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نشریه الکترونیک ورزش زنان ایران

 سایه روشن های زندگی 
تینـا مدانلو

مهسا صابری و نسل سوخته ؛
 کمبود والیبالیست داریم

ید نبرد تازه گردآفر

قهرماانن
تیم باثبات لیگ فوتبال زنان

گفتگو با راضیه جانباز

داستان شهرداری سیرجان
حرفه ای های جنوب

بدن های ناآماده
پیش فصل های هدر رفته

نسترن مقیمی:  قرارداد یک ماهم در کویت از یک 
فصل ایران بیشتر بود

از اصفهان تا هند؛ رویای دست یافتنی ووشوکار
همراه با مائده هاشمی که از او بیشتر خواهیم شنید
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یادداشت سردبیر

تا چه زمانی به خاطر می مانیم؟

مدال آوردن، باال بردن جام ها و عکس 
قهرمانی  های  لوح  با  یادگاری  های 
ورزشکاران  هدف  از  مهمی  بخش 
است. مدال، عاملی انگیزشی است که 
ورزشکار برای کسب آن می خواهد 
به اهداف بزرگتری دست یابد. اهدافی 
که گاه مادی است و به سکه و پاداش 
دائمی ختم می شود و گاه  و حقوق 
ابد  تا  دستاوردش  و  است  مادی  غیر 
افتخار کردن به ایستادن بر یک سکو 
و اهتزاز پرچم و درج لبخند در قاب 
این  به  زمانی  است.  عکاسان  دوربین 
فکر می کردم که نام هر یک از ما تا 
چه زمانی  در آفرینش باقی می ماند. 
تا سن مشخصی عمر می کنیم و پس 
از آن، افرادی که ما را می شناختند یا 
اگر فرزندانی در کار باشد، تا سال ها به 
بهانه های مختلف نام ما را می آورند. 
اما با گذر از یک نسل دیگر، بتدریج 
آنها که ما را می شناختند هر روز کمتر 
و کمتر می شوند و روزی می رسد که 
انمگار هرگز در این دنیا وجود نداشته 
ایم. ساده لوحانه است اگر فکر کنیم 
افتخارات ورزشی، مایه بقای ما برای 
که  افرادی  نهایت  در  است.  همیشه 
در زمره اولین ها یا چهره های بسیار 
شاخص هستند کمی بیشتر در آرشیو 
تاریخ می مانند و نام آن ها هم هر روز 
شمشیربازهای  شود.  می  تر  کمرنگ 
آسیایی 1976  های  بازی  در  را  ایران 
تهران در نظر بگیرید. فقط کمی بیش 
از 40 سال از آن رویداد و حضور موفق 
ایرا در آن مسابقات  زنان شمشمیرباز 
گذشته اما هیچ کس حتی اسم آن ها 
این یعنی ماندگاری  را هم نمی داند. 
فاکتور مشخصی ندارد. انسان در پهنه 
زمان در بند است و زمانی که از این 
بند خالص شود دیگر در حافطه زمین 
یک  تنها  میان  این  در  ندارد.  جایی 
این  در  زیبایی  آفرینش  برای  فرمول 
و  مهر  رفتاری که  دارد.  جهان وجود 
با  قهرمانان  کس  هیچ  ببخشد.  نیکی 
ندارد. دوست  را  درهم  های  چهره 

ایضا،  دارد.  بیشتری  هواداران  لبخند 
بخشندگی.

حامد اسماعیلی
ورزش زنان و رنجی که می بریمسردبیر

چندی پیش در توییتر پستی منتشر شده 
به  درواکنش  افغان  بانوی  یک  توسط 
اظهارنظریکی از اعضای هیات کریکت 
به زنان  افغانستان که در توییتی خطاب 
برای  هم  دویدن  بود:  نوشته  کشورش 
زنان حرام است، چه برسد به فوتبال! به 
از  نشان  که  لحنی  با  خورد.وی  چشمم 
غمی عمیق وهمراه با خشم در وجودش 
بود نوشته بود: حاال می دانید چرا افغانستان 

تیم کریکت زنان ندارد.
با تک تک کلمات به کار رفته در توییت 
رفتم. کم کم  فرو  فکر  به  افغان  زن  ان 
دلم داشت برای این حجم ازناعدالتی در 
ورزش زنان افغانستان می سوخت که یاد 
ایران خودمان افتادم! چرا راه دور برویم، 
زیر  در  ایرانی  کار  تکواندو  زنان  مگر 
سایه ی افکار و نگاه های سرشار از جنسیت 
زدگی بر روی شیاپچانگ نمی روند و در 
نهایت با لفظ "لگدپرانی" از تالش ها و 
زحمات آنها تقدیر می شود؟! مگر اغلب 
دختران ورزشکار ایران به دست کسانی 
جز پدر و مادر خود مورد حمایت مالی 
قرار می گیرند؟ یا تیم های .و بسیاری از 
زنان  ورزش  عرصه ی  در  که  رنج هایی 
هر روز به شکلی مانع از درخشش آنها 
می شود و چه بسا مشکالتی که حتی به 
گوش اهل رسانه هم نمی رسد تا بازتابی 

از سوی مسئولین داشته باشد.
خصوص  در  که  کتابی  مطالعه ی  با 
تاریخچه ی ورزش زنان در ایران نوشته 
شده است به قدمت صدساله ی حضور 
به  بردم.  پی  ورزش  در  ایرانی  زنان 
هیلدا  خانم  کتاب  ی  نویسنده  گفته ی 
در  زنان  ورزشی  فعالیت های  حسینی، 
و  گردیده  آغاز   1۲90 دهه ی  از  ایران 
اولین مسابقه ی ورزشی در سال 1۳0۸ با 
برگزاری یک رقابت دوومیدانی دربین 

زنان برگزار شده است.
 با گذشت سال ها در حدود دهه چهل 

باشگاه های ورزشی برای زنان دایر شد تا 
اینکه با شروع تحوالت کشور در دهه ی 
جدی  وقفه ای  با  زنان  ورزش  پنجاه، 
دهه ی  در  آن  از  پس  و  می شود  مواجه 
هفتاد این فعالیت ها از سر گرفته می شود.

به  که  کتاب  این  فصل های  از  یکی 
اصحاب  مورد  در  اختصاصی  صورت 
رسانه نوشته شده است، از تاثیر نه چندان 
ایرانی سخن  زنان  ورزش  بر  رسانه  کم 
گفته است. کم کاری خبرنگاران و بی 
توجهی به رویدادهای ورزشی زنان که 
این  در  منصبان  صاحب  آگاهی  نا  از 
امر حکایت می کند، امروزه به یکی از 
زنان  ورزش  در  زا  محدودیت  عوامل 

تبدیل شده است.
 هیلدا حسینی در کتاب خود در رابطه با 
معضالت خبرنگاران زن نیز حقایق تلخی 
را بیان کرده است. خبرنگارانی که بخاطر 
" زن بودن " به مسابقات اعزام نمی شدند 
نمی شد.هیلدا   صادر  کارت  برایشان  و 
خبرنگاری  حوزه  در  خود  که  حسینی 
نیز فعالیت شاخصی داشته است در طی 
خبرگزاری های  از  یکی  با  مصاحبه ای 
کشور، خاطره ای در همین خصوص بیان 
کرده است: »برای اولین بار که مسابقات 
والیبال زنان پخش زنده رادیویی می شد، 
از خبرنگاران  با یکی  از مسئوالن  یکی 
به  را  آن  من  که  داشت  نامناسبی  رفتار 
مطرح کردم. پس  بازی  عنوان حواشی 
و  من  به  خروج  اجازه ی  بازی  پایان  از 
آن همکارم را نمی دادند.رییس یکی از 
به من  فدراسیون ها در جلسه ای خطاب 
و همکارم گفت: شما که زن هستید و 
چیزی سرتان نمی شود! در حالی که من 

خبرنگار اختصاصی آن حوزه بودم.
  امروز وضعیتی را نظاره گر هستیم که 
به  ورود  جمله  از  زنان  حقوق  کمترین 
با  محبوبشان  تیم  تشویق  و  ورزشگاه ها 
چون و چرای بسیاری مواجه است. در 
حال حاضر با پیشرفت روز افزون جایگاه 
ورزش زنان ایرانی در آسیا و جهان روبه 

رو هستیم که این مهم، با موانع متعددی 
خود  روند  به  همچنان  اما  روبروست 
نظر می رسد مهم ترین  به  ادامه می دهد. 
مانع برای پیشرفت و ترقی این جایگاه، 

فرهنگ، اجتماع و قوانین است. 
با یک جست و جوی ساده در اینترنت 
شاید نقطه نظرات بسیاری که از مشکالت 
اقتصادی و کمبود امکانات و حتی مانعی 
آنان  دیدگاه های  و  خانواده ها  همچون 
حرف  جای  خود  که  گفته اند  سخن 
بسیاری دارد نیز به ادامه  محدودیت های 
و  ورزشکار  زنان  راه  سر  بر  قرارگرفته 

ورزش دوست ایرانی اضافه گردد. 

میزان تبعیض نسبت به ورزش 
زنان یک مشکل بین المللی است 
اما این مشکالت در ایران نمود 

بیشتری داشته است

تبعیض جنسیتی هم که امروزه در همه ی 
حوزه ها بجز ورزش نیز بیداد می کند و 
نه تنها در ایران بلکه ورزش جهان را نیز 
تحت تاثیر قرار داده است. از دستمزد و 
پاداش های تیم ها گرفته تا امکاناتی که در 

اختیار زنان ورزشکار قرار می گیرد.
به نقل از بی بی سی، یکی از اختالفات 
ورزشکار،  زنان  و  مردان  بین  بزرگ 
شرایط مالی و درآمد است. در رنکینگ 

صد ورزشکار پر درآمد جهان، تنها یک 
زن )سرنا ویلیامز( وجود دارد

. او در این لیست نفر ۵1 است و ساالنه 
میلیون دالر دارد که  برابر ۲7  درآمدی 
رونالدو  کریستیانو  از  دالر  میلیون   66
کمتر است. تیم فوتبال زنان آمریکا که 
در سال ۲01۵ قهرمان جام جهانی شد، 
تنها ۲میلیون دالر پاداش گرفت! در حالی 
فوتبال   ۲014 جهانی  جام  قهرمان  که 

مردان ،۳۵ میلیون دالر دریافت کرد!
فوینا هاتورن، مدیر کل اتحادیه حقوق 
پیشرفت هستیم  ما در حال  زنان گفت: 
فضای  است.  پایین  بسیار  سرعت  اما 
دنیای ورزش همچنان مردساالرانه است 
و نابرابری در برخی از ورزش ها تعجب 
آور است. فیفا برای جام جهانی فوتبال 
زنان حدود 1۵ میلیون دالر هزینه می کند، 
این در حالی است که جام جهانی مردان 
۵76 میلیون دالر هزینه در بر دارد، یعنی 

40 برابر بیشتر از مسابقات زنان
وین   ،  Ladbrokes گزارش  طبق   .
انگلیس  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  رونی 
دارد،  درآمد  دالر  هزار   400 هفته ای 
در حالی که استف هیوتون کاپیتان تیم 
فوتبال زنان انگلیس هفته ای 1600 دالر 

درآمد دارد.
 روت هولدوی، از اعضای گروه حقوق 
زنان در ورزش درباره مشکالت ریشه ای 

حضور  مشکل  می گوید:  زنان  ورزش 
آغاز  مدرسه  زمان  از  ورزش  در  زنان 
می شود.اینکه زنان آگاهی کافی نسبت 
و  غلط  وتصورات  ندارند  خود  بدن  به 

شایعات غلط را باور می کنند.
نشان  ملل  زنان سازمان  آمارهای بخش 
می دهد که 49 درصد زنان بعد از رسیدن 
به سن بلوغ ورزش را کنار می گذارند.
توسعه  کشورهای  در  زدگی  جنسیت 

یافته نیز موج میزند.
با همه ی اینها، ایران "حمیده عباسعلی " 
ها و " زهرا کیانی " های بسیاری دارد که 
با وجود کمبودها " زنانه " با معضالت 
مدال  و  می جنگند  خود  روی  پیش 
می کنند.اینها  المپیک کسب  و  آسیایی 
پیش روی  از مشکالت  تنها چکیده ای 

