
شنبه 15 اردیبهشت 1397

هفته نامه ورزشی-  فرهنگی

شماره 17 - قیمت 3000 تومان

تراژدی یک نبرد خواهرانه

: الهه  منصوریان
گفتند خواهرت ناراحت است 

خوشحالی نکن!
می گفتند به جای توپ بازی

درس بخــوان

از ارشاد تا گشت حراست 
در ورزش

داستان والیبال زنان
AVC کاپ و مدادرنگی

دست خالی دختران فوتبال
 از سرزمین چکمه



ی
س:پرتو جغتای

ب  -  عک
ی انقال

ف بانوان  در مجموعه ورزش
گ گل

لی



یادداشت

13
97

ت 
هش

دیب
 ار

15
 

ت 
دخ

یا 
آر

مه 
ه نا

هفت

3

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غالمحسین شعبانی

سردبیر: الهام محمدی مجد

مدیر هنری: محمدحسین شیردل

عکس جلد: مریم مجد

مجری چاپ: چاپ کارنگ

MajalehAriyaDokht@آدرس: خیابان جمالزاده شمالی - بعد از فرصت - پالک 260     تلفن: 66594353

 به جای تغییر دنیا
 خودمان را تغییر دهیم

الهام محمدی مجد

 ورزش زنان خودش یک تیم چند میلیون نفری است، تیمی شامل مربی، منتقد، مشاور، خبرنگار، ورزشکار و ورزش دوست و خیلی 
های دیگر اما آنچه کم دارد حامی است؛ آن هم حامی واقعی نه یقه سفید هایی که فقط شعار دهند و از حامی بودن فقط اسمش 

را داشته باشند.
 به نظر می رسد این روزها که مهندسی ورزش زنان مسیرهای مختلفی را برای این حوزه باز کرده و زنان در حال دست گرفتن گوی 

و میدان هستند حامیان واقعی و غیرواقعی هم الک شده و دیگر نقابی برای نقش بازی کردن و پنهان کاری وجود ندارد.
   صد البته آن ها که با جان و دل برای پیشرفت زنان در ورزش قدم برمی دارند قابل تقدیر و احترام هستند ولی روی سخن با کسانی 

است که پای عمل نیستند چه در قالب یک مربی چه مدیر ورزشی و حتی چه در قالب یک رسانه ورزشی.
 زنجیره ورزش زنان حلقه های زیادی را دربرمی گیرد و شکستن هرحلقه به قیمت از هم گسیختن این زنجیر تمام خواهد شد.

 بانوی مربی ای که تابلوی ورود ممنوع برای خبرنگاران و عکاسان را بر سر در تمرینات و مسابقات خود می کوبد همانقدر پیشرفت 
ورزش زنان را به عقب می کشد که مسئولی از رسانه ای شدن ورزش زنان جلوگیری می کند.

 حتی مدیریت رسانه ورزشی هم خارج از ماجرا نیست، از آنجا که بیشتر مدیران حوزه ورزش رسانه های مختلف را مردان تشکیل 
می دهند خدا نکند که جرقه نگاه جنسیتی زده شود آن وقت است که آتش بی توجهی و کم لطفی روشن می شود و به راحتی 

بخش زیادی از ورزش زنان را می سوزاند.
 پس حاال که این زنجیر پر از حلقه های مختلف است چه بهتر که دست همکاری محکم تر فشرده شود و همه بدانند کوه مشکالت 

با کمک یکدیگر برداشته می شود نه این که سنگی شویم در راه این مسیر پرچالش.
 هیچ وقت برای یاری رساندن به ورزش زنان دیر نیست، کافی است هرکس چتر حمایت واقعی خود را باز کند آن وقت است که 

ورزش زنان صاحب سقف می شود و به نقطه امنیت می رسد.
 برای تغییر نیازی نیست دنیا را عوض کنیم کافی است از خودمان شروع کنیم و هرکس خودش را تغییر بدهد.
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پس از انتشار عکس ها و ویدئوهایی از ورود ۵ دختر به استادیوم آزادی برای تماشای بازی پرسپولیس و سپیدرود در روز جمعه 
گذشته رسانه های خارجی همچون News استرالیا و دیلی میل به این مساله پرداختند. سایت News استرالیا در خبری با 
انتشار عکس ها و ویدئوهایی دخترانی که ظاهر خود را برای ورود به استادیوم آزادی به صورت مردانه تغییر داده بودند نوشت: 
تصاویر ۵ نفر ایرانی که در بازی فوتبال در ایران خود را شبیه مردان درست کرده اند در همه جا پخش شده است. این تصاویر 
نشان می دهد که زنان در استادیوم آزادی تهران چهره خود را تغییر داده اند و قهرمانی تیم خود پرسپولیس در لیگ فوتبال 
ایران را تماشا می کنند. سایت دیلی میل نیز با اشاره به ورود ۵ نفر با ظاهری مردانه به استادیوم آزادی نوشت: زنان از سال 
۱۹۷۹ نمی توانند برای تماشای مسابقه های فوتبال به استادیوم بروند و مسئوالن اعالم کرده اند که دلیل این مسأله حفاظت از 
زنان در مقابل محیط نامناسب استادیوم است. سایت هایی از جمله BBC و Indian express نیز با منتشر کردن عکس ها، 

ویدئوها و پست های مردم در فضای مجازی و توییتر به موضوع ورود زنان با ظاهری مردانه به استادیوم آزادی پرداخته اند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با شیخ احمد رییس شورای المپیک آسیا به اهمیت ورزش بانوان 
و فراهم شدن شرایط برای حضور بیشتر بانوان ورزشکار مسلمان در مجامع ورزشی  اشاره کرد و گفت: جمعیت مسلمان 
قاره آسیا قابل توجه است و باید برای حضور موثرتر و گسترده تر بانوان ورزشکار در  مسابقات ورزشی تمهیدات الزم را 
فراهم کرد . شیخ احمد نیز با استقبال از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در زمینه ورزش بانوان مسلمان گفت: امروز 
ورزش بانوان یکی از مهمترین  موضوعات در دستور کار این شوراست و پیشنهادهای ارائه شده در این خصوص در 
حال بررسی یا اجراست . رئیس شورای المپیک آسیایی همچنین در این دیدار با اشاره به جایگاه ورزش ایران در قاره 
آسیا، بیان داشت: امروز شرایط مناسبی برای  بازگشت ورزش ایران به دوران اوج خود بوجود آمده و این امر مرهون 

سیاست گذاری صحیح دولت و کمیته ملی المپیک  ایران در زمینه ورزش است .

اولین گروه از بانوان داور ایرانی برای کسب درجه بین المللی راهی مسابقات نونهاالن قهرمانی اروپا می شوند.
به دنبال جلسه اخیر خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران با نناد اللوویچ ، رئیس اتحادیه جهانی کشتی در صربستان،  مقرر شد 
اولین گروه از داوران کشتی کالسیک بانوان کشتی ایران،  برای شرکت در آزمون کسب درجه بین المللی با رعایت شرایط و ضوابط 
مدنظر فدراسیون کشتی ایران به لحاظ پوشش، در مسابقات نونهاالن قهرمانی دختران اروپا، فرصت قضاوت و شرکت در آزمون را 
داشته باشند. این برای اولین بار در تاریخ کشتی ایران است که بانوان داور ایران برای این که بتوانند در کشتی کالسیک بانوان که 
از سوی ایران به اتحادیه جهانی کشتی معرفی و مورد تایید قرار گرفته، قضاوت کنند به آزمون داوری بین المللی اعزام می شوند. 
کشتی ایران فاقد داور بین المللی زن در این رشته است و از زمان راه اندازی کشتی کالسیک بانوان، نیاز دارد مرتبا برای مسابقات 
خود از داوران  زن خارجی که دارای درجه بین المللی هستند، استفاده کند. فرصت بین المللی شدن و کسب درجه بین المللی در 

صورت موفقیت در این کالس، اتفاق ارزشمندی برای کشتی بانوان در ایران و موقعیت بین المللی کشتی کشور محسوب می شود.

مهدیه کاللی، دختر وزنه بردار ایران معتقد است که برای رقابت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شرکت نکرده و فقط 
می خواسته تجربه کسب کند.

مهدیه پس از پایان رقابت خود در گروه B دسته ۶۹ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا بیان کرد: چهار ماه است 
که وزنه برداری را شروع کردم و توانستم جزو نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا باشم. امسال برای رقابت نیامدم فقط 
دنبال کسب تجربه بودم و هدفم این است سال آینده با حریفان رقابت کنم و روی سکو بروم و برای ایران افتخارآفرین 

باشم.وی افزود: در مسابقه استرس نداشتم و تجربه خوب و فوق العاده ای را به دست آوردم.
کاللی در پاسخ به این پرسش که فکر می کند سال آینده بتواند روی سکو باشد، تصریح کرد: وقتی با چهارماه تمرین 

توانستم چنین نتیجه ای بگیرم حتما سال آینده تالش می کنم روی سکو باشم.

رسانه های خارجی به حضور دختران مردنما در استادیوم آزادی پرداختند

دیدگاه شیخ احمد و جهانگیری درخصوص ورزش زنان

بانوان داور کشتی، بین المللی می شوند

تجربه فوق العاده  دختر وزنه بردار ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 
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سرمربی تیم ملی والیبال دختران نوجوان از ظهور نسل جدیدی در والیبال بانوان خبر داد و براین که در آینده این 
بازیکنان حرفی برای گفتن خواهند داشت، تأکید کرد.

میترا شعبانیان درباره اردوی تیم ملی نوجوانان در رامسر اظهار داشت: بچه ها از نظر بدنی در شرایط خوبی قرار دارند 
اما تنها مشکل ما عدم بازی های تدارکاتی است. این امکان برای ما فراهم نشد اما از نظر فنی، آمادگی بدنی و روحی 

بازیکنان در شرایط خوبی هستند.
وی افزود: با حضور این بازیکنان نسل جدیدی در والیبال بانوان خواهیم داشت. با اینکه از صفر شروع کردیم اما در 
آینده این بازیکنان حرفی برای گفتن خواهند داشت. این بازیکنان متولدین 80 تا 82 هستند و 2 بازیکن متولد 

83 هم داریم.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به معرفی ۵ ستاره احتمالی رقابت های قهرمانی فوتسال زنان در سال 20۱8 پرداخته 
که فرشته کریمی یکی از آنهاست.

AFC  برای معرفی فرشته کریمی نوشته است: کریمی، ستاره و ارزشمندترین بازیکن رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا در سال 
20۱۵ به دنبال آن است که ایران را به دومین قهرمانی متوالی اش برساند و همان نمایش های خیره کننده ای که سه سال پیش 
این ستاره متولد تهران در مسابقات داخل سالن آسیا در سال 20۱۷، ۶ گل زد که شامل  در مالزی ارائه کرد را بار دیگر ارائه کند.
گل برتری تیمش در فینال بود و به این ترتیب در رسیدن ایران به مدال برنز این رقابت ها سهم بسزایی داشت. اکنون رقابت های 
قهرمانی فوتسال زنان آسیا در تایلند، فرصت خوبی در اختیار این کریمی 2۹ ساله - بازیکنی که مدت هاست به عنوان یکی از 
بهترین ها قاره کهن شناخته می شود – قرار می دهد تا شهرت و اعتبار خود را از سطح باالی فعلی هم باالتر ببرد و گلزنی  در تساوی 

2-2 هفته گذشته تیم ملی ایران مقابل اوکراین هم قطعاً اعتماد به نفس او را برای تحقق این هدف افزایش داده است.

ملی  تیم  مرحله چهارم  اردوی  مورد شرایط  در  آسیا  قهرمانی  کاراته  مسابقات  نشان طالی  دارنده  مبینا حیدری 
کاراته پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار داشت: اردوی مرحله چهارم تیم ملی به خوبی پیگیری شد و 
خوشبختانه همه چیز به خوبی پیش می رود. اردوها با برنامه ریزی خوش قدم طبق روال پیش می رود و باتوجه به زمان 

باقی مانده تا اعزام همه بچه ها شرایط مساعدی دارند.
ملی پوش نوجوانان کاراته افزود: من تجربه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را دارم و مطمئن هستم از تجربیات 
گذشته خودم در تاتامی ژاپن به خوبی استفاده خواهم کرد. مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که مسابقات 
در مهد کاراته دنیا برگزار خواهد شد و قطعا این موضوع شرایط را برای همه کاراته کاها سخت خواهد کرد. به هر حال 
کشوری مثل ژاپن که حریف سرسخت ما محسوب می شود در این رقابت ها میزبان است و قطعا میزبانی روی نتایج 

می تواند تاثیر گذار باشد.

اردوی آمادگی تیم ملی بانوان به منظور شرکت در هفدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا ژاپن از تاریخ ۱۷ تا 20 
اردیبهشت ماه با حضور 3۱ بازیکن در تهران برگزار می شود.

نیوشا  محمدی،  آرزو  رجبی،  ساناز  یوسفی،  مریم  رمضانپور،  الناز  پرست،  وطن  مینا  لک،  هانیه  شیخی،  نرگس 
مرادبخش، سعیده حراچی، فاطمه موسوی، حدیث نوروزی، پریناز قربانی، راضیه سهرابی، سهیال هیئت، الناز قاسمی، 
فاطمه خلیلی، نوریه عباسی، مرضیه افشاری، راضیه جانباز، شقایق باپیری، سیران احمدی، مژگان قهرمانی، زینب 
بذرافکن، رویا نوروزی، شیدا فالحی، مریم کاراندیش، زهرا فقیهی، صونا بیداد، پریسا علیپور، بهاره ایزدگشب و طاهره 

محمدقاسمی بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

شعبانیان: نسل جدید والیبال بانوان در راه است

فرشته کریمی ستاره احتمالی فوتسال قهرمانی آسیا شد

رضایت ملی پوش کاراته از اردوی آماده سازی مسابقات قهرمانی آسیا

هندبالی ها اردو می زنند
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آرزو حکیمی عضو تیم ملی قایقرانی ایران معتقد است که قایقرانی رشته پر مدالی است و باید توجه 
بیشتری به آن شود.

»تاکنون یک تست انتخابی در اواخر اسفندماه انجام شده اما آن تست نهایی نبود. فکر می کنم تست 
اصلی اواخر خرداد ماه باشد اما هنوز برنامه دقیق مشخص نیست. شرایط اردوها خوب است و مربیان 
ما آلمانی هستند. این مربیان از اسفندماه به ایران آماده اند، البته پیش از این هم در ایران کار کرده اند. 
شرایط خوب است اما هر ورزشکاری با مربی خود راحت تر است. من مربی خودم را بیشتر دوست داشتم 

و می خواستم در کنار او در جاکارتا روی سکو بروم.
من و هدیه در ماده دو نفره کایاک کنار هم خواهیم بود. تاکنون در تست هایی که انجام شده هیچ 
کسی نتوانسته است رکورد ما را بزند. اما طبق روال فدراسیون تست انتخابی را انجام خواهد داد تا هر 
ورزشکاری که مدعی است در این انتخابی شرکت کند. مطمئنا باید در مسابقات مهمی چون بازی های 

آسیایی جاکارتا بهترین نفرات اعزام شوند. 
هفته آینده به اردویی در آلمان اعزام می شویم. فکر می کنم یک اردوی برون مرزی دیگری هم در یک 
کشوری با آب و هوایی شبیه جاکارتا داشته باشیم. شاید این اردو مالزی باشد که سه تا چهار هفته 
طول خواهد کشید. خداراشکر همه چیز در اردو خوب است، اما عالی نیست. فکر می کنم که از همه 
لحاظ باید بیشتر به ما توجه شود. قایقرانی رشته پرمدالی است و می تواند جایگاه ایران را در بازی های 
آسیایی باال ببرد. به همین سبب از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک می خواهم که به این رشته توجه 

بیشتری بکند.«

نازنین رحمانی دارنده مدال طالی رویینگ قهرمانی آسیا می گوید پیست استانداردی برای تمرین ندارند 
اما همین سختی ها آن ها را مصمم برای کسب مدال می کند. 

