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از توکیو تا اینچئون

نمایش تردستی دختران شمشیرباز در جاکارتا ووشو درخشان تر از همیشه در آفتاب مشرق
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حاال وقت طالی کبدی استپاروی امید در رود موسی
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شعارزدگی و استفاده ابزاری از زنان چتر نازکی است که این روزها مدیران و مسئوالن برای پنهان کردن واپسماندگی های 
ذهنی ونگاه متحجرانه شان به آن پناه می برند، در حالی که تبعیض، بی مهری و کم لطفی به زنان ایران در تمام سطوح 
جامعه از جمله ورزش مشهود است هلهله کردن از فتح ابتدایی ترین پله های ترقی دردی از زنان این دیار کم نمی کند. 
این روزها تقریبا تمام گفتمان مسئوالن ورزش کشور معطوف به حمایت از زنان بوده اما همچنان شمار ورزشکاران 
اعزامی به المپیک آسیایی از حدود یک سوم جمعیت کاروان ایران تجاوز نمی کند و تنها فدراسیون ووشو از جمع ۳۸ 

فدراسیون حاضر در این بازی ها سهم بیشتری را به زنان اختصاص داده است.
متأسفانه نگاه تنگ نظرانه به ورزش زنان حتی در تقسیم بندی فعاالن رسانه ای این حوزه نیز مشهود است چراکه از 
جمع ۴۳ خبرنگارحاضردر این بازی ها تنها ۷خبرنگار زن به جاکارتا و پالمبانگ اعزام می شوند و متأسفانه هیچ عکاس 
و  تصویربردار خانمی مجوز حضور در این بازی ها را نیافته است. جالب اینکه نماینده آریادخت به عنوان تنها مجله 
تخصصی ورزش بانوان در این  بازی ها با وجود تاکید مقام عالی کمیته ملی المپیک ازحضور در جاکارتا جایی که 

دختران ایران در بیش از 20 رشته مختلف نماینده دارند، محروم شده است.
متأسفانه تابوی مدیریت مردساالر و نگاه جنسیت زده آقایان مسئول برخالف ژست روشنفکرمعابانه شان هرگز اجازه 

نداده تا زنان ایران به معنی واقعی طعم عدالت را بچشند.
صدافسوس که امروز همین اختصاص حداقلی منابع و حوزه فعالیت به زنان با باد به غبغب انداختن مسئوالن همراه 

است و از آن به عنوان فتح الفتحوح و شق القمر در کارنامه مدیریتی خود یاد می کنند.
بگذریم،

با همه بداخالقی ها که ناشی از رشک و تنگ نظری برخی آقایان مسئول بود، دختران ایران دالورانه جنگیده و امروز 
سکوهای افتخار را زیر پای خود می بینند. نه تنها این سقف های شیشه ای را مانع از رشد خود نمی دانند بلکه امروز نیز 

مثل تاریخ هزاران ساله  این مرزپرگهر کین مردان را با مهر خویش می بخشند اما فراموش نمی کنند.

می بخشیم اما فراموش نمی کنیم
الهام محمدی مجد



پرچمداری

4

 20 مرداد 1397
ت 

هفته نامه آریا دخ

عکس به جا مانده از رژه کاروان ایران حرف های زیادی 
در  قبل  سال  محروقی 20  زهرا  دارد.  خود  دل  در 
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی بانکوک پرچم ایران 
را حمل کرده است اما هیچ زمانی از او نامی برده نشد.

درست بیست سال پیش بود، همه چیز از یک عکس 
در بازی های آسیایی بانکوک 199۸ شروع شد، عکسی 

که بخشی از تاریخ ورزش ایران را هویدا می کند. 
ندارد  هم  خوبی  چندان  کیفیت  که  عکس  این  در 
در یک صف  لباس طوسی  با  ایران  ورزشی  کاروان 
ممتد در مراسم افتتاحیه حضور داشتند اما چیزی 
که چشم ها را برای لحظه ای بر روی این عکس خیره 
بار  اولین  برای  که  است  ورزشکاری  بانوی  می کند، 
پرچم سه رنگ ایران را در دستانش می چرخاند و به 
عنوان اولین زن پرچمدار ایران در بازی های آسیایی 

لقب می گیرد.
ورزش  تاریخ  پرچمدار  زن  اولین  محروقی  زهرا  نام 
ایران در بازی های آسیایی را کمتر کسی تا به حال 
شنیده است، محروقی در خاطراتش می گوید: »قبل از 
مراسم رژه به من اعالم کردند که تو پرچمدار ایران در 

این بازی ها هستی.
تنها  و  ندارد  خبر  انتخاب  این  جزییات  از  او  البته 
می گوید: »نمی دانم چه اتفاقی افتاد که من پرچمدار 

ایران شدم اما از این اتفاق خیلی خوشحالم.«
بعد از محروقی پرچمداری ایران در بازی های آسیایی 
برای دومین بار به کیمیا علیزاده رسید که او هم به 
دلیل مصدومیت این فرصت را از دست داد و پرچم 
کاروان این دوره به الهه احمدی رسید. کیمیا دختر 
تاریخ ساز ایران با تصمیم هیأت اجرایي کمیته ملي 
پرچمدار  عنوان  به   9۷ تیرماه  شانزدهم  المپیک 
جاکارتا   201۸ آسیایي  بازي هاي  در  ایران  کاروان 
انتخاب شده بود. اما نکته جالب توجه این بود که 
ایران در  اولین پرچمدار  همه فکر می کردند کیمیا 
بازی های آسیایی است و نام محروقی به عنوان اولین 
زن پرچمدار ایران در گذر زمان به فراموشی سپرده 
شده بود و هیچ کس حتی یادش نمی آمد تنها بانوی 
که اولین مدال تیراندازی بعد از انقالب را از آن خود 

کرده است روزگاری پرچمدار ایران هم بوده است.
جای  به  بزنیم  ورق  را  آسیایی  بازی های  تاریخ  اگر 

میراسماعیلی  آرش  نام  محروقی  زهرا  پرچمداری 
جودوکار به چشم می خورد اما عکس حقیقت دیگری 
آرش  می دهد  نشان  خوبی  به  و  می گوید  ما  به  را 
میراسماعیلی پرچم ایران را حمل نکرده است بلکه 
این محروقی بوده که جلودار کاروان قرار می گیرد و 
پرچم سه رنگ ایران در دستان او به رقص درمی آید 
اما چرا در تمامی این سال ها نامی از او برده نشده 

و آرش میراسماعیلی پرچمدار ایران لقب گرفته بود.
ماجرای پرچمداری محروقی از زوایای دیگر جالب 
توجه است، گویا در تهران با وجود تالش هایی که 
محروقی  زهرا  پرچمداری  با  اما  می گیرد  صورت 
بانکوک  به  ایران  کاروان  اینکه  تا  مخالفت می شود 
بودند  کرده  اعالم  گویا  زمان  آن  در  حتی  می رود. 
داشته  حضور  هم  رژه  مراسم  در  نباید  بانوان  که 
باشند اما با تماس فائزه هاشمی با علی اکبر هاشمی 
رفسنجانی و پیگیری های او همه چیز به نفع بانوان 
تغییر می کند. از تهران تماس گرفته می شود و نه 
به  هم  ایران  پرچم  بلکه  می روند،  رژه  بانوان  تنها 

دست زهرا محروقی می افتد.

چرا هیچ اسمی از اولین بانوی پرچمدار ایران نیست؟

گمشده بیست ساله!
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همراه با نخستین زن سرپرست کاروان بازي هاي آسیایي

فرهادي زاد: برابری فرصت ها
اعتماد به نفس زنان را باال می برد

 چه شد که یک خانم هم به عنوان سرپرست کاروان 
انتخاب شد؟

باتوجه به اینکه در این دوره از بازي هاي آسیایي حدود 100 
ورزشکار زن در کاروان ورزشي حضور دارند و کمیته ملي 
المپیک این فرصت را به ورزشکاران، مربیان و سرپرستان 
حوزه زنان داده تا در چنین میداني حاضر شوند و تجربه خود 
را افزایش دهند، فرصتي هم به وجود آمد تا من به عنوان 

سرپرست بخش زنان کاروان حضور داشته باشم.
 وظيفه شما در سمتي که به عهده گرفته اید چيست؟

هماهنگي با سرپرستان و مربیان در هنگام اجراي کارهاي 
مختلف از زمان اعزام تا وقتي که تیم به کشور برمي گردد به 
عهده من است. وظیفه اي که بازهم به واسطه تعدد ورزشکاران 

و حجم باالي کاروان به هماهنگي بسیار زیادي نیاز دارد.
 آیا این دوره از مسابقات سختي و فشار و مضاعفي 

نسبت به سایر دوره ها دارد؟
رویدادها عموما هرسال پرفشارتر مي شوند، چراکه هرسال 
تعداد ورزشکاران ما به ویژه در بخش زنان افزایش مي یابد. اما 
این مسابقات به یک دلیل دیگر هم فشارش بیشتر مي شود. 
آن هم به خاطر اینکه میزبان تنها یک شهر نیست. عالوه 
بر جاکارتا که دهکده مسابقات در آن ساخته شده است، 
دهکده اي نزدیک جاکارتا و شهر پالمبانگ که با پرواز دو 
ساعت و نیم با جاکارتا فاصله دارد هم میزبان رقابت ها هستند. 
قطعا من هم نمي توانم به طور همزمان در سه شهر حضور 

داشته باشم و این موضوع حساسیت کار را افزایش مي دهد.
 اقدامي هم براي انجام بهتر کار و رسيدن به هماهنگي 

بيشتر کرده اید؟
از  بله به خاطر همین فشارها ما تصمیم گرفتیم کار را 
همین جا شروع کنیم. من از چند وقت پیش تمام موارد 
مربوط به رویداد را در مباحث اجرایي، فرهنگي و تبلیغاتي 
در قالب یک پاورپوینت به شکل جزوه درآوردم و در سه 
جلسه اي که با مربیان و سرپرستان داشتم تمام این موارد 

را با هم مرور کردیم.
 اما به طور کلي هم رویدادي مثل المپيک آسيایي با 

سایر رویدادها متفاوت است.
دوره  چهار  در  تجربه حضور  من  است.  طور  همین  قطعا 
بازي آسیایي و سه دوره المپیک را دارم. به همین دلیل به 
خوبي مي دانم که چقدر شرایط سخت است. به طور مثال 
در مسابقات جهاني کشتي یا وزنه برداري تنها یک رشته و 
تعدادی ورزشکار محدود حضور دارند. در بازي هاي آسیایي اما 
فقط حدود ۴0رشته هست. تعدد ورزشکاران، تعدد مکان هاي 
ورزشي، تعامل و ارتباطي که در دهکده با سایر ورزشکاران 
کشورهاي خارجي رخ مي دهد همه و همه مواردي است که 

باید مدیریت شود.
 براي اولين بار است که چنين اتفاقي رخ داده و ما 

یک سرپرست زن هم در کاروان داریم درست است؟
بله پیشتر یک مرد سرپرست کلي کاروان بود و ورزشکاراني 
که یک یا دو نفر از یک رشته بودند هم یک مربي-سرپرست 
داشتند. در این شرایط گاهي از بعضي مسئولیت ها غافل 
این شکل  با  ورزشکاران  بیشتر  تعداد  با  و  حاال  مي شدند 

مدیریت کردن اوضاع بهتر است.
 آیا معاونت زنان وزارت ورزش و کميته ملي المپيک 

رویكرد ویژه اي درباره حضور شما داشته اند؟
اتفاقا خانم ها محمدیان و طاهریان تالش ویژه اي کردند تا این 
اتفاق رخ دهد و یک سرپرست زن هم داشته باشیم چرا که به 
این کار به چشم افزایش حضور زنان در بخش هاي مدیریتي 

نگاه مي شود.
 و چطور این اتفاق رخ مي دهد؟

خب ما با حضورمان و البته تأثیرات مثبتي که در سمت 
خود داریم راه را براي افزایش کرسي هاي زنان در بخش هاي 
مدیریتي باز مي کنیم. اعتمادها بیشتر و در آینده فرصت 

بیشتري به زنان در بخش اجرایي داده مي شود.
 به نظر شما کاروان ایران به ویژه در بخش زنان در 

این رقابت ها چطور عمل خواهند کرد و تا چه اندازه 
موفق می شوند؟

خب با توجه به اینکه من در فدراسیون ها نیستم و تخصصي 
در این زمینه ندارم نمي توانم نظر بدهم. اما چیزي که مي دانم 
این است که فدراسیون ها با مدیریت کارگروه هاي حرفه اي و 
تخصصي اسامي ورزشکارانشان را اعالم کرده اند و این یعني 
این ورزشکاران شانس رتبه هاي خوب هستند. از طرف دیگر 
دکتر صالحي امیري، رئیس کمیته ملي المپیک در یکي از 
صحبت هایش از جمله بسیار لطیفي استفاده کرد. او گفت 
همین که ورزشکاران ما راهي این مسابقات مي شوند یعني 
برنده هستند. ورزشکاري که راهي المپیک آسیایي مي شود 
بي شک موفق و برنده است اما از آنجایي که درخشش آن ها 
در چنین میادیني نقش بسزایي در شادي و نشاط عمومي 
جامعه دارد، قطعا ورزشکاران ما با انگیزه کسب مدال وارد 
میدان خواهند شد. از طرف دیگر در بخش سرپرستي هم 
باید همکارانمان با هماهنگي کامل تمام مراکز فرهنگي 
مسابقات را بشناسند تا از هیچ برنامه اي عقب نمانند. در 
نهایت همه کاروان ایران باید نماینده اي کامل و شایسته از 

فرهنگ اصیل ایراني-اسالمي باشند.
 ما در این سال ها شاهد افزایش روزافزون حضور 
دید  از  آن ها هستيم.  مدال آوري  و  ورزشكار  زنان 
شما این اتفاق چه تأثيري در افزایش توان زنان در 

جامعه دارد؟
مردان  و  زنان  برابر  فرصت هاي  به  بشر همواره  در حقوق 
اشاره مي شود. یعني فضایي که زن و مرد بتوانند در کنار 
هم در جهت اعتالي جامعه خود تالش کنند. در ورزش 
هم همین شرایط است. با افزایش فرصت هاي ورزشي براي 
زنان و همچنین بیشتر دیده شدنشان، آن ها فضاي بیشتري 
براي بروز توانمندي هایشان دارند. چیزي که در نهایت باعث 
افزایش اعتماد به نفس زن در جامعه مي شود و همان همپایي 

زن و مرد در کنار هم براي پیشرفت بهتر و سریع تر است.

کاروان ورزشي ایران امسال در حالي راهي بازي هاي آسيایي جاکارتا مي شود که یک زن هم به 
عنوان سرپرست در این کاروان حضور دارد. مهين فرهادي زاد که سابقه حضور در سه دوره بازي هاي 
المپيک و چهار دوره بازي هاي آسيایي را دارد این مسئوليت را عهده دار شده است. فرهادی زاد رئيس 
کميسيون ورزش و زنان کميته ملی المپيک برای نخستين بار در تاریخ ورزش زنان ایران به عنوان 
نماینده سرپرست کاروان ورزشی اعزامی به بازی های ۲۰۱۸ جاکارتا در بخش زنان معرفی شده است. این 
انتصاب با رویكرد افزایش حضور مدیران زن ورزشي و کسب کرسي هاي بيشتر مدیریتي براي زنان انجام 

شد. به همين دليل هم سراغ فرهادي زاد رفتيم تا درباره این مسئوليت و چالش هاي پيشرویش صحبت کنيم. 



ووشو

6

 20 مرداد 1397
ت 

هفته نامه آریا دخ

ووشو درخشان تر از همیشه در آفتاب مشرق
همه چیز برای درخشش بانوان ووشوکار ایرانی در بازی های 
آسیایی مهیاست، رقابت هایی که از 2۷ مردادماه در اندونزی 
برای  این شهر مکانی  تا  آغاز می شود  و در شهر جاکارتا 

درخشش و عرض اندام بانوان ایرانی در آسیا باشد.
البته انتظارات همیشه از ووشو زیاد بوده است. ووشو در بین 
هفت رشته رزمی در بخش بانوان، از کارنامه درخشان تری 
اولین ورزشکاران  این رشته  زیرا دختران  برخوردار است، 
کشور بودند که توانستند مدال های طالی جهان و بازی های 

آسیایی را از آن خود کنند.
با این سابقه درخشان، حاال بانوان ووشوی ایران آماده اند تا 
در هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا در دو بخش 

ساندا )مبارزه( و تالو )نمایشی( بار دیگر خوش بدرخشند.

به سال 1990  آسیایی  بازی های  در  ووشو  سابقه حضور 
برمی گردد و ایران براي نخستین بار در سال 199۸ در این 
رویداد مهم حاضر شد. در سال 199۸ تعداد ووشوکاران در 

بازی های آسیایی 5 ورزشکار بود. 
 سال 2002  این تعداد به هفت نفر افرایش پیدا کرد و در 
سال 2006 هم ووشو همچنان با ۷ ورزشکار در بازي هاي 
آسیایي شرکت کرد که البته نکته قابل توجه این بود که در 
تمامی این رقابت ها ووشوکاران همگی مرد بودند و هنوز 
حضور بانوان در بازی های آسیایی در این رشته آغاز نشده 
بازی های آسیایی 2010 گوانگژو دوران روشنای  بود. در 
ورزش بانوان در رشته ووشو آغاز شد. در این دوره ۸ ورزشکار 
مرد و دو ورزشکار خانم )الهه منصوریان و خدیجه آزادپور( 

به مسابقات بازی های آسیای اعزام شدند که خدیجه آزادپور 
در وزن ۷5کیلوگرم در ساندای بانووان اولین طالي تاریخ 

بانوان ایران را در بازي  هاي آسیایي کسب کرد.

اما حاال در هجدهمین دوره بازی های آسیایی که به میزبانی 
اندونزی برگزار می شود؛ براي اولین بار تعداد بانوان ووشوکار 
اعزامي از آقایان بیشتر خواهد بود که این یکي از نکات 
مثبت ووشو ایران است. در دوره گذشته از 10 ورزشکار 
اعزامي ۴ نفر را بانوان تشکیل داده بودند و در این دوره 
نیز قرار است از 9 ورزشکار اعزامي ما 5 سهمیه را بانوان به 
خود اختصاص دهند. این موضوع نشان دهنده توجه ویژه 

فدراسیون به ورزش بانوان بوده است.

همانطور که پیشتر اشاره شد امسال پنج بانوی ووشوکار ایرانی به بازی های آسیایی جاکارتا اعزام می شوند که دو سهم آن مربوط به ساندا و سه سهم آن مربوط تالو هستند.
امسال برخالف تالوي آقایان ۳ نماینده در تالوي بانوان عازم این مسابقات می شوند و آن هم به دلیل این است که تالوي بانوان نسبت به آقایان در وضعیت بهتری قرار گرفته است و از 

همین روی فدراسیون هم این میدان را به بانوان تالوکار داد تا بتوانند در این المپیک آسیایی خودشان را نشان دهند.
اسامی بانوان تالوکاران به شرح زیر است:

زهرا کياني؛ تالوکار 19 ساله تیم ملی ووشوی ایران است که اولین حضور خود را در بازی های آسیایی جاکارتا تجربه می کند.کیانی از 9 سالگی در اردوی تیم ملی حضور داشته و البته 
که مانند بسیاری از ورزشکاران رشته تالو ژیمناستیک کار بوده است. کیانی امروز با 19 سال سن و همچنین کسب عناوین و مدال های مختلف راهی جاکارتا می شود تا اولین طالی 

تالوی ایران را برای بانوان ایرانی به دست بیاورد. این تالوکار کشورمان که لقب »فوق العاده« را به خودش اختصاص داده در سن 16 سالکی به مدال برنز جهانی رسید و همانطور که گفته 
شد باتوجه به افتخاراتی که در این چندسال اخیر به دست آورده همگان را برای کسب نشان خوش رنگ طال امیدوار کرده است.

هانيه رجبي؛ کسب اولین مدال آسیایی تالوی بانوان در تاریخ ووشوی ایران، کسب مدال برنز مسابقات ووشوی جوانان جهان در سال 2012، کسب مدال طال مسابقات ووشوی جوانان 
آسیا در سال 201۳ و همچنین کسب مدال نقره در بازی های همبستگی کشوورهای آسیایی در سال 201۳ بخشی از افتخارات هانیه رجبی تالوکار 2۳ ساله کشورمان است، رجبی که 

ده سالی است در تیم ملی حضور دارد به عنوان یکی از نمایندگان تالوکار کشورمان در بازی های آسیایی جاکارتا حضور خواهد داشت.
فاطمه حيدري؛ آخرین نماینده تالوی ایران در بازی های آسیایی جاکارتا خواهد بود. او سال گذشته در مسابقات یونیورسیاد به مدال برنز رسید.