ورزش زنان ایرانی است.
خطاب  دوم  جنس  را  زن  که  مردانی   
هم  آن  ماهانه  عادت  درد  از  می کنند 
درست روز مسابقه چه استنباطی دارند؟ 
همسر  شرط  و  قهرمان  زنان  ازدواج  از 
برای خانه نشینی چه می دانند؟ بازماندن 
در  شرکت  از  ایرانی  حجاب  با  زنان 
تورنمنت های جهانی چه حسی را تداعی 

می کند؟ 
این  ی  همه  با  ایرانی  زنان  اینکه  حاال 
اوصاف پیش می روند و هر روز موفقیت 
ثبت  ایران  کارنامه ی  در  را  جدیدی 
یک  حتی  اگر  ولی  درست!  می کنند 
مشکالت،  پاره ای  از  رهایی  بخاطر  زن 
استعداد و هنرش  ایران را ترک کند و 
را در یک کشور دیگر )که عموماً بیگانه 
و  بگذارد  نمایش  به  می شود(  خوانده 
پرجم  سرزمینش،  برای  تپنده  قلبی  با 
کشوری دیگر را سرافراز کند، چه چیزی 

برای ایران و ایرانی باقی می ماند؟ 
به  فروش  وطن  بر  مرگ  شعار  با  آیا 
صفحات فیس بوک و اینستاگرام او رفته 
یا با عینک و کاله روشنفکری او را برای 
میل به پیشرفت و ستاره شدنش تحسین و 

تمجید می کنیم؟

برای حمیده عباسعلی؛حماسه ساز  سالزبورگ که حاال باید  با مصدومیت بجنگد
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فضای دنیای ورزش همچنان مردساالرانه است

نسیم مصیبی
خبرنگار

مسافر هیمالیا



صابری می گوید نتیجه نگرفتن در آسیا 
سبب شد بازیکنان در مقاطع مختلف دچار 

خستگی و سرخوردگی شوند و علت 
خداحافظی برخی بازیکنان همین مسئله 

بوده است

قهرماانن :تینا مدانلو نام جدیدی در تکواندوی 
تینای  ایران،  جوان  ملی  تیم  در  است.  ایران 
۱۷ ساله یکی از شایسته هاست که تکواندو 
او را شیفته خود کرده است. وقتی ۸ ساله بود 
در جویبار، در نقطه ای که تا شعاعی چند ده 
کیلومتری، پایگاه شمال تکواندوی ایران است 
وارد این رشته شد و ورودش با توجه به این 
پدرش یک تکواندوکار بود، جای شگفتی 

نداشت.
تینا  حاال  و  شده  سپری  زمان  آن  از  سال   ۹

دارد.  اختیار  در  ای  تازه  فرصت های  مدانلو 
و  استعداد، آموزش  موفقیت شامل  در جاده 
مسیر معقول، او گام هایش را درست -برداشته 
مستعدترین  از  یکی  به  جوانی  آغاز  در  تا 

تکواندوکاران ایران تبدیل شود.
با وجود همه موفقیت ها و گام های درخشان، 
او باید چیزهای زیادی را یاد بگیرد و این در 
عالمه  برابر  او  شکست  زمستان،  روز  اولین 
پوشیان در انتخابی تیم ملی در حالی که بازی 
برده را در چنگ خود داشت، به او یادآوری 

شد.
یکی از هایالیت های سال ۹۸ برای تینا در 

قاطع  پیروزی  لیگ و در جریان  پنجم  هفته 
صدر  فتح  شایسته  دختر  همتی،  کیمیا  برابر 
البرز در وزن ششم رقم خورد. او در مسابقات 
نوجوانان کشور در بابلسر، بی دردسر قهرمان 
شد و اگر طالی مسابقات نوجوانان آسیا در 
اردن را می گرفت سال را رویایی به پایان برده 
بود. تینا در فینال به مین سئو نام کره ای باخت 

اما نقره آسیا را به کارنامه اش افزود.
نام  به  ارزنده ای  تجربه ای  جوان  مدانلوی 
را  چین  در  گرنداسلم  انتخابی  در  حضور 
در  موفقیتش  آخرین  در  و  آورد  دست  به 
نیمه  در  استانبول  اوپن  المللی  بین  مسابقات 
نهایی وزن چهارم ۲۴ بر ۱۹ مغلوب آناستازیا 
آمریکایی  خوشنام  تکواندوکار  زولوتیچ 
باارزش  مبارزه ای  برنز رسید.  به مدال  و  شد 
تینا. او حاال برای  با تجربیات جدید برای  و 

مسابقات قهرمانی آسیا سراسر انگیزه است.
هر ساعت، هر دقیقه با تکواندو

مجید مدانلو پدر تینا درباره او می گوید: من 
کار  من  نظر  زیر  تینا  و  هستم  تکواندو  مربی 
تمرینی  حریف  اینکه  به  توجه  با  اما  می کرد 
نیاز داشت در قائم شهر مشغول به تمرین شد و 
گاهی هم در نکا تمرین می کند. از سوی دیگر، 
زهرا شیدایی، الهه شیدایی، غزل مهدوی، زهره 
حسن نتاج و آناهیتا توکلی زیر نظر استاد شیدایی 
که هم دوره خودم بود تمرین می کردند و بعداً 
تینا هم به جمع آنها پیوست تا در محیطی که 

بتواند به آموزش او کمک کند حضور داشته 
باشد. زمانی که تینا در اردوی تیم ملی نباشد در 
طول هفته با این جمع موفق و در محیطی مثبت 
و سازنده تمرین می کند. خودم هم یک باشگاه 
خصوصی دارم که گاهی با هم تمرین داریم. 
تینا در اتاقش آدمک تمرینی دارد و روزانه در 
خانه هم تمرین می کند. در مجموع تمام فکر 
و ذکر او تکواندو است و با تکواندو زندگی 

می کند.
تینا اولین فرزند من است. فرزند کوچک ترم 
و برادر تینا، ۱۲ ساله و کشتی گیر است. زمانی 
بود که در یک آپارتمان در طبقه پنجم زندگی 
نداشت. آن زمان  می کردیم که آسانسور هم 
تینا ۵ ساله بود اما در همان سن و سال، اصرار 
داشت که وسایل مورد نیاز منزل را از ۶۳ پله 
به باال حمل کند در حالی که در این سن، کار 
سنگین برای یک کودک معمول نیست. او از 
قدرت بدنی خوبی برخوردار است و ویژگی 
می  هدفش  پای  ایستادگی  در  را  او  مثبت 
قهرمانی  و  المپیک  ذکر  و  فکر  با  تینا  بینم. 
جهان زندگی می کند. تالش کرده ام او را تا 
جایی که می توانم حمایت کنم. او هم توانایی 
موفق  که  می خواهد  هم  و  دارد  را  موفقیت 
پیش  اندازه زمان  احساس می کنم هر  باشد. 
برود و سن او باالتر برود موفق تر خواهد بود. 
به عنوان پدر، تغییرات مثبت را در وجودش 

حس می کنم. ایمان دارم که او می تواند.

کنارت    ایستاد  ه ایم

ستاره سایپا و تیم ملی می گوید زنگ خطر برای آینده والیبال به صدا درآمده است
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نیلوفر صفریان: اسپانسر بنیاد گیالن 
ما را فریب داد

قهرماانن : نیلوفر صفریان مربی وقت تیم تکواندوی بنیاد گیالن 
در لیگ تکواندو ۹۷ تاکید کرده است اسپانسر این تیم به هیچ 
ارگان خاصی وابسته نبوده و با وعده های توخالی در مورد 

حمایت مالی از تیم، او را فریب داده است.
بنیاد  تیم  پرونده  بازگشایی  به  واکنش  در  صفریان  نیلوفر 
گیالن در لیگ تکواندو ۹۷ اظهار کرد: در بنیاد گیالن هیچ 
یک از بازیکنان پولی دریافت نکردند در حالی که آنها به 
اعتبار من به تیم آمده بودند و من هم به وعده های شخصی که 
قرار بود حامی مالی ما باشد اعتماد کردم. حتی مبالغ زیادی از 

هزینه های جاری بنیاد را از جیب هزینه کردم.
او ادامه داد: نه منطقه آزاد و نه هیچ بنیادی در استان گیالن 
اسپانسر ما نبود. شخصی که با او مذاکره کردیم ادعا کرد که 
چون ما می خواهیم بخشی از یک مجموعه در تهران باشیم و 
آن مجموعه تیم دیگری به نام بنیاد دارد ما هم باید به آن نام در 
لیگ شرکت کنیم. بعدها که آن شخص، امروز و فردا کرد 
و من درباره صحت وعده هایش تحقیق کردم متوجه شدم 
همه چیز بی پایه بوده و دست ما خالی مانده است. حتی روز 
پیش از قرعه کشی باید ۵ میلیون تومان به عنوان ورودی لیگ 
واریز می کردیم و سرانجام خودم آن مبلغ را از جیب پرداخت 
کردم. حتی هزینه های دیگر مثل رفت و آمد را خودم تقبل 

کردم چون در عمل انجام شده قرار گرفتیم.
صفریان همچنین گفت: آن تیم، از نظر بازیکنان و نتیجه ای 
که کسب کردیم تیم فوق العاده ای بود. ما باید قهرمان لیگ 
می شدیم و همچنان بر این باور هستم که شایسته ترین تیم برای 
قهرمانی بودیم. خروجی آن فشارها برای من و تیم این بود که 
بازیکنان ما در حال حاضر در تیم هایشان فیکس هستند. ما به 

تکواندوکاران گیالن کمک کردیم که رشد کنند.
مربی سازنده تکواندوی ایران همچنین گفت:  حیف است 
که گیالن در لیگ تیم ندارد اما هر چه برای جذب اسپانسر 
تالش کردیم بی نتیجه بود. سطح تکواندوکاران ما به گونه ای 
است که نمی توانیم بدون حامی مالی و بدون دستمزد آن ها 
را در یک تیم جمع کنیم بنیاد گیالن، یک تجربه تلخ برای 
من بود و باعث شد امسال برای حضور در لیگ با هر تیمی، 

کامالً بی میل باشم.

برتر  لیگ  قهرمان  عنوان  به  والیبال ساپیا  قهرماانن : تیم 
والیبال  معرفی شد. این اقدام با تاخیر و چند روز پس 
از آن انجام شد که نمایندگان باشگاه ها در فدراسیون 
والیبال دور یک میز نشستند و تصمیم گرفتند به لیگ 
و  گروهی  مرحله  پایان  از  پیش  هم  آن  دهند  پایان 

ورود به مرحله پلی آف.
سایپا که حاال به عنوان قهرمان لیگ معرفی شده برای 
استثنای  به  بود.  شایسته  کامال  قهرمانی  عنوان  کسب 
شکست ۳ بر ۲ در اصفهان برابر ذوب آهن، تیم مریم 
هاشمی در همه دیدارهای دیگر خود مقتدرانه پیروز 
رقبای خود ذوب  به  نسبت  را  نوسان  و کمترین  شد 
آهن اصفهان و باریج اسانس کاشان داشت اما با این 
حال عجیب است که ذوب آهن و باریج اسانس که 
در پلی آف شانس قهرمانی و متوقف کردن سایپا را 
به دست می آوردند چگونه حاضر به نیمه تمام ماندن 

لیگ و پایان مسابقات شدند.
علی فتاحی دبیر فدراسیون والیبال به ایسنا گفته است  
با توجه به اینکه رویکرد ما حفظ سالمت افراد است، 
تصمیم به تعطیلی لیگ زنان گرفتیم که با نظر موافق 
مبنای  بر  بود.  همراه  زنان  های  باشگاه  نمایندگان 
نتایجی که به دست آمد جدول را  بستیم و چون تیم 
نماینده  دارد،  را  رنکینگ  اول  رتبه  و  قهرمان  سایپا 

ایران برای باشگاه های آسیا است.
او در پاسخ به این سوال که تیم های دیگر به قهرمانی 
گفت:  نداشتند؟  اعتراضی  مسابقات  اتمام  بدون  سایپا 
مسابقات  برگزاری  امکان  کشور  شرایط  به  توجه  با 
وجود ندارد در نتیجه باید جمع بندی و تصمیم گیری 
می کردیم، حتی تیم ها در این مورد نظر مساعد داشتند.