»از آبان ماه برای آماده سازی برای بازی های آسیایی جاکارتا در اردو به سر می بریم. تاکنون یک مرحله 
اردوی برون مرزی در کشور چین را پشت سر گذاشته ایم. در حال حاضر هم در شهرستان میانه 
پشت سد آیدوقموش تمرین می کنیم. احتماال یک اردوی دیگر در کشور چین داشته باشیم. تمرینات 

مستمری داریم و امیدواریم که خوشرنگ ترین مدال های جاکارتا سهم قایقرانی ایران شود. 
در قهرمانی آسیای سال گذشته خوش درخشیدیم و سبب شده که همه حریفان روی ما تمرکز کنند. 
این ها کار ما را در بازی های آسیایی سخت تر می کند. همه سختی ها، مشکالت و دوری از خانواده را 
تحمل می کنیم تا تنها به مدال طالی جاکارتا برسیم. اولین حضور من در بازی های آسیایی مربوط به 
20۱۴ اینچئون بود که چهارم شدم. اکنون تجربه ام بیشتر شده و قطعا بهتر ظاهر خواهم شد. در چند 

قهرمانی آسیا هم شرکت کرده ام و تقریبا اکثر حریفان آسیایی خود را می شناسم. 
در هر رشته ورزشی کم و کاستی هایی وجود دارد و به نظر من این کم و کاستی هاست که سبب می 
شود بهتر ظاهر شویم. ما پیست استاندارد نداریم و همانطور که گفتم پشت یک سد تمرین می کنیم. ما 
برای اینکه بتوانیم مسافت طوالنی تری را پارو بزنیم باید در شهرهای دور افتاده و سخت تمرین کنیم، 
اما خوب این شرایط ما را مصمم تر خواهد کرد. وقتی به یک مسابقه برون مرزی می رویم و امکانات 
دیگر کشورها را می بینیم می فهمیم ما کجا و آن ها کجا. در این شرایط می خواهیم خود را اثبات کنیم 

و قطعا مدال بگیریم.«

تا بازی های آسیایی جاکارتا سه ماه دیگر زمان باقی است. دختران قایقرانی ایران با وجودی که با مشکالت زیادی چون پیست تمرینی 
نامناسب، درآمد پایین، نبود اسپانسر دست و پنجه نرم می کنند اما برای کسب بهترین سکوهای آسیا مصمم هستند و از وزارت ورزش 

و جوانان و کمیته ملی المپیک هم می خواهند که توجه بیشتری به این رشته کند.

همه چیز خوب است، عالی نیست

دختران قایقران مصمم برای طالی جاکارتا

حکیمی: همه چیز 
خوب است اما عالی نیست

رحمانی: سختی ها برای
 کسب مدال من را مصمم می کند

معصومه عبدالجوادی
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هدیه کاظمی دارنده نخستین مدال تاریخ قایقرانی 
آب های آرام در آسیا می گوید که بزرگترین مشکل 

در رشته اش نبود اسپانسر است.
بازی های  در  حضور  جهت  آماده سازی  »برای 
آسیایی جاکارتا در دومین مرحله از اردوهای خود 
در سال جدید به سر می بریم. تاکنون که اردوها 
خوب بوده است و با توجه به تست هایی که انجام 
شد رکوردهای خوبی نیز ثبت کرده ایم. این هفته 
به مسابقات جهانی کاپ آلمان خواهیم رفت. در 
این مسابقات بیشتر حریفان آسیایی ما نیز حضور 
دارند. آن ها را می سنجیم و متوجه می شویم که 
که  امیدوارم  هستیم.  سطحی  چه  در  خودمان 
مدال های  به  آسیا  قهرمانی  مثل  هم  جاکارتا  در 

خوشرنگ دست پیدا کنیم. 
به نظر من بزرگترین مشکلی که در حال حاضر 
و  تمرین  هزینه های  است.  اسپانسر  نبود  داریم 
رسیدن به سطح آمادگی بسیار باالست اما حقوقی 
که دریافت می کنیم کم است. تأمین کردن هزینه 
مکمل ها، فیزیوتراپی و وسایل ورزشی ما باالست و 
باید خودمان تقبل کنیم. تقریبا در هر سه ماه بیش 
از 3 تا ۴ میلیون تومان هزینه می کنیم  اما این 

اندازه درآمد نداریم. 
برای  ماده  سه  کایاک  در  آسیایی  بازی های  در 
مسابقه وجود دارد. من در یک ماده تک نفره و یک 
ماده دونفره شرکت خواهم کرد و یار من در دونفره 
آرزو حکیمی خواهد بود. در قهرمانی آسیا در ماده 
دو نفره با هم پارو زدیم و طال گرفتیم. در تک نفره 
هم هر دو نقره کسب کردیم اما هنوز هیچ کسی 

جایزه برای این مسابقات به ما نداده است.«

دارنده  و  ایران  رویینگ  قایقران  احمدی  پریسا 
در  زدن  پارو  برای  می گوید  آسیا  مدال  هفت 
مسافت طوالنی در سدی در شهر میانه تمرین 

می کنند.
»از آبان ماه گذشته تمرینات خود را آغاز کردیم، 
گذاشتیم.  سر  پشت  را  خوبی  تمرینات  تاکنون 
و  داشتیم  چین  کشور  در  هم  تدارکاتی  اردوی 
چند روز دیگر هم دوباره به چین خواهیم رفت. 
بازی های  در  تا  می کنیم  را  خود  تالش  همه 
آسیایی هم همانند قهرمانی آسیا در تک نفره و 
دو نفره سنگین وزن به مدال طال برسیم. تمرینات 
خوبی داریم، تست انتخابی گرفته شده و اکنون 

جزو نفرات فیکس شده برای جاکارتا هستیم.
حال  در  نداریم.  مشکلی  اردوها  در  خداراشکر 
حاضر در سدی در شهر میانه تمرین می کنیم، 
سد خط کشی ندارد اما می توانیم مسافت طوالنی 
را پارو بزنیم. در دریاچه آزادی تهران این امکان 
شهر  این  در  می شدیم.  اذیت  و  نداشت  وجود 
اوضاع بهتر است و ان شااهلل در اردوی برون مرزی 

شرایط بهتر خواهد شد. 
و  داشتم  حضور  زیادی  آسیایی  رقابت های  در 
تقریبا حریفان آسیایی را می شناسم. تمام سعی 
خود را برای کسب مدال طال می کنم و جز آن 
به مدالی فکر نخواهم کرد. این اولین تجربه من 
سه  تنها  من  بود،  خواهد  آسیایی  بازی های  در 
سال است که عضو تیم ملی شده ام. در قهرمانی 
آسیا  سال گذشته دو طال گرفتم، دور دور طال 
جاکارتا  در  اولین حضورم  که  امیدوارم  و  است 

طالیی باشد.«

فاطمه کرم جانی دارنده مدال طالی کانو کانادایی 
المپیکی  که  سبب  این  به  را  رشته  این  مدتی 
بازگشته است و  اکنون دوباره  اما  نبود رها کرد 

هدف های بزرگی در سر دارد.
»در حال حاضر برای بازی های آسیایی جاکارتا 
تمرین می کنیم. در این هفته برای اردو و مسابقه 
باید خود  این مسابقه  آلمان می شویم. در  راهی 
را بسنجیم. بعد از این مسابقات باید در انتخابی 
را کسب  و رکورد الزم  فدراسیون شرکت کنیم 
کنیم. اگر هر کدام از ما در این رشته رکورد الزم 
اولین  این  شد.  خواهد  اعزام  جاکارتا  به  بزند  را 
حضور کانو کانادایی در بازی های آسیایی خواهد 

بود.
 این رشته در این سال المپیکی شد. من طالی 
بزرگساالن  و  جوانان  مسابقات  در  را  رشته  این 
این  سالی  دو  اما  کرده ام.  کسب  آسیا  قهرمانی 
رشته را به این سبب که المپیکی نبود و جایی 
در بازی های آسیایی نداشت رها کردم. اکنون و با 
المپیکی شدن آن بعد از دو سال بازگشتم. هدف 
بزرگی دارم و امیدوارم که با تمریناتی که پشت 
سر گذاشته ام به مدال طالی جاکارتا دست یابم.

در اردوها همیشه مشکالتی وجود دارد. در رشته 
مشکل  خوراک  و  خورد  لحاظ  به  کمی  هم  ما 
داریم. آن چیزی که باید برای یک ورزشکار فراهم 
باشد در اردوها نیست و کیفیت غذاها پایین است. 
تغذیه و سالمت برای هر ورزشکار مهم است اما 

این رسیدگی در اردوهای ما کم رنگ است.«

کاظمی: هزینه های تمرینی باال 
اما درآمدها کم است

احمدی: در شهر میانه اوضاع 
تمرین بهتر است

کرم جانی: رشته ام المپیکی نبود 
آن را رها کردم



خارج از گود

8

ت 1397
 15 اردیبهش

ت 
هفته نامه آریا دخ

نیلوفر حامدی

جدیدي  چالش هاي  مدیریت  در  تغییر  با  والیبال 
که  است  چیزي  این  مي بیند.  خود  روي  پیش  را 
با نگاهي ساده به حال و اوضاع این رشته مي توان 
احمد ضیایي  با حضور  والیبال  فدراسیون  فهمید. 
داراي رویکردهاي جدیدي شده که تا به اینجاي کار 
چندان منطقي به نظر نمي  آید. اگرچه براي قضاوت 
فدراسیونش  و  او  به  بیشتري  فرصت  باید  درست 
داد اما تصمیماتي که او براي بخش هاي اقتصادي 
و همچنین انتصاب هایش گرفته تا به اینجاي کار 
حذف  کرده است.  ایجاد  زیادي  سوال هاي  جاي 
بسیاري از نهادها از جمله سامانه هواداري تیم ملي 

داستان والیبال زنان؛ AVC کاپ و  مدادرنگی

تیم ملي مردان در اردوي انتخابي اش 
لباس یکدست داشت  اما دخترانش نه

والیبال  براي  پرقدرتي  اسپانسر  که  ایران  والیبال 
ایران محسوب مي شد یکي از این کارها محسوب 
مي شود. از طرف دیگر فدراسیون با تولیدی لباس 
ورزشي "مجید" هم قطع همکاري کرد. موضوعي 
روز  چند  در  پوشان  ملي  دختران  شد  باعث  که 
متحدالشکل  لباس  بدون  ملي  تیم  اردوي  نخست 
در اردو حاضر شوند و بعد از انتخاب بازیکنان نهایي 
بازیکنان  تا  کشید  طول  روز  چند  باز  هم  لیست 
یکدست شوند. این در حالي است که والیبال ایران 
نهم  با  بد  سالي  گذارندن  از  پس  زنان  بخش  در 
نتایج  باید  هم  آسیا  قهرماني  مسابقات  در  شدن 

گذشته را جبران کند و هم اینکه با ترکیبي جدید 
که  شرایطي  در  هم  آن  برسد.  باال  هماهنگي  به 
براي سومین سال پیاپي کادر فني تیم ملي تغییر 
حوزه  در  باید  والیبال  دیگر  طرف  از  است.  کرده 
زنان اقدامات مربوط به جذب اسپانسر را از همین 
حاال شروع کند، البته اگر قصدش تغییر روال کند 
لیگ زنان است. هدفي که جزو برنامه هاي ضیایي 
آید. همه  برمي  آن  از پس  باید دید چطور  و  بود 
این مسائل دلیلي شد تا در توپ و تور این هفته 
سراغ والیبال زنان از تیم ملي، تا لیگ و مسابقات 

پیش رو برویم.
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 عدم اعتماد به
 کادر فني جدید

چند ماه دیگر مسابقات AVCکاپ برگزار خواهد 
سال  ایراني  والیبالیست  دختران  که  میداني  شد. 
نهمي  از  بهتر  عنواني  به  نتوانست  آن  در  گذشته 
دست یابد تا نه تنها پیشرفتي نکند بلکه پسرفتي 
جزیي را هم حس کند. بعد آن مسابقات حواشي 
زیادي هم رخ داد. برخي بازیکنان باسابقه با کادر 
فني به مشکل خوردند و ماجراهایي ایجاد شد که 
نتیجه آن حذف بازیکنان قدیمي تر از ترکیب تیم 
ملي بود. اما با تغییر مدیریت فدراسیون در بخش 
زنان یعني جایگزیني صدیقه کعبي زاده در سمت 
فریبا صادقیان آن حواشي هم به فراموشي سپرده 
شد. از طرفي کادر فني تیم ملي هم به طور کلي 
تغییر کرد. در واقع تیم ملي والیبال زنان ایران باید 
در شرایطي به مسابقات کنفدراسیون هاي آسیا اعزام 
شود که براي سومین بار مربیانش تغییر مي کند. 
تیمي که یک نقطه قوت بزرگ دارد و آن هم اینکه 
جوان تر از همیشه شده است. اما در چند سال اخیر 
فني  مشاوره  با  کادري  چیچیچ، سپس  مایدا  ابتدا 
مصطفي شجاعي کارش را آغاز کرد و حاال مهرگان 

در این سمت قراردارد.
 اما حضور مهرگان انتقاداتي را هم به همراه داشته 
آموزش  کمیته  در  این  از  پیش  تا  مهرگان   است. 
فدراسیون والیبال مشغول به کار بوده است. بازیکن 
سابق و مربي در چند سال اخیر به عنوان دستیار در 
کنار چندین سرمربي دیگر کار کرده  و سابقه حضور 

در لیگ برتر را هم دارد.
 از طرف دیگر به خاطر حضور در تمام کالس هاي 
آموزشي چندسال اخیر از لحاظ دانش روز والیبال 
این  معتقدند  منتقدان  ولي  باالست  دنیا سطحش 
کافي  ملي  تیم  یک  هدایت  براي  تجربه  از  حد 
نیست. از طرفي هم شنیده مي شود اگرچه مهرگان 
بخش  در  اما  دارد  باالیي  سطح  فني  دانش  در 
اجرایي و تمریني نتوانسته تا به اینجا چندان قوي 
اخیر  هاي  ماه  تمام  در  دیگر  سوي  از  کند.  عمل 
گفته مي شد فدراسیون به دنبال یک مربي خارجي 

براي هدایت ملي پوشان است.
 کعبي زاده نایب رییس فدراسیون در بخش زنان 
درحمایت از مشاور فني تیم ملي گفت: » بله گفتم 
که از یک سرمربی خارجی برای یکی از رده های تیم 
ملی مان استفاده می کنیم، اما نگفتم برای بزرگساالن 
و نه برای این دوره از مسابقه ها. چون تا گزینه مان 
را انتخاب کنیم و به توافق برسیم، مسابقه های جام 
کنفدراسیون والیبال بانوان این دوره برگزار می شود. 

به همین دلیل این دوره را با مربیان داخلی همکاری 
اما حتما در دوره های بعد از وجود مربی  می کنیم 
بگویم   باید  مورد  این  در  خارجی کمک می گیریم. 
رئیس  ضیایی  حضور  با  تخصصی  جلسات  در  که 
و  هستیم  گزینه  دو  بررسی  حال  در  فدراسیون، 
احتماال تا یک یا دو ماه دیگر بتوانیم به جمع بندی 
برسیم. سه سال پیش هم از آقای مهرگان خواستم 

به تیم کمک کنند.
 اینکه کارمند بخش اداری بودند منافاتی با موضوع 
به  که  سرمربی هایی  بقیه  مگر  ندارد،  فنی  مشاور 
یا آقایان کمک می کنند، کارمند  تیم ملی خانم ها 
مهرگان  آقای  نیستند؟ تخصص  دیگر  دستگاه های 
والیبال و چندین سال است در مورد والیبال مطالعه 
از همه مهمتر  بانوان.  والیبال  به خصوص  داشتند، 
بازیکنان خانم را می شناسند، از سطح والیبال ایران و 
دنیا اطالع دارند و در این سه سال تجربه های بسیار 
خوبی کنار آقای سیچلو کسب کردند. گزینه خود را 
با ضوابط خاصی انتخاب کردیم. مهرگان برنامه اش را 
مطرح کرد و واقعا با علم و برنامه پیش می رود. او 
در حال طی کردن فرآیندی است که انتظار داریم 
والیبال بانوان ارتقا پیدا کند. باید به این تیم فرصت 
ببینیم.  آسیا  قهرمانی  در  را  نتیجه اش  تا  بدهیم 
تخصصم والیبال است و به کادری که انتخاب کردم 
ایمان دارم، در غیر این صورت نمی توانستم با این 
صراحت از کادر تیم ملی بانوان دفاع کنم. همچنین 
رده های  همه  در  بانوان  ملی  تیم  تمرین های  در 
سنی حاضر می شوم و برنامه های کادر فنی را رصد 
می کنم. با مشاور فنی ها و مربی های تیم های ملی در 

خصوص موارد فنی تیم مشورت می کنیم."

 پسرها لباس متحد داشتند
 اما دخترها نه!