نفرات اعزامی سانداکار به بازی های آسيایی جاکارتا به این شرح است:
الهه منصوریان؛ در وزن 52 کیلوگرم سومین دوره حضور خود در بازي هاي آسیایي را تجربه می کند. او در بازی های آسیای گوانگژو موفق به کسب مدال برنز و در اینچئون هم به 

مدال نقره رسید. کسب دو طال، یک نقره و یک برنز جهاني باعث شده تا الهه به عنوان باتجربه ترین ووشوکار معرفی شود. او در رقابت های انتخابی با خواهرش مبارزه کرد که البته تجربه 
الهه به نیروی جوانی سهیال چربید و سهیال نتوانست جواز حضور در بازی های آسیایی جاکارتا را به دست بیاورد.

شهربانو منصوریان؛ دیگر نماینده ووشوی ایران در وزن 60 کیلوگرم خواهد بود. شهربانو با کسب ۴ مدال طالي جهان در ورزش بانوان ایران یکی از با افتخارترین ورزشکاران این رشته 
محسوب مي شود.

آشنایی  با بانوان ووشوکار اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا
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سومین حضور دختران کاراته در بازی های آسیایی

به دنبال صید طال در تاتامی اندونزی

همیشه از ورزشکاران ثانیه هایی را به یاد می آوریم که با لبخند 
بر روی سکوی قهرمانی ایستاده اند و با افتخار به پرچم سرافراز 
ایران چشم دوخته اند، لحظاتی که ورزشکاران و ایران غریو 
شادی سر می دهند برای قهرمانی دلچسبی که نصیبشان شد، 
در میان این شور و شوق اما لحظاتی مانند اشک ها، عرق ها، 
آسیب دیدگی ها، سختی ها، دوری از خانواده  و قرار گرفتن در 
اتاق هایی چند نفره هیچ زمانی به چشم ما نمی آید، لحظاتی 
که درست برگ برنده یک ورزشکار را رقم می زد و تنها اگر 
ورزشکار باشی و هدفت رسیدن به قله موفقیت باشد آن را به 

خوبی درک می کنی.
اگر بگوییم کاراته همیشه عصای دست ورزش ایران بوده 
اغراق نکردیم، رشته ای که سال ها طول کشید تا باالخره 
مسئوالن کمیته بین المللی المپیک را مجاب کند که می تواند 
در میان رشته های المپیکی حضور داشته باشد، حاال این 
دو  در  آسیایی جاکارتا  بازی های  در  رشته همیشه همراه 
بخش مردان و زنان بر روی تاتامی می رود تا افتخاری دیگری 

به ویترین افتخاراتش اضافه کند.
درست 2۴ سال قبل بود که اولین حضور کاراته کاران ایرانی 
در بازی های آسیایی اتفاق افتاد، بازی های آسیایی 199۴ 
در ژاپن که در بین اسامی شرکت کننده کاراته کاران هم 
به لیست اضافه شدند. از این 2۴ سال حضور کاراته کاهای 
ایرانی در بازی های آسیایی سهم حضور دختران اندک اما 
پربار بود، بانوان کاراته کای  ایران برای اولین بار در سال 2010 
بازی های آسیایی گوانگژو به میدان رفتند و اتفاقا در همان 

سال هم به دو مدال طال و دو مدال برنز رسیدند.

در سال 201۴ بازی های آسیایی اینچئون هم دختران به 
میدان رفتند و با کسب یک مدال طال و دو برنز به کارخود 

پایان دادند.
حاال در آستانه بازی های آسیایی جاکارتا که سومین حضور 
بانوان در بازی های آسیایی محسوب می شود، تیم ملی کاراته 
بانوان ایران با ترکیب طراوت خاکسار در وزن -55 کیلوگرم 
،رزیتا علیپور در وزن -61، پگاه زنگنه در وزن -6۸ کیلوگرم 
و حمیده عباسعلی در وزن +6۸ کیلو گرم راهی اندونزی 
می شوند تا در این مسابقات رودروی حریفان قرار بگیرند.

پروژه شكست در کاتای بانوان
کاراته  دختران  جاکارتا  آسیایی  بازی های  از  قبل 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن شرکت کردند، 
مسابقاتی که متأسفانه با نمایش ضعیف ملی پوشان همراه 
بود. هر چهار نماینده اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا در 
مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردند که از بین این چهار 
نفر تنها حمیده عباسعلی توانست به مدال طال برسد و بقیه 
کاراته کاران از کسب مدال بازماندند. بانوی پرافتخار کاراته 
ایران که با کسب پنج مدال طال و یک نقره قهرمانی آسیا در 
کارنامه خود، نشان می دهد »عباسعلی« یک نماد پیروزی در 
کاراته بانوان است و باید حساب او را از دیگر نفرات جدا کرد.

در  دختران  عملکرد  از  آمده  دست  به  نتایج  روی  هر  به 
مسابقات قهرمانی آسیا باز هم نشان داد فاصله کاراته بانوان 
با دیگر کشورها همچنان زیاد است و باید فدراسیون برای 
کم کردن این فاصله تالشش را مضاعف کند. البته غیر از 
مسائل فنی بانوان کاراته قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی 
آسیا دچار حاشیه هم شدند چرا که لیال بهرامی سرمربی این 
تیم پس از 9 ماه حضور در تیم ملی بانوان به یک باره و بدون 
دلیل از سمت خود استعفا داد و این در حالی بود که تیم 
چند روز دیگر باید راهی اردن می شد تا در مسابقات قهرمانی 
آسیا شرکت کند. در این شرایط ستاره موسوی جایگزین 
بهرامی شد و هدایت تیم ملی بانوان کاراته در دو میدان بزرگ 
آسیایی )مسابقات قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی جاکارتا( 

را برعهده گرفت.
حاال در سومین حضور کاراته بانوان در بازی های آسیایی امید 
است که دختران کاراته همچون دو سالی که در بازی های 
آسیایی مدال کسب کردند و با دست پر به ایران بازگشتند 
در سومین حضور خود هم موفق شوند و کاراته بانوان را  با 
کسب مدال های رنگارنگ روسفید کنند. مجموع مدال های 
به دست آمده در این دو سال حضور توسط بانوان کاراته کار 

۷ مدال بوده است.

موسوی: کسب مدال بازی های آسيایی 
راحت نيست

ستاره موسوي سرمربی تیم ملی کاراته بانوان درباره آخرین 
بانوان اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا  شرایط حضور 
گفت: اردوي تیم ملي بزرگساالن براي شرکت در بازي هاي 
آسیایي از فرودین ماه شروع شد و در این مدت تمرینات 
خوبی داشتیم. بعد از مسابقات قهرمانی آسیا ملی پوشان چند 
روزی استراحت کردند و بعد از آن دوباره اردوها از دوم مرداد 
ماه آغاز شد.کاراته کاها ۳ اردوي منسجم ۷ روزه تا زمان اعزام 

به رقابت ها را پشت سر گذاشتند.
موسوي گفت: طبق برنامه تمرینات کاراته، میداني و بدنسازي 
در اردوها انجام می شد و ملی پوشان عالوه بر انجام تمرینات 
تخصصي، یکسري ایرادها و نواقص ریز خود را برطرف کردند و 

در همه مراحل هم به تمرینات تکنیکي و تاکتیکي پرداختند.
وي در مورد کسب مدال آوری دختران کاراته در بازی های 
با  کامال  آسیایي  بازي هاي  کرد:  عنوان  جاکارتا  آسیایی 
مسابقات دیگر متفاوت است اما باتوجه به اینکه حساسیت 
و تأثیرگذاري در رنکینگ المپیک را ندارد با این حال این 
تمامي رشته هاي  براي  بلکه  براي کاراته  نه فقط  پیکارها 

ورزشي مهم است.
بازی های  در  حریفان  به  پایان  در  بانوان  ملي  تیم  مربي 
آسیایی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ما با توجه به اینکه 
در رقابت هاي قهرماني آسیا شرکت کردیم از همین روی از 
حریفان شناخت کافي داریم. با این حال تمام توان خود را به 

کار مي گیرم تا نتیجه اي درخور نام ایران کسب کنیم.
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اولین سابقه حضور تکواندوکاران ایرانی در بازی های آسیایی به 
سال 19۸6 برمی گردد، در چند سال ابتدایی تکواندوکاران مرد 
در بازی های آسیایی شرکت می کردند تا اینکه در سال 2002 و 
در جریان بازی های آسیایی بوسان کره جنوبی پروانه تاجی اولین 
بانوی تکواندوکار در آن رقابت ها شرکت کرد و اتفاقا به مدال برنز 

هم دست پیدا کرد. 
از بازی های آسیایی سال 2006 در دوحه قطر حضور بانوان در 
رشته تکواندو به صورت جدی آغاز شد. مهروز ساعی و افسانه 
شیخی دو نماینده بانوان در آن مسابقات بودند، ساعی و شیخی 

توانستند در وزن -۷2 و +۷2 به مدال برنز برسند.
در سال 2010 بازی های آسیایی گوانگژو حضور بانوان در رشته 
تکواندو پررنگ تر از قبل شد و پنج نماینده ایران در این مسابقه 
توانستند به مدال برسند. راحله آسمانی  در وزن 62 )مدال 
نقره(، سارا خوش  )مدال  پریسا فرشیدی در وزن 6۷  نقره(، 
جمال فکری در وزن ۴6 )مدال برنز(، سمانه شش پری در وزن 
5۳ کیلوگرم )مدال برنز( و سوسن حاجی پور در وزن 5۷ )مدال 

برنز( را به دست آوردند.
تکواندو  دختران  اینچئون  آسیایی  بازی های  سال 201۴  در 
ایران باز هم مدال آوری کردند هر چند که تعداد آنها نسبت به 
دوره قبل کمتر شده بود. در این دوره نمایندگان تکواندو ایران 
سوسن حاجی پور )مدال برنز(، فاطمه روحانی )مدال نقره( و 
اکرم خدابنده) مدال نقره( را به دست آورند. حاال در پنچمین 
دوره حضور بانوان تکواندوکار در بازی های آسیایی الهه شیدایی، 
پریسا جوادی، ملیکا میرحسینی، ناهید کیانی و زهرا پوراسماعیل 
نمایندگان ایران در بازی های آسیایی جاکارتا هستند البته تا 
آخرین دقایق کیمیا علیزاده نماینده ایران در وزن - 6۷ کیلوگرم 
بود که متاسفانه به دلیل آسیب دیدگی زانوی چپ حضور در 

جاکارتا را از دست داد و میرحسینی جایگزین او شد.
دختران تکواندوی ایران مدت هاست در اردوی تیم ملی به سر 
می برند و اوایل مردادماه در تورنمنت بین المللی کره جنوبی 
شرکت کردند تا در آستانه بازی های آسیایی جاکارتا به آمادگی 
قابل قبولی برسند، مسابقاتی که البته با حذف ستاره های تیم 
کیمیا علیزاده و ناهید کیانی همراه بود و شاید این نگرانی ها را 
برای اهالی تکواندو در آستانه بازی های آسیایی به وجود آورده 
بود. در هرحال تیم ملی با کسب 5 مدال  در رده دوم جدول 

مدالی قرار گرفت.
مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان در خصوص 
با حضور ۴۷6  رقابت ها  این  تورنمنت گفت:  این  فنی  سطح 
تکواندوکار از ۳0 کشور برگزار شد و سطح فنی آن همانند یک 
مسابقات جهانی کوچک بود. تمامی کشورها برای کسب مدال 

آمده بودند و نسبت به سال های گذشته پیشرفت چشمگیری 
داشتند و نمی توان هیچ تیمی در این مسابقه ضعیف کار نکرد.

وی افزود: اختالف امتیاز به جز چند موارد بسیار کم بود و بیشتر 
مبارزات به راند طالیی کشیده می شد که این امر نشان می دهد 
تمامی کشورها سرمایه گذاری خیلی بزرگی انجام دادند. تکواندو 
در همه کشورها توسعه پیدا کرده و ایران نیز با توجه به اینکه 
یکی از قطب های تکواندو جهان است باید تالش خود را دو 

چندان نماید.
کمرانی به عملکرد کیانی و پور اسماعیل اشاره کرد و گفت: از 
عملکرد کیانی و پوراسماعیل راضی نبودم و شاید دلیل باختشان 
به  حتما  می دانستند  و  داشتند  امنیت  حاشیه  که  بود  این 
بازی های آسیایی اعزام می شوند و به نظرم این موضوع خیالشان 

را کمی راحت کرده بود.
 این دو هوگوپوش کمتر از توانایی هایشان در مسابقات ظاهر 
شدند و انشاهلل در جاکارتا آنها را آماده تر خواهیم دید. سرمربی 
تیم ملی بانوان همچنین در مورد الهه شیدایی دیگر نماینده ایران 
بازی های آسیایی جاکارتا و عملکردش در مسابقات کره  در 
جنوبی عنوان کرد: الهه شیدایی بازیکن شجاع و نترس اما کم 
تجربه ما بود که عملکرد خوبی داشت و من از او راضی هستم. 
شاید اگر سرعت هر دو پایش همانند هم بود می توانست بهتر 

مبارزه کند، الهه می تواند از آینده های تکواندو ایران باشد.
کمرانی همچنین در مورد پریسا جوادی اظهار کرد: در مبارزه 
وزن -5۷ کیلوگرم شاید یک لحظه غفلت جوادی باعث شد او 
نتیجه را واگذار کند، من ایمان دارم توانایی او خیلی بیشتر از این 
است و او بدون شک یکی از امیدهای تیم ماست که در میدان 
مبارزه هرچه در توان دارد به نمایش می گذارد و می توان روی 

آن حساب باز کرد.
وی با اشاره به عملکرد علیزاده در این رقابت ها گفت: به نظرم 
این اعزام بیشتر از همه برای کیمیا مفید بود؛ او زمانی که دوران 
نقاهت را پشت سر می گذاشت از دنیای حرفه ای دور بود و در این 
مدت سیستم مبارزات هم عوض شده است. کیمیا اولین بانوی 
مدال آور المپیک ایران و به عنوان قهرمان و الگوی دختران کشور 
است که عملکردش باعث شده دختران خود را باور کرده و در 

میادین بین المللی بدون ترس مبارزه کنند.
تمامی  تورنمت  این  در  گفت:  پایان  در  بانوان  تیم  سرمربی 
برای  بازیکن  هر  و  داشتند  حضور  کره جنوبی  تکواندوکاران 
دختران ما حکم فینال را داشت؛ ما با آمادگی نسبی در این 
مسابقات شرکت کردیم و امیدواریم در مسابقه بعدی که برای 
همه ما مهم است و به نوعی المپیک آسیایی محسوب می شود 

بتوانیم بهترین نتیجه را به دست بیاوریم.

دختـــــران تکواندو در 
راند طالیی جاکارتا
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پومسه روها در اندیشه
 کسب اولین مدال با اعمال شاقه!

بیست و هفتم مرداد ماه بانگ ورزش در قاره کهن به صدا درمی آید و هیجان وصف 
ناشدنی در بین کاروان های ورزشی به راه می افتد، ورزشکارانی که مدت ها در اردوی 
تیم ملی و زیر بار فشار سخت تمرینات بود در اندونزی و در شهر جاکارتا برای 

رسیدن به خوش رنگ ترین مدال تالش می کنند.
امسال عالوه بر رشته هایی که همیشه در ورزش ایران حضور داشتند برخی رشته ها، 
مانند پومسه به لیست بازی های آسیایی جاکارتا اضافه شده   اند. در واقع رشته پومسه 
به پیشنهاد ایران و موافقت کمیته المپیک آسیا به این دوره بازی های آسیایی 

اضافه شد.

عملكرد قابل قبول دختران پومسه ایران
 قبل از جاکارتا

دختران پومسه روی ایران عالوه بر بازی های آسیایی جاکارتا در اوایل خردادماه در 
مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردند، رقابت هایی که با عملکرد قابل قبول آن ها 
همراه بود. این مسابقات که به نوعی مسابقه تدارکاتی هم محسوب می شد با عملکرد 

قابل قبول دختران در انفرادی و تیمی به پایان رسید.

بام آسيا زیر پای دختران پومسه
دختران پومسه ایران در رقابت های تیمی در رده سنی ۳1 تا ۴0 سال بربام آسیا 
ایستادند. در بخش انفرادی رده سنی 1۸ تا ۳0 سال زنان، مرجان سلحشوری موفق 
شد عنوان نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دهد. همچنین 
در بخش انفرادی رده سنی ۴1 تا 50 سال، فاطمه اسدپور به طور مشترک جایگاه 
سومی را به خود اختصاص داد. در پایان رقابت های انفرادی رده سنی ۳1 تا ۴0 سال 
گروه زنان، آتوسا فرهمند توانست سکوی نایب قهرمانی آسیا را به ایران اختصاص 
دهد. در بخش تیمی دو نفره رده سنی 1۸ تا ۳0 سال هم تیم ایران )صادقی و 
بختیار( در رده پنجم قرار گرفتند و در نهایت تیم پومسه ۳ نفره زنان رده سنی 1۸ 
تا ۳0 سال با ترکیب مرجان سلحشوری، فاطمه حسام و مرجان تاجی رستم آبادی 

موفق شدند عنوان سومی این رقابت ها را کسب کنند.
و  )پومسه  تکواندو  بخش  در   201۸ آسیایی  بازی های  دوره  هجدهمین  حاال 
کیوروگی( در راه است و پومسه روهای ایران در روز 2۸ مردادماه با رقبای خود 

رقابت می کنند.
فاطمه اسدپور مربی تیم ملی پومسه دختران در مورد شرایط تیم دختران گفت: 
بعد از مسابقات قهرمانی آسیا و استراحت چند روزه ملی پوشان دور جدید تمرینات 
برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا از از روز 12 خردادماه آغاز شد. با توجه 
)مربی  سلیمان پور  مژده  دارد  نوین  پومسه  بخش  فرم های  اجرا  که  شرایطی  به 

ژیمناستیک( نیز در کنار ما در تیم حضور داشت.
وی به نفرات اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا اشاره کرد و گفت: طبق جلساتی و 

بررسی های صورت گرفته از عملکرد ملی پوشان تصمیم گرفته شد که مهسا صادقی، 
مرجان سلحشوری و فاطمه حسام  پومسه رو های حاضر در این بازی ها باشند.

وی در مورد کسب مدال در بازی های آسیایی جاکارتا باتوجه به اولین حضور این 
رشته اظهار کرد: تمرینات ما به صورت منظم در حال برگزاری است و سطح قابل 
قبولی داریم و یک رقیب جدی برای کشورها محسوب می شویم اما در پومسه به 
هیچ عنوان نمی توانیم پیش بینی کنیم. چراکه سلیقه داوری در آن خیلی دخیل  
و از طرفی البی گری در این رشته به وفور زیاد است. گاهی ما بهترین مدال های 
خودمان را به خاطر همین موضوع از دست داده ایم. از طرفی ما در این رشته به 
هیچ عنوان نمی توانیم اعتراضی داشته باشیم و تنها در جمع امتیازها اگر خطایی 
صورت گرفته باشد حق اعتراض داریم. در غیر این صورت با توجه به اینکه داوران 
براساس سلیقه امتیاز می دهند کار کمی سخت است اما ما به آن توجهی نمی کنیم 

و برای رسیدن به مدال و بهترین نتیجه تالش می کنیم.
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برای  پرشی  سکو  می توان  را  جاکارتا  آسیایی  بازی های 
دختران جودوکار ایران بدانیم. این رشته رزمی در بخش 
و  نداشته  آسیایی  بازی های  در  نماینده ای  تاکنون  بانوان 
حاال در آستانه هجدهمین دوره بازی های آسیایی، اندونزی 
میزبان دخترانی از جنس جودو است که اولین حضورشان 

را در این آوردگاه مهم تجربه می کنند.
براساس اعالم فدراسیون جودو دنیا آقایی در وزن منهای 
۷0کیلوگرم و مبینا عزیزی در وزن منهای 5۷ کیلوگرم 
2 جودوکار اعزامی ایران به جاکارتا هستند. نلیا سرمربی 
گرجستانی تیم ملی بانوان جودو هم از دی ماه سال 96 به 
ایران آمد و هدایت دختران جودوکار را برعهده گرفت و در این 

رقابت ها تیم ملی کشورمان را همراهی می کند.

