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 نياز واليبال بانوان 
به مربي مثل آلكنو

مســابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا شهریور 
۱۴۰۰ برگزار می شود و طبق اعالم فریبا محمدیان، 
نایب رییس زنان فدراسیون ایران قرار است اردوهای 
ملی از خرداد آغاز شود. در این میان هنوز كادر فني 
این تیم مشخص نشده است. مریم هاشمی، مربی و 
كارشناس والیبال زنان هاشمی در این باره و با بیان 
اینکه اگر هدف ایجاد تغییرات اساسی در والیبال زنان 
است به برنامه طوالنی مدت نیاز داریم، گفت:»باید 
یک مربی خارجی بیاید و برنامه ای سه تا پنج ساله 
ارائه بدهد. همه مربیان ایرانی هم به او كمک كنند 
تا تغییری اساسی ایجاد شود. مثل زمانی كه آقای 
والسکو در ایران حضور داشت. در غیر این صورت 
با اردوهای كوتاه مدت توقع مقام غیرمعقول است. 
مربی فقط به اسم خارجی نمی خواهیم. در سال های 
گذشــته یک مربی به ایران آوردیم كه مربیگری 
بین المللی خود را در ایران گرفت و هنوز نمی دانیم بر 
چه اساسی تایید شد. ما به كسانی مثل سطح مردان 
نیاز داریم. با اینکه مربیان مرد ما خیلی خوب هستند 
اما اكنون آلکنو آمده كه شاید مسابقات بیشتری را 
تجربه و با تیم های بزرگتری كار كرده است. ما هم 

چنین كسانی برای بخش زنان می خواهیم.« 
    

 واكسيناسيون دختران 
فوتبال و فوتسال

باتوجه به در پیش بودن مسابقات تیم های ملی 
فوتبال و فوتسال بانوان و لزوم واكسینه شدن آنها 
پیش از اعزام به رقابت ها،  قرار اســت با مساعدت 
وزیر و معاونین بهداشت نسبت به واكسینه شدن 
اعضای تیم های فوتبال و فوتسال بانوان در زمانبندی 
مناســب اقدام شود. شــهاب الدین عزیزی خادم 
رییس فدراسیون فوتبال در این باره گفت:»ما در 
فدراســیون فوتبال معتقد به نگاه یکسان و لزوم 
ایجاد شرایط مناسب و برابر برای تیم  های ملی در 
همه رده ها هستیم. از اینکه وزارت بهداشت ما را در 
اجرای این هدف در بخش پزشکی یاری كرده، بسیار 
سپاسگزارم. از دكتر امین نوروزی و دكتر تقوی نژاد 
برای این لطف بزرگ تشــکر می كنم كه شرایطی 
فراهم كردند تا واكسینه شدن تیم ملی فوتسال و 
فوتبال بانوان هم در كنار تیم ملی فوتبال بزرگساالن 

برای اعزام هایی كه در پیش داریم انجام شود.« 
    

نگاه نوشاد عالميان به انصرافي ها
در رقابت های انتخابی المپیک تنیس روي میز 
در قاره آسیا كه یک نماینده باید انتخاب می شد، نیما 
عالمیان توانست با شکست حریف قزاق جواز حضور 
در المپیک توكیو را كسب كند. در این بین نوشاد 
برادر وی هم كه در دو المپیک قبلی حضور داشت، 
نتوانست سهمیه را به صورت مستقیم بگیرد و باید 
منتظر رقابت های قاره های دیگر و رنکینگ می ماند 
كه حاال پس از اینکه تیم های اســلواكی، استرالیا، 
كوبا و كانادا در میکس دوبل ســهمیه گرفتند، با 
این شرایط دیگر شانســی برای رسیدن به توكیو 
ندارد. نابغه تنیس روی میز ایران تنها در یک حالت 
می تواند سهمیه را بگیرد كه یک بازیکن از حضور در 
توكیو انصراف دهد كه خیلی بعید می رسد این اتفاق 
بیفتد. قرار است در تاریخ 3۰ خرداد اسامی نفرات 

نهایی المپیک توكیو اعالم شود.
    

