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نشریه دیجیتال  ورزش زنان ایران

خداحافظ شاراپوآ 
ظهور و سقوط ماریا

با  سمانه بیرامی باهر
رفیـق روزهای سرد
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قهرماانن
یادداشت های ثمین عابد خجسته

با یاد ستاره ها

معجزه "پازاردژیک"

سیمین شفیقی
و غروب زودهنگام

ورزش زنان ایران در سال 98

تهران ؛ تجمع ستاره ها در پایتخت

مازندران ؛غیور و نجیب مثل"مازنی کیجا"
ورزش زنان ایران در سال 98
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حوزه وزارتیادداشت سردبیر

به چه قیمتی؟

میرهادی یک دختر  : حسنا  قهرماانن 
زمینه  در  که  است  فوتسالیست 
تبحر  توپ  با  نمایشی  حرکات 
بخش هایی  اتفاقی  طور  به  دارد. 
زنده  طور  به  را  صحبت هایش  از 
با  دیدم.  اش  شخصی  صفحه  در 
همه  نفس  به  اعتماد  و  شجاعت 
پاسخ  و  می خواند  را  ها  کامنت 
می داد. یک نفر به او پیشنهاد داده 
بود که چرا بیشتر ظاهر دخترانه ات 
فالوور  تا  نمایش نمی گذاری  به  را 
بیشتری جذب کنی و او پاسخ داد 
شرافت  راه  از  می دهد  ترجیح  که 
مندانه تری مطرح باشد تا از مسیری 
بی ارزش و دور از شان یک دختر 
با  کردم  مقایسه  را  او  ورزشکار. 
آنچه در اینستاگرام می بینیم. تالشی 
ترحم برانگیز در این فضای بی در 
و پیکر در جریان است برای یک 
و  بیشتر  فالوور  یک  بیشتر،  الیک 
با  گهگاه  و  توخالی  تحسین  یک 
پاسخ  بی  بیشتر.  مایه جنسی  درون 
به این سوال که واقعاً به چه قیمتی؟ 
اگرچه در وزارت ورزش و جوانان، 
پیشبرد  برای  بزرگی  دردسرهای 
وجود  ورزش  جاری  برنامه های 
دارد اما واقعیت این است که متولی 
هر  مملکت،  این  در  انسان  تربیت 
کس و هر چه که هست باید همه 
چیز را از نو بکوبد و بسازد. بخش 
که  است  این  کار  دهنده  آزار 
هیچکس حتی به این مشکل بزرگ 
و پنهان حتی اهمیت هم نمی دهد. 
به نظر می رسد تصمیم گیرندگان 
در بدنه ورزش کشور این موضوع 
را هنوز تهدید نمی دانند. از سوی 
دیر آنها از پدیداری توهم بزرگی 
به نام حاشیه می ترسند در حالی که 
رفتن چیزهای  از دست  سایه شوم 
ورزش  نمی بینند.  را  ارزشمندتر 
درد  آموزش  اما  دارد  زیاد  درد 
آموزش  از  صحبت  است.  بزرگ 
آموزش  نیست.  تکنیک  و  فن 
انسان های  آنها  همه  از  که  آنچه 
می سازد. آگاه تری  و  شریف تر 

حامد اسماعیلی
 از راه نرسیده می خواهند موفقیت های ذوب آهن را مصادره کنندسردبیر

قهرماانن  : فرزانه نصری فوتبالیست 
کهنه کار اصفهانی هفته گذشته 
خود  شخصی  صفحه  در 
خصوص  در  را  صحبت هایی 
جدایی اش از ذوب آهن مطرح 
اول  فصل  نیم  در  نصری  کرد. 
لیگ برتر فوتبال به عنوان مربی_

فعالیت  آهن  ذوب  در  بازیکن 
می کرد اما با شروع نیم فصل دوم 

از این تیم جداشد.
او که به مدت سه ۳ در آکادمی 
است  مربی  آهن  ذوب  دختران 
مطرح  را  خود  گالیه های  حاال 
بی  مورد  می گوید  و  می کند 
قرار  آهن  ذوب  باشگاه  مهری 
فرزانه  اظهارات  است.  گرفته 
نصری را بخوانید: "من از اولین 
فوتبال  برتر  لیگ  تشکیل  دوره 
حضور  بم  شهرداری  تیم  در 
در  که  پیش  سال   ۳ داشتم. 
شهرداری بم بودم از ذوب آهن 
خواستند  من  از  داشتم.  پیشنهاد 
این تیم کمک کنم.  به تشکیل 
به  من  سختی ها  همه  وجود  با 
که  تیمی  بازیکن  چند  کمک 
فصل پیش از آن در رده نهم بود 
فصل  رساندیم.  پنجم  رده  به  را 
بعد تغییراتی در کادر فنی شکل 
گرفت و تیم تقویت شد که باز 

هم پنجم شدیم. 
امسال تمامی بازیکنان بومی، غیر 
بومی، کاپیتان، سرمربی و کادر 
از تیم جدا شدند و ۱۰ روز قبل 
به  تصمیم  باشگاه  مسابقات،  از 
تیمداری گرفت و با چند مربی 
مذاکره کرد اما کسی با آن شرایط 
زیر بار آن تیم نرفت. در آخرین 
فرصت ها از من خواستند تیم را 

ببندم و فقط تعصبم به ذوب آهن 
باعث شد تا در آن شرایط بپذیرم 
که سرمربی-بازیکن باشم. تیم را 
بازیکنان آکادمی ذوب آهن  با 
بازیکن آکادمی سپاهان  و چند 
و بازیکنان نوجوان و جوان چند 
بازیکن غیر بومی با قرار دادهایی 
پایین و با رعایت شرایط باشگاه 
بستم. با باشگاه توافق کردیم که 
حساس  نتایج  روی  کار  ابتدای 
گفت  جواب  در  باشگاه  نباشد. 
امسال فقط قصد داریم تیمداری 
راضی  فصل  اول  نتایج  کنیم. 
کننده نبود ولی به مرور زمان و 
از  ما  بچه ها  همدلی  و  غیرت  با 
و  نتایج خوب  و  بلند شدیم  جا 
بردهای شیرین بدست آوردیم؛ 
مبلغی  بدون  و  خالی  دست  با 
باشگاه  اول  فصل  نیم  دریافتی! 
ولی  داشت  البسه  مشکل  حتی 
باز هم با غیرت و تعصب به کار 
نیم  پایان  در  دادیم.  ادامه  خود 
فصل اول تیم ششم شد و باالتر از 
تیم خوب و ریشه دار ملوان و تیم 

