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منهای فوتبال

نياز واليبال بانوان
به مربيمثل آلكنو

مســابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا شهریور
 ۱۴۰۰برگزارمیشودوطبقاعالمفریبامحمدیان،
نایبريیسزنانفدراسیونایرانقراراستاردوهای
ملی از خرداد آغاز شود .در اين ميان هنوز كادر فني
اينتيممشخصنشدهاست.مریمهاشمی،مربیو
کارشناس والیبال زنان هاشمی در اين باره و با بیان
اینکهاگرهدفایجادتغییراتاساسیدروالیبالزنان
است به برنامه طوالنی مدت نیاز داریم ،گفت«:باید
یک مربی خارجی بیاید و برنامهای سه تا پنج ساله
ارائه بدهد .همه مربیان ایرانی هم به او کمک کنند
تا تغییری اساسی ایجاد شود .مثل زمانی که آقای
والسکو در ایران حضور داشت .در غیر این صورت
با اردوهای کوتاه مدت توقع مقام غیرمعقول است.
مربیفقطبهاسمخارجینمیخواهیم.درسالهای
گذشــته یک مربی به ایران آوردیم که مربیگری
بینالمللیخودرادرایرانگرفتوهنوزنمیدانیمبر
چهاساسیتاییدشد.مابهکسانیمثلسطحمردان
نیازداریم.بااینکهمربیانمردماخیلیخوبهستند
اما اکنون آلکنو آمده که شاید مسابقات بیشتری را
تجربه و با تیمهای بزرگتری کار کرده است .ما هم
چنینکسانیبرایبخشزنانمیخواهیم».

واكسيناسيون دختران
فوتبال و فوتسال

باتوجه به در پیش بودن مسابقات تیمهای ملی
فوتبال و فوتسال بانوان و لزوم واکسینه شدن آنها
پیش از اعزام به رقابتها ،قرار اســت با مساعدت
وزیر و معاونین بهداشت نسبت به واکسینه شدن
اعضایتیمهایفوتبالوفوتسالبانواندرزمانبندی
مناســب اقدام شود .شــهابالدین عزیزی خادم
رییس فدراسیون فوتبال در اين باره گفت«:ما در
فدراســیون فوتبال معتقد به نگاه یکسان و لزوم
ایجاد شرایط مناسب و برابر برای تیمهای ملی در
همه ردهها هستیم .از اینکه وزارت بهداشت ما را در
اجرایاینهدفدربخشپزشکییاریکرده،بسیار
سپاسگزارم .از دکتر امین نوروزی و دکتر تقوینژاد
برای این لطف بزرگ تشــکر میکنم که شرایطی
فراهم کردند تا واکسینه شدن تیم ملی فوتسال و
فوتبالبانوانهمدرکنارتیمملیفوتبالبزرگساالن
برایاعزامهاییکهدرپیشداریمانجامشود».

نگاه نوشاد عالميانبهانصرافيها

در رقابتهای انتخابی المپیک تنيس روي ميز
درقارهآسیاکهیکنمایندهبایدانتخابمیشد،نیما
عالمیانتوانستباشکستحریفقزاقجوازحضور
در المپیک توکیو را کسب کند .در این بین نوشاد
برادر وی هم که در دو المپیک قبلی حضور داشت،
نتوانست سهمیه را به صورت مستقیم بگیرد و باید
منتظررقابتهایقارههایدیگرورنکینگمیماند
که حاال پس از اینکه تیمهای اســلواکی ،استرالیا،
کوبا و کانادا در میکس دوبل ســهمیه گرفتند ،با
این شرایط دیگر شانســی برای رسیدن به توکیو
ندارد .نابغه تنیس روی میز ایران تنها در یک حالت
میتواندسهمیهرابگیردکهیکبازیکنازحضوردر
توکیوانصرافدهدکهخیلیبعیدمیرسدایناتفاق
بیفتد .قرار است در تاریخ  30خرداد اسامی نفرات
نهاییالمپیکتوکیواعالمشود.