هم  حسابي  که  حاشیه اي  اردو  نخست  هفته  در 
بود.  پوشان  ملي  لباس  به  مربوط  شد  جنجالي 
ملي  تیم  لباس  ماجراي  که  روزهایي  در  دقیقا 
فکاهي  و  طنز  براي  دستمایه اي  به  مردان  فوتبال 
والیبالیست های  اردوي  در  حضور  شده بود  تبدیل 
لباس  هم  بازیکنان  این  که  کرد  مشخص  هم  زن 

متحدالشکل ندارند.
 حتي به بازیکنان اعالم نشد لباس هاي قدیمي شان 
را بپوشند و هر بازیکن با لباس متفاوت باشگاهي اش 
بود  این  فدراسیون  توجیه  داشت.  زمین حضور  در 
که اردو انتخابي است و به همین دلیل هنوز به تیم 
لباس داده نشده است ولي سوال اینجاست که پس 
چرا مردان حاضر در اردوي ملي انتخابي لباس متحد 
با  فدراسیون  قرارداد  فسخ  دیگر  از سوي  داشتند؟ 

نگراني جدید  به  "مجید"  تولیدي پوشاک ورزشي 
تبدیل شده است. گفته مي شود فدراسیون در بخش 
مدیریت به دنبال کاهش هزینه هاست و در همین 
راستا هم به دنبال لباسي با کیفیت و قیمت کمتر 
تولیدي  تنها  جهاني  فدراسیون  آنکه  حال  است. 
داخلي مورد تاییدش همین مجید است و در طرف 
مقابل از دولت هم حکم گذاشته که فدراسیون ها 

نمي توانند از تولیدات خارجي استفاده کنند. 

 از االن به فکر سوپرلیگ باشیم

این ها به کنار، چشم به هم بزنیم سوپرلیگ والیبال 
زنان هم آغاز مي شود. حوزه اي که مملو از کمبود 
تلویزیوني  پخش  به  مربوط  مشکالت  از  است. 
همین  نبود  دنبال  به  که  اسپانسرهایي  تا  گرفته 
حضور در رسانه ملي به تیم داري در لیگ والیبال 
انتخابات  از  پیش  ضیایي  ندارند.  عالقه ای  زنان 
پرداختن  که  کرد  اعالم  برنامه هایش  تمام  در 
از  یکي  قطعا  آن ها  از  حمایت  و  زنان  والیبال  به 
صورت  این  در  خواهد بود.  برنامه هایش  مهم ترین 
فدراسیون و به ویژه نایب رییس زنان باید کارشان 
را در این حوزه از همین حاال شروع کنند. چرا که 
زمان زیادي باقي نمانده و اگر بخواهیم لیگي بهتر از 
گذشته داشته باشیم ابتدا باید تعداد تیم ها افزایش 
یابد که در این صورت برگزاري مرحله پلي آف و 
قطعا  مسابقات  برگزاري  روند  به  آن  کردن  اضافه 
یکي از الزامات مهم این رقابت ها خواهد بود. با این 
پیش فرض لیگ باید زودتر از دوره هاي گذشته اش 
استارت بخورد و با این وضع به برنامه ریزي زودتر 

هم نیاز پیدا مي کند.



تاریخ در ورزش

10

ت 1397
 15 اردیبهش

ت 
هفته نامه آریا دخ

 آنجلیکا روژه آنو؛ دختری با
 17 قهرمانی در جهان!

آنجلیکا روژه آنو یکی از نابغه های تاریخ رقابت های 
پینگ پنگ است و از دید بسیاری از کارشناسان 
رشته.  این  تاریخ  در  زن  پینگ پنگ باز  بزرگ ترین 
این ورزشکار رومانیایی در روز ۱۵ اکتبر ۱۹2۱ در 
بخارست رومانی متولد شد و در دهه 30 با توان 
شهره  به  خود  برانگیز  تحسین  جسمانی  قدرت  و 
آموختن  به  سالگی  هشت  در  بار  اولین  او  رسید. 
پیشرفتی  آنچنان  اما  پرداخت  میز  روی  تنیس 
کرد که در ۱2 سالگی برای اولین برنده مسابقات 
سراسری رومانی شد. آنجلیکا در سال ۱۹3۶ برنده 
تا سال ۱۹۴0  و  رومانی شد  زنان  انفرادی  رقابت 

این عنوان را از دست نداد. 

مهدی زارعی

به بهانه مسابقات پینگ پنگ قهرمانی جهان

دخترانی که غول 
 پینگ پنگ جهان شدند

92 سال قبل، زمانی که اولین دوره رقابت های تنیس روی میز جهان در لندن برگزار شد، مجارستان غول پینگ پنگ جهان بود و هر 5 مدال 
طالی توزیع شده در رقابت ها را از آن خود کرد. از سال 1926 تا امروز، تغییرات زیادی در پینگ پنگ رخ داده است. از جمله در بین غول های 
این رشته. حاال چینی ها قطب پینگ پنگ جهان شده اند. در این یک قرن، قهرمانان زیادی آمدند و رفتند و فراموش شدند. اما برخی از نام ها 

برای همیشه ماندگار هستند. با دو تن از آنان آشنا می شویم.

 وقفه ای نابهنگام به خاطر جنگ

آنجلیکا اولین بار در ۱۶ سالگی در هیأت یک بازیکن 
دفاعی و جویای تجربه در مسابقات قهرمانی جهان 
شرکت کرد. اما از بدحادثه وقوع جنگ جهانی دوم 
موجب تعطیلی مسابقات ورزشی در اکثر نقاط جهان 
شد و روژه آنو هم شماری از بهترین سال های اوج 
خود را در همهمه و غوغای جنگ از دست داد. اما 
به یک  بدل شدن  و  برای کسب عناوین جهانی  او 
پینگ پنگ باز الگو در سراسر دنیا زمان زیادی داشت 
و البته انگیزه ای به مراتب باالتر. پس از سال ۱۹۴۵ 
و پایان جنگ جهانی مسابقات پینگ پنگ سراسری 
رومانی از سر گرفته شد و روژه آنو باز هم قهرمانی های 
دوران پیش از جنگ خود را در این مسابقات تکرار 
کرد و هر سال پشت سر هم عناوین قهرمانی را به 

خود اختصاص داد. با آغاز مجدد رقابت های جهانی 
روژه آنو هم بسان سایر ستارگان زن پینگ پنگ از 

سراسر دنیا به میادین جهانی پای گذاشت. 

 نخستین قهرمانی جهان
از  پس  که  جهانی  مسابقات  ابتدایی  دوره  سه  در 
و  شدید  رقابتی  آنجلیکا  شد  برگزار  جهانی  جنگ 
سرانجام  و  داشت  مجار  قهرمان  فارکاس  با  سخت 
در سال ۱۹۵0 موفق شد عنوان قهرمانی جهان را به 
خود اختصاص دهد. با این قهرمانی او به اولین زن 
رومانیایی بدل شد که عنوان قهرمانی جهان را در 
یک رشته ورزشی به دست می آورد. اما این تازه آغاز 
افتخارات این دختر بود. روژه آنو ۵ بار پیاپی دیگر 
نیز این عنوان را به خود اختصاص داد که آخرین 
قهرمانی  این ۶  با  در سال ۱۹۵۵ کسب شد.  آنها 
پیاپی نام روژه آنو در بین بزرگان تمام ادوار تنیس 
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روی میز قرار گرفت. 
بخش  به  تنها  باز  پنگ  پینگ  این  موفقیت های 
انفرادی خالصه نمی شد. او سه بار عنوان قهرمانی 
تا ۱۹۵۵ کسب  را در سال های ۱۹۵3  زنان  دوبل 
فارکاس  ژیسله  با  همراه  را  آنها  اولین  که  کرد 
مجارستانی کسب کرد و دو قهرمانی دیگر را همراه 

با اال زلر رومانیایی.

 اهدای نشان های دولت رومانی
 به آنجلیکا

آنجلیکای پرجنب و جوش در بخش دو نفره مختلط 
هم 3 عنوان قهرمانی در سال های ۱۹۵۱، ۵2 و ۵3 
به دست آورد که اولین آنها را همراه با بوهومیل وانا 
از چکسلواکی کسب کرد و دوتای بعدی را همراه با 

فرنس سیدو مجار. 
را  فارکاس  پیروزی های  طلسم   ۵0 دهه  در  که  او 
شکست و خود طلسمی جدید با نام روژه آنو خلق 
از هر دو سوی میز ضرباتی سریع می زد و به  کرد 
لطف حرکات سریع بدنی همراه خود را در موقعیت 
مناسب دفاع یا حمله قرار می داد. روژه آنو در سال 
۱۹۵۴ به عنوان برترین ورزشکار سال رومانی انتخاب 
شد. او تا سال ۱۹۵۷ قهرمانی های بی وقفه خود را در 
مسابقات داخلی رومانی نیز حفظ کرد و در همان 
حال بین سال های ۱۹۵0 تا ۱۹۶0 به عنوان رئیس 
اتحادیه پینگ پنگ رومانی نیز خدمت کرد. حکومت 
رومانی نیز به پاس این همه افتخارآفرینی ۴ حکم و 
نشان افتخار به وی اعطا کرد. این ورزشکار که پس از 
ازدواج با نام آنجلیکا روژه آنو- آدلشتاین نامیده می شد 
در دوران حرفه ای خود ۱۷ عنوان جهانی به دست 
آورد، در 2۱ فوریه 200۶ و در 8۴ سالگی از دنیا رفت. 

اما داستان ستارگان پینگ پنگ ادامه یافت.

 پاپینگ دنگ؛ غول کوچک

چیني ها با پینگ پنگ به ورزش دنیا معرفي شدند و 
جهان  میز  روي  تنیس  مسابقات  یکه تاز  سرعت  به 
شدند. بي شک هیچ کشوري به اندازه چین نتوانسته 
است قهرمان بزرگ پینگ پنگ را به عالم ورزش معرفي 
کند. از بزرگ ترین این قهرمانان » پاپینگ دنگ « است. 
ورزشکاري که در ششم فوریه ۱۹۷3 در »ژنگ ژون « 
چین متولد شد و از کودکي به پینگ پنگ روي آورد. 

اما او از همان ابتداي کار با مشکلي بزرگ روبه رو شد.

 مبارزه با قامت کوتاه

قدرتمند  رقباي  وجود  از  ناشي  دنگ  دشواري هاي 

نبود، بلکه قامت کوتاه وي سبب مي شد که مربیان 
هیچ گاه وي را جدي نگیرند. دنگ در ۹ سالگي برنده 
اما هیچ  استاني در قسمت جوانان شد.  مسابقه اي 
جایي در تیم استان براي وي در نظر گرفته نشد و 
دلیل آن هم کوتاه بودن قامت او بود. در سال ۱۹88 
دنگ ۱۵ ساله قهرمان کشور چین شد. اما باز هم به 

خاطر کوتاهي قد، او را به تیم ملي دعوت نکردند! 

 کسب دو طال در المپیک بارسلونا

»کیائو  همراه  به  سالگي   ۱۶ در  او  وقتي  سرانجام 
شد،  چین  کشور  در  زنان  دوبل  قهرمان  هونگ« 
لیاقت هاي  بر  را  خود  چشم  نتوانست  کسي  دیگر 
این دو قهرمان موفق به  ببندد و بدین ترتیب  وي 
حضور در بازي هاي المپیک ۱۹۹2 )بارسلونا( شدند. 
آنها تا فینال صعود کردند و در سه ست پیاپي و با 
نتایج )۱3-2۱ – 2۱ – ۱۴ و ۱۹-2۱( چن زي هه و 
»گائوجون « هموطنان خود را شکست داده و قهرمان 
المپیک شدند. دو روز بعد دو قهرمان بخش دوبل 
دنگ  ایستادند.  هم  مقابل  زنان  انفرادي  فینال  در 
کوتاه قامت در دو ست ابتدایي )۶-2۱( و )8-2۱( به 
پیروزي رسید اّما پس از آن نوبت به درخشش کیائو 
رسید. او یک ست را )2۱ -  ۱۵( پیروز شد و در ست 
بازي  به  اما دنگ  افتاد.  چهارم هم )۱۷-۱۹( پیش 
بازگشت و با پیروزي )2۱-23( در این ست قهرمان 

بخش انفرادي زنان هم نصیب خود ساخت.

 انتقام مسابقات جهانی
 در المپیک آتالنتا

 این دو قهرمان در المپیک آتالنتا )۱۹۹۶( نیز براي 
دفاع از عنوان خود مقتدارانه ظاهر شدند و پس از 
پیروزي در مراحل ابتدایي، در دور یک چهارم نهایي 
مقابل دو هموطن خود قرار گرفتند. »چن جین « و 
چن چیوتان « اکنون براي تیم »چین تایپه« مسابقه 
مي دادند. بازیکنان تایپه در ست اول )۱8-2۱( پیروز 
شدند. اما دنگ  و کیائو با دو نتیجه )۱۶-2۱( و )-2۱

۱۹( در آستانه برد قرار گرفتند. آنها در ست چهارم 
یک امتیاز خواستند تا بازي را به سود خود خاتمه 
دهند. اما سرانجام )2۶-2۴( باختند و کار به ست 
پنجم کشیده شد. در این ست نوبت رقبا بود تا دوبار 
در آستانه پیروزي قرار گرفته و براي برد نیاز به یک 
را  امتیاز  اما سرانجام چیني  ها  باشند.  داشته  پوئن 
نیمه  به  تا  پیروز شدند  و )23-2۱(  جبران کردند 
نهایي صعود کنند و به دنبال پیروزي در این مسابقه، 
رودرروي »لیووي « و »کیائو یانپینگ « بایستند. دو 
هموطني که در فینال مسابقات جهاني ۱۹۹۵ دنگ 

و کیائو را شکست داده بودند. 

 کسب 4 طالی المپیک
 و 9 طالی جهانی

خاتمه  رقبا  سود  به   )2۱-۱8( نتیجه  با  اول  ست 
یافت. اما سه برد )23-2۵(، )20-22( و )2۱-۱۴( 
سومین طالي المپیک را به گردن دنگ افکند. دو 
با  و مسابقه دنگ  انفرادي  فینال  به  نوبت  بعد  روز 
رسید.  فرا   ۱۹88 المپیک  قهرمان  جینگ«  »چن 
دنگ با دو پیروزي )۱۴-2۱( و )۱۷-2۱( در آستانه 
قهرماني قرار گرفت. اما رقیب با دو برد )20-22( و 
)۱۷-2۱( کار را به ست پنجم کشاند. ست پنجم نیز 
فشرده آغاز شد و دو فینالیست با مساوي )2-2( کار 
خود را آغاز کردند اما ناگهان دنگ ۹ امتیاز پیاپي 
چهارم  قهرماني   )2۱-۵( برد  با  سرانجام  و  گرفت 
خود را در المپیک جشن گرفت. آخرین درخشش 
دنگ در مسابقات جهاني ۱۹۹۷ بود و آن گاه به کار 
خود خاتمه داد. دنگ در مسابقات جهاني سال هاي 
 ۹ برنده   ۱۹۹۷ و   ۱۹۹۵  ،۱۹۹3  ،۱۹۹۱  ،۱۹8۹
مدال طال و از سال ۹۱ تا ۹۷ برنده ۵ مدال نقره 

جهاني نیز شد!
دنگ پس از خداحافظی از ورزش قهرمانی ارتباط 
خود را با جهان ورزش قطع نکرد و به عنوان یکی 
از اعضای کمیسیون اخالق و ورزشکاران کمیته بین 
المللی المپیک و آکادمی الروس، خدمات خود را به 

ورزش ادامه داد.

آنجلیکا روژه آنو
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تراژدی یک نبرد خواهرانه
: الهه  منصوریان

گفتند خواهرت ناراحت است 
خوشحالی نکن!

فرزانه شریفی

عکس ها: علی کاوه
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 خواهران منصوریان این روزها چه برنامه ای 
دارند؟

این  نزدیک است و فکر می کنم  بازی های آسیایی 
رقابت ها  این  برای  آمادگی  مشغول  همه  روزها 
به  نیستیم  مسثتنی  قاعده  این  از  هم  ما  هستند. 
خصوص اینکه بازی  های آسیایی برای ما ووشویی ها 
باتوجه به اینکه المپیکی نیستیم از اهمیت زیادی 
برخوردار است. من بالفاصله از مسابقات جهانی که 
برگشتم به چین رفتم و مدتی در لیگ چین بودم. 
بعد از آن بالفاصله به ایران آمدم و اردوهای خودمان 
را جهت آمادگی برای بازی های آسیایی آغاز کردیم. 