کوراش باالخره به جاکارتا بازگشت
از یک سال پیش چند رشته رزمی چون کوراش، جوجیتسو 
اما  بود  اضافه شده  آسیایی 201۸  بازی های  به  و سامبو 
چندی پیش کشور میزبان یعنی اندونزی اعالم کرد که به 
دلیل هزینه های باال رشته های کوراش و سامبو را از این 

بازی ها کنار گذاشته است.
فدراسیون  رئیس  فرمان  حیدر  تالش های  با  نهایت  در 
آسیایی و همچنین رضا نصیرنژاد یکی از مسئوالن آسیایی و 
جهانی این رشته، کمیته برگزاری بازی های آسیایی 201۸ 
به صورت رسمی اعالم کرد که رقابت های کوراش در هشت 

وزن مردان و زنان برگزار می شود.
با این اوصاف فدراسیون جودو ایران با اعزام نمایندگان سه 
رشته جوجیتسو، جودو و کوراش به بازی های آسیایی 201۸ 

اندونزی از نظر تعداد رشته در بین فدراسیون ها رکوردار 
خواهد بود. رشته رزمی کوراش برخاسته از ازبکستان است 
که ایران، ازبکستان و تاجیکستان از قدرت های اصلی آن به 

شمار می روند.
بانوان طاهره آذرپیوند در - 52، زهرا  در بخش کوراش 
نادری و آذر کولیوند در وزن - 6۳ و زهرا باقری در وزن 
- ۷۸ به عنوان ۴ بانوی برگزیده برای حضور در بازی های 

آسیایی 201۸ اندونزی انتخاب شدند.
و  پیرهادی  ناهید  بانوان  جوجیتسو  بخش  در  همچنین 
نسیم محمدی به بازی های آسیایی 201۸ جاکارتا اعزام 
خواهند شد. هدایت تیم ملی جوجیتسو بانوان برعهده سوده 
کمندانی مربی این تیم است که در کنار مهسا روحی مربی 
بدنساز تیم، کار آماده سازی جوجیتسو بانوان را برای حضور 

در بازی های آسیایی بر عهده دارند.

محمدیان: بازی های آسيایی جاکارتا 
اولين تجربه بانوان جودوکارست

لیال محمدیان نایب رئیس فدراسیون جودو درباره حضور 
تیم ملی جودو بانوان در بازی های آسیایی 201۸ اندونزی 
گفت: این برای اولین بار است که بانوان جودوکار ایران در 
بازی های آسیایی شرکت می کنند و ما تمام تالش مان را 

می کنیم تا در اولین تجربه بهترین نتیجه را بدست آوریم.
بانوان  عملکرد  مورد  در  فدراسیون  پیش بینی  درباره  او 
گفت:  جاکارتا   201۸ آسیایی  بازی های  در  جودوکار 

در جودو کار سختی را در پیش داریم چرا که قهرمانان 
المپیک در آسیا حضور دارند و کشور های ژاپن، کره جنوبی 
و ازبکستان بسیار قدرتمند هستند و به نظرم بازی خوب 
مقابل این حریفان می تواند بهترین نتیجه برای ما باشد، 
اما دررشته کوارش و جوجیتسو به کسب مدال برنز بسیار 
امیدوار هستیم و این احتمال وجود دارد که تیم ملی بانوان 

بتواند روی سکوی سومی آسیا بایستد.
محمدیان در پایان خاطرنشان کرد: تیم های ملی جودو، 
صورت  به  گذشته  سال  شهریور  از  جوجیتسو  و  کوراش 
در مسابقات  با شرکت  و  داشتند  اردو حضور  در  مستمر 
این  امیدوارم  آوردند.  بدست  را  الزم  تجربه  مختلف 
برنامه ریزی باعث شود که نمایندگان ایران در اولین حضور 

خود در بازی های آسیایی بهترین نتیجه را کسب کنند.

ورود دختـــران جودو از
دروازه 2018

پنچاک سيالت
 رشته آزمایشی در جاکارتا

پنچاک سيالت یكی از رشته های رزمی و کهن 
و  می شود  اندونزی محسوب  ملی کشور  ورزش 
در  این کشور  ميزبانی  به  باتوجه  روی  همين  از 
رشته  بار  اولين  برای  جاکارتا  آسيایی  بازی های 
تا  شد  آسيایی  بازی های  وارد  سيالت  پنچاک 
رده  جدول  در  رسمی  صورت  به  آن  مدال های 

بندی توزیع مدال ها محاسبه شود.
این شرایط فرصت خوبی در اختيار ملی پوشان 
اولين حضور  تا  قرار دهد  ایران  پنچاک سيالت 
خود را در بازی های آسيایی جاکارتا تجربه کنند. 
این رشته حدود هشت سال پيش وارد ایران شد 
و هم اکنون سه سالی است که فعاليت هایش به 

صورت جدی دنبال می شود.
رشته پنچاک سيالت در چهار بخش مبارزه، دفاع 
برگزار  نفره  سه  فرم  و  نفره  تک  فرم  شخصی، 
می شود. تيم ملی بانوان در رشته پنچاک سيالت 
سپيده خورشيدی زاده در وزن -۵۵ کيلوگرم، 
زهرا فروغی نسب در وزن -۶۰ کيلوگرم و تهمينه 

کربالیی صادقی در وزن -۶۵ کيلوگرم هستند.
همانطور که پيشتر گفته شد در بازی های آسيایی 
جاکارتا، ۱۶ فرصت در رشته پنچاک سيالت وجود 
دارد که تيم ایران با 9 ورزشكار زن و مرد و در 

قسمت مبارزه به مصاف حریفان می رود. 

سامبو
مردمان  بومی  های  رشته  از  دیگر  یكی  سامبو 
شرق آسيایت که دو بانوی ایرانی در این رشته 

کاروان کشورمان را همراهی می کنند.
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 201۴ آسیایی  بازی های  در  ایران  کاروان 
اینچئون  نماینده ای در دوچرخه سواری نداشت 
با دو دوچرخه سوار زن در  ایران  اما در جاکارتا 
دوبخش کوهستان و جاده به مصاف رقبای خود 
کوهستان  بخش  در  آذر  پرتو  فرانک  می رود. 
جاکارتا  راهی  جاده  بخش  در  دهقان  ماندانا  و 
بار است که دختران  اولین  برای  این  می شوند. 
ایرانی در بازی های آسیایی در این رشته نماینده 
دارند.دوچرخه سواری برای اولین بار از بازی های 
آسیایی 1951 دهلی نو وارد بازی های آسیایی 

شد و فقط در سال 195۴ در بازی ها غایب بود.

پرتوآذر نفر اول آسيا نماینده ایران 
در کوهستان

در حال حاضر می توان از فرانک پرتوآذر به عنوان 
یکی از موفق ترین دوچرخه سواران ایران نام برد. 
او در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی در رده 
هشتاد و هفتم کراس- کانتری قرار گرفت و نفر 
آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  او  آسیاست.  اول 
ملی  تیم  کاپیتان  رسید.  برنز  مدال  به   201۷
کوهستان ایران بعد از کسب مدال برنز قهرمانی 
آسیا اردوهای آماده سازی خود را برای حضور در 
بازی های آسیایی آغاز کرد و در اروپا هم اردوی 
به  کرد  اعالم  بارها  او  کرد.  برگزار  آماده سازی 
بازی های آسیایی  دنبال مدالی خوش رنگ در 
جاکارتاست و تالش می کند در این رقابت ها جزو 

دختران مدال آور ایران باشد.

پرتوآذر: اميدوارم بازهم 
تاریخ سازی کنم

پرتوآذر گفت: امیدوارم بتوانم تاریخ سازی کنم و 
الهام بخش بانوان ایران باشم. من اصال به این فکر 
نمی کنم که حریفان من در بازی ها چه امکانات و 
چه شرایطی را دارند. به نظرم بهتر است در این 
شرایط به مسائلی فکر کنم که به بهتر شدن و 

افزایش روحیه من کمک کند.

ایران  بانوان  مدال  اولین  درباره  چنین  هم  او 
کرد،  کسب  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  که 
گفت: خیلی بابت این موضوع خوشحال هستم 
مدال  یک  همین  به  فقط  من  هدف  واقعا  اما 
برنز ختم نمی شود و می خواهم در جاکارتا هم 
تاریخ سازی کنم. واقعا کار سخت است و رشته 
دوچرخه سواری دشواری های خاص خود را دارد 
اما همین که توانستم به این بازی ها بروم برای 
باقی  زمان  در مدت  دارد.  من جای خوشحالی 
مانده تالشم این است که از لحاظ فنی و بدنی به 

سطح باالتری برسم.
پرتو آذر در حال حاضر با 22۳ امتیاز در رده 1۳0 
رنکینگ فدراسیون جهانی این رشته قرار دارد. 
رکابزنان ایران در بخش کوهستان 20 مرداد ماه 
با پرواز تهرانـ  کواالالمپور راهی جاکارتا می شوند 
البته  بازمی گردند.  به کشور  نیز  اول شهریور  و 
دومین گروه رکابزنان کوهستان همزمان با گروه 
اول به جاکارتا سفر می کنند، اما دهم شهریور 
ماه به عنوان زمان بازگشت آنها اعالم شده است.

بازی های  رقابت های دوچرخه سواری کوهستان 
آسیایی 29 و ۳0 مرداد برگزار می شود.

دهقان نماینده جاده در جاکارتا
سمیه یزدانی در رقابت با ماندانا دهقان مسافر 
جاکارتا شد و توانست در کاروان اعزامی ایران به 
بازی های آسیایی قرار بگیرد، اما چند روز قبل 
به دلیل مصدومیت ناگهانی از اعزام به این بازی 
ها جا ماند. حاال او به همراه پرتوآذر دو نماینده 
بازی های  دوچرخه سواری  در  ایران  بانوان 
لژیونر  اولین  لقب  که  ماندانا  هستند.  آسیایی 
یدک می کشد  را  ایران  زنان  دوچرخه سواری 
در یک باشگاه اماراتی رکاب می زند. دهقان در 
رشته دوگانه هم فعالیت می کند اما در جاکارتا 
در دوچرخه سواری جاده به مصاف رقیبان می 
رود. دهقان با تیم االصیل، مدال طالی کاپ آزاد 
جبل جیس امارات در شهر راس الخیمه را به 

مسافت ۴6 کیلومتر از آن خود کرد.

فرانک و سمیه در
 پیست دوچرخه سواری جاکارتا
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اگر مربی و ورزشکار را دو ضلع ورزش بدانیم، داوری هم ضلع 
سوم است اما ضلع سوم همواره زیر سایه دو ضلع دیگر قرار 
دارد، همچنان که برای بازی های آسیایی، بیشتر رشته های 
ورزشی و ورزشکاران مدنظر هستند اما کمتر نامی از داورانی 
به میان می آید که توانسته اند با عملکرد مثبت خود، فرصت 

قضاوت در این رویداد بزرگ را به دست آوردند.
معموال برای انتخاب ورزشکاران عملکرد آن ها در مسابقات 
انتخابی تیم ملی مهم است اما درباره داوران شرایط فرق 
می کند و روال برای انتخاب داوران در رویدادهای بین المللی، 
جایگاه آن ها در فدراسیون جهانی است و باید در رقابت با 
داوران دیگر کشورها فرصت دیده شدن را پیدا کنند که این 
موضوع دشواری کار آن ها را نشان می دهد اما با این وجود کار 

بزرگ آن ها دیده نمی شود.
تصمیم  آسیایی 201۸،  بازی های  رسیدن  فرا  آستانه  در 
گرفتیم در گزارشی به وضعیت داوران اعزامی به این رویداد 
بزرگ پرداخته و با چند نفر از آن ها گفت وگویی داشته 
باشیم، هر چند که آمار موثقی از داوران اعزامی وجود نداشت.

رضایی: مرحله به مرحله
 تا فينال جلو می رویم

در ادوار سپری شده بازی های آسیایی، فرخنده سلیمانی به 
عنوان داور تنیس روی میز در این رویداد حضور داشت و حاال 
برای اولین بار دو داور ایرانی به این رقابت ها دعوت شده اند. 
سیمین رضایی و حمیدرضا صباغیان دو داور بلوبج ایرانی 

هستند که در روزهای آینده راهی جاکارتا می شوند.
رضایی که سال گذشته فینال مسابقات قهرمانی جهان را 
را دورنمای ورزشی خود  المپیک  در  داوری کرد، قضاوت 
المپیک  در  تا  فراهم شده  برایش  فرصتی  و حاال  می داند 

آسیایی، مهارت هایش را به نمایش بگذارد.
رضایی در گفت وگو با "آریادخت" درباره دعوتش به بازی های 
آسیایی می گوید: از آنجایی که مدرک بلوبج، باالترین مدرک 
داوری تنیس روی میز را دارم، به دعوت کنفدراسیون آسیا 

برای قضاوت در این رقابت ها انتخاب شدم.
از  داوری  سهمیه بندی  آسیایی  فدراسیون  وی،  گفته  به 
کشورهای مختلف این قاره را در نظر گرفته که در مجموع 

۳2 داور در این رویداد حضور خواهند داشت.
این داور بین المللی تنیس روی میز کشورمان تأکید می کند: 
در تالش هستیم  در بازی های آسیایی با قضاوتی که ارائه 
می کنیم، اعتماد کمیته برگزاری را جلب کرده و بتوانیم 
مرحله به مرحله جلو برویم و احتمال داوری در مراحل نهایی 

آشنایی با بانوان داور اعزامی به بازی های آسیایی

وقتی سوت ها آبروداری می کنند
و فینال دور از دسترس نیست.

رضایی که سابقه قضاوت در دیدارهای حساس و مهمی را 
در کارنامه کاری اش دارد، امیدوار است بتواند در بازی های 

آسیایی در دیدارهای نهایی حضور داشته باشد.
وی اعزام تیم کامل بانوان و آقایان ایران به بازی های آسیایی 
ایران  میز  روی  تنیس  برای  ارزشمندی  فرصت  را   201۸
دانسته و ابراز امیدواری می کند که ورزشکاران ایرانی بتوانند 

نتایج قابل قبولی را کسب کنند.
داور بین المللی تنیس روی میز کشورمان که در روزهای 
گذشته به کره شمالی سفر داشته، دراین باره می گوید: با 
انتخاب فدراسیون جهانی برای قضاوت در فورتور کره شمالی 
به این کشور اعزام شدم که عنوان سر داور رقابت ها را برعهده 

داشتم، پس از پایان مسابقات نیز برای داوران کره شمالی، 
دوره بازآموزی برگزار کردم.

اولين ناظر بسكتبال بانوان ایران
 در بازی های آسيایی

در بازی های آسیایی 201۸ برخالف پیش بینی های 
قبلی نامی از تیم بسکتبال پنج نفره دیده نمی شود 
اما انتخاب صنم نظامی به عنوان ناظر داوری در 
بازی های آسیایی برای نخستین بار به وقوع پیوسته 
تا جامعه بسکتبال بانوان ایران عالوه بر تیم سه نفره، 
نماینده دیگری نیز در المپیک آسیایی داشته باشند.

نظامی در بسکتبال سه نفره ایران نیز فعالیت های گسترده ای 
انجام داد، اما با آمدن مدیریت جدید فدراسیون کنار گذاشته 
شد و برخی رسانه ها گمانه زنی هایی مبنی براینکه فدراسیون 
در تالش بوده تا از اعزامش به جاکارتا جلوگیری و فرد دیگری 
را به جاکارتا بفرستد، منتشر کردند اما با این حال تغییری 
در برنامه اعزام نظامی رخ نداد و وی در روزهای آینده راهی 
اندونزی می شود.در ادوار سپری شده از بازی های آسیایی 
تاکنون داور یا ناظری از بانوان ایران در رشته بسکتبال حضور 

نداشته و حاال نظامی قرار است اتفاق جدیدی را رقم بزند.
وی در گفت وگو با "آریادخت" درباره نحوه انتخابش می گوید: 
از طرف مسئوالن برگزاری مسابقات انتخاب شدیم و بعد از 

تأیید فیبا آسیا حضورمان در بازی های آسیایی قطعی شد.
داوری در بسکتبال وظیفه نسبتا مشخصی دارد اما ناشناخته 
این  در  نظامی  از  تا  شد  باعث  داوری  ناظر  وظایف  بودن 
ناظر  خصوص بپرسیم که وی در جواب توضیح می دهد: 
مسابقات مسئول داوران میز و رسیدگی به مشکالت احتمالی 

است که در طول مسابقه رخ می دهد.
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نظامی نبود تیم بسکتبال 5 نفره را اتفاق بدی در بازی های 
آسیایی دانسته و می گوید: از پارسال که بسکتبال بانوان ایران 
مجوز حضور با پوشش اسالمی در بازی های رسمی را پیدا 
کرد، تیم بزرگسال بانوان کشورمان فرصت حضور در هیچ 
تورنمنتی را پیدا نکرد و بازی های آسیایی 201۸ فرصت 

بسیار خوبی بود که بتوانند خودشان را محک بزنند.
وی معتقد است انتظار مقام از این تیم نمی رفت ولی تجربه 
بسیار خوبی برای بسکتبال بانوان بود. نظامی که در بازی های 
آسیایی 201۸ در مسابقات آقایان و بانوان به عنوان ناظر 
حضور دارد، با ابراز خرسندی از فرصتی که در اختیارش 
قرار گرفته، می گوید: خیلی خوشحالم به عنوان اولین زن در 
مسابقات آسیایی به عنوان ناظر حضور دارم و امیدوارم بتوانم 

نماینده خوبی از طرف بانوان کشورم باشم.

نماینده ای از دهه هفتادی ها
 در جارکارتا

ژیمناستیک بانوان ایرانی محدود به مرزهای داخلی است 
گام های  توانسته اند  ایرانی  بانوان  داوری،  حوزه  در  اما 
بلندی بردارند. طی سال های گذشته در رشته ایروبیک 
در  قضاوت  تجربه  ایرانی  داور  بانوی  چند  ژیمناستیک 
و  جهانی  جام  همچون  معتبری  بین المللی  رویدادهای 
مسابقات آسیایی را کسب کرده بودند و برای بازی های 
آسیایی نیز اتفاق دیگری به وقوع پیوسته و برای اولین بار 
در رشته ریتمیک یک بانوی داور ایرانی به این رقابت ها 
اعزام می شود. نگین مساح از دسته دهه هفتادی هاست 
که آرزوهای بلند باالیی دارند. وی که  سال ۸۸ فعالیت در 
رشته ژیمناستیک را شروع کرد، سال 90 به طور رسمی 
مساح  که  بود  مسیری  داوری  کرد.  انتخاب  را  ریتمیک 
و سال 96  برگزید  ژیمناستیک  در  بهتر  پیشرفت  برای 

مدرک بین المللی را کسب کرد.
ریتیمک  رشته  داوری  درجه  کسب  خصوص  در  وی 
در  داوری  دوره  در   96 سال  اردیبشهت  من  می گوید: 

قبول  بندی سه  دسته  در  و  کردم  مالزی شرکت  کشور 
مسابقات  قضاوت  برای  داوری  طرح  در  سپس  و  شدم 
کشوری حضور داشتم. مساح ادامه می دهد: چندی قبل 
از فدراسیون با من تماس گرفتند  و خبر دادند که برای 
همه  درواقع  و  انتخاب شده ام  جاکارتا  آسیایی  مسابقات 

چیز از طرف فدراسیون صورت گرفت.
وی ادامه می دهد: چون تجربه اولم است و من  اطالعی 
انتظارم  در  نمی دانم چه چیزی  ندارم،  جا  آن  از شرایط 
است. تنها کاری که  می توانم انجام می دهم این است که 
اطالعات عمومی ام را باال ببرم  و این آمادگی را در خودم 
به وجود بیاورم که در آن بازی ها بتوانم به بهترین شکل، 

کار قضاوت را انجام دهم.
داور بین المللی ریتمیک بانوان می افزاید: فکر می کنم که 
قضاوت سختی را در این مسابقات در پیش دارم چرا که 
آسیایی  بازی های  با  بین المللی ام  و  رسمی  تجربه  اولین 

شروع می شود که بازی های بزرگ و مهمی است.
وی تصریح می کند: عمده برنامه آماده سازی برعهده خودم 
است که باید مثل کنکور که باید مطالعاتی انجام داد و بعد 
در امتحان شرکت کردم، من هم باید یک سری مطالعاتی 
این  بهتر در  برای حضور  تا  انجام دهم  این زمینه  را در 

مسابقات آماده شوم.
مساح با بیان اینکه ریتمیک رشته ای است که  در کشور 
ناشناخته است و هنوز خیلی از مردم با آن آشنایی ندارند، 
می افزاید: خوشبختانه در سالیان اخیر روح تازه ای در این 
رشته دمیده شده و مسابقات این رشته پیشرفت خوبی 
کرده است و فدراسیون تالشی زیادی برای گسترش این 
خاصی  برنامه های  که  طوری  به  می دهند،  انجام  رشته 
با  بیشتری  مربیان  تا  شده  داده  ترتیب  رشته  این  برای 
این رشته آشنا شده که باعث می شود ژیمناست ها در این 
رشته بیشتر شوند و مطرح شدن نام من به عنوان داور در 
بازی های آسیایی باعث می شود تا نام این رشته بیشتر در 
بین مردم شناخته شود. تیم ملی ژیمناستیک کشورمان 
با ۴ ورزشکار و یک مربی به بازی های آسیایی اعزام شده 
و دو داور هنری نیز به دعوت فدراسیون آسیایی در این 

رقابت ها حضور خواهند داشت.

نماینده داوران قایقرانی
 در بازی های آسيایی

اخیر  دوره های  در  که  است  رشته هایی  از  یکی  قایقرانی 
بانوان ایرانی سابقه خوبی در مدال آوری داشته اند و به یکی 

از رشته های امیدوار کاروان ورزشی ایران مبدل شده است.