در مورد حضور در باشگاه های آسیا هم هنوز شکایتی 
به ما نشده . ما سال گذشته به دلیل انصراف  ذوب آهن 
سابقه عدم حضور در جام باشگاهای آسیا را داشتیم که 
فدراسیون متحمل جریمه شد در نتیجه امسال به تیم ها تا 
تاریخ ۳۰ بهمن فرصت اعالم آمادگی برای این مسابقات 
دادیم اما جز سایپا هیچ تیمی پاسخ نداد. در نتیجه با توجه 
به اعالم آمادگی سایپا و جایگاهش در جدول،  این تیم  
به عنوان نماینده ایران معرفی شد. باشگاه سایپا نیز خبر 

قهرمانی تیم خود را منتشر کرد.

والیبال پالس
لیگ والیبال چگونه نیمه تمام رها شد

نسیم مصیبی
خبرنگار

برای حمیده عباسعلی ؛ که زخم خورد و زیبایی آفرید

والیبال  تیم  ستاره  صابری  مهسا   : قهرماانن 
زنان سایپا همراه با این تیم قهرمانی لیگ 
شرایطی  در  گرفت.  جشن  را   ۹۸ ناتمام 
استثنایی لیگ والیبال زنان نیمه تمام ماند 
و فدراسیون والیبال رای به قهرمانی سایپا 
داد. تصمیمی که ظاهراً همه به آن راضی 
بودند. حاال مهسا صابری، بازیکن بااخالق 
اقتدار  در  مهم  نقشی  سایپا که  توانمند  و 
لیگ،  درباره  داشت   ۹۸ لیگ  در  سایپا 
سایپا، تیم ملی و دغدغه های والیبالی اش 

صحبت کرده است:
سایپا حرفه ای عمل کرد

تصمیمی که برای نیمه تمام ماندن لیگ 
در  که  نبود  تصمیمی  شد  گرفته  والیبال 
آن کسی اختیاری داشته باشد. فدراسیون 
از  حفاظت  برای  گرفت  تصمیم  والیبال 
سالمت بازیکنان و تیم ها و عوامل درگیر 
مسابقات، لیگ را تعطیل کند و کسی هم 
سایر  در  دانم  نمی  نیست.  مقصر  آن  در 
فدراسیون ها چه تمهیداتی اندیشیده شده 
اما در والیبال، سالمت اولویت اول و آخر 
بود چنان که برای لیگ والیبال مردان هم 
تصمیم مشابهی اتخاذ شد. البته برای ما ۲ 
هفته دیگر بیشتر باقی نمانده بود و چندان 
در  اتفاق  این  نداشت.  تفاوتی  ما  برای 

وسعت یک قاره رخ داد.
سایپا، امسال به شدت حرفه ای کارش را 
شروع کرد و در عمل به تعهداتش کم نظیر 
بود. شاید لیگ والیبال را نتوان یک لیگ 
حرفه ای دانست اما در همین شرایط، امسال 
سایپا با تمام وجود از تیم والیبال حمایت 
کرد و شرایطی حرفه ای را برای بازیکنان 

و کادر رقم زد. 
برتر  لیگ  در  والیبال  و  فوتبال  در  سایپا 
مردان تیم داشته و همه چیزی که در اختیار 
ما قرار داده شد مشابه تیم های مردان بود. 

همه بازیکنان از شرایط امسال راضی بودند.
حال والیبال ملی ما خوب نیست

اگر بخواهم موقعیت ملی بازیکنان را بیان 
کنم باید بگویم حال ما و والیبال ایران از 
این نظر خوب نیست اما در بعد باشگاهی، 
یک  سایپا،  بازیکنان  سایر  و  من  برای 
و  بدنی  نظر  از  داشتیم.  العاده  فوق  فصل 
فنی روزهای خوبی را سپری کردیم. در 
مجموع والیبال زنان در ایران به جایگاهی 

که باید میرسیده، دست پیدا نکرده است.
نه برنامه بلند مدت داریم و نه 

بازیکن کافی
نگاه جدی و برنامه ریزی درست از سوی 
فدراسیون والیبال باید در نظر گرفته شود. 
زمانی برای تحول والیبال مردان برنامه ای 
وجود داشت و امروز والیبال زنان به همان 
امروز  اگر همین  دارد.  نیاز  بزرگ  برنامه 
و  تدوین  زنان  والیبال  توسعه  طرح جامع 
فعال شود باید سال ها منتظر نتایج آن بمانیم 
پایه های  برسد  نتیجه  به  که  زمان  هر  اما 

محکمی برای والیبال زنان بنا می کند.
 من سنگ این نسل را به سینه نمی زنم و 
این نسل در عمل سوخته است. در دوران 
تیم  بیشترین قدمت یک سرمربی در  ما، 
هیچ گاه حس  و  است  بوده  ملی ۲ سال 
هدف  برنامه  یک  از  جزئی  که  نکردیم 
دار بلند مدت هستیم. در هر تیمی، حضور 
یک مربی در دوران طوالنی می تواند نتیجه 

بخش باشد.
در ایران با کمبود بازیکن مواجه هستیم 
و این یک واقعیت است. اگر با این روند 
پیش برویم در سال های آینده به مشکل 
بر می خوریم و والیبال زنان ایران باید راه 
حلی برای موضوع استعدادیابی و آموزش 

بازیکنان جوان باشد.
هیچ وقت از نظر بدنی خسته نشده ام. هر 
یک از ما، زیر بار فشارهای جسمانی خسته 

اتفاق  این  اما گاهی در مقاطعی  نشده ایم 
رخ داده که از نظر ذهنی خسته شویم و 
به همین دلیل برخی از بازیکنان از والیبال 

خداحافظی کردند.
می خواستم از تیم ملی 

خداحافظی کنم
 سال گذشته می خواستم از تیم ملی 
در  سال  سال های  کنم.  خداحافظی 
تیم ملی فعالیت کردم و وقتی نتیجه 
نمی گیرید اعتبار شما لطمه می خورد. 

این ما را نگران کرده است.
هر جا ببینم جوان ها بهترند 

می روم
به عنوان یک بازیکن به همه افتخاراتی 
در  است  ممکن  بازیکن  یک  که 
کند  پیدا  دست  آن  به  ایران  داخل 
نشده  کسب  افتخار  تنها  رسیده ام،. 
باتجربه دیگر ما،  من و ملی پوشان 
حسرتی است که در مورد تیم ملی 
با ماست. این یک هدف دور برای 
والیبال ایران است. نه خیلی دور اما 
فعاًل غیر قابل دسترس. تا زمانی می 
مانم که مفید باشم و حس کنم که 
به کار تیم می آیم بخصوص در تیم 
ملی. در غیر این صورت، هر جا که 
از من هستند  بهتر  بدانم جوان هایی 
که به تیم ملی کمک کنند جایم را 

به آنها می دهم.
 ۲۸ سالگی اوج پختگی برای یک 
والیبالیست حرفه ای است اما در ایران 
عوامل  به  و  می کند  فرق  موضوع 
تا  دانم  نمی  دارد.  بستگی  متفاوتی 
کی در تیم ملی می مانم و باید ببینم 
شرایط تیم ملی چطور پیش می رود. 
بازی کردن من و  از  امروز  آن چه 
امثال من در تیم ملی مهم تر است، 

آینده والیبال ایران است.

مهسا صابری و نسل سوخته ؛ کمبود والیبالیست داریم

دختران کاراته وان و لیگ برتر تنها مانده اند

فراموش شدگان

قهرماانن : مسابقات کاراته وان جایگزین مسابقات لیگ های پایه 
کاراته کشور شده است و کاراته کاها در قالب رده های سنی 
مختلف طی چند مرحله در طول سال با هم رقابت می کنند 
و خروجی آن، رنکینگی هست که فدراسیون کاراته اعالم 
می کند و به طور استاندارد، باید مالکی برای بررسی عملکرد 
کاراته کاهای جوان به منظور حضور در تیم های ملی پایه باشد.

با این حال در مسابقات کاراته وان و همچنین لیگ برتر که 
سطح دوم کاراته کشور به حساب می آید نه رسانه ها راهی 
دارند و نه چشمی خریدار در کنار تاتامی، دخترها را زیر نظر 

می گیرد.
هزینه  با  درصدی   ۱۰۰ صورت  به  وان  کاراته  مسابقات 
بازیکنان صورت می گیرد یعنی هر بازیکنی که بخواهد در 
این رقابت ها شرکت کند، باید همه هزینه های ایاب و ذهاب 
و اسکان و حتی هزینه ورودی مسابقات را شخصاً پرداخت 
کند. با این وجود برخی از خانواده ها و بازیکنانی که توانایی 
به  امیدشان  چشم  نهایت  در  ندارند،  را  مبالغ  این  پرداخت 
تیم ملی معطوف می شود و جالب است  انتخابی  مسابقات 
این مسابقات در سال ۹۸ اصاًل برگزار نشد زیرا  بدانید که 
تیم های ملی پایه اصاًل وجود نداشتند و تمام برنامه های ملی 
معطوف ۵ یا ۶ کاراته کای برتر و دارای شانس حضور در 

المپیک بود.
در  اصفهان  کاراته  هیات  تیم  سرمربی  پور  جلیل  راضیه 
این باره می گوید: ابتدای سال ۹۸ قرار بر این بود تا تیم های 
ملی پایه به مالزی اعزام شوند اما به دلیل ترافیک اعزام های 
به کویت در سال ۹۹  اعزام  لغو و  اعزام ها  این  بزرگساالن، 
جایگزین آن شد. از آن زمان تاکنون با وجود حضور این 
بازیکنان در کاراته وان و لیگ برتر، هیچ خبری از کارشناس 
در قالب کادر فنی جهت آنالیز و بررسی استعدادهای شاخص 
آینده  فهرست  در  که  است  نگران  پور  جلیل  است!  نبوده 
تیم های پایه، بازیکنان بدون اینکه شایستگی آنها در نظر گرفته 
شود به تیم ملی فراخوانده شوند. به نظر می رسد او برای این 
نگرانی، دلیلی منطقی دارد. تصور کنید کادر فنی که نه لیگ 
برتر را دیده و نه کاراته وان را، چطور می خواهد بازیکنان را 
تنها با تکیه بر تعدادی نام و عملکردی که به چشم ندیده، به 

تیم ملی دعوت کند؟
همه این مشکالت زمانی ساده انگاشته می شود که رسانه ای 
فریاد کاراته زنان ایران نباشد. امروز تیم ملی بزرگساالن به 
دلیل تالش برای کسب سهمیه المپیک در کانون توجه است 
فراموش  شده اند.  فراموش  کامل  طور  به  جوان  دختران  اما 
نکنیم که روزی ستاره های فعلی باید بروند و جای خود را 
به نفرات جوان بدهند. آیا برای جایگزینی حمیده عباسعلی، 
داریم؟  برنامه ای  دیگران  و  علیپور  رزیتا  خاکسار،  طراوت 
آیا اکتفا به یک مهره جوان به نام سارا بهمنیار در تیم ملی 

بزرگساالن کافی است؟

حامد اسماعیلی
سردبیر

حامد اسماعیلی
سردبیر

حامد اسماعیلی
سردبیر

خوش  خبر  این  شد.  المپیکی  عباسعلی  حمیده   : قهرماانن 
قهرمان  رحمان،  سیامند  دادن  دست  از  اندوه  با  گرچه 
را  مدال حمیده  و حالوت  درآمیخت  ایران  پارالمپیکی 
تحت تاثیر قرار داد اما در روزهای سختی و مرارت برای 
برای  و  مردم  برای  و روحیه بخش  دلپذیر  ایران، خبری 