پر مهره هیئت البرز قرار گرفت.
و  زیاد  هزینه  با  تیم  سال  طی ۲ 
نتایجی  همان  نامی  ستاره های 
شاگردان  با  من  که  گرفت  را 
گرفتم  خالی  دست  و  آکادمی 
اما باشگاه حرفه ای برخورد نکرد. 
من آماده گرفتن بازیکن برای نیم 
فصل دوم و تقویت تیم بودم تا 
بتوانیم به رده های باالتر برویم که 
با رفتن سارا نصیری از مسئولیت 
ورزش زنان ذوب آهن و حضور 
سمت  این  در  سری  چین  میترا 
بودن  بازیکن  بین  گفتند  من  به 
و مربیگری یکی را انتخاب کن 
پارو  ناخدا نمی تواند  چون یک 
خود  که  صورتی  در  بزند  هم 

ایشان هم سر مربی نامی نو بودند 
و هم مدیریت ذوب آهن را قبول 

کردند!
من در جواب گفتم با اینکه ۶ گل 
برای این تیم زدم و چند پاس گل 
هم دادم اما حاضرم فقط سرمربی 
باشم به شرطی که شما بازیکن 
کنید.  جذب  تیم  برای  خوب 
اما ایشان اصرار داشتند سرمربی 
جدیدی به تیم بیاید و با مژگان 
و  رسیدند  توافق  به  زاده  مدائم 
آغاز  از  قبل  اینجاست که  نکته 
فصل از ایشان درخواست کردند 
توجه  با  ایشان  ولی  بیاید  که 
در  که  نپذیرفت  شرایط  آن  به 
نتیجه  در  کند.  کار  آهن  ذوب 
به  مجبور  باطنی  میل  بر خالف 
که  شدم  تیمی  از  خداحافظی 
افتخار  پر  تیم  از  خاطرش  به 
توجه  قابل  مبلغ  و  بم  شهرداری 
قرارداد گذشتم. تاکنون به خاطر 
آرامش تیم شهرم و بچه های تیم 
سکوت کردم تا وقتی که لیگ 

تمام شود. حرف برای گفتن زیاد 
است، اینها را گفتم تا همه بدانند 
تا آخرین توانم پای ذوب آهن 
تیم محبوبم ماندم. در باشگاه های 
بزرگ معنایی ندارد که به دست 
معنای  به  صندلی  یک  آوردن 
صاف کردن جاده برای حضور 

دوستان باشد.
به  پاسخ  در  را  صحبتم  این 
اظهارات جدید خانم چین سری 
جدیدترین  در  ایشان  می دهم. 
ذوب  که  گفتند  خود  مصاحبه 
آهن در نیم فصل دوم عملکرد 
که  صورتی  در  داشت  بهتری 
مقایسه  یک  در  نبود.  این طور 
که  شد  خواهید  متوجه  ساده 
ضعیف تر  دوم  فصل  نیم  نتایج 
تیم  این  بود.  اول  فصل  نیم  از 
سارا  و  آذری  سعید  زحمات  با 
نصیری مدیر بانوان بنیان گذاری 
راه  از  نمی تواند  هیچکس  شد. 
نرسیده موفقیت های این تیم را به 

نام خود بزند."

قهرماانن :  نخستین جلسه هماهنگی و همفکری درخصوص برنامه های 
ورزش بانوان در سال ٩٩ از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

در این ابتدای این جلسه مهین فرهادی زاد به ارایه گزارشی از روند 
برنامه های ورزش بانوان در حوزه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی 

و حوزه فعالیت های فرهنگی طی سال ٩٨ پرداخت.
معاون توسعه ورزش بانوان عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان 
را در اجرای طرح های ملی و ورزش همگانی و برنامه های ورزش 

قهرمانی رضایت بخش اعالم نمود.
او در ادامه نقش مؤثر معاونین ورزش بانوان در آمادگی و توانمندی 
ورزشکاران زن را در دوران کرونا متذکر شد و تأکید کرد: در زمان 
تعطیلی باشگاه های ورزشی و تعطیلی مسابقات، مسئولین ورزش 

بانوان می توانند از طریق هماهنگی با نواب رییس هیأت های ورزشی 
و پیگیری فعالیت های ورزشی و برنامه ریزی مربیان نسبت به آماده 

نگهداشتن ورزشکاران اقدامات مؤثر را انجام دهند.
معاون توسعه ورزش بانوان کشور تاکید کرد: طرح های جدیدی 
برای ارایه به استان ها در بخش ورزش همگانی از جمله طبیعت 
آماده  طرح  ورزشی،  پیرامیدهای  طرح  خانواده،  ورزش  گردی 
فدراسیون  همکاری  ًبا  و  داریم  جسمانی  آمادگی  مربیان  سازی 
ورزش همگانی برای چگونگی سنجش ساختار قامتی و جشنواره 
فرهنگی ورزشی و آیینی گلونی که ًبا همکاری فدراسیون روستایی 

و عشایری تهیه شده است اجرایی می شود.
همچنین در این جلسه تأکید الزم نسبت به حمایت و توجه مسئولین 
ورزش  به ورزشکارانی که سهمیه بازی های المپیک و پارالمپیک 
را کسب کردند و همچنین ورزشکارانی که در سایر رشته ها احتمال 

دستیابی به سهمیه برای آنان میسر خواهد بود، انجام شد. 
در ادامه جلسه در فضای مجاری ۶ نََفر از مسئولین  استان های تهران، 
آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، زنجان و گلستان 
به ارایه گزارش فعالیت های خود در سال ٩٨ پرداختند. طی پیشنهاد 
فرهادی زاد،  در دویست و سی و نهمین نشست شورای معاونین و 
تصویب برگزاری نشست ها به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت 
ویدئو کنفرانس، برای نخستین بار این نشست در معاونت توسعه 
ورزش بانوان به صورت مجازی و آزمایشی در خود این معاونت 

برگزار شد.

