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 تاثیر بازدارنده قوانین مردانه بر ورزش بانوان 
بازهمممنوعالخروجي

تيم ملي اسكي ايران بامداد سه شنبه 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 »ممنوع الخروج« شــدن توسط همسرش، 
شاگردانش بايد بدون سرمربي به مصاف رقبا 
بروند. متاسفانه بحث ممنوع الخروجي بانوان 
ورزشــكار در ايران، موضوع تازه اي نيســت 
و پيش از اين نيــز نمونه هايي از اين دســت 

داشتيم. 
ســال 94 نيلوفر اردالن كاپيتان تيم ملي 
فوتســال به خاطــر ممنوع الخروجي فرصت 
حضور در مســابقات قهرماني آسيا و ايستادن 
روي سكوي نخســت اين رقابت ها را از دست 
داد. يا ارديبهشــت 96 بود كه زهــرا نعمتي 
چنين تجربــه اي را به دســت آورد و به خاطر 
برخي مشــكالت خانوادگي توسط همسرش 
با تابلوي ممنوع الخروجي 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 جايزه هاي 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 بحث هاي برابري حقوق زن و مرد را در 
اين مجال فاكتور بگيريم، باز هم اين ســوال 
به وجود مي آيد كه چرا از ســال 94 تا 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 مي شــود اجــازه خروج 
از كشــور را نــدارد، نه تنها تمــام زحماتش 
 هدر مي رود، بلكه از نظر روانــي نيز متحمل 

ضربه سنگيني مي شود. 

از سوي ديگر بايد به ملي پوشان هم توجه 
كرد. درست اســت كه از اســكي ايران نبايد 
انتظار نتيجه خارق العاده اي داشت، اما به هر 
حال نبودن سرمربي مي تواند 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 
مي رســد اين بار هم پاي مشكالت خانوادگي 
در ميان است. زرگري از سال 95 هدايت تيم 
ملي را برعهــده دارد و در تورنمنت هايي مثل 
بازي هاي آســيايي، المپيك و تورنمنت هاي 
ديگري شــركت كرده و براي خروج از كشور 

مشكلي نداشته است. 
به تازگي فراكســيون زنان مجلس شوراي 
اســالمي جلســه اي را با نايــب رييس هاي 
فدراسيون ها، فرهادي زاد معاون توسعه ورزش 
بانوان و تقی زاده معاون پارلمانی وزارت ورزش 
برگزار كردند تا درباره ارتقاي ساختار ورزش 
بانوان، تعيين تكليف وضعيت مشاغل ورزشی و 
بيمه ورزشكاران و مربيان 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 مجلس نشين يك بار در سال 
96 براي اصالح قانون خروج زنان شــوهردار 
از كشــور تالش كردند. طبق ماده 18 قانون 
گذرنامه، زن شوهردار فقط با اجازه همسر خود 
مي تواند صاحب گذرنامه و از كشور خارج شود. 
تالش فراكسيون زنان مجلس در سال 96 ارايه 
طرحي بود كه كم كم اين قانون اصالح شــود. 
اين طرح قرار بود به صورت مقطعي براي بانوان 
نخبه اصالح شــود اما با مخالفت نماينده هاي 
مرد اين تالش بدون نتيجه باقي ماند. به قول 
معروف ماهي را هر وقت از آب بگيري، تازه است 
و هنوز مي توان 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. 

ورزش بانوان

آریا رهنورد

خاطــره آخريــن رويارويــی بــا 
پرسپوليس، هنوز از ذهن امير قلعه نويی 
بيرون نرفته اســت. فصل گذشــته او 
و تيمش در ورزشــگاه نقــش جهان، 
روبه روی قرمزها در زمين مسابقه حاضر 
نشدند و همان اتفاق، دومينوی سقوط 

سپاهان را در كورس قهرمانی رقم زد. 
باشگاه اصفهانی پس از آن ماجرا ديگر 
به شرايط سابق برنگشت و اوضاع برايش 
هرگز بهتر نشد. به نظر می رسيد سپاهان 
برای تبرئه در آن پرونده شــانس دارد 
اما انتشــار صحبت هــای قلعه نويی از 
راهروی اســتاديوم، شــرايط را به نفع 
پرسپوليسی ها تغيير داد و در نهايت اين 

باشگاه، برنده رای آن پرونده جنجالی 
شد. حاال امير انگيزه های زيادی برای 
ايســتادن روبه روی اين حريف دارد. 
او در آخريــن بازی برگزارشــده اش با 
پرســپوليس، اين تيم را در استاديوم 
آزادی با سپاهان شكســت داده است. 
آخرين نبرد او بــا يحيی گل محمدی 
نيز يك مسابقه فوق العاده جذاب بين 