در این دوره عالوه بر بانوان ورزشکار رشته قایقرانی که مترصد 
افتخار آفرینی هستند، یک بانوی داور ایرانی نیز در این رویداد 

مهم حضور خواهد داشت.
با اعالم کنفدراسیون روئینگ آسیا، مریم خسروانیان داور 
بازی های  روئینگ  رشته  داور  عنوان  به  ایران  بین المللی 
آسیایی 201۸ جاکارتا انتخاب شده و در این رقابت ها فرصت 

ویژه ای را برای نمایش توانمندی های خود به همراه دارد.
خسروانیان سال 1۳91 در کالس های نظری و عملی داوری 
که با نظارت فدراسیون بین المللی روئینگ  FISA  و زیر نظر 
برگزار    FISA  داوری کمیسیون  عضو  گروت،  کریستوفر 
می شد، مدرک داوری بین المللی دریافت کرد، وی پیش از 
این نیز در سال 1۳9۳ یکی از داوران رقابت های قهرمانی 

جوانان آسیا در چین تایپه بود.

داوری فوتبال بانوان بی نصيب نماند
تیم فوتبال بانوان ایران شانس قرار گرفتن در جمع تیم های 
اعزامی به بازی های آسیایی را پیدا نکرده اما سه بانوی ایرانی 

در بخش داوری به نمایندگی از کشورمان حضور دارند.
داور  عنوان  به  قربانی  مهسا  فوتبال  کنفدراسیون  اعالم  با 
و بهاره سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور به بازی های 
آسیایی دعوت شده اند. با توجه به درخشش علیرضا فغانی و 
تیم داوری ایران در جام جهانی 2016 روسیه، داوری فوتبال 
کشورمان موردتوجه کشورهای دیگر قرار گرفته و از این رو 
فرصت مغتنمی برای قربانی و سیفی نهاوندی فراهم شده تا 

در ویترین بازی های آسیایی دیده شوند.
همچنین با نظر AFC معصومه شکوری به عنوان ناظرداوری 

به بازی های آسیایی دعوت شده است.

داوری در رشته تازه وارد
کوراش نیز برای نخستین بار در جمع کاروان اعزامی ایران 
قرار گرفته است و در بخش داوری دو نماینده دارد که بتول 

پاک روح مسابقات بخش بانوان راقضاوت خواهد کرد.
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در پنجمین دوره این رقابت ها که به میزبانی بانکوک 
برگزار شد، تیم ملی والیبال بانوان که برای نخستین بار در 
این رویداد شرکت کرده بود، با کسب سه برد و دو باخت به 
مدال برنز رسید. لیال امامی، پری فردی، مینا فتحی، سکینه 

خرازی، عذرا ملک، روحی پندنواز، ژاله سیدهادی  زاده، 
نسرین شکوفی و ماری تت ملی پوشانی بودند که 

اولین مدال تاریخ ورزش بانوان در بازی های 
آسیایی را به نام خود ثبت کردند.

در این رقابت ها که در تهران برگزار شد، 
بانوان شمشیرباز کشورمان درخشش ویژه ای 
داشتند که نتیحه آن دو مدال طالی فلوره و 
اپه تیمی بود و در بخش انفرادی نیز مهوش 

شفائی در فلوره انفرادی به مدال نقره 
رسید و گیتی محبان در همین 

اسلحه برنزی شد.

مدال آوری بانوان ورزشکار ایرانی پس از 
وقفه ای 2۸ ساله به بازی های آسیایی بوسان در 
کره جنوبی موکول شد که پروانه محمد تقی پور 
طهرانی در رشته تکواندو به مدال برنز رسید. 
در تیراندازی از فاصله 10 متر تیمی بانوان 

نیز یک مدال نقره به بانوان ایرانی 
تعلق گرفت.

بازی های آسیایی 1966

بازی های آسیایی 1974

بازی های آسیایی 2002

آلبوم مدال آوری بانوان ایرانی در  المپیک آسیایی

از توکیو تا اینچئون
قصه حضور بانوان ایرانی در بازی های آسیایی از رقابت های 195۸ توکیو آغاز شد که برای اولین بار چهار 
بانوی ورزشکار ایرانی در رشته های دوومیدانی و تنیس روی میز اعزام شدند اما داستان مدال آوری از 
بازی های آسیایی 1966 بانکوک به نگارش درآمد، جایی که تیم والیبال بانوان ایران بر سکوی سومی 
ایستاد. مدال آوری بانوان در بازی های آسیایی 19۷۴ تهران ادامه یافت و پس از وقفه ای دو دهه ای، به 
روالی ثابت برای کاروان ورزشی ایران تبدیل شد. در آستانه آغاز بازی های آسیایی 201۸، مروری بر 

مدال آوران ورزش بانوان ایران در این رقابت ها خواهیم داشت.
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رقابت های گوانگجو با مدال های متعددی برای ورزش بانوان همراه و از 
لحاظ تنوع رشته ای هم قابل توجه بود. در رشته روئینگ تیمی بانوان سبک 

وزن چهار نفره یک مدال برنز به نام ایرانی ها ضرب شد که حمیرا برزگر، سولماز 
عباسی، مریم سعیدی و نسیم بن یعقوب اعضای این تیم را تشکیل می دادند.در رشته 

تیراندازی هم الهه احمدی در 50 متر سه وضعیت به مقام نایب قهرمانی رسید و در بخش 
تیمی 10 متر با ترکیب الهه احمدی، مه  لقا جام  بزرگ و نرگس امام  قلی نژاد، مدال نقره و در 

بخش تیمی 50 متر سه وضعیت با ترکیب الهه احمدی، مه  لقا جام  بزرگ و مریم طالبی مدال برنز 
به بانوان تیرانداز ایرانی اختصاص یافت. در رشته تکواندو راحله آسمانی و پریسا فرشیدی صاحب 
گردن آویز نقره شدند و سارا خوش جمال فکری، سمانه شش پری و  سوسن حاجی پور به مدال 
برنز رسیدند.در رشته ساندای ووشو اولین مدال طالی انفرادی تاریخ ورزش بانوان در بازی های 
آسیایی رقم خورد و خدیجه آزادپور بر سکوی اول قاره کهن ایستاد. الهه منصوریان سمیرمی 

نیز در این رشته به مدال برنز رسید و در رشته کاراته فاطمه چاالکی، صاحب رتبه سومی 
و مدال برنز شد. تیم ملی کبدی بانوان هم که با ترکیب سلیمه عبداهلل بخش، مرضیه 

عشقی، صدیقه جعفری، غزل خلج، سعیده مقصودلو، زهرا معصوم آبادی، ملیحه 
میری، فاطمه مؤمنی، سمیرا شعبانی، شیالن شارزولی، سهیال صلبی و 

فریده ظریف دوست برای نخستین بار به این رویداد اعزام شده 
بود بر سکوی سومی ایستاد.

در این دوره باز هم تیراندازان در کسب مدال پیشرو بودند و یکی از 
طالهای تیم ایران نیز به نام این رشته ضرب شد. نجمه خدمتی در تفنگ بادی 

10 متر انفرادی زنان بر سکوی قهرمانی ایستاد و نرجس امامقلی نژاد در همین ماده 
نقره ای شد.در تپانچه 10 متر زنان در بخش تیمی مدال نقره به نجمه خدمتی، نرجس 
امامقلی نژاد و الهه احمدی رسید.در رشته دوومیدانی و در ماده پرتاب وزنه لیال رجبی 

با کسب مدال نقره اولین مدال آور این رشته لقب گرفت.آرزو حکیمی در کایاک یک نفره 
200 متر، سونیا گماری در اساللوم انفرادی، سولماز عباسی زاده در روئینگ یک نفره و تیم 
روئینگ ۴ نفره زنان چهار مدال برنز بانوان ایرانی در رشته قایقرانی را به خود اختصاص 
دادند.در رشته کاراته، حمید عباسعلی دختر طالیی ایران بود و فاطمه چاالکی و نسرین 
دوستی به مدال برنز رسیدند.در رشته تکواندو نیز سه مدال سهم بانوان ایرانی شد که 

سوسن حاجی پور به مدال برنز رسید اما فاطمه روحانی و اکرم خدابنده، نقره ای 
شدند.در رشته ووشو و بخش ساندا نیز الهه منصوریان یک رده باالتر از 
گوانگجو ایستاد و گردن آویز نقره را از آن خود کرد.در رشته کبدی 

بانوان هم مشابه این پیشرفت به وقوع پیوست و تیم بانوان 
ایران بر سکوی دوم قاره کهن تکیه زد.

در این رقابت ها که در دوحه قطر برگزار شد، 
در بخش شطرنج تیمی یک مدال برنز سهم 
کاروان ورزشی ایران شد که آتوسا پورکاشیان 
نیز در تیم سه نفره کشورمان حضور داشت. 
مدال آوری بانوان در تکواندو در این دوره نیز 
ادامه یافت و مهروز ساعی و افسانه شیخی 

روی سکوی سوم ایستادند.

بازی های آسیایی 2006

بازی های آسیایی 2010

بازی های آسیایی 2014
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تیم ملی تنیس روی میز کشورمان برای 
نخستین بار با ترکیب کامل راهی بازی های آسیایی 
شده و هم در بخش انفرادی و هم در بخش تیمی 
به مصاف حریفان خود خواهند رفت. ندا شهسواری، 

مریم صامت، صبا صفری و مهشید اشتری چهار 
پینگ پنگ باز ایران در این بازی ها هستند که 

در مصاف با حریفان قدر آسیایی اهداف 
رشته قایقرانی جمعیت زیادی از بانوان اعزامی را به بزرگی را دنبال می کنند.

خود اختصاص داده که در موارد مختلفی راهی جاکارتا 
می شوند مهسا جاور، نازنین مالیی، پریسا احمدی، مریم 

امیدی پارسا، نازنین رحمانی و مریم کرمی در روئینگ بانوان 
رقابت می کنند.در رشته اساللوم بانوان هم رکسانا رازقیان و 

شقایق سیدیوسفی  ترکیب تیم ایران را تشکیل می دهند
 آرزو حکیمی، هدیه کاظمی، الناز شفیعیان،  فاطمه 
کرمجانی، پریسا محمد زاده، زیبا سماک وآتنا رئوفی 

نیز ملی پوشان کایاک آب های آرام 
دختران هستند.  در دوره های گذشته بازی های آسیایی تیم 

تکواندو بانوان جزو مدال آورترین رشته های ورزشی 
محسوب و از این رو برای جاکارتا نیز حساب ویژه ای 
روی تیم تکواندو باز شده، البته کیمیا علیزاده هم در 
ترکیب این تیم حضور داشت ولی به دلیل مصدومیت 

در روزهای آخر از کاروان اعزامی جا ماند و ملیکا 
میرحسینی جایگزین وی شد. الهه شیدایی، پریسا 

جوادی، ناهید کیانی و زهرا پوراسماعیل سایر 
بانوان تکواندوکاری هستند که به روی 

شیاب چانگ می روند.

با ورود رشته پومسه به بازی های، بانوان پومسه 
روی ایران این فرصت را پیدا کرده اند که برای 

کسب مدال در این رشته پر امید به جدال حریفان 
بروند. مهسا صادقی، مرجان سلحشوری و فاطمه 

حسام اعضای تیم ملی پومسه کشورمان را 
تشکیل می دهند.

تیم ملی کبدی بانوان که برنز و نقره بازی های 
آسیایی را در کارنامه دارد، برای کسب مدال 
طال دورخیز کرده است. آزاده صیدی، فاطمه 
کرمی خاتونبان، رویا داودیان، مرضیه عشقی، 

سمیرا عطاردیان، سعیده جعفری، زهرا عباسی، 
صدیقه جعفری، زهرا کریمی، غزال خلج، فریده 
ظریفدوست و محبوبه سنچولی، ملی پوشانی 

هستند که برای دستیابی به هدف 
بزرگ راهی اندونزی می شوند.

برای دومین دوره متوالی، ترکیب دو نفره 
تیم ساندای بانوان ایران را خواهران سمیرمی 

تشکیل می دهند. الهه منصوریان در سومین تجربه 
حضور و شهربانو در دومین حضورش به دنبال 

خوشرنگ ترین مدال هستند. در رشته تالو 
بانوان هم زهرا کیانی، هانیه رجبی و 

فاطمه حیدری  نمایندگان ایران 
هستند . بانوان سنگنورد ایرانی در دو ماده کمباین 

و سرعت به بازی های آسیایی اعزام شده و با 
حریفان رقابت می کنند. در ماده کمباین، الناز 
رکابی تنها نماینده بانوان است اما در رشته 

سرعت کبری لکزایی فر، اعظم کرمی و 
حدیث نظری در ترکیب تیم اعزامی 

حضور دارند.

در تیم کاراته بانوان ایران، حمیده 
عباسعلی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 

حضور دارد و طراوت خاکسار، رزیتا علیپور 
و پگاه زنگنه هم تیمی های عباسعلی را 

در ترکیب تیم اعزامی به بازی های 
آسیایی تشکیل می دهند. در این دوره از المپیک آسیایی پس از برگزاری 

چندین نشست اعضای سازمان تیم های ملی 
فدراسیون دوومیدانی، در نهایت  سپیده توکلی در 
پرش ارتفاع و الهام کاکلی در دو 200 متر برای 

حضور در جاکارتا معرفی شدند.

اسکواش ایران در بخش زنان 
بازی های آسیایی سه نماینده در دو 

بخش انفرادی و تیمی دارد.غزال شرف 
پور،حدیث فرزاد و فرشته اقتداری سه 

دختر اسکواش باز نماینده ایران 
در جاکارتا هستند.

پس از موافقت فدراسیون جهانی با 
پوشش اسالمی بانوان ایرانی، بازی های 

آسیایی 201۸ مهم ترین رویداد پیش روی 
بسکتبال بانوان است و تیم سه نفره 

کشورمان با ترکیب چهار بازیکن 
راهی این رقابت ها می شود.

برای تنیس، قرار گرفتن در جمع 
رشته های اعزامی، فرصت ویژه ای است 

و صدف صادق وزیری، غزل پاک باطن و 
شهرزاد بانی سعید خوش شانس هستند 

که با موافقت کمیته ملی المپیک، به 
این رویداد بزرگ دعوت شده اند.

تنیس روی میز

تکواندو

پومسه

کبدی

ووشو

سنگنوردی

کاراته

دوومیدانی

اسکواش

بسکتبال سه نفره

تنیس
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رشته قایقرانی جمعیت زیادی از بانوان اعزامی را به 
خود اختصاص داده که در موارد مختلفی راهی جاکارتا 
می شوند مهسا جاور، نازنین مالیی، پریسا احمدی، مریم 

امیدی پارسا، نازنین رحمانی و مریم کرمی در روئینگ بانوان 
رقابت می کنند.در رشته اساللوم بانوان هم رکسانا رازقیان و 

شقایق سیدیوسفی  ترکیب تیم ایران را تشکیل می دهند
 آرزو حکیمی، هدیه کاظمی، الناز شفیعیان،  فاطمه 
کرمجانی، پریسا محمد زاده، زیبا سماک وآتنا رئوفی 

نیز ملی پوشان کایاک آب های آرام 
دختران هستند. 

پنجاک سیالت بازی بومی اندونزی است و با تالش این 
کشور وارد بازی های آسیایی شد تا سپیده خورشیدی زاده، 
زهرا فروغی و تهمینه کربالیی صادقی سه بانوی ورزشکار 

کشورمان فرصت به میدان رفتن در این رقابت ها را 
پیدا کنند. سامبو یکی دیگر از رشته های بومی مردمان 

شرق آسیایت که دو بانوی ایرانی در این رشته 
کاروان کشورمان را همراهی می کنند.

تیراندازی بانوان در سه رشته نمایندگانی 
را به اندونزی اعزام می کند. در تفنگ بانوان، 

الهه احمدی، نجمه خدمتی، مه لقا جام بزرگ و 
آرمیتا صادقیان ملی پوشان ایرانی حاضر در جارکارتا 

هستند. در رشته تپانچه نیز آمیتیس جعفری، گلنوش 
سبقت الهی و هانیه رستمیان به سمت سیبل شلیک 

می کنند. در رشته تیراندازی به اهداف پروازی 
سپیده سیرانی و شیوا فرح پور ترکیب دو 

نفره ایران را تشکیل می دهند.

تیم ملی کبدی بانوان که برنز و نقره بازی های 
آسیایی را در کارنامه دارد، برای کسب مدال 
طال دورخیز کرده است. آزاده صیدی، فاطمه 
کرمی خاتونبان، رویا داودیان، مرضیه عشقی، 

سمیرا عطاردیان، سعیده جعفری، زهرا عباسی، 
صدیقه جعفری، زهرا کریمی، غزال خلج، فریده 
ظریفدوست و محبوبه سنچولی، ملی پوشانی 

هستند که برای دستیابی به هدف 
بزرگ راهی اندونزی می شوند.

برای دومین دوره متوالی، ترکیب دو نفره 
تیم ساندای بانوان ایران را خواهران سمیرمی 

تشکیل می دهند. الهه منصوریان در سومین تجربه 
حضور و شهربانو در دومین حضورش به دنبال 

خوشرنگ ترین مدال هستند. در رشته تالو 
بانوان هم زهرا کیانی، هانیه رجبی و 

فاطمه حیدری  نمایندگان ایران 
هستند .

رشته کوراش برای اولین بار در جمع رشته های 
اعزامی به المپیک آسیایی قرار گرفته و طاهره 

آذرپیوند،  زهرا نادری، آذر کولیوند و زهرا باقری ۴ بانوی 
ورزشکاری هستند که این فرصت در اختیارشان قرار 
گرفته تا اولین های کوراش در بازی های آسیایی لقب 
بگیرند. همچنین با موافقت شورای المپیک آسیا، هنر 
رزمی جوجیستو به بازی آسیایی 201۸ راه یافت و 

ناهید پیرهادی و نسیم محمدی دو سهمیه در 
بخش بانوان این رشته را 

به دست آوردند. 

عملکرد خوب در مسابقات قهرمانی آسیا نتیجه 
داد و تیم ملی بانوان ایران در اسلحه سابر توانست به 
عنوان آخرین تیم اعزامی، جواز حضور در این رقابت ها 

را به دست آورد. کیانا باقرزاده، پریماه برزگر، فائزه 
رفیعی و نجمه سازنچیان ترکیب تیم چهار نفره 

دختران شمشیر به دست کشورمان را 
تشکیل می دهند.

رشته مهیج سوارکاری هم یکی 
از اولین های بانوان است و با اعالم 

فدراسیون سهیال سهی در مسابقات 
درساژ بازی های آسیایی 

شرکت می کند.

ثریا آقایی چهره ثابت تیم ملی 
بدمینتون در سال های اخیر است و 
در بازی های آسیایی هم تک سهمیه 

اعزامی این رشته در بخش بانوان 
محسوب می شود.

در این رشته و در بخش ریکرو بانوان، 
زهرا نعمتی تنها نماینده کاروان ورزشی 

ایران است و تیم کامپوند چهار نفره 
کشورمان را فرشته قربانی، راحله فارسی، 

پریسا براتچی و مینو عابدی تشکیل 
می دهند.

در رشته جودو دو سهمیه برای 
بانوان در نظر گرفته شده و پس از 
برگزاری دیدارهای انتخابی، قرعه به 
نام دنیا آقایی و مبینا عزیزی افتاد 

تا در المپیک قاره ای حضور 
پیدا کنند.

با قطعی شدن دو سهمیه دوچرخه 
سواری در بخش بانوان، ورزشکاران این 
رشته برای اولین بار حضور در بازی های 

آسیایی را تجربه می کنند. فرانک پرتو آذر 
نفر اول رنک آسیا و ماندانا دهقان در 

جاکارتا رکاب خواهند زد.

قایقرانی 

پنچاک سیالت و سامبو  

تیراندازی

کبدی

ووشو

کوراش و جوجیتسو
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دوومیدانی را باید از رشته های پرطرفدار دانست. این 
رشته همیشه در المپیک جهانی و آسیایی به شدت 
موردتوجه قرار گرفته و تماشاگران زیادی را هم به 

محل برگزاری آن رسانده است.
در  چندانی  سهم  اما  ایران  دوومیدانی کار  زنان 
مدال آوری ورزش ایران در میادین جهانی نداشته اند و 

توفیق چندانی شامل حالشان نشده است.
آسیا هم قاره ای پر از زنان توانمند در رشته دوومیدانی 
با سختی های  قاره کهن همیشه  در  رقابت  و  است 

زیادی همراه بوده است.
لیال رجبی تنها زن دوومیدانی ایران است که افتخار 
نشان  با  رجبی  است.  کرده  تجربه  را  مدال  کسب 
تاریخ  در  ایران  بانوان  دوومیدانی  مدال  اولین  نقره 
بازی های آسیایی را به دست آورد. این پرتابگر وزنه 
در بازی های آسیایی اینچئون با شش پرتاب صحیح 
و بدون خطا، پس از پرتابگر چینی به عنوان نایب 

قهرمانی دست یافت.
پا  ایران در سال 2002  بانوان  تیم ملی دوومیدانی 
به بازی های آسیایی گذاشت. تنها نماینده بانوان هم 
کسی نبود جز پریسا بهزادی نایب رییس فعلی این 
فدراسیون. او که مدت ها رکورددار پرتاب وزنه بانوان 
قرار  رده هشتم  در  کره جنوبی  بوسان  در  بود  ایران 
گرفت تا اولین نتیجه تاریخ دوومیدانی بانوان ایران در 

بازی های آسیایی رقم بخورد.