 پس حسابی مشغول تمرین هستید.
بله. همانطور که گفتم این مسابقات برای ووشویی ها 
واقعا با اهمیت است. من حتی اگر در چین می ماندم 
به اندازه طالی بازی های آسیایی حقوق می گرفتم 
این  برای  و  برگردم  ایران  به  که  دادم  ترجیح  اما 

رقابت ها خودم را آماده کنم.

 مسابقه انتخابی شما با خواهرت برای پیراهن 
تیم ملی اتفاق جالبی بود.

اولین  بود،  جالب  موضوع  این  هم  ما  خود  برای 
مسابقه انتخابی ما ۴ اریبهشت ماه برگزار شد. برای 
من خیلی سخت بود که با خواهرم بازی کنم و اولین 
بار بود که این اتفاق می افتاد. اما به هرحال باید در 
این مسابقات شرکت می کردیم تا باالخره یکی از ما 

جواز حضور در جاکارتا را به دست آورد.

  سهیال حریف سرسختی برای تو بود؟ شاید 
به واسطه اینکه او دیرتر ووشو را شروع کرد این 
تصور وجود داشت که کار راحتی پیش رو داری.

اتفاقا برعکس به هیچ عنوان این طور نبود چراکه 
سهیال همیشه یکی از رقیب های سرسخت من بوده. 
ما هم تیمی بودیم و شرایط مبارزه و تکنیک های 
همدیگر را به خوبی می دانستیم. به خاطر همین، 

بازی سختی داشتیم.

 قبل از بازی به این فکر کردی که سهیال تا 

روزشمار بازی های آسیایی به 4 ماه رسیده 
کهن  قاره  بزرگ  میدان  این  به  کم  کم  و 
عیار  که  میدانی  می شویم،  نزدیک   2018
ورزشکاران و متولیان ورزش ایران را مشخص 
می کند. همین دلیلی است تا این روزها همه 
و  اردو  تاب  و  تب  در  آسیا  قدر  ورزشکاران 
برای  برنامه ریزی  و  مرزی  برون  مسابقات 

اندونزی باشند.
برای  جاکارتا  مسابقات   این شلوغی های   اما 
بود،  بقیه  از  متفاوت تر  منصوریان  خواهران 
سهیال و الهه منصوریان ووشوکاران وزن 52 
کیلوگرم چهار سال پیش در انتخابی اینچئون 
رقیب هم بودند اما سهیال در آن زمان انصراف 
داد و در نهایت الهه راهی کره شد و مدال برنز 
ووشوی مسابقات بازی های آسیایی اینچئون 
ولی  امسال  آورد.  ارمغان  به  ایران  برای  را 
شرایط متفاوت بود، سهیال نسبت به 4 سال 
پیش باتجربه تر و به واسطه حضورش در لیگ 
رقیب  و  بود  آماده تر  خواهرش  کنار  چین 
برای  الهه محسوب می شد  برای  سرسختی 
همین بین دو خواهر مسابقه انتخابی برگزار 
شد که تجربه الهه بر جوانی  سهیال خواهرش 
چربید و او جواز حضور در جاکارتا را به دست 
آورد. رویارویی این 2 خواهر در انتخابی تیم 
ملی اتفاق جالبی را رقم زد و بهانه ای شد تا با 
الهه در راه جاکارتا گپ و گفتی داشته باشیم.

به حال تجربه بازی های آسیایی نداشته و بهتر 
است انصراف بدهی تا او برود؟

دقیقا قبل از بازی به همین موضوع فکر کردم که 
من انصراف بدهم تا سهیال بتواند در جاکارتا حضور 
داشته باشد اما قبل از اینکه انتخابی ها شروع شود 
را  ملی  تیم  پیراهن  دارم  قصد  اگر  کردم  احساس 
با  خاطر  همین  به  و  باشم  بهترین  باید  بپوشم 
دوی  هر  و  کردیم  مبارزه  و  جنگیدیم  وجود  تمام 
ما نظرمان این بود هر کسی که بهتر باشد به این 
رقابت ها برود که شانس و قرعه هم به نام من افتاد.

 پس از پیروزی چه حس و حالی داشتی؟
هم ناراحت بودم هم خوشحال. باالخره از اینکه جواز 
حضور در جاکارتا را به دست آورده بودم خوشحالم 
بودم ولی ناراحتم هم بودم که رقیبم که خواهرم بود 
این موقعیت را از دست داد. اتفاقا قبل از مسابقه 
پایان رقابت هر دوی ما گریه  از  بعد  سهیال گفت 
شکست  ناراحت  می برد  که  یکی  چون  می کنیم 

خواهرش می شود.

این  پیــــروز  که  می کردی  بینی  پیش   
میدان شوی؟

واقعا غیرقابل پیش بینی بود. سهیال از من جوان تر 
است و روحیه باالیی دارد. او مقابل من خیلی خوب 
نبود.  واقعا مشخص  به همین خاطر  بازی می کند 
شاید تجربه من بیشتر بود؛ اما او هم آمادگی باالیی 
این  اگر  و  بود  کار سختی  واقعا  درهرحال  داشت. 
برای  داریم  سهمیه  تا  دو  تنها  ما  که  محدودیت 
ووشوی بانوان ایران در بازی های آسیایی نبود خیلی 

 این مسائل هم پیش نمی آمد.

 پس مسابقه متفاوتی را تجربه کردی.
همینطور بود. در تمام این سال ها دو مسابقه بود 
که برای خود من خیلی متفاوت بود یکی مسابقات 
جهانی بود که صورتم آسیب دید و در واقع خون 
همین  هم  دیگری  و  نخوردم  شکست  و  خوردم 
بود  سهمیه  یک  که  چرا  بود.  خواهرم  با  رقابت 
و  می کرد  باید صعود  یکی  که  رقیب  خواهر  دو  و 
دیگری شکست می خورد. بعد از پایان مسابقه هم 
نمی توانستم خوشحالی کنم چون همه می گفتند 

خواهرت ناراحت است، خوشحالی نکن!

هم  نفرات  و  شده  مشخص  انتخابی   حاال 
اعالم شدند برنامه بعدی فدراسیون برای شما 

چیست؟
تدارکاتی جزو  اردوی  برای  برویم  ما هرجا  ببینید 
چین  از  بعد  حاضر  حال  در  هستیم.  بهترین ها 
ووشوی ایران در زمره بهترین هاست. از طرفی اردو 
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به هیچ عنوان  نظر کادرفنی  از  به چین هم  رفتن 
آنالیز  را  ما  باعث می شود  به صالح نیست چرا که 
کنند. به نظرم ما اگر در همین ۴ ماه باقی مانده تا 
جاکارتا شرایط تمرینی خوبی داشته باشیم بهترین 
نتیجه را خواهیم گرفت. البته نباید از اندونزی غافل 
شویم چراکه امسال میزبانی این مسابقات را دارند 
اینکه حریف  برخوردارند ضمن  ویژه ای  امتیاز  از  و 
من اتفاقا اندونزیایی است و قهرمانی جهان و سومی 
دارد  خودش  کارنامه  در  را  آسیایی  بازی های  در 
به  قرار است  آنها  او دارم.  البته  برابر  و کار سختی 
ایران بیایند و به احتمال زیاد بازی تدارکاتی با آنها 

خواهیم داشت.

 برخی معتقدند در ووشوی ایران، رقابت بین 
ملی پوشان از رقابت برون مرزی دشوارتر است 

این موضوع را قبول داری؟
بله کامال همینطور است. در همین انتخابی تیم ملی 
2۶0 ووشوکار باهم رقابت کردند و برای اینکه یک 
ووشوکار به تیم ملی راه پیدا کند باید در ۴ مسابقه 
انتخابی شرکت کند و بعد از اینکه جواز حضور را 
از  که  بدهد  انتخابی  مسابقه  دو  به  دو  باید  گرفت 
سه مسابقه دو تای آن را باید پیروز شود. با توجه به 

اینکه دو وزن هم هست این سختی ها را هم داریم.

خودت  برای  را  جــــاکارتا  طالی  امسال   
رزرو کردی؟

من قبل از اینکه در انتخابی شرکت کنم به خودم 
یا اگر  یا به جاکارتا نمی روم  گفتم اگر پیروز شدم 
رفتم باید با طال برگردم. چهارسال پیش در اینچئون 
من هم کم تجربه بودم و هم جایگاه االنم را نداشتم، 
من امسال در لیگ چین بودم و تقریبا االن تمامی 
بود  ممکن  می شناسند.  خوبی  به  را  من  چینی ها 
اتفاق دیگری می افتاد و من حتی  چهارسال پیش 
به  قرعه  اولین  در  اگر  نگیرم  مدال هم  بود  ممکن 
چین می خوردم و حذف می شدم اما در مرحله فینال 
من با حریف چینی روبه رو شدم و شکست خوردم و 
به سومی رسیدم. من امسال با تمام وجود به جاکارتا 
می روم که به مدال طال برسم. در جایگاه فعلی که 
االن قرار دارم عالوه بر هدفم که طالی جاکارتاست 
مسئولیت دیگری هم دارم و آن این است که من 
خواهرم را در انتخابی شکست دادم و به خاطر او باید 
با تمام وجود بجنگم چون اگر به مدال طال نرسم 
مطمئنا به من می گوید تو نتوانستی به مدال برسی 
حداقل به من این شانس را می دادی. من اگر امسال 
نتوانم مدال طال بگیرم شاید چهارسال دیگر شرایط 

جسمانی و بدنی ام این اجازه را ندهد.

 از حریفانت شناخت داری؟

را می شناسم من در مسابقات  قبل همه  از  تقریبا 
دادم.   مسابقه  همه  با  وزن   ۵2 در  جهان  قهرمانی 
در  همان رقابت ها هندی ها و کره ای ها و ویتنامی ها 
همه  برای  که  هم  چینی ها  بودند،  خوب  خیلی 
مهم  خیلی  ما  برای  گروه  این  شده اند.  شناخته 
هستند البته اندونزیایی ها با توجه به اینکه میزبان 
از  آنهاست  نفع  به  شرایط  مواقع  خیلی  و  هستند 
ما  کل  می شوند.  در  محسوب  ما  جدی  حریفان 
که  چرا  نداریم  راحتی  قرعه  آسیایی  بازی های  در 

صاحب  و  قدرتمند  همه  آسیایی  شرق  کشورهای 
به  االن  ما  ووشوی  خداراشکر  ولی  هستند  سبک 

حدی رسیده که چینی ها از ما می ترسند!

 سال قبل از لحاظ زندگی شخصی چطور بود؟
زندگی مان  در  متفاوتی  تجربه های  ما  سال  دو 
در  خواهرم  دو  و  من  شدن  فیکس  یکی  داشتیم، 
اردوی تیم ملی بود که واقعا برای ما خیلی متفاوت 
و شیرین بود، دیگری سال ۹۶ که من دوباره به لیگ 
چین دعوت شدم، از آن طرف با شهربانو قهرمان 
ما  برای  واقعا  ماه عسل که  در  دنیا شدیم. حضور 
متفاوت بود چراکه بخشی از زندگی مان را برای همه 
تعریف کردیم که کمتر کسی جرأت گفتن چنین 
چیزی را دارد.حتی دوستان صمیمی من تا به این 
از  حد در جزییات زندگی من نبودند و حتی بعد 
بازگو  که  کردیم  فکر  این  به  هم  گاهی  عسل  ماه 
کردن همه زندگی مان با تمام جزییاتش کار درستی 
نبود چرا که ما در یک شهرستان کوچک زندگی 
می کردیم و دوست نداشتیم خیلی ها از زندگی ما 
مطلع شوند اما همه واقعیت را گفتیم و اتفاقا بازتاب 
خوبی هم داشت  انرژی خوبی از مردم گرفتیم. من 
چهار سال پش در بازی های آسیای اینچئون قصد 
داشتم خداحافطی کنم و این فرصت را به سهیال 
بدهم چون ۱۱ سال عضو تیم ملی بودم این که در 
همه این سال ها بدنت را آماده کنی کار سختی است 
اما انرژی که از مردم گرفتم اجازه این کار را نداد. 
دلیل دیگر هم این که مستند زندگی ما از صفر تا 

سکو بود که تأثیر زیادی بر مردم گذاشت.

بگو  تا سکو  فیلم صفر  در  بازیگری   تجربه 
چطور بود؟

مهمترین اتفاق زندگی ما فیلم "صفر تا سکو" بود 
که بر روی پرده سینما رفت و مردم از آن استقبال 
کردند هرچند که به نظرم سینماها کمی کم لطفی 
کردند و فیلم ما را خیلی زود از روی پرده پایین 
آوردند ولی به هر حال آنها هم درآمد خودشان را 

من امسال با تمام وجود به جاکارتا 
می روم که به مدال طال برسم. 
در جایگاه فعلی که االن قرار 
دارم عالوه بر هدفم که طالی 

جاکارتاست مسئولیت دیگری هم 
دارم و آن این است که من خواهرم 

را در انتخابی شکست دادم و به 
خاطر او باید با تمام وجود بجنگم
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و  است  فرهنگی  کار  مستند  این  اما  می خواستند 
بازیگری  تجربه  دیده شود.  تا  کرد  باید کمی صبر 
خیلی خوب بود حتــی زمانــی کــه تیتـراژ فیلم 
نمایـش داده می شـد مردم بعد از پایان فیلم ۵ تــا 
۱0 دقیقه روی پایشان می ایستادند و دست می زدند 

و این برای من خیلی باارزش بود.

 دوست داری وارد دنیای بازیگری شوی؟
اول و آخر زندگی من با ورزش عجین شده و اصال 
همین  رفتم  سینما  من سمت  که  دالیلی  از  یکی 
ورزش بود. اما اگر قرار باشد یک روزی وارد سینما 
تا  کنم  بازی  اکشن  های  فیلم  دارم  دوست  شوم 

هنرهای رزمی  را در آن به مردم نشان دهم.

تا سکو شرایطی پیش آمد که  از صفر  بعد   
دوباره بازی کنی؟

با  اکشن  صورت  به  کوتاه  خیلی  فیلم  یک  ما 
آن  در  که  کردیم  بازی  مصیبی  سحر  کارگردانی 
هنرهای رزمی دیده می شود. در آن فیلم کوتاه من 
و شهربانو به عنوان یک رئیس پادگان هستیم که 
می جنگیم و کتک کاری می کنیم. اگر از این شکل 
کارها مدنظر اهالی سینما باشد ما می توانیم به آنها 
کمک کنیم تا سینمای ایران را متفاوت کنیم چون 
ما خیلی فیلم های اکشن نداریم.  البته پیشنهادهای 
دیگری هم داشتم اما قبول نکردم چراکه اعتقاد دارم 
اگر قرار است وارد سینما شوم باید با یک ایده خوب 

وارد شوم.

 درآمد و هزینه های زندگی ات از ووشو تأمین 
می شود؟

به نظرم قهرمان ها یک مغز اقتصادی خوبی دارند 
آنها وقتی می توانند در میدان مسابقه در  چرا که 
عرض چندثانیه بهترین تصمیم را بگیرند در زندگی 
هم می توانند موفق باشند. من از سال 20۱۴ بعد 

از مدال بازی های آسیایی که جایزه ام را گرفتم تا 
االن هیچ جایزه ای نگرفتم و درآمد من مربوط به 
کارهایی است که خودم در این مدت انجام داده ام 
استفاده  آن  درآمد  از  و  بودم  چین  لیگ  در  مثال 
می کردم. ما به مسائل مالی فکر نمی کنیم چراکه 
خیلی جاها تفاوت ها را با دیگر ورزشکاران می بینیم 
اما وقتی هدف بزرگ داری حتی حاضری از خودت 
هزینه کنی و به آن هدف برسی. شرایط فعلی ما 

هم همین است.

  از طرف فدراسیون حمایت های خوبی از شما 
صورت می گیرد؟

تیم  وارد  وقتی  به همه گفتم  ببینید من همیشه 
نیست  نیازی  دیگر  می شوید  ایران  ووشوی  ملی 
چیز  همه  همیشه  چون  دهید  انجا  کاری  شما 
مثل  رشته ای  هیچ  که  درحالی  است  اختیار  در 
دیگر  رشته های  قهرمانان  از  خیلی  نیست،  ما 

می کنند  هزینه  تمریناتشان  برای  خودشان 
ما  اختیار  در  را  چیز  همه  ووشو  فدراسیون  اما 
است.  راحت  خیالمان  بابت  این  از  و  می گذارد 
سوی  از  که  جایزه هایی  و  ماهیانه  حقوق  ما 
فدراسیون است به موقع می گیریم اما جایزه های 
اصلی که مربوط به وزارت و کمیته ملی المپیک 

است تاکنون پرداخت نشده است.

