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نشریه الکترونیک ورزش زنان ایران

مهرسان؛ خانه هنر، فرهنگ 
و اسکواش!

فصل متفاوت پاپی
12 گل و 14 پاس گل

ونا سایه کر

قهرماانن
لیگ تکواندو تعطیل نشد

فراکوتی؛ آخرین سد عباسعلی

سالمتی ام را بگیر 
 اما لیگم را نه !

حمیده امروز در اتریش
طالیی می شود؟

دردسر همیشگی رزیتا ؛ خانم ژیائو!

بزنگاه تاریخی زندگی نازنین مالیی

رزیتا علیپور؛ دست خالی در سالزبورگ

المپیک منتظر اوست ؛ او را تماشا می کنیم
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استان هایادداشت سردبیر

دیدگاه

عکس:  سارا سعادت

فصیحی و تریبون خیرخواهی 

فرزانه فصیحی دو و میدانی کار برجسته 
ایران مهمان برنامه تلویزیونی دورهمی 
با اجرای مهران مدیری بود و در بخشی 
از صحبت هایش در شمایل نماینده ای 
برای دختران ورزشکار ایران ظاهر شد 
و از مشکالت مالی و نبود اسپانسرها 
گفت. او از این تریبون استفاده کرد تا 
صدای دختران ورزشکار ایران باشد، 
المپیک گفت و  به سهمیه  امیدش  از 
روزهای سختی که سپری کرده است. 
خیرخواهی برای دیگران، یک ویژگی 
روشن و بارز برای رشد انسان است. در 
هر حال روزی همه مدال ها، افتخارات و 
موفقیت ها به نقطه پایان خود می رسند، 
از راه  چهره های جدیدتر و جذاب تر 
می رسند و همچنین روزهای ناتوانی 
و گمنامی. در آن نقطه، تمام روزهایی 
که در دنیای ورزش سپری شده، چه 
و  پر سر  افتخارات  و  شیرین  لحظات 
صدا و به یادماندنی و چه ساعات شوم 
و ناکامی و مرارت، اگر به ورزشکار 
راستین،  انسانی  به  شدن  تبدیل  برای 
قدرتمند و بخشنده کمک کرده باشد 
مسیری مثمر ثمر بوده است. از فرزانه 
در  تبحرش  از  نظر  صرف  فصیحی، 
سریع دویدن در یک مسافت مشخص، 
آنچه را به خاطر خواهم سپرد این است 
که او با رویی گشاده تریبون دختران 
بیان  برای  را  و فرصت  ورزشکار شد 
دغدغه هم کیشان خود مغتنم شمرد. 
فرزانه فصیحی، نمادی برای جنگیدن 
بگویید  شاید  است.  کردن  تالش  و 
اما  شده  فراهم  او  رشد  برای  شرایط 
و  ایثار  خواستن،  نقش  می توان  آیا 
جنگیدن را نادیده گرفت. البته که او 
هنوز کارهای زیادی برای انجام دارد 
ماه  چند  همین  در  و  جا  همین  تا  اما 
اخیر نشان داده که مقاومتش در برابر 
بخش  الهام  و  ساز  الگو  نامالیمات، 
هنوز  یا  که  است  ورزشکارانی  برای 
راه خود را پیدا نکرده اند و یا در طی 
طریق و بهره مندی از استعدادهایشان 
نمادی  او  ندارند.  و کافی  عزم جدی 
است برای "هرگز نگو هرگز".  برای 

خیرخواهی.

کریم بهرامی رییس هیات فوتبال استان قم در تازه ترین اظهار نظر خود 
درباره فوت الهام شیخی به دلیل ابتال به کرونا اعالم کرده الهام شیخی با 
بیماری دیگری نیز روبرو بوده و مشخص نیست او به دلیل کرونا فوت 

کرده باشد.
کریم بهرامی درخصوص خبر منتشر شده درباره فوت فوتسالیست قمی 
با نام الهام شیخی اظهار داشت: خانم الهام شیخی که در رسانه ها با عنوان 
او اسم برده شده هیچگاه در تیم ملی حضور  از  این استان  فوتسالیست 
نداشته است و هنوز نیز مشخص نیست بر اثر کرونا فوت کرده است یا خیر. 
همچنین این بازیکن پنج، شش ماه به خاطر بیماری بازی نمی کرده است و 
این موضوع را مربی این بازیکن نیز تایید می کند که آخرین بار که خانم 

شیخی به سالن فوتسال رفته مربوط به پنج ماه پیش است.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در این روزها بازار شایعه داغ است و هرکسی 
که فوت می کند عنوان می شود به خاطر کرونا بوده درصورتی که هنوز 
برای خانم شیخی مشخص نیست فوت ایشان بر اثر کرونا بوده است یا خیر. 
همچنین قبل از این اتفاق در چند ماه گذشته این بازیکن تحت درمان بوده 

هرچند مریضی او اعالم نشده است.

مسابقات برون مرزی اعم از آسیایی و جهانی یکی پس از دیگری در حال 
تعویق است. تعویق به این معنی است که این مسابقات در زمان ثانویه و در 
مکانی جدید برگزار می شود. همین موضوع از یک سو و اهمیت کسب 
سهمیه المپیک توکیو یا کسب عنوان در مسابقات قهرمانی آسیا سبب شده 
اردوی تیم های ملی زنان در چند رشته هنوز هم برقرار باشد. فدراسیون ها 
این دغدغه را دارند که تعطیلی تمرینات سبب آسیب به وضعیت آمادگی 
ورزشکاران ملی شود و از سوی دیگر این ایده وجود دارد که  فاصله 
تیم های  که  نیست  زیاد  قدر  آن  معوقه  مسابقات  برگزاری  جدید  زمان 
ملی دوباره برای آماده سازی تشکیل اردو دهند. به همین دلیل است که 
ریسک ادامه تمرینات در تیم های ملی پذیرفته شده است. اکنون سوال این 
است که آیا این اقدام سالمتی بازیکنان و مربیان را به خطر نمی اندازد؟ 
راهکار فدراسیون ها این است که بازیکنان و مربیان را در شرایط بسته و 
شبیه به قرنطینه حفاظت کنند. این یعنی ارتباط بیرونی اعضای تیم ملی به 
حداقل ممکن می رسد. اینکه به بازیکن ملی و مربی بگویید به خانه ات نرو 
یا خانواده ات را نبین، امکانپذیر اما دارای تبعات روانی خاص خود بر روی 
نفرات به ویژه بازیکنان جوان است. نگرانی اصلی این است که ویروس 
وارد اردو شود و در تمرینات هم ارتباط فیزیکی بازیکنان با هم موردی 
نیست که قابل اجتناب باشد پس کافی است یک بازیکن  مبتال شود و آن 
گاه یک تیم ملی کامل در خطر از دست دادن تمام رویداد قرار می گیرد و 

از آن گذشته، سالمتی و آینده آنها با خطر روبرو می شود.
آن چه باقی ماندگان در شرایط تمرین آن را تجربه می کنند چیزی فراتر از 
ایثار است. در شرایطی که تعطیالت سال نو نزدیک است آن ها امیدوارند 
موج شیوع فروکش کند. شیوع کرونا حاال به معنای فشار روانی بیشتر روی 

ملی پوشان است. این یک آزمون جدید است.

حامد اسماعیلی
سردبیر

سوال روز ؛ الهام شیخی در اثر بیماری 
دیگری فوت کرد؟

تیم های ملی در تنگنا
 فشار روانی قرنطینه

سایه کرونا ؛ از الهام شیخی تا لیگ های روی هوا
کرونا حاال چهره اول اجتماع است. 
همه چیز را درگیر خود کرده و بر 
افکنده  سایه  عمومی  های  دغدغه 
درباره  که  چیزی  خالف  بر  است. 
آسیب ناپذیر بودن  جوانان در ابتال 
به ویروس کرونا عنوان می شد الهام 
شیخی یک فوتسالیست جوان قمی 
بر اثر ابتال به این ویروس درگذشت.

الهام شیخی؛ یکی از اولین 
مبتالیان

 23 فوتسالیست  یک  شیخی  الهام 
به  و  سالگی   15 از  که  بود  ساله 
صورت پراکنده و نه دائمی، فوتسال 
بازی می کرد. او البته بر خالف آن 
چه برخی رسانه ها نوشتند نه بازیکن 
تیم ملی بود و نه سابقه ای در سطح 
او  داشت.  ایران  زنان  فوتسال  عالی 
در دوران ورزشی خود بازیکنی در 
قابل  افتخار  استانی  مسابقات  سطح 
توجهی نداشت با این حال ابتالی او 
به کرونا و کشیده شدن به کام مرگ 
او  به سوی  نگاه عمومی  سبب شد 

جلب شود.
او  که  افتاد  اتفاق  زمانی  او  مرگ 
بیمارستان  در  متمادی  روزهای 
او می  نزدیکان  بود.  مراقبت  تحت 
گویند او زمانی به این بیماری مبتال 
شده که هنوز عموم جامعه از موج 
نداشتند.  خبر  ایران  در  بیماری  این 
به عبارت بهتر الهام شیخی یکی از 
اولین مبتالیان به کرونا بوده است و 
شاید اگر این اتفاق دیرتر رخ می داد 
با افزایش تمهیدات پزشکی، مجالی 
برای زنده ماندن وی یافت می شود. 

خانواداه الهام قرنطینه شدند
ابتال  زمان  در  گرچه  شیخی  الهام 
از تمرین و  به کرونا مدت ها دور 
فوتسال بود اما در مورد زمینه بیماری 
همین  و  دارد  وجود  او شک  قبلی 
موضوع توجه ورزشکاران را به خود 

جلب کرد.
 بسیاری از اعضای خانواده ورزش 
یک  الهام  که  این  وجود  با  زنان 

را جزئی  او  نبود  ای  بازیکن حرفه 
خانواده  غم  در  را  خود  و  خود  از 
اش شریک دانستند. البته  موضوع 
غم انگیز دیگر این است که تمامی 
قرنطینه  اعضای خانواده وی تحت 
هستند. آن ها در حالی باید با این غم 
کنار بیایند که نمی توانند برای الهام 
از دست رفته سوگواری و در تدفین 

او شرکت کنند.
کرونا چه بر سر ورزش زنان 

آورد؟
همه چیز روال خود را طی می کرد 
که سر و کله کرونا پیدا شد. لیگ 
بسکتبال  فینال  شد،  تعطیل  والیبال 
نیمه  در  فوتسال  لیگ  و  شد  معلق 
نهایی، یخ زد. برخی از اردوهای ملی 
نیز تعطیل شده است و ورزشکارانی 
که بخواهند از ایران خارج شوند یا 
وارد ایران شوند دچار مشکل شده 
اند. مسابقات مختلف آتی آسیایی و 
بین المللی لغو شده که از جمله آن  
می توان به تکواندوی قهرمانی آسیا 
و قایقرانی رویینگ انتخابی المپیک 
و  فوتبال  برتر  لیگ  کرد.  اشاره 
کاراته و ووشو نیز تعطیل شده است 
و وضعیت لیگ تکواندو نیز احتماال 
به همین سرنوشت دچار خواهد شد. 
فدراسیونی  تنها  هندبال  فدراسیون 
است که لیگ آن درست پیش از 
شیوع کرونا به پایان رسید و دغدغه 