4 2

فرزانه نصری ؛ رو به ذوب آهن ؛ پشت به تازه واردها

اینجا    چراغی 
وشن   است ر

درباره
 مبینا حسن نژاد 

پدیده لیگ برتر هندبال

طرح های جدید توسعه ورزش همگانی در سال 99

صفحه 2مائده برهانی ؛ باالتر از بوسکوویچ و راشل سانچز

الهام محمودی
خبرنگار

TALENT



ابطحی برای فوتسال انتخاب 
خوبی بود؟

فوتبال  پیشکسوت  ابطحی  مهدی  سید   : قهرماانن 
ملی  تیم  جدید  فنی  مدیر  عنوان  به  فوتسال  و 
فوتسال زنان انتخاب شده البته در حال حاضر به 
دلیل شیوع کرونا نه خبری از تیم ملی است و نه 
مسابقات قهرمانی آسیا. با این حال حضور ابطحی 
در این سمت هم موافق دارد و هم مخالف. ابطحی 
برتر  لیگ  در  سایپا  فوتسال  تیم  دهنده  تمرین 
فوتسال زنان بود و به همین دلیل گفته می شود او 
با فضای فوتسال زنان آشنا است اما از سوی دیگر 
برخی عقیده دارند او در اندازه ای نیست که بتواند 
دانش روز را به تیم ملی انتقال دهد. نکته مهم تر 
این است که حضور او مثل مدیر فنی قبلی، باعث 
تداخل کار سرمربی و مدیر فنی نشود. موردی که 
تیم ملی حساسیت زیادی  یاری سرمربی  شهناز 
نسبت به آن دارد. تیم ملی فوتسال از مدیران فنی 

مرد خاطره خوبی نداشته است.

وزهای سرد رفیـق   ر

ستاره ایرانی ؛ چهره شاخص لیگ نیمه تمام والیبال ترکیه

2 قهرماانن
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راه افتخار
با ما حرف بزنید
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پاور پلی

آینده  در  ایران  در  اقتصادی  بحران  تمدید  با 
می شود  شنیده  کرونا،  اثر  در  آن  تشدید  و 
ورزشکاران نام آشنای بیشتری قصد مهاجرت 
این  است  اطالع کرده  قهرمانان کسب  دارند. 
و  کرونا  شیوع  پایان  انتظار  در  ورزشکاران 
ایجاد فرصت سفر هستند تا زمینه اقامت خود 
در کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه را 
بررسی کنند. خطر از دست دادن مدال آوران 

بیشتری ورزش ایران را تهدید می کند.

منابع نزدیک به قهرمانان می گویند تعدادی از 
دختران ورزشکار از سوی صفحات اینستاگرام 
منتسب به حمایت از ورزش بانوان مورد سوء 
و  مجوز  بدون  تصاویر  انتشار  مالی،  استفاده 
این  گرفته اند.  قرار  شخصی  مزاحمت های 
است  افزایش  به  رو  آنها  تعداد  که  صفحات 
محتوایی با محوریت نمایش بدن ورزشکاران را 

با هدف جذب فالوور را انتشار می دهند.

موج دوم مهاجرت در پیش است؟

هشدار سوء استفاده در اینستاگرام

عکس: مهدیه صادقی

خیز پرچمدار برای حضور در دومین المپیک زمستانی

قهرماانن : مائده برهانی لژیونر والیبال ایران 
عنوان  به  ایران  ملی  تیم  و  ترکیه  در 
یک  لیگ  ارزشمند  بازیکن  دومین 
والیبال ترکیه در شاخص امتیاز آوری 

معرفی شده است.
؛ لیگ یک والیبال ترکیه که با توجه 
نیمه  کرونا  ویروس  شیوع  موضوع  به 
حضور  شاهد  امسال  است  مانده  تمام 

بازیکنان ایرانی در خود بود که شاخص 
ترین چهره ایرانی این مسابقات، مائده 
-۲۰۲۰ فصل  در  برهانی  بود.  برهانی 

۲۰۱۹ بازیکن تیم سامسون اسپور بود. 
اکنون طی آماری که از سوی جمعی 
از آنالیزورهای لیگ یک والیبال زنان 
ترکیه منتشر شده، مائده برهانی در رده 

دوم قرار گرفته است.
این آمار با حضور مائده در ۷۰ ست 
و با کسب ۳۴۳ پوئن به دست آمده به 
طوری که ملی پوش ایرانی توانسته آمار 
میانگین کسب ۴.۹ پوئن در هر ست را 
ثبت کند و از این حیث، دومین بازیکن 
بازیکنان  که  است  جدولی  اثربخش 
شاخصی از ملیت های گوناگون در آن 

حضور دارند.
صدرنشین جدول امتیازآورهای لیگ 
بازیکن  کرستوا  مونیکا  ترکیه،  یک 
میانگین  که  است  نوشهیر  تیم  روس 
۷.۳۱ پوئن در هر ست را به دست آورده 
البته او در بازی های بسیار کمتری برای 
تیمش شرکت کرده و چه بسا اگر او نیز 

به اندازه مائده برای تیم قدرتمند نوشهیر 
بازی کرده بود این میانگین کاهش پیدا 

می کرد.
نفر سوم فهرست که پایین تر از مائده 
برهانی است، دایانا بوسکوویچ ۲۵ ساله 
از تیم کوزی برو است. او در ۷۸ ست 
دست  به  پوئن   ۳۵۶ و  داشته  حضور 
آورده و صاحب میانگین کسب پوئن 
۴.۵۶ در هر ست است. در مورد دایانا 
بهتر است بدانید او خواهر بزرگ تر تیانا 
بوسکوویچ ستاره صرب والیبال جهان 

است.
رتبه  این  در  ایران  ملی  تیم  کاپیتان 
بازیکن  توماش  مارینا  از  باالتر  بندی، 
کهنه کار اهل بالروس تیم تی ای دی 
و راشل سانچز بازیکن باتجربه کوبایی 
سال  دومین  برهانی  است.  گرفته  قرار 
والیبال  یک  لیگ  در  حضور  متوالی 

ترکیه را سپری می کند.
او در فصل ۱۹-۲۰۱۸ در تیم کچورن 
اسپور بازی می کرد. برهانی در گفتگوی 
زنده با صفحه اینستاگرام پایگاه خبری 

که  کرد  اعالم  ایران  زنان  ورزش 
اولویتش ادامه حضور در لیگ ترکیه 
است گرچه احتمال بازگشت به ایران 
را رد نمی کند اما اگر پیشنهاد خوبی از 
ترکیه داشته باشد در این کشور می ماند 
بازی  اروپایی دیگر  یا در یک کشور 
خواهد کرد. مائده برهانی پیش از این 
مدت ها بازی در خارج از ایران را تجربه 
کرده بود. او اکنون می گوید بازی در 
لیگ پرفشاری چون ترکیه به او کمک 
کرده تا بازیکنی به مراتب باکیفیت تر 
تبدیل شود و در حال حاضر نسبت به 

گذشته آماده تر است.
تیم ملی  پیراهن  با  بار  برهانی آخرین 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در کره 
جنوبی برای تیم ملی به میدان رفت و 
والیبال  چهره  ترین  شاخص  همچنان 
در  این  می رود.  شمار  به  ایران  زنان 
حالی است که حضور برهانی در ترکیه 
زن  والیبالیست های  حضور  راهگشای 
ایرانی در این کشور که والیبال زنان در 

آن جایگاه مهمی دارد، شده است.