در سال 2006  سه دوومیدانی کار زن به رقابت ها 
مینا  و  ابراهیمی  لیال  طوسی،  مریم  شدند.  اعزام 
بودند.  قطر  دوحه  به  اعزامی  ورزشکاران  پورسیفی 
طوسی در دو ماده 200 متر و ۴00 متر شرکت کرد 
که در نهایت سیزدهم و یازدهم شد. ابراهیمی هم 
متر  دوی 1500  در  و  دوازدهم  متر  دوی ۸00  در 
دهم شد. پورسیفی هم در ۸00 متر و 1500 متر به 
ترتیب سیزدهم و یازدهم شد. افزایش تعداد بانوان 
ادامه   2010 سال  در  آسیایی  بازی های  به  اعزامی 
داشت جایی که مسئوالن چهار بانو به نام های مریم 
طوسی، لیال ابراهیمی، سپیده توکلی و لیال رجبی را 
به چین فرستادند. طوسی این بار در 200 متر هشتم 
و در 100 متر چهاردهم شد. ابراهیمی هم در دوی 
۸00 مترشانزدهم و در 1500 متر دهم شد. توکلی 
ششم  دو  هر  وزنه  پرتاب  در  رجبی  و  هفتگانه  در 
شدند. بازی های آسیایی 201۴ اینچئون اما سال به 
یادماندنی برای دوومیدانی بانوان ایران بود جایی که 
اولین مدال تاریخ دوومیدانی بانوان ایران در بازی ها 
به دست آمد. لیال رجبی در پرتاب وزنه با رکورد 1۷ 
متر و ۸0 سانتی متر به مدال نقره رسید. در این دوره 
توکلی در پرش ارتفاع ششم و طوسی در 100 متر و 

200 متر هفتم و پنجم شد.
انتخاب  برای  دوومیدانی  فدراسیون  دوره  این  در 
نفرات خود جهت حضور در بازی های آسیایی جاکارتا 

از  یک  هیچ  هرگز  چه  اگر  کرد.  تعیین  حدنصاب 
دختران دوومیدانی به این حدنصاب ها نرسیدند اما 
سپیده توکلی در پرش ارتفاع و الهام کاکلی در دو 
200 متر تا حد زیادی نظر مساعد فدراسیون را به 
دست آوردند تا با گمانه زنی های برخی کارشناسان، 
آن ها در نهایت بانوان کاروان دوومیدانی ایران در 
جاکارتا باشد. در واقع فدراسیون تصمیم گرفت 
که در هر دو بخش مردان و زنان نفراتی را 
اعزام کند که بتوانند مدال بگیرند و یا از 
شرایط رکوردی خوبی برخوردار باشند و در 
این میان شانس توکلی و کاکلی بیش از 

سایر افراد بود.
البته تعیین تکلیف تیم دوومیدانی ایران 
برای حضور در بازی های آسیایی 201۸  
تا چند روز مانده به آغاز این مسابقات 
مشخص نشده بود. با این که نشست های 
به منظور  تیم های ملی دوومیدانی  اعضای سازمان 
آسیایی  بازی های  به  اعزامی  نفرات  مشخص کردن 
و  برگزار  انقالب  آفتاب  201۸ در مجموعه ورزشی 
بازی ها تکلیف لیست  از  تا سه هفته قبل  بود  قرار 
دوومیدانی کاروان اعزامی مشخص شود اما باز هم این 
نشست بدون آنکه نتیجه ای داشته باشد، خاتمه یافت 
و در نهایت در کم از 10 روز مانده به آغاز مسابقات، 

دوومیدانی کاران اعزامی معرفی شدند.
کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی پیش از این اعالم 
کرده که سه مدال شامل یک طال، یک نقره و یک برنز 
می تواند سهم دوومیدانی ایران در بازی های آسیایی 

اندونزی باشد.

 همه نگاه ها 
به خط استارت 

دوومیدانی
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تیم ملی سوارکاری ایران برای اولین بار یک بانو در بازی های 
آسیایی حاضر است. سهیال سهی تنها بانوی اعزامی ایران است 
که در رشته درساژ به جاکارتا می رود  البته شریسا غفاری هم 
دیگر بانوی سوارکار اعزامی بود که به گفته محمد کاظمیان 
دبیر فدراسیون این بانوی سوارکار به دلیل مشکل اسب در 

این رویداد حضور ندارد.
برای اولین بار در سال 2002 بانوان ایرانی در پرش به بازی 
های آسیایی اعزام شدند. در این سال تارا اردالن جزو کاروان 
ایران بود که به کره جنوبی رفت. او در این رقابت ها در جایگاه 
سیزدهم قرار گرفت. او هم چنین در تیم میکس ایران به 
همراه علی نیل فروشان، رامین شاکی و ارشیا اردالن در رده 

پنجم بازی های آسیایی بوسان قرار گرفت. 
روند اعزام بانوان سوارکار به بازی های آسیایی ادامه داشت 
و در سال 2006 نیز بانوان سوارکار جزو کاروان بودند. هاله 
نیکویی در بخش پرش با همراه سه سوارکار مرد به دوحه قطر 
رفت. او در بخش انفرادی سی و هفتم شد و در بخش میکس 

تیمی مکان دهم را به دست آورد. 

سرپرست تيم سوارکاری:
  اعزام به مسابقات  بين المللی 

پيچيدگی های خاصی دارد
احمدرضا چراغی سرپرست تیم سوارکاری اعزامی به بازی 
های آسیایی جاکارتا گفت: اعزام تیم سوارکاری به مسابقه 
های بین المللی برخالف رشته های دیگر ورزشی پیچیدگی  
های خاصی دارد. با این اوصاف فدراسیون سوارکاری تالش 
زیادی کرده است تا تیمی حرفه ای و آماده را به بازی های 
آسیایی اعزام کند.برای بازی های آسیایی تیم کاملی برای 
پرش، یک سوارکار در رشته درساژ و همچنین برای نخستین 

بار یک سوارکار در رشته سه روزه اعزام خواهد شد.
سرپرست تیم سوارکاری ادامه داد: در شرایطی به بازی های 
قرضی  اسب  با  تا سال 2006  که  اعزام می شویم  آسیایی 
به مسابقات می رفتیم. اما از بازی های آسیایی قطر دیگر با 
اسب های خودمان در مسابقات شرکت کرده ایم. دراین دوره 
از بازی ها نیز به رغم هزینه های باالیی که وجود داشت اما 
با تیمی خوب به مصاف رقبا می رویم. برای نخستین بار در 
رشته سه روزه شرکت می کنیم. این درحالی است که سوارکار 
اعزامی به این رقابت ها در اردوی خارج از کشور حضور دارد. 
در رشته درساژ دو سوارکار داریم که یکی از این سوارکاران 
در ایران تمرینات خود را پیگیری می کند و دومین سوارکار 
اعزامی در خارج از کشور حضور دارد. اسب های اعزامی به 
بازی های آسیای نیز در کشورهای مختلف اروپا نگهداری 

می شوند. باعث افتخار است که دوسوارکار اعزامی به بازی های 
آسیایی 201۸ خانم هستند. سوارکاران بسیار خوب و آماده اند.

او در پایان گفت: رقبای قدرتمندی در مسابقات پیش رو 
داریم. کشورهای حوزه خلیج فارس، ژاپن، کره جنوبی و تایلند 
از مهم ترین حریفان ما محسوب می شوند. به هرحال تیم 
ایران تمام تالش خود را به کار بسته است تا با توجه به شرایط 

و هزینه ها مقام قابل قبولی را کسب کند.

مسعود خليلی:
حضور یک خانم در این بازی ها
 افتخاری برای فدراسيون است

مسعود خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری نیز گفت: این 
برای اولین بار است که ما با این تعداد در بازی های آسیایی 
شرکت می کنیم و تالش فراوانی برای کسب این سهمیه ها 
انجام دادیم. این که یک خانم هم در ترکیب قرار دارد برای 
فدراسیون جای خوشحالی است  که تالش زیادی برای عملی 
شدن این کار داشتیم و این برای ما افتخار است.سهیال سهی 
تنها خانم  ملی پوش ایران در این بازی ها، ایرانی االصل مقیم 
انگلیس است.  خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری در این باره 
گفت: سهی قرار است به عنوان نماینده ایران در بازی های 
آسیایی شرکت کند. درست است که او در خارج از ایران 

تمرینات خود را پیگیری می کند اما از سال گذشته تاکنون 
ما خانم سهی را در بیش از 5 مسابقه بین المللی بزرگ اروپایی 
که به میزبانی آلمان، اتریش، هلند، انگلستان و ایرلند برگزار 
شد ثبت  نام کرده  ایم و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی هم 
گرفت. او ادامه داد:  خانم سهی بسیار جدی تمرینات خود 
را پیگیری می کند و امیدوارم نتایج درخشانی هم در جاکارتا 

کسب کند.

اميد برای درخشش ليتا
 در جاکارتا ۲۰۱۸

سهیال سهی سوارکار رشته درساژ بانوان ایران معروف به 
)لیتا( متولد فرودین سال 1۳۴5 است. او به دلیل عالقه به 
ورزش به خصوص سوارکاری، این رشته را از سال 201۴ 
به طور رسمی با شرکت در مسابقه های بین المللی درساژ 
آغاز کرد. سهی از همان ابتدای آغاز فعالیت خود در این 
رشته تصمیم گرفت که با نام ایران در رقابت های بین المللی 

حضور داشته باشد. 
سهی در سه سال حضور رسمی در رقابت های بین المللی 
بارها در مسابقه های سطح باال همچون CDI های سه 
ستاره و چهار ستاره و رقابت های گرند پری عناوین مختلفی 
همچون مقام یازدهمی، سیزدهم، پانزدهم، هجدهم و … را 
کسب کرده است. او در مسابقه های ماه آوریل 201۷ نیز 

توانست دو عنوان هشتم و نهم کسب کند.
با توجه به شرایط این بانو فدراسیون سوارکاری بسیار امیدوار 
است که ایران در بخش بانوان به یک نتیجه قابل توجه برسد.

رشته سوارکاری از سال 19۸2 و بازی های آسیایی دهلی نو 
وارد رقابت ها شد.

هارمونی ورزش و هنر در 
درساژ دختران ایران
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پای دختران بسکتبال به بازی های آسیایی باز شد
تأیید نشدن پوشش دختران مسلمان بسکتبال از سوی 
فدراسیون جهانی این رشته تا سال گذشته، عاملی بود 
که نتوانیم حضور دختران بسکتبال ایران را در ادوار 
پیشین بازی های آسیایی تجربه کنیم. سال گذشته 
و زمانی که پس از پیگیری های فدراسیون بسکتبال 
ایران و مذاکرات متعدد این فدراسیون با فدراسیون 
جهانی شرایطی فراهم کرد که پوشش اسالمی دختران 
بسکتبال در نهایت از سوی فدراسیون جهانی تأیید 
نبردهای  رفته  رفته  ایران  بسکتبال  و دختران  شود 
بین المللی رسمی را تجربه کنند. دخترانی که سال های 
سال شانس حضور در حضور در نبردهای بین المللی را 
نداشتند این بار و در بخش بسکتبال سه نفره قرار است 
اولین بار در تاریخ بازی های آسیایی با پوشش اسالمی 
راهی این مسابقات شوند و برگی جدید را در تاریخ 

ورزش زنان ایران رقم بزنند.

تصميم جدی برای نخستين اعزام

شهریور ماه سال 96 بود که در جلسه هیأت اجرایی شورای 
بازی های  به  جدید  رشته های  برخی  ورود  آسیا،  المپیک 
آسیایی جاکارتا مورد تأیید قرار گرفت که در این لیست رشته 
بسکتبال سه نفره نیز در هر دو بخش زنان و مردان وجود 
داشت و از همان روز فدراسیون بسکتبال ایران به این فکر 
افتاد که بتواند در این رشته تیم زنان ایران را به بازی های 

آسیایی جاکارتا اعزام کند.
از همان ابتدا در نظر گرفته شد که در بازی های آسیایی 
جاکارتا بسکتبال زنان ایران که سال های اول حضورش در 
میادین بین المللی را تجربه می کرد نماینده داشته باشد. بعد 
از پایان کار محمود مشحون در فدراسیون بسکتبال و حضور 
رامین طباطبایی در این فدراسیون، در نظر گرفته شد که تا 
بررسی های الزم روی تیم ها صورت بگیرد و پس از بررسی ها 
درباره اعزام تیم مورد نظر در بخش بانوان تصمیم گرفته شود. 
در نهایت و پس از سبک سنگین کردن های نهایی فدراسیون 
بسکتبال تصمیم گرفت تیم بسکتبال سه نفره دختران را به 
جاکارتا اعزام کند. تیمی که به اعتقاد اهالی بسکتبال شرایط 

بهترین به نسبت تیم پنج نفره زنان داشت.

استارت رسمی در تاالر آزادی

اوایل تیر ماه سال جاری دختران بسکتبال سه نفره اولین 
اردوی خود را برای حضور در بازی های آسیایی آغاز کردند 
و برای شرکت در این نبرد معتبر در تاالر بسکتبال آزادی 

استارت زدند. کیمیا یزدیان طهرانی، شیدا شجاعی، زهرا 
عدالت کار، ناهیده اسدی، سمیه ثابت زاده، سمانه ثابت 
فاطمه  رسولی،  نگین  کائید،  شکیبا  حسینی،  سارا  زاده، 
آقازادگان قزوینی و مریم محمدبیگی بازیکنانی بودند که در 
مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال بانوان 
سه نفره حضور داشتند. آزاده زمانپور به عنوان مربی، آنیا 
هوسپیان به عنوان بدنساز و همچنین گالره کاکاوندپور به 
عنوان مسئول دپارتمان بسکتبال سه نفره بانوان در کنار 
بسکتبالیست های زیر 2۳ سال حضور داشتند و این اردو را 
همراهی می کردند. پس از نخستین اردو تیم ملی بسکتبال 
سه نفره زنان ایران راهی اصفهان شد تا اردویی تدارکاتی 
را در این شهر برپا کند. در این بین اردویی در شهر گرگان 
از پیش  ایران بیش  تا دختران بسکتبال  برگزار شد.  نیز 
برای بازی های آسیایی آماده شوند و اولین حضور خود را با 

شرایط ایده آلی تجربه کنند.

زمان پور: انتظار مقام آوری نداریم

آزاده زمان پور، سرمربی تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران 
در رابطه با نخستین حضور  در بازی های آسیایی می گوید: 
»اتفاق بسیار بزرگ و مهمی است. ما تمام تالش خود را 
می کنیم تا با تمام نیرو و با تمرکز زیاد راهی جاکارتا شویم 
هدفمان  به  باید  فقط  ما  بگیریم.  قرار  حریفان  مقابل  و 
فکر کنیم. امیدوارم نتیجه قابل قبولی به دست بیاوریم. 

قرار  تیم  این  باشد.  داشته  وجود  نباید  مقام آوری  انتظار 
است برای نخستین بار راهی بازی های آسیایی شود. ما 
می خواهیم در آسیا عملکرد خوبی از خود بر جای بگذاریم 
در  آوری  مقام  کرده ایم.  پیشرفت  چقدر  بدهیم  نشان  و 
دسترس نیست اما من به طور کامل ناامید نیستم و باید 
بگویم در خوشبینانه ترین حالت این اتفاق بزرگ می تواند 
رقم بخورد. به هر حال آنچه در توان ما وجود دارد ارائه 

می دهیم تا نتیجه ای مطلوب به دست بیاوریم.«

تجربه های مفيد برای مسير آینده
تیم ملی بسکتبال زنان ایران اولین حضورش در بازی های  

ایران در  را تجربه می کند. کم تجربگی دختران  آسیایی 
عرصه بین المللی و توانمندی حریفان آسیایی دختران ایران، 
موجب می شود کمتر کسی از تیم اعزامی بسکتبال زنان به 
جاکارتا انتظار این را داشته باشد که بتوانند به مدال این 
رقابت ها برسند. بدون شک اما نیم نگاه بسکتبالیست های 
دختر ایران در جاکارتا کسب تجربه از این نبرد معتبر است. 
از آنجایی که بنا به صالحدید فدراسیون نفرات اعزامی به 
این  بازیکنان زیر 2۳ سال هستند،  جاکارتا در بسکتبال 
نفرات با کسب تجربه کافی و میدان بینی در این رقابت ها 
می توانند سرمایه خوبی برای آینده بسکتبال ایران باشند. 
بسکتبالی که هنوز در ابتدای مسیر طوالنی خود قرار دارد 
و برای رسیدن به جایگاه خود در آسیا به کسب تجربه و 

گذشت زمان نیازمند است.
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زنان ورزشکار ایران در سال های گذشته و در ادوار پیشین 
بازی های آسیایی همواره نمایندگانی در رشته های مختلف 
به ویژه رشته های انفرادی داشتند و در خیلی از این رشته ها 
موفق به کسب عنوان و مدال و سکو نیز شدند. در بین 
نماینده  زنان  بخش  در  کمتر  ایران  اما  تیمی  رشته های 
داشت و همین عدم حضور رشته های تیمی موجب شد 
شاهد  آسیایی  بازی های  در  زنان  حضور  تاریخ  در  که 
مدال های رنگارنگ نباشیم. در این بین اما یک رشته در 
بخش مسابقات تیمی بازی های آسیایی توانسته است پرچم 
ورزش زنان را باال نگه دارد و با تصاحب سکوی مسابقات 
نشان دهد که دختران ایران در هر تورنمنتی توانایی کسب 
عناوین قابل توجه را دارند. رشته »کبدی« در ایران در هر 
دو بخش زنان و مردان قدرت قابل توجهی در آسیا دارد 
و این قدرتمندی موجب شده است در بازی های آسیایی 

جاکارتا امید کسب مدال به شمار بروند.

از برنز به نقره؛ حاال نوبت طالست!
در بازی های آسیایی گوانگجو چین که هشت سال قبل 
شدند  موفق  ایران  کبدی  ملی پوش  دختران  شد،  برگزار 
مدال برنز مسابقات را به خود اختصاص داده و نام شان را 
در جدول مدال های کاروان ایران ثبت کنند. چهار سال بعد 
بار دیگر تیم ملی کبدی زنان ایران به بازی های آسیایی که 
این بار در کشور کره جنوبی و شهر اینچئون برگزار می شد 
، اعزام و این بار با یک پله ارتقا نسبت به دوره قبل، صاحب 

مدال نقره و عنوان دومی این رقابت ها شدند. این بار اما 
اعضای تیم ملی کبدی ایران به دنبال کسب عنوان نخست 
هستند تا بتوانند در اندونزی و در شهر جاکارتا با رسیدن 
به مدال طال، روند پلکانی خود را تکمیل کنند. هر چند 
با حضور تیم ملی زنان هند که قدرتمندترین تیم کبدی 
جهان را دارند، کار سختی پیش روی کبدی کاران ایران 
است اما این موضوع قطعا دلیلی برای کاهش انگیزه باالی 

دختران ایران که تنها به مدال طال فکر می کنند نیست.

همه چيز برای کسب سكو مهياست
را  اردوی خود  از چندین ماه قبل  ایران  تیم ملی کبدی 
با حضور سرمربی هندی خود آغاز کرد. »شایال جین« از 
روند آماده سازی تیم ملی کبدی زنان رضایت دارد: »اردوی 
تیم ملی از چند ماه قبل و اواخر سال 96 با حضور نفرات 
بیشتری آغاز شد و ما با بررسی های الزم روی روند کاری 
از  را  حمله  و  دفاع  در  بهترین ها  نهایت  در  کبدی کاران 
بین همه نفرات تشخیص دادیم و لیست نهایی را اعالم 
کردیم. آخرین مرحله اردو با نفرات نهایی برگزار می شود. 
داودیان،  رویا  خاتونبان،  کرمی  فاطمه  صیدی،  آزاده 
زهرا  جعفری،  سعیده  عطاردیان،  سمیرا  عشقی،  مرضیه 
عباسی، صدیقه جعفری، زهرا کریمی، غزال خلج، فریده 
ظریف دوست، محبوبه سنچولی بازیکنانی هستند که تیم 
ملی کبدی را در جاکارتا همراهی خواهند کرد و تک تک 
این نفرات انگیزه کافی برای ارائه بهترین عملکرد را دارند. 

