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ورزش بانوان
تاثير بازدارنده قوانین مردانه بر ورزش بانوان

باز هم ممنوعالخروجي

تيم ملي اسكي ايران بامداد سهشنبه كشور
را به مقصد ايتاليا ترك كرد تا در جام جهاني به
ميزباني اين كشور شركت كند .اما انتشار يك
خبر تمام اين اعزام را زير ســايه برد .قرار بود
سميرا زرگري ،سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين
بانوان يكي از نفرات اعزامي به ايتاليا باشد اما
با «ممنوعالخروج» شــدن توسط همسرش،
شاگردانش بايد بدون سرمربي به مصاف رقبا
بروند .متاسفانه بحث ممنوعالخروجي بانوان
ورزشــكار در ايران ،موضوع تازهاي نيســت
و پيش از اين نيــز نمونههايي از اين دســت
داشتيم.
ســال  94نيلوفر اردالن كاپيتان تيم ملي
فوتســال به خاطــر ممنوعالخروجي فرصت
حضور در مســابقات قهرماني آسيا و ايستادن
روي سكوي نخســت اين رقابتها را از دست
داد .يا ارديبهشــت  96بود كه زهــرا نعمتي
چنين تجربــهاي را به دســت آورد و به خاطر
برخي مشــكالت خانوادگي توسط همسرش
با تابلوي ممنوعالخروجي مواجه شد .اين بار
براي رفع شدن اين موضوع حتي كميته ملي
المپيك هم ورود كرد .چراكه آن زمان نعمتي
به عنوان سفير ورزش پارالمپيك انتخاب شده
بود و جايزههاي بسياري را دريافت كرده بود.
حاال هم كه سميرا زرگري از همراهي تيمش
بازمانده تا يك اتفاق تلخ ديگر در ورزش بانوان
رقم بخورد.
اگر بحثهاي برابري حقوق زن و مرد را در
اين مجال فاكتور بگيريم ،باز هم اين ســوال
به وجود ميآيد كه چرا از ســال  94تا به االن،
اقدامي براي حل دائمي اين مشكل در ورزش
بانوان صورت نگرفته است؟!
كســي كــه ورزش قهرماني را بــه عنوان
شــغل خود انتخاب كرده ،طبيعتا بايد راهي
ســفرهاي خارجي متعددي شــود و زماني
كه دم اعزام متوجه ميشــود اجــازه خروج
از كشــور را نــدارد ،نهتنها تمــام زحماتش
هدر ميرود ،بلكه از نظر روانــي نيز متحمل
ضربه سنگيني ميشود.
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ليگ برتر امروز به ايستگاه پانزدهم ميرسد
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آریا رهنورد

خاطــره آخریــن رویارویــی بــا
پرسپولیس،هنوزازذهنامیرقلعهنویی
بیرون نرفته اســت .فصل گذشــته او
و تیمش در ورزشــگاه نقــش جهان،
روبهرویقرمزهادرزمینمسابقهحاضر
نشدند و همان اتفاق ،دومینوی سقوط

سپاهان را در کورس قهرمانی رقم زد.
باشگاه اصفهانی پس از آن ماجرا دیگر
بهشرایطسابقبرنگشتواوضاعبرایش
هرگزبهترنشد.بهنظرمیرسیدسپاهان
برای تبرئه در آن پرونده شــانس دارد
اما انتشــار صحبتهــای قلعهنویی از
راهروی اســتادیوم ،شــرایط را به نفع
پرسپولیسیهاتغییردادودرنهایتاین

باشگاه ،برنده رای آن پرونده جنجالی
شد .حاال امیر انگیزههای زیادی برای
ایســتادن روبهروی این حریف دارد.
او در آخریــن بازی برگزارشــدهاش با
پرســپولیس ،این تیم را در استادیوم
آزادی با سپاهان شکســت داده است.
آخرین نبرد او بــا یحیی گلمحمدی
نیز یک مسابقه فوقالعاده جذاب بین

سپاهان و شهرخودرو بود که با چاشنی
اعتراض شدید هر دو نفر به داوری ،در
نهایت با نتیجه مساوی به پایان رسید.
این بازی برای هر دو مربی ،فراتر از یک
نبردمعمولیبهنظرمیرسد.قلعهنویی
که این روزها دوباره اسمش در نزدیکی
استقالل شنیده میشــود ،به خوبی
میداند کــه اگر برنده این نبرد باشــد