دیگر فدراسیون ها را ندارد.
فقط  قهرمان  تعیین  برای  بسکتبال 
یک یا 2 بازی از فینال خود را باقی 
وضعیت  این  در  اما  بیند  می  مانده 
چه  تا  دانند  نمی  بهمن  و  گرگان 
باید  فشاری  سطح  چه  با  و  زمانی 
بازیکنان خود را در شرایط تمرین 
حفظ کنند. در لیگ والیبال اوضاع 
های  بازی  است.  بدتر  جا  همه  از 
زیادی تا پایان مرحله گروهی مانده 
و پس از آن نیز پلی آف در پیش 
است. باشگاه های والیبال بازیکنان 
این  و  اند  کرده  مرخص  را  خود 
به  ها  تیم  آمادگی  سطح  به  اتفاق 

شدت آسیب می زند.
برگشت  دیدارهای  فوتسال،  در 
و  اهواز  در  برتر  لیگ  نهایی  نیمه 
رفسنجان  بازی  شد.  لغو  رفسنجان 
بین مس رفسنجان و هیئت خراسان 
تیم  که  شد  لغو  حالی  در  رضوی 
میهمان از سه شنبه در رفسنجان بود 
اما صبح پنج شنبه اعالم شد که بازی 
برگزار نمی شود در نتیجه خراسانی 
ها با انبوهی از هزینه بی ثمر به خانه 
در  نیز  سایپا  بازیکنان  و  برگشتند 
به   پرواز،  پای  و  مهرآباد  فرودگاه 
جای اهواز به خانه هایشان رفتند. در 
فوتبال چند هفته بیشتر به پایان لیگ 
باقی نمانده اما شهرداری بم مجبور 
است جشن قهرمانی اش را در بهار 

گرم بم برپا کند.
تا کی طول می کشد؟

کسی به درستی نمی داند چه زمانی 
شویم.  می  خالص  کرونا  شر  از 
گرچه تصمیم اولیه برتعلیق مسابقات 
منابع  اما  بوده  روزه  ای 10  بازه  در 
پس  تا  چیز  همه  گویند  می  آگاه 
و  است  تعطیل  نوروز  تعطیالت  از 
نمی  برگزار  ورزشی  رویداد  هیچ 
شود. این وضعیت، فدراسیون های 
لیگ  کردن  تمام  برای  را  ورزشی 
قرار  فشار  تحت  آینده  بهار  در  ها 
مربیان  ها،  باشگاه  برای  و  می دهد 
آنها  است.  درسرساز  بازیکنان  و 
و  بروند  اجباری  استراحت  به  باید 
و  نو  از  را  چیز  همه  بازگشت،  در 
شرایط  در  دیگر  که  هایی  بدن  با 

مسابقه نیستند کار را ادامه دهند. این 
کروناست. 

افزایش  از  هراس  دیگر  سوی  از 
شیوع کرونا سبب شده است تمامی 
رویدادهای ورزشی جهان در 6 ماهه 
آغازین سال 2020 نیز یا لغو شود یا 

در خطر لغو قرار گیرد.
در  که  ورزشکارانی  کنید  تصور 
سراسر جهان حضور در یک رویداد 
داده  قرار  خود  هدف  را  مسابقاتی 
تمرین  آن  برای  ها  مدت  و  بودند 
کرده اند و اکنون نمی دانند آیا آن 
مسابقات برگزار می شود یا خیر و 
بر چه  ها  آن  می شود  برگزار  اگر 
مبنای زمانی باید آمادگی جسمانی 

خود را حفظ کنند.
ترین  مهم  توکیو،   2020 المپیک 
در  قضا  از  که  است  سال  رویداد 
منشا  قدمی  یکی  در  و  آسیا  شرق 
المللی  بین  دارد. کمیته  قرار  کرونا 
وضعیت  که  کرده  اعالم  المپیک 
کرونا را زیر نظر دارد. پیش از این 
به خاطر جنگ  المپیک هرگز جز 
تنها  حقیقت،  در  بود.  نشده  لغو 
جنگ جهانی دوم بود که برگزاری 
المپیک را متوقف کرده بود و حاال 
جهان درگیر شیوعی است که آن 
حتی  توانسته  که  دارد  قدرت  قدر 
برگزاری المپیک را نیز تهدید کند. 
ابعاد  جامعه جهانی ورزش در همه 
و سطوح تحت تاثیر ویروسی قرار 
را  بیشتری  افراد  روز  هر  که  دارد 

مبتال می کند. 

لیگ تعطیل، باشگاه ها و تیم های ملی سردرگم

 درباره معصومه اسماعیل زاده
ستاره ای در اوج پختگی
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دست کرونا به خون یک دختر فوتسالیست آلوده شد

ارباب حلقه ها



قهرماانن : شکست برابر رقیب 
همیشگی.

رزیتا علیپور 
یان  ژیائو  و 

یکدیگر  زمانیکه  
تاتامی  روی  را 

دوستی  انگار  می بینند 
می  مالقات  را  همیشگی 

هم  با  قدر  آن  آنها  کنند. 
مسابقه داده اند که چیزی بیش 

برابر همین چینی،  برابر یکدیگرند. شکست  از یک رقیب 
سبب شد رزیتا علیپور در سومین مرحله لیگ جهانی کاراته 

پرمیر لیگ در سالزبورگ اتریش راهی به سکو پیدا نکند.
رزیتا علیپور در وزن منهای ۶۱ کیلو شروع خوبی داشت. 
از  نشان  برزیلی  دلیمای  استفانی  برابر  او  یک  بر   ۹ برتری 
آمادگی و انگیزه باالی او داشت اما کار به تدریج برای او 
دشوار شد. در دور دوم او به سختی توانست نایلیا گاتالینای 
روس را شکست دهد. بازی در وقت معمول با تساوی ۵ بر 
۵ به پایان رسید و رزیتا در هانتی و با رای داوران برنده اعالم 
شد و از مهلکه حریف روس گریخت. چالش اصلی او در 
دور سوم و برابر رقیب همیشگی اش بود. ژیائو یان چینی، 
حریفی است که رزیتا علیپور معموالً در اغلب رویدادها با او 
روبرو می شود و البته سهم ژیائو در اغلب مسابقات پیروزی 
بوده است. گرچه رزیتا هرگز حریف آسانی برای نفر اول 
رنکینگ کاراته جهان در این وزن نبوده اما او ثابت کرده که 
چرا بهترین است. نبرد او و رزیتا علیپور در تاتامی سالزبورگ 
این  با وجود  رسید.  پایان  به  نماینده چین  بر ۲  برتری ۳  با 
برسد  فینال  به  ژیائو  داشت که  زیادی  امید  رزیتا  شکست، 
تا او هم بتواند در جدول شانس مجدد برای برنز بجنگد اما 
شکست غیر منتظره ژیائو یان برابر مروه کوبان ترکیه ای سبب 
شد هم نماینده چین متوقف شود و هم رییتا به پایان راهش 
در اتریش برسد.. این حذف، پس از آن رخ داد که علیپور در 
دوره گذشته کاراته وان در دوبی صاحب مدال برنز شده بود
حاصل کار رزیتا در ۳ دوره کاراته وان و یک دوره سری آ 
از ابتدای سال ۲۰۲۰ یک طال در سری آ شیلی و یک برنز در 

پرمیر لیگ دوبی بوده است.

وزیر صنعت:

 توسعه صادرات در شرایط کنونی 
راه نجات کشور است

اربابحلقهها

دختربازیهایبزرگقهرمانیپنجمراجشنمیگیرد؟

سرمرب تیم ملی تیراندازی تفنگ

فشنگ خریده ایم اما برای تمرین 
فشنگ نداریم

سرمربی تیم ملی تیراندازی تفنگ گفت:  از هانوفر تعدادی 
فشنگ خریدیم که هنوز بدستمان نرسیده است و در حالی باید 

تمریناتمان را آغاز کنیم که  اصال فشنگ نداریم.
الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ در گفت و گو با ایسنا 
در مورد مشکل فشنگ تمرینی تیم ملی  که بارها درباره آن 
صحبت شده گفت: تجهیزات اصلی در جریان اردوی تیم 
ملی در هانوفر آلمان خریداری شد. بیشتر تجهیزاتی که 
نیاز داشتیم را توانستیم تهیه کنیم. هر چند که تعدادی از 
آن ها مانده که امیدوارم در مسابقات مونیخ بتوانیم آن ها را 
خریداری کنیم. در مورد فشنگ هم توانستیم تست فشنگ 
انجام دهیم و تعدادی فشنگ بخریم هر چند که متاسفانه 
هنوز به دست ما نرسیده است. عاجزانه از تمام کسانی که 
می توانند به ما کمک کنند که فشنگ های ما زودتر آزاد 
شود می خواهم اقدامات الزم را انجام دهند. اگر بخواهیم 

اردوهای خود را آغاز کنیم اصال فشنگ نداریم.
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فرکانس ورزش
با ما حرف بزنید

اگر جای هر چیزی را در این صفحه خالی می بینید با ما ارتباط بگیرید. قهرمانان حرکتی تازه برای دختران ورزشکار ایران است. از ایده 
های شما استفاده می کنیم. به ما بگویید چه ایده ای دارید. قهرمانان متعلق به همه ورزشکاران، داوران، مربیان، عالقمندان، هیئت های 

ورزشی و باشگاه ها در سراسر کشور است. قهرمانان را به اشتراک بگذارید و بخشی از خانواده باشید 
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کاراته وان

موضوع فوت مرحومه الهام شیخی بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا باز هم مهر تاییدی بر فقدان تخصص در حوزه 
بود.  اسم و رسم دار  بعضاً  نزد رسانه های  زنان  ورزش 
پس از اینکه اعالم شد الهام شیخی فوت کرده است او 
از طریق خروجی برخی رسانه ها به تیم ملی لینک شد 
در حالی که هیچ سندی درباره حضور او حتی به طور 
مقطعی در تیم های ملی هم وجود نداشت. گروهی از 
خروجی ها نیز که به اعتبار خبر اهمیتی نمی دهند و بیشتر 
به دنبال کلیک و الیک هستند بالفاصله با تیتر بازیکن 
این خبر  اثر کرونا فوت شد  بر  سابق تیم ملی فوتسال 
را منتشر کردند. قسمت جالب تر قضیه ۲۴ ساعت بعد 
الهام شیخی دیگر که فوتسالیستی  بود زمانی که یک 
اصفهانی بوده کلیپی منتشر کرد که در آن فوت خود 
را تکذیب کرده بود و البته گفته بود که الهام شیخی 
با وی تفاوت دارد و حتی  از قم بوده  که فوتسالیستی 
برای همنام قمی خود آرزوی مغفرت کرد. رسانه های 
شتاب زده و فاقد تخصص نیز دوباره حماسه آفریدند و 
اصل خبر را به طور کامل تکذیب کردند و گفتند خبر 
فوت الهام شیخی صحت ندارد و تکذیب شده است. 
آنها احتماالً حتی ویدئوی دختر اصفهانی را اصاًل ندیده 
بودند و خواندن یک تیتر در یک کانال تلگرامی اکتفا 
کردند. برای کمبود اطالعات کافی نزد برخی از رسانه ها 
در زمینه ورزش زنان نمونه های پرشماری وجود دارد. 
آنها گاهی از سر این ناآگاهی سوژه های نامناسب برای 
پرداختن و بولد کردن را انتخاب می کنند، مطالبی که 
سرشار از نبود اشراف به موضوع است منتشر می کنند 
مورد  در  گزارش هایی  آشنا،  و  سفارش  و  تماس  با  و 
یک ورزشکار خاص به نمایش عمومی می گذارند که 
برای ورزش  قائل شدن جایگاه  دارد.  عوامانه  مصرفی 

زنان پیشکش؛ الاقل آدرس اشتباه به مخاطب ندهید! 