دختران ایران زمین است.
۴ سال پیش از این موفقیت، دل بسته کیمیا بودیم و مدال 
باشکوهش در المپیک ریو که انگار بغضی فرو خورده بود 
برای ملتی که برای آزادی های مدنی و برای بیان آن چه 
در دلشان بود یکی مثل کیمیا را می خواستند که نشان دهد 
فضیلت زن می تواند خوشحال کردن یک ملت باشد حتی 
با پرتاب کردن پا و این چنین شد که دوران الهام بخشی 
برای دختران ایران آغاز شد و امروز با حمیده عباسعلی و 
سایرین، ادامه می یابد. این چنین است که حمیده عباسعلی، 
بیش از یک قهرمان و مدال آور است. او به دختران ایران 
می آموزد که رها کردگان، بازنده اند و بازنده ها داستانی 
برای تعریف کردن ندارند. پس برای آیندگان بجنگ و 

برای داستان های حماسی بی پایان.
عباسعلی،  حمیده  برای  المپیک  سهمیه  کسب  داستان 
درست در نقطه ای که باید، حماسی شد گرچه او طبق 
معمول دردهای حماسه سازی را به جان خرید. در اتریش، 
سرزمین هنر اروپا،  حمیده هنرمندی کرد و عالوه بر آن 

مدال طال که سومین طالیش از آغاز سال جدید میالدی 
پرچم  و  جانفشانی  تا حماسه،  تن خرید  بر  بود، زخمی 
دوستی برای او به حد اعال برسد.   آسیب دیدگی او، نبرد 
تازه گردآفرید است با رنگ و بوی عبور از دشوارترین 

راه ها برای  به تماشا نشستن زیباترین منظره 
ها.  او زمانی که به خانه برسد برایمان سهمیه 
المپیکی آورده که برایش زانو داده و پیش تر 
برایش عرق ریخته و در خون و سختی و نفس 
نفس زدن، در گرما و سرما شمشیر کشیده و 
که  حمیده،  برای  است.  نایستاده  مبارزه  از 
از ژرفای  اراده یک ملت است  از  تصویری 
دلمان آرزوی بازگشت سریع و ایمن داشته 
باشیم که امثال او، فراوان نیستند و عمر ما هم 

برای دیدن حمیده های بعدی، بی پایان.
ایران، قصه هایی با محتوای پرستش ایثارگرها 
از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، فراوان 
دارد و ملت ما، امروز بیش از هر زمان دیگری 
پای  تا  جنگیدن  روایت  دیدن  و  شنیدن  به 
جان، نیاز دارد. شما، خانم حمیده عباسعلی، 
روایت گر جدید مایید. ماندگاری سهم آن 
هاست که می آفرینند.  پس بی هیچ تصوری 
از فردا و فرداها و به پاس آن چه تاکنون خلق 
کرده اید و همه قلب هایی که شاد کردید، 

ماندگارید. کنار شما ایستاده ایم.

درباره ستاره 17 ساله ای که سایه روشن های زندگی تینـا
 نخبه جدید تکواندوی ایران است

الهام محمودی
فعال فوتبال و فوتسال زنان

شهرزاد مظفر در  فوتسال کویت سازندگی می کند

نسترن مقیمی:  قرارداد یک ماهم در کویت از 
یک فصل ایران بیشتر بود

قهرماانن :  نسترن مقیمی ملی پوش فوتسال در پایان لیگ برتر 
ایران به تیم الکویت در لیگ فوتسال کویت رفت. لیگ فوتسال 
زنان کویت دومین سال حیات خود را سپری کرد. مقیمی ۴ 
بازی برای تیمش انجام داد که ۴ گل و یک پاس گل حاصل 

حضور اثر بخش او بود.
او و هم تیمی هایش در فینال تیم قدرتمند العربی قهرمان دوره 
گذشته را ۲ بر یک شکست دادند و ملی پوش ایرانی یکی از 
گل های تیمش را به ثمر رساند تا نقش اصلی را در قهرمانی این 

تیم ایفا کند
او به همراه فرزانه توسلی، سنگربان ملی پوش بعد از حذف نامی 
نو از پلی آف لیگ برتر فوتسال غایبان بزرگ این مرحله بودند. 
هر چند دست مقیمی در ایران از باال بردن جام کوتاه ماند اما او 
به کویت رفت تا با حضور پر رنگش در همسایه جنوب غربی، 

این شادی را نصیب خود کند.
او درباره این انتقال می گوید: "در تیم الکویت جایگزین یک 
لیگ  قانون  چون  بود؛  دیده  آسیب  که  شدم  برزیلی  بازیکن 
فکر  ابتدا  در  است.  خارجی  بازیکن  یک  تنها  کویت جذب 
بازی اول  از  اما پس  پایین است  می کردم سطح لیگ کویت 
متوجه شدم که اشتباه کردم و در این چند بازی به ویژه بازی 

فینال فشار زیادی به من وارد شد."
با توجه به صحبت های شهرزاد مظفر مربی سابق تیم ملی ایران و 
حال حاضر تیم ملی کویت، نسترن مقیمی یکی از پایه های اصلی 
صعود الکویت به فینال پلی آف و قهرمان شدن این تیم بود. 
نسترن در این باره می گوید: "در فینال بازی بسیار سختی با تیم 
قدرتمند العربی داشتیم و روی من به عنوان یک بازی خارجی 
فشار زیادی بود اما خوشحالم که توانستم به قهرمانی به این تیم 

کمک کنم."
مقیمی در مورد مبلغ قرار دادش با الکویت گفت: "مبلغی که 
در این یک ماه تیم الکویت به من داد با تبدیل شدن به پول ایران 

بیشتر از قرارداد یک فصل من در  ایران می شود! "
او درباره شهرزاد مظفر و زهرا باورساد مربیان تیم ملی کویت 
گفت: "با مظفر و باور ساد دیدار داشتم و متوجه شدم که چقدر 
سختی کشیدند چون سطح فوتسال کویت فوق العاده پایین بود 
و تالش های زیادی برای این تیم در این یک سال و نیم انجام 

دادند."
در ادامه او از محبوبیت مظفر در کویت می گوید: "شهرزاد 
بسیار  فدراسیون  اهالی  و  بازیکنان  میان  در  کویت  در  مظفر 
محبوب و مورد احترام است؛ طبیعی است چون بسیار با اخالق 

است و هر جای دنیا باشد محبوبیت کسب می کند."
ملی پوش ایران در مورد قراردادهای مالی در لیگ کویت به 
نکته جالبی اشاره کرد: "در دو سالی که لیگ کویت برگزار شد 
بازیکنان کویتی قرارداد مالی نداشتند. اما از سال آینده وزارت 
ورزش کویت یک مبلغی را در اختیار باشگاه ها قرار می دهد تا 
قرارداد مالی با بازیکنان بسته شود و هدفشان شناسایی بازیکنان 

واقعی فوتسال در این دو سال بود."
مقیمی در پایان اشاره به حرف و حدیث هایی که در تیم نامی 
نو برایش ایجاد شد می کند: "این فصل از لیگ ایران با دلخوری 
به  من  که  شد  گفته  زیادی  حدیث های  و  حرف  شدم؛  جدا 
طور عمد برای تیمم کم کاری کردم اما کسانی که من را از 
نزدیک می شناسد می دانند من برای تیمم از جان مایه می گذارم. 
نمی خواهم درباره اش صحبت کنم اما کاش تنها شعار ندهیم و 

دست از قضاوت برداریم."
تکواندو

عکس: مهدیه صادقی
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چرا بسیاری از دختران ورزشکار
از صحنه ورزش محو می شوند؟

قهرماانن:  چند ورزشکار دختر را می شناسید که در رده 
سنی نونهال و نوجوان در رشته های مختلف موفق به کسب 
عناوین ومدال هایی در رویدادهای بین المللی شده باشند اما 
با رسیدن به رده سنی جوانان و بزرگساالن یا دیگر خبری 
از آنها نیست و یا نتوانستند روند رو به رشد سابق را در 

پیش بگیرند؟
شاید در میان ورزشکاران دختر بتوان این موضوع را از 
زوایای دیگری مورد بررسی قرار داد زیراحداقل این را می 
دانیم که قهرمانان دختر در مقایسه با پسران با سدی به اسم 
خدمت نظام وظیفه مواجه نیستند بنابراین با ذهن آزادتری 
می توانند برای آینده ورزشی خود تصمیم بگیرند اما آیا 

نداشتن همین دغدغه کافی است؟
به  نوجوانی  از  گذر  مرحله  در  هم  دختر  ورزشکاران 
بزرگسالی با مسئله ای به اسم کنکور مواجه هستند و اگر 
فعالیت  ادامه  با  مشکلی  خانواده  و  باشند  شانس  خوش 
هم  مالی  حمایت  و  باشند  نداشته  شان  ورزشی  حرفه ای 
وجود داشته باشد می توان گفت حداقل زمینه های رشد و 
درخشش آن ورزشکار دختر در رده های سنی باالتر هم 
مهیاست. از این نقطه به بعد، همه چیز به همت و تالش 

ورزشکار بستگی پیدا می کند.
به طور معمول مشکل از جایی شروع می شود که این دو 
پیش شرط فراهم نباشند یعنی نه خانواده، دختر ورزشکار 
را حمایت می کندو نه شرایط مساعد مالی برای ادامه راه 

وجود دارد.
وجود  با  زیادی  استعدادهای  که  بوده ایم  شاهد  بارها 
تامین  در  مشکل  دلیل  به  پایه  ملی  تیم های  در  موفقیت 
هزینه ورزش قهرمانی از یک سو و فشار خانواده به دلیل 
اینکه ورزش قهرمانی را تضمینی برای کسب منفعت مالی 
از سوی دیگر عطای مدال  نمی دانستند،  فرزندشان  برای 
نتیجه، گروهی راه  لقایش بخشیدند. در  به  و قهرمانی را 
دانشگاه و یا بازار کار را در پیش می گیرند و گروهی نیز 
به مربیان بسیار جوانی تبدیل می شوند که در برخورد با آنها 
باورتان نمی شود که آنها در اوج جوانی، به جای اینکه در 
میانه میدان در حال رقابت باشند نام مربی را با خود دارند. 
تصمیمی که اغلب ناشی از نیاز مالی برای کسب درآمد از 

ورزش است.
همه این مسائل به نبود دیدگاه حرفه ای به ورزش قهرمانی 
و به ویژه ورزش زنان در ایران باز می گردد. باید پذیرفت 
تداوم موفقیت در ورزش قهرمانی، مجموعه ای از اقدامات 
است که فقط به استعداد و تالش ورزشکار ختم نمی شود و 

حمایت مالی در راس آن است.
البته که پشتیبانی مالی، حمایت خانواده، استعداد و تالش 
و پشتکار و بهره مندی از امکانات باز هم همه قضیه نیست. 
ورزشکار در جریان مسیر ورزش قهرمانی با حواشی ناشی 
موقعیت های  یا  اجتماعی  محیط های  در  گرفتن  قرار  از 
شخصی روبرو می شود و دانش روبرو شدن با حواشی نیز 
عامل دیگری برای سرنوشت آینده اوست. همچنین اشباع 
در تمرین، مسابقات پی در پی و یا حتی مدال و مقام های 
متوالی چالش دیگری است. از این رو نقش آموزش در 
پرورش و هدایت قهرمان نقشی کلیدی است. آموزش تنها 
به معنای یاد دادن تکنیک و مسائل فنی به یک ورزشکار 
نیست بلکه مفهومی وسیع در همه ابعاد اعم از فرهنگ، 

روان و رفتار ورزشکار و اطرافیان او را در بر می گیرد.
*عکس تزیینی است

چشم امید کاراته اصفهان به 
سپاهان و ذوب آهن

قهرماانن:  تیم هیات کاراته  اصفهان که از بازیکنان صد درصد 
بومی خود برای حضور در لیگ برتر استفاده می کند، در فینال 
این رقابت ها که فروردین ماه برگزار می شود، باید با تیم های 
هیات البرز، شیراز و مقاومت بسیج باید مبارزه کند. از آنجایی 
که رقابت بین تیم های برتر بسیار تنگاتنگ است، اصفهان کار 
سختی برای رسیدن به عنوان قهرمانی دارد. البته پیش از این، 
اصفهان تیم مقاومت بسیج را، هرچند با اختالف کم، شکست 
داده است و در حال حاضر که هر دو تیم برای تقویت تیم خود 
بازیکنانی را اضافه کرده اند. زمان مشخص می کند که با وجود 
این تغییرات، فینال این مسابقات چگونه و به کام کدام پیش 