و قهرمانی نیمفصل را از پرســپولیس
بگیرد ،نظر مثبت هواداران آبی را جلب
خواهد کرد .از سوی دیگر یحیی هم به
هر قیمتی به دنبال قهرمانی نیمفصل
خواهد بود .این اولین بار اســت که او از
شروع یک فصل سرمربی پرسپولیس
بوده و قهرمانی نیمفصل با شکســت
دادنموفقترینمربیایرانیلیگبرتر،
یک دستاورد ویژه برای این مربی تلقی
خواهدشد.
پرسپولیس در حالی به مصاف گل
گهر سیرجان میرود که در چهار دیدار
گذشــتهاش نتیجهای به جز پیروزی
به دست نیاورده اســت .این تیم پس از
شکست در اراک ،متحول شد و در چهار
بازی متوالی ماشینســازی ،تراکتور،
مس رفســنجان و پیکان را از پیش رو
برداشت .پرسپولیس در ســه نبرد از
این چهار مســابقه کلینشیت کرده و
به لحاظ دفاعی ،آمار درخشانی داشته
اســت .آنها همچنان صاحب بهترین
خط دفاعی لیگ برتر هســتند و حاال
از شــانس خوبی برای صدرنشــیني
نیمفصلبرخوردارند.تیمامیرقلعهنویی
درچهارجدالاخیرش،دوباربرندهبوده
و جالب اینجاســت که هر دو پیروزی
را در نبردهای خارج از خانه به دســت
آورده اســت .این تیم در دو نبرد خارج
از خانه اخیر با نســاجی و ســایپا همه
امتیازهای ممکن را به دست آورده اما
نتوانســته در خانه خودش ،تراکتور و
نفت مسجدسلیمان را شکست بدهد.
آنها این فصل فقط دو بار در ســیرجان
برندهشدهاند.سپاهانوشهرخودروتنها
تیمهاییهستندکهدرزمینگلگهربه
این تیم باختهاند .از آخرین برد خانگی
ژنرال و پســرها نیز ،زمان بسیار زیادی
میگذرد .در لیگ برتر بیستم ،گلگهر
درفازهجومیبهترازپرسپولیسظاهر
شده و دو گل بیشتر از این حریف به ثمر
رسانده است .در خط دفاعی اما آمار تیم
یحیی به مراتب بهتر بوده است .قرمزها
در این فصل فقط هشــت گل دریافت
کردهانداماگلگهردر 14هفتهگذشته،
 13گل خورده اســت .روبهرو شــدن

خاطره آخرین رویارویی با
پرسپولیس ،هنوز از ذهن
امیرقلعهنوییبیروننرفته
است .فصل گذشته او و
تیمش در ورزشگاه نقش
جهان ،روبهروی قرمزها در
زمینمسابقهحاضرنشدند
و همان اتفاق ،دومینوی
سقوط سپاهان را در کورس
قهرمانی رقم زد
علیرضاحقیقیباتیمسابقش،میتواند
یکی از جذابیتهای این جدال باشد اما
حقیقتآناستکهعلیرضادرچندبازی
گذشتهحتیروینیمکتاینباشگاههم
حضور نداشته و احتمال میرود که در
نیمفصلازفهرستنفراتتیمقلعهنویی
جدا شــود .حقیقی در مجموع فصل
خوبی را در سیرجان تجربه نکرده و در
چند هفته گذشته جایش را به مهرداد
بشاگردیدادهاست.
بزر گتریــن نگرانــی بــرای
گل گهر در آســتانه دیــدار خانگی با
پرســپولیس ،غیبت بهترین گلزن
فصل این باشــگاه خواهد بود .گادوین
منشا در دیدار با نساجی قائمشهر ،یک
گل حســاس و حیاتی برای تیمش به
ثمر رساند اما به خاطر شادی عجیبی
که بعــد از زدن آن گل انجــام داد ،به
صورت موقت از حضــور در دیدارهای
لیگ برتر محروم شــد تا مســابقه با
پرسپولیس را از دست بدهد .در مقابل
خبر خوب برای ســرخها ،بازگشــت
محمدحســین کنعانیزادگان است.
بازیکنی که احتماال پس از چند هفته،
دوباره در ترکیــب ثابت تیمش آفتابی
خواهدشد.درسیرجان،همهچیزبرای
برگزاری یک بازی دلچسب و تماشایی
آمادهبهنظرمیرسد.هردوتیمهمآماده
هستند تا راهشــان را به طرف پیروزی
هموارکنند.شطرنجامیرویحیی،بدون
هیچ شک و تردیدی لحظههای جذاب
زیادیرابهوجودخواهدآورد.