ملی پوش قایقرانی اساللوم ایران این روزها دور از 
خانه خود را برای رقابت های انتخابی المپیک آماده 
برای  می کند. رکسانا رازقیان ملی پوش اساللوم که 
حضوری موفق در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی 
آماده  اردوی  برگزاری  برای  مهیا می شود  المپیک  
انتخابی  مسابقات  زمان  تا  و  شد  فرانسه  راهی  سازی 

المپیک در این کشور تمرین خواهد کرد.
بزند  به آب  تایلند  باید فروردین ماه در  رازقیان که 
مستقیم  طور  به  و  می کند  تمرین  فرانسه  پو  شهر  در 
راهی مسابقات خواهد شد. رقابت های قهرمانی آسیا 
تا ۵ فروردین  ۹۹ در  المپیک اساللوم  ۳  انتخابی  و 
تایلند برگزار می شود و ملی پوش کشورمان با حمایت 
حامیان مالی در فرانسه اردو زده و به تمریناتش ادامه 

می دهد و از همین کشور راهی تایلند می شود.

یادداشت

قایقرانی
رکسانا رازقیان در فرانسه اردو زد 

 درباره معصومه اسماعیل زاده؛ ستاره ای در اوج پختگی

و  ساله   ۳۰ بازیکن  پاپی  سحر   : قهرماانن 
محبوب حفاری پس از آسیب دیدگی در 
بازی رفت نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال 
در تهران برابر سایپا دچار آسیب دیدگی 
شدید از ناحیه ساق پا شد و بالفاصله تحت 

قرار  جراحی  عمل 
این  در  گرفت. 
 ۴ حفاری  بازی 
و  شد  پیروز   ۳ بر 
 ۲ نیز  پاپی  سحر 
رساند  ثمر  به  گل 
او  زیبای  روز  اما 
به  مصدومیت  با 
تلخی گرایید. حاال 
جراحی  عمل  او 
موفقیت  با  را  خود 
گذاشته  سر  پشت 
و می گوید که تا ۲ 
ماه دگیر می تواند پا 

به توپ شود.
سحر پاپی یکی از 
کاروان بزرگ آسیب دیدگان لیگ برتر 
و  رفته  باال  لیگ  تعداد مصدومان  است. 
سحر پاپی تا پیش از دیدارهای برگشت 

نیمه نهایی، آخرین این جمع است.
 پاپی در حفاری همراه با خواهرش یکی 
و  ساله   ۳۰ او  است.  تیم  مهم  عناصر  از 

در  و  هستند  ساله   ۲۹ فاطمه  خواهرش 
آنها سال ها  اندیمشک زندگی می کنند. 
تیمی  موفقیت های  از  بخشی  که  است 
حفاری اهواز در لیگ برتر فوتسال هستند.
بود که  سال  می گوید: چند  پاپی  سحر 
تالش می کردم عنوان بهترین گلزن لیگ 
را به دست بیاورم. به هر حال گاهی اوضاع 
امسال  نمی رود.  پیش  خواسته ها  طبق 
تصمیم گرفتم در خدمت تیم باشم و دیگر 

به کسب عنوان شخصی فکر نکنم.
به  گل   ۱۲ امسال  سحر  وجود  این  با 
هم  به  نیز  گل  پاس   ۱۴ و  رسانده  ثمر 
تیمی هایش داده است. عملکردی شاخص 
و منطبق با برنامه حفاری. زمانی که پس از 
بازی با سایپا جراحی کرد فصل برای او 
تمام شده بود مگر اینکه تعلیق مسابقات به 
دلیل شیوع کرونا آن قدر به طول بینجامد 
که سحر پاپی فرصت بازگشت را داشته 
باشد که البته بعید است. کرونا البته ممکن 
است سبب تعویق مسابقات قهرمانی آسیا 
شود و سحر پاپی نیم نگاهی به آسیا هم 
دارد. او عنوان می کند: دوست داشتم زیر 

نظر سرمربی تیم ملی کار کنم. شهناز یاری 
مربی فوق العاده ای است اما این آسیب 
کار من را برای حضور در تیم ملی سخت 
البته اگر کرونا مسابقات قهرمانی  کرده. 
آسیا را به تعویق بیندازد و در تیم ملی به 
من نیاز باشد، از اینکه دوباره ملی پوش 
شوم خیلی خوشحال می شوم. هنوز عطش 

بازی در تیم ملی را دارم.
سحر  البته یک بار در آسیا جام قهرمانی 
را باالی سر برده است. در جریان اولین 
قهرمانی ایران در قاره، او بخشی از تیمی 

بود که در سال ۲۰۱۵ قهرمان شد.
برتر  لیگ  در  حضور  فصل   ۹ از  پس 
تبدیل  آبدیده  بازیکنی  به  او  فوتسال، 
قهرمان  حفاری  امسال  اگر  است.  شده 
شود او برای پنجمین بار این عنوان را به 
دست آورده اما در همین روزهای آسیب 
دیدگی، چشم امید او به آخرین شانس 
برای حضور در تیم ملی است. او همچنان 
دختر بازی های بزرگ و سراپا شوق برای 
بازی کردن است و با عبور از ۳۰ سالگی، 

دوران تازه ای برای او آغاز خواهد شد.

فصل متفاوت پاپی؛ ۱۲ گل و ۱۴ پاس گل

حمیده امروز در سالزبورگ
 طالیی می شود؟

تنها  ایران  کاراته  ستاره  عباسعلی  حمیده   : قهرماانن 
جهانی  لیگ  سوم  مرحله  در  زنان  کاراته  مدال 
کرده  قطعی  را  اتریش  سالزبورگ  در  کاراته 
این  طالی  مدال  کسب  برای  یکشنبه  امروز  و 
می رود. ایتالیایی  کایی  کاراته  مصاف  به  مسابقات 

اول  دور  در  کیلوگرم   ۶۸ اضافه  به  دسته  در  حمیده 
برابر الساندرا استوبلوا از بلغارستان ۵ بر صفر پیروز شد. 
استوبلوا همان کاراته کایی بود که در نیمه نهایی کاراته 
وان پاریس برابر نماینده ایران شکست خورده بود و این 
شکست دوباره برای او تکرار شد. حمیده در دور دوم 
چنیز جمی از تونس را ۳ بر صفر از پیش رو برداشت. 
پیروزی ۲ بر صفر برابر سوفیا برولتسوآ از قزاقستان که 
محسوب   ۲۰۱۹ سال  وان های  کاراته  شاخص  چهره 
می شود حمیده عباسعلی را به نیمه نهایی رساند. پیروزی 
حمیده در یک بازی انتقامی علیه حریف قزاق رخ داد 
زیرا ۲ هفته قبل در کاراته وان دوبی، حمیده با شکست ۲ 
بر صفر برابر همین کاراته کا از دور مسابقات حذف شده 
بود و نوبت انتقام برای حمیده خیلی زود از راه رسید.

با صعود عباسعلی به نیمه نهایی، در این مرحله، ماریا 
تورس گارسیا از اسپانیا حریف چغر و سرسختی برای 
حمیده بود اما رقابت نفس گیر ۲ کاراته کا با برتری ۴ 
بر ۳ دختر ایرانی به پایان رسید. حاال حمیده این فرصت 
ایتالیا  از  فراکوتی  بر سیلیو  پیروزی  با  امروز  تا  را دارد 
طالیی دلچسب از کاراته وان اتریش را به دست بیاورد.

با  پاریس  در   ۲۰۲۰ وان  کاراته  مرحله  اولین  در  حمیده 
بود و می تواند در  شکست حریف ترک خود طالیی شده 
از آن  را  از سومین کاراته وان سال  سالزبورگ دومین طال 
خود کند. حاال همه چیز برای حضور او در المپیک فراهم 
است و او هر روز ما را به کسب مدال المپیکی برای کاراته 
زنان ایران امیدوارتر می کند. سال ۲۰۲۰ برای او فوق العاده 
لیگ  مرحله  اولین  در  عباسعلی  حمیده  است.  رفته  پیش 
کاراته وان سری آ در شیلی طال گرفت، در پاریس طالیی 
می بیند. خود  قدمی  یک  در  را  طال  سومین  حاال  و  شد 

حامد اسماعیلی
سردبیر

رویا محرابی
خبرنگار

قهرماانن : معصومه اسماعیل زاده با کسب عنوان سومی لیگ 
همراه با نامی نو، فصل درخشان دیگری را به پایان رساند. 
بسکتبالیست اصفهانی در ۳۰ سالگی در اوج دوران حرفه ای 
خود به سر می برد و یکی از ستارگان بی چون و چرای 

لیگ است.
زندگی ورزشی او نمادی از مواجهه با شانس ها درزمان 
مناسب و مکان مناسب است. در ۹ سالگی و زمانی که یک 
دانش آموز دبستانی بود یک معلم ورزش با نام سرمدی 
او را می بیند و متوجه ویژگی های بسکتبالی او می شود. 
در نتیجه او را تحت آموزش های اولیه قرار می دهد و راه 
معصومه به سمت مسابقات دانش آموزی از سطح استانی تا 
کشوری باز می شود. این آغاز راه او برای دورانی اثربخش 
در بسکتبال زنان ایران بود. سپس او در موقعیت پیوستن به 
تیم جوانان سپاهان قرار می گیرد. باشگاهی با قدمت طوالنی 
در بسکتبال که در آن زمان چهره هایی چون آزاده زمان 
پور، آرمینه پطروس، لعبت اباذری، سعیده نجاتی و بروجنی 
را در اختیار داشت و ورودش به سپاهان او را در موقعیت 
ممتازی برای یادگیری، تجربه و تمرین در سطح اول آن 

زمان قرار داد.
او  به  همین عالقه  ورزد.  می  بسکتبال عشق  به  معصومه 
می گوید:  نشود.  اشباع  یا  متوقف  هرگز  تا  کرده  کمک 
هرگز قانع به یک هدف نبوده ام. سال ها در سطحی قرار 
داشتیم که فقط تمرین می کردیم و اردوی ملی می رفتیم 
و هیچ مسابقه برون مرزی نبود و این، عشق بود که به من 
بهبود  و  امکانات  بیشتر شدن  با  تدریج  به  می داد.  انگیزه 
قراردادها اوضاع بهتر شد اما عشق به بسکتبال، همیشه من و 

امثال من را در بسکتبال حفظ کرده نه چیز دیگر"
می گوید:  سپاهان  در  حضور  دوران  مورد  در  معصومه 
کرد  کمک  من  به  شرایط  آن  در  سپاهان  به  "پیوستن 
بروم.  پیش  قدم  به  قدم  بگیرم.  یاد  مند  قانون  را  بسکتبال 
با مربیان زیادی کار کردم و در تیم های مختلف حضور 
داشتم. حضور در تیم های مختلف، تیم هایی که امکانات 
کمتر و بیشتر دارند و مربیانی که افکار متفاوت و در سطوح 
متغیر هستند به شما کمک می کند که یاد بگیرید، پخته تر 
انعطاف پذیرتر  با شرایط وفق دهید و  شوید، خودتان را 
البته که تجربه ها به تنهایی کافی نیستند. مهم این  باشید. 