مائده برهانی ؛ باالتر از بوسکوویچ و راشل سانچز

حامد اسماعیلی
سردبیر

سمانه بیرامی باهر  قهرماانن : 
اسکی باز استقامتی شایسته 
و باتجربه ایران زمانی چهره 
شد که در بازی های المپیک 
پیونگ   ۲۰۱۸ زمستانی 
کره  خاک  در  چانگ 
جنوبی برای ایران مسابقه داد 
و البته او پرچمدار ایران در 

آن مسابقات نیز بود.
به  باهر  بیرامی  از آن،  پس 
یکی از چهره های شاخص 
و  شد  تبدیل  ایران  اسکی 
افتخارات  زمره  در  امروز 
همیشه  و  سفید  پیست های 
به حساب می آید.  محبوب 
در سالی که گذشت، او در 
لیگ رول اسکی که لیگی 
 ۶ هر  در  بود  المللی  بین 

مرحله آن قهرمان شد.
رشته ای  اسکی  رول 
استقامت  اسکی  ساز  شبیه 
در  آن  مسابقات  که  است 
به  می شود.  انجام  تابستان 
اسکی  رول  دیگر  عبارت 
در شرایطی که برفی وجود 
به  نزدیک  وضعیتی  ندارد 
برفی  کوه های  از  رفتن  باال 

سازی  شبیه  را  زمستان  در 
می کند.

بیرامی در انتخابی تیم ملی 
اسکی کوهستان که متفاوت 
کانتری  کراس  اسکی  با 
با  و  نیز شرکت کرد  است 
مسابقات،  این  در  موفقیت 
مسابقات  در  حضور  جواز 
را  چین  در  آسیا  قهرمانی 
البته  آورد.  دست  به  نیز 
در  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
کرونا  شیوع  دلیل  به  چین 
لغو شد. او همچنین ۳ دوره 
مسابقه از رقابت های کراس 
به  نیز  را  اسفند  در  کانتری 
دلیل تعطیلی ناشی از کرونا 

از دست داد.
را   ۹۸ سال  باهر  بیرامی 
سال قابل قبولی در زندگی 
ارزیابی  خود  ورزشی 
سال  درباره  و  می کند 
جدید می گوید: "مسابقات 
آلمان  در  جهان  قهرمانی 
مسابقاتی  است.  پیش  در 
بار  یک  سال   ۲ هر  که 
مت  که  می شود  برگزار 
فرصت  بار  چهارمین  برای 
این مسابقات را  حضور در 

به دست خواهم آورد." او 
حضور  پیشین  تجربه   ۳ در 
کراس  اسکی  مسابقات  در 
 ۲ جهان  قهرمانی  کانتری 
بار در مرحله مقدماتی رتبه 
۲۴ و یک بار رتبه ۱۴ را به 
بتواند  اگر  و  آورده  دست 
نفر   ۱۰ جمع  در  آلمان  در 
برتر قرار گیرد جواز حضور 
دست  به  را  دوم  مرحله  در 

می آورد.
بازی های  امسال  زمستان 
در   ۲۰۲۱ زمستانی  آسیایی 
پیش است و در صورتی که 
تداخلی با مسابقات جهانی 
باز  اسکی  نباشد،  کار  در 
المپیکی ایران این فرصت را 
به دست می آورد تا در این 
رقابت ها شرکت کند با این 
برای   ۹۹ سال  اهمیت  حال 
چیزی  باهر  بیرامی  سمانه 
بیش از این است: " زمستان 
به  منتهی  پیش رو، زمستان 
المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن 
زمستان  در  اینکه  و  است 
امسال چه عملکردی داشته 
به  هایی  پوئن  چه  و  باشم 
حضور  برای  بیاورم  دست 

آینده  زمستانی  المپیک  در 
حیاتی است. "

وضعیت  به  باهر  بیرامی 
ایران اشاره و عنوان  اسکی 
ایران  "اسکی  می کند: 
به  نسبت  بدی  جایگاه  در 
ندارد  قرار  خود  بضاعت 
 ۳ فقط  ایران  در  ما  زیرا 
حالی  در  داریم  برف  ماه 
از  برخی  بازان  اسکی  که 
در  جهان  موفق  کشورهای 
تمام  سال می توانند از برف 
و یخچال های طبیعی استفاده 
کنند. البته سال ۹۸ برای ما به 
پیست های  تعطیلی  دلیل 
کوتاه تر  اسفند،  در  اسکی 
پایان  در  او  شد".  هم 
آرزوی  "اولین  می گوید: 
کرونا  بربستن  رخت  من 
سال  است.  جهان  تمام  از 
۹۹ و همچنین زمستان سال 
۱۴۰۰ برای ما کلیدی است. 
پیونگ  در  حضور  از  پس 
می خواهم   ۲۰۱۸ چانگ 
تجربه  را  المپیک  دومین 
 ۹۹ سال  امیدوارم  و  کنم 
زمینه خوبی برای این هدف 

باشد."

اینجا چراغی روشن است

پرچمداری سمانه 
بیرامی باهر در المپیک 
زمستانی 2018 پیونگ 
چانگ کره جنوبی

قهرماانن :  هندبال ایران در دوران کم ستارگی و فقر 
چهره های تازه و همچنین رکود تیم های ملی 
پایه  چشم امید به سوسوی فانوس هایی دردل 

شب دارد. آن ها امید را حفظ می کنند.
نام مبینا حسن نژاد را شنیده  شاید کمتر کسی 
باشد. هندبالیست جوان تا چند ماه قبل یک چهره 
داد که  نشان  او  این حال  با  بود.  ناشناس  کاماًل 
آموخته است از فرصت هایش به خوبی استفاده 

های  برترین  فهرست  در  کند. 
 ۹۸ سال  در  ایران  زنان  ورزش 
در مجموع خانواده ورزشکاران، 
او  داوران  و  مربیان  آینده سازان، 
در  و  بود  رشته اش  نماینده  تنها 
جمع برترین های ورزشکاران زیر 

۱۸ سال قرار گرفت.
مبینا شهرت چندانی ندارد و اولین 
حضورش را در لیگ برتر هندبال 
او  کرد.  تجربه   ۹۸ سال  در  زنان 
است  توانمند  و  اراده  با  دختری 
که در همان اوایل حضورش در 
لیگ برتر توانایی های خود را به ُرخ حریفان و 
مربیان کهنه کار هندبال ایران کشید. مبینا حسن 
نژاد نخستین بازی خود را در لیگ برتر ۱۰ آبان با 
تیم کیش ایر در پست گوش چپ به ثبت رساند.