چهره به چهره
بارسا و لیگ قهرمانان؛ یک ماجرای تلخ ادامهدار
از سوي ديگر بايد به مليپوشان هم توجه
كرد .درست اســت كه از اســكي ايران نبايد
انتظار نتيجه خارقالعادهاي داشت ،اما به هر
حال نبودن سرمربي ميتواند به عملكرد آنها
لطمه بزند .در هر حال ســميرا زرگري هم راه
نعمتي را انتخاب كرده و ترجيح داده درباره اين
مساله موضع سكوت را انتخاب كند .سكوتي كه
فدراسيون هم انتخابش كرده و هيچ دليلي از
چرايي اين اتفاق منتشر نكرده است .اما به نظر
ميرســد اين بار هم پاي مشكالت خانوادگي
در ميان است .زرگري از سال  95هدايت تيم
ملي را برعهــده دارد و در تورنمنتهايي مثل
بازيهاي آســيايي ،المپيك و تورنمنتهاي
ديگري شــركت كرده و براي خروج از كشور
مشكلي نداشته است.
به تازگي فراكســيون زنان مجلس شوراي
اســامي جلســهاي را با نايــب رييسهاي
فدراسيونها ،فرهاديزاد معاون توسعه ورزش
بانوان و تقیزاده معاون پارلمانی وزارت ورزش
برگزار كردند تا درباره ارتقاي ساختار ورزش
بانوان ،تعیین تکلیف وضعیت مشاغل ورزشی و
بیمه ورزشکاران و مربیان بحث و بررسی كنند.
شايد بد نباشد اين فراكسيون جلسه ديگري را
برگزار كند و به طور اختصاصي به اين موضوع
رسيدگي كنند.
هرچند بانوان مجلسنشين يك بار در سال
 96براي اصالح قانون خروج زنان شــوهردار
از كشــور تالش كردند .طبق ماده  18قانون
گذرنامه ،زن شوهردار فقط با اجازه همسر خود
ميتواند صاحب گذرنامه و از كشور خارج شود.
تالش فراكسيون زنان مجلس در سال  96ارايه
طرحي بود كه كمكم اين قانون اصالح شــود.
اين طرح قرار بود به صورت مقطعي براي بانوان
نخبه اصالح شــود اما با مخالفت نمايندههاي
مرد اين تالش بدون نتيجه باقي ماند .به قول
معروف ماهي را هر وقت از آب بگيري ،تازه است
و هنوز ميتوان با اصالح اين قانون ،گام بزرگي
هم در برابري حقوق زن و مرد برداشــت و هم
نگراني بانوان متاهل ورزشكار را براي شركت
در مسابقات حذف كرد.

تحقیرشدگان!

وقتی مسی ضربه پنالتیاش را با تمام قدرت به تور دروازه
ناواسکوبید،تصورمیشدبارسادرمسیریکپیروزیدلچسب
خانگی قرار گرفته اما برای نابودی ارتش آبیاناری ،یک کیلیان
امباپه کافی بود .بارســا باز هم قربانی دفاع فاجعهبارش شد و
به راحتی هرچه تمامتر ،روبهروی پاریســیها شکست خورد
تا عمال دیگر شانسی برای باقی ماندن در لیگ قهرمانان اروپا
نداشته باشد .کومان و تیمش قبل از این در اللیگا و کوپادلری
هم با ســکتههای بزرگی روبهرو شــده بودند و حاال آخرین
شانسشــان برای بردن یک جام هم اینچنین به خاکســتر
بدل شده است.
برای بارسلوناییها انگار ،تاریخ هر سال تکرار میشود .آنها
مدام با شور و حرارت زیادی به اســتقبال لیگ قهرمانان اروپا
میروند و در نهایت ،اوج دلسردی را در این جام تجربه میکنند.
بارسا انگار در اروپا نسبتی با شکستهای «معمولی» ندارد و
حتما باید با «تحقیر» از این مسابقات خارج شود .تیم کومان