است که چطور از آنها استفاده کنید"
ستاره باتجربه همچنین می گوید: امروز ما مدیون کسانی 
و تالش  ماندند  بسکتبال،  روزهای سخت  در  که  هستیم 

کردند و بسکتبال را زنده نگاه داشتند. امروزی حرفی از 
نسل گذشته بازیکنان نیست اما آنها بودند که مسیر را برای 

نسل امروز هموار کردند و اجازه ندادند بسکتبال بمیرد.
او به اصفهان، خانه پدری وابسته است و حاال می خواهد 
نسبت به دختران اصفهان ادای دین کند: "سال گذشته 
زمانی که نامی نو به من پیشنهاد همکاری داد، از تیم های 
دیگر هم پیشنهاد داشتم اما در هر حال من یک اصفهانی 
بودم. بسکتبال بازی کردن یک بحث بود و حس مفید 
اصفهان،  در  که  کردم  حس  دیگر.  بحث  یک  بودن 
می توانم به بازیکنان جوان شهرم کمک کنم. این، حسی 
است که با گذر زمان به سراغ شما می آید که احساس 
می کنید باید شروع کنید به انتقال دادن چیزهایی که یاد 

گرفته اید."
او در لیگ ۹۷ همواره اثربخش ترین بازیکن تیمش بود. 
در حقیقت فاصله نامی نو با معصومه اسماعیل زاده و نامی 
نو بی او، غیر قابل وصف است. در نهایت نامی نو با رتبه 
سوم لیگ را به نقطه پایان رساند. اسماعیل زاده با اشاره به 
لیگ امسال عنوان می کند: نامی نو ۹۸ بر خالف تیم ۹۷ 
که نایب قهرمان شد، فقط یک بازیکن غیربومی داشت. 
آسیب دیدگی، تغییرات عمده و اضافه شدن بازیکنان امید 
به  تیم به همراه معضل دیر بسته شدن نامی نو دست به 
دست هم داد تا نامی نو تیمی در قواره لیگ ۹۷ نباشد. 
نسبت به فصل قبل، یک پله افت داشتیم اما به هر حال 
باید واقعیت ها را بپذیریم. ما تیمی جوان تر و کم تجربه تر 
نسبت به بهمن و گرگان داشتیم و بازیکنان ما نیاز دارند که 

سال ها بازی کنند و تجربه به دست بیاورند.
آیا لیگ بسکتبال رشد کرده ؟ معصومه به این سوال این 
چنین پاسخ می دهد: فاصله تیم ها و بازیکنان در حال کم 
شدن است. بازی ما برابر  نفت آبادان در رده بندی، به بازی 
سوم کشیده شد و در اغلب بازی ها، اختالف نتایج بیش از 
حد نبود. هر سال که می گذرد احساس می کنم بازیکنان 
لیگ از نظر تاکتیک پذیری و همچنین توانایی های فردی 
پیشرفت می کنند. برای برای من لذت بخش است که در 
برابر بازیکنانی بازی می کنم که ازیکنان بزرگ تر را به 

چالش می کشند.
معصومه در ورود به دهه چهارم زندگی، آن قدر آماده 
فکر  میدان  میانه  در  ندیدنش  به  نمی توان  است که حتی 
کرد. با این حال او نشان می دهد که واقع بینی توام با ایثار 
بخشی از خصوصیات ارزشمندش است: "تا جایی ادامه 

می دهم از بسکتبال لذت ببرم و تا زمانی می مانم که حس 
کنم می توانم و مفید هستم. زمانی فرا خواهد رسید که باید 
بروم گرچه جدایی از یک عشق بزرگ سخت خواهد بود.  
می خواهم هر چه یاد گرفته ام را در اختیار بازیکنان جوان 

شهرم بگذارم"

قهرماانن ا میترا شعبانیان سرمربی موقت تیم 
ملی والیبال در یک گفتگوی تلویزیونی 
دستمزد  که  است  گفته  رکورد  برنامه  با 
مربی تیم ملی به صورت روزمرد ۵۰ هزار 
تومان بوده است. زمانی که مجری برنامه با 
تعجب از او سوال می کند که مگر می شود 
ببنددند  قرارداد  ملی روزمرد  تیم  مربی  با 
شعبانیان بر این موضوع تاکید می کند اما 
قبل  به  مربوط  موضوع  این  که  می گوید 
بهتر شده  اوضاع  و در حال حاضر  است 
است. البته که بهتر شدن اوضاع به معنای 
افزایش چند برابر حقوق مربیان آن هم در 
اوج فشار اقتصادی نیست. مسئله اصلی در 
این میان، برخورد با مربی با روشی است 
ندارد.  همخوانی  مربی  شخصیت  با  که 
زمانی که مجری از شعبانیان می پرسد با 
به کار  این وضعیت چطور حاضر شدید 
به  ما  که  می گوید  شعبانیان  دهید  ادامه 
خاطر عشق به والیبال و تیم ملی پذیرفتیم. 
بر مبنای غشق، زیبا  انجام کارها  البته که 
از  اینکه  بر  قابل ستایش است مشروط  و 
دستمزد روزانه ۵۰ هزار تومان حرفی نزنید. 
احتماالً منظور میترا شعبانیان این است که 
تومانی  هزار  روزمرد ۵۰  دستمزد  او  اگر 
را  آن  دیگری  شخص  نمی پذیرفت  را 
قریب  احتمال  به  شعبانیان  می کرد.  قبول 
به یقین این قرارداد را زمانی با فدراسیون 

والیبال داشته که سرمربی پایه ها بوده است 
یعنی پیش از حضور جواد مهرگان در تیم 
ملی بزرگساالن و سپس حضور خودش به 
عنوان سرمربی موقت برای انتخابی المپیک 
در تیم ملی. در هر صورت، حفظ شان و 
اجتناب  قابل  غیر  ملی،  مربیان  شخصیت 
است. در هر فدراسیونی و تحت مدیریت 
از شرایطی  باید  هر شخصی، مربیان ملی 
معقول بهره مند باشند که بتوانند سر خود 
را در برابر دیگران بلند و از شغلشان دفاع 
کنند. ارزش دهی به مربیان، سبب ارزش 
والیبال  تمام خانواده   بازیکنان و  به  دهی 

زنان است.

از  یکی  و  است  راه  در  :المپیک  قهرماانن 
در  حضور  برای  ایران  ورزش  امیدهای 
توکیو در بخش زنان مربوط به تیراندازی 
عموم  میان  در  گرچه  است.  کمان  با 
با  تیراندازی  نام  گاه  هر  جامعه،  مردم 
در  نعمتی  زهرا  می رسد  گوش  به  کمان 
اذهان تداعی می شود اما ایران کمانداران 
پرامیدی دارد که رویای حضور در توکیو 

را در سر دارند.
مسیر صعود به توکیو از برلین می گذرد. 
دختران کماندار می توانند سهمیه تیمی و 
انفرادی در المپیک داشته باشند. در بخش 
تیمی، هر تیم ۳ کماندار دارد و در بخش 
انفرادی یک سهمیه برای هر کشور در نظر 
گرفته شده اما اگر دختران ایران در تیمی، 
سهمیه المپیک را کسب کنند و در انفرادی 
هم سهمیه بگیرند باز هم سهم نفرات ایران 
در توکیو ۳ نفر خواهد بود که این تعداد 
هم باید در تیمی مسابقه دهند و یکی از آنها 

در انفرادی هم رقابت کند.
در  کمان  با  تیراندازی  ملی  تیم  اردوی 
جزیره کیش برپا بود و پس از آن، شیوع 
سوی  از  کرد.  لغو  را  ملی  اردوی  کرونا 
دیگر قرار بود دخترها در مسابقات کاپ 
به دلیل  جهانی در چین مسابقه دهند که 
این کشور گرفته  از  میزبانی چین  کرونا، 
به ترکیه واگذار می شود.  شده و احتماالً 

بدین ترتیب ملی پوشان تیراندازی با کمان 
در  سپس  و  ترکیه  جهانی  کاپ  در  ابتدا 
کاپ جهانی آلمان که حکم کسب سهمیه 
مسابقات کاپ  دارد شرکت می کنند.  را 
آسیا نیز که قرار بود ۱۸ اسفند برگزار شود 
لغو شده است. ایران با ترکیبی از جوان ها 
و باتجربه ها به دنبال کسب سهمیه المپیک 

است.
آرچرها بی سر و صدا و بی ادعا رویای 
بزرگی دارند. آنها ماه ها زحمت کشیده اند 
تا در بهار برلین و هفته های مهم پیش رو 
رنج برده را به گنج در دست، تبدیل کنند. 

برای آنها دعا می کنیم.

ادعایجالبمیتراشعبانیان

مربی تیم ملی؛ ۵۰ هزار تومان روزمرد
کروناکاپآسیارالغوکرد

کماندارها ؛ امیدوار به بهار برلین

لطفا آدرس اشتباه به مخاطب ندهید

دردسر همیشگی رزیتا
خانم ژیائو!