خواهد رفت.
 تیم هیات اصفهان که با کمترین بودجه در لیگ تیم داری 
می کند، تنها توانایی پرداخت هزینه های تجهیزات الزم برای 
بازیکنان و ایاب و ذهاب و اسکان آنان را دارد و همه بازیکنان 
بدون هیچ دستمزدی برای قهرمانی این تیم تالش می کنند و این 
در شهری که دو باشگاه توانمند سپاهان و ذوب آهن را برای 

قدرت نمایی دارد کمی عجیب به نظر می رسد!
آیا باشگاه های قهرمان پرور اصفهانی نباید نگاهی به کاراته 
دلیل  به  که  را  بازیکنانی  دریابند  تا  بیندازند  شهرشان  زنان 
نداشتن پشتوانه مالی از سوی تیم اصفهان، ناگزیر به سایر شهرها 
پیوسته اند؟! دخترانی همچون آرزو ضیایی، هنگامه جعفری و 
سحر شیروانی که در لیگ های مختلف اصفهان افتخارآفرین 
بودند و اکنون در تیم های مدعی قهرمانی همچون تیم شهرداری 
سمنان – که تا نیم فصل سوپر لیگ با نام هیات اصفهان در 
سطح عالی کاراته حاضر بود – به رقابت می پردازند. این یک 
نقطه تاریک در کارنامه پرافتخارکاراته زنان اصفهان است. در 
ذوب آهن و سپاهان به عنوان پرچمداران ورزش زنان ایران 
در حوزه قهرمانی، جای رشته های مدال آور و موفق آسیایی 
و جهانی خالی است. کاراته امسال در المپیک حضور دارد و 
حضور سپاهان و ذوب آهن – به ویژه سپاهان که از بنیه مالی 
بهتری برخوردار است – در کاراته هم به افتخارات این باشگاه 
تر  پرنور  ایران را  می افزاید و هم چراغ کاراته در اصفهان و 
می کند. کاراته زنان همواره در آسیا و جهان افتخار آفرین بوده 
است و در اصفهان، کاراته بیش از همیشه نیازمند پشتیبانی است.

قهرماانن : برای اینکه در لیگ برتر فوتبال زنان   
خوب  خیلی  کنید،  پیدا  دست  قهرمانی  به  
باشید زیرا  باید عالی  نیست! شما  بودن کافی 
هر اندازه نیز خوب باشید و در نهایت نتوانید 
از سد شهرداری بم بگذرید یعنی خداحافظی 
با قهرمانی. با گذشت ۱۱ دوره از رقابت های 
لیگ برتر فوتبال زنان، تیم های زیادی آمدند 
از آن ها  نامی  رفتند و در حال حاضر هیچ  و 
نیست و نکته جالب آنکه برخی از این تیم ها به 
مقام قهرمانی نیز دست یافتند و با جام به دست 
به  آنها  از  نامی  تنها  و  فراموشی سپرده شدند 
یادگار مانده است. از بال گستر مازندران گرفته 
که اولین جام تاریخ فوتبال زنان، که به صورت 
متمرکز تحت عنوان لیگ یک برگزار شد را 
باالی سر برد تا شن سای اراک و آینده سازان 
میهن نجف آباد که به ترتیب قهرمان سومین و 

نهمین دوره رقابت های لیگ برتر شدند.
زنان،  فوتبال  لیگ  مختلف  ادوار  با گذشت 
کار برای نمایندگان استان کرمان به گونه ای 
دیگر رقم خورد. وقتی ۷ قهرمانی از ۱۱ دوره 
لیگ متعلق به یک استان  باشد، یعنی حساب 
ویژه ای روی  استان کرمان باز می شود و خواه 
زنان  فوتبال  قطب  را  استان  این  باید  ناخواه 
شهرداری  تیم  که  طبیعی است  بنامیم.  ایران 
برند  به عنوان  به واسطه کسب ۶ قهرمانی  بم 
صرف  نباید  اما  شود  تلقی  استان  این  اصلی 
ارزیابی  اصلی  شاخصه  عنوان  به  را  قهرمانی 
و  بازیکن سازی  گرفت.  نظر  در  باشگاه  یک 
توجه به فوتبال پایه، معرفی پدیده و ایجاد شور 
و نشاط اجتماعی  فاکتورهایی هستند که بدون 
شک یک باشگاه را از دیگر باشگاه ها متمایز 
می کند و آن را به سمت حرفه ای شدن سوق 
می دهد. شاید در تمامی این سال ها به واسطه 
قهرمانی های متعدد شهرداری بم تمامی نگاه ها 
بر این تیم معطوف شده باشد اما کم لطفی ا ست 
که از خدمات ارزنده باشگاه کنونی شهرداری 
سیرجان با معمار آن، مریم جهان نجاتی، که از 
سال ۸۶ به عنوان ارتش تک نفره در خط مقدم 

آن حضور دارد، به سادگی گذر کنیم.
خواهد  روشنی  آینده  سیرجان  شهرداری 
داشت که این باشگاه را از دیگر تیم ها متمایز 
می کند. در ادامه به تاریخچه و عوامل موفقیت 

محتمل این باشگاه می پردازیم.
از فریکو تا شهرداری؛ جهان نجاتی 

معمار فوتبال بانوان سیرجان
تب فوتبال زنان در سیرجان از سال ۸۶ با مریم 
جهان نجاتی که در آن زمان سن کمی داشت 
به راه افتاد. فریکو در ابتدا حامی فوتبال زنان 
این شهرستان بود و تا سال ۹۳ این حمایت ادامه 
پیدا کرد. سیرجانی ها در سال ۸۶ و در اولین 
سال حضورشان، قهرمان لیگ دسته دوم شدند 
به عنوان یک  را  ابتدای راه خود  تا در همان 
مدعی و تیمی قابل احترام معرفی کنند. فریکو 
در سال ۸۹ جام قهرمانی   لیگ یک را باالی 
سر برد تا سرانجام به هدف خود که صعود به 
لیگ برتر بود، برسد و در سال ۹۰ برای اولین 
مرتبه حضور در این لیگ را تجربه کند. ناگفته 
نماند که تیم شهرداری بم پیش از سیرجانی ها 
و به واسطه خرید امتیاز راهی لیگ برتر شده 
بود.سال ۹۰ آغاز ماجراجویی نماینده سیرجان 
در  لیگ برتر بود که در نهایت با کسب عنوان 

 سومی برای آن ها به پایان رسید. همین سال 
استانی آن ها  تیم هم  به آغاز حکومت دیگر 
نیز شهره است که شهرداری بم توانست طی 

سال های ۹۰ تا ۹۳ به عنوان قهرمانی برسد.
ورود شهرداری؛ تدوین برنامه ۵ ساله

از حمایت  که  فریکو  هلدینگ  سال ۹۳  در 
تیم زنان سیرجان دلسرد شده بود، کنار کشید 
و  دهد  نشان  رغبت  تیم داری  به  شهرداری  تا 
در  آورد.  در  تحت حمایت خود  را  تیم  این 
مقام  به  آن ها  تیم داری شهرداری،  سال  اولین 
این  برای  ساله   ۵ برنامه ریزی  رسیدند.  سوم 
باشگاه یکی از بزرگترین اتفاقات فوتبال زنان 
در استان کرمان بود که در همین سال تدوین 
شد و مقرر گردید این تیم طبق برنامه و پس 
از گذشت ۵ سال به مقام قهرمانی لیگ  دست 
پیدا کند. همچنین نگاه ویژه به رده های سنی و 
سرمایه های بومی نیز در دستور کار قرار گرفت.

شگفتی؛ پایان حکمرانی بمی ها
باشگاه شهرداری که برای خود چشم اندازی 
۵ ساله برای قرار گرفتن بر بام فوتبال زنان  را 
در نظر گرفت، خیلی زودتر از آنچه فکرش 
را می کرد، به خواسته خود چنگ انداخت و 
موفق شد در سال ۹۴ قهرمان ایران شود و در 
آن سال به حکمرانی ۴ ساله تیم هم استانی خود 
پایان دهد. این قهرمانی، نویدبخش ظهور تیم 
قدرتمند دیگری از استان کرمان در سطح اول 

فوتبال زنان ایران شد.
مدیرعامل ورزشی؛ برگ برنده 

در اردیبهشت ۹۳ بود که مهدی جهانشاهی 
انجمن  رئیسه  هیات  در  عضویت  سابقه  که 
ورزشی نویسان استان کرمان و همچنین حضور 
استان  فوتبال  مربیان  کانون  مدیره  هیات  در 
کرمان را در کارنامه داشت طی حکمی از سوی 
شهردار سیرجان به عنوان سکان دار این باشگاه 
معرفی و منصوب شد. جهانشاهی با تجربه که 
خود یک فرد ورزشی محسوب می شد، بدون 
در  شهرداری   زنان  تیم  برنده  برگ  تردید 
که  دوره ای  در  و  است  بوده  سال ها  این  همه 
همه باشگاه ها با مشکالت حضور مدیران غیر 
ورزشی و ناکارآمد دست و پنجه نرم می کنند، 
شهرداری سیرجان این دغدغه را نداشته است. 
در این بحبوحه از سیاست قابل تحسین مدیران 

سادگی  به  نباید  نیز  شهرستان  این  شهرداری 
عبور کرد که تا این لحظه دست به تغییر نزده اند 
تا اعتقاد خود به ثبات مدیریت را نشان دهند.

افتتاح آکادمی؛ تضمین آینده
دو  یکی  در  سیرجان  شهرداری  باشگاه 
باشگاه گل گهر  با  که  توافقی  اخیر طی  سال 
سیرجان به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی 
به  سیرجان،  ورزش  در  سرمایه گذار  بزرگ 
آکادمی  راه اندازی  به  اقدام  رسانده،  امضا 
فوتبال دختران ۶ تا ۱۰ سال با مدیریت مریم 
توافق  این  طی  است.  کرده  جهان نجاتی 
آکادمی  در  سال  تا ۱۰  از ۶  مستعد  بازیکنان 
گل گهر شناسایی شده و پس از ورود به سن 
۱۱ سال، راهی تیم های پایه باشگاه شهرداری 
برای  که  تحسین برانگیز  اقدامی  شد.  خواهند 
اولین بار در جنوب شرق ایران استارت خورده 
است و به نوعی تضمین کننده آینده این باشگاه 

در سالیان آتی خواهد بود.
 معرفی ۱۳ بازیکن به تیم های  ملی

از  اگر چه شهرداری چی های سیرجان پس 
این مهم دست  به  قهرمانی در سال ۹۴ دیگر 
پیدا نکردند، اما کسب عناوین سومی سال ۹۶ 
و دومی سال ۹۷ برای باشگاهی که عالوه بر 
تیم بزرگساالن به پایه ها هم نگاه ویژه ای دارد، 
 ۱۳ معرفی  نداشت.  موفقیت  از  کمی  دست 
بازیکن سیرجانی به تیم های مل یک دستاورد 
بزرگ محسوب می شود که در آستانه ۵ سالگی 
وقوع  به  در سال ۹۷  باشگاه،  این  برنامه ریزی 
پیوست. بازیکنانی نظیر هستی فروزنده، زهره 
عرفانی، فاطمه ستوده و مریم سروری که عالوه 
بر حضور در تیم های ملی پایه، نقش پررنگی 
می کنند.  ایفا  باشگاه  این  بزرگساالن  تیم  در 
به  آن ها  شاخص ترین  که  فروزنده  هستی 
حساب می آید توانسته در این فصل با اعتمادی 
که از سوی جهان نجاتی به او شده، نامی برای 
بزرگساالن  لیگ  در  و  کند  پا  و  دست  خود 
بدرخشد. فروزنده که شم گلزنی باالیی دارد، 
نقش  بازی ها  از  بسیاری  در  سن،  سال   ۱۴ با 
کرده  ایفا  سیرجان  شهرداری  برای  را  ناجی 
جهان نجاتی  های  گالیه مندی  از  یکی  است. 
لیگ های  برگزاری  عدم  اخیر  سال  چند  در  
پایه کشور بوده است تا بتواند کشف های خود 

را در ویترین مسابقات پایه در معرض نمایش 
بگذارد، اما جز  فستیوال های کشوری که تیم 
منتخب سیرجان به عنوان نماینده کرمان راهی 
آن می شود، خبری از برگزاری مسابقات پایه ها 
نبوده است تا جهان نجاتی لیگ بزرگساالن را 
بگیرد.  نظر  در  استعدادها  این  برای  عرصه ای 
میانگین سنی پایین تیم شهرداری سیرجان آن ها 
را به جوانترین تیم لیگ برتر بدل کرده است. 