البته باید به این اشاره کنم که همه بازیکنان دیگری که 
در این اردوها حضور داشتند توانمند و شایسته بودند اما 
در نهایت کادر فنی باید بهترین ها را برای این مسابقات 
مهم انتخاب می کرد. به اعتقاد من سطح فنی اردوها بسیار 
باال بود و بازیکنان از جان و دل مایه گذاشتند تا بتوانند 
با صددرصد آمادگی راهی اندونزی شوند. هدف ما کسب 
سکوست و می دانیم که تیم قدرتمند هند را برای تصاحب 
مدال طال پیش رو خواهیم داشت. من شناخت خوبی از تیم 
ملی کشورم دارم و به بازیکنان ایران نکات الزم را گوشزد 
می کنم. به تیمی که دارم کامال مطمئن هستم و باید بگویم 
که همه چیز برای کسب سکوی بازی های آسیایی آماده 
است. ما اردوهای تدارکاتی و مسابقات خوبی را پشت سر 

گذاشته ایم و حاال آماده یک عملکرد خوب هستیم.«

ثانيه شماری برای موفقيت
کبدی زنان ایران سابقه درخشانی در نبردهای آسیایی دارد 
و سال های سال توانسته است به عنوان یک قدرت در جهان 
و آسیا مطرح باشد. این تیم که اردویی نزدیک به هفت ماه را 
پشت سر گذاشت این روزها برای رسیدن به آنچه استحقاقش 
را دارد ثانیه شماری می کند. بازیکنان کبدی ایران به همراه 
کادر فنی خود حریفانی سرسخت را پیش رو خواهند داشت 
به زودی  به خوبی می دانند که  با تالشی که داشتند  اما 
مزد زحمات خود را خواهند گرفت. کبدی کاران زن ایران 
به خوبی می دانند که انتظار جامعه ورزش از آن ها باالست. 
همین انتظار عمومی که از این تیم وجود دارد، می تواند انگیزه 
مضاعف خلق کند تا دختران کبدی کار ایران با دست پر به 
کشورمان برگردند و برای سومین دوره متوالی نامشان را در 
بین مدال آوران کاروان ایران در بازی های آسیایی به ثبت 

برسانند و کارنامه افتخاراتشان را درخشان تر کنند.

حاال وقِت طالی کبدی است
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سال 195۸ و زمانی که کشور ژاپن میزبان نبرد بازی های 
آسیایی بود، رشته تنیس روی میز برای نخستین بار در این 
مسابقات به طور رسمی شرکت داده شد. رشته ای که اگر 
به قدمت آن نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که برای 
نخستین بار نیز در قاره آسیا متولد شده و یک رشته با تاریخ 
آسیایی به شمار می رود. تنیس روی میز چهارده دوره در 
بازی های آسیایی حضور داشت که در این چهارده دوره دو 
کشور چین و ژاپن همواره در رأس برندگان و مدال آوران 
آن قرار داشتند. چین، ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ و کره 
شمالی به ترتیب کشورهایی هستند که در بازی های آسیایی 
موفق به کسب مدال و مقام شدند و در جمع بهترین های 

این مسابقات قرار گرفته اند.

استارت دوباره حضور زنان از اینچئون!
بانوان تنیس روی میز ایران ادوار طوالنی و سال های متمادی 
حضور  عدم  و  نداشتند  آسیایی  بازی های  در  حضوری 
نماینده ای در رشته تنیس روی میز و در بخش زنان، موجب 
شده بود انگیزه دختران ایران برای پرداختن به این رشته 
کاهش پیدا کند. بعد از مدت ها اما در نهایت و در بازی های 
قبل  اینچئون کره جنوبی که چهار سال  آسیایی 201۴ 
برگزار شد، یک ملی پوش دختر در رشته تنیس روی میز در 
کاوران ایران دیده شد. »ندا شهسواری« که دو سال قبل از 
بازی های آسیایی اینچئون توانسته بود در المپیک لندن نیز 
به عنوان اولین زن ایرانی پینگ پنگ باز شرکت کند، این بار 
برای اولین بار بازی های آسیایی را تجربه می کرد. بازی هایی 
که به میزبانی کشور کره و شهر اینچئون برگزار می شد. ندا 
شهسواری که تنها بانوی پینگ پنگ باز ایران در بازی های 
آسیایی به شمار می رفت و البته اولین حضور این بازیکن در 
چنین مسابقاتی رقم خورده بود، در دور اول مقابل بازیکن 

رزرو میـز 2018
 برای چهار پینگ پنگ باز ایران

رده شانزدهم جهان از هنگ کنگ شکست خورد و از دور 
مسابقات کنار رفت. آن زمان و در شرایطی که انتقاداتی به 
حذف زود هنگام ندا شهسواری از بازی های آسیایی صورت 
گرفته بود، صحبت هایی مطرح شد مبنی بر اینکه وقتی یک 
بازیکن تنها در بخش انفرادی تنیس روی میز توپ خواهد 
زد، شانس مدال وی کاهش می یابد. ندا نیز همواره از این 
موضوع گالیه مند بود که نتوانسته همراه با دیگر دختران 
تنیس روی میز ایران در دو بخش دوبل و تیمی به میدان 
برود و از فرصت های دیگر استفاده کند. با تمام این تفاسیر 
ندا در اولین حضورش در بازی های آسیایی در همان دور 
اول حذف شد. دختر ملی پوشی که امسال و بعد از گذشت 
چهار سال با تالش های مسئوالن فدراسیون و کمیته ملی 

با صعود هشت  مسابقات  این  قبل  دوره  به  نسبت  ایران 
پله ای توانستند در دسته دو این مسابقات باقی بمانند. در 
همین راستا مقرر شد دختران تنیس روی میز ایران برای 
نخستین بار با سهمیه کامل در بخش تیمی به بازی های 
آسیایی جاکارتا اعزام شوند و از همان زمان با انگیزه مضاعف 
تمرینات خود را برای بهتر شدن و اعزام با آمادگی کامل 

استارت بزنند.

حریفان سرسخت آسيایی
از آنجایی که برترین پینگ پنگ بازان جهان، پینگ پنگ 
بازان آسیایی هستند، بدون شک نبردی همچون بازی های 
به مسابقات  تنیس روی میز، مشابه  برای رشته  آسیایی 
از کشورهای چین و ژاپن و  نفراتی  جهانی است. حضور 
غیره شرایطی فراهم کرده است که احتمال کسب مدال 
برای دختران تنیس ایران چندان زیاد نباشد، اما بدون شک 
نفراتی که در قالب تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران پا به 
جاکارتا خواهند گذاشت، تمام توان خود را به کار خواهند 
گرفت که بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد و از نظر 
ورزش ایران در این نبرد سنگین آسیایی دفاع کنند. ندا 
شهسواری، مریم صامت، مهشید اشتری، صبا صفری چهار 
پینگ پنگ بازی هستند که بعد از تالش های مسئوالن 
سهمیه حضور  بازیکنان  و شخص  فنی  کادر  فدراسیون، 
در جارکارتا را از آن خود کردند و قرار است نمایندگانی 
شایسته با پیراهن تیم ملی ایران باشند. نکته مهم درباره 

المپیک شانس این را خواهد داشت تا عالوه بر اینکه برای 
دومین دوره پیاپی حضور در المپیک آسیایی را تجربه کند، 
نیز فرصت حضور در دو بخش  در کنار هم تیمی هایش 

تیمی و دوبل را نیز از آن خود کند.

تغيير و تحوالت مثبت
 و سهميه ای که افزایش یافت

این بار و در فاصله چند ماه مانده به اعالم اسامی ورزشکاران 
به گوش رسید  زمزمه هایی  آسیایی،  بازی های  به  اعزامی 
مبنی بر اینکه فدراسیون تنیس روی میز با همراهی کمیته 
ملی المپیک شرایطی فراهم کرده است که برای نخستین 
بار در بخش زنان تیم ملی تنیس روی میز با ترکیب کامل 
و در همه بخش ها در بازی های آسیایی حضور پیدا کند. 
مسابقات جهانی تنیس روی میز که مدتی قبل به میزبانی 
سوئد برگزار شده بود برای دختران تیم ملی تنیس روی میز 
ایران یک دستاورد مهم و بزرگ داشت. دختران ملی پوش 

بازی های آسیایی جاکارتا و حضور تیم ملی تنیس روی میز 
ایران این است که در این دوره از بازی ها قرار شده مسابقات 
انفرادی و تیمی سه نفره نیز برگزار شود که به همراه خود 

شانس مدال خواهد داشت.
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اسکواش یکی از رشته های حاضر در بازی های آسیایی 
جاکارتا خواهد بود. رشته ای که در بخش زنان برای 
کاروان ایران، سه نماینده در دو بخش انفرادی و تیمی 
خواهد داشت. شاید کمتر کسی از تاریخچه دقیق رشته 
»اسکواش« و دالیل پیدایش این رشته ورزشی آگاهی 
داشته باشد. تاریخچه جالب توجهی که به طور کامل 
پاسخگوی دالیل اینکه فلسفه مبارزه با دیوار چیست، 
خواهد بود. همه چیز به سر رفتن حوصله زندانی ها 
برمی گردد. زنداني هاي زندان »فلیت« براي سرگرمي با 
راکت توپ را به دیوار مي زدند که بعدها موجب پیدایش 
بازي به نام »راکتس« شد و در میان دانش آموزان 
مدارس گسترش یافت و رفته رفته به اسکواش امروزی 
تبدیل شد. در واقع در سال 1۸60 یا 1۸6۴ نخستین 
کورت اسکواش درمدرسه اي در انگلستان ساخته شد 

و به طور رسمي بازي این رشته آغاز شد.

ورود اسكواش به بازی های آسيایی
رشته اسکواش تا سیزدهمین دوره از بازي هاي آسیایي که 
در بانکوک برگزار شد، در این مسابقات حضور نداشت. اما 
در همین دوره که در سال 199۸ برگزار شد به این بازي ها 
اضافه شد.  در این سال در بخش مردان زاراک جهان 
خان از پاکستان قهرمان شد و در بخش زنان قهرماني 
به نیکول دیوید از مالزي رسید. از همان سال و سال های 
قبل از اینکه این رشته به لیست بازی های آسیایی وارد 
شود، در بخش زنان همواره اسکواش بازان مالزی برترین 
آسیا بودند. هر چند دوره بعد و در بازی های بوسان 2002 
قهرمانی اسکواش زنان به هنگ کنگ رسید اما در سال 
2006 بار دیگر مالزی قهرمان شد و این قهرمانی در بخش 
زنان در بازی های آسیایی همواره در دست اسکواش بازان 
مالزیایی بود. از سال 1920 که رشته اسکواش توسط 
کشور انگلستان وارد ایران شد، زنان پابه پای مردان در این 
رشته فعال بودند. در چند دهه اخیر نیز اسکواش زنان 
فعالیت های خود را در بخش حرفه ای و آماتور پی گرفته 
بود و مسابقاتی با عنوان لیگ، قهرمانی کشور و جام فجر 

در هر دو بخش زنان و مردان برگزار شد.

دورخیز اسکواش دختران 
برای فتح  رنکینگ دو رقمی جهانی 

درخشش در آسيا
 و کسب سهميه جاکارتا

در  ایران  اسکواش بازان  حضور  از  صحبت  که  زمانی 
بازی های آسیایی جاکارتا 201۸ به میان آمد، کمیته 
ملی المپیک شرطی برای فدراسیون اسکواش لحاظ کرد 
که بر مبنای این شرط، مقرر شد اگر تیم ملی اسکواش 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در جمع 6 تیم برتر قاره 
قرار بگیرند، این سهمیه به آن ها تعلق خواهد گرفت. 
عنوان شده بود در صورتی که تیم ملی آقایان در میان 
برتر قرار گیرند  6 تیم برتر و خانم ها در میان ۸ تیم 
مجوز حضور این دو تیم در بازی های آسیایی جاکارتا 
صادر شود. نمایندگان پسر اسکواش ایران با موفقیت و 
رسیدن به جمع چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا 
جواز حضور در جاکارتا را کسب کردند و  تیم ملی بانوان 
نیز با برتری مقابل چین به جمع هشت تیم برتر آسیا 

صعود کرد و صاحب سهمیه شد.

سهميه دختران اسكواش
 بيشتر از پسران!

غزال شرف پور و حدیث فرزاد و فرشته اقتداری سه دختر 
اسکواش باز ایران هستند که کاروان ایران در بازی های 
آسیایی جارکارتا را همراهی خواهند کرد. این در حالی 
است که نفرات اعزامی در بخش مردان دو اسکواش باز 
هستند و این یعنی تعداد نفرات اعزامی دختر از پسر در 

این رشته بیشتر است. نازنین حیدری، سرمربی تیم ملی 
اسکواش زنان در بازی های آسیایی از شرایط تمرینی 
دختران اسکواش رضایت دارد و در این رابطه می گوید: 
آغاز  را  اردوی دراز مدت خود  امسال  ماه  از خرداد   «
کردیم تا با ایده آل ترین شرایط ممکن در این مسابقات 
حاضر شویم. تالش ما این است که بتوانیم از اعتمادی 
که به ما شد نهایت بهره را برده و بهترین عملکرد خود 
را در جارکارتا داشته باشیم. تیم ملی اسکواش بانوان 
در رقابت های آسیایی جاکارتا دو سهمیه داشت اما با 
پیگیری های رئیس فدراسیون اسکواش سهمیه تیم ملی 
بانوان سه عدد شد. تیم ملی بانوان در بازی های آسیایی 
جاکارتا به شکل تیمی و انفرادی شرکت خواهد کرد. این 
که بخواهیم قول مدال بدهیم کمی سخت است اما قول 

می دهیم تمام توان خود را به کار بگیریم.«
راهی جاکارتا  ایران در شرایطی  باز  اسکواش  دختران 
و بازی های آسیایی خواهند شد که برای نخستین بار 
دختران  می کنند.  تجربه  را  میدانی  چنین  در  حضور 
اولین حضور خود در  نتوانند در  ایران شاید  اسکواش 
این مسابقات امید چندانی به کسب سکو و مدال داشته 
باشند، اما برای وارد شدن به رنکینگ دو رقمی جهانی 
می توانند از جاکارتا به عنوان بستری مفید برای رسیدن 
به موفقیت استفاده کنند. نتایج خوب تیم ملی اسکواش 
زنان و مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب 
عناوینی مانند چهارمی و ششمی امیدبخش بود و این 
امکان را فراهم کرد تا اسکواش بازان ایران با انگیزه باالتر 

نسبت به قبل پا به بازی های آسیایی بگذارند.
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تیم ملی قایقرانی ایرانی یکی از پرامیدترین تیم ها برای کسب 
مدال در بازی های آسیایی 201۸ جاکارتاست. تیم ملی در 
آب های آرام، روئینگ و اساللوم نماینده دارد. امید زیادی وجود 
دارد که تیم بانوان ایران روند موفقیت خود در بازی های آسیایی 
را ادامه بدهد و در جاکارتا هم بتواند مدال های خوش رنگی را 
برای کاروان ایران به دست آورد. قایقرانان ایران در دوره قبل 

چهار مدال به دست آورده بودند.
 مهسا جاور، نازنین مالیی، پریسا احمدی، مریم امیدی پارسا، 
نازنین رحمانی و مریم کرمی با مربی گری افشین فرزام در بخش 
با مربی گری  رازقیان و شقایق سیدیوسفی  روئینگ، رکسانا 
کتایون اشرف در بخش اساللوم و آرزو حکیمی، هدیه کاظمی، 
الناز شفیعیان، فاطمه کرمجانی، پریسا محمد زاده، زیبا سماک و 
آتنا رئوفی در کایاک آب های آرام  اعزامی ها به جاکارتا هستند.

تیم ملی کاناپولوی ایران هم با هزینه فدراسیون با سرمربی گری 
الهه عمرو و با ترکیب الهه پورعبدیان، شیوا مولوی نیا، دالرام 
راثی مرزآبادی، مهال عاطفه دار، صبا رحمتی، فاطمه جلیلیان و 
ملیکا برون به اندونزی اعزام می شوند البته مدال این رشته در 

جدول بازی ها محاسبه نخواهد شد.
در این میان دختران روئینگ ایران شانس باالیی برای کسب 
مدال دارند اما حریفان قدرتمندی در آسیا حاضر هستند و 

همین کار را برای رسیدن به سکو سخت می کند.
تیم ملی کانوپولو بانوان ایران هم با هزینه فدراسیون و با سرمربی 
گری  الهه عمرو و با ترکیب الهه پورعبدیان، شیوا مولوی نیا، دالرام 
راثی مرزآبادی ، مهال عاطفه دار ، صبا رحمتی ، فاطمه جلیلیان ، 
ترانه کامیاب و ملیکا برون به جاکارتا می روند. این رشته به صورت 

آزمایشی برگزار می شود.

افشين فرزام: چهارسال برای جاکارتا
 کار کردیم

گفت:  ایران  بانوان  رویینگ  تیم   ملی  مربی  فرزام  افشین 
برنامه ریزی ما برای بازی های آسیایی جاکارتا 201۸  دقیقا بعد 
از بازی های آسیایی اینچئون شروع شد. ما برنامه چهار ساله 

داشتیم تا رنگ مدالمان را بهتر کنیم. اردوهای منظم و مستمر 
برگزار شد و نزدیک به یک سال است که اردوهای تخصصی 
برای بازی های آسیایی آغاز شده است. کشورهای آسیایی سال 
به سال پیشرفت کرده اند و در بخش رویینگ به سطح جهانی 
رسیده اند. ما کار سختی پیش رو داریم، اما خداراشکر از حریفان 
عقب نمانده ایم و امیدواریم در بازی های آسیایی 201۸ جاکارتا 

بتوانیم نتیجه  شایسته ای را کسب کنیم.

اشرف: باید بدانيم
 حریفان هم مثل ما کار کردند

این  گفت:  نیز  اساللوم  ملی  تیم  سرمربی  اشرف  کتایون 
ایرانی در آب های  قایقرانان  تجربه حضور  اولین  مسابقات 
این  که  داریم  ترکیه  در  آماده سازی  اردو  است.  خروشان 
اردو آخرین مرحله از اردوها و متصل به اعزام خواهد بود. 
ما در دوره گذشته رقابت ها توسط سونیا گماری به مدال 
رسیدیم اما شرایط تغییر کرده و حاال ملی پوشان باید در 
آب های خروشان مسابقه بدهند. امیدوار هستم بچه ها دست 
پر از جاکارتا برگردند اما باید بدانیم که حریفان ما هم تمرین 

کردند و به دنبال مدال این بازی ها هستند.
اما سابقه حضور دختران ایران در قایقرانی بازی های آسیایی 
به چه زمانی باز می گردد؟ خود رشته قایقرانی در بخش 
روئینگ از سال 19۸2 و کانو در سال 1990 وارد بازی های 
آسیایی شد. دختران قایقران ایرانی برای اولین بار در سال 
199۸ در بازی های آسیایی شرکت کردند. این تیم در کانو 
با ترکیب فرحناز امیرشقاقی، فاطمه بی باک، نگین فرجاد، 
فریبا خالدی و رامونا الزر در بازی های آسیایی شرکت کرد. 
چهار سال بعد بازهم امیر شقاقی در تیم قایقرانی حاضر بود 
اما این بار کنار او هنگامه احدپور، راحله احدپور و سونیا نوری 
ترکیب  قایقران  بودند. در سال 2006 دختران  زاد حاضر 
کامل تری در بازی های آسیایی داشتند جایی که هم در کانو و 
هم در آب های آرام تیم ملی اعزام شد. در کانو الهه خوارزمی، 

سونیا نوری زاد به رقابت ها رفتند که خوارزمی در تک نفره 
ششم شد و در دونفره هم در جایگاه ششمی قرار گرفتند. در 
روئینگ تیم ملی قایقرانی ایران با ترکیب مینا امینی، مینو 
زرگری، صحرا ذوالقدر، صبا شایسته به مصاف حریفان خود 

رفتند که در نهایت هفتم شدند.
در سال 2010 و در بازی های آسیایی گوانگجو تیم ملی 
قایقرانی ایران با 9 قایقران حاضر شد. آرزو معتمدی، درسا 
کفیلی و سیما عروجی در کانو حاضر بودند. معتمدی در 200 
متر ششم و در 500 متر پنجم شد. کفیلی و عروجی هم 
در 500 متر دو نفره ششم شدند. در روئینگ اما تیم ملی 
توانست به مدال برسد. تیم ۴ نفره ایران متشکل از حمیرا 
برزگر، سولماز عباسی، مریم سعیدی، نسیم بن یعقوب با قرار 
گرفتن در جایگاه سومی مدال برنز را به گردن آویختند. در 
این دوره نسیم بن یعقوب پنجم شد و فاطمه خلج و نازنین 

مالیی هم در دونفره در همین رده قرار گرفتند.
دختران قایقران ایران در بازی های آسیایی سال 201۴ که در 
کشور کره جنوبی و شهر اینچئون برگزار شد نمایش خوبی 
داشتند. در کانو اساللوم سونیا گماری برای اولین بار ایران 
را در این ماده صاحب مدال کرد و روی سکوی سوم قرار 
گرفت. شقایق سیدیوسفی هم در همین ماده چهارم شد. 
در کانو اسپرینت نیز آرزو حکیمی روی سکو رفت و مدال 
برنز را برگردن انداخت. مینا عبدالهی و هدیه کاظمی در این 
ماده چهارم و هشتم شدند. در بخش روئینگ هم تیم ایران 
با ترکیب نازنین رحمانی، مریم سعیدی، مهسا جاور، نازنین 
مالیی و سولماز عباسی در رقابت ها شرکت کرد. عباسی در 
تک نفره برنز گرفت و تیم چهار نفره متشکل از برزگر، مالیی، 

جاور و عباسی هم در بخش تیمی به مدال برنز رسیدند.
اعضای تیم ملی قایقرانی روئینگ که 21 تیرماه عازم پکن 
شده اند 22 مرداد ماه از همان جا راهی پالمبانگ خواهند 
شد. سوم شهریور ماه زمان بازگشت این تیم است. تیم ملی 
قایقرانی )کانوکایاک آب های آرام( نیز 1۴ مرداد ماه راهی 
کواالالمپور می شوند و پس از دو هفته اردوی آماده سازی، 
این شهر را به مقصد پالمبانگ ترک می کنند. 11 شهریور 
ماه زمان بازگشت این تیم است. همچنین قرار است رئیس 
فدراسیون قایقرانی 22 مرداد ماه عازم پالمبانگ شود و همراه 

با آخرین تیم اعزامی این فدراسیون به کشور بازگردد.