نگاهی به مشکالت عمیق اطلس در لیگ والیبال

مصائب یک "صفر" لعنتی

شیوع ویروس کرونا و تعلیق ناگهانی لیگ برتر والیبال 
زنان بهانه ای شد تا به مشکالت تیم های انتهای جدول رده 
بندی بپردازیم. در مورد تیم اطلس صحبت می کنیم. تیمی 
که تمام مسابقات خود را در این فصل باخته است و با از 
سر گیری لیگ در زمان نامشخص آینده نیز امیدی به این 

تیم نیست.
مالی  حامیان  وجود  از  که  تیم ها  از  بسیاری  خالف  بر 
برخوردار نیستند اطلس مشکل مالی نداشت. تیمی که ۲ 
تن از بازیکنانش را پس از پایان نیم فصل اول، به علت 
مصدومیت کنار گذاشت و ۵ بازیکن جدید جذب کرد 
تغییر  را  اطلس  نتایج  روند  نتوانستند  بازیکنان جدید  اما 
دهند. بدین ترتیب بازیکنان جذب شده برای تیم ناکارآمد 
بودند گرچه در روند نتیجه گیری یک تیم، عوامل مختلفی 
قابل بررسی است اما در مورد اطلس همواره این نگرانی 
وجود داشته که مبادا نتایج این تیم در ادامه حضور سرمایه 

گذاری اطلس در عرصه والیبال خلل ایجاد کند.
نکته دیگر، سرمایه گذاری تیم بر بازیکنان کم سن و سال 
و اغلب کم تجربه بود که ضربه شدیدی به اوضاع تیمی 
که سرمربی خود را پس از نیم فصل اول کنار گذاشته بود 

وارد کرد.
گفته می شود با تعلیق لیگ بر اثر شیوع کرونا و با وجود 
پایین بودن سطح دستمزدها، برخی بازیکنان حتی ریالی از 
دستمزد خود را دریافت نکرده اند و برخی دیگر درصد 
دلیل  که شکست،  البته  گرفته اند.  را  از حق خود  کمی 
منطقی برای پرداخت نکردن دستمزد بازیکنان نیست و 
بعید است در اطلس نیز چنین دیدگاهی وجود داشته باشد.

اطلس در اولین تجربه حضور خود در لیگ نتیجه نامطلوبی 
کسب کرد اما نباید از دیگر عوامل موثر در این پیامد غافل 
شد. نزدیکان به این تیم می گویند ساعت تمرین های پایین، 
کمبود امکانات و سفر به شهر میزبان در روز مسابقه که بی 
شک تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد بازیکنان دارد و ساز و 
کار ناکارآمد در جذب بازیکن عاملی شد تا عدد پیش 
روی تعداد پیروزی های اطلس در لیگ والیبال روی عدد 

صفر باقی بماند.

ملیکا رجبی
خبرنگار حوزه والیبال
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بهمنیار و کسب سهمیه؛
 به تعویق افتاد!

 ۵۰ منهای  وزن  گیالنی  ستاره  بهمنیار،  سارا  قهرماانن: 
کیلوگرم تیم ملی کاراته می توانست در اتریش گامی 
به  اوضاع  اما  بردارد  المپیک  سهمیه  کسب  برای  بلند 
بدترین شکل ممکن برایش پیش رفت. با روندی باثبات 
در دوره های اخیر کاراته وان، کسی فکر آن را نمی کند 
که سارای جوان در مرحله سوم لیگ جهانی در خاک 
در  ناکامی  بیاورد.  دست  به  پیروزی  یک  تنها  اتریش 
اتریش به او یادآوری کرد قرار نیست در همیشه روی 
یک پاشنه بچرخد. یک روز او در اوج است و البته در 
کاراته، اوج می تواند به سرعت به خاطره تبدیل شود. 
پیروزی ۳ بر صفر برابر جما مورالس اسپانیایی در دور 
اول این باور را تقویت کرد که سارا دوباره در کاراته 
وان مدال می گیرد اما یک کاراته کای فرانسوی به نام 
الکساندرا رچیا منتظر بود که نشان دهد دود از کنده بلند 
می شود. رچیا با سابقه ۳ مدال از ادوار مسابقات قهرمانی 
جهان با کوله باری از تجربه و امید به کسب سهمیه در 
بر  المپیک در دسترس زندگی اش، در گام دوم  تنها 
جوانی سارا پیروز شد و ۶ بر ۲ بر او غلبه کرد. چشم 
انتظاری دختر اهل آستانه اشرفیه برای اینکه رچیا به فینال 
برسد بی نتیجه بود. رچیا از رسیدن به فینال باز ماند و 
سارا حتی به جدول شانس مجدد هم نرسید. حاال کسب 
سهمیه المپیک برای سارا بهمنیار به تعویق افتاده است. 
اما زمانی  او در رنکینگ جهانی وضعیت خوبی دارد 
تمام کند.  را  بکشد که کار  راحتی  به  نفسی  می تواند 
کاری که هنوز انجام نداده اما از آن فاصله زیادی هم 

ندارد. سارا ما را ناامید نمی کند.

در  تکواندو  لیگ  دوره  پانزدهمین   : قهرماانن 
حالی به هفته های پایانی خود نزدیک می شود 
لوازم  تیم های  بین  قهرمانی  سر  بر  رقابت  که 
حدودی  تا  و  البرز  صدر  فتح  و  کن  خانگی 
اسپریچو در جریان است اما نکته ای که امسال از 
دید پنهان ماند غیبت نایب قهرمان فصل گذشته 

لیگ در این مسابقات بود.
گیالن یکی از قطب های تکواندو در کشور 
است که هرساله استعدادهای زیادی از این خطه 
به رده های مختلف تیم ملی معرفی می شوند.

اما مدیران ورزش گیالن تا چه حد به حضور 
تیم های گیالنی در رقابت های سطح اول کشور 

نگاه حرفه ای دارند؟
نیلوفر  به مربیگری  بنیاد گیالن، سال گذشته 
صفریان و با بازیکنان و کادرفنی کاماًل بومی 
سبب  اسپانسر  مالی  حمایت  شد.  لیگ  وارد 
شد نماینده تکواندوی گیالن با تمام بازیکنان 
روانه  امیدوارانه  و  ببندد  قرارداد  فنی  کادر  و 
لیگ کوثر شود اما تیم در میانه راه تنها ماند. 
متضرر شد  جایی  نیلوفر صفریان  در حقیقت 
بر  مالی  حامی  با  سختی  و  سفت  قرارداد  که 
سر حمایت از تیم امضا نشده بود. اعتماد کافی 
مالی  حامی  عمل  برای  فشاری  ابزار  و  نبود 
بنیاد  نتیجه،  در  نداشت.  وجود  تعهداتش  به 
صدرنشین  تیم  دردسر  مایه  که  تیمی  گیالن، 
با حمایت  ادامه راه  لوازم خانگی کن بود در 
باشگاهی به نام یزدان لیگ را ادامه داد. گفته 
می شود یزدان هزینه های جاری تیم را پرداخت 
کرد تا تیم بتواند تا انتها در لیگ باقی بماند اما 
دستمزدی به بازیکنان تیم پرداخت نشد. البته که 
بعید است غیربومی های بنیاد پولی نگرفته باشند 
اما پیش بینی می شود این پرداخت محدود و 

مربوط به بازیکنان خاصی بوده است.
سوال بی پاسخ این است که نام بنیاد از کجا 
بنیاد  گیالن؟  استان  مسکن  بنیاد  می آمد؟ 
نخبگان؟ بنیاد شهید و ایثارگران؟ بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام؟ بنیادهای خیریه؟ در 
این باره پاسخی  وجود ندارد. حتی افراد مرتبط 
با این تیم پاسخ  روشنی به این سوال که چه 
شخص یا ارگانی دقیقاً حامی مالی آن تیم بود 

گوید   می  نشده  تایید  اطالعاتی  نمی دهند. 
منطقه آزاد انزلی قرار بوده حمایت از این تیم 
را بر عهده داشته باشد اما منطقه آزاد چرا باید 
نام خود را پنهان کند؟  این موضوع می تواند 
ارتباطی منطقی با مسئله سکوت این تیم پس از 
بی تعهدی اسپانسر داشته باشد.با وجود همه این 
مشکالت، بنیاد تیمی محترم و شاخص در لیگ 
۹۷ بود. آنها تنها تیمی بودند که لوازم خانگی 
کن قهرمان سال گذشته موفق به شکست آن 
نشد. بنیاد در کسب عناوین فنی ترین بازیکنان 
روشن  نقطه  و  داشت  سهم  همواره  مربیان  و 
حامی  که  بود  تیمی  انسجام  حفظ  موضوع، 
مالی اش را از دست داده بود. معموالً در چنین 
تزلزل  دچار  خود  مسیر  در  تیم ها  شرایطی، 
می شوند اما برنامه بنیاد این بود که هر طور که 
شده بار را تا پایان لیگ کوثر به سرانجام برساند.

حضور نماینده گیالن در مرحله دوم لیگ با 

جذب ۳ بازیکن غیر بومی همراه شد. پیوستن 
ناهید کیانی، یلدا ولی نژاد و کیمیا همتی سایه 

بنیاد را بر سر قهرمان گسترده تر کرد. همه چیز 
بردن جام  باال  با  بنیاد گیالن  بود که  این  مهیا 
قهرمانی خستگی ناشی از بی مهری ها را از تن 
به در کند اما در رقابتی تنگاتنگ با ۲ اختالف 

امتیاز نسبت به تیم کن در جایگاه دوم ایستاد.
این نایب قهرمانی، نقطه پایان نماینده گیالن در 
لیگ بود و پس از پایان مسابقات همه بازیکنان 
از تیم جدا شدند. تیمی که بدون تردید با اندکی 
حمایت و توجه مالی می توانست امسال شانس 
اول قهرمانی در جام کوثر باشد. اتفاقی که سال 
قبل برای تحققش تا پای جان جنگید و امسال 
می توانست ماموریت نیمه تمام خود را به انجام 

برساند
گیالن، با بنیاد یا دون آن، مهد تکواندو است 
اما عدم حضور تیمی از گیالن در لیگ زیبنده 

نقش  میان  این  در  نیست.  گیالن  تکواندوی 
این  مورد  در  گیالن  استان  تکواندوی  هیات 

موضوع مبهم است. برای مدال آوران 
تکواندو در هر نقطه از ایران، دوران رایگان 
به  نقطه ای  از  جیب  از  هزینه  و  کردن  بازی 
قابل  مشکالت  انبوه  میان  در  می رسد.  پایان 
درک اقتصادی و دشوارتر شدن جذب حامی 
مالی، در نهایت باز هم این هیات های ورزشی 
هستند که باید در نقش بزرگ تر و متوالی رشته 
و  کنند  رایزنی  کنند،  اقدام  استان ها،  در  خود 
برای دفاع از حقوق فرزندانشان بجنگند. اینکه 
گیالن در تکواندو، استانی بازیکن ساز است 
اتفاق مثبت و ارزشمندی است اما چرخه کار 
کامل نیست و البته گیالن تا زمانی که تیمی در 
لیگ نداشته باشد، همانند یک تولیدی است 
نام  با  فروشگاه های دیگر  را  که محصوالتش 

وزیر صنعت:خودشان به فروش می رسانند

 توسعه صادرات در شرایط کنونی 
راه نجات کشور است درباره صدرنشین کنونی لیگ اسکواش زنان

المپیک منتظر اوست ؛  او را تماشا می کنیم

کاراته وان

تنیس روی میز

با  آسیا   فوتبال  کنفدراسیون  زنان  کمیته  جلسه  دومین 
به  مربوط  موضوعات  درباره  کمیته  این  اعضای  حضور 
فوتبال  مقر کنفدراسیون  بانوان در کواالالمپور  مسابقات 
آسیا برگزار شد و تعداد تیم های مسابقات مرحله نهایی   
از 8 تیم به ۱۲ تیم افزایش یافت. همچنین هند به عنوان 
ایران  شد.  انتخاب  آسیا  مسابقات  نهایی  مرحله  میزبان 

هرگز به مرحله نهایی این مسابقات نرسیده است.