استان  در  خوی  شهر  در   ۸۱ تیر   ۱۶ متولد  او 
زندگی  تهران  در  البته  است  غربی  آذربایجان 
اش  کودکی  دوران  درباره  مبینا  پدر  می کند. 
جسور  و  بازیگوش  بسیار  دختری  او  می گوید 
بوده، فعال و باهوش است و برای موفق شدن به 

اندازه کافی اراده دارد.
مسیر  از  هندبال  به  ورود  برای  نژاد  مبینا حسن 
و  دو  کاراته،  او  است.  گذشته  دیگر  رشته های 
میدانی، والیبال و شنا را آزمایش کرده و سرانجام 
تصمیم گرفته یک هندبالیست باشد. هندبالیست 
به رشته مورد عالقه  از روزهای ورودش  جوان 
می گوید:" در سال ۹۰ یک دانش آموز مقطع 
ابتدایی تحصیلی بودم که با کمک مریم حیدری 
در تهران با هندبال آشنا شدم. پس از حضور یک 

ساله در کاراته به هندبال آمدم."
هندبال یک ورزش جذاب و سرعتی است. مبینا 
برای انتخاب هندبال هم به اندازه کافی سریع بود 
و هم ماجراجو. سرعت او سبب شده بود در سال 
قهرمان  میدانی  و  دو  منطقه ای  مسابقات  در   ۸۹
شود و جواز حضور در مسابقات قهرمانی کشور 

را به دست بیاورد.
مبینا حسن نژاد به عنوان یک بازیکن تستی وارد 
لیگ برتر شده است. حاال بازیکن تستی کیش 
ایر، پدیده لیگ است. پس از این سحر فرجی 
سرمربی کیش ایر تصمیم می گیرد برای حضور 
در لیگ برتر هندبال از بازیکنان داوطلب، تست 

به کیش  با خانواده اش  مبینا همراه  گیری کند 
می رود، در تست گیری کیش شرکت می کند و 

انتخاب می شود.
می گوید:"  لیگ  در  اولش  تجربه  درباره  او 
تجربه ای برای بازی در لیگ برتر نداشتم اما در 
مجموع در اولین سال از عملکردم راضی بودم. 
لیگ  می گویند  باتجربه  بازیکنان  که  طور  آن 
امسال باکیفیت تر از سال های گذشته بوده و از 
از زحمات پدر و مادر  توانستم گوشه ای  اینکه 
باشم  داشته  خوبی  عملکرد  و  کنم  جبران  را  م 
خوشحالم. هدف های بزرگی دارم مثل پوشیدن 
اول  سطح  در  کردن  بازی  و  ملی  تیم  پیراهن 
هندبال دنیا اما راه دشوار و طوالنی است و باید 

منتظر آینده باشیم."
گرچه کیش ایر در پایان لیگ روی سکو قرار 
ساز  هیچیک  برای  آسانی  رقیب  اما  نگرفت 
حریفان نبود. مبینا درباره تیمش عنوان می کند: 
"مربی تیم، سحر فرجی بی اندازه برای موفقیت 
تیم تالش کرد. از کیش خاطرات خودشی دارم.  
کیش مردمان همدلی دارد که همیشه پشتیبان هم 

هستند و ورزشکاران را دوست دارند."

معجزه "پازاردژیک"

پس از مسابقات آسیایی اندونزی ۱۰ روز در 
اردوی تیم ملی جهت آمادگی برای مسابقات 
جوانان و بزرگساالن بلغارستان تمرین داشتیم. 
هر بازیکنی در دوره ای از نظر ذهنی در بهترین 
و  اندونزی  من،  برای  دارد،  قرار  خود  حالت 
پازاردژیک  بلغارستان در شهر  مسابقه جوانان 
محسوب  خاطراتم  طالیی  مسابقات  از  یکی 
نماینده  مقابل  برد  با  برایم  تورنمنت  می شود. 
میزبان شروع شد و بازی بعد، همان شب با ۲ 
ساعت تاخیر مقابل رنک ۳۵ جهان از سوئد، از 
ساعت ۲۳:۳۰ شروع شد. آنقدر خسته شده بودم 
و حوصله ام سر رفته بود که فقط می خواستم 
بازی کنم و همه چیز تمام شود. وقتی اسم م 
را خواندند یادم هست که فقط بازی می کردم 
و کار را جدی نگرفته بودم. تا به خودم آمدم 
و دیدم نتیجه بازی در امتیاز ۱۵ برابر است. به 
خودم گفتم می توانی پیروز شوی. گیم اول را 
بودم.  بازی خوشحال  روند  از  باختم،   ۱۸-۲۱
در تمام جریان گیم دوم عقب بودم. ۶-۲ حتی 
۱۱-۵ و در نهایت ۲۰-۱۸. همه کسانی که از 
بیرون بازی را می دیدند شکست من را پذیرفته 
به  امتیاز  آن  نمی خواستم  به جز خودم.  بودند 
معنای آخرین بازی من باشد. نتیجه تغییر کرد 
و ۲۲ بر ۲۰ بازی باخته را بردم. در نهایت بعد از 
۷۰ قیقه بازی در ساعت ۴۵ دقیقه بامداد، با برد 
۲۱ بر ۱۹ در گیم سوم پیروز آن مسابقه شدم. 
نمی توانم احساسم را با کلمات توصیف کنم اما 
اگر زحمت کشیده باشی و اگر دست از تالش 
برنداری تردید نکن که حاصل زحماتت را به 
دست می آوری. در امتیاز آخر، توپ از ضربه 
من به تور گیر کرد و حریفم شروع به خوشحالی 
کرد، در حالی که حین زدن ضربه به زمین افتاده 
با  توپ  می کردم،  نگاه  توپ  مسیر  به  و  بودم 
کمی مکث وارد زمین حریف شد و نتیجه ی 
بازی تغییر کرد، حاال من خوشحالی می کردم. 
این برای من به معنی معجزه است. معجزه ای که 
در آخرین لحظه  به کمکت می آید چون در 
تمام مسیر ایمان داشتی که می توانی و می دانی 
که کسی حواسش به تو  هست. تالش کن و 

ایمان داشته باش. موفقیت از آن صبورهاست.