پاروی امید در رود موسی
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تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر دختران ایران به عنوان یکی 
از آخرین رشته ها نظر کمیته ملی المپیک را برای حضور در 
بازی های آسیایی جلب کرد. دختران سابریست ایران در یکی 
دو سال گذشته عملکرد خوبی را در رقابت های بین المللی از 
خود به نمایش گذاشتند و همین باعث شد مسئوالن تصمیم 

بگیرند تیم شمشیربازی زنان ایران را هم به جاکارتا ببرند.
فائزه رفیعی، کیانا باقرزاده، نجمه سازنچیان و پریماه برزگر چهار 

ملی پوشی هستند که برای حضور در جاکارتا انتخاب شده اند.
این تیم در آخرین حضورش در رقابت های بین المللی در 
مسابقه های قهرمانی جهان در چین جایگاه چهاردهمی تیمی 
را به دست آورد و در بخش انفرادی هم سه ملی پوش ایران 
موفق به صعود از دور گروهی شدند. پیش از این صحبت هایی 
درباره احتمال اعزام سابریست های دختر به بازی های آسیایی 
نسبت  مسئوالن  اعتماد  عدم  دلیل  به  اما  داشت  وجود 
اتفاق نیفتاده بود و سرانجام  به عملکرد این دختران این 
مسئوالن موافقت کردند که این چهار ملی پوش به جاکارتا 
بروند. با توجه به حضور تیم های قدرتمند در آسیا کار این 
دختران برای کسب مدال در جاکارتا بسیار سخت است اما 
انتظار می رود عملکرد آن ها قابل قبول باشد و حریف قدری 

برای دیگر کشورها باشند.
تیم ملی شمشیربازی بانوان ایران نیز در رده بندی جهانی در 
رده بیستم قرار گرفته است. این نتیجه بعد از نمایش خوب 
دختران سابریست در رقابت های قهرمانی جهان چین به 
دست آمد. کره جنوبی، چین، ژاپن، هنگ کنگ هم چهار تیم 

برتر آسیا هستند که قبل از ایران قرار دارند.
در رده بندی انفرادی اسلحه سابر نیز نجمه سازنچیان با قرار 
گرفتن در رده شصت و چهارم دنیا بهترین سابریست ایران 
است.  فائزه رفیعی دیگر بانوی ایران نیز در رتبه 119 جهان 
قرار گرفته است. کیانا باقرزاده و پریماه برزگر نیز به ترتیب صد 

و بیست وسوم و صدو چهل و هفتم هستند.

پریماه برزگر: مسئوالن از اعتماد به ما 
پشيمان نمی شوند

پریماه برزگر عضو تیم ملی شمشیربازی اعزامی به بازی 
های آسیایی گفت: من  خیلی خوشحال هستم که باالخره 
توانستیم مزد زحمات چندساله مان را بگیریم و مسئوالن ما 
را به جاکارتا بفرستند. همه می دانند که شمشیربازان آسیایی 
چه قدرتی دارند و چقدر قرار گرفتن برابر آن ها سخت است. 
بیش از دو سال است که تیم ملی اسلحه سابر بانوان ایران در 
رده های بین المللی تالش فراوانی انجام داده و اتفاقا به نتایج 
خوبی هم رسیده و امیدواریم در جاکارتا هم این نتایج تکرار 

شود و مسئوالن از اینکه به ما اعتماد کردند پشیمان نشوند.

او ادامه داد: حضور در جاکارتا برای ما هدف نیست و ما 
می خواهیم درتوکیو هم حاضر باشیم و قدرت اصلی خودمان 
را نشان بدهیم. امیدوارم حمایت مسئوالن از ورزش بانوان 
دختران  تا  باشد  هم  ادامه دار  موضوع  این  و  باشد  بیشتر 
ورزشکار ایرانی بتوانند بدون دغدغه و با بهترین شرایط تمرین 
کنند و برای کشور خودشان افتخار آفرین باشند. از همه مردم 

هم می خواهم برای ما در بازی های آسیایی دعا کنند.

نجمه سازنچيان: نشان دادیم که
 زنگ تفریح نيستيم

نجمه سازنچیان بهترین سابریست بانوان ایران نیز 
درباره شرایط تیم ملی اسلحه سابر بانوان ایران 
گفت: خوشبختانه در حال حاضر از لحاظ روحی 

در شرایط خوبی قرار داریم و این در جاکارتا خیلی 
به ما کمک می کند. ما می خواهیم نشان بدهیم که 

نتایج رقابت های گذشته ما اتفاقی نیست.
او ادامه داد: در چند سال گذشته واقعا با برنامه جلو 

رفتیم و فدراسیون هم همه جوره ما را حمایت کرده 
است. شاید اگر در بازی های آسیایی اینچئون و حتی 
دو سال پیش به کسی می گفتیم که ما می توانیم در رده 
بیستم دنیا قرار بگیریم و در آسیا هم حرف های زیادی 

برای گفتن داشته باشیم ما را مسخره می کرد اما امروز این 
اتفاق افتاده و همه متوجه شدند که دختران شمشیرباز ایرانی 
در رده های بین المللی فقط زنگ تفریح نیستند و می توانند 
برای قهرمانان جهان و المپیک هم دردسر ساز باشند. امروز 
اسلحه سابر بانوان ایران در شرایط خوبی است اما این پایان 
راه نیست و ما باید به رقابت های مهم و البته کسب مدال هم 
فکر کنیم. امیدوارم روزی برسد که تمام دختران شمشیرباز 
ایران در هر سه اسلحه در مسابقه های مهم شرکت کنند و 

حتی بتوانند مدال آور هم باشند.
تیم ملی شمشیربازی بانوان ایران برای نخستین بار در سال 
19۷۴ در بازی های آسیایی حاضر شد. مهوش شفاعی، گیتی 
محبی، مریم آچاک، مریم شریف زاده و ژیال الماسی نفرات 
تیم ملی را در این بازی ها تشکیل می دادند. در این دوره که 
به میزبانی تهران برگزار شد شفاعی در فلوره به مدال نقره 
رسید و محبی هم با قرار گرفتن در جایگاه سوم مدال برنز را 
برگردن آویخت. در بخش تیمی این رقابت ها نیز تیم اسلحه 

فلوره ایران به مقام قهرمانی رسید.
تیم ملی شمشیربازی 22 از طریق کواالالمپور به جاکارتا 
تهران  به  شهریور  دوم  شمشیربازی  تیم   اعضای  می رود. 
برمی گردند.رقابت های شمشیربازی بازی های آسیایی 2۸ تا 

2 شهریور برگزار می شود.

نمایش تردستی دختران شمشیرباز در جاکارتا



تیروکمان

26

 20 مرداد 1397
ت 

هفته نامه آریا دخ

اختصاص سهمیه کم برای تیروکمان و به خصوص 
به  اعتراض هایی  فدراسیون  شد  باعث  ریکرو  ماده 
در  اما  باشد  داشته  المپیک  ملی  کمیته  مسئوالن 
نهایت پنج بانو در لیست اعزامی این رشته به بازی های 
آسیایی قرار گرفت. زهرا نعمتی، پریسا براتچی، راحله 
فارسی، مینو عابدی، فرشته قربانی کمانداران اعزامی 

به جاکارتا هستند.

زهرا نعمتی: می دانم سطح بازی های 
آسيایی با پاراآسيایی متفاوت است

در  که  لندن  و  ریو  پارالمپیک  قهرمان  نعمتی  زهرا 
المپیک ریو هم در تیم ملی تیروکمان بانوان بود، این بار 
در بازی های آسیایی برای ایران تیر می زند. زهرا نعمتی 
گفت: تمرینات خوبی را با تیم ملی تیروکمان معلوالن 
سپری کردم و شرایط خوبی دارم. البته برای من حضور 
در بازی های آسیایی و پاراآسیایی هیچ فرقی نمی کند و 
من تمام تالش خودم را انجام می دهم تا نماینده خوبی 
در بخش ریکرو بانوان در بازی های آسیایی جاکارتا باشم. 
با توجه به اینکه برای نخستین بار بازی های آسیایی را 
تجربه می کنم یقین دارم که سطح این رقابت ها نسبت 
به تیروکمان معلوالن بسیار باالتر و سنگین تر است و 
حریفان قدری را در بخش ریکرو بانوان پیش رو خواهم 
داشت. البته در این مدت تمرینات خوبی را به صورت 
انفرادی و همچنین تیمی با تیم ملی تیروکمان معلوالن 

داشتم و امیدوارم که بتوانم در نخستین تجربه حضور 
خود در بازی های آسیایی جاکارتا به نتایج خوبی دست 
پیدا کنم. نعمتی گفت: با توجه به اینکه همانند المپیک 
بازی های  در  نخستین بار  برای  امسال  پاراالمپیک  و 
آسیایی و پاراآسیایی نیز حضور پیدا می کنم امید دارم 
بتوانم نماینده خوبی در بازی های آسیایی باشم و بتوانم 

به زحمات مسئوالن پاسخ مثبت بدهم.

کامپــوند
پریسا براتچی، راحله فارسی، مینو عابدی، فرشته قربانی 
های  بازی  در  ایران  بانوان  کامپوند  چهارنفره  ترکیب 
آسیایی را تشکیل می دهند. آن ها در آخرین مسابقه 
خود در رقابت های جهانی آلمان به مصاف رقبای خود 
رفتند و راحله فارسی و پریسا براتچی به مرحله یک 
شانزدهم نهایی صعود کردند. قربانی هم در اولین مسابقه 

خود مغلوب حریفی از هند شد.

دبير فدراسيون تيروکمان: کار نعمتی 
برای کسب مدال سخت است

رضا کیارستمی  دبیر فدراسیون تیروکمان درباره شرایط 
آماده سازی تیم ملی برای بازی های آسیایی گفت: برای این 
که بتوانیم تیم خوب و آماده ای را به جاکارتا اعزام کنیم، 
بانوان سعی کردیم پنج کماندار را در  در بخش کامپوند 
دو تورنمنت کاپ آسیا و جام جهانی آلمان از نظر رکوردی 
مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس چهار کماندار اعزامی به 
در  منظور  همین  به  کنیم.  انتخاب  را  آسیایی  بازی های 
مرحله سوم کاپ آسیا مینو عابدی، فرشته قربانی، پریسا 
این تورنمنت کردیم. در  را عازم  براتچی و راحله فارسی 
بخش کامپوند زنان امید کسب مدال در بخش تیمی و 

میکس داریم.
او درباره شرایط زهرا نعمتی گفت: نعمتی کماندار خوبی 
را پشت سر  تمرینات سختی  انفرادی  به صورت  و  است 
بازی های آسیایی  به هر صورت سطح  اما  گذاشته است، 
سنگین است و رقابت با کمانداران برای کسب مدال کار 
انفرادی  مدال  کسب  برای  نعمتی  رکورد  است.  سختی 
در حدی نیست که امید به کسب مدال در بخش ریکرو 
بتوانیم  میکس  در  شاید  اما  باشیم،  داشته  زنان  انفرادی 

شرایط خود را به مدال نزدیک کنیم.

پارک ميون: شانس مدالمان
 در کامپوند است

پارک میون سرمربی تیم ملی تیروکمان ایران قبل از آغاز 
بازی های آسیایی جاکارتا گفت: در اردوهایی که برای تیم 
ملی تیروکمان جهت حضور در بازی های آسیایی جاکارتا 
در این مدت برپا کردیم سعی مان بر این بود که تا شرایط 
تمرینی کمانداران را همانند جاکارتا تنظیم کنیم و طبق 
برنامه پیش برویم. البته با ارزیابی  که از وضعیت رکوردی 
کمانداران در جریان برپایی اردوها داشتیم می توانم بگویم در 
کامپوند شانس مدال داریم ولی در ریکرو در بخش تیمی به 
دنبال کسب نتایج خوب هستیم. در بخش میکس هم چون 
سهمیه المپیک 2020 توکیو در جاکارتا توزیع می شود، برنامه 
داریم و تالشمان این است که بتوانیم در این بخش نتایج 
خوبی را کسب کنیم.  سرمربی تیم ملی تیروکمان درباره 
وضعیت زهرا نعمتی نیز گفت: زهرا نعمتی در حال حاضر 
تمرینات خود را با تیم معلوالن سپری می کند و در ارزیابی 
که از وضعیت رکورد این کماندار داشتم شرایط خوبی دارد و 
در چند روز آینده به اردوی تیم ملی تیروکمان اضافه خواهد 
شد. ما برای اینکه بتوانیم شرایط آب و هوایی خود را با شرایط 
آب و هوایی جاکارتا تطبیق بدهیم 25 مرداد و چند روز زودتر 
راهی جاکارتا خواهیم شد تا کمانداران مشکلی از نظر شرایط 

آب و هوایی نداشته باشند.

تیم ملی بانوان تیروکمان ایران برای نخستین بار در سال 
2010 به بازی های آسیایی اعزام شدند. این تیم با ترکیب 
چهارکماندار به نام های زهرا دهقان، افروز مولوی، لیال سخایی 
فر و زهرا شمس به گوانگجو چین رفتند.  دهقان در این 
رقابت ها به همراه زهرا شمس به نتیجه مشابه هفدهمی 
رسیدند. مولوی هم در جایگاه چهل و هشتم و سخایی فر 
هم در رده پنجاهم قرار گرفت. در بخش تیمی این رقابت ها 

دهقان، مولوی و شمس در مکان نهم قرار گرفتند.
در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی نتایج تیم ملی بهتر 
از دوره قبل بود. شبنم سرلک موفق شد جایگاه هشتمی 
رقابت ها را از آن خود کند و سکینه قاسم پور هم نهم شد. دو 
کماندار دیگر ایران یعنی مریم رنجبر و مینو عبادی به رده ای 
بهتر از 29 و ۳5 نرسیدند. رقابت های تیروکمان بازی های 

آسیایی ۳0 مرداد تا 6 شهریور انجام می شود.

خم کمان ایرانی
 سمت مدال بازی  های آسیایی
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سال های اخیر نه تنها بدمینتون بانوان بلکه بدمیتون 
ایران را بیشتر به نام ثریا آقایی می شناسند. در این 
آقایی  بین المللی  مهم  رقابت های  بیشتر  در  سال ها 
با بدشانسی سهمیه  او  حضور داشته است. هرچند 
المپیک ریو را از دست داد اما بار دیگر ثریا به عنوان 
نماینده تیم ملی بانوان در بازی های آسیایی 201۸ 
جاکارتا انتخاب شده است او در اینچئون هم حاضر 
بود و موفق شد به جمع ۳2 نفر نهایی برسد اما برابر 
حریفی از هند باخت و از رقابت ها حذف شد.آقایی در 
حال حاضر در رده 252 رنکینگ جهانی این رشته 
قرار دارد و بعد از ثمین عابد دومین بدمینتون باز 
زن ایران است ولی سابقه حضور زنان بدمینتون باز 
ایران در بازی های آسیایی به سال 19۷۴ باز می گردد 
جایی که مینا پورقبادی، رفعت یزدان پرست، هوری 
فرشیدیان و بهناز نورآذر در این رقابت ها حاضر بودند. 
بهناز پیرزمان بین، نکیسا سلطانی دو بدومینتون باز 
زن هستند که در سال 2006 در کاروان اعزامی ایران 

به بازی ها قرار گرفتند که هردو هفدهم شدند.

ثریا آقایی: به دنبال یک نتيجه ایده آل 
در جاکارتا هستم

آقایی درباره انتخابش برای بازی های آسیایی گفت: من در 
دوره گذشته نیز حاضر بودم و می خواهم در جاکارتا خیلی 

بگیرم. سطح  بازی ها  در  ایده آلی  نتیجه  و  کنم  کار  بهتر 
بدمینتون بازی های آسیایی واقعا از المپیک هم باالتر است 

چرا که بسیاری از بازیکنان خوب جهان در آسیا هستند.
او ادامه داد: مدال گرفتن در این بازی ها سخت است چون 
بهترین های دنیا که همه از آسیا هستند شرکت دارند اما 
حضور در بازی های آسیایی تجربه خوبی است. خود من 
تجربه زیادی در بازی های آسیایی اینچئون به دست آوردم 
که در مسابقات بعدی ام بسیار اثرگذار بود. همین که در جو 
بهترین بازیکنان جهان قرار بگیریم واقعا تأثیر زیادی دارد.

نیز  خود  مصدومیت  درباره  بانوان  ملی  تیم  بدمینتون باز 
گفت: خوشبختانه شرایطم خیلی خوب شده و ماه هاست 
هرحال  به  می کنم.  تمرین  مصدومیت  و  درد  بدون  که 
من  و  است  ورزشی  زندگی  یک  جزو  هم  مصدومیت 
امیدوارم بتوانم تا بازی ها و در هنگام زمان برگزاری این 

رقابت ها بدون مشکل کار کنم.

جالليان: آقایی می تواند
 یک نتيجه خاص را رقم بزند

درباره  بدمینتون  ملی  تیم  سرمربی  جاللیان  فریبا 
آقایی  ثریا  با  کودکی  از  من  گفت:  آسیایی  بازی های 
تمرین کردم و همیشه از او به عنوان یک استعداد خاص 
همه  هم  اخیر  سال های  در  و  بردم  اسم  بدمینتون  در 
دیدند که او چه شرایطی دارد و با چه انگیزه ای در بخش 

زنان کار می کند.
 در این سال ها او بدون حاشیه تمرین کرده و امیدوارم 

باالخره نتیجه تالش هایش را ببیند. او می توانست سهمیه 
المپیک 2016 ریو را کسب کند اما واقعا با یک بدشانسی 
او  باعث شد  و مصدومیت  داد  از دست  را  موقعیت  این 

نتواند به این موفقیت برسد.
او درباره بازی های آسیایی جاکارتا گفت: ثریا سابقه یک 
دوره حضور دراین بازی ها را دارد و من مطمئن هستم که 
او می تواند با تجربه ای که به دست آورده عملکرد بهتری 
داشته باشد و یک نتیجه خاص را برای بانوان بدمینتون 

باز ایرانی رقم بزند.
باید قبول کرد که کار بسیار سخت است. همه می دانند 
نفر  بدمینتون در آسیا چگونه است و هفت  که شرایط 
این  که  آسیا هستند  از  این رشته  رنکینگ جهانی  اول 
خیلی شرایط را سخت می کند. باید قبول کرد که کسب 
مدال در این رشته بیش از اندازه دشوار است اما همه ما 
چه در فدراسیون و چه در کادرفنی و حتی خود آقایی 
نمی خواهیم تحت تاثیر این شرایط باشیم و می خواهیم 

بدون در نظر گرفتن این مسائل به جاکارتا برویم.
یکی از نکات جالب توجه در خصوص بدمینتون این است 
که این رشته برای اولین بار در بازی های آسیایی سال 
1962 که به میزبانی جاکارتا برگزار شد وارد این رقابت ها 
شد. تیم ملی  بدمینتون 22 مرداد ماه تهران را ترک کرده 
و یک روز بعد از کواالالمپور وارد جاکارتا می شوند. سوم 

شهریور ماه زمان بازگشت این تیم است.
 6 تا  مرداد   2۸ آسیایی  بازی های  بدمینتون  رقابت های 

شهریور برگزار می شود.

