به ليگ 
قهرمانان آسيا برگشتند و اين بار در 

ليگ قهرمانان، قدرتنمايی كردند.
 اين بار پرسپوليس در ۶ مسابقه به 
12 امتياز دست پيدا كرد و پشت سر 
لخويا كه اين روزها به عنوان الدحيل 
شناخته می شود، به يک هشتم نهايی 
جام رسيد. در ســال 201۷، قرمزها 
دور گروهی را با ۹ امتياز از ۶ مسابقه در 
جايگاه دوم به پايان رساندند. بهترين 
نتيجه پرســپوليس در تاريخ مرحله 
گروهی ليگ قهرمانان آســيا، سال 
2018 به دســت آمد. جايی كه اين 
تيم توانست از ۶ بازی، 13 امتياز بگيرد 
و با اقتدار به عنوان صدرنشين راهی 
مرحله بعدی شود. در دو سال بعدی، 
پرسپوليس به ترتيب هفت و 10 امتياز 
گرفت و در دور گروهــی، فوق العاده 

درخشــان نبود. اگر تيــم يحيی در 
مسابقه آخر با الريان حداقل يک امتياز 
بگيرد، با ركــورد بهترين عملكردش 
در دور گروهی ليگ قهرمانان برابری 
خواهد كرد و اگر هم الريان را شكست 
بدهد، بهترين نتيجه تاريخش در دور 
گروهی ليگ قهرمانان با اين فرمت را 

به دست خواهد آورد. 
شكست پرســپوليس روبه روی 
الوحــده، نتيجه بــدی برای ســاير 
نمايندگان ايران به شــمار می رفت. 
نتيجه ای كه می تواند در ادامه رقابت ها، 
استقالل، فوالد و تراكتور را به دردسر 
بيندازد. اگر الوحده در اين مســابقه 
شكست می خورد، نهايتا در اين گروه 
شانس رسيدن به 10 امتياز را داشت 
اما اين تيم حاال شانس رسيدن به 13 
امتيــاز را دارد و می تواند به راحتی در 
بين ســه تيم »دوم« برتر گروه ها قرار 
بگيرد. در چنين شرايطی كار برای ديگر 
نمايندگان ايران كه برای ايستادن در 
رده دوم مبارزه می كنند، كمی دشوارتر 
خواهد شــد. با اين حال فعال چاره ای 
به جز جنگيدن بــرای همه تيم های 
ايرانی وجود ندارد. همين كه در آستانه 
هفته پايانی همه آنها از شانس صعود 
برخوردار هستند، به خودی خود شبيه 

يک موفقيت به نظر می رسد. 

صعود شیرین در شب شکست تلخ

سالطینفرصتسوزی!

اتفاق روز

چهره به چهره

با وجود تجربه اولین شکست در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان آسیا، »صعود« پرسپولیس به مرحله بعدی 
رقابت ها قطعی شده است. قرمزها در بدترین حالت به عنوان یکی از تیم های دوم راهی مرحله بعدی می شوند. با این 

حال شاید این نتیجه یک تلنگر به موقع برای یحیی و تیمش بود. آنها به خوبی متوجه شدند که شکست ناپذیر نیستند و 
با چند اشتباه ساده، می توانند به راحتی در معرض باخت قرار بگیرند. حاال قرمزها برای قطعی کردن سرگروهی، باید در 

دیدار بعدی الریان قطر را شکست بدهند. حاال به نظر می رسد گل محمدی در دیدار پایانی، همه نفرات اصلی اش را به زمین 
بفرستد. اگر آنها در دیدار پایانی برنده باشند، بهترین نتیجه تاریخ شان در دور گروهی لیگ قهرمانان را تجربه می کنند.