یادداشت های ثمین )7(

ثمین عابد خجسته
قهرمان  بدمینتون

With Samin

مبینا حسن نژاد چگونه پدیده لیگ هندبال شد

صمد خزایی
خبرنگار هندبال

TALENT



3 قهرماانن
03 اردیبهشت 1399      شماره 07

استان ها
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 09365925580

@iwsports

www.iwsports.ir

کاراته

ورزش ایران در سال 98 از نگاه پایگاه خبری ورزش زنان ایران

حامد اسماعیلی
سردبیر

حامد اسماعیلی
سردبیر

قهرماانن: تهران به عنوان پرجمعیت ترین 
ایران  ورزش  توسعه  در  کشور  شهر 
نقش کلیدی دارد. این نفش کلیدی نه 
تنها به دلیل واقع شدن ساختاره فیزیکی 
فدراسیون ها و کمپ های ملی، که به 
دلیل تراکم جمعیتی باال و آمار باالی 
حائز  تهران  استان  در  ورزشکاران 
اهمیتی ویژه و غیر قابل چشم پوشی 
است. استعداد محیط شهر تهران برای 
در  ورزشکار  دختر  یک  حرکت 
است  مناسبی  استعداد  قهرمانی  مسیر 
اتمسفری  تهران،  بر  اتمسفر حاکم  و 
ورزشی است گرچه این شرطی کافی 

برای پیشرفت نیست.

میلیون   ۱۳ جمعیت  با  تهران  استان 
شهرستان،  در ۱۶  نفری  هزار  و ۳۰۰ 
ورزشکاران  جمعیت  بزرگترین 
سازمان یافته کشور را در اختیار دارد 
گرچه سهم شهرستان های استان تهران 

قابل قیاس با پایتخت نیست.
استان تهران در سال ۹۸ آمار تقریبی 
یافته  سازمان  ورزشکار  هزار   ۲۱۳
این رقم، حدود  ثبت کرد که  را  زن 
ورزشکاران  جمعیت  کل  درصد   ۴۳
تشکیل  را  تهران  استان  یافته  سازمان 

می دهد.
زیر  ورزشکاران  که  است  بدیهی 
همگانی  ورزش های  هیئت  مجموعه 
داشته  آمار  این  در  چشمگیر  سهمی 
باشند. آنها ۷۸ هزار نفر از این جمعیت 

را شامل می شوند و میزان نسبت زنان به 
مردان در ورزش همگانی نزدیک به ۸ 
برابر است. همچنین ۲۱۵۰۰ ورزشکار 
زن تهرانی نیز زیر مجموعه بدنسازی 
و پرورش اندام قرار دارند. این میزان 
استقبال از رشته هایی که محور قهرمانی 
دارند اتفاق خوشی برای ورزش تهران 
است که نسبت به سایر استان ها بیشتر 
فضاهای  و  ماشینی  زندگی  درگیر 
گرچه  است  زندگی  برای  محدودتر 

این رقم کافی نیست.
ورزشی  رشته  دیگر  ژیمناستیک 
که  است  نفری   ۲۱۶۰۰ جمعیت  با 
جذب  را  خردسال  و  نونهال  دختران 
جمع  به  ورود  در  اما  می کند.  خود 
والیبال  قهرمانی،  حوزه  رشته های 

تکواندو  دارد،  مخاطب  نفر   ۱۴۸۰۰
۱۴۷۰۰ دختر را در استان تهران جذب 
در  را  نفر  هزار   ۱۲ کاراته  و  کرده 

خانواده بزرگ خود جای داده است.
جمعیت باالی دختران ورزشکار در 
استان تهران این امکان را فراهم آورده 
تیم های  در  تهرانی  ورزشکاران  تا 
ملی سربلند باشند. ورزش زنان تهران 
در سال ۹۸ در میادین بین المللی ۱۶ 
طال، ۱۲ نقره و ۲۳ مدال برنز انفرادی 
به دست آورده و در ۱۱ طال، ۶ نقره و 
۱۵ برنز تیمی بین المللی نیز سهیم بوده 

است.
استان تهران در سال ۹۸ از ۴۰ دوره 
مسابقات قهرمانی کشور میزبانی کرده 
و ۲۶۷ تیم ورزشی زنان از تهران در 
مسابقات قهرمانی کشور در رشته های 
مختلف روی سکو رفته اند. عالوه بر 
در  تهرانی  ورزشکار  دختر   ۱۰۵ این 
مسابقات قهرمانی کشور در رشته های 

انفرادی مدال گرفته اند.
دختر   ۴۱۵ ملی،  تیم های  حوزه  در 
ورزشکار از استان تهران در سال ۹۸ 
که  شدند  فراخوانده  ملی  تیم های  به 
حدود نیمی از این تعداد در نهایت به 
که  درآمدند  ملی  تیم های  عضویت 
ورزش  برای  بزرگ  موفقیت  یک 
حساب  به  تهران  استان  در  قهرمانی 
می آید. با همین پیش زمینه، تهران به 
تنهایی ۱۴ مدال انفرادی در سطح آسیا 

در ورزش زنان به دست آورده است.
آنالیز جذب ورزشکار در استان تهران 
می دهد  نشان  مختلف  رشته های  در 
بسکتبال، شنا و خانواده فوتبال )فوتبال 
میان  در  زیادی  ظرفیت  فوتسال(  و 
دختران استان تهران دارند. تهران بیش 
از ۸۰۰ بانوی سوارکار دارد و جالب 
از  تهران  در  سوارکار  دختران  اینکه 

دختران هندبالیست که رشته ای توپی 
به  عالقمند  دختران  برای  جذاب  و 

ورزش است، بیشتر هستند.
مورد دیگر در مورد دو و میدانی به 
در  پرمدال  و  ورزش ها  مادر  عنوان 
میادین مهم بین المللی است. سهم این 
رشته از خانواده ۲۱۳ هزار نفری ورزش 

زنان تهران حدود ۷۰۰ نفر است. 
میدانی  و  برای دو  معنادار  این، آمار 
تهران و ایران، لزوم بازنگری در مورد 
میدانی  و  دو  هیئت  آینده  برنامه های 
استان تهران را اجتناب ناپذیر می کند 
همانند  تهران  میدانی  و  دو  گرچه 
چالش  دیگر  رشته های  از  بسیاری 
فضای تخصصی مناسب را پیش روی 