سومین دوره رقابت های کشتی کالسیک زنان قهرمانی 
با حضور ۹۰  و  تهران  تیر  هفتم  سالن شهدای  در  کشور 
عنوان  به  مازندران  تیم  پایان  در  و  برگزار  ورزشکار 
امتیاز   ۹۵ مازندران   -۱ تیمی:  بندی  رده  رسید.  قهرمانی 
۲- تهران 8۷ امتیاز ۳- کرمانشاه ۷۴ امتیاز ۴- فارس ۷۰ 
امتیاز ۵- خراسان رضوی ۶8 امتیاز ۶- خوزستان ۴۹ امتیاز

اردوی تیم ملی شمشیربازی در تهران و در ۳ اسلحه سابر، 
اپه و فلوره برگزار شد. فائزه رفیعی )گیالن( کیانا باقرزاده 
)تهران( پریماه برزگر )البرز( نجمه سازنچیان، شیدا عالمی و 
آیسا صدیقی )یزد( در سابر و سروناز مرتضوی و فاطمه زارع 
شریف )تهران( الهه قهرمانی و هانیه خوشخواهی )آذربایجان 
غربی( مریم وهابی )خوزستان( و نگین کافی )یزد( در اپه 
به همراهمهسا پوررحمتی، اعظم بختی، سکینه نوری و پریا 
ماهرخ )آذربایجان شرقی( عطیه دستخوش )یزد( و آنوشا 

شهابی )البرز( در فلوره در این اردو حضور داشتنند.

کاراته وان

کاراته وان

هند میزبان فوتبال زنان آسیا شد

مازندران ؛ قهرمان کشتی کالسیک کشور

مرحله اول اردوی شمشیربازها به پایان رسید

روزهای بی طراوت

قهرماانن:  یک شروع زیبا در کاراته وان سالزبورگ همه 
او  اما  امیدوار کرد  به روز درخشان طراوت خاکسار  را 
بار دیگر متوقف شد. این حکایت روزهای بی طراوت 
به  هوادارانش  همچنان  البته  که  است  خاکسار  طراوت 
او ایمان دارند. طراوت خاکسار در سومین مرحله لیگ 
جهانی کاراته در سالزبورگ اتریش رفت تا نمایش تازه 
ای در سال جدید میالدی رو کند. وقتی در گام اول ۶ بر 
یک ماترین کمپبل کانادایی و دارنده نقره پان آمریکن 
۲۰۱۹ را برد، امید را به ارمغان آورد و زمانی که در بازی 
دوم ۲ بر یک برابر ویکتوریا سیمانیکوآ از اسلواکی پیروز 
شد، امید به درخشش او رنگ پررنگ تری گرفت. سنگ 
بزرگ او، یک آلمانی به نام جانا مسر اشمیت بود. کسی 
که در مرحله پیشین کاراته وان در دوبی برنز گرفته بود و 
رقیب سرسختی برای خاکسار محسوب می شد. طراوت 
برابر او ۲ بر صفر شکست خورد اما راهیابی مسر اشمیت به 
فینال طراوت را در موقعیت حضور در جدول شانس مجدد 
و تالش برای برنز قرار داد. رپه شارژ برای طراوت اما ناامید 
کننده بود. او ۷ بر صفر برابر یاسمین عطایا از مصر بازنده 
شد و با ۲ برد و ۲ باخت به کارش در سالزبورگ پایان 
داد. در مورد طراوت خاکسار چیز زیادی نمی دانیم اما تنها 
این را می دانیم که او هم ظرفیت بیش از اینها را دارد و هم 
شایستگی اش را. او با یک مدال و یک قهرمانی طراوت 
خاکسار نشده و پیشت نام بزرگ او، افتخاراتی حاصل رنج 
و تالش وجود دارد. او همین امروز هم برای ما قهرمانی 
او برگردد.  برای تمام دوران ها است. ما می خواهیم که 
نیست. زیاده خواهی  این،  را درخشان تر می خواهیم.  او 

کاتای ایران در اتریش؛
بی افسانه و کمی ناامید کننده

قهرماانن: سومین مرحله از لیگ جهانی کاراته وان ۲۰۲۰ 
خالف  بر  و  شد  برگزار  اتریش  سالزبورگ  شهر  در 
العاده  فوق  نمایش  کاتارو  دختران  که  گذشته  دوره 
کننده  ناامید  ایران  نمایندگان  برای  نتیجه  داشتند،  ای 
توانسته  دوبی  در  دوره گذشته  در  که  افسانه  مهسا  بود. 
برسد  برتر  نفر   ۴ جمع  به  درخشان  عملکردی  با  بود 
که  افسانه  نداشت.  هم  حضور  مسابقات  این  در  حتی 
نهایت  در  بود  اتریش کرده  به  برای سفر  زیادی  تالش 
جا  وان  کاراته  از  و  شود  سالزبورگ  مسافر  نتوانست 
ماند. موانع سفر مهسا افسانه از سوی او بیان نشده است.

کاتا  در  نماینده   ۲ سالزبورگ  در  ایران  ترتیب  بدین 
ایران  کاتاروهای  باقری  نگین  و  صادقی  فاطمه  داشت. 
بودند که صادقی جوان با وجود گذر از مرحله اول، در 
دومین مرحله در گروه 8 نفره خود با ۲۳.۷8 امتیاز پنجم 
به رشد  از دور مسابقات کنار رفت. عملکرد رو  شد و 
کاتاروی آینده دار در دوره های گذشته میزان انتظارات را 
از ستاره جوان افزایش داده است. در هر حال، کاتارویی 
که در کاراته وان دوبی تا نیمه نهایی پیش رفته، حاال بیش 
از پیش زیر ذره بین قرار دارد. او اگرچه در سالزبورگ 
نتیجه نگرفت اما مسیری وسیع پیش روی او وجود دارد و 

آینده از آن او خواهد بود.
باری  با کوله  ایران  ناپذیر  باقری کاتاروی تسلیم  نگین 
از تجربه در این مسابقات موفق به کسب رتبه شاخصی 
نشد. او در دور اول در گروهی ۱۲ نفره نهم شد و این 
رتبه، جایگاهی نبود که نگین باقری و دنبال کنندگان او 
را راضی کند. او ۲ هفته قبل در دوبی از مرحله اول به 
سالمت عبور کرد اما در دور دوم در گروهش هفتم و 
حذف شد اما پیش از آن در کاراته وان پاریس پانزدهم 

شده بود.

و یک  آغاز شده  اسکواش  لیگ   : قهرماانن 
مرحله خود را پشت سر گذاشته است. در 
بهمن  تیمی که مرحله نخست آن  لیگی ۶ 
نام  مهرسان  شد،  برگزار  تهران  در  امسال 
جدیدی بود که با ۳ پیروزی از ۳ بازی دور 
رساند.  پایان  به  با صدرنشینی  را  لیگ  اول 
می دهد  نشان  مهرسان  ترکیب  به  نگاهی 
آنها مدعی اصلی قهرمانی در لیگ هستند 
بهار آینده این قهرمانی را جشن  و احتماالً 
می گیرند. بهره مندی از بازیکنان ملی پوش 
یا ستارگان جوان و آینده دار، تیم تهرانی را 

به بهترین تیم لیگ تبدیل کرده است.
مهرسان؛ خانه تیم ملی

صاحب  چهره های  اسکواش  ترکیب  در 
نامی حضور دارند. سوگل ثمودی، کاپیتان 
تیم ملی و ۲۳ ساله یکی از این نفرات است 
و سپس نوبت به فرشته اقتداری و آیلی نیری 
اقتداری  فرشته  می رسد.  ملی  نفرات  دیگر 
۲۰ ساله و اهل رودان در هرمزگان است که 
در مسابقات قهرمانی آسیا عضو تیم ملی بود 
و در کسب عنوان ششم تیمی ایران در قاره 
عضو  جوان ترین  او  کرد.  کمک  قدیمی، 
نیز  جاکارتا  آسیایی  بازی های  در  ملی  تیم 
االصل  شیرازی  تیمی  هم  نیری  آیلی  بود. 
در  و  است  ساله   ۲۰ او  همانند  اقتداری، 
به  او  با  همراه  نیز  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
کسب عنوان ششمی تیمی ایران کمک کرد.

نرگس  می رسد.  نوجوان ها  به  نوبت  سپس 
پزشکی  ستایش  و  گرگان  اهل  سلطانی 
متولد اراک با ۱۵ سال سن، نخبه های آینده 
هستند و البته مهرسان یک بازیکن ۱۲ ساله 
هم دارد. حانیه رفیعیان که کمی بیشتر از ۲ 
سال است که وارد اسکواش شده حاال یک 
استعداد مهم برای اسکواش است و مهرسان 
او را به عنوان سرمایه گذاری آتی، در کنار 

خود دارد.
عهده  بر  ملی  مربیان  را  مهرسان  هدایت 
دارند. فاطمه )نازنین( حیدری مربی مهرسان 
است که در گذشته، سال های طوالنی برای 
دوران  در  حاال  و  می کرد  بازی  ملی  تیم 
سال   ۷ ایران،  در  زنان  اسکواش  جدید 

است که هدایت تیم ملی را بر عهده دارد 
و زندگی او با اسکواش عجین بوده است. 
مهسا روحی، مربی بدنساز تیم ملی نیز او را 
همراهی می کند. روحی مربی عالی بدنساز 
ملی  تیم  بدنساز  و  المپیک  ملی  آکادمی 

جوجیتسو بوده است.
ورود برندی هنری به ورزش

مهرسان از کجا وارد اسکواش شد؟ بررسی 
موضوع ما را به نقطه ای می رساند که قابل 
انتظار نیست. مهرسان یک برند فرهنگی و 
پردیس  اولین  امسال  ماه  آبان  است.  هنری 
فرهنگی هنری کشور در تهران با نام مهرسان 
و زیر نظر موسسه ای به همین نام آغاز به کار 
کرده و همگام با فعالیت فرهنگی هنری اش، 

وارد حوزه ورزش نیز شده است.
در  اسکواش  در  حاال  مهرسان  نتیجه،  در 
است  معتبر  نام  یک  به  شدن  تبدیل  مسیر 
عامل  مدیر  رفیعیان  حسین  اینکه  ویژه  به 
فدراسیون  مدیره  هیئت  عضو  که  مهرسان 
برنامه ۱۰ ساله  از یک  نیز هست  اسکواش 
برای حمایت از اسکواش سخن گفته است. 
کننده  تعیین  نقطه  به  مهرسان  ترتیب  بدین 
شد.  خواهد  تبدیل  ایران  زنان  اسکواش 
آنها  از  ملی  بازیکنان  استخدام  با  مهرسان 
حمایت  معنای  به  این  و  کند  می  حمایت 
از تیم ملی و ایجاد انگیزه برای جوان ترها 
است. در شرایطی که دانشگاه آزاد قهرمان 
فصل گذشته در مسابقات این فصل لیگ را 
تنها گذاشت و قهرمان و نایب قهرمان فصل 
گذشته لیگ دسته اول تیم های کیا اسکواش 
قم و کافه پاریس رشت نیز تمایلی به حضور 
بخش  حضور  ندادند،  نشان  برتر  لیگ  در 
این فصل نقطه روشنی برای  خصوصی در 

آینده اسکواش زنان است.
شروع طوفانی مهرسان در ورزش قهرمانی 
می توانست با حضور مهرسان در تورنمنت 
شرایطی  در  اما  شود  کامل  جونیور  فرانسه 
بازها  اسکواش  سفر  مهیای  چیز  همه  که 
و  نشد  صادر  فرانسه  روادید  بود  فرانسه  به 
این  با  بازماند.  خود  مهم  سفر  از  مهرسان 
مهرسان  با  اسکواش  روزهای خوش  حال، 
به مهرسان  اسکواش  تازه آغاز شده است. 