سپاهان و شهرخودرو بود كه با چاشنی 
اعتراض شديد هر دو نفر به داوری، در 
نهايت با نتيجه مساوی به پايان رسيد. 
اين بازی برای هر دو مربی، فراتر از يك 
نبرد معمولی به نظر می رسد. قلعه نويی 
كه اين روزها دوباره اسمش در نزديكی 
استقالل شنيده می شــود، به خوبی 
می داند كــه اگر برنده اين نبرد باشــد 

و قهرمانی نيم فصل را از پرســپوليس 
بگيرد، نظر مثبت هواداران آبی را جلب 
خواهد كرد. از سوی ديگر يحيی هم به 
هر قيمتی به دنبال قهرمانی نيم فصل 
خواهد بود. اين اولين بار اســت كه او از 
شروع يك فصل سرمربی پرسپوليس 
بوده و قهرمانی نيم فصل با شكســت 
دادن موفق ترين مربی ايرانی ليگ برتر، 
يك دستاورد ويژه برای اين مربی تلقی 

خواهد شد.
پرسپوليس در حالی به مصاف گل 
گهر سيرجان می رود كه در چهار ديدار 
گذشــته اش نتيجه ای به جز پيروزی 
به دست نياورده اســت. اين تيم پس از 
شكست در اراك، متحول شد و در چهار 
بازی متوالی ماشين ســازی، تراكتور، 
مس رفســنجان و پيكان را از پيش رو 
برداشت. پرسپوليس در ســه نبرد از 
اين چهار مســابقه كلين شيت كرده و 
به لحاظ دفاعی، آمار درخشانی داشته 
اســت. آنها همچنان صاحب بهترين 
خط دفاعی ليگ برتر هســتند و حاال 
از شــانس خوبی برای صدرنشــيني 
نيم فصل برخوردارند. تيم امير قلعه نويی 
در چهار جدال اخيرش، دو بار برنده بوده 
و جالب اينجاســت كه هر دو پيروزی 
را در نبردهای خارج از خانه به دســت 
آورده اســت. اين تيم در دو نبرد خارج 
از خانه اخير با نســاجی و ســايپا همه 
امتيازهای ممكن را به دست آورده اما 
نتوانســته در خانه خودش، تراكتور و 
نفت مسجدسليمان را شكست بدهد. 
آنها اين فصل فقط دو بار در ســيرجان 
برنده  شده اند. سپاهان و شهرخودرو تنها 
تيم هايی هستند كه در زمين گل گهر به 
اين تيم باخته اند. از آخرين برد خانگی 
ژنرال و پســرها نيز، زمان بسيار زيادی 
می گذرد. در ليگ برتر بيستم، گل گهر 
در فاز هجومی بهتر از پرسپوليس ظاهر 
شده و دو گل بيشتر از اين حريف به ثمر 
رسانده است. در خط دفاعی اما آمار تيم 
يحيی به مراتب بهتر بوده است. قرمزها 
در اين فصل فقط هشــت گل دريافت 
كرده اند اما گل گهر در 14 هفته گذشته، 
13 گل خورده اســت. روبه رو شــدن 

عليرضا حقيقی با تيم سابقش، می تواند 
يكی از جذابيت های اين جدال باشد اما 
حقيقت آن است كه عليرضا در چند بازی 
گذشته حتی روی نيمكت اين باشگاه هم 
حضور نداشته و احتمال می رود كه در 
نيم فصل از فهرست نفرات تيم قلعه نويی 
جدا شــود. حقيقی در مجموع فصل 
خوبی را در سيرجان تجربه نكرده و در 
چند هفته گذشته جايش را به مهرداد 

بشاگردی داده است.
نــی بــرای  بزرگ تريــن نگرا
گل گهر در آســتانه ديــدار خانگی با 
پرســپوليس، غيبت بهترين گل زن 
فصل اين باشــگاه خواهد بود. گادوين 
منشا در ديدار با نساجی قائمشهر، يك 
گل حســاس و حياتی برای تيمش به 
ثمر رساند اما به خاطر شادی عجيبی 
كه بعــد از زدن آن گل انجــام داد، به 
صورت موقت از حضــور در ديدارهای 
ليگ برتر محروم شــد تا مســابقه با 
پرسپوليس را از دست بدهد. در مقابل 
خبر خوب برای ســرخ ها، بازگشــت 
 محمدحســين كنعانی زادگان است. 
بازيكنی كه احتماال پس از چند هفته، 
دوباره در تركيــب ثابت تيمش آفتابی 
خواهد شد. در سيرجان، همه چيز برای 
برگزاری يك بازی دلچسب و تماشايی 
آماده به نظر می رسد. هر دو تيم هم آماده 
هستند تا راه شــان را به طرف پيروزی 
هموار كنند. شطرنج امير و يحيی، بدون 
هيچ شك و ترديدی لحظه های جذاب 

زيادی را به وجود خواهد آورد.