از شــروع ســال  ،2021جان تازهای گرفته بود و چند نتیجه
خوب را در کارنامه داشت اما دو باخت در دو مسابقه حساس و
تعیینکننده با پیاسجی و سویا ،این تیم را در آستانه حذف
از دو جام قرار داده است .بارسا با این فرم و به ویژه این گافهای
باورنکردنی در دفاع ،اصال شانسی برای رقابت با تیمهای درجه
یک اروپایی نخواهد داشت .آنها به مرور زمان ،به یک تیم کامال
معمولیتبدیلشدهاندکهشایدبرایدومینسالمتوالی،هیچ
جامی به دست نیاورد .رونالد کومان که برای ملحق شدن به این
تیم ،هدایت تیم ملی هلند را در بهترین شرایط رها کرده بود،
حاال چیزی به جز یک مربی بازنده نیست .یک مربی که اگر در
ماههایپیشرونتواندشرایطتیمراتغییربدهد،بایدخودشرا
براییکجداییتلخآمادهکند.اوهمبارسارادرهمانوضعیتی
در لیگ قهرمانان اروپا قرار داده که پیش از این والورده و ستین
قرار داده بودند.
در نقطه مقابل برای پیاسجی و به ویــژه کیلیان امباپه،
این یک شــب تاریخی به شــمار میرود .چراکه این بازیکن
در اولین حضورش در اســتادیوم نیوکمپ ،دست به یک کار
فراموشنشدنی زده و هتتریک کرده اســت .کیلیان اولین
بازیکنی است که در مرحله حذفی یک مســابقه اروپایی در
نیوکمپبیشازیکباردروازهآبیاناریهارابازمیکند.نمایش

درخشاناینستاره،نشانمیدهدکهپیاسجیتنهاوابستهبه
نیمار نیست و حتی بدون نیمار و دیماریا هم ،یک تیم زهردار
خواهد بود .کیلیان در این چند ســال هیچوقت به توپ طال
نزدیکنشدهاماقهرمانیدراروپاباچاشنیگلزنیدربازیهای
بزرگ ،میتواند او را به این آرزو هم نزدیک کند .این برد برای
پوچتینو هم معنای ویژهای دارد .او در دوران سرمربیگری در
 12تقابل با بارسا ،فقط یک بار برنده شده بود .پوچ در  11سال
گذشته هرگز نتوانسته بود بارسا را شکست بدهد و حاال ضربه
سختی به این تیم وارد کرد .او به خوبی میداند که در پاریس
نه با بردن جامهای داخلی ،بلکه با عملکردش در لیگ قهرمانان
اروپا مورد قضاوت قرار خواهد گرفت .این باشگاه تا امروز هرگز
قهرمان اروپا نشــده و اگر ســرمربی آرژانتینی بتواند این کار
را انجام بدهد ،یک طلســم دور و دراز در دنیای فوتبال از بین
خواهد رفت.
همه تیمها «روزهای» بدی را تجربه میکنند .برای بعضی
تیمها این روزها به هفتههای بد تبدیل میشود .برای تعدادی
از تیمها ایــن هفتهها ،ماههای بدی میشــوند و برای بعضی
تیمها این ماهها یک فصل کابوسوار میســازند .بارســلونا
اما از همه اینها عبور کرده و یک «دوران» ســیاه را ســپری
میکند .برای باور این فرضیه ،کافی است به عملکرد این تیم

در چند فصل اخیر لیگ قهرمانــان اروپا نگاه کنید .آن حذف
باورنکردنی روبهروی رم ،آن شکست ناباورانه و تلخ در آنفیلد،
آنباختتحقیرآمیزهشتگلهبرابربایرنوحاالتحقیرخانگی
روبهروی پاریسنژرمن .وقتی بلوگرانا آن نتیجه را روبهروی
تیم هانسی فلیک تجربه کرد ،خیلی از مهرههای مسنتر تیم
اعالم آمادگی کردند تا از باشگاه جدا شوند اما در عمل آنهایی
از تیم رفتند که اصال به دنبال جدایی نبودند .از دســت دادن
لوئیس سوارز با کمترین قیمت ممکن ،یک فاجعه مدیریتی
تمامعیار بود .ستارهای که همین حاال بهترین گلزن اللیگا به
شمار میرود و تیمش را با اختالف در صدر جدول لیگ اسپانیا
قرار داده است .بارسا بدون سوارز ،دیگر حتی شانس چندانی
برای بردن اللیگا ندارد و به نظر میرسد فصل برای این باشگاه
از همین حاال به پایان رسیده است .چهرههای مغموم پیکه و
بوسکتس در لحظات پایانی دیدار با پیاسجی ،نشان از پایان
عصراینمهرههادربارسادارد.باشگاهدراینچندسالنتوانسته
جانشینیبرایآنهاپیداکندوتقریباهمهخریدهادرفازدفاعی
برای این تیم به بنبست رسیدهاند .یک شب تلخ اروپایی دیگر،
احتماال دوباره مسی را برای جدایی از کاتاالنها مجاب خواهد
کرد .او حاال دیگر برای ترک نیوکمپ ،به اجازه باشگاه بارسلونا
نیز نیاز ندارد و میتواند آزادانه تیم بعدیاش را انتخاب کند.