سليمي، در كادر سرپرستي المپيك
نشســت كادر سرپرســتی كاروان اعزامی 
ایران به المپیــک ۲۰۲۰ توكیو بــا حضور رضا 
صالحي امیــري رییس كمیته ملــی المپیک و 
اعضای كادر در محل كمیته ملی المپیک برگزار 
شد. در این نشســت نصرا... سجادي سرپرست 
كاروان اعزامي به المپیک اعضاي كادر سرپرستي 
را نیز معرفي كرد. به این ترتیب در المپیک توكیو 
پیمان فخری معــاون كاروان، فریــد فتاحیان 
مسئول امور بین الملل كاروان، محمود عبداللهی 
مسئول رســانه ای كاروان، اصغر فرخی مسئول 
امنیت كاروان، دكتر غالمرضا نوروزی مســئول 
پزشکی كاروان،  سیداحمد بابایی مسئول مالی 
كاروان، حمید سالمی مسئول تشریفات كاروان، 
بهداد ســلیمی عضو كادر سرپرســتی كاروان ، 
مهدی چراغــی عضو كادر سرپرســتی كاروان، 
فاطمه موسوی زاده عضو كادر سرپرستی كاروان 
و دكتر اشکان اردیبهشت عضو كادر سرپرستی 
كاروان خواهند بود. دكتر سجادی همچنین به 

بیان مسئولیت های هركدام از آنها پرداخت. 

منهای فوتبال

آریا طاری

کرنرهــای  و  لیورپــول 
»دراماتیک«، داستانی است که 
ظاهرا هرگز تکراری نخواهد شد. 
این بار در آخرین ثانیه های تقابل با 
وست بروم و در شرایطی که قرمزها 
برای نزدیک شدن به لیگ قهرمانان 
به شدت به پیروزی نیاز داشتند، 
ضربه سر »آلیسون بکر« یک گل 
فوق العاده را برای این تیم رقم زد. او 
که بعد از این گل کامال احساساتی 
شده بود، آرزو داشت که پدرش 
هنوز زنده بود و این صحنه را تماشا 
می کرد. آلیسون اولین سنگربان 
گل زن در تاریخ لیگ برتر نیست 
اما بدون شک، یکی از مهم ترین 

و فراموش نشدنی ترین گل ها را 
در تاریخ این رقابت به ثمر رسانده 

است.
    

پیتر اشمایکل
از زمــان شــروع رقابت های لیگ 
برتر انگلیس با فرمــت جدید، »پیتر 
اشمایکل« اولین ســنگربانی بود كه 
موفق به گل زنی در این لیگ شد. ستاره 
درخشان دانماركی در روزهایی كه برای 
باشگاه استون ویال به میدان می رفت، 
با یک والی دیدنــی دروازه اورتون را باز 
كرد تا »نهمیــن« گل دوران حرفه ای 
را به ثمر برساند. او قبال 6 بار در فوتبال 
دانمارک موفق به گل زنی شــده بود و 
یک بار هم در جام یوفا در ســال ۱995 
برای یونایتد گل زنی كرد. با وجود گل 

جذاب اشــمایکل به اورتون در آخرین 
دقایق بازی، استون ویال در آن مسابقه با 
نتیجه سه بر دو از حریف شکست خورد.

برد فریدل
سه سال بعد از پیتر اشمایکل، این 
برد فریدل بود كه به دومین گلر گل زن 
در تاریخ لیگ برتر تبدیل شد. این ماجرا 
یکی از دیوانه وارترین پایان  ها را در یکی 
از مسابقه های لیگ برتری رقم زد. برد 
كه بــرای اورتون به میــدان می رفت، 
توانست در آخرین لحظات، دیدار برابر 
چارلتون را به تســاوی دو-دو بکشاند. 
او تصــور می كرد كه یــک امتیاز مهم 
برای تیمش به دست آورده است با این 
وجود ثانیه هایی بعد كالوس یانســن 
گل برتری چارلتون را به ثمر رســاند و 
ورزشــگاه را منفجر كرد. این گل، یک 