 تا چه زمانی به ورزش قهــــرمانی ادامه 
خواهی داد؟

در تیم ملی ووشو من اگر ده سال دیگر هم بخواهم 
باشم می توانم ادامه دهم و این هم به خاطر این 
است که تفاوت سطح ما با نفرات دوم و سوم خیلی 
زیاد است اما من تا زمانی در تیم ملی می مانم که 
سال  تا  می کنم  فکر  بگیرم.  مدال  دنیا  در  بتوانم 
مسابقات  در  و  باشد  آماده  بدنم  همچنان  آینده 
از  بعد  و  کنم  پیدا  حضور  هم  جهان  قهرمانی 
بدنی  نظر  از  اگر  اما  می گیرم  تصمیم  دوباره  آن 
نتوانستم خوب باشم سعی می کنم بازیکنی بسازم 

که بهترین نتیجه را بگیرد.

جاکارتا  از  بعد  منصوریان  خواهران  از  کی   
خداحافظی می کند؟

چقدر  نمی دانم  و  گرفته  را  تصمیم  این  شهربانو 
بر تصمیم اش مصمم است. اما به هر حال زندگی 
متأهلی و ورزش توأمان با هم خیلی سخت است، 
شهربانو با اینکه همسرش خیلی به او کمک می کند 
ولی با این حال نتوانست به لیگ چین بیاید و از 
مدام  شده  شروع  ملی  تیم  اردوهای  که  فروردین 

درگیر است. 

 تجربه حضور در کمپین خاصی را داری؟
که  خیریه  بنیاد  یک  در  داریم  کمپینی  یک  ما 
کامل  روز  یک  دارد  که  مهارتی  براساس  هرکس 
در آنجا مشغول به کار می شود، به این صورت که 
مثال من یک روز تمام با بانوانی که در آنجا زندگی 

می کنند ورزش می کنم.

تا زمانی در تیم ملی می مانم که 
بتوانم در دنیا مدال بگیرم.

 فکر می کنم تا سال آینده همچنان 
بدنم آماده باشد 

و در مسابقات قهرمانی جهان هم 
حضور پیدا کنم 

و بعد از آن دوباره تصمیم می گیرم



از پشت لنز

16

ت 1397
 15 اردیبهش

ت 
هفته نامه آریا دخ

  آخرین تمرین تیم ملی فوتسال بانوان ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا 

  مراسم بدرقه اعضای تیم ملی فوتسال بانوان ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا 
  دور برگشت رقابت های لیگ گلف بانوان ایران به میزبانی

 زمین گلف مجموعه ورزشی انقالب برگزارشد

عکس ها: پرتوجغتایی
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  تیم ملی والیبال بانوان ایران این روزها آماده حضور در مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا است

  اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا  -  ژاپن 

  آخرین تمرین تیم ملی فوتسال بانوان ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا 

  مراسم بدرقه اعضای تیم ملی فوتسال بانوان ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا 
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سازمان تیم های ملی دوومیدانی ورودی بازی های آسیایی 20۱8 جاکارتا اندونزی را اعالم کرد تا دوومیدانی کاران ایرانی بدانند با برجای گذاشتن 
چه رکوردهایی می توانند مجوز حضور در بازی ها را کسب کنند.

بعد از اعالم این ورودی ها چه در بخش زنان و چه در بخش مردان انتقاداتی صورت گرفت چراکه بسیاری عقیده دارند این رکوردها باالتر از توان 
دختران ایران است. برخی از دختران دوومیدانی کار نیز نظرشان براین بود که می توان با این رکوردها ورودی المپیک گرفت.

به نظر می رسد این ورودی ها را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. نکته قابل توجه این است که به جز در برخی از ماده های محدود 
رکوردهای دختران دوومیدانی کار توانایی رقابت با دوومیدانی کاران سطح اول آسیا را ندارد. برای مثال رکورد ملی پرتاب دیسک 
ایران ۵0 متر و 23 سانتی متر است و ورودی تعیین شده ۵۶ متر. درواقع با شکستن رکورد ایران پرتابگران دختران می توانند 
راهی جاکارتا شوند. اگر این اتفاق رخ بدهد و دوومیدانی کار دختری بتوانند رکورد ایران را در این ماده جابه جا کنند اما بازهم در 

بازی های آسیایی جایی برای رقابت با رقیبان ندارد.
رکورد پرتاب دیسک آسیا حدود ۷۱ متر است و همین ثابت می کند که دختران ایران توان رقابت با آسیایی ها را ندارند. این 

موضوع نه فقط در پرتاب دیسک بلکه در ماده های دیگری هم وجود دارد.
علت تعیین این ورودی ها از سوی فدراسیون هم این موضوع است که بازی های آسیایی محل رقابت بهترین هاست و کسانی که شانس 

مدال دارند یا می توانند رقابت خوبی با نمایندگان دیگر کشورها داشته باشند در اولویت اعزام قرار می گیرند.
این دلیل را می توان تا حدود زیادی قابل قبول دانست چراکه در بازی های آسیایی برای تمامی کشورها کسب مدال اهمیت دارد و 
به نظر نمی رسد اعزام کسانی که رکوردهایشان تفاوت قابل توجهی با دوومیدانی کاران متوسط رقابت ها دارند برای دوومیدانی ایران 
مناسب باشد. اما در برخی از رشته ها شاید بتوان گفت سازمان تیم های ملی دوومیدانی سخت گیری زیادی را انجام داده است. برای 
مثال سپیده توکلی که پرشانس ترین دختر دوومیدانی کار برای اعزام به بازی های آسیایی و حتی کسب مدال در این رقابت هاست 
رکورددار دهگانه ایران با ۵۴۴3 امتیاز است. او در دوره گذشته در آستانه کسب مدال هم بود اما شاید ضعف او در یکسری ماده های 

محدود باعث شد مدال را از دست بدهد.  
اما ورودی که سازمان تیم های ملی برای این بازی ها قرار داده است ۵۵۵۱ است. شاید سپیده توکلی قبل از بازی های آسیایی بتواند این 

رکورد را بزند و شاید هم نه. اما نکته قابل توجه این است در موارد مشابه دوومیدانی کاران در این میان ضرر دیدند.
دوومیدانی کاران برای کسب ورودی بازی ها تمام تالش خود را انجام می دهند و به نوعی تمام توان بدنی خود را معطوف به آن می کنند. در 

این شرایط وقتی کار به میدان اصلی می رسد دیگر توان رقابت و برجای گذاشتن آن رکوردها را ندارند و همین باعث عملکرد ضعیف آن ها 
می شود. سپیده توکلی رکورددار پرش ارتفاع و دهگانه دوومیدانی دختران ایران درباره این موضوع گفت: بعد از رقابت های دوومیدانی قهرمانی 

داخل سالن آسیا تمریناتم را شروع کردم و با نتیجه ای هم که در رقابت ها کسب کرد برای بازی های آسیایی جاکارتا انتخاب شدم.  به نظرم 
فدراسیون سرمایه گذاری خوبی انجام داد چراکه می دانست من شانس خوبی در جاکارتا دارم. با این حال اعالم شده بازهم باید در رقابت های 

انتخابی شرکت کنم و ورودی رقابت ها را کسب کنم. 
توکلی ادامه داد: در هرصورت این رکوردها مالک سازمان تیم های ملی است. من در مسابقه گذشته یک متر و 80 سانتی متر پریدم و رکورد ورودی 

یک متر و 8۶ سانتی متر است. امیدوارم شرایط در هر مسابقه ای بهتر شود و بتوانم بازهم رکوردها را جابه جا کنم.
پریسا بهزادی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی نیز در این باره گفت: سازمان تیم های ملی این رکوردها را اعالم کرده و براساس آن هرشخصی بتواند 
رکورد الزم را بزند به اندونزی می رود. هیچ محدودیتی دراین باره وجود ندارد و امیدوارم تعداد نفرات زیادی بتوانند از میان دختران به جاکارتا بروند.

نیروانا اسدبیگی دختر جوان تیم ملی قایقرانی کانو اساللوم ایران در رقابت های قهرمانی جوانان جهان در بارسلون توانست سهمیه این رقابت ها را کسب کند.
اسدبیگی درباره این اتفاق به خبرنگار آریادخت گفت: مسابقه های بسیار سختی را پشت سرگذاشتم. تمام قایقرانان حاضر در رقابت های انتخابی به دنبال کسب سهمیه بودند 
و تمرینات خیلی خوبی هم انجام داده بودند. همه می دانند که کشورهای دیگر در زمینه قایقرانی چه هزینه هایی را انجام می دهند و چه امکاناتی در اختیار ملی پوشانشان قرار 
دارد. او ادامه داد: با تمام این مسائل من توانستم عملکرد قابل قبولی داشته باشم و به فینال برسم. در فینال هم تا جایی که توان داشتم تمامی تالشم را انجام دادم و در نهایت 
نایب قهرمان شدم. اسدبیگی درباره حضورش در المپیک جوانان جهان در سال 20۱8 نیز گفت: قطعا برای هرورزشکاری این اتفاق خوشحال کننده است و من هم همین 
گونه. من به دنبال ترقی و رسیدن به جایگاه های باالتر هستم و می خواهم در رقابت های مهم تری به مانند المپیک بزرگساالن حاضر باشم. قایقرانی اهمیت فراوانی در بازی های 

آسیایی و المپیکی دارد چراکه تعداد مدال های آن زیاد است.
او در پایان گفت: قایقرانی ورزش مهمی در جهان محسوب می شود اما شاید آن طور که باید در ایران مورد توجه قرار نمی گیرد در حالی که مدال آن می تواند در رده بندی 

ایران در بازی های مختلف بین المللی تاثیرگذار باشد.

تاریک و روشن ورودی بازی های آسیایی برای دختران دوومیدانی کار

دختر قایقران ایران از بارسلون به بوینس آیرس رسید

شبنم روحی
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حدود پنج ماه تا آغاز بازی های آسیایی 20۱8 جاکارتا اندونزی باقی مانده است اما شرایط تیراندازان دختر ایران به شکلی است که تکرار مدال های آن ها 
در اینچئون را مشکل کرده است. 

دختران تیرانداز ایران با ترکیب الهه احمدی، نجمه خدمتی، گلنوش سبقت الهی در جام جهانی کره جنوبی شرکت کردند اما نتایجی در این رقابت ها 
حاصل شد که نگرانی های گذشته درباره این رشته را جدی تر کرد. در سال 20۱۷ دختران تیرانداز ایران در رقابت های مختلفی شرکت کردند. سومی و 
پنجمی نجمه خدمتی در دو دوره از جام جهانی را می توان بهترین عناوین دختران در این رقابت ها دانست اما اگر قرار باشد به شرایط کلی تیراندازان 

نگاه کرد متوجه می شویم که این رشته پرمدال در ایران به خطر افتاده است.
الهه احمدی یک از بهترین تیراندازان ایران در سال های گذشته قبل از اعزام به رقابت های جام جهانی 20۱8 کره جنوبی توانست رکورد جهان را به 
صورت غیررسمی جابه جا کند. او در مرحله نخست مسابقه های آزاد تفنگ ۶0 تیر ۶30.3  امتیاز کسب کرد.  این 
اتفاق آن هم در شرایطی که دختران تیرانداز به تازگی صاحب سرمربی شده بودند خوشحال کننده بود اما 
در ادامه تیم ملی راهی جام جهانی کره جنوبی شد و نتایج به شکلی رقم خورد که امید برای موفقیت  در 

جاکارتا را مشکل کرد. 
کسب عنوان چهل و سوم الهه احمدی و سی و هشتم نجمه خدمتی که بدترین عملکردشان را در سال های  
اخیر برجای گذاشتند نشان دهنده شرایط نامناسب تیم ملی تیراندازی بانوان 
است. بانوان تیرانداز جزو معدود رشته هایی هستند که 
در بخش زنان موفق تر از بخش مردان هستند اما این 

روزها این برتری از بین رفته است. 
بدون مربی تمرین  تیرانداز  اخیر دختران  ماه های  در 
کردند و حتی امکانات موردنیاز را هم نداشتند. در فاصله چند روز تا اعزام 

به کره جنوبی ماکسیموویچ مربی صربستانی به عنوان سرمربی انتخاب شد. 
نجمه خدمتی یکی از بهترین های سال های اخیر تیراندازی انتخاب این مربی صربستانی را 
مثبت ارزیابی کرد و اعالم کرد که او می تواند به عملکرد تیم ملی در جاکارتا و قهرمانی جهان کمک 
کند. تیراندازان ایران در سال های گذشته همیشه با مشکالتی چون نداشتن مربی و البته فشنگ روبه رو 
بودند ولی به دالیل مختلف تمامی ملی پوشان سکوت کردند و در حال حاضر هم به نظر می رسد شرایط 

ملی پوشان خیلی مناسب نیست.
بارها این موضوع که وزارت ورزش ورزش و کمیته ملی المپیک باید به مشکالت این رشته توجه کنند از 

سوی رسانه ها عنوان شده اما تاکنون این اتفاق با جدیت رخ نداده است.

روزهای خاکستری تیراندازی در آستانه بازی های آسیایی

نعمتی به جاکارتا می رود ؟

زهرا نعمتی در المپیک 20۱۶ ریو شرکت کرد و توانست جزو ورزشکارانی باشد که هم در 
پارالمپیک و هم در المپیک شرکت می کند.

با توجه به نزدیک بودن بازی های پاراآسیایی 20۱8 جاکارتا این احتمال 
به وجود آمده بود که او در جاکارتا هم در بازی های آسیایی حاضر شود. 

زهرا  حضور  احتمال  درباره  تیروکمان  فدراسیون  دبیر  کیارستمی  رضا 
نعمتی در ترکیب تیم ملی تیروکمان ایران در بازی های آسیایی گفت: خانم 

نعمتی در رقابت های انتخابی شرکت نکرد و به همین دلیل فرصت حضور در 
بازی های آسیایی را از دست داده است. کیارستمی درباره اینکه آیا این احتمال 

وجود دارد که نعمتی در ترکیب تیم قرار بگیرد، اظهار کرد: ما رقابت های انتخابی 
کشور را برگزار کردیم تا فرصتی برای حضور نفراتی باشد که فرصت حضور در تیم 

ملی را از دست داده اند. من کامال در جریان نیستم اما به نظر می رسد زهرا نعمتی 
می خواهد تمرکز خود را روی بازی های پاراآسیایی بگذارد.
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برای  گفت:  ایران  تکواندوی  ملی  تیم  سرمربی 
مسابقات قهرمانی آسیا درتالش هستیم تا سکوی 

این رقابت ها را از آن خود کنیم.

ایران  تکواندوی  ملی  تیم  سرمربی  کمرانی  مهرو 
گفت:  بانوان  تکواندوی  ملی  تیم  شرایط  درباره 
ما  می رود.  پیش  تمرینی خوب  شرایط  خداراشکر 
سومین انتخابی تیم ملی را هم برگزار و ارنج اصلی 
تیم را برای مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب کردیم. 
این مسابقات در ۶ وزن ورزشکار دارد که از طریق 
آنها  از  غیر  کردند.  پیدا  راه  ملی  تیم  به  انتخابی 

سکوی قهرمانی آسیا 
در انتظار دختران تکواندوکار ایران

البته بانوان ما در رقابت های جام ریاست فدراسیون 
برگزار شد،  ازبکستان  در  جهانی که سال گذشته 
توانستند سهمیه این مسابقات را کسب کنند. البته 
در مسابقات  زهرا شجاعی  با مصدومیت  متأسفانه 
از  را  مسابقه  این  او  پایش،  جراحی  و  ازبکستان 
دیگری  کسی  نمی توانستیم  هم  ما  و  داد  دست 
این  سهمیه  که  دلیل  این  به  کنیم  جایگزین  را 

مسابقات به اسم تکواندوکار بود.