این بزرگترین سرمایه آنها برای آینده است.
رکورد داران حضور تماشاگر

 در لیگ زنان
فرهنگ هواداری در تیم های لیگ زنان آنطور 
که باید و شاید جا نیفتاده و بسیاری از تیم ها 
حتی به اندازه انگشت های دست نیز تماشاگر 
ندارند اما شهرداری سیرجان، کانون هواداران 
برای  را  زمینه  تبع آن  به  و  راه اندازی  را  خود 
حتی  و  سیرجانی  زنان  حداکثری  حضور 
دانش آموزان عالقه مند به بهترین شکل ممکن 
فراهم کرد تا در فصل گذشته در جریان دیدار 
رکورد  آن ها  اصفهان،  سپاهان  مقابل  خانگی 
صورت  به  آن  از  پیش  که  تماشاگر  حضور 

تخمینی در اختیار ملوان انزلی بود را بکشنند.
به  پا  سیرجانی  زن  هزاران  دیدار  این  در   
بر  عالوه  باشگاه  این  تا  گذاشتند  ورزشگاه 
موفقیت در مستطیل سبز، بر روی سکوها نیز 
برای  تعریف  بهترین  این،  دهد.  نشان  موفق 
ایجاد شور و نشاط اجتماعی با ابزار ورزش بود.

موفقیت تصادفی نیست
هیچگاه  موفقیت  گوید  می  دورسی  جک 
برنامه ریزی،  حاصل  بلکه  نیست  تصادفی 
اشتیاق، تمرین مداوم، تمرکز و مقاومت در برابر 
نامالیمات است. عواملی که باشگاه شهرداری 
جهان نجاتی  مریم  کارگردانی  با  سیرجان 
برای  موفقیت  است.  داده  قرار  خود  سرلوحه 

آن ها دور از دسترس نیست. 
گرچه شهرداری سیرجان امسال با رتبه سوم به 
کار خود در لیگ پایان خواهد داد اما این تیم 

همچنان تیمی در قواره قهرمانی است.
 حداقل نمایش سیرجانی ها در دیدار خارج 
از خانه برابر وچان کردستان این را تایید کرد. 

آینده از آن سخت کوش هاست.

وزیر صنعت:

 توسعه صادرات در شرایط کنونی 
راه نجات کشور است

یادداشت

اصفهان

سالی که هندبال و والیبال، بین المللی شدند

یادآوری خاطره ۸۶

المللی  قهرماانن:عمر حضور ورزش زنان ایران در میادین بین 
به دلیل این که حجاب زمان مسلمان در مسابقات بین المللی 
تا همین چند سال قبل مورد پذیرش قرار نگرفته بود، چندان 
قابل توجه نیست. اکنون به سال طالیی برای ورزش زنان ایران 
پرداخته ایم. سال ۱۳۸۶ سالی است که والیبال و هندبال ایران 
برای اولین بار پس از انقالب با حجاب در میادین بین المللی 
ظاهر شدند.  سال های آغازین پیروزی انقالب، به علت تعویض 
هیئت  کادر  در  وسیع  تغییرات  و  فدراسیون  رئیس  پی  در  پی 
رئیسه، برنامه های والیبال شکل پایداری نداشت و مسابقات بین 
المللی چه در داخل و چه در خارج از کشور متوقف گردید و 
تنها کوشش می شد در زمینه ورزش عمومی گسترش وسیع تری 
بوجود آید و مسابقات قهرمانی کشور نیز همه ساله انجام گردد. 
شکل  تقریباً  بین المللی  داوری  کالس های  به  داوران  اعزام 
منظم داشت، اما اعزام مربیان به کالسهای بین المللی قطع شد.

والیبال و هندبال زنان در سال ۱۳۸۶ اولین حضور بین المللی 
خود را بعد از انقالب تجربه کردند چرا که پیش از این )بعد 
تایید مسئوالن ورزش  آنها مورد  ایران( پوشش  انقالب در  از 
ایران و مقامات بین المللی قرار نگرفته بود. به هرحال با رفع این 
مشکل، هندبال تیرماه طلسم را شکست و آنها اولین تجربه شان را 
اردیبهشت ۸۶ در یک دوره بازی های دوستانه در قطر به دست 
آوردند.البته در این مورد گفته می شد مشکل هندبالیست ها حتی 
پیش از بازی های آسیایی دوحه حل شده بود و تنها به دلیل نوپا 
بودن این تیم و عدم شناخت از حریفان از اعزام تیم در داخل 
ایران جلوگیری شد. اما علیرضا رحیمی بعد از بازی های آسیایی 
دوحه از این تصمیم ابراز پشیمانی کرد و گفت اگر تیم دختران 
اعزام می شد، حداقل عنوان چهارم را به دست می آورد. انتظار 
۳۲ ساله والیبالیست ها هم شهریورماه سال ۱۳۸۶ سرآمد و آنها 
بعد از تایید لباس هایشان توسط کنفدراسیون والیبال آسیا ۱۴ تا 
۲۲ شهریور در مسابقات قهرمانی آسیا حاضر شدند. والیبال زنان 
ایران که بهترین نتیجه را با کسب عنوان سومی در رقابت های 
بانکوک به دست آورده، طبیعی بود که بعد از سال ها   ۱۹۶۶
ایستادن روی  با  دوری عملکرد چشمگیری نخواهد داشت و 
پله دوازدهم بین ۱۳ تیم شرکت کننده، اولین حضورش بعد از 
پیروزی انقالب را به پایان رساند. البته آنها پیش از این تجربه یک 
مسابقه دوستانه در ابوظبی را هم داشتند اما با این حال شرکت در 
مسابقات رسمی تایلند سروصدای زیادی به پا کرد و با مخالفت 
و اعتراض برخی مراجع نیز همراه بود. بدین ترتیب سال ۱۳۸۶ 
سالی تاریخی برای ورزش زنان ایران شد و والیبال و هندبال در 

این سال قدم به مسابقات برون مرزی نهادند.

وجود  با  و  شهرش  تیم  برای  بازی  طوالنی 
شکست خانگی گرگان در بازی اول، نیلوفر به 

قهرمانی تیمش اطمینان دارد.
ناتمام می گوید:  فینال  نیلوفر مفیدی درباره   
شد  لغو  یهمن  برابر  دوم  فینال  اینکه  از  پس 
شهرشان  به  گرگان  تیم  تهرانی  بازیکنان 
بازگشته اند و به تمامی بازیکنان برنامه بدنسازی 
را  بدنی  نسبی  آمادگی  تا  شده  داده  سبک 
تعطیل  هم  بدنسازی  سالن های  کنند.  حفظ 
است و مجبور هستیم که در منزل یا فضاهای 
غیرمعمول تمرین داشته  باشیم. در هر صورت 
پس از سال نو فینال برگزار خواهد شد و ما 

قهرمان می شویم.
بازیکن بومی تیم بانوان شهر گرگان می افزاید: 
ملی  کنار  در  تا  داشتم  را  شانس  این  امسال 
پوشان بازی کنم و اولین سالی بود که چنین 
اتفاقی برایم رخ می داد. به تالش کردم بتدریج 
خودم را به سطح و هماهنگی با آنها برسانم. در 
طول فصل در یک بازی غیبت داشتم اما پس 

از آن هم دچار آسیب دیدگی زانو شدم. بعد از 
فیزیوتراپی توانستم با آن شرایط به تیم برگردم 

و خوشحالم که به تیم کمک کردم.
همه نفرات تیم در این فصل عالی بودند و ما 
تنها با یک شکست به پلی آف رسیدیم. در هر 
صورت ۲ تیم که سطح برابری دارند به فینال 
رسیده اند. سعی کردیم که در گرگان پیروز 
باشیم اما تقدیر ما شکست بود اما عمیقاً اعتقاد 
دارم که این شکست چیزی از ارزش تیم ما، 
دارم  ایمان  کاهد.  نمی  ما  مربیان  و  بازیکنان 
که در آینده این شکست را جبران می کنیم و 

قهرمانی را به دست می آوریم.
نیلوفر مفیدی، نیکا بیک لیلکلی سرمربی جوان 
تیم گرگان را دوست و هم تیمی گذشته اش 
بازیکن  یک  او  می گوید:  و  می کند  عنوان 
بسیار خوب بود و امروز یک مربی فوق العاده 
است. در کنار او حس بسیار خوبی داریم. به 
تیم آرامش می دهد و باعث تمرکز تیم می شود 

و حقمان را می گیرد. از او صمیمانه ممنونیم.

لیگ برتر بسکتبال درست در نقطه  قهرماانن : 
پایانی خود متوقف شد و گرگان و گروه بهمن 
پس از برگزاری دیدار اول فینال در گرگان به 
استراحتی اجباری و ناخواسته رفته اند. نیلوفر تیم 

گرگان بود. بازیکن ۱۸۵ سانتی متری مفیدی 
یکی از بازیکنان باارزش این فصل پست سنتر 
گرگان در ۲۸ سالگی حاال شانس قهرمانی در 

لیگ برتر را به دست آورده. پس از سال های 

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 
 تماس شبکه های اجتماعی 093۶59255۸0

پایان شیرین در باسک

ثمین عابد خجسته بدمینتون باز برجسته 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

پس از آغاز اولین تجربه بزرگم در مسابقات بدمینتون جوانان 
جهان با یک پیروزی خیره کننده و ناباورانه برای همه، روز 
دوم برایم با ۴۵ دقیقه دوی صبحگاهی در خیابان های شهر 
آغاز شد.  بیلبائو شهر کوچک و زیبایی ست در شمال اسپانیا. 
در ایالت باسک، بیلبائو بزرگترین شهر است و ۳۴۵ هزار نفر 
به چشم  بسیار شهر  زیبایی های  مسیر  دارد. در  هم جمعیت 
می خورد. در بیلبائو عالوه بر ظاهر زیبا و آرامش، تلفیق چشم 

نوازی از معماری نوین و سنتی می بینید.
در بیلبائو موزه گوگنهایم یکی از زیبا ترین موزه های دنیاست 
و جزء یکی از بناهای شاخص معماری جهان است. دارای 
نمایی زیبا، عجیب، خارق العاده و نمایانگر عظمت توانایی های 

انسان.