ضربه بزرگ برای سنگربان آمریکایی 
بود. او می توانســت قهرمان اول و آخر 
آن نبرد باشد اما شکســت تیم، باعث 
شد گل فریدل خیلی زود به فراموشی 

سپرده شود.
پل رابینسون

مــاه مــارس ۲۰۰7 بود كه اســم 
پل رابینســون به خاطر یــک اتفاق 
حیرت انگیز، در همه دنیا بر سر زبان ها 
افتاد. رابینسون كه گلر اصلی تیم ملی 
انگلیس نیز به شمار می رفت، یک توپ را 
از حوالی محوطه جریمه خودی به طرف 
دروازه حریف شوت كرد. او فکرش را هم 
نمی كرد این توپ مســتقیما به درون 
دروازه »بن فاستر« برود اما این اتفاق رخ 
داد و دروازه واتفورد به همین سادگی باز 
شد. تاتنهام با این گل دیدنی، با نتیجه دو 

بر یک از واتفورد جلو افتاد. آنها در لحظات 
پایانی گل سوم را هم به ثمر رساندند تا 
كار حریف را یکسره كنند. در حقیقت پل 
رابینسون اولین گلر تاریخ لیگ برتر بود 
كه با گل زدن، به »پیروز شدن« تیمش 
كمک كرد. چراكه دو گلر گل زن قبلی، 
نتوانســته بودند با برد از زمین مسابقه 

خارج شوند.
تیم هاوارد

درست مثل برد فریدل، این گلر هم از 
فوتبال آمریکا به لیگ برتر معرفی شد و 
فراموش نشدنی ترین لحظه اش را با زدن 
یک گل در لیگ انگلیس جشن گرفت. او 
با وجود باز كردن دروازه رقیب كه البته 
تحت تاثیر وزش شدید باد صورت گرفته 
بود، به جای خوشحالی كردن تصمیم 
گرفت با گلــر تیم روبــه رو یعنی آدام 
بوگدان ابراز همدردی كند. این اولین و 
آخرین بار بود كه سنگربان آن روزهای 
اورتون در دوران فوتبالش گل می زند اما 
هاوارد عالقه زیادی به جشن گرفتن این 
گل نداشت. جالب اینکه هاوارد بعدها 
اعالم كرد كه اصال از این اتفاق خوشحال 
نشده و دوست ندارد دوباره این ماجرا را 
در دوران فوتبالش تجربه كند. او تاكید 
داشت كه این اتفاق اصال »زیبا« نیست و 
می تواند آینده شغلی سنگربان حریف 
را به خطر بیندازد. جالب اینکه در پایان 
همان مسابقه هم، اورتون شکست خورد. 
دو گل از دیوید ان گوک و گری كیهیل، 
بولتون را صاحب یک پیروزی حساس 
كرد. پس از این نبرد، تیم هاوارد به خاطر 
رفتار خیره كننده اش، مورد ســتایش 

رسانه ها و هواداران فوتبال قرار گرفت.
آسمیر بگوویچ

به چنــد دلیــل، ایــن یکــی از 
تاریخی تریــن گل ها در همــه ادوار 
لیگ برتر به شمار می رود. اول از همه، 

»فاصله« این توپ با دروازه تیم روبه رو 
بسیار زیاد بود. آســمیر در لحظه زدن 
توپ، آن را درســت روی خط محوطه 
فنی دروازه بان كاشــته بود. این توپ 
دقیقا 9۱ متر و 9 ســانتی متر با دروازه 
ساوتهمپتون فاصله داشت و توانست 
اســم بگوویچ را وارد كتاب ركوردهای 
لیگ برتر كند. نام او در كتاب ركوردهای 
گینس به عنوان زننــده دورترین گل 
در یک رقابت فوتبــال حرفه ای، ثبت 
شد. استوک ســیتی حتی با وجود این 
گل خاص، برنده این مســابقه نشد اما 
تا چندین روز بعد، همه از شاهکار گلر 

بوسنیایی صحبت می كردند.
آلیسون بکر

آلیسون حاال ششــمین دروازه بان 
گل زن در تاریخ لیگ برتر محســوب 
می شــود. اگر لیورپولی هــا بتوانند به 
رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان 
اروپا برســند، بدون تردید این اتفاق را 
بیشتر از همیشه مدیون گلر برزیلی شان 
هستند. ستاره ای كه با یک پرش و یک 
ضربه به موقع، تیمــش را صاحب یک 

پیروزی فوق العاده حساس كرد.