سليمي ،دركادرسرپرستيالمپيك

نشســت کادر سرپرســتی کاروان اعزامی
ایران به المپیــک  ۲۰۲۰توکیو بــا حضور رضا
صالحياميــري ريیس کمیته ملــی المپیک و
اعضای کادر در محل کمیته ملی المپیک برگزار
شد .در اين نشســت نصرا ...سجادي سرپرست
كاروان اعزامي به المپيك اعضاي كادر سرپرستي
را نيز معرفي كرد .به اين ترتيب در المپيك توكيو
پیمان فخری معــاون کاروان ،فریــد فتاحیان
مسئول امور بینالملل کاروان ،محمود عبداللهی
مسئول رســانهای کاروان ،اصغر فرخی مسئول
امنیت کاروان ،دکتر غالمرضا نوروزی مســئول
پزشکی کاروان،سیداحمد بابایی مسئول مالی
کاروان ،حمید سالمی مسئول تشریفات کاروان،
بهداد ســلیمی عضو کادر سرپرســتی کاروان،
مهدی چراغــی عضو کادر سرپرســتی کاروان،
فاطمه موسویزاده عضو کادر سرپرستی کاروان
و دکتر اشکان اردیبهشت عضو کادر سرپرستی
کاروان خواهند بود .دکتر سجادی همچنين به
بيان مسئولیتهای هرکدام از آنها پرداخت.

آدرنالین 7

همه گلرهای گلزن در تاریخ لیگ برتر

سوپرمن وارد میشود!

آریا طاری

لیورپــول و کرنرهــای
«دراماتیک» ،داستانی است که
ظاهرا هرگز تکراری نخواهد شد.
اینباردرآخرینثانیههایتقابلبا
وستبرومودرشرایطیکهقرمزها
براینزدیکشدنبهلیگقهرمانان
به شدت به پیروزی نیاز داشتند،
ضربه سر «آلیسون بکر» یک گل
فوقالعادهرابرایاینتیمرقمزد.او
که بعد از این گل کامال احساساتی
شده بود ،آرزو داشت که پدرش
هنوززندهبودواینصحنهراتماشا
میکرد .آلیسون اولین سنگربان
گلزن در تاریخ لیگ برتر نیست
اما بدون شک ،یکی از مهمترین

و فراموشنشدنیترین گلها را
در تاریخ این رقابت به ثمر رسانده
است.
پیتراشمایکل
از زمــان شــروع رقابتهای لیگ
برتر انگلیس با فرمــت جدید« ،پیتر
اشمایکل» اولین ســنگربانی بود که
موفق به گلزنی در این لیگ شد .ستاره
درخشاندانمارکیدرروزهاییکهبرای
باشگاه استون ویال به میدان میرفت،
با یک والی دیدنــی دروازه اورتون را باز
کرد تا «نهمیــن» گل دوران حرفهای
را به ثمر برساند .او قبال  6بار در فوتبال
دانمارک موفق به گلزنی شــده بود و
یک بار هم در جام یوفا در ســال1995
برای یونایتد گلزنی کرد .با وجود گل

جذاب اشــمایکل به اورتون در آخرین
دقایقبازی،استونویالدرآنمسابقهبا
نتیجهسهبردوازحریفشکستخورد.
بردفریدل
سه سال بعد از پیتر اشمایکل ،این
برد فریدل بود که به دومین گلر گلزن
درتاریخلیگبرترتبدیلشد.اینماجرا
یکی از دیوانهوارترین پایانها را در یکی
از مسابقههای لیگ برتری رقم زد .برد
که بــرای اورتون به میــدان میرفت،
توانست در آخرین لحظات ،دیدار برابر
چارلتون را به تســاوی دو-دو بکشاند.
او تصــور میکرد که یــک امتیاز مهم
برای تیمش به دست آورده است با این
وجود ثانیههایی بعد کالوس یانســن
گل برتری چارلتون را به ثمر رســاند و
ورزشــگاه را منفجر کرد .این گل ،یک

ضربه بزرگ برای سنگربان آمریکایی
بود .او میتوانســت قهرمان اول و آخر
آن نبرد باشد اما شکســت تیم ،باعث
شد گل فریدل خیلی زود به فراموشی
سپردهشود.
پلرابینسون
مــاه مــارس  2007بود که اســم
پل رابینســون به خاطر یــک اتفاق
حیرتانگیز ،در همه دنیا بر سر زبانها
افتاد .رابینسون که گلر اصلی تیم ملی
انگلیسنیزبهشمارمیرفت،یکتوپرا
ازحوالیمحوطهجریمهخودیبهطرف
دروازهحریفشوتکرد.اوفکرشراهم
نمیکرد این توپ مســتقیما به درون
دروازه«بنفاستر»بروداماایناتفاقرخ
دادودروازهواتفوردبههمینسادگیباز
شد.تاتنهامبااینگلدیدنی،بانتیجهدو