های بیشتری نیاز دارد.

سر  پشت  با  حاال  مالیی  نازنین    : قهرماانن 
و  افتخار  از  انبوهی  با  سالگی،  گذاشتن ۲8 
امید به هدف های تازه آماده رقابتی حساس 
می شود. از انتخابی المپیک حرف می زنیم. 
او گرچه در سیرجان به دنیا آمده اما ساکن 

انزلی است.
دوران  در  پیش  سال   ۱۴ مالیی  نازنین 
استعدادیابی از دخترانی که دارای قد و دستان 
بلند بودند برای اولین بار پارو به دست گرفت 
قایقرانی  ملی  تیم  عضویت  به  سرعت  به  و 
رویینگ درآمد. در حقیقت، ورود او به مسیر 
امروز، در دورانی اتفاق افتاد که یک مربی 
بر  را  استعدادیابی  برنامه  ایران  در  فرانسوی 
عهده داشت. افتخار بزرگ دوران ورزشی او 
این است که ۳ دوره پیاپی طالی آسیا را در 
ماده تک نفره به دست آورده است اما ۲ مدال 
از ۲ دوره متوالی بازی های آسیایی جایگاه او 
را در تاریخ رویینگ ایران شاخص تر کرده 
است. او در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون 
برنز گرفت و در ۲۰۱8 در جاکارتا به مدال 
نقره رسید. جمع مدال های برون مرزی او ۱۷ 
مدال است. به همین دلیل است که عبور از نام 
نازنین مالیی در میان دختران قایقران ایران غیر 
ممکن است. می توانید او را هر روز از حوالی 
8 صبح در دریاچه آزادی ببینید که زیر نظر 
افشین فرزام تمرین می کند. ساعت ۱۰ صبح 
نوبت اول تمرین را به پایان می رساند و پس 

از استراحتی کوتاه دوباره از ساعت ۱۱ صبح 
به آب می زند و تا ظهر درگیر تمرین است. 
ساعت  از  او  عصرگاهی،  استراحت  از  پس 
۱۶ تا حوالی ۱۷:۳۰ برای سومین بار در یک 
روز، پارو می زند تا سه گانه تمرینی پرفشار 
خود را کامل کند و این روال هر روز و هر 
روز نازنین را درگیر مسیر سخت رسیدن به 

هدف می کند.
باید در  توکیو  المپیک  برای حضور در  او 
مسابقات انتخابی شرکت کند. مسابقاتی که 
جنوبی  کره  در  اردیبهشت  اوایل  بود  قرار 
قاره  شرق  در  کرونا  شیوع  و  شود  برگزار 
وضعیت زمان برگزاری آن را مورد ابهام قرار 
داد. حاال قرار است مسابقات انتخابی المپیک 
آسیایی و آخرین رقابت های جهانی انتخابی 
 ۳۰ تا   ۲۷ می   ۱۹ تا   ۱۷( همزمان  المپیک 

اردیبهشت( در سوییس برگزار شود.
نازنین مالیی رویای حضور در المپیک را در 
سر می پروراند اما کسب سهمیه المپیک حاال 
سخت تر از همیشه است. فدراسیون جهانی در 
نامه جدید خود می گوید در صورتی  شیوه 
یک قایقران رویینگ می تواند سهمیه المپیک 
کسب کند که طال کسب کند. آن هم فقط 
یک سهمیه برای هر جنس. بدین ترتیب ایران 
برای کسب سهمیه رویینگ در بخش زنان 
در نهایت یک سهمیه و در بخش مردان هم 

همین وضعیت را دارد.
سلطه او بر ماده تک نفره در سال های اخیر 
در مسابقات قهرمانی آسیا نازنین را به المپیکی 

یک  او  گرچه  می کند  امیدوار  شدن 
رقابت مهم و تعیین کننده را که رقبایش 
او  متوقف کردن  برای  توان  تا سر حد 
می جنگند در پیش دارد. این برای نازنین 
تاریخی در زندگی  بزنگاه  مالیی یک 
اوست. او می داند که نباید این فرصت 
را از دست بدهد. اگر در توکیو حاضر 
ساله   ۳۲ پاریس  المپیک  برای  نباشد 
خواهد بود پس توکیو، احتماالً آخرین 

فرصت است. او را تماشا می کنیم.

حامد اسماعیلی
سردبیر

حامد اسماعیلی
سردبیر

با ما حرف بزنید
اگر جای هر چیزی را در این صفحه خالی می بینید با ما ارتباط بگیرید. قهرمانان حرکتی تازه برای دختران ورزشکار ایران است. از ایده 
های شما استفاده می کنیم. به ما بگویید چه ایده ای دارید. قهرمانان متعلق به همه ورزشکاران، داوران، مربیان، عالقمندان، هیئت های 

ورزشی و باشگاه ها در سراسر کشور است. قهرمانان را به اشتراک بگذارید و بخشی از خانواده باشید 
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آغاز رویـا در بیلبائو

ثمین عابد خجسته بدمینتون باز شماره 2 ایران در 
"سفرنامه ثمین" به شرح سفرهای پرشمارش به گوشه و 
کنار جهان برای برگزاری مسابقات خود می پردازد. 

مشاهده بخش های قبلی از طریق دانلود نشریه از سایت 
جار یا آی دبلیو اسپورتس امکانپذیر است

روزی که خبر رسید ثمین عابدخجسته به عنوان تنها دختر 
بدمینتون جوانان ۲۰۱۶  ایرانی جواز حضور در جام جهانی 
در بیلبائو اسپانیا را به دست آورده، انگار روی ابرها در حال 
پرواز بودم. انگیزه ام برای تمرین دو چندان شده بود و تنها 
هدفم این بود که به اسپانیا برسم و در زمین هرچه که بلدم 
را به نمایش بگذارم. زمان به سرعت گذشت، طبق معمول 
رفتیم.  به سالن  برای تست کورت  بازی  از شروع  قبل  روز 
تا به حال سالنی به آن بزرگی ندیده بودم. مثل رویاها بود. 
همان طور که تصور کرده بودم، تمرین کردن در سالنی به 
آن بزرگی برایم سخت و جزء اولین تجاربم بود و شرایطی 
کاماًل جدید. زمانی نداشتم باید تصمیم می گرفتم که تسلیم 

ترسم شوم یا بدون اینکه به چیزی فکر کنم در زمین به بهترین 
نحو نقش آفرینی کنم. اتفاق بد اما از راه رسید. همان شب 
دچار دل درد و حالت تهوع شدم و از شدت درد نخوابیدم. 
درست در شرایطی که همه چیز ناامید کننده به نظر می رسید 
در قرعه کشی، در دور اول با استراحت مواجه شدم و بعد از 
ظهر با رنک 8۰ بدمینتون جهان از مولداوی بازی داشتم. حس 
عجیبی بود، هیجان زیادی داشتم، بدون توجه به بیماری شب 
گذشته، ذهنم سراسر معطوف به بازی بود. نمی خواستم تنها 
یک بار قدم به آن زمین بگذارم. می خواستم. هر روز بهترین 
بازی ام را به نمایش بگذارم، زمان به سرعت سپری شد و نامم 
را صدا زدند. اینکه تنها دختر محجبه در یک کشور اروپایی 
در چنین مسابقاتی باشید ناخواسته سبب جلب توجه همه به 

شما می شود.
اولین باری بود که به غیر از حریف و مربی ام کس دیگری 
را نمی دیدم. سراسر گوش و چشم بودم تا برنده بازی باشم، 
سخت بود و نفس گیر اما شد. حس فوق العاده ای بود. تمام 
تیم خوشحال بودند. همه به هم افتخار می کردیم.ر وز اول با 
برد بدمینتون بازهای ایران به پایان رسید. خیلی هیجان داشتم، 
می خواستم عقربه ها تندتر حرکت کنند و به سرعت، فردا از 
راه برسد و دوباره همان حس بی نظیر را تجربه کنم. برای 
من بازی در جام جهانی، داشتن یک برد در کارنامه در یکی 
از زیباترین کشورهای دنیا، درست مثل رسیدن به آرزوهایم 

بود... / ادامه دارد

سفرنامه ثمین )1(

ثمین عابد خجسته
قهرمان  بدمینتون

بازگشایی یک پرونده مبهم

جای خالی بنیاد گیالن در لیگ تکواندو

حامد اسماعیلی
سردبیر

نیلوفر یاوری
خبرنگار استان گیالن

مهرسان؛ خانه هنر، فرهنگ و اسکواش!