همه گلرهای گل زن در تاریخ لیگ برتر

سوپرمن وارد می شود! 

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

اولین قدم هــای حرفه ای وزنه برداری زنــان در ایران، با 
قدرت برداشته شده و استعدادهای تازه این رشته، توانسته اند 
خودی نشان بدهند اما درســت مثل همه قدم های »اول« 
دیگر، روبه رو شدن با ضدموج از سوی طیف سنتی تر، خیلی 
هم عجیب نیســت. این بار نوبت به یک سلبریتی رسیده كه 
علیه برخی ورزشکاران زن موضع بگیرد. یک بازیگر كه انتظار 
دارد قهرمانان زن همین امروز تمریــن را رها كنند، به خانه 
بیاورند، دستورات همسر یا پدرشان را خوب گوش بدهند و 
مثل یک ربات، همان كاری را انجام بدهند كه ازشان خواسته 
شده است. خوشــبختانه اما قاطبه مردان ایرانی، اصال مثل 

داریوش ارجمند فکر نمی كنند.
فرو رفتن توی نقش ها، فقط تا جایی خوب اســت كه آن  
نقش ها هم درست و حسابی باشند. نه اینکه برای مدتی در 
كلیشه »مرد مقتدر« فرو بروی و در سال ۲۰۲۱، دیگر فرصت 
خارج شدن از آن را از دست بدهی. آن طرف دنیا، دارند پروژه 
فرســتادن انســان به مریخ را نهایی می كنند و هر روز یک 
كشف جدید انجام می دهند و اینجا، زمان ما با گوش دادن به 

بازیگر مسنی هدر می رود كه وزنه برداری زنان را یک فاجعه 
بزرگ می داند و برای این ورزش، فریاد وااسفا سر می دهد. از 
كسی كه به خاطر بازی در نقش »مالک اشتر« برای همیشه 
قید ورزش بیلیارد را زده، نباید انتظار بیشــتری هم داشته 
باشــیم. كســی كه توقع دارد بازی كردن در رشته ای مثل 
بیلیارد، مغایر با ارزش های دینی و مذهبی است، طبیعتا باید 
چنین دیدگاه اشــتباه و یک طرفه ای راجع به رشته ای مثل 

وزنه برداری زنان داشته باشد.
تاسفبار اســت كه یک نفر به صرف بازی در چند فیلم و 
سریال، به خودش اجازه می دهد كه بدون داشتن اطالعات 
كافی، در مورد ورزش زنان اظهارفضل كند. آن ورزشــکاری 
كه شما با عبارت زشِت »اون لهستانیه« توصیفش می كنید، 
خانم لیال رجبي متولد بالروس است كه با همه قلبش تصمیم 
گرفته برای ایران و زیر پرچم ایران با ورزشکاران دیگر مسابقه 
بدهد. رجبي البته اصال وزنه بردار نیســت و در رشته پرتاب 
وزنه فعالیت می كند اما در ایران، هســتند وزنه بردارانی كه 
افتخار می آفرینند و حتی ركوردهای ســخت و ســنگین را 
جابه جا می كننــد. از دیدگاه آقای بازیگــر، »وزنه برداری« 
زنان موجب از دســت رفتن رحم و از بین رفتن شانس تولد 