بریکازواتفوردجلوافتاد.آنهادرلحظات
پایانی گل سوم را هم به ثمر رساندند تا
کارحریفرایکسرهکنند.درحقیقتپل
رابینسوناولینگلرتاریخلیگبرتربود
که با گل زدن ،به «پیروز شدن» تیمش
کمک کرد .چراکه دو گلر گلزن قبلی،
نتوانســته بودند با برد از زمین مسابقه
خارجشوند.
تیمهاوارد
درستمثلبردفریدل،اینگلرهماز
فوتبال آمریکا به لیگ برتر معرفی شد و
فراموشنشدنیترینلحظهاشرابازدن
یکگلدرلیگانگلیسجشنگرفت.او
با وجود باز کردن دروازه رقیب که البته
تحتتاثیروزششدیدبادصورتگرفته
بود ،به جای خوشحالی کردن تصمیم
گرفت با گلــر تیم روبــهرو یعنی آدام
بوگدان ابراز همدردی کند .این اولین و
آخرین بار بود که سنگربان آن روزهای
اورتوندردورانفوتبالشگلمیزنداما
هاواردعالقهزیادیبهجشنگرفتناین
گل نداشت .جالب اینکه هاوارد بعدها
اعالمکردکهاصالازایناتفاقخوشحال
نشده و دوست ندارد دوباره این ماجرا را
در دوران فوتبالش تجربه کند .او تاکید
داشتکهایناتفاقاصال«زیبا»نیستو
میتواند آینده شغلی سنگربان حریف
را به خطر بیندازد .جالب اینکه در پایان
همانمسابقههم،اورتونشکستخورد.
دو گل از دیوید ان گوک و گری کیهیل،
بولتون را صاحب یک پیروزی حساس
کرد.پسازایننبرد،تیمهاواردبهخاطر
رفتار خیرهکنندهاش ،مورد ســتایش
رسانههاوهوادارانفوتبالقرارگرفت.
آسمیربگوویچ
به چنــد دلیــل ،ایــن یکــی از
تاریخیتریــن گلها در همــه ادوار
لیگ برتر به شمار میرود .اول از همه،

ماه مارس 2007بود که اسم
پلرابینسونبهخاطریک
اتفاقحیرتانگیز،درهمه
دنیا بر سر زبانها افتاد.
رابینسونکهگلراصلی
تیمملیانگلیسنیزبه
شمار میرفت ،یک توپ
را از حوالی محوطه جریمه
خودی به طرف دروازه
حریف شوت کرد
«فاصله» این توپ با دروازه تیم روبهرو
بسیار زیاد بود .آســمیر در لحظه زدن
توپ ،آن را درســت روی خط محوطه
فنی دروازهبان کاشــته بود .این توپ
دقیقا  91متر و  9ســانتیمتر با دروازه
ساوتهمپتون فاصله داشت و توانست
اســم بگوویچ را وارد کتاب رکوردهای
لیگبرترکند.ناماودرکتابرکوردهای
گینس به عنوان زننــده دورترین گل
در یک رقابت فوتبــال حرفهای ،ثبت
شد .استوک ســیتی حتی با وجود این
گل خاص ،برنده این مســابقه نشد اما
تا چندین روز بعد ،همه از شاهکار گلر
بوسنیاییصحبتمیکردند.
آلیسونبکر
آلیسون حاال ششــمین دروازهبان
گلزن در تاریخ لیگ برتر محســوب
میشــود .اگر لیورپولیهــا بتوانند به
رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان
اروپا برســند ،بدون تردید این اتفاق را
بیشترازهمیشهمدیونگلربرزیلیشان
هستند .ستارهای که با یک پرش و یک
ضربه به موقع ،تیمــش را صاحب یک
پیروزیفوقالعادهحساسکرد.

چهره به چهره
لوئیزیتو؛مردیکهسرنوشتراعوضکرد

ضدکهکشان!