چند هفته پس از استعفای هانســی فليک از هدايت بايرن 
مونيخ برای فصل آينده، اين باشگاه سرانجام سرمربی جديدش را 
معرفی كرد. جالب اينكه مونيخی ها استعفای سرمربی شان را رد 
كرده بودند اما در عمل، مشغول مذاكره با گزينه های بعدی بودند. 
آنها طبق عادت هميشگی، تا پايان بوندس ليگا صبر نكردند و با 
وجود باقی ماندن چند هفته از رقابت های اين فصل، رسما اعالم 
كردند كه در فصل آينده با فليک ادامه نمی دهند. جالب اينكه 
گزينه نهايی آنها برای نشستن روی نيمكت باشگاه، سرمربی 
اين روزهای تيمی اســت كه روی كاغذ تنها رقيب بايرن برای 
قهرمانی در بوندس ليگا به شــمار می رود. »يوليان ناگلزمان« 

33 ساله، باالخره به آرزوی نشستن روی نيمكت بايرن مونيخ 
رسيده است. چهره ای كه در زمينه مربيگری در فوتبال آلمان، 
يک ستاره نوظهور به شــمار می رود و حاال يكی از جوان ترين 
مربيان تاريخ باشگاه مونيخی لقب می گيرد. او در حالی به جايگاه 
امروزی اش رسيده كه هرگز يک بازيكن درجه يک فوتبال نبوده 
و تنها دوران بسيار مختصری را به عنوان فوتباليست پشت سر 
گذاشته است. ناگلزمان در سال 2010 و در شرايطی كه حدود 
22 سال داشت، سرمربی تيم های آكادمی باشگاه هوفنهايم شد. 
او سپس به عنوان كمک مربی در تيم اصلی باشگاه فعاليت كرد و 
برای چند سال نيز هدايت تيم زير 1۹ ساله های باشگاه را بر عهده 

گرفت. قهرمانی اين تيم در رقابت های زير 1۹ سال بوندس ليگا، 
اسم يوليان را بر سر زبان ها انداخت. خيلی از بازيكنان كم سن و 
سال تيم ناگلزمان او را »مينی مورينيو« صدا می زدند! بيست و 
هفتم اكتبر سال 201۵، اين مربی رسما به عنوان نفر اول نيمكت 

باشگاه هوفنهايم معرفی شد.  
او در آن تاريخ 28 ســاله بــود و جوان تريــن مربی تاريخ 
بوندس ليگا محسوب می شــد. وقتی ناگلزمان كارش را رسما 
شروع كرد، تيم در رده هفتم جدول بوندس ليگا ديده می شد 
و وضعيت چندان مطلوبی نداشت. از 1۴ بازی پايانی فصل اما 
آنها در هفت مسابقه برنده شــدند و به شكل معجزه آسايی در 
بوندس ليگا باقی ماندند. بين ســال های 201۶ تا 201۹، اين 
مربی13۶ بار روی نيمكت هوفنهايم نشســت و سپس با يک 
پيشنهاد بهتر، به پروژه اليپزيک ملحق شــد. او در اليپزيک 
عملكرد درخشانی داشت و توانست برای اولين بار اين باشگاه 

را به جمع هشت تيم برتر ليگ قهرمانان اروپا برساند. كنار زدن 
اتلتيكومادريد در اين تورنمنت، يک موفقيت تاريخی برای او به 
شــمار می رفت. حاال بايرن برای جذب اين مربی، 2۵ ميليون 
يورو به باشگاه اليپزيک پرداخت می كند. برای يوليان حقوق 
ساالنه 1۵ ميليون يورو نيز در نظر گرفته شده است. او تا امروز 
خودش را در قامت يک مربی جذاب به اثبات رســانده اما هيچ 
جام مهمی را فتح نكرده است. اتفاقی كه در مونيخ برای اين مربی 
رخ خواهد داد. در مقابل هانسی فليک هم پس از اختالف نظر با 
صالح  حميدزيچ، به دنبال يک تيم ديگر برای خودش خواهد بود. 
او در يک دوراهی مهم قرار دارد. چراكه هم از يوونتوس پيشنهاد 
دريافت كرده و هم از تيم ملی آلمان پيشنهاداتی داشته است. به 
نظر می رسد كار كردن در تيم ملی آلمان، تجربه جذاب تری برای 
اين مربی خواهد بود. او قبل از اين نيز سابقه نشستن روی نيمكت 

ژرمن ها به عنوان كمک مربی را داشته است.