فرزند در آنها می شود. چنین موضوعی هرگز در »پزشکی« 
جایگاهی نداشته و تا امروز هیچ وقت به اثبات نرسیده است. 
اگر واقعا وزنه برداری چنین لطمه هایی به زنان می زد، خیلی 
از كشورهای دنیا شاهد رشد استعدادهای متعدد در این رشته 
ورزشــی نبودند. همه دنیا به چنین استعدادهایی در نبرد با 
پوالد سخت می بالد اما در ایران وزنه برداران زن در كنار تحمل 
همه سختی ها، باید نیش و كنایه های یک بازیگر سالخورده 
را هم تحمل كنند. بازیگری كه ظاهرا می خواهد به هر قیمتی 
توی دید باشد و اگر ســریالش هم نگرفت، با مصاحبه كردن 
برای خودش مخاطب به وجود بیاورد. اصال به فرض كه تئوری 
پزشکی خاص آقای ارجمند درست بود و وزنه برداری موجب 
نازایی بانوان می شد. آ   ن وقت یعنی آنها دیگر حق نداشتند به 
سراغ این ورزش بروند؟ یعنی اگر دختری تصمیم بگیرد به 
جای فرزند داشتن به سراغ مدال طال و ورزش قهرمانی برود، 
این موضوع به تنهایی او را مستوجب سرزنش می كند؟ جناب 
ارجمند ظاهرا حقی به نام تصمیم گیری در زندگی شخصی 

را برای زنان قائل نیستند.
 ماجرا زمانی تلخ تر می شــود كه به یاد بیاوریم این آقای 
بازیگر با این اعتقــادات خاص، زمانی »مشــاور فرهنگی« 
باشــگاه اســتقالل بوده اســت. در دوران مدیریــت بهرام 
افشــارزاده، اوضاع اســتقالل آنقدر بحرانی بود كه یک نفر 
مثل داریوش ارجمند با این دیدگاه اعورانه نسبت به ورزش، 
توانسته بود در این باشگاه پســت بگیرد. او فعالیت هایی را 

نیز در اطراف ورزش های زورخانه ای انجــام داده و چند بار 
هم به اردوهای تیم های مختلف، مثل تراكتورســازی تبریز 
رفته است. اعتقادات و باورهای ورزشی آقای ارجمند، برای 
خودش محترم است اما كاش او و امثال او دیگر به هیچ قیمتی 
در اطراف ورزش آفتابی نشــوند. همین حاال زنان و دختران 
زیادی آماده هســتند تا زیر پرچم ایران بدرخشــند و برای 
این مملکت، افتخار به دســت بیاورند. آنها نه خودشــان را 
»پایین تر« از مردها می دانند، نه همانند تصور جناب ارجمند 
به دنبال كســب درآمد برای »الک ناخن« هستند و نه باور 
دارند كه مرد رییس خانه است و زن باید در نقش فرمانبردار 
فرو برود. باور كنید از زمانی كه صحبت هایی شــبیه به این 
»خریدار« داشتند، حداقل چند دهه سپری شده است. حاال 
ورزش زنان گاهی حتی پا به پای ورزش مردان جدی گرفته 
می شود و در ورزش ایران هم بانوان پا به پای آقایان می جنگند 
و تالش می كنند. چنین حرف هایی هم نمی تواند روحیه یک 
ورزشکار را زیر ســوال ببرد. اتفاقا وسط همین تلخی هاست 
كه اراده واقعی یک ورزشــکار، خودش را نشان می دهد. اگر 
»انتخاب« كردید كه بخشــی از این راه سخت باشید، نباید 
وقت تان را صرف نگران شدن برای این تفکرات زنگارگرفته 
كنید. دنیای امروز، دنیای »تکامل« در عین دانستن دقیق 
»تفاوت «ها اســت. نه دنیایی كه امثــال داریوش ارجمند 
ترسیم می كنند. پر از شکاف، پر از خود بزرگ بینی و سرشار 

از تبعیض و نابرابری.

هفته ماقبل پایانــی اللیگا، چرخش های 
داستانی خاص خودش را داشت. هفته ای كه 
شاید سرنوشت تیم قهرمان را تا حدود زیادی 
معلوم كرد و احتماال به دوران كاری یک مربی 
دیگر روی نیمکت تیمش، پایان داد. تا اواسط 
نیمه اول دیدارهای همزمان این هفته، بارسا 
با یک گل از ســلتا جلو بود و رئال و آتلتی با 
تســاوی به كار ادامه می دادند. این نتایج به 
آن معنا بودند كه بارســا به كورس قهرمانی 
در هفته پایانی برمی گشــت و همه چیز به 
روز آخر كشیده می شد. تنها ۱۰ دقیقه بعد از 
گل زنی لئو مسی اما سانتی مینا مسابقه را به 
تساوی كشاند و هر سه مسابقه در پایان نیمه 
اول با تساوی به پایان رسیدند. در نیمه دوم، 