اتفاق روز
درخشش كريمي در ديدار يادبود ميناوند و انصاريان

دریغ از تو؛ جادوگر...

برای آنکــه حتی در یک دیــدار خیریه
هم این همه به چشــم بیایی ،فقط باید «علی
کریمی» باشی .فقط باید علی کریمی باشی
که حتی در این ســن و ســال هــم ،چنین
گلهای معرکهای بزنی و چشــمها را خیره
کنی .تماشــای جادوگری که هنوز در زمین
میخرامد و هنوز دســت به این شــاهکارها
میزنــد ،از یک طرف دلچســب و از ســوی
دیگــر دریغآمیز اســت .چراکه بــاور داریم
فوتبالیستی در اســتانداردهای او ،نتوانسته
به همه استحقاق واقعیاش در فوتبال دست
پیدا کند .علــی کریمی به تازگــی دو نفر از
صمیمیترین دوستانش را از دست داده است.
او تا آخرین روز در کنار مهرداد ميناوند و علی
انصاریان بوده و دست به هر کاری زده تا آنها
مچ مرگ را بخوابانند امــا این اتفاق در نهایت

رخ نداده و او با دو دوستش ،وداع کرده است.
با این حال جادوگر ،کنار نکشیده و حاال برای
مســابقه یادبود آنها ،دوباره پــای کار آمده و
تالش بسیار زیادی هم انجام داده است .علی
کریمی در جریان این مسابقه هم ،فوقالعاده
ظاهر شــد و آمادگیاش را به رخ کشید .گلی
که او به زیباترین شــکل ممکن وارد دروازه
تیم نودوهشتیها کرد ،شــاید برای خیلی از
مهاجمان فعلی لیگ برتر هم دســتنیافتنی
باشــد .چندین سال اســت که کریمی دیگر
فوتبال بــازی نمیکند اما تبحــر و مهارت
ذاتی ساقهای جادوگر ،هنوز هم اینچنین
به کمکش میآیند .علــی با این همه توانایی،
میتوانســت یکی از موفقترین ستارههای
تاریخ قاره آســیا شــود .او میتوانست برای
تیمهایی حتی بزرگتــر از بایرنمونیخ بازی

کند و در فوتبال آلمان ،نقشی اسطورهای به
دست بیاورد اما افسوس که دوران درخشش
این ستاره در اروپا ،کمی کوتاه شد .سالها قبل
فلیکس ماگات درباره این ستاره گفته بود که
اگر او در اروپا به دنیا میآمد ،بایرن هرگز پول
الزم برای خریدش را نداشت .با این حال علی
در کنار همه خصوصیات فنی فوقالعادهاش،
کمی تنبل بود و نخواســت برای رسیدن به
موفقیتهــای بزرگتر ،خــودش را بیش از
حد بــه آب و آتش بزند .به همیــن خاطر بود
که او در دوران فوتبالــش ،به بلندترین قلهها
نرســید اما کاش حاال که صحبت از ورود به
انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال است،
علی «جدیتر» از گذشته نشان بدهد و با همه
وجود به این عرصه ورود کند .او برای متقاعد
کردن دیگران ،کار بســیار ســختی خواهد
داشت .چراکه روســای هیاتهای فوتبال،
از همین حاال تقریبا تصمیمشــان را در این
خصوص گرفتهاند و در ساختار فعلی ،رای آنها
بســیار تعیینکننده خواهد بود .علی در این
موقعیت تازه ،باید خیلی جدیتر و پرانگیزهتر

از دوران فوتبالش ظاهر شود .او باید بداند که
مدیریت ،تنها به اسم و اعتبار گذشته ارتباط
پیدا نمیکند و بــرای موفقیت در این عرصه،
همه چیز باید در زمان حال اتفاق بیفتد .برای
علی کریمی ،این یک چالش بسیار بزرگ به
شمار میرود .بدون تردید همه هواداران واقعی
فوتبال ،خواهان این اتفاق هستند اما در نهایت

آنها که ريیــس جدید را انتخــاب میکنند،
چهرههای دیگری خواهند بود .چهرههایی که
علی هنوز وقت عوض کردن نظرشان را دارد.
کریمی به عنوان بازیکن ،یکی از بزرگترین
و بهترین آســیاییهای تاریخ بود و کاش در
قامت یک مدیر ،حتی از آن هم بزرگتر شود.
بدون شک او تواناییاش را دارد.