هفته ماقبلپایانــی اللیگا ،چرخشهای
داستانی خاص خودش را داشت .هفتهای که
شاید سرنوشت تیم قهرمان را تا حدود زیادی
معلوم کرد و احتماال به دوران کاری 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 کار ادامه میدادند .این نتایج به
آن معنا بودند که بارســا به کورس قهرمانی
در هفته پایانی برمیگشــت و همه چیز به
روز آخر کشیده میشد .تنها  10دقیقه بعد از
گلزنی لئو مسی اما سانتی مینا مسابقه را به
تساوی کشاند و هر سه مسابقه در پایان نیمه
اول با تساوی به پایان رسیدند .در نیمه دوم،

اتفاق روز

اتفاقهای به مراتب جالبتری رخ داد .اواسط
نیمه دوم بود که ناچو ،اولین گل را برای رئال
مادرید روبهروی بیلبائو به ثمر رساند .با این
نتیجه ،رئال در آستانه هفته پایانی ،به صدر
جدول برمیگشت و شانس اول قهرمانی به
شــمار میرفت .لحظاتی بعد ،اوساسونا هم
دروازه اتلتیکو را باز کرد تا همه چیز به سود
زیزو و شــاگردها رقم بخــورد .در نیوکمپ،
بارسا چند موقعیت فوقالعاده را از دست داد
و مارتین برایثویت مقابل دروازه تقریبا خالی،
توپ را به بیرون زد.
درســت در همان دقایقی که جانشــین
«ســوارز» در بارســا فاجعه میآفرید ،خود
لوئیزیتــو در ترکیــب اتلتی گــرد و خاک
میکرد .پسران سیمئونه که فقط  10دقیقه
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 که

انگار سرنوشــت این فصل روخی بالنکوس
را رقم زد .بارســا در غیاب سوارز ،از همیشه
ضعیفتر 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 که در دوران ســیمئونه
فقط یک بار دیگــر برای این تیــم رخ داده
اســت .آنها با یک قرارداد «رایگان» پســر
ضدکهکشانی بارســا را تحویل
گرفتند و حــاال به

در ادامه واکنشها به اظهارنظر عجیب آقای بازیگر به وزنهبرداری بانوان

ستایش صفر!
آریا رهنورد

اولین قدمهــای حرفهای وزنهبرداری زنــان در ایران ،با
قدرت برداشته شده و استعدادهای تازه این رشته ،توانستهاند
خودی نشان بدهند اما درســت مثل همه قدمهای «اول»
دیگر ،روبهرو شدن با ضدموج از سوی طیف سنتیتر ،خیلی
هم عجیب نیســت .این بار نوبت به یک سلبریتی رسیده که
علیه برخی ورزشکاران زن موضع بگیرد .یک بازیگر که انتظار
دارد قهرمانان زن همین امروز تمریــن را رها کنند ،به خانه
بیاورند ،دستورات همسر یا پدرشان را خوب گوش بدهند و
مثل یک ربات ،همان کاری را انجام بدهند که ازشان خواسته
شده است .خوشــبختانه اما قاطبه مردان ایرانی ،اصال مثل
داریوش ارجمند فکر نمیکنند.
فرو رفتن توی نقشها ،فقط تا جایی خوب اســت که آن
نقشها هم درست و حسابی باشند .نه اینکه برای مدتی در
کلیشه «مرد مقتدر» فرو بروی و در سال  ،2021دیگر فرصت
خارج شدن از آن را از دست بدهی .آنطرف دنیا ،دارند پروژه
فرســتادن انســان به مریخ را نهایی میکنند و هر روز یک
کشف جدید انجام میدهند و اینجا ،زمان ما با گوش دادن به

بازیگر مسنی هدر میرود که وزنهبرداری زنان را یک فاجعه
بزرگ میداند و برای این ورزش ،فریاد وااسفا سر میدهد .از
کسی که به خاطر بازی در نقش «مالک اشتر» برای همیشه
قید ورزش بیلیارد را زده ،نباید انتظار بیشــتری هم داشته
باشــیم .کســی که توقع دارد بازی کردن در رشتهای مثل
بیلیارد ،مغایر با ارزشهای دینی و مذهبی است ،طبیعتا باید
چنین دیدگاه اشــتباه و یکطرفهای راجع به رشتهای مثل
وزنهبرداری زنان داشته باشد.
تاسفبار اســت که یک نفر به صرف بازی در چند فیلم و
سریال ،به خودش اجازه میدهد که بدون داشتن اطالعات
کافی ،در مورد ورزش زنان اظهارفضل کند .آن ورزشــکاری
زشت «اون لهستانیه» توصیفش میکنید،
که شما با عبارت ِ
خانم ليال رجبي متولد بالروس است که با همه قلبش تصمیم
گرفته برای ایران و زیر پرچم ایران با ورزشکاران دیگر مسابقه
بدهد .رجبي البته اصال وزنهبردار نیســت و در رشته پرتاب
وزنه فعالیت میکند اما در ایران ،هســتند وزنهبردارانی که
افتخار میآفرینند و حتی رکوردهای ســخت و ســنگین را
جابهجا میکننــد .از دیدگاه آقای بازیگــر« ،وزنهبرداری»
زنان موجب از دســت رفتن رحم و از بین رفتن شانس تولد