وی ادامه داد: ناهید کیانی در وزن -۴۹ کیلوگرم، 
طیبه پارسا در وزن -۵۷ کیلوگرم، کیمیا علیزاده 

در وزن -۶2 کیلوگرم، ملیکا میرحسینی در وزن 
-۶۷ کیلوگرم، هانیه اخالقی در وزن -۷3 کیلوگرم 
و زهرا پوراسماعیل در وزن +۷3 کیلوگرم ترکیب 
کیانا  البته  هستند.  مسابقات  این  در  ایران  تیم  
اخوان در وزن -۴۶ کیلوگرم و سودابه پورصادقی 
در وزن -۴۹ کیلوگرم نفراتی هستند که با کسب 
مدال در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی 
در آسیا موفق به کسب سهمیه حضور در رقابت ها 
شدند و امتیازاتی که کسب می کنند در رنکینگ 
تیمی قرار نمی گیرد و انفرادی است. در مسابقات 
مسابقات  سهمیه  تکواندوکاران  که  ازبکستان 
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یک  وزن  در  ما  کردند  کسب  را  آسیا  قهرمانی 
شده ایم  سهمیه  کسب  دو  به  موفق  خوشبختانه 
مسابقات  در  تکواندوکار   ۹ با  حاضر  حال  در  و 

قهرمانی آسیا حضور پیدا خواهیم کرد.

ملی پوشان  آمادگی  وضعیت  به  همچنین  کمرانی 
اشاره کرد   و گفت: خداراشکر شرایط خوب است و 
تمرینات سخت و پرفشار ما ادامه دارد،  رقابت های 
برگزار می شود  ویتنام  قهرمانی آسیا خردادماه در 
به  باید  نداریم و  از همین روی ما وقتی زیادی  و 
باالترین حد آمادگی برسیم. ما در نظر داشتیم قبل 
از اعزام به وینتام مسابقه برون مرزی داشته باشیم 
تا تکواندوکاران در شرایط مسابقه باشند از همین 
این  در  تا  کردیم  انتخاب  را  یونان  تورنمنت  روی 

مسابقات حضور داشته باشیم.
کردیم  اعالم  فدراسیون  به  هم  را  خودمان  برنامه 
دلیل  به  متأسفانه  اما  کردند  موافقت  هم  آنها  و 
به  نتوانستیم  و  شد  سخت  ما  کار  ارزی  نوسانات 
این مسابقات اعزام شویم. تورنمنت یونان یکی از 
برای خودش یک مسابقه  بود که  مسابقات بزرگ 
جهانی محسوب می شد. در هر وزن این مسابقات 
حدود ۷0 تکواندوکار حضور داشتند و این موضوع 
نشان از سطح باالی این مسابقات داشت.  حضور در 
این تورنمنت برای باال بردن آمادگی بازیکنان برای 
مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی بود که 
نشد. درحال  مهیا  ما  اعزام  برای  متأسفانه شرایط 
حاضر تا قهرمانی آسیا هم هیچ مسابقه برون مرزی 
به  اردو  پایانی  روزهای  در  می کنم  فکر  و  نداریم 
یکی از شهرهای شمالی ایران برویم که از نظر آب 

و هوا و شرجی بودن خیلی شبیه به ویتنام است.

گرنداسلم  مسابقات  در  ملی پوشان  حضور  به  وی 
کسب  هدفمان  رقابت  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
تجربه نبود بلکه با این دید به این مسابقات اعزام 
شدیم که تکواندوکاران مدال آور باشند. هم اکنون 
رو  پیش  را  آسیایی  بازی های  و  آسیا  قهرمانی  ما 
داریم و این نیاز می طلبد که بانوان بیشتر حمایت 
شوند و اردوهای برون مرزی بیشتری اعزام شوند. 
 در رده دختران تکواندو در آسیا صاحب سبک است 
کره جنوبی  دارند.  حضور  قاره  این  در  بهترین ها  و 
بازیکنان زیادی دارد و  قهرمان جهان است، چین 
کشورهای تایلند، فیلیپین، ویتنام و چین تایپه نیز 
از تک بازیکنان خوبی برخوردار هستند و ما تالش 
ایران  به  پر  دست  با  مسابقات  این  در  تا  می کنیم 

برگردیم و سکوی آسیایی را از آن خود کنیم.

تکواندوکار  بانوان  از  حمایت  کرد:  تأکید  کمرانی 
ایران باید در اولویت قرار بگیرد. من نمی دانم باید 
جذب  اسپانسرها  تا  گرفت  کار  به  سیاستی  چه 
شوند اما واقعا خودم همه جا این موضوع را اعالم 
می کنم که دختران ما اگر حمایت شوند و مسابقات 
برون مرزی زیادی اعزام شوند تاریخ ساز خواهند 
شد، همانطور که کیمیا علیزاده  این راه تاریخی را 
برای اولین بار در المپیک ریو باز کرد، بنابراین اگر 
بعدی  المپیکی های  در  باشند  ادامه دار  حمایت ها 

باز هم شاهد درخشش دختران خواهیم بود.

در  پایان  در  ایران  تکواندوی  تیم ملی  سرمربی  
خصوص شرایط کیمیا علیزاده عنوان کرد: کیمیا 
عملکرد  با  و  شد  ظاهر  خوب  خیلی  انتخابی  در 
خودش وارد تیم ملی شد. خوشبختانه او هم شرایط 
آمادگی خوبی دارد و در کنار دیگر ملی پوشان در 
حال تمرین است. آسیب دیدگی زانوی کیمیا نیز 
که از جهانی با او بود به دلیل مشکالت مادر زادی 
فیزیوتراپ  زیرنظر  ولی  است  او  همراه  همچنان 
است.  بهتر شده  به گذشته خیلی  نسبت  و  است 
اما این مشکلش به گونه ای است که پزشکان به او 
باید عمل  پایان ورزش حرفه ای اش  از  بعد  گفتند 
کند و مادرش هم همین مشکل را داشته و عمل 
کرده و ربطی به تمرینات او ندارد. از نظر آسیب 
مشکلی  خداراشکر  هم  دست  ناحیه  از  دیدگی 
ندارد و شرایطش خیلی خوب است، امیدوارم که 
امسال هم در مسابقات بازی های آسیایی همانطور 
رسید  طال  رنگ  خوش  مدال  به   20۱0 سال  که 

امسال هم آن را تکرار کند.

ناهید کیانی در وزن -49 کیلوگرم
 طیبه پارسا در وزن -57 کیلوگرم

 کیمیا علیزاده در وزن -62 کیلوگرم 
ملیکا میرحسینی در وزن -67 کیلوگرم 
هانیه اخالقی در وزن -7۳ کیلوگرم و 

زهرا پوراسماعیل در وزن +7۳ کیلوگرم 
ترکیب ایران در 

مسابقات قهرمانی آسیا هستند
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قبل  مدتی  از  که  بانوان  فوتبال  نوجوانان  ملی  تیم 
و  مختلف  مراحل  در  تهران،  در  را  خود  اردوهای 
اوایل  بود،  کرده  آغاز  خسرویار«  »کتایون  نظر  زیر 
اردیبهشت ماه راهی ایتالیا شد تا در مسابقاتی بین 
المللی به میدان برود. تورنمنت بین المللی ایتالیا در 
حالی آغاز شد که دختران نوجوان فوتبال ایران در 
این مسابقات باید در مرحله گروهی به مصاف سه 
تیم قدرتمند اسلوونی، آمریکا و ایتالیا می رفتند. این 
مسابقات از پنجم اردیبهشت ماه در کشور ایتالیا آغاز 
این  راهی  فنی  کادر  انتخاب  به  بازیکن   ۱8 و  شد 
خداپرست،  هانیه  ترکمان،  مارال  شدند.  مسابقات 
فاطمه امیری، ژینو پیکری، غزاله بنی طالبی، مریم 
شقایق  گلنوش خسروی،  فیضی،  مرضیه  صادقانی، 
فاطمه  نسب،  جالل  رقیه  شبان،  فاطمه  معتمدی، 
مخدومی، سحر محمد زاده، فاطمه سرورزاده، ملیکا 
آناهیتا  و  صالحی  حدیث  دوجی،  مائده  آبادی،  زید 
رضایی، بازیکنانی بودند که در این تورنمنت با پیراهن 
تیم ملی کشورمان به مصاف سه حریف سرسخت خود 
رفتند. نخستین نبرد دختران نوجوان فوتبال ایران در 
این مسابقات بازی مقابل تیم ملی آمریکا بود. شاگردا 
ن کتایون خسرویار در این مسابقه با حساب 8 بر 
صفر مغلوب تیم آمریکا شدند. در دومین مسابقه تیم 

تیم ملی زیر 17 سال زنان ایران در یک تورنمنت بین المللی

دست ِخالی ِدختران فوتبال از سرزمین چکمه
پرتو جغتایی

ملی کشورمان باید به مصاف تیم اسلوونی می رفت. 
نمایش تیم ملی ایران در دیدار با اسلوونی بسیار بهتر 
از مسابقه با تیم ملی آمریکا بود. دیدار با اسلوونی در 
نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شاگردان 
خسرویار در دومین مسابقه خود یک امتیاز کسب 
کند. تیم ملی کشور میزبان سومین حریف دختران 
فوتبالیست نوجوان ایران بود. ایتالیایی ها در شرایطی 
به مصاف تیم ملی ایران می رفتند که پیش از نبرد با 
تیم ما مقابل امریکا تن به شکست داده و اسلوونی 
ایران در  بودند. دختران  بر صفر مغلوب کرده  را 2 
این مسابقه نیز مغلوب ایتالیا شدند و در یک مسابقه 
تماشایی در پایان به نتیجه یک بر سه دست پیدا 
کردند. این شکست موجب شد تیم ملی دختران ایران 
در رده چهارم گروه خود قرار بگیرد و از راهیابی به 
مرحله بعد باز بماند. در نهایت با قبول دو شکست و 
یک تساوی پرونده تیم ملی نوجوانان فوتبال ایران در 

تورنمنت بین المللی فوتبال ایتالیا بسته شد. 

  بازیکنانم حرفه ای تر شدند
فوتبال  ملی  تیم  جوان  سرمربی  خسرویار،  کتایون 
نوجوانان ایران، حضور در تورنمنت بین المللی ایتالیا 

را تجربه ای خوب برای دختران فوتبال ایران قلمداد 
مسابقات  این  در  حضور  درباره  مربی  این  می کند. 
در  ما  تیم  ابتدایی  »شرایط  گفت:  »آریادخت«  به 
مقایسه با تیم های دیگر چندان ایده آل نبود. به دنبال 
بهانه جویی نیستم اما باید بگویم که همه تیم ها از سه 
روز قبل از شروع مسابقات به ایتالیا رسیده بودند اما 
تیم ما صبح روز نخستین بازی به این کشور رسید. از 
طرفی پیش از اعزام به این مسابقات تیم ما تنها شش 
جلسه تمرین داشت که فکر می کنم برای رویارویی با 
تیم های قدرتمندی مانند ایتالیا و آمریکا و اسلوونی، 
مدت زمان کافی به شمار نرود. ما در این مسابقات 
پیش بینی قبول شکست را داشتیم اما مهم این است 
که تجربیات فراوانی بدست آوردیم. از همه مهم تر این 
که بازیکنان کم سن و سال تیم من در این تورنمنت 
با بازیکنان و تیم های فوق حرفه ای مواجه شدند و 
قطعا چیزهای زیادی در راستای زندگی حرفه ای یک 
ورزشکار و یک تیم یاد گرفتند. این شکس ها بدون 
و  بود  خواهد  تجربه  منزله کسب  به  ما  برای  شک 
همین یک امتیاز خوب محسوب می شود. بازیکنان 
من هرچه در توان داشتند در این مسابقات ارائه کردند 
و تالش کردند یاد بگیرند مقابل تیم های بزرگ هم تا 

دقیقه نود از تالش دست نکشند.«
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سال ۹۶ در شرایطی برای ورزش زنان ایران به پایان 
همراه  به  زیادی  شیرینی های  و  تلخی  که  رسید، 
داشت، در بین تمام اخباری که شامل ورزش زنان 
می شد ، »تایید پوشش اسالمی دختران بسکتبال از 
سوی فدراسیون جهانی FIBA« بدون شک یکی 
از خبرهای خوشحال کننده، بود. خبری که امید و 
انگیزه زیادی به جامعه دختران بسکتبالیست ایران 
بسکتبال  رشته  زنان  بخش  شد  موجب  و  افزود 
وارد یک دوره رنسانسی شود. در سالی که گذشت 
در  و  مختلف  رده های سنی  در  بسکتبال  دختران 
کالسیک  بسکتبال  جمله  از  مختلف  بخش های 
اولین ها را تجربه کردند.  از  ... خیلی  نفره و  و سه 
در سال جدید نیز دختران تیم ملی بسکتبال سه 
نفره یکی دیگر از این اولین ها را تجربه کرد. جایی 
که شاگردان »فرانک طیاری« برای نخستین بار در 

رقابت های کاپ آسیا حضور پیدا کردند. 
را  آسیا سومین دوره خود  بسکتبال کاپ  مسابقات 
تجربه خواهد کرد و دختران بسکتبال ایران پس از اخذ 
مجوز پوشش اسالمی از فدراسیون جهانی برای بار اول 
در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد. مسابقاتی که 
تیم های برتر قاره کهن در آن حضور دارند و همین 
امر بدون شک چالشی بزرگ و سخت برای تیم ملی 
خواهد  همراه  به  ایران  دختران  نفره  سه  بسکتبال 
داشت. این دوره از مسابقات به میزبانی کشور چین 
و شهر شنزن این کشور برگزار می شود و دوازده تیم 
در این مسابقات در قالب چهار گروه سه تیمی با هم به 
رقابت می پردازند. تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران 
ایران در گروه چهارم این مسابقات با دو تیم قدرتمند 
ژاپن و استرالیا هم گروه شده است و بدون شک کار 
سختی مقابل این دو تیم قدرتمند خواهد داشت. سه 
تیم چین، مالزی و نیوزلند گروه نخست این مسابقات 
را تشکیل می دهند. اردن، هند و ازبکستان نیز در گروه 
دوم با هم رقابت خواهند کرد و گروه سوم متشکل از 

سه تیم قزاقستان، ترکمنستان و چین تایپه است. 
نحوه برگزاری و فرمول این رقابت ها به نحوی است 
که از هر گروه سه تیمی، دو تیم نخست راهی مرحله 
بعد خواهد شد. هشت تیمی که بتوانند در رده اول 
و دوم هر گروه قرار بگیرند راهی یک چهارم نهایی 
خواهند شد. در دوره قبلی این رقابت ها تیم استرالیا 
به مقام قهرمانی دست پیدا کرد، تیمی که امسال هم 
گروه دختران ایران است و کار را برای شاگردان فرانک 
»شادی   ، علّی«  »سعیده  می کند.  طیاری سخت تر 

تیم ملی سه نفره بانوان به کاپ آسیا رفت

چالش آسیایی ِسروقامتان بسکتبال ایران
»معصومه  و  تهرانی«   یزدیان  »کیمیا   ، عبدالوند« 
اسماعیل زاده« چهار بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران در 
مسابقات کاپ آسیا هستند. بازیکنانی که از مدتی پیش 
از اعزام تمرینات خود را زیر نظر »فرانک طیاری« آغاز 
کردند تا با آمادگی تمام و کمال راهی مسابقات چین 
شوند. در کنار طیاری ، فرناز طائر پور به هدایت تیم ملی 
ایران در این مسابقات کمک می کند و مریم رشیدی 
و گالره کاکاوندپور به ترتیب در سمت سرپرست و 
مسئول کمیته بسکتبال سه نفره بانوان تیم را در این 

نبرد آسیایی همراهی می کنند.

  کسب تجربه، اولویت نخست ایران
ملی  تیم  عضو  این  از  پیش  که  کاکاوندپور،  گالره 
بسکتبال ایران بود، مدتی قبل تصمیم گرفت از تیم 
ملی خداحافظی کند. پس از این تصمیم، مسئوالن 
فدراسیون بکستبال این بازیکن با سابقه را در سمت 
مسئول کمیته بسکتبال سه نفره بانوان به کار گرفتند. 