لیگ برتر امروز به ایستگاه پانزدهم مي رسد

نبرد صدرنشيني

اتفاق روز

چهره به چهره

نیم فصل اول لیگ برتر بیستم، فردا رسما در سیرجان به پایان خواهد رسید. برای مدت مدیدی، جدول لیگ شلوغی 
و آشفتگی زیادی داشت اما با انجام دیدار تیم های گل گهر سیرجان و پرسپولیس، همه تیم ها 15 بازی در این فصل را پشت 
سر خواهند گذاشت. این بازی تعیین کننده قهرمان نیم فصل فوتبال ایران است. هر نتیجه ای به جز شکست پرسپولیس، 

تیم یحیی را به صدر جدول می رساند و در صورت شکست قرمزها در سیرجان، این تیم محرم نویدکیاست که قهرمان 
نیم فصل لقب می گیرد. برخوردهای امیر قلعه نویی و پرسپولیس، همیشه از جذابیت های فوق العاده ای برخوردار هستند. 

دیدار نهایی نیم فصل اول لیگ هم بدون تردید، یکی از همان نبردهای تماشایی خواهد بود.

برای آن كــه حتی در يك ديــدار خيريه 
هم اين همه به چشــم بيايی، فقط بايد »علی 
كريمی« باشی. فقط بايد علی كريمی باشی 
كه حتی در اين ســن و ســال هــم، چنين 
گل های معركه ای بزنی و چشــم ها را خيره 
كنی. تماشــای جادوگری كه هنوز در زمين 
می خرامد و هنوز دســت به اين شــاهكارها 
می زنــد، از يك طرف دلچســب و از ســوی 
ديگــر دريغ آميز اســت. چراكه بــاور داريم 
فوتباليستی در اســتانداردهای او، نتوانسته 
به همه استحقاق واقعی اش در فوتبال دست 
پيدا كند. علــی كريمی به تازگــی دو نفر از 
صميمی ترين دوستانش را از دست داده است. 
او تا آخرين روز در كنار مهرداد ميناوند و علی 
انصاريان بوده و دست به هر كاری زده تا آنها 
مچ مرگ را بخوابانند امــا اين اتفاق در نهايت 

رخ نداده و او با دو دوستش، وداع كرده است. 
با اين حال جادوگر، كنار نكشيده و حاال برای 
مســابقه يادبود آنها، دوباره پــای كار آمده و 
تالش بسيار زيادی هم انجام داده است. علی 
كريمی در جريان اين مسابقه هم، فوق العاده 
ظاهر شــد و آمادگی اش را به رخ كشيد. گلی 
كه او به زيباترين شــكل ممكن وارد دروازه 
تيم نودوهشتی ها كرد، شــايد برای خيلی از 
مهاجمان فعلی ليگ برتر هم دســت نيافتنی 
باشــد. چندين سال اســت كه كريمی ديگر 
فوتبال بــازی نمی كند اما تبحــر و مهارت 
ذاتی ساق های جادوگر، هنوز هم اين چنين 
به كمكش می آيند. علــی با اين همه توانايی، 
می توانســت يكی از موفق ترين ستاره های 
تاريخ قاره آســيا شــود. او می توانست برای 
تيم هايی حتی بزرگ تــر از بايرن مونيخ بازی 