اتفاق های به مراتب جالب تری رخ داد. اواسط 
نیمه دوم بود كه ناچو، اولین گل را برای رئال 
مادرید روبه روی بیلبائو به ثمر رساند. با این 
نتیجه، رئال در آستانه هفته پایانی، به صدر 
جدول برمی گشت و شانس اول قهرمانی به 
شــمار می رفت. لحظاتی بعد، اوساسونا هم 
دروازه اتلتیکو را باز كرد تا همه چیز به سود 
زیزو و شــاگردها رقم بخــورد. در نیوكمپ، 
بارسا چند موقعیت فوق العاده را از دست داد 
و مارتین برایثویت مقابل دروازه تقریبا خالی، 

توپ را به بیرون زد. 
درســت در همان دقایقی كه جانشــین 
»ســوارز« در بارســا فاجعه می آفرید، خود 
لوئیزیتــو در تركیــب اتلتی گــرد و خاک 
می كرد. پسران سیمئونه كه فقط ۱۰ دقیقه 
با از دست دادن صدر جدول فاصله داشتند، 
با گل رنان لودی به بازی برگشتند و سرانجام 
با ضربه نهایی ســوارز، صدر جــدول را پس 
گرفتند. این درســت همان خریدی بود كه 

انگار سرنوشــت این فصل روخی بالنکوس 
را رقم زد. بارســا در غیاب سوارز، از همیشه 
ضعیف تر شد و اتلتیکو با داشتن این مهاجم، 
مدعی شــماره یک اللیگا بود. حــاال قرمز و 
سفیدها فقط به اندازه یک برد با بردن اللیگا 
فاصله دارند. اتفاقی كه در دوران ســیمئونه 
فقط یک بار دیگــر برای این تیــم رخ داده 
اســت. آ نها با یک قرارداد »رایگان« پســر 

ضدكهکشانی بارســا را تحویل 
گرفتند و حــاال به 

شکل كنایه آوری، خود بارسلونا در حسرت 
از دست دادن این ستاره به سر می برد.
به نظر می رســد قهرمانی آتلتی، 

سرنوشت نیمکت های رئال 

و بارســا برای فصل آینــده را عوض خواهد 
كرد. زیدان به دنبال ترک رئال مادرید است 
و با وجود بی میلی باشگاه، ظاهرا این تصمیم 
را عملی خواهد كرد. این دومین بار است كه 
زیزو از رئال جدا می شود اما برخالف تجربه 
قبلی، این بار خبری از بــردن جام نبوده 
و رئال در آســتانه پشت سر گذاشتن یک 
فصل بدون جام است. در بارسا هم همه چیز 
علیه رونالد كومان است. شکست روبه روی 
سلتا، شرایط را برای این مربی به شدت 
پیچیده كرده و بعید به نظر می رســد 
كه او فصل آینده روی نیمکت این تیم 
دوام بیاورد. شاید ژاوی همین حاال هم 
در راه بارسلون باشد تا نیمکت تیم را به 
دست بیاورد. این شکست شاید به معنای 
پایان دوران مربی هلندی در كاتالونیا باشد. 
مردی كه برای پیوســتن به بارسا تیم ملی 
هلند را در بهترین شــرایط به حال خودش 

رها كرده بود.

در ادامه واکنش ها به اظهارنظر عجیب آقای بازیگر به وزنه برداری بانوان

ستایش صفر! 

لوئیزیتو؛ مردی که سرنوشت را عوض کرد

ضدكهكشان!

ماه مارس 2007 بود که اسم 
پل رابینسون به خاطر یک 
اتفاق حیرت انگیز، در همه 

دنیا بر سر زبان ها افتاد. 
رابینسون که گلر اصلی 
تیم ملی انگلیس نیز به 

شمار می رفت، یک توپ 
را از حوالی محوطه جریمه 

خودی به طرف دروازه 
حریف شوت کرد
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