خود می بیند.
ورزش تهران ستاره، فراوان دارد. از 
حمیده عباسعلی کاراته کای المپیکی 
ایران تا سارا خادم الشریعه بانوی اول 
از  جهان،  شماره ۱۳  و  ایران  شطرنج 
آفرین  افتخار  ستاره  عبدالوند  شادی 
بسکتبال و مژگان رحمانی چهره برون 
مرزی دارت ایران گرفته تا ثمین عابد 
خجسته و ثریا آقایی قهرمانان بدمینتون 
و قهرمانان پرتعداد دیگری که مجال 
نام بردن از همه آنها نیست. هیچ استانی 
این میزان از ستاره را  اندازه تهران  به 
در کنار هم جمع نکرده است. تهران 
ایران  زنان  ورزش  آینده  در  همچنان 

نقش اصلی را ایفا خواهد کرد.
همچنان  تهران  در  اصلی  چالش 
برای  ورزشی  فضاهای  موضوع 
برگزاری مسابقات قهرمانی در سطح 
و  اقتصادی  موقعیت  است.  استانی 
دیگری  شهر  هیچ  با  تهران  جمعیتی 
قابل مقایسه نیست و تهران همگام با 
فرصت های این ویژگی، باید با چالش 

های آن هم کنار بیاید.

زنان  ورزش  تصور    : قهرماانن 
مازندران  حضور  بدون  ایران 
دختران  است.  واهی  تصوری 
آفرینان  افتخار  شمال،  دریای 
میادین رزم بوده اند و چشم و 
چراغ ایران در میادین پرشمار 

برون مرزی.
 ۹۸ سال  در  مازندران  استان 
از  مدال   ۳۷ کسب  به  موفق 
حوزه  در  مختلف  میادین 
است.  شده  زنان  ورزش 
خانواده بزرگی که ۶۶۳۰۰ نفر 
عضو دارد و از شرق تا غرب 
را  مازنی  دختران  مازندران، 

گرد هم آورده است.
در  که  همگانی  ورزش  از 
نظر جمعیت،  از  استان ها  همه 
عبور  دارد  را  آمار  بیشترین 
والیبال  ژیمناستیک،  کنیم 
محبوب  رشته   ۳ تکواندو  و 
هستند.  مازندرانی  دختران 
که  است  اساس  همین  بر 
در  مازندران  تکواندوی 
محسوب  قدرت  یک  کشور 
می شود و مازندران در والیبال 
دارد.  شاخصی  چهره های  نیز 
رزمی  ورزش های  و  کاراته 
رشته های  بعدی  رتبه های  در 
محبوب دختران استان هستند 
و فوتبال رشته هفتم است البته 
فوتسال  با  را  رتبه  این  فوتبال 
نیز  مازندران  و  است  شریک 
در جامعه فوتبال و فوتسال زنان 
بازیکن  مهم  مراکز  از  یکی 
در  و  می رود  شمار  به  سازی 

فوتسال  و  فوتبال  لیگ های 
زنان بازیکنان قابل توجهی را 

در اختیار دارد.
از دیدگاه جغرافیایی، ساری 
به عنوان مرکز استان بیشترین 
ورزشکار  زنان  جمعیت 
مازندران را در خود جای داده 
است اما بابل و قائم شهر نیز در 
رتبه های دوم و سوم فعال ترین 
در  مازندران  استان  شهرهای 
و  زنان  ورزش  توسعه  زمینه 
آمل،  هستند.  مخاطب  جذب 
زمینه  در  نیز  بهشهر  و  تنکابن 
ورزشکار،  دختران  تعداد 
شهرهای چهارم تا ششم استان 

هستند.
مازندران در لیگ های ورزش 
زنان شامل دسته ها و رده های 
سنی مختلف ۲۰ تیم دارد که 
این تیم ها در والیبال، بسکتبال، 
و  اسکیت  هندبال،  کاراته، 
تکواندو فعالیت دارند. همچنین 
ورزش کم توانان مازندران در 
بوچیا و  نشسته،،  والیبال  لیگ 

گلبال نیز صاحب تیم است.
پروری،  قهرمان  حوزه  در 
قهرمانان  تعداد  بیشترین 
به  مازندران  ورزش  شاخص 
قائم شهر تعلق دارد و قهرمانان 
رده های  در  و جویباری  بابلی 
گرفته اند.  قرار  سوم  و  دوم 
آباد  محمود  و  بابلسر  ساری، 
دیگر شهرهای مازندران هستند 
آنها  در  قهرمان  دختران  که 

بالیده اند.

حوزه  در 
نیز  همگانی 
تالش  مازندران 
است  کرده 
زنان استان را به 
ورزش  سمت 
سوق دهد. این، 
برای  اقدامی 
و  شور  ایجاد 
اجتماعی  نشاط 
پیشگیری  و 
آسیب های  از 
و  جسمانی 
و  است  روانی 
دلیل  همین  به 
برجسته  جایگاه 
ای دارد. حاصل 
ی  ر ا گز بر
 ، ه ها ر ا جشنو
 ، یش ها هما
و  صعودها 
برنامه های  سایر 

برنامه   ۲۵۰۰ حدود  عمومی 
سراسر  در  بزرگ  و  کوچک 
 ۹۸ سال  در  مازندران  استان 
ترتیب  بدین  و  است  بوده 
استان های  جمع  در  مازندران 
متمرکز بر توسعه ورزش زنان 

قرار گرفته است.
استان  همگانی  ورزش  در 
مازندران نسبت زنان به مردان 
حدود ۳ به ۲ است یعنی زنان 
یک و نیم برابر بیشتر از مردان 
در برنامه های ورزش همگانی 
در  اما  می کنند  مشارکت 

مشارکت  قهرمانی،  ورزش 
زنان یک به ۲ است و تقریباً به 
ازای هر ورزشکار مرد فعال در 
عرصه قهرمانی یک زن وجود 

دارد.
ملی  تیم های  به  نگاهی  با 
تعداد  بیشترین  می یابیم  در 
در  مازندرانی  ورزشکاران 
تیم های ملی متعلق به رشته های 
است.  فوتبال  مجموعه  زیر 
واسطه  به  مازندرانی  دختران 
حضور پرتعداد در تیم های ملی 
فوتبال و فوتسال زنان، ظرفیت 
در  مازندران  انگیز  شگفت 

پرورش بازیکن در این رشته ها 
را به نمایش گذاشته اند.