صبح را با انرژی آغاز کردم و تمام مدت در لحظه بودم و 
انگیزه و  با  اطرافم لذت می بردم. آن روز  اتمسفر خوب  از 
حس قدرت بیشتری به سالن رفتم. حریفم یک دختر چینی 
بود با تابعیت نیوزیلند و با رنک ۷۰ جهان. در گیم ا ول ۲۲-۲۴ 
باختم، حسم به من می گفت فقط نترس و بجنگ، گیم دوم 
۱۷-۲۱ به نفع من و گیم سوم ۱۵-۲۱ با هم با پیروزی من. 
چند ساعت بعد رسانه ها در ایران این خبر را مخابره کردند که 
جوانان بدمینتون باز ایرانی دختر و پسر روز دوم رقابت ها را هم 
با پیروزی به پایان رساندند. آن، یک پیروزی ساده نبود. برای 

بدمینتون ایران یک شگفتی بود.
من  برای  برتر جام جهانی جوانان  نفر  به جمع ۳۲  رسیدن 
لذت،  حس  بود،  پیوسته  وقوع  به  که  بود  دوری  آرزوی 
آرامش، افتخار، عشق و وحدت تمام لحظه ها همراه من در 
اسپانیا بود. بلیت بازگشت به ایران را از قبل رزرو کرده بودند 
چون کسی فکر نمی کرد تا این مرحله پیش بروم. در نتیجه 
مجبور شدند بلیت برگشت را کنسل کنند. پیام های تبریک 
از ایران بی وقفه ادامه داشت. صبح ها کوچه ها، خیابان ها و 
بیلبائو را با لذت می دویدم و در زمین، تا لحظه  پارک های 
آخر می جنگیدم. همه اینها سبب شد اسپانیا طی ۷ روز سکوی 
پرتاب من شود. بیلبائو من را برای بهتر شدن مصمم کرد. ثمین 
۱۶ ساله وقتی که در برابر رنک ۶ جهان از سنگاپور شکست 
خوردبا خود پیمان بست که روز برای بهتر شدن، بیشتر تمرین 

می کند. برای خلق لبخندروی لبان پدر، مادر و سایرین.
شما ممکن است زیاد سفر کنید، جاهای زیادی را ببینید اما 
بعضی شهرها فراموش شدنی نیست. برای من بیلبائو شهری 

برای زندگی همیشگی با خاطراتش است. تا وقتی که هستم.
... / ادامه دارد

سفرنامه ثمین )2(

ثمین عابد خجسته
قهرمان  بدمینتون

آیت الرحمان صالحی
دبیر استان کرمان

داستان شهرداری سیرجان
حرفه ای های جنوب

نیلوفر یاوری
دبیر استان گیالن

مربی فوق العاده ای داریم

 اطمینان مطلق نیلوفر مفیدی؛ گرگان قهرمان است!

عکس: ستاره حاجی نوروزی

همراه با مائده هاشمی که از او بیشتر خواهیم شنید

است  اصفهان  اهل  هاشمی  مائده   : قهرماانن 
که تالش می کند به عضویت تیم ملی ووشو 
سپاهان  تیم  عضو  که  ساله   ۲۱ مائده  درآید. 
 ۹۲ سال  در  است  ووشو  لیگ  در  اصفهان 
برای اولین بار در ترکیب تیم ملی جوانان در 
مسابقات جهانی شرکت کرد. او مدت کمی 
آزادپور  خدیجه  با  را  کارش  اینکه  از  پس 
کند  آغاز  آسیایی  بازی های  خوشنام  قهرمان 
به تیم ملی رسید. نحوه آشنایی مائده هاشمی 
و خدیجه آزادپور نیز جالب است که از یک 

پیست دو و میدانی آغاز شده است. 
در هر صورت، مائده در اولین سالی که وارد 
کننده اش  تعیین  استعداد  با  می شود  رشته  این 
در گرجستان طالی نوجوانان جهان را کسب 
می کند. او در ۲ دوره بعدی طی ۲ سال متوالی 
در مغولستان و بلغارستان برای تیم ملی به میدان 

می رود.
دیدار  در  آسیایی  مسابقات  در   ۹۳ سال  در 
نهایی مغلوب حریف چینی می شود. در این باره 
می گوید: خیلی خوب بازی کردم اما در نهایت 

حریف چینی برنده شد. فکر می کنم شکست به 
موقعی بود. آن شکست سبب شد بیشتر تالش 

کنم و بدانم که باید بهتر شوم.
مائده فایتر اوزان ۶۰ و ۶۵ کیلو است. شهربانو 
منصوریان با کوله باری از موفقیت و افتخار در 
امیدوار  مائده  اما  دارد  حضور  کیلو   ۶۵ وزن 
میدان  به  ملی  تیم  برای  بتواند  آینده  است در 

برود.
 تیم ملی ووشو در سال ۹۹ در مسابقات قهرمانی 
آسیا در هند به میدان می رود و چشم امید مائده 
به حضور در این مسابقات است: " گفته شده 
که قرار است در هند از جوان ها در ترکیب تیم 
ملی استفاده شود. این موضوع انگیزه من را چند 
برابر کرده است و به همین خاطر بیش از همیشه 
تمرین می کنم. می خواهم فیکس تیم ملی شوم 
و طالی آسیا را کسب کنم. این، همه شوق من 

در ماه های آینده است."
مائده روزانه ۲ وعده تمرین شامل یک تمرین 
ساندا  تکنیکی  تمرین  یک  و  وزنه  و  هوازی 
استراحت  روز  تنها  جمعه،  و  می دهد  انجام 

اوست. 
حاال که سایه کرونا گسترده تر شده، او مجبور 

است در کوه و طبیعت تمریناتش 
را دنبال کند. برای مائده تمرین 
این  با  نیست.  تعطیل  وقت  هیچ 
در  حضور  تنها  تمرینی،  فشار 
آنچه  می کند.  راضی  را  او  هند 

شایستگی اش را دارد.

از اصفهان تا هند؛ رویای دست یافتنی ووشوکار
حامد اسماعیلی

سردبیر

عکس: الله خواجویی

عکس: مونا هوبه فکر / شهریور 13۸۶

نسیم مصیبی
خبرنگار



بدن های   ناآماده 
 پیش فصل های  به هدر   رفته
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این صدای دختران ورزشکار ایران است

پایان شیرین در باسک کنارت ایستاده ایم چرا دخترها از صحنه ورزش
محو می شوند؟

فراموش شدگان
قهرماانن

دیده بان

تغییر تابعیتی ها

قهرماانن : راضیه جانباز ملی پوش هندبال ایران این 
بار در مشهد، بار دیگر جام قهرمانی لیگ برتر 
از  برد. دختر کرمانی پس  باالی سر  را  هندبال 
جدایی از تاسیسات دریایی، امسال بخش مهمی 
در  مشهد  اشتادسازه  قهرمانی  پرهزینه  پروژه  از 
لیگ برتر بود. بازیکن ۲۸ ساله به طور مفصل 
جوان  بازیکنان  البته  و  اشتادسازه  لیگ،  درباره 
نزد  بدنی  وضعیت  می گوید  و  کرده  صحبت 
بازیکنان هندبال یک چالش بزرگ برای هندبال 

ایران است. نظرات راضیه جانباز را بخوانید:

ابتدای  در 
که  فصلی 
بیشتر  گذشت، 
معرفی  نقش 
به  بازیکن 
را  اشتادسازه 
زیرا  داشتم 
با  فصل  ابتدای 
توجه به شناختی 
مدیر  از  که 
و  داشتم  عامل 
که  درخواستی 
از من کردند ۸ 
جوان  بازیکن 
تیم  این  به  را 
کردم  معرفی 
همه  تقریباً  که 
قرارداد  آنها 
آن  در  بستند. 
زمان هیچ نظری 
برای  ایده ای  و 
کردن  بازی 
تهران  از  خارج 

نداشتم.
اینکه  از  پس 
تاسیسات  با 
برای تمدید قرارداد به توافق نرسیدم این مشکل 
وجود داشت که با توجه به وضعیت کاری ام و 
شرایطی که کاماًل بغرنج بود نمی توانستم تهران 

را ترک کنم.
و  مشهدی  تیم  نظیر  بی  امکانات  طرفی  از 
در  هفته ها  آخر  تنها  که  موضوع  این  پذیرش 
اختیار تیم باشم، شرایط بی نظیری را برای من 
بوجود آورد و این شد که من تصمیم گزفتم بعد 
از ٣ سال و به صورت بازیکنی غیر مقیم دوباره 

به مشهد بر گردم.
تیم اشتادسازه تیمی با بنیه قوی مدیریتی و نگاه 
حرفه ای به ورزش زنان، از نظر عملکردی این 
بتوانیم  که  داد  ما  به  فصل  ابتدای  در  را  اجازه 
یک  اندازه  و  حد  در  قراردادی  مبلغ  پیشنهاد 

با  سازه  اشتاد  دهیم.  ارائه  حرفه ای  ورزشکار 
نیروی جوان و به نحوی تیم امید شروع به کار 
کرد و صحبت اولیه مالک باشگاه و مدیر عامل 

تیم فقط جوانگرایی و روی سکو رفتن تیم بود.
با منحل شدن تیم زاگرس اسالم آباد غرب و 
شرایطی که برای اکثر ملی پوشان تیم زاگرس 
افتاد، تیم اشتاد سازه تصمیم گرفت که با قدرت 
بیشتری پا به میدان بگذارد و سرمربی و ٥ بازیکن 
ملی تیم زاگرس را در اختیار گرفت و با توجه به 
این تصمیم ۲ بازیکن اصفهانی حدیثه نوروزی و 
نفیسه تاجمیر که از قبل با اشتادسازه قرارداد بسته 

بودن تیم را ترک کردند.
بودم  محروم  اول  بازی  در ۲  فصل  ابتدای  در 
و شروع لیگ با مشکالت ناهماهنگی شدیدی 
برای تیم همراه بود اما از نیم فصل دوم تمرینات 
با جدیت بیشتری استارت خورد و با نظر مربی 
من باید در تمرینات حضور پیدا می کردم و این 

به معنای از دست دادن شغلم در تهران بود.
نیم فصل دوم از نظر عملکردی قابل قیاس با نیم 
فصل اول نبود. ما تاسیسات را در بازی انتقامی 
با اختالف ١٠ گل شکست دادیم و در هفته ای 
که تقریباً تمام بازیکنان درگیر آنفلوآنزا بودند با 
تیم یکدست و جنگنده شهید شاملی کازرون در 
لحظات پایانی مساوی کردیم و قهرمانی ٣ هفته 
زودتر مسجل شد.تا به اینجا ٥٠ درصد حقوق ها 
واریز شده و از بهار آینده با قدرت برای حضور 
در مسابقات باشگاه های آسیا کارمان را شروع 

می کنیم. 
خروجی  هندبال  لیگ  بگویم  نمی توانم 
بازیکنان  داشت.  بازیکن سازی  نظر  از  مناسبی 
داشتند  حضور  لیگ  در  امسال  زیادی  جدید 
ای  تازه  ستاره  آنها،  نمی توانستید در چهره  که 
ببینید. سال گذشته ما حدیثه نوروزی و بهار ایزد 
گشب را در حد یک ستاره نوظهور دیده بودیم 
اما امسال با وجود اینکه بازیکنان جوان زیادی 
در تیم ها، فیکس بازی می کردند اما از نظر من، 

ستاره جوانی در لیگ ۹۸ وجود نداشت.
واقعیت این است که هندبال چند سالی است که 
روی یک نوار یکنواخت حرکت می کند و اگر 
بخواهیم در آن جهش داشته باشیم اولین گام این 
است که ساختار بازیکن سازی از نظر فیزیک 

عبارت  به  گیرد.  قرار  بازنگری  مورد  بازیکنان 
یک  بازیکن  فیزیک  پایه،  هندبال  در  دیگر 
اولویت برای مربیان باشد. بی توجهی به وضعیت 
رکود.  می شود  معنایش  هندبال  بازیکنان  بدنی 
متاسفانه در بسیاری از تیم ها می بینیم که بازیکن 
با اضافه وزن و درصد پایین عضله در لیگ برتر 
بازی می کند و این در هندبال نمی تواند درست 
هم  را  لیگ  اعتبار  موضوع  این  بسا  چه  باشد. 
زیر سوال می برد. هندبال یعنی یک بدن شالق 
خورده و تمرین کرده.از نظر من هندبال به سمت 
اتفاقات خوبی پیش می رود زیرا پیشرفت فکری 
بازیکنان  انگیزه  بینم.  می  بازیکنان  در  بزرگی 
اما یک فکر خوب، زمینه  جوان، جدی استت 

بدنی خوب می خواهد.
آزار  را  هندبال  چیزی  هر  از  بیش  که  آنچه 
بازیکنان  درصد   ۹٥ که  است  این  می دهد 
برنامه پیش فصل درستی ندارند یا بهتر بگویم 
زندگی  بخش  مهم ترین  درباره  زیادی  چیز 
اوست،  فصل  پیش  برنامه  که  هندبالیست  یک 
به نظر من  نمی دانند. منشا این ضعف چیست؟ 

نبود مربی بدنساز یا علم بدنسازی در تیم ها.
زیرا  هستم  راضی   ۹۸ لیگ  در  عملکردم  از 
کوچک ترین کاری که می توانسنم برای هندبال 
انجام دهم کاری بود که چند سال پیش باشگاه 
به  ثامن الحجج سبزوار انجام داد و آن، اصرار 
زیادی  بازیکنان  بود.  قراردادها  رقم  بردن  باال 
سال  طول  در  آن  دغدغه ها  که  می شناسم  را 
هندبال است اما حتی توان پرداخت هزینه یک 
مربی اختصاصی یا خرید مکمل هایی که نیاز هر 
بازیکنی است را ندارند. افزایش رقم قراردادها 

در سایر تیم ها نیز باعث و بانی رشد می شود.
نقاط قوت لیگ ۹۸ را دیدن چهره های جدید 
در لیگ می دانم. البته که آنها ستاره نبودند اما 
لیگ  در  سال  که ١١  بازیکنی  عنوان  به  امروز 
با  که  می خواهم  جوان  بازیکنان  از  زده  توپ 
قدرت و بی بهانه تمرین کنند. یک بازیکن نه در 
طول فصل، بلکه در پیش فصل ساخته می شود. 
نقاط ضعف لیگ را حضور تیم هایی بود که از 
ابتدا منحل شدنشان هویدا بود و عدم وجود مربی 

بدنساز در تیم ها می دانم.