شکل کنایهآوری ،خود بارسلونا در حسرت
از دست دادن این ستاره به سر میبرد.
به نظر میرســد قهرمانی آتلتی،
سرنوشت نیمکتهای رئال

فرزند در آنها میشود .چنین موضوعی هرگز در «پزشکی»
جایگاهی نداشته و تا امروز هیچوقت به اثبات نرسیده است.
اگر واقعا وزنهبرداری چنین لطمههایی به زنان میزد ،خیلی
از کشورهای دنیا شاهد رشد استعدادهای متعدد در این رشته
ورزشــی نبودند .همه دنیا به چنین استعدادهایی در نبرد با
پوالد سخت میبالد اما در ایران وزنهبرداران زن در کنار تحمل
همه سختیها ،باید نیش و کنایههای یک بازیگر سالخورده
را هم تحمل کنند .بازیگری که ظاهرا میخواهد به هر قیمتی
توی دید باشد و اگر ســریالش هم نگرفت ،با مصاحبه کردن
برای خودش مخاطب به وجود بیاورد .اصال به فرض که تئوری
پزشکی خاص آقای ارجمند درست بود و وزنهبرداری موجب
نازایی بانوان میشد .آنوقت 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 میکند؟ جناب
ارجمند ظاهرا حقی به نام تصمیمگیری در زندگی شخصی
را برای زنان قائل نیستند.
ماجرا زمانی تلختر میشــود که 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 که یک نفر
مثل داریوش ارجمند با این دیدگاه اعورانه نسبت به ورزش،
توانسته بود در این باشگاه پســت بگیرد .او فعالیتهایی را

و بارســا برای فصل آینــده را عوض خواهد
کرد .زیدان به دنبال ترک رئال مادرید است
و با وجود بیمیلی باشگاه ،ظاهرا این تصمیم
را عملی خواهد کرد .این دومین بار است که
زیزو از رئال جدا میشود 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 کومان است .شکست روبهروی
سلتا ،شرایط را برای این مربی به شدت
پیچیده کرده و بعید به نظر میرســد
که 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 کاتالونیا باشد.
مردی که برای پیوســتن به بارسا تیم ملی
هلند را در بهترین شــرایط به حال خودش
رها کرده بود.

نیز در اطراف ورزشهای زورخانهای انجــام داده و چند بار
هم به اردوهای تیمهای مختلف ،مثل تراکتورســازی تبریز
رفته است .اعتقادات و باورهای ورزشی آقای ارجمند ،برای
خودش محترم است اما کاش 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
«پایینتر» از مردها میدانند ،نه همانند تصور جناب ارجمند
به دنبال کســب درآمد برای «الک ناخن» هستند و نه باور
دارند که مرد ريیس خانه است و زن باید در نقش فرمانبردار
فرو برود .باور کنید از زمانی که صحبتهایی شــبیه به این
«خریدار» داشتند ،حداقل چند دهه سپری شده است .حاال
ورزش زنان گاهی حتی پا به پای ورزش مردان جدی گرفته
میشود و در ورزش ایران هم بانوان پا به پای آقایان میجنگند
و تالش میکنند .چنین حرفهایی هم نمیتواند روحیه یک
ورزشکار را زیر ســوال ببرد .اتفاقا وسط همین تلخیهاست
که اراده واقعی یک ورزشــکار ،خودش را نشان میدهد .اگر
«انتخاب» کردید که بخشــی از این راه سخت باشید ،نباید
وقتتان را صرف نگران شدن برای این تفکرات زنگارگرفته
کنید .دنیای امروز ،دنیای «تکامل» در عین دانستن دقیق
«تفاوت»ها اســت .نه دنیایی که امثــال داریوش ارجمند
ترسیم میکنند .پر از شکاف ،پر از خود بزرگبینی و سرشار
از تبعیض و نابرابری.