دومین تجربه  تنها دختر ایران
 در  بدمینتون بازی های آسیایی
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تیراندازی بانوان را می توان به عنوان یکی از موفق ترین 
جمله  از  اخیر  سال های  در  زنان  بخش  رشته های 
بازی های آسیایی 201۴ اینچئون برشمرد. الهه احمدی 
رشته  این  ورزشکاران  موفق ترین  خدمتی  نجمه  و 
محسوب می شوند که از جمله مدال آوران این رشته 
در سال های اخیر هستند. با وجود اینکه تیراندازی ایران 
از المپیک ریو، حدود دو سال است که کم فروغ تر از 
قبل شده و البته مشکالت زیادی هم در بخش مدیریت 
داشته اما کماکان از ورزشکاران این رشته به خصوص 
درخشان  آسیایی  بازی های  در  می رود  انتظار  بانوان 
ظاهر شوند و بتوانند بازهم مدال آور باشند. در بازی های 
آسیایی اینچئون تیم تیراندازی بانوان یک طال و دو 

نقره را کسب کرد.
برای بازی های آسیایی جاکارتا فدراسیون تیراندازی 
بانوان را در سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی 
راهی بازی ها می کند. در تفنگ چهار، در تپانچه سه و در 
اهداف پروازی هم دو تیراندازی به اندونزی می روند. در 
تفنگ، الهه احمدی، نجمه خدمتی، مه لقا جام بزرگ، 
آرمیتا صادقیان؛ در تپانچه، آمیتیس جعفری، گلنوش 
سبقت الهی، هانیه رستمیان و در اهداف پروازی هم 
سپیده سیدانی، شیوا فرح پور انتخاب شده اند. شانس 
تیم تپانچه بانوان از مردان این رشته برای مدال آوری 

بیشتر است.
اما سابقه حضور دختران تیرانداز در بازی های آسیایی 
به سال 199۴ برمی گردد جایی که لیدا فریمان، الهام 

هاشمی، لیال تقی پور، زهرا مهروقی و لیال واثقی در 
رقابت ها حاضر بودند. در این میان مهروقی با کسب 
رده نهم بهترین نتیجه را کسب کرد. از آن سال به 
بعد تیراندازی تقریبا پای ثابت بازی های آسیایی برای 
بانوان ایران شد. درسال 199۸ تیم ملی تیراندازی ایران 
با ترکیب منیژه کاظمی، مرضیه محرابی، حوریه سید 
درخشانی، لیدا فریمان، الهام هاشمی، راحله خیرااهلل 
زاده، کبری اله کرمی و زهرا مهروقی به بازی ها رفتند 
اما سال 2002 اعزام دختران تیرانداز با کسب مدال 
برنز آن ها در بخش تیمی توسط لیدا فریمان، الهام 
هاشمی، راحله خیراهلل زاده همراه شد. در این دوره یلدا 
خدابنده هم در تیم ملی حاضر بود. شکوفه عکاشف، 
نسیم حسن پور، مرضیه محرابی، الهه احمدی، نحال 
ابومنصور، معصومه عامری و سپیده سیرانی هم در 
ترکیب دختران تیرانداز اعزامی به دوحه قطر در سال 
2006 قرار گرفتند. رقابت های تیرانداز از سال 195۴ 
در  حاضر  رشته های  لیست  در  فیلیپین  مانیل  از  و 

بازی های آسیایی قرار گرفت.

تفنگ
الهه احمدی در دسته موفق ترین بانوان 

ورزشكار ایرانی
تا پیش از بازی های المپیک ریو و مدال آوری کیمیا 
علیزاده، الهه احمدی بهترین نتیجه تاریخ بانوان ایران را 
در تاریخ المپیک با ششمی در لندن به دست آورده بود. 

از او می توان به عنوان یکی موفق ترین بانوان ورزشکار 
ایرانی نام برد. در یک سال گذشته برخی کارشناسان 
اعتقاد داشتند احمدی از روزهای اوج خود فاصله گرفته 
است هرچند او در جام جهانی مونیخ و در تفنگ سه 
وضعیت به مدال طال رسید. او در بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی هم که سال گذشته در باکو برگزار 

شد به دو مدال نقره رسید.
تفنگ  در  آسیایی 201۴،  بازی های  در  تیرانداز  این 
بادی 10 متر تیمی به مدال نقره رسید. البته گوانگ 
جو بهترین و موفق ترین مسابقه او بود که توانست دو 
نقره و یک برنز را کسب کند. الهه احمدی هم چنین 
نخستین مدال آور ورزش تیراندازی ایران در تاریخ این 
رشته ورزشی است. او توانسته  است با کسب چهار مدال 
جهانی و دوبار حضور در فینال المپیک، پرافتخارترین 
باشد.  ایران  بانوان  ورزش  تاریخ  عرصه  در  ورزشکار 
عالوه بر این او در فروردین سال جاری توانست در 
مسابقات قهرمانی کشور، به رکوردی دست یابد که 
باالتر رکورد ثبت شده در مسابقات جهانی در رشته 
تفنگ بادی است. احمدی در تفنگ بادی با 6۳0.۳ 
امتیاز و در تفنگ سه وضعیت با 11۷6 امتیاز به ترتیب 
رکورددار بانوان جهان و ایران است. از مهم ترین عناوین 
او می توان به قهرمانی در فینال فینالیست های جهان در 
سال 2015 و در تفنگ بادی 10 متر، قهرمانی در جام 
جهانی 2015 در همین رشته و یک نقره و یک برنز 

جام جهانی ISSF در سال 2011 اشاره کرد.

شلیک آخریـن گلوله به نشان طال
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رنکینگ  در  حاضر  حال  در  ملی  تیم  تیرانداز  این 
فدراسیون جهانی در تفنگ بادی 10 متر با 65 امتیاز 
شصت و پنجم و در تفنگ بادی 50 متر سه وضعیت 

هم با 991 امتیاز جایگاه ششم را در اختیار دارد.

نجمه خدمتی با تجربه تر از قبل
 در ميدان مسابقه

 201۴ آسیایی  بازی های  در  خدمتی  درخشش 
اینچئون شروع شد جایی که او توانست اولین مدال 
طالی کاروان ایران را در تفنگ بادی 10 متر انفرادی 
زنان به دست آورد. او به همراه احمدی و امام قلی در 
بخش تیمی هم به مدال نقره رسیدند و بعد از این 
بازی ها او به عنوان یک ورزشکار موفق شناخته شد. 
خدمتی از سال 201۴ تا 2016 رکورددار فینال جوانان 
جهان بود. خدمتی در بازی های کشورهای اسالمی در 

تفنگ سه وضعیت قهرمان شد.
خدمتی در حال حاضر در تفنگ بادی 10 متر با ۴9 
امتیاز رده هفتاد و هشتم جهان را دارد و در تفنگ 
بادی 50 متر سه وضعیت نیز با 50 امتیاز هشتاد و 
ششم است. با وجود اینکه رکوردهای خدمتی نسبت به 
سال های قبل پایین تر است اما هم چنان انتظار می رود 

او در جاکارتا مدال آور ایران باشد.

مه لقا جام بزرگ، اولين زن صاحب 
سهيمه المپيک لندن

مه لقا جام بزرگ به همراه احمدی و خدمتی جزو 
به  اعزامی  تیراندازی  بانوان  ملی  تیم  تجربه های  با 
جاکارتاست. او که در گوانگ جو یک نقره و یک برنز 
کسب کرده بود در اینچئون ناکام ماند و نتوانست روی 
سکو برود. حال این تیرانداز تالش می کند باردیگر در 
بازی های آسیایی خود را ثابت کند. او در بازی های 
کشورهای اسالمی که سال 96 برگزار شد یک مدال 

برنز گرفت.
جام بزرگ در تفنگ بادی 50 متر سه وضعیت  با 92 
امتیاز در جایگاه پنجاه و هشتم جهان است. جام بزرگ 
با 62۳.5 امتیاز که در رقابت های دانشجویان جهان 
برجای گذاشت، رکورددار تفنگ درازکش جهان شد. 
مه لقا جام بزرگ اولین ورزشکار زن ایرانی است که 
سهمیه المپیک لندن را گرفت. او همچنین نخستین 
زن ایرانی است که در ماده تفنگ بادی فاصله 10 متر، 
ایران را صاحب سهمیه کرد. این تیرانداز در مسابقات 
قهرمانی جهان به میزبانی مونیخ در سال 2010، برای 
اولین بار موفق به حضور در مرحله فینال شد و با قرار 
گرفتن در رده پنجم جهان، توانست ایران را صاحب 

سهمیه المپیک کند.

آرميتا صادقيان: هدفم کسب سهميه 
المپيک ۲۰۲۰ توکيوست

آرمیتا صادقیان را می توان یکی از کم و سن سال ترین 
ورزشکاران ایرانی حاضر در بازی ها قلمداد کرد. او که 
16 ساله است می خواهد با مدال آوری در این رقابت ها 
سال ترین  و  سن  کم  از  یکی  عنوان  به  را  خود  نام 
مدال آوران ایران در این بازی ها ثبت کند. او در رده 
بندی تفنگ بادی 10 متر جهان بهترین شرایط را در 

میان ایرانی ها دارد؛ صادقیان با 1۷۳ امتیاز دهم است.
او در تفنگ بادی و تفنگ سه وضعیت رکورددار جوانان 
جهان است. صادقیان که به نابغه تیراندازی معروف شده 
است؛ در فینال فینالیست های جام جهانی هند ششم 
شد. او هم چنین در جام جهانی مونیخ در سال گذشته 
به مدال برنز رسید. آرمیتا صادقیان گفت: هدف اصلی 
من کسب سهمیه المپیک 2020 توکیوی است و برای 
رسیدن به آن تالش می کنم. امیدوارم در بازی های 
آسیایی هم بتوانم عملکرد خوبی از خودم به نمایش 

بگذارم و جزو مدال آوران ایران باشم.
گوران ماکسیموویچ سرمربی تیم تفنگ ایران گفت: 
هدایت  و  دارد  محکی  پایه های  ایران  در  تیراندازی 
می دهد.  افزایش  را  انگیزه ام  باال،  سطح  ورزشکاران 
تصور نمی کردم در زمان کوتاه، بتوانم ارتباط خوبی با 
ورزشکاران برقرار کنم. بسیار امیدوار هستم شاگردانم 
در بازی های آسیایی به مدال برسند و ما بتوانیم نسبت 

به گذشته عملکرد بهتری داشته باشیم.

تپا نچه
بازی های آسيایی ميدان کسب تجربه 

برای آميتيس جعفری 
آمیتیس جعفری را یکی از تازه واردهای تیراندازی در 
رقابت مهمی به مانند بازی های آسیایی است. او به 
همراه گلنوش سبقت الهی در تیم تپانچه ایران حاضر 

است و باید دید او در جاکارتا چه نتیجه ای می گیرد.
جهان  دانشجویان  تیراندازی  بادی  تپانچه  ماده  در 
جعفری با امتیاز ۳۸2.6 ششم شد و فینال تپانچه بادی 

هم با امتیاز ۴9.9 در رده هشتم قرار گرفت.

گلنوش سبقت الهی سابقه حضور در 
تپانچه المپيک

نام گلنوش سبقت الهی در المپیک ریو بر سرزبان ها 
تیراندازی  از مسابقه های  او در آخرین مرحله  افتاد. 
کسب سهمیه المپیک 2016 ریو در هند، در رشته 
تپانچه 10 متر بانوان سهمیه گرفت. این اولین سهمیه 
بانوان ایران در تپانچه المپیک بود هرچند او نتوانست 
به فینال برسد. سبقت الهی در بازی های کشورهای 

اسالمی در تپانچه بادی طال گرفت.
سبقت الهی در حال حاضر در تپانچه بادی 10 متر با 
۸2 امتیاز در رده پنجاه و دوم و در تپانچه 25 متر با 

16 امتیاز هفتادو هفتم است.

هانيه رستميان
 رکورددار جوانان جهان

هانیه رستمیان که در بازی های کشورهای اسالمی و 
در 25 متر به مدال برنز رسیده بود، رکورددار جوانان 
در  است.رستمیان  ایران  تیراندازان  جزو  و  جهان 
رنکینگ جهانی و در تپانچه 10 متر با 65 امتیاز پنجاه 
و نهم و در 25 متر نیز با 2۳ امتیاز هفتاد و یکم است.

اهداف پروازی
رقابتی سخت برای سپيده سيرانی

 و شيوار فرح پور
سیرانی و فرح پور در رشته ای به مصاف رقبای خود 
می روند که شانس کمتری برای مدال آوری آنان وجود 
دارد. سیرانی که به عنوان تنها بانو در رقابت های جهانی 
جوانان اعزام شده بود به عنوان قهرمان ایران راهی 
جاکارتا می شود. فرح پور هم که در رقابت های قهرمانی 
کشور سوم شده بود همراه با سیرانی در لیست اعزام 
به بازی های آسیایی قرار گرفتند.رشته اهداف پروازی 
سال ها بود که سروسامان نداشت اما با حضور رئیس 
جدید فدراسیون تیراندازی توجه به این رشته بیشتر 
شد و تیراندازان آن هم در لیست اعزام به جاکارتا قرار 

گرفتند.
براساس برنامه زمان بندی شده ملی پوشان تیراندازی 
ترک  پالمبانگ  مقصد  به  را  تهران  ماه  مرداد   2۳
می کنند.رقابت های تیراندازی بازی های آسیایی 201۸ 

جاکارتا 2۸ مرداد تا ۴ شهریور برگزار می شود.
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هفته نامه آریا دخ

سنگنوردی برای نخستین بار در بازی های آسیایی 201۸ 
برگزار می شود و از همین رو فدراسیون ایران با ۴ بانو در 
این رقابت ها حاضر است. در این میان الناز رکابی مطرح ترین 
ملی پوش حاضر است که در سال 201۷  مدال طالی ماده 

بولدرینگ کاپ آسیا کسب کرد.

رئيس فدراسيون کوهنوردی:
 بازی های آسيایی با رقابت های قاره ای 

متفاوت است
رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
برای  گفت :  آسیایی  بازی های  در  ایران  نمایندگان  درباره 
بازی های آسیایی جاکارتا ۴ بانو را انتخاب کردیم تا بتوانیم 
با بهترین ترکیب به بازی ها برویم. برای تمامی ورزشکاران مان 
کمباین  رشته  در  کرده  ایم.  برگزار  اردو  مرحله  هم هشت 
پیش بینی کرده ایم که اردوی تدارکاتی در خارج از کشور 
داشته باشیم. این اردو ممکن است در اتریش یا آلمان باشد. 
بسته به این که بتوانیم کمپ تمرینی خوبی برای آن ها آماده 
کنیم تا بتوانند در کنار تیم  های   ملی  آن کشور تمرین کنند، 

مکان اردو انتخاب خواهد شد.
رئیس فدراسیون صعودهای ورزشی در خصوص کسب مدال 
سنگ نوردان ایران در بازی های آسیایی جاکارتا نیز گفت: در 
ماده سرعت امتیاز خوبی کسب خواهیم کرد و شانس خوبی 
نیز برای کسب مدال خواهیم داشت. در مجموع رقابت ها 
سخت است. اندونزی به عنوان میزبان در ماده سرعت جزو 
بهترین ها است ولی ما نیز در کسب نتیجه  کم شانس نیستیم. 
اگر تیم امدادی خوب کار کند در مجموع رشته ها می توانیم 
سه مدال داشته باشیم. البته به جو بازی های آسیایی نیز باز 

می گردد. مسابقات مهم و با قهرمانی قاره ها متفاوت است.

نائب رئيس بانوان فدراسيون کوهنوردی: 
دختران شانس مدال آوری دارند

منصوره گرجی درخصوص بازی های آسیایی جاکارتا گفت: 

تیم ملی سنگ نوردی متشکل از چهار خانم و چهار آقا در 
باوجود  داشت.  خواهد  حضور  جاکارتا  آسیایی  بازی های 
اینکه اندونزی تیم بسیار قدرتمندی در سطح آسیا و جهان 
محسوب می شود و از تمام فاکتورها و پتانسیل های خود هم 
در میزبانی استفاده خواهد کرد اما در هر صورت اگر همه 
چیز خوب پیش برود و اتفاقی برای ورزشکاران رخ ندهد فکر 

می کنم در بخش بانوان شانس برای مدال خواهیم داشت.
گرجی ادامه داد: به نظرم اولین چیزی که می تواند بانوان 
را در این رشته قوی تر کند، بحث آموزش و تربیت مربیان 
توانمند و همچنین ارتقای سطح آموزشی در بانوان است که 
به این ترتیب بانوان می توانند چالش های موجود را پشت سر 
بگذارند. براین اساس دیدگاه ما در راستای رشد این رشته 
دیدگاه آموزشی خواهد بود چون با آموزش می توان زیربنای 

فردای بهتر را در ورزش ایجاد کرد.

لكزایی فر:
اميد رفتن روی سكو را دارم

 کبری لکزایی فر، سنگ  نورد ملی پوش گفت: 16 سال است 
در رشته سنگ  نوردی فعالیت می کنم. مقام های کشوری 
متعددی را هم کسب کرده  ام، نایب قهرمانی آسیا را دارم و 
اخیراً نیز در دومین دوره رقابت های سنگ نوردی قهرمانی 
دانشجویان جهان که در کشور اسلواکی برگزار شد توانستم 

جایگاه پنجم را به دست آورم.
او ادامه داد: سطح مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان خوب 
بود، دقیقه مانند مسابقات جهانی اکثر قهرمانان جهان شرکت 
کرده بودند و قهرمانان فرانسه و لهستان که از رکوردداران 

جهان هستند نیز در این مسابقات حضور داشتند.
لکزایی فر در خصوص آمادگی خود در این مسابقات بیان کرد: 
من در حال حاضر در حال آمادگی برای مسابقات آسیایی 
جاکارتا و بیشتر اوقات در اردوهای تیم ملی هستم به همین 
علت در این مسابقات در اوج عملکرد بدنی خودم نبودم اما 
به نسبت از عملکرد خودم به نسبت راضی هستم. ملی پوشان 
سنگ نورد در بازی های آسیایی جاکارتا، هم در بخش تیمی 
و هم انفرادی شانس کسب مقام را دارند و می توانیم این امید 
را داشته باشیم که در جاکارتا روی سکو باشیم. اگر بتوانم تا 
زمان مسابقات به آن سرعت زمانی که مطلوب است برسم 

شانس مقام آوردن را دارم.
اعظم کرمی حدیث نظری، کبری لکزایی فر در ماده سرعت 
و الناز رکابی در ماده کمباین در این رقابت ها حضور دارند.تیم 
ملی اعزامی به بازی ها تا قبل از شروع این رقابت ها ۴ مرحله 
اردو را پشت سرگذاشت. یکم تا ششم شهریور زمان برگزاری 

رقابت های سنگنوردی بازی های آسیایی است.

سنگنوردی برای نخستین بار 
      در بازی های آسیایی

و  باطن  پاک  غزال  وزیری،  صادق  صدف 
بانویی  تنيسور  سه  سعيد  بنی  شهرزاد 
هستند که برای بازی های آسيایی جاکارتا 
بار  نخستين  برای  این  شده اند.  انتخاب 
بازی های  به  ایران  تنيسور  زنان  که  است 
رو  این  از  و  می شوند  اعزام  آسيایی 
که  هستند  تالش  در  ایران  تنيسور  سه 
رقابت ها  این  در  را  توجه  قابل  نتيجه ای 

برجای بگذارند.
فصيحی  فرناز  همراه  به  تنيسور  سه  این 
می شوند.  رقابت ها  راهی  مربی  عنوان  به 
درباره  ملی  تيم  سرمربی  فصيحی 
زمين های  گفت:  آسيایی  بازی های 
کورت"  "هارد  جاکارتا  آسيایی  بازی های 
هستند که با جنس زمين های خاکی ایران 
متفاوتند. ضمن اینكه شرایط آب و هوایی 
همين  به  و  است  متفاوت  جاکارتا  کشور 
دليل باید در شرایطی تمرین کنيم که به 

شرایط مسابقات جاکارتا نزدیک باشد.
بازی های  در  شرایط  واقعا  داد:  ادامه  او 
حضور  اولين  ما  و  است  سخت  آسيایی 
می کنيم.  تجربه  بازی ها  این  در  را  خود 
این  در  ما  ملی پوش  سه  هر  اميدوارم 

رقابت ها نتایج اميدوارکننده ای بگيرند.
به  بازان  تنيس  اعزام  درباره  فصيحی 
جاکارتا گفت: ما در بازی های داخل سالن 
کشورهای  بازی های  و  آسيا  قهرمانی 
و  گرفتند  قبولی  قابل  نتایج  اسالمی 
ما  شد  باعث  نتایج  همين  می کنم  فكر 
بازی های  به  اعزام  برای  را  مسئوالن  نظر 
انتظار  ما  از  کسی  کنيم.  جلب  آسيایی 
مدال ندارد و همه هم می دانند دختران ما 
در چه سطحی هستند. با این حال اعزام 
این  انگيزه  می تواند  آسيایی  بازی های  به 
که  دخترانی  بدهد،  افزایش  را  دختران 
سال هاست تمرین می کنند و فكر می کنم 
برای  را  بهتری  آینده  می تواند  اعزام  این 

تنيس بانوان ایران رقم بزند.
آماده سازی  اردوی  آخرین  در  ملی  تيم 
خود را در ترکيه یا تونس برگزار می کند 

تا برای این بازی ها آماده شود.
 ۲۸ آسيایی  بازی های  تنيس  رقابت های 

مرداد تا 3 شهریور برگزار می شود.

طعم خوش تنیس
 در  زمین های خاکی 
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