آریا طاری

الشــارجه، پاختاكور و نيــروی هوايی عراق. 
تراكتور بايد برای ايستادن در چنين گروهی، كامال 
خوشحال باشد. چراكه هيچ كدام از اين تيم ها نه 
سابقه قهرمانی در قاره را دارند و نه حتی توانسته اند 
در فينال آسيا به ميدان بروند. تيم تبريزی در يک 
گروه معمولی، شانس صدرنشينی را از دست داده 
و بعيد نيست در نهايت از صعود هم باز بماند. با اين 
وجود رسول خطيبی چنان با آب و تاب از قدرت 
تيم های حاضر در اين گروه حرف می زند كه انگار 
توقع دارد مردم تبريز در صورت صعود تيم شان، به 
خيابان ها بيايند و اين اتفاق را جشن بگيرند! اين 
صحبت ها به جز كاهش روحيه ستاره های تيم و 
كوچک تر كردن تراكتور، هيچ خروجی ديگری 

برای باشگاه نخواهد داشت.
همه مصاحبه های رســول خطيبی در ليگ 
قهرمانان آســيا، يک وجه اشــتراک دارند و آن، 
اشــاره تكراری آقای مربی به »قدرت« تيم های 
همگروهی است. خطيبی طوری در مورد گروهش 
صحبت می كند كه انگار با رئال مادريد، پی اس جی 

و منچسترسيتی در يک گروه قرار گرفته است. 
وقتی »واقعيت« به اندازه كافی قانع كننده نيست، 
خطيبی اصرار دارد كه فانتزی های ذهنی خودش 
را جايگزين آن كند. حقيقت آن است كه تراكتور 
در يک گروه كامال معمولی قــرار گرفته و صعود 
نكردن از چنين گروهی، يک فاجعه بزرگ برای 
اين تيم به شمار می رود. جهت صحبت های رسول 
خطيبی اما كامال متفاوت است. او به شكل عجيبی 
روی قدرت تيم های ديگر اين گروه مانور می دهد 
تا عملكردش را بهتر از آن چه هســت در معرض 
نمايش بگذارد. هواداران امروز دنيای فوتبال اما 
چنين فرضيه هايي را به سادگی باور نمی كنند. 
امروز با چند كليک ساده، همه می توانند به عمق به 
روز ترين اطالعات در مورد فوتبال برسند. آن وقت 
به راحتی معلوم می شود كه چه كسانی در حال 
بزرگ نمايی تيم های حريف برای رســيدن به 

اهداف شخصی خودشان هستند.
شايد خود رسول خطيبی وقتی برای پی بردن 
به قوانين پايه ای قرعه كشــی رقابت های ليگ 
قهرمانان نداشــته و خودش از اين ماجرا باخبر 
نباشد اما كاش حداقل يک نفر در باشگاه تراكتور به 

او توضيح بدهد كه قرعه ها در مرحله گروهی ليگ 
قهرمانان بر اساس پديده ای به نام »سيدبندی« 
تقسيم می شوند. اينكه پرسپوليس به نسبت ساير 
تيم های ايرانی گروه مناسب تری را در اختيار دارد، 
»گناه« اين تيم نيست. اگر تراكتور هم بتواند در 
فينال اين فصل ليگ قهرمانان آسيا حاضر شود 
و در ليگ برتر ايران هم به قهرمانی برسد، امتياز 

بيشتری به دست می آورد و طبيعتا فصل 
گذشته در »سيد يک« قرار می گيرد. 
قاعدتا بايد بيــن تيم قهرمان چهار 
دوره گذشته ليگ برتر و فيناليست 
آسيا با ســاير تيم ها تفاوتی وجود 