كند و در فوتبال آلمان، نقشی اسطوره ای به 
دست بياورد اما افسوس كه دوران درخشش 
اين ستاره در اروپا، كمی كوتاه شد. سال ها قبل 
فليكس ماگات درباره اين ستاره گفته بود كه 
اگر او در اروپا به دنيا می آمد، بايرن هرگز پول 
الزم برای خريدش را نداشت. با اين حال علی 
در كنار همه خصوصيات فنی فوق العاده اش، 
كمی تنبل بود و نخواســت برای رسيدن به 
موفقيت هــای بزرگ تر، خــودش را بيش از 
حد بــه آب و آتش بزند. به هميــن خاطر بود 
كه او در دوران فوتبالــش، به بلندترين قله ها 
نرســيد اما كاش حاال كه صحبت از ورود به 
انتخابات رياست فدراســيون فوتبال است، 
علی »جدی تر« از گذشته نشان بدهد و با همه 
وجود به اين عرصه ورود كند. او برای متقاعد 
كردن ديگران، كار بســيار ســختی خواهد 
داشت. چراكه روســای هيات های فوتبال، 
از همين حاال تقريبا تصميم شــان را در اين 
خصوص گرفته اند و در ساختار فعلی، رای آنها 
بســيار تعيين كننده خواهد بود. علی در اين 
موقعيت تازه، بايد خيلی جدی تر و پرانگيزه تر 

از دوران فوتبالش ظاهر شود. او بايد بداند كه 
مديريت، تنها به اسم و اعتبار گذشته ارتباط 
پيدا نمی كند و بــرای موفقيت در اين عرصه، 
همه چيز بايد در زمان حال اتفاق بيفتد. برای 
علی كريمی، اين يك چالش بسيار بزرگ به 
شمار می رود. بدون ترديد همه هواداران واقعی 
فوتبال، خواهان اين اتفاق هستند اما در نهايت 

آنها كه رييــس جديد را انتخــاب می كنند، 
چهره های ديگری خواهند بود. چهره هايی كه 
علی هنوز وقت عوض كردن نظرشان را دارد. 
كريمی به عنوان بازيكن، يكی از بزرگ ترين 
و بهترين آســيايی های تاريخ بود و كاش در 
قامت يك مدير، حتی از آن هم بزرگ تر شود. 

بدون شك او توانايی اش را دارد. 

وقتی مسی ضربه پنالتی اش را با تمام قدرت به تور دروازه 
ناواس كوبيد، تصور می شد بارسا در مسير يك پيروزی دلچسب 
خانگی قرار گرفته اما برای نابودی ارتش آبی اناری، يك كيليان 
ام باپه كافی بود. بارســا باز هم قربانی دفاع فاجعه بارش شد و 
به راحتی هرچه تمام تر، روبه روی پاريســی ها شكست خورد 
تا عمال ديگر شانسی برای باقی ماندن در ليگ قهرمانان اروپا 
نداشته باشد. كومان و تيمش قبل از اين در الليگا و كوپا دل ری 
هم با ســكته های بزرگی روبه رو شــده بودند و حاال آخرين 
شانس شــان برای بردن يك جام هم اين چنين به خاكســتر 

بدل شده است.
برای بارسلونايی ها انگار، تاريخ هر سال تكرار می شود. آنها 
مدام با شور و حرارت زيادی به اســتقبال ليگ قهرمانان اروپا 
می روند و در نهايت، اوج دلسردی را در اين جام تجربه می كنند. 
بارسا انگار در اروپا نسبتی با شكست های »معمولی« ندارد و 
حتما بايد با »تحقير« از اين مسابقات خارج شود. تيم كومان 

از شــروع ســال 2021، جان تازه ای گرفته بود و چند نتيجه 
خوب را در كارنامه داشت اما دو باخت در دو مسابقه حساس و 
تعيين كننده با پی اس جی و سويا، اين تيم را در آستانه حذف 
از دو جام قرار داده است. بارسا با اين فرم و به ويژه اين گاف های 
باورنكردنی در دفاع، اصال شانسی برای رقابت با تيم های درجه 
يك اروپايی نخواهد داشت. آنها به مرور زمان، به يك تيم كامال 
معمولی تبديل شده اند كه شايد برای دومين سال متوالی، هيچ 
جامی به دست نياورد. رونالد كومان كه برای ملحق شدن به اين 
تيم، هدايت تيم ملی هلند را در بهترين شرايط رها كرده بود، 
حاال چيزی به جز يك مربی بازنده نيست. يك مربی كه اگر در 
ماه های پيش رو نتواند شرايط تيم را تغيير بدهد، بايد خودش را 
برای يك جدايی تلخ آماده كند. او هم بارسا را در همان وضعيتی 
در ليگ قهرمانان اروپا قرار داده كه پيش از اين والورده و ستين 

قرار داده بودند.
در نقطه مقابل برای پی اس جی و به ويــژه كيليان ام باپه، 
اين يك شــب تاريخی به شــمار می رود. چراكه اين بازيكن 
در اولين حضورش در اســتاديوم نيوكمپ، دست به يك كار 
فراموش نشدنی زده و هت تريك كرده اســت. كيليان اولين 
بازيكنی است كه در مرحله حذفی يك مســابقه اروپايی در 
نيوكمپ بيش از يك بار دروازه آبی اناری ها را باز می كند. نمايش 