کاکاوند پور این روزها در کنار دختران بسکتبال ایران 
حضور دارد. او درباره شرایط تیم ملی بسکتبال سه 
نفره ایران به »آریادخت« گفت: »تمام تالش ما این بود 
که تیم ملی دختران ایران با آمادگی کامل راهی این 
مسابقات شود. با این حال این را هم در نظر داشتیم 
که در گروه بسیار سختی قرار داریم. هر دو تیم استرالیا 
و ژاپن از قدرت های آسیا به شمار می روند و ما کار 
آسانی مقابل آن ها نخواهیم داشت. هر دو تیم مدعی 
عنوان قهرمانی هستند. به همین دلیل اولویت ما در 
درجه اول این خواهد بود که از نبرد با این دو تیم 
قدرتمند بتوانیم کسب تجربه کنیم. ما هنوز اول راه 
هستیم و برای رشد و طی کردن مراحل بعدی در 
این مسیر ، نیاز به تجربه داریم. این مسابقات بستری 
عالی برای سنجش توانمندی تیم ایران است و بهترین 
فرصت برای محک خودمان. امیدوارم با ارائه بازی های 
خوب در این مسابقات نشان دهیم که شایسته توجه 
و حمایت هستیم و می توانیم آینده درخشانی در این 

رشته رقم بزنیم. «
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شد  شروع  کجا  از  شما  زندگي  در  ورزش   
و  کاري  آینده  به  اینقدر  که  بود  چطور  و 

تحصیلي تان گره خورد؟

از کودکي به شدت به ورزش عالقه داشتم. آنقدر که 
بقیه به این حجم از عالقه من انتقاد هم مي کردند. 
درس  کمي  بازی  توپ  جاي  به  مي گفتند  مدام 

معلم ورزشی که هدفش ترویج فرهنگ ورزش زنان است

می گفتند به جای توپ بازی
درس بخــوان

یک هفته پیش بود که فیلم ورزش صبحگاهي یک مدرسه دخترانه حسابي در شبکه هاي اجتماعي دیده شد. تصاویر، دختراني را نشان مي داد 
که به جاي خمودي و کسالت اول صبح با موسیقي پرنشاط حرکاتي ورزشي را کامال هماهنگ و منظم، همراه با خنده هایي بر لب اجرا مي کردند. 
پشت این اجراي زیبا و شاد کسي نیست جز معلمي که تمام عشق اش را نثار شاگردانش مي کند. او نه تنها در زنگ ورزش بلکه در برنامه هاي 
صبحگاهي هم کنار شاگردانش است تا ذات ورزش را که همان شادابي، اعتماد به نفس، فعالیت و هماهنگي است را یاد بدهد. به مناسبت روز 

معلم سراغ نینا علي بابایي رفتیم. این گفت و گوي زیبا و جذاب را از دست ندهید.

بخوان. با اینکه شاگرد مدرسه نمونه بودم و درس ام 
هم خوب بود ولي معلم ها مدام به مادرم مي گفتند 
اگر به جاي این همه توپ بازي بیشتر درس بخواند 

موفق تر مي شود.

این کش و قوس ها بین مدرسه  نهایت   در 
پیروز  کدامشان  توپ  و  ورزش  و  تحصیل  و 

شد؟
خوارزمي  دانشگاه  شیمي  دبیري  رشته  نهایت  در 
اما همزمان رشته تربیت بدني را هم  قبول شدم. 
انتخاب کردم چون این رشته نیمه متمرکز بود و از 
زمستان شروع مي شد ترم اول شیمي را خواندم اما 
بعد قبول شدن در رشته تربیت بدني سراغ رشته 

مورد عالقه ام رفتم.



از نگاه مسئول

25

13
97

ت 
هش

دیب
 ار

15
 

ت 
دخ

یا 
آر

مه 
ه نا

هفت

کردید.  انتخاب  را  متفاوتي  و   مسیر سخت 
توانستید در پایان موفق هم باشید؟

و  اینکه رشته  به خاطر  بودم.  بله موفق  خداراشکر 
درس هایم را خیلي دوست داشتم توانستم به عنوان 
بقیه  با  و  شوم  شناخته  ورودي مان  دوم  شاگرد 
بعدي  مرحله  راهي  درخشان  استعداد  دانشجویان 

تحصیلی ام یعني کارشناسي ارشد شدم.
 چه زماني وارد شغل معلمي شدید؟

وارد  با درس خواندن  همزمان  دیگر  مقطع  این  از 
زندگي  آن  در  من  که  شهري  شدم.  کاري  فضاي 
مي کردم یعني الیگودرز منطقه سردسیري محسوب 
سال  در  زیادي  روزهاي  دلیل  همین  به  و  مي شد 
هوا یا باراني بود یا برفي. به همین خاطر هم زنگ 
ورزش هاي فراواني بودند که نمي توانستم شاگردانم 
را به حیاط ببرم. در نتیجه فکري به ذهنم رسید و 
آن هم این بود که در کالس با بچه ها ایروبیک کار 
کنم. کم کم که بچه ها هم از این رشته خوششان 
آمد کار را بیشتر ادامه دادیم و مثل یک برنامه اصلي 

جزو فعالیت هایمان قرار گرفت.

اینجا  و  وارد تهران شدید   چند وقت است 
همان راه را ادامه دادید؟

2سال است که انتقالي گرفتم و به تهران آمدم. البته 
اینجا برف و باران زیاد نمي بارد اما به خاطر آلودگي 
هوا روزهاي زیادي در سال تحصیلي شرایط فعالیت 
سالم  و  خوب  آموزان  دانش  براي  آزاد  هواي  در 
نیست. به همین دلیل همان برنامه قدیمي را اینجا 
بدني مدرسه مان  تربیت  اجرا کردم. کارشناس  هم 
هم خیلي استقبال کرد و واقعا از طرح خوشش آمد. 
خود بچه ها هم که خیلي استقبال کردند و حسابي 

خوششان آمد.

 چطور بچه ها اینقدر هماهنگ حرکات را اجرا 
مي کنند؟

برنامه  در  روز  هر  ورزش  ساعت هاي  بر  عالوه 
صبحگاهي هم این برنامه اجرا مي شود. هربار حرکت 
جدیدي به تمرین اضافه مي کنم و دانش آموزان این 
کنند  تمرین  را  حرکات  هربار  که  دارند  را  فرصت 

حرکات  و  مي گیرند  یاد  کم  کم  دلیل  همین  به 
این من تک  بر  بدنشان مي شود. عالوه  وارد  کامال 
به تک سراغ بچه ها مي روم و اشکاالتشان را برطرف 

مي کنم.

با  بزرگ  تفاوت  یک  بـودن  ورزش  معلم   
و  باال  مسئولیت  هم  آن  و  دارد  دروس  دیگر 
حفظ امنیت بچه هاست. چطور ازپس این کار 

برمي آیید؟

فضاي  نخست  وهله  در  موضوع  این  درباره  خب 
در  قبال  خودم  من  است.  مهم  خیلي  مدرسه 
مدرسه اي کار مي کردم که حیاطش شرایط آسفالت 
مي دویدند  بچه ها  اینکه  محض  به  نداشت.  خوبي 
این موضوع من  از  فارغ  ولي  نگران مي شدم.  مدام 
خودم به عنوان یک معلم ورزش باید بتوانم شرایط 
تمریني و آموزشي را با توجه به فضاي موجود تعدیل 
کنم. به هر حال در نهایت این رشته و کالس در 
مدرسه هدفش ثبت خاطره خوب براي بچه هاست 
نه اینکه با صدمه و آسیب خاطره اي تلخ براي بچه ها 

بماند.

 به نظرتان ورزش چقدر براي زنان اهمیت دارد؟

زن ها هم به واسطه اینکه تعدادی زیادي از آن ها در 
مسیر زندگي شان بارداري را تجربه مي کنند و هم به 
خاطر مسائل رواني باید ورزش کنند. در بخش اول 
به افزایش قواي جسماني شان نیاز دارند و در بخش 
دوم با ورزش کردن زن ها حضور فعال تر در جامعه 
را یاد مي گیرند و اعتماد به نفسشان باال مي رود. از 
طرف دیگر اضطراب و استرس رابطه عکس با ورزش 
کردن دارد. ما هم در جامعه اي پر از استرس زندگي 
مي کنیم و به همین دلیل نیازمان به ورزش دوصد 
چندان مي شود. جاي تأسف است که هنوز در کشور 
ما ورزش کردن به شکل مرتب وارد زندگي ها نشده 
است. اگرچه فرهنگ اش در حال ایجاد شدن است 

ولي هنوز فاصله زیادي با شرایط ایده آل داریم.

را  زنان  ورزش  اخبار  چقدر  نهایت  در  و   ...  
دنبال مي کنید؟

حقیقتش این است که من هیچ عالقه اي ندارم که 

اگرچه  دهم.  تحویل  جامعه  به  حرفه اي  ورزشکار 
اما کار مهم تر از نظر  این کار هم ارزشمند است 
است.  همگاني  ورزش  فرهنگ  همین  بهبود  من 
و  کنم  آنالیز  را  آموزانم  دانش  کنم  مي  من سعي 
در صورت داشتن استعداد ویژه در رشته اي خاص 
یا فیزیک خاصي در یک رشته دیگر راهنمایي شان 
کنم تا بهتر بتوانند رشته مورد نظرشان را انتخاب 

کنند اما هدف اصلي ام این نیست.
دوست  خودم  است.  سالمت  مهم تر  مسأله  چون 
محور  سالمت  صرفا  ورزشکاران  به  آموزشم  دارم 
باشد تا تعداد دختران سالم، بانشاط، قوي و بابرنامه 
در نسل هاي آینده این کشور افزایش یابد. چراکه 
زن نسل را مي سازد و هرچه سالم تر و قوي تر باشد 

جامعه اي سالم تر خواهیم داشت.
فرصتم  حقیقتا  اما  مي کنم  دنبال  را  اخبار  برخي 
گونه اي  به  مدرسه  در  من  کار  نیست.  زیاد  خیلي 
دست  از  را  زیادي  انرژي  روز  طول  در  که  است 
به شدت خسته  مي روم  خانه  به  وقتي  و  مي دهم 
هستم. سعي مي کنم وقتم را بیشتر براي خانواده ام 
تا ۱0  ساعت ۹:30  بین  زود  هم  خیلي  و  بگذارم 
شب مي خوابم تا براي روز بعد انرژي بیشتري داشته 
ورزشکار  دختران  درخشش  شنیدن  از  اما  باشم. 

ایراني خیلي زیاد خوشحال مي شوم. 



خط قرمز

26

ت 1397
 15 اردیبهش

ت 
هفته نامه آریا دخ

نیلوفر حامدی

خدا کند مسئول مسابقه از دنده چپ بیدار نشده  باشد! 

از ارشاد تا گشت حراست  در ورزش 
مشغول  ذهنم  مدتي  داد  رخ  که  اخیر  ماجراهاي 
اگر  ارشاد".  "گشت  بود؛  این ترکیب  تحلیل معناي 
واژه  توصیف  در  بزنیم  دهخدا  نامه  لغت  به  سري 
ارشاد نوشته: راه نمودن، راه راست نمودن، رهنموني، 
از جنسي  همه  که  هایي  و...واژه  هدایت  راهنمایي، 
مثبت هستند که فکر کردن به آن ها نه تنها ترسي 
به دل ایجاد نمي کند بلکه باعث تسکین و آرامش هم 
مي شود. این عبارت اما از هفته گذشته براي ایرانیان 
مصادیق متنوعي از معناست. انتشار ویدیویي حاوي 
برخورد فیزیکي مأموران گشت ارشاد با چند دختر 
احساسات برخی را حسابي جریحه دار کرد. فارغ از 
یا  بودند  ویدیو خاطي  آن  در  دختران حاضر  اینکه 
نه، مشکل اینجاست که مأمورانی که از قضا زن هم 
بودند طبق قانون کاري خود اجازه چنین رفتارهایي 
نداشتند اما بعد از انتشار این ویدیو درِددل هاي بقیه 
هم درباره داشتن تجربه هاي این چنین مشترک آغاز 
شد تا بدانیم رخدادهاي اینچنین تا چه اندازه سابقه دار 
است. رفتار سلیقه اي و غیر سازمانی، موضوعي است 
که در بخش هاي زیادي از جامعه ایراني رسوخ پیدا 
کرده است. این نوع رفتار به ویژه در زمان هایي که از 
سوي افرادي با سطح نسبي از قدرت دیده مي شود 
عالوه بر اینکه حساسیت بیشتري براي مردم جامعه 
نظم  مي شود  باعث  دیگر  طرف  از  مي کند  ایجاد 
سیستماتیک در بسیاري از محیط ها از بین برود. از 
آنجایي که در مثال مناقشه نیست نمونه اي از این 
بارها در  و  بارها  قانون  از  رفتارهاي سلیقه اي خارج 
چندسال  در  ویژه  به  شده است.  دیده  زنان  ورزش 
اخیر که این حوزه بیش از گذشته مورد توجه جامعه 
قرارگرفته افزایش هم پیدا کرده است. در بین تمام 
این برخوردهاي سلیقه اي رنگ به رنگ و جور به جور 
هم هیچ کدام به اندازه نوع خط مشي فدراسیون ها و 
وزارت ورزش در ارتباط با حضور تماشاگران و اهالي 
به ورزش زنان به چشم  رسانه در مسابقات مربوط 
نیامده  است. موضوعي که در این گزارش به بررسي 

آن مي پردازیم.

 ممنوعیت غیر مترقبه در فوتسال

شاید بد نباشد از آذرماه سال گذشته شروع کنیم. 
مقابل  ایران  زنان  فوتسال  ملي  تیم  دوستانه  بازي 
ایران و  باالي فوتسال زنان  به واسطه سطح  ایتالیا. 
به دنبال  شهرتي که در دنیا دارد مخاطبان زیادي 
از آغاز  تماشاي این بازي بودند. اما چند روز پیش 
مسابقات اعالم شد نه تنها تماشاگر بلکه اهالي رسانه 
هم حق شرکت در این بازي ها را ندارند. دستوري که 
از طرف حراست وزارت ورزش اعالم شده  بود و البته 
بعد از فشاري که از جانب رسانه ها وارد شد نتوانست 
دستورش را اجرایي کند و از مواضع خود عقب نشیني 

کرد. بااین وجود شرایط مسابقه به شدت امنیتي بود 
و درگیري هاي کالمي زیادي هم درهر دو بازي بین 

مردم، خبرنگاران و مسئوالن حراست رخ داد.

  حاشیه های روسری در کبدي

همان روزها بود که استان گلستان میزبان مسابقات 
آن  اما  تعجب  کمال  در  شد.  آسیا  قهرماني  کبدي 
مسابقات در روزهاي ابتدایي شرایط بهتري داشت. 
وارد  احترام  و  آرامش  کمال  در  خبرنگار  و  عکاس 
موضوع  اگرچه  داد.  انجام  را  کارش  و  شد  سالن 
روسري به سر کردن مربي تایلندي حسابي جنجالي 
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شد و داستان هاي زیادي به وجود آورد و آنقدر همه 
آن  به  هم  خارجي  رسانه های  حتي  که  پیچید  جا 
پرداختند و به یک رسوایي بین المللي تبدیل شد اما 
در همان روزها شاید تنها رویدادي بود که دختران 
ورزشکار ایراني وارد زمین مي شدند اما مسئوالن ورود 

عکاسان را ممنوع نکرده  بودند.

 نخستین مسابقات کشتي
 که داغ تصاویرش به دلمان ماند

که  رشته اي  بود.  کشتي  مسابقات  بعدي  رویداد 
را  کشورش  قهرماني  مسابقه  نخستین  مي خواست 
براي زنان در ایران برگزار کند. موضوع تکراري بازهم 
ایجاد شد. موبایل خبرنگاران ضبط شد و اجازه ورود 
عکاس هم ندادند. تنها توضیحشان هم این بود که 
این رشته نخستین قدم هایش را برمي دارد و درصورت 
انتشار تصویري برخالف شئونات ممکن است براي 
این بچه ها دردسر ایجاد شود. این درحالي است که 
در وهله نخست خبرنگاران و عکاسان خود به خوبي 
این  خوبي  به  داشتند  که  تجربه هایي  تمام  بعد  و 
حساسیت ها را مي شناسند، از طرف دیگر مسئوالن 
رسانه ها هم مي دانند چه عکسي قابلیت انتشار دارد 
و کدام یک ندارد. ولي انگار گوش مسئوالن به این 
حرف ها بدهکار نبوده ونیست و آخر هم این مسابقات 

بدون هیچ پوشش تصویري مناسبي به پایان رسید.

 درخشش سپیده هم در قاب
 هیچ دوربیني ثبت نشد

میزبان  تهران  وقتي  بود.  بعدي  میدان  دوومیداني 
باتوجه  شد.  آسیا  قهرماني  سالن  داخل  رقابت هاي 

به اینکه ورزشکاران خارجي قرار بود با پوشش هاي 
قرارشد  شوند  حاضر  میدان  این  در  همیشگي شان 
عکاسي وارد سالن نشود. فضا آنقدر خسته کننده بود 
که مي شد این موضوع را هضم کرد اما مشکل وقتي 
ایجاد شد که حراست وزارت ورزش زیر قول خودش 
اجازه  بود  داده  قول  فدراسیون  به  که  در حالي  زد. 
دهد یک عکاس خانم با هماهنگي مسئوالن در سالن 
حاضر شود تا فقط از دختران ایراني عکاسي کند اما 
فدراسیون  از سوي  با عکاس معرفي شده  آخر  روز 
موافقت نشد تا درخشش سپیده توکلي و کسب دو 
مدال طالي ارزشمندش در این رقابت ها بدون هیچ 

تصویري تنها در خاطره ها ثبت شود.