بزنگاه تاریخی زندگی نازنین مالیی



تاالر افتخارات تنیس روی میز
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این صدای دختران ورزشکار ایران است

آغاز رویـا در بیلبائو فصیحی و تریبون خیرخواهی  جای خالی بنیاد
قهرماانن

ناراحتی فدریکا برینیونه اسکی باز ایتالیایی پس از 
نایب قهرمانی در جام جهانی اسکی آلپاین سوپر جی 

پیروزی لیال فرناندز تنیسور کانادایی بر نماینده میزبان 
در تنیس آزاد مکزیک

التویل ایتالیابانبری استرالیا آکاپولکو مکزیکنینوو  بلژیکدوبلین ایرلنددوحه قطر
پایان تور 122 کیلومتری دوچرخه سواری بلژیک با 

قهرمانی آنیمیک فن فلوتن از هلند
وسترن  برابر  دیدار  از  پس  گلوری  پرت  تیم  بازیکنان 

سیدنی در لیگ فوتبال استرالیا به هواداران امضا می دهند.
تورنمنت دو و میدانی جوانان در ایرلند و عبور فیلیپا 

الگون از مانع پرش با نیزه
قهرمانی آرینا سابالنکا تنیسور روس در تورنمنت 

قطر با پیروزی بر پترا کویتوآ از جمهوری چک

از 6 گوشه جهان

دیده بان

لیگ های  که  شرایطی  :در  قهرماانن 
ورزشی زنان کشور در تمامی رشته ها 
تعطیل شده و برنامه ای برای ادامه آن 
تکواندو  لیگ  سازمان  نشده  اعالم 
نشده  تعطیل  و  مانده  باقی  لیگ  تنها 
ورزش زنان کشور را برگزار می کند. 
این  بود  قرار  تکواندو  لیگ  سازمان 
پایان  به  فشرده  طور  به  را  لیگ  هفته 
که  هفته ای  در  کنید  تصور  برساند. 
هفته ای  بود  گفته  بهداشت  وزیر 
است  کشور  سالمت  برای  کلیدی 
قرار بود طی 2 روز مسابقاتی با حضور 
پرتعداد ورزشکاران، داوران و مربیان 
البته  می رسد  نظر  به  شود.  برگزار 
لیگ  سازمان  در  گیرندگان  تصمیم 

تکواندو هنوز با عمق ماجرای شیوع، 
آشنا نشده اند. با این حال اوج نرمش 
برگزاری  لیگ،  تعویق  آنها در مورد 
آن یک هفته دیرتر از زمان قبل بود. 
بدین ترتیب لیگ تکواندو بی توجه 
است  قرار  کشور  عمومی  فضای  به 
2۳ و 2۴ اسفند به پایان برسد. کاظم 
باشگاه  اجرایی  مدیر  سرشت  نیک 
فتح صدر البرز این تصمیم را منطقی 
دانسته و گفته است که اگر وضعیت 
اضطراری بهداشتی کشور تمدی شود 
تعویق  به  قطعاً  اسفند  پایان  مسابقات 
می افتد و فروردین ماه برگزار می شود. 
همانند  نیز  کن  خانگی  لوازم  باشگاه 
فتح صدر البرز اعتراضی به این تصمیم 

ندارند. احتماالً هر دو باشگاه با خوش 
بینی محض احساس می کنند بحران تا 
زمان برگزاری مرحله پایانی لیگ در 
اواخر اسفند به پایان می رسد و خطری 
پایانی  هفته  درگیردر  نفرات  متوجه 
لیگ تکواندو نیست. باشگاه اسپریچو 
تنها  قهرمانی،  مدعی   ۳ میان  در 
باشگاهی است که برگزاری مسابقات 
در اسفند را نگران کننده می داند. نادیا 
تکواندوی  تیم  سرپرست  خواسناری 
اسپریچو می گوید برگزاری مسابقات 
و  است  ریسک  زمانی  بازه  این  در 
لیگ ها  تمامی  که  نیست  پذیرفته 
برگزاری  بر  اما تکواندو  باشد  تعطیل 
اصرار  شرایط  این  در  خود  لیگ 

داشته باشد. او گفته است که باشگاه 
اسپریچو توسط خانواده بازیکنان خود 
تحت فشار قرار دارد و خانواده ها در 
مورد تمرین و مسابقه فرزندانشان در 

این شرایط کاماًل مضطرب هستند.
این در حالی است که انتقال لیگ به 
سال ۹۹ آن هم در رشته ای که با 2 روز 
مسابقه پرونده لیگ آن بسته می شود 

غیرمنطقی نیست.
والیبال،  لیگ های  است  ذکر  شایان 
تنیس  بسکتبال،  فوتسال،  فوتبال، 
روی میز و کاراته زنان کشور در پی 
موضوع شیوع کرونا تا اطالع ثانوی و 
بدون اعالم برنامه برای ادامه رقابت ها، 

تعطیل شده اند. 

روی  یزدانی  سمیه  تصویر 
مسابقات  در  باشگاهش  خودروی 

دوچرخه سواری اسپانیا
او مدتی است که به عنوان لژیونر 
را  خود  ایران  سواری  دوچرخه 

مطرح کرده است.

سنگ  مسابقات  برتر  سکوهای 
نوردی جام یگانه شریف  با قهرمانی 
محیا دارابیان و نایب قهرمانی افسانه 
این  مسابقات  دوم  نفر  میراحمدی. 
تصویر را به اشتراک گذاشته است.

نیلوفر علیپور جوان ترین کماندار 
فینال  از  را  تصویر  این  ملی  تیم 
کشوری  مسابقات  های  فینالیست 
منتشر کرده . مسابقاتی که خودش 

در آن قهرمانی را به دست آورد.

زینب  از  العاده  فوق  تصویری 
نوردی  یخ  شاخص  دختر  موسوی 
منتشر  قهرمان  این  که  ایران  زنان 
موسوی  زینب  است.  کرده 
ایران  بانوی یخنوردی  پرامتیازترین 

به شمار می رود.

با  تهران  داتیس  راگبی  باشگاه 
تولد  سالروز  تصویر،  این  انتشار 
را  تیم  این  بازیکن  زمانی  سمانه 

تبریک گفته است.

ملی  تیم  وینگر  چهکندی  سمانه 
 ۳0 بم  شهرداری  باشگاه  و  فوتبال 
همراه  را  تصمیم  این  او  شد.  ساله 
تیمش  سرمربی  جعفری  مرضیه  با 

منتشر کرده است.

بخشی از تاریخ بسکتبال زنان ایران در این عکس که در سال 1۳۴2 گرفته شده، خالصه می شود. تیم دبیرستان دکتر فاطمه 
سیاح قهرمان نخستین دوره مسابقات بسکتبال دختران آموزشگاه های تهران. به ترتیب ایستاده از راست: عفت ادیب زاده، 
گیتی افالطون، استاد شمسی مهریزی )مربی(، زیبا افالطون و زهره پروین / نشسته از راست: ناشناس، نینا زرگر صالح و عفت 

احمد خانی )سال تحصیلی ۴۳ - 1۳۴2(
نینا زرگر صالح امروز همچنان بخشی از خانواده بسکتبال ایران است. او امسال نیز در لیگ برتر بسکتبال یکی از ناظران 
برگزاری مسابقات بود و شاید بهتر از هر کسی بتواند دوران بسکتبال ایران را روایت کند. او 2 دوره ای متفاوت از زمین تا 
آسمان را در بسکتبال این سرزمین دیده و اینکه همچنان در این سن و سال پای کار است نشان می دهد که با چه عشقی در 
کنار جوان های امروز بسکتبال ایران است. امثال نینا زرگر صالح در ورزش زنان ایران کم نیستند. در شرایطی که هنوز هم 

ورزش زنان دچار مشکالت جدی رسانه ای است سهم قدیمی ترهای ما از دیده شدن نزدیک به صفر است.
فراموش نکنیم که آنچه امروز داریم، میراث آنهاست. ما در مسیری حرکت می کنیم که زحمت هموار کردنش بر دوش 

آنها بوده است. این تصویر توسط وب سایت تخت جمشید به نمایش گذاشته شده است.

فیفا می گوید درهای ورزشگاه های فوتبال در ایران 
بین  فدراسیون  شود.  باز  مسابقات  تمامی  در  باید 
المللی فوتبال بر حضور زنان در مسابقات داخلی در 
ورزشگاه تاکید دارد اما وزیر ورزش و جوانان اخیرا 
گفته است این اتفاق زمانی رخ می دهد که شرایط 
فرهنگی حاکم بر ورزشگاه ها آماده این اقدام باشد. 

آیا الزامی از سوی فیفا در کار نیست؟

آی دبلیو اسپورتس

IWSPORTS

IWSPORTS را تگ کنید تا شما را ببینیم
با یاد ستاره ها

سالمتی ام   را   بگیر 
 لیگم   را   نه  ! 

از جاکارتا  قایقرانی پس  دنیای  با  از خداحافظی مهسا جاور   : قهرماانن 
از  مدت ها می گذرد. او حاال یک مادر است و در روزهای جدایی 
رشته ورزشی مورد عالقه اش، مسئولیت های مادری را تجربه می کند. 
قابل تصور نیست که او روزی با نقشی جدید به کارزار باز نگردد. او 
بخشی از تاریخ قایقرانی ایران و قسمت مهمی از خاطرات ورزش این 

کشور در دهه گذشته است.
بانوی جوان زنجانی، ماه ها پس از خروج از دنیای قهرمانی همچنان در 
ذهن ورزش ایران باقی مانده است. گرچه خافظه تاریخی مردم، چندان 
قوی نیست اما مهسا جاور در حافظه بلند مدت ما جای دارد. جایی که 
برای فراموشی روزهای خوش و خاطرات جنگیدن و  در آن مجالی 

مقاومت نیست.
تاریخ زندگی مهسا جاور روزهای فراوانی داشته است. بردن انواع و 
اقسام مدال ها در قاره پیرمان و درخشیدن های بی پایان اما روزی که 
روز  برسد،  اش  شخصی  زندگی  به  می خواهد  که  گفت  و  رفت  او 
دیگری در تاریخ ورزش ایران بود. همان روز که ضربان قلب رب النوع 

رویینگ، ریتمی غیرعادی را تجربه کرد.
همه مدال ها و افتخارات مهسا جاور به کنار. شاید زیباترین دستاورد 
او در دوران ورزشی اش، الهام بخشی برای جوان ترها بوده باشد. برای 
آنها که جا پای قدم های او گذاشته اند. برای آنها که در آینده نام او را 

بر زبان خواهند آورد.

قهرماانن : حمیده ایرانمنش، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز  در مورد 
برنامه های تیم ملی برای المپیک 2020 توکیو و نفرات اعزامی به ایسنا 
گفته است:  ندا شهسواری و شیما صفایی به مسابقات انتخابی المپیک 

2020 اعزام می شوند.
او با بیان اینکه حذف دسته ها و ۳2 تیمی شدن قهرمانی جهان کار را 
برایمان سخت می کند، افزود: در این صورت مالک فقط نتیجه مسابقه 
قهرمانی جهان نیست بلکه مجموع رنکینگ بازیکنان تعیین کننده جایگاه 
تیمی است و بازیکنان ما هم االن نه به دلیل ضعیف بودن بلکه به خاطر 
شرایط  ندارند.  باالیی  رنکینگ  مختلف،  مسابقات  در  شرکت  عدم 
اقتصادی اجازه نمی دهد که بازیکنان را به تمام مسابقات اعزام کنیم اما 
تالش  می کنیم تا آنها به مسابقات بیشتری اعزام شوند و عملکرد خوبی 

را خود نشان دهند تا رنکینگ انفرادی و تیمی مان را ارتقا دهیم.
ایرانمنش در مورد انتخاب شیما صفایی برای مسابقات انتخابی المپیک 
2020 گفت: سطح عملکرد بازیکنان نزدیک به هم بود، در نتیجه انتخابی 
گذاشتیم و شیما صفایی که از عملکرد خوبی برخوردار است، انتخاب 
شد. البته مهشید اشتری فاصله کمی با او داشت و بازی خود را با نتیجه 
خیلی نزدیک واگذار کرد. شیما صفایی هم در دوره های اخیر عملکرد 
خوبی داشته است؛ در دو تور ایرانی بزرگساالن و سه تور جوانان قهرمان 

شده که نشان دهنده ظرفیت باالی این بازیکن جوان است. 

we are the

Champions3 1 3

اصرار سازمان لیگ تکواندو : به 99 نکشد!

ثمین عابد خجسته حامد اسماعیلی نیلوفر یاوری
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