درخشان اين ستاره، نشان می دهد كه پی اس جی تنها وابسته به 
نيمار نيست و حتی بدون نيمار و دی ماريا هم، يك تيم زهردار 
خواهد بود. كيليان در اين چند ســال هيچ وقت به توپ طال 
نزديك نشده اما قهرمانی در اروپا با چاشنی گل زنی در بازی های 
بزرگ، می تواند او را به اين آرزو هم نزديك كند. اين برد برای 
پوچتينو هم معنای ويژه ای دارد. او در دوران سرمربيگری در 
12 تقابل با بارسا، فقط يك بار برنده شده بود. پوچ در 11 سال 
گذشته هرگز نتوانسته بود بارسا را شكست بدهد و حاال ضربه 
سختی به اين تيم وارد كرد. او به خوبی می داند كه در پاريس 
نه با بردن جام های داخلی، بلكه با عملكردش در ليگ قهرمانان 
اروپا مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. اين باشگاه تا امروز هرگز 
قهرمان اروپا نشــده و اگر ســرمربی آرژانتينی بتواند اين كار 
را انجام بدهد، يك طلســم دور و دراز در دنيای فوتبال از بين 

خواهد رفت.
همه تيم ها »روزهای« بدی را تجربه می كنند. برای بعضی 
تيم ها اين روزها به هفته های بد تبديل می شود. برای تعدادی 
از تيم ها ايــن هفته ها، ماه های بدی می شــوند و برای بعضی 
تيم ها اين ماه ها يك فصل كابوس وار می ســازند. بارســلونا 
اما از همه اين ها عبور كرده و يك »دوران« ســياه را ســپری 
می كند. برای باور اين فرضيه، كافی است به عملكرد اين تيم 

در چند فصل اخير ليگ قهرمانــان اروپا نگاه كنيد. آن حذف 
باورنكردنی روبه روی رم، آن شكست ناباورانه و تلخ در آنفيلد، 
آن باخت تحقيرآميز هشت گله برابر بايرن و حاال تحقير خانگی 
روبه روی پاری سن ژرمن. وقتی بلوگرانا آن نتيجه را روبه روی 
تيم هانسی فليك تجربه كرد، خيلی از مهره های مسن تر تيم 
اعالم آمادگی كردند تا از باشگاه جدا شوند اما در عمل آنهايی 
از تيم رفتند كه اصال به دنبال جدايی نبودند. از دســت دادن 
لوئيس سوارز با كم ترين قيمت ممكن، يك فاجعه مديريتی 
تمام عيار بود. ستاره ای كه همين حاال بهترين گل زن الليگا به 
شمار می رود و تيمش را با اختالف در صدر جدول ليگ اسپانيا 
قرار داده است. بارسا بدون سوارز، ديگر حتی شانس چندانی 
برای بردن الليگا ندارد و به نظر می رسد فصل برای اين باشگاه 
از همين حاال به پايان رسيده است. چهره های مغموم پيكه و 
بوسكتس در لحظات پايانی ديدار با پی اس جی، نشان از پايان 
عصر اين مهره ها در بارسا دارد. باشگاه در اين چند سال نتوانسته 
جانشينی برای آنها پيدا كند و تقريبا همه خريدها در فاز دفاعی 
برای اين تيم به بن بست رسيده اند. يك شب تلخ اروپايی ديگر، 
احتماال دوباره مسی را برای جدايی از كاتاالن ها مجاب خواهد 
كرد. او حاال ديگر برای ترك نيوكمپ، به اجازه باشگاه بارسلونا 

نيز نياز ندارد و می تواند آزادانه تيم بعدی اش را انتخاب كند.

درخشش کریمي در دیدار یادبود میناوند و انصاریان

دریغازتو؛جادوگر...

بارسا و لیگ قهرمانان؛ یک ماجرای تلخ ادامه دار

تحقیرشدگان!

خاطره آخرین رویارویی با 
پرسپولیس، هنوز از ذهن 

امیر قلعه نویی بیرون نرفته 
است. فصل گذشته او و 

تیمش در ورزشگاه نقش 
جهان، روبه روی قرمزها در 
زمین مسابقه حاضر نشدند 

و همان اتفاق، دومینوی 
سقوط سپاهان را در کورس 

قهرمانی رقم زد
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