داشته باشــد. همين تفاوت، 
موجب باالرفتن »انگيزه« 

تيم ها می شود. چراكه 
آنهــا می داننــد 

موفــق  گــر  ا
باشــند و خوب 
نتيجه بگيرند، 

فصل آينــده گروه 
ساده تری در انتظارشان 

خواهد بود. با وجــود اصرار 
رســول خطيبی به »سخت« 
بودن گروه تراكتورســازی، اين 
تيم حداقل نســبت به استقالل 
و فــوالد خوزســتان، گــروه به 

مراتب ســاده تری دارد. اگر دو گروه »مرگ« در 
رقابت های اين فصل ليگ قهرمانان آسيا وجود 
داشته باشــد، يكی از اين 
گروه ها بدون هيچ شک 
و ترديدی گــروه فوالد 
خوزستان است و ديگری 
هم به استقالل تعلق دارد. 
فوالدی ها در مرحله گروهی 
ليگ قهرمانان آســيا، بايد 
با تيم هــای فوق العاده ای 
مثل النصر و الســد مسابقه 
می دادند. الســد قهرمان بدون 
شكست ليگ قطر بود و النصر هم 
با فوجی از ستاره، در اوج قرار داشت. 
كار استقالل هم بســيار سخت به نظر 
می رسيد. چراكه االهلی به عنوان يكی 
از تيم های پرســتاره جام و همچنين 
الدحيل با چند فوتباليست استثنايی، 
رقبای دندانگيری برای آبی های پايتخت 
بودند. تراكتور اما رقابت صدرنشينی در 
گروه را به شــارجه ای واگذار كرد كه 
خودش در فاصله ســه هفته به پايان 
ليگ امارات در جــدول تيم چهارم به 
شمار می رود. نيروی هوايی عراق هم كه 
اصال تيم فوق العاده ای به نظر نمی رسد. 
در حقيقت برخالف آن چه خطيبی به 

زبان می آورد، تراكتور در گروه سختی قرار نگرفته 
است. او تاكيد دارد كه بايد بيشتر از دو تيم از اين 
گروه صعود كنند اما شايد در پايان رقابت ها، تنها 
يک تيم از اين گروه راهی مرحله بعدی شــود و 
همان يک تيم هم در اولين مسابقه حذفی، طعم 

حذف را بچشد! 
اين ديگــر به يــک »اپيدمــی« در تراكتور 
تبديل شــده كه هيچ كس در اين باشگاه، روی 
مســئوليت های خودش متمركز نيست و همه 
در آن، دائما در مــورد ديگران نظــر می دهند. 
بازيكنان مــدام درباره داوری حــرف می زنند، 
مربيان به قرعه تيم های رقيب می پردازند و مالكان 
باشگاه هم كه هميشــه با جنجال های عجيب 
و اتهام زدن به ســايرين، مهمــان تيترهای اول 
هستند. اگر تراكتوری ها به جای زير سوال بردن 
موفقيت ديگران، همين فرمول را برای خودشان 
پياده می كردند و از تجربــه تيم های موفق بهره 
می گرفتند، حاال بردن جــام حذفی بزرگ ترين 
دستاورد تاريخ شان به شمار نمی رفت. خطيبی 
و تيمش شبيه آنهايی شده اند كه در يک ماراتن به 
جای دويدن و تالش كردن، در همان خط استارت 
می ايستند و موفقيت افرادی را زير سوال می برند 
كه خودشان را به هر قيمتی به خط پايان رسانده اند. 
تراكتور با اين روحيه، حتی اگر از مرحله گروهی 
ليگ قهرمانان آســيا صعود كند، بــاز هم آينده 

روشنی در اين تورنمنت نخواهد داشت.

رونمایي از سرمربي جدید بایرن مونیخ

دانكه هانسی، هالو يوليان!

رسول خطیبی و داستانی که دیگر تکراری شده است

كوتاه بيا آقای مربی! 

شاید این باخت، در »زمان« 
خوبی شکل گرفت. چراکه 

پرسپولیسی ها به این تلنگر 
بزرگ نیاز داشتند. حاال آنها 

متوجه می شوند که کامال 
بدون ضعف نیستند و هنوز 
باید برخی از مشکالت شان 

را در ادامه راه لیگ 
قهرمانان حل کنند
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