قهرماانن  :زینب موسوی چهره شاخص 
یخ نوردی ایران که چندی پیش اعالم 
تیم ملی  بازیکن  به عنوان  کرد دیگر 
شرکت  المللی  بین  رویداد  هیچ  در 
جدیدی  برنامه های  اکنون  نمی کند 
انگیز  شگفت  تصمیمی  در  او  دارد. 
می خواهد روی دیواره یخی در هیمالیا 
صعود کند و گفته است که شاید در 
دیگری  موضوع  کند.  زندگی  نپال 
به آن اشاره کرده  که زینب موسوی 
کشور  برای  دادن  مسابقه  احتمال 
دیگری در آینده است گرچه او تاکید 
ایران  فرزند  باشد  که  جا  هر  می کند 

است.
درست  می گوید:  موسوی  زینب 
گیری  کناره  ملی  تیم  از  که  است 
با وجود آن همه  کردم و تالش هایم 
تالش دیده نشد اما همچنان می خواهم 
مسابقه بدهم و از یح نوردی لذت ببرم. 
امید یک ورزشکار به این است که به 
او بها داده شود و بتواند در مسابقات 
بزرگ شرکت کند اما این فرصت از 

من گرفته شد.
مسابقه  که  نگرفتم  تصمیمی  هنوز 
از از زندگی ورزشی ام حذف  دادن 
می گیرم  انرژی  دادن  مسابقه  از  کنم. 
دلیل  ملی  تیم  در  حضورمن  عدم  و 
رها  را  نوردی  یخ  که  نمی شود 
در  که  دارد  وجود  گزینه  این  کنم. 
کشورهای دیگر فعالیت داشته باشم و 
در قالب آن تیم ها مسابقه دهم. شرایط 

مناسبی برایم در ایران وجود ندارد اما 
هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ام.

کرونا  ویروس  مشکل  امیدوارم 
حالت  به  پروازها  و  شود  رفع  زودتر 
عادی برگردد. قصد دارم به نپال سفر 
به  ببینم.  نزدیک  از  را  هیمالیا  و  کنم 
توصیه دوستانم می خواهم از فرصت 
دانم  نمی  کنم.  استفاده  هیمالیا  دیدن 
نپال می تواند  چقدر آنجا بمانم و آیا 
آنجا  همیشه  که  کند  جذب  را  من 
قله های  به  آنجا  یا خیر.  کنم  زندگی 
زیر ۶ هزار متر صعود می کنم و برنامه 
دارم.  را  نپال  یخچال های  در  صعود 
در  تمرین  محور  با  دیگر  سفر  چند 
می خواهم  و  دارم  برنامه  در  طبیعت 
سنگ  و  تولینگ  درای  در  تجربیاتم 
و  برسانم  حد  باالترین  به  را  نوردی 
مسیرهای سنگین را صعود کنم. یکی 
از مسیرهای سنگین درای تولینگ که 
توانسته اند روی آن  در جهان ۱۰ زن 
سر  پشت  موفقیت  با  را  کنند  صعود 
ورزشکار  یک  که  انرژی  گذاشتم. 
از طبیعت می گیرد فوق العاده جذاب 
است و همین باعث می شود همیشه این 

راه را ادامه دهم.
با  که  کشورم  نازنین  مردم  تمام  از 
به  بنده  راه  ادامه  برای  پیام هایشان 
می دهند  قلب  قوت  و  انرژی  من 
با  که  می کنم  تالش  و  سپاسگزارم 
مسیرهای  و  جدید  مناطق  در  صعود 
سنگین باعث افتخار دختران سرزمینم 

شوم.

فاطمه صادقی )کاتا(
در  اجرایش  از  تصویری  صادقی 
کاراته  جهانی  لیگ  مرحله  سومین 
در سالزبورگ اتریش را منتشر کرده 
. او در این مسابقات تا دور دوم پیش 

رفت.

نازنین رحمانی  )قایقرانی(
دارنده مدال نقره رویینگ بازی های 
آسیایی جاکارتا با انتشار این تصویر 
اهل  او  داد.  خبر  اش  سالگی   27 از 
آسیا  مدال طالی  دارای  و  کرمانشاه 

است.

فرانک پرتور آذر )دوچرخه سواری(
کوهستان  سواری  دوچرخه  ستاره 
ایران  با درج این تصویر از مسابقات 
گذشته اش بر ضرورت افکار مثبت 
در زندگی ورزشی تاکید کرده است.

به شمار می رود.

فاطمه عادلی )فوتبال(
مدافع اصفهانی خاطره دیدار دوستانه 
ایران و بالروس در تهران را با انتشار 
این تصویر زنده کرده است. بالروس 
سفر  ایران  به  دوستانه  بازی  دو  برای 

کرده بود.

آرزو صدقیانی زاده )فوتسال(
بازیکن ارزشمند تیم ملی فوتسال و 
باشگاه سایپا این تصویر را منتشر کرده 
و گفته که از کلمه خوش شانس بیزار 
ارزش  بی  را  ها  تالش  چون  است 

جلوه می دهد.

کمان(  با  )تیراندازی  نعمتی  زهرا 
آینده،   است:  نوشته  نعمتی  زهرا 
است.تنها  پردازانه  خیال  تصوری 

واقعیت موجود، اکنون و اینجاست.
قدر لحظه به لحظه های زندگی مان 

را بدانیم.

آرزو معتمدی

IWSPORTS را تگ کنید تا شما را ببینیم

به  گفت:  ایران  المپیکی  تیرانداز 
بدون  اما  کرده ایم  عادت  کمبودها 
مسابقه ای  هر  در  اتفاق  این  به  توجه 
را  اتفاقات  بهترین  تا  می کنیم  تالش 

برای رشته تیراندازی رقم بزنیم.
به نقل از ایسنا، ملی پوش تیراندازی 
با اشاره به مدت کم اردوی تیم ملی 
در هانوفر آلمان گفت: با وجود اینکه 
روز  سه  آلمان  هانوفر  در  ما  اردوی 
با  اما خوشبختانه توانستیم  نبود  بیشتر 
تعداد فشنگ باال به تمرین بپردازیم. 
ما همیشه به کمبودها عادت کرده ایم 
هر  در  اتفاق  این  به  توجه  بدون  و 
بهترین  تا  می کنیم  تالش  مسابقه ای 
اتفاقات را برای رشته تیراندازی رقم 

بزنیم.
خدمتی در پاسخ به این سوال که آیا 
بودند  هانوفر  در  که  کمی  مدت  در 
تجهیز  را  خود  سالح های  توانستند 
توانستیم  را  تجهیزاتمان  گفت:  کنند 
هنوز  می کنم  فکر  ولی  کنیم  روز  به 

فشنگ ها نرسیده است.

در  توکیو  المپیک  سهمیه  دارنده 
در  تیراندازی  ملی  تیم  اردوی  مورد 
گفت:  کرونا  ویروس  شیوع  شرایط 
به  شرایط  بخاطر  حاضر  حال  در 
کرونا(  ویروس  )شیوع  آمده  وجود 
اردوی  است  قرار  نمی کنیم.  تمرین 
سرمربی  نظر  زیر  را  حضوری  غیر 
تیم ملی الهام هاشمی داشته باشیم تا 
جسمی  و  تکنیکی  آمادگی  بتوانیم 
خود را حفظ کنیم و از دست ندهیم. 
تمرین در خانه شامل آمادگی جسمی 
و تکنیکی است. با وسایل تیراندازی 
تمرین  خشک  و  حالت گیری  فقط 

خواهیم کرد.
خدمتی در مورد حضور در مسابقات 
جام جهانی هند که قرار است اواخر 
به  راجع  گفت:  شود  برگزار  اسفند 
حضور در این مسابقات اصاًل چیزی 
نمی دانم. به خاطر کرونا معلوم نیست 
بتوانیم برویم. در حال حاضر که تمام 

پروازها تقریباً لغو شده است.
بازی های  نقره  و  مدال طال  صاحب 

آغاز  مورد  در  اینچئون  آسیایی 
ویروس  سایه  در  ملی  تیم  اردوهای 
نمی توانم  چیزی  واقعاً  گفت:  کرونا 
کرد.  چه کار  باید  نمی دانم  بگویم. 

همه چیز بستگی به شرایط دارد.
وی در مورد پیش بینی از عملکردش 
قابل  اصاًل  توکیو گفت:  المپیک  در 
پیش بینی نیست. من تمام تالش خود 

را خواهم کرد نتیجه بگیرم.

ینب  موسوی: ز
شاید برای همیشه در 
هیمالیا    بمانم!

قهرماانن : به روزهایی رسیدیم که انگار همه چیزهای خوب اگر تمام 
نشده باشند اما به انتها نزدیک شده اند. این را زمانی حس می کنی که 
خبر غیبت الهه احمدی را در المپیک می شنوید. الهه، خالق مادرانه 

ترین تصاویر تاریخ ورزش ایران است.
افتخارات  بزرگترین  بلکه  نشد  پیشرفتش  مانع  تنها  نه  مادر شدن   
زندگی اش را وقتی به دست آورد که "باور" رو در کنارش داشت. 
در زمان تمرین، مسابقه و روزهایی که فکر و ذکرش موفقیت به 
عنوان تیرانداز اول ایران بود. حاال پس از 2 دوره حضور در المپیک 

و بازی های آسیایی، الهه در المپیک توکیو غایب خواهد بود. 
تصور کنید روزی را که الهه احمدی بگوید : من عضو سابق، ملی 
پوش سابق، مربی سابق و مدیر سابق هستم. لیست زیبایی که نشان 
می دهد  هر چیزی پایانی دارد و پایان برای الهه احمدی، تلخ نیست.

 او به ماموریت خودش عمل کرد و بخشی از تاریخ تیراندازی ایران 
را ساخت.  وفاداری؟ کیفیت فنی؟ اخالق ؟ محبوبیت؟ چه فاکتور 
جاودان  اسطوره  احمدی  الهه  رسد؟!  می  ذهنتان  به  دیگری  های 
تیراندازی ایران، مثالی بارزی است  برای تمامی این صفات. آنچه 

خوبان داشتند الهه احمدی یکجا داشت.
به قلم حامد اسماعیلی؛ سردبیر

we are the

Champions3 2 3

تغییر تابعیت دیگری در راه است؟

ثمین عابد خجسته حامد اسماعیلی نیلوفر یاوری نسیم مصیبی

دغدغه های راضیه جانباز؛ برای هندبال، جوان ها و آینده

RJ

حامد اسماعیلی
عکس: مهدیه صادقیسردبیر

حامد اسماعیلی
سردبیر

مینا علیزاده پریسا فرشیدی راحله آسمانی درسا درخشانیکیمیا علیزاده
به کمبودها عادت کرده ایم

نجمه خدمتی: نمی دانم به جام جهانی می رویم یا نه
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