 خبرنگاران به زور
 وارد وزنه برداري شدند

دوره  نخستین  به  نوبت  تا  گذشت  هفته  چند 
رکوردگیري وزنه برداري زنان ایران رسید. در حالی 
که انتظار مي رفت دیگر براي این مسابقات مشکلي 
رخ ندهد ابتدا اعالم کردند امکان حضور تماشاگر و 
اهالي رسانه وجود ندارد و دوباره با اصرار رسانه ها 
با حذف عکاس ها و تصویربردارها ورود خبرنگاران 
مکتوب مورد موافقت قرار گرفت. دقیقا در همان 
ووشوي  مسابقات  به  عکاس  ورود  با  که  بود  روز 
تصمیم  این  شد  گفته  اول  کردند.  مخالفت  زنان 
فدراسیون است و بعد حرفي منتشر شد مبني بر 
کلي  ممنوعیت  نامه   ورزش  وزارت  حراست  اینکه 
انعکاس تصویري ورزش زنان را براي فدراسیون ها 
این  سرعت  به  مدیران  اگرچه  کرده  است.  ارسال 
ماجرا را تکذیب کردند ولي تا همین امروز واقعیت 

چیزي دیگري را نشان مي دهد.

 امید واهي در بازي مقابل روسیه

این سیکل باطل تمام نشد. تیم ملي فوتسال در آستانه 
دومین بازي دوستانه اش این بار مقابل روسیه بود. در 
ماه هاي اخیر شاید همان دو مسابقه تنها رویدادهاي کم 
تنش ورزش زنان بودند. تماشاگران براي هر دو مسابقه 
وارد سالن شدند. کسي به خودش اجازه نداد موبایل 
خبرنگاران را بگیرد و در بازي دوم هم چندین عکاس وارد 
سالن شدند و عکس هاي زیادي هم از ان بازي منتشر 
شد. اتفاقي که همه را خوشحال و امیدوار کرد تا دیگر 

در آینده شاهد اتفاقات گذشته نباشیم. اما اینطور نشد.

 تکرار یک تراژدی مقابل اوکراین

همین چند هفته پیش بود که تیم ملي فوتسال در 
سومین بازي دوستانه اش میزبان اوکراین و متأسفانه 
بازهم داستان هاي قدیمي تکرار شد. خنده دار آنجا 
بود که تماشاگران در بازي اول وارد سالن شدند و 
موبایل هایشان را هم با خود بردند اما براي بازي دوم 
ناگهان اعالم کردند ورود ممنوع است. چیزي تغییر 
نکرده  بود اما تصمیم مدیران مسئول عوض شده  بود.

  این سلیقه هاي لعنتي 

مدیران  برخي  مي گفتند  که  بود  عبارتي  قدیم ها 
شب مي خوابند و صبح دستور جدید مي دهند. در 
ورزش زنان دقیقا چنین جوي حاکم است. مدیران 
نشسته اند  صندلي هایشان  پشت  که  مسئوالني  و 
در موقعیت هاي مشابه به هم نمي توانند تصمیمات 
و هربار داستان جدیدی  بگیرند  و یکسان  مشترک 
حاشیه سازي  از  دم  همیشه  که  مدیراني  مي سازند. 
توسط خبرنگاران مي زنند آنقدر با تصمیمات ناگهاني 
و بدون سند و مدرکشان در این مدت براي ورزش 
زنان حاشیه ساخته اند که رسانه ها هربار بعد رقابت ها 
به جاي پرداختن به نکات فني پر از این ماجراهاي زرد 
مي شوند. فریبا محمدیان به عنوان معاون زنان وزارت 
ورزش هم که باید اصلي ترین حامي و مدافع این حوزه 
باشد در تمام این موارد کاري جز سکوت نکرده و هربار 
که لب به سخن گشوده، وعده هاي سرخرمني داده 
که هنوز هیچ کدام عملي نشده  است. شرایط آنقدر 
مشوش است که اصال معلوم نیست چه کسي رئیس 
است. هربار مي گویند دستور آمده و معلوم نیست این 
دستورها از کجا مي آید. فقط خدا کند مسئول آن روز 
مسابقه از دنده چپ بیدار نشده  باشد، و اال هر چه 
بخواهد مي گوید و حاال بیا برایش از قانون و مستندات 
بگو. انگار نه انگار. سلیقه اش این است که یک روز راه 

بدهد و یک روز در را به روي هرکه مي خواهد ببندد.
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»بیل برسنن« ساکن شهر نیوجرسی تاکنون حدود ۱0 هزار 
نامه برای همسرش »کریستین« نوشته است.

در   ۱۹۷۴ سال  در  بار  اولین  برای  عاشق  زوج  این  مالقات 
کالس درسی که بیل مشغول تدریس در آن بود اتفاق افتاد. 
کریستین دانش آموز بیل بود و به گفته بیل با دیدن او رعد 
و  بیل  شد  باعث  دیدار  همین  شد.  ایجاد  دلش  در  برقی  و 
کریستین رفت و آمدشان باهم را بیشتر کنند و برای هم نامه 

و نقاشی هایشان را ارسال کنند.
پیش  سال  چند  و  داشته اند  نگه  را  نامه هایشان  تمام  آنها 
گفته  به  افتادند.  نامه ها  این  کردن  منظم  و  بایگانی  فکر  به 
را  زندگی شان  از  خاصی  روز  می خواهند  هروقت  حاال  بیل 
بررسی کنند و سراغ خاطره های آن دوران بروند از بایگانی 
منظم خود نوشته های آن دوران را بیرون می آورند. به همین 
سادگی! بیل معتقد است این نامه ها در اصل دفتر خاطرات 

زندگی عاشقانه آن هاست.

هزاران زن هرساله به بیماری سرطان سینه مبتال می شوند و 
یک چهارم این افراد بر اثر این بیماری جان خود را از دست 
می دهند. احتمال سرطان سینه افرادی که پیشینه خانوادگی 
یا  اضافه وزن دارند بیشتر است. یائسگی و کشیدن سیگار نیز 

احتمال ابتال به بیماری را افزایش می دهد.
مطالعات انجام شده از دانشگاه ناگویا ژاپن نشان داده که پیاده روی 

آرام تا ۵۵ درصد احتمال ابتال به بیماری را کاهش می دهد.
مدیر این تحقیقات می گوید: ما پیشنهاد می دهیم که افراد در 
این  کنار  پیاده روی کنند. در  طول هفته  حداقل یک ساعت 
میزان پیاده روی بهتر است برنامه ورزشی هفتگی نیز داشته 
باشند. افرادی که  اضافه وزن دارند باید بیشتر این توصیه را 
افراد  این  بدن  در  بافت های چربی  اضافه  زیرا  بگیرند،  جدی 
باعث می شود که هورمون های بیشتری تولید کنند زیاد شدن 
به  ابتال  احتمال  انسولین  و  استروژن  همچون  هورمون هایی 

بعضی سرطان ها را افزایش می دهد.

وزنتان را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
وزن ایده آل برای یک خانم با استخوان بندی معمولی و قد ۱۵۴ 

سانتی متر  ۴۵ کیلوگرم است.
حاال اگر شما کوتاه تر یا بلندتر از ۱۵۴ سانتی متر هستید ابتدا 

باید محاسبه کنید که این اختالف چند سانتی متر است؟
اگر بلندتر از ۱۵۴ سانتی متر هستید به ازای هر سانتی متر یک 
کیلو به ۴۵ کیلو اضافه کنید و اگر کوتاهتر از ۱۵۴ سانتی متر به 

ازای هر سانتی متر یک کیلو از ۴۵ کیلو کم کنید.

عدد BMI برای فردی با وزن متناسب بین ۱8.۵ تا 2۵ است 
که نشان می دهد نسبت قد به وزن یک فرد متناسب است. 
حال قدمان را اندازه می گیریم و به توان 2 می رسانیم و آن 
برای حداکثر وزن  برای حداقل و عدد 2۵  را در عدد ۱8/۵ 

متناسب با قدمان ضرب می کنیم.
دو مقدار بیشینه و کمینه حد باال و پایین وزن ایده آل را نشان 
می دهد. البته این تست برای زنان ورزشکار و باردار در شرایط 

گوناگون توصیه نمی شود.

مردی که ۴۰ سال 
برای همسرش نامه نوشت

B M I  تست

پیشگیری ساده
 از شایع ترین سرطان  زنان

محاسبه وزن ایده آل
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فریبا سلیمانی: تالش دختران  والیبال نشسته باید دیده شود

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران موفق شد در رقابت های انتخابی آسیا و اقیانوسیه به مقام سوم برسد و سهمیه رقابت های جهانی هلند 
را کسب کند. زنان والیبال نشسته ایران در رقابت های جهانی کار دشواری دارد اما هدف این تیم حضور شایسته در بازی های آسیایی است.

فریبا سلیمانی سرمربی این تیم به آریادخت گفت: تیم ملی 
والیبال نشسته زنان ایران نسبت به پارالمپیک ریو جوان گرایی 
زیاد انجام داده است و تعداد خیلی کمی از با تجربه ها در 
تیم مانده اند. میانگین سنی تیم به حدود 2۵ سال رسیده 
است و به همین دلیل تغییرات در تیم زیاد است. با این حال 
هماهنگی خوبی در تیم وجود دارد و از این بایت نگرانی ندارم.

سلیمانی درباره رقابت های جهانی هلند گفت: رقابت های 
جهانی هلند برای ما حکم دیدارهای تدارکاتی را دارد چراکه 
واقعا در آن بازی ها کار دشوار است و حریفان قدرتمندی در 
هلند حاضر هستند. این رقابت ها به اندازه سه اردوی تدارکاتی 
برای آمادگی بازی های آسیایی ارزش دارد. ما می خواهیم 
برای  هرمسابقه ای  از  و  بگیرم  را  المپیک 2020  سهمیه 
آماده سازی استفاده می کنیم. اردوهایمان را از فروردین شروع 

کردیم و خیلی خوب کار کردیم و فکر می کنم به شرایطی که 
در اردوی ابتدایی در نظر داشتیم رسیدیم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران ادامه داد: تالش 
می کنیم در هلند بازی های خوبی انجام بدهیم و نماینده 
شایسته ای باشیم. به دلیل اینکه رقابت های جهانی قبل از 
بازی های آسیایی جاکارتاست آن را به فال نیک می گیریم. 
قطعا رقابت های جهانی خیلی سنگین است و امیدوارم کمک 

کند تا در جاکارتا به هدف موردنظر برسیم.
نیز  جاکارتا  آسیایی  بازی های  در  ایران  حریفان  درباره  او 
گفت: تیم های آسیایی شرقی در بخش زنان ورزش قوی 
دارند. این اتفاق نه تنها در والیبال بلکه در بیشتر رشته های 
ورزشی وجود دارد و شاید این کار را برای ما سخت کند. 
البته این موضوع از سوی دیگر می تواند خوشحال کننده باشد 

که ما می توانیم با قدرت های جهان بازی کنیم اما خب در 
هرصورت کار دشوار می شود. چین قدرت بالمنازع است و 
ژاپن هم عملکرد خیلی خوبی دارد. بردن ژاپن خیلی سخت 
است چراکه من خبر دارم نسبت به گذشته تفاوت فراوانی 
کرده اند. آن ها تورنمنت های فراوانی را تجربه کردند و بردن 
از  انتظارش  نیست.سلیمانی درباره  ژاپن هم خیلی آسان 
مسئوالن گفت: با وجود اینکه دختران والیبال نشسته شرایط 
خاص دارند اما تمام تالش خود را می کنند. من هیچ گاه 
آن ها را معلول نمی دانم و خودشان هم این را باور کردند. 
خیلی خوب است که همان طور که آن ها تالش می کنند، از 
سوی مسئوالن هم موردتوجه قرار بگیرند و دیده شوند. آقای 
رضایی واقعا حمایت فراوانی از بانوان می کند و باید از او تشکر 

کنم که هوای دختران والیبال نشسته را دارد.

: جایزه من متعلق به  تمام زنان ایران است  زهرا نعمتی
زهرا نعمتی قهرمان تیروکمان پارالمپیک لندن و ریو از سوی فدراسیون جهانی و البته  با آرای مردم به عنوان بهترین کماندار معلول سال معرفی شد. فدراسیون جهانی تیر و کمان 

یادبودی را به این کماندار داد که در حاشیه نشست کمیسیون ورزشکاران به وی اهدا شد.
اودرباره اعطای نشان افتخار فدراسیون جهانی تیروکمان به خبرنگار آریا دخت گفت: من این جایزه را لطف و عنایت مردم ایران می  دانم. جایزه  های زیادی را به دست آوردم و در 
آینده هم به دست می آورم اما جایزه ای که با رأی مردم به من برسد، طعم دیگری برایم دارد. محبت مردم عزیز و دوست داشتنی ایران و دعاهایشان همیشه پشت سر من بوده است.

قهرمان پارالمپیک گفت: برای این جایزه و خوشحال کردن مردم  همیشه تالش کردم و آن ها به من انگیزه داده اند. من برای رسیدن به اهدافم از کسانی که به من کمک کرده اند از 
جمله کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک تشکر می کنم. اینکه یک ورزشکار از پارالمپیک به المپیک می رود، یعنی حمایت قوی پشت او وجود داشته است. نعمتی در ادامه گفت: این 
جایزه متعلق به تمام زنان ایرانی به ویژه زنان ورزشکار است. امیدوارم در آینده جوایز بیشتری از سوی زنان ورزشکار به نام ایران کسب شود. همیشه زنان ما ثابت کردند می توانند بهترین 
باشند امیدوارم با حمایت کمیته المپیک و پاراالمپیک سال های آینده مدال های بیشتری کسب کنیم. در اوج ماندن از کسب مدال سخت تر است و حفظ آن نیازمند حمایت مردم و 
مسئوالن است. این اتفاق برای من افتاده و امیدوارم با دعای خیر مردم ادامه داشته باشد. او درباره حضورش در بازی های آسیایی جاکارتا گفت: فعال اوضاع فدراسیون تیروکمان مساعد 

نیست و من تصمیمی در این باره نگرفته ام. قطعا بعد از انتخابی رئیس این فدراسیون درباره آن صحبت می کنم.
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1. همه سطر و ستون ها شامل اعداد بین 
1 تا 9 باشد.

2. در هیچ سطری عدد تکراری نباشد.
۳. در هیچ ستونی عدد تکراری نباشد.
4. در هیچ بلوکی عدد تکراری نباشد.

راه  از  زده  سر  معموال  خوب  خبرهای  فروردین: 
نمی رسند، باید برای آن برنامه ریزی کنید

مهر: گاهی یک فنجان چای داغ در کنار عزیزان تنها 
راه حل تحمل مشکالت پیش رو است

کانون  در  همیشه  از  بیش  روزها  این  اردیبهشت: 
توجه هستید، مغرور نشوید

آبان: شانس در خدمت ذهن آماده است پس منتظر آن 
باشید تا خبرهای خوبی بشنوید

خرداد: هیچ نگرانی به دل راه ندهید، همیشه توانایی 
شما بزرگتر از مشکالت پیش رویتان است

آذر: حواستان به پول هایتان باشد یک سرمایه گذاری 
درست شما را به آرزویتان می رساند

تیر: خوشبختی در افق فردای شما پنهان نشده بلکه 
در حال خوب امروزتان تفسیر می شود

بهترین  به  کائنات  تا  اجازه دهید  نکنید،  دی: عجله 
شکل روزهای خوب را برایتان نقاشی کند

از دست رفتن دوستان نمی  بهای  به  مرداد: قدرت 
تواند سعادت راه به همراه داشته باشد

بهمن: این همه اصرار برای مقاومت در برابر سرنوشت 
تنها خستگی را برایتان به ارمغان می آورد

شهریور: همیشه یک جای کار ایراد دارد اما این دلیل 
آن نیست که دست از ادامه راه بکشیم

اسفند: نباید تالش کنید تا اطرافیانتان اصالح شوند، 
ابتدا خودتان را اصالح کنید
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