تکواندو،  این  حال،  این  با 
محبوب  و  آور  مدال  رشته 
که  است  ایران  دختران  نزد 
در جایگاه دومین رشته موفق 
نظر  از  مازندران  زنان  ورزش 
قرار  ملی  تیم های  در  حضور 
دارد به طوری که از مازندران 
به عنوان پایگاه قدرتمند شمالی 
رقیب  و  ایران  تکواندوی 
استان های  برای  سرسخت 
البرز، تهران و اصفهان در این 
مازندران  می شود.  یاد  رشته 

تکواندوی  ملی  تیم  در  هم 
جایگاه  صاحب  بزرگساالن 
گذشته  سال  در  هم  و  است 
کشور  نوجوانان  مسابقات  در 
در بابلسر قهرمان شد و دست 
کرجی ها را از جام کوتاه کرد.
رشته های  شطرنج  و  کاراته 
دختران  که  هستند  دیگری 
مازندرانی در تیم های ملی آن 
حضور دارند و قایقرانی، ووشو 
و تنیس روی میز در رده های 
بعدی رشته هایی قرار گرفته اند 
که دختران مازندران  در آنها ا 

به تیم های ملی رسیده اند.

تهران ؛ تجمع  ستاره ها   در   پایتخت

مازندران ؛ غیور     و   نجیب   مثل    "مازنی کیجا"
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این صدای دختران ورزشکار ایران است

قهرماانن

دوبلین ایرلنددوحه قطر

این مدل عکس ها و تصاویر بخصوص فیلم های 
زنده از خانه و زندگی ورزشکارها در زمان یک 
مسابقه مهم ، خوراک صدا و سیماست. امروز اما او 
دیگر در رسانه دولتی ایران جایی ندارد و قاعده اش 

هم همین است. شب بخیر و خداحافظ

کسی به درستی نمی داند موضع خانواده کیمیا در 
مورد رفتنش چه بود. آن ها سعادت فرزندشان را 
می خواستند اما آن ها اینجا زندگی می کنند. بین 
همین مردم. در هر حال آن ها قضاوت های خاص 

خودشان را خواهند داشت.

نشریه قهرمانان وابسته به پایگاه خبری ورزش زنان ایران  با نام 
ثبتی “دختران قهرمان” دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ 
و ارشاد به شماره مجوز 83405 است که یک پایگاه خبری 
مستقل و آزاد است و به منظور انعکاس رویدادهای و اتفاقات 
ورزش زنان ایران ایجاد شده است.این پایگاه خبری که با نام 
با  اسپورتس” شناخته می شود  دبلیو  اختصاری “آی  و  عامه 
افتخار با هدف آن ، توسعه فرهنگ ورزش زنان در ایران ، ایجاد 
فضایی برای نشان دادن ظرفیت های آن و بررسی چالش ها و 
موانع رشد آن فعالیت می کند.  رسانه تخصصی ورزش زنان 
ایران به هیچ ارگان یا سازمان دولتی یا غیر دولتی وابسته نیست 
و تالش می کند صدای دختران ورزشکار و ورزش دوست 
ایران باشد و به رشد فزاینده ورزش زنان در ایران کمک کند.

وب سایت ما به آدرس iwsports.ir در دسترس است

پرچم بر روی دوش کیمیا علیزاده. 4 سال قبل او 
روی ابرها بود. اولین مدال آور زن ادوار المپیک 
نمی  را  آن  فکر  هرگز  و  شد  ایران  ورزش  برای 
کرد که در یک قدمی المپیک بعدی، دیگر هرگز 
نخواهد و حتی اگر هم بخواهد، بتواند این پرچم را 

نجمه خدمتی با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی 
خود اعالم کرد که به دلیل شیوع کرونا تمرینات خود 
در مسیر آماده سازی المپیک را در منزل انجام می 
دهد. او از مردم خواسته حتی االمکان از منزل خارج 
نشوند و دست به دست هم دهند تا کرونا را شکست 
دهند. نجمه اولین سهمیه المپیک توکیو را کسب کرد 

و دومین حضور در المپیک را تجربه خواهد کرد.

آی دبلیو اسپورتس
IWSPORTS

we are the

Champions

نیما  اکـرمی
خبرنگار

نشریه دیجیتال و تخصصی ورزش زنان ایران
صاحب امتیاز: پایگاه خبری ورزش زنان ایران
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با یاد ستاره ها
متولد  سیمین شفیقی  قهرماانن : 
بسکتبال  ستاره  تهران   ۱3۲۲
زنان ایران در دهه 40 شمسی 
ای  چهره  ملی  تیم  وکاپیتان 
بود  زمان  آن  در  محبوب 
او گفته می شود  درباره  که 
های  های  قابلیت  دارای 
است.  بوده  زدنی  مثال  فنی 
شفیقی محصول دو و میدانی 
دانشگاهی در آن زمان بود اما 
دست تقدیر بسیار زود او را 
ایران جدا  از جامعه ورزشی 
کرد تا حسرتی عمیق بر دل 
ورزش دوستان و یارانش بر 

جای بماند.

او در دبیرستان دکتر فاطمه 
ستاره  دیگر  کنار  در  سیاح 
به  ایران  ورزش  بعد  سالهای 
شد  معرفی  ورزش  جامعه 
عناوین  کسب  با  سپس  و 
)دو  آموزشگاهی  قهرمانی 
در  را  خود  متوالی(  دوره 
ابتدای دهه 40 شمسی بعنوان 
یک استعداد نوظهور ورزشی 
عضو  شفیقی  نمود.  مطرح 
بسکتبال  ملی  تیم  نخستین 
پاییز  در  که  بود  ایران  زنان 
۱344 تشکیل شد. شفیقی به 
مدت ۷ سال )تا واپسین روز 
کاپیتانی  و  حیات( عضویت 
داشت.  عهده  بر  را  ملی  تیم 

او ساعت ۱۱ صبح سه شنبه 
همراه  به   ۱35۱ خرداد  دوم 
قهرمان  صدق  کهن  ژانت 
دو و میدانی و رکوردار ۱00 
زنان  آن  در  ایران  زنان  متر 
در  رانندگی  در یک سانحه 
کنونی  وی  پارک  حوالی 
تسلیم  آفرین  جان  به  جان 
کرد. یک ماه بعد، در بیست 
مسابقات  دوره  چهارمین  و 
تهران  تیم  کشور  قهرمانی 
بدون وجود کاپیتان و با نشان 
ها  پیراهن  روی  بر  مشکی 
وارد مسابقات شد.   / عکس: 

سایت تخت جمشید

شماره 07     چهارشنبه 03  اردیبهشت  1399     قیمت : رایگان     قهرمانان به هیچ ارگان یا نهاد دولتی وابسته نیست

آوریل  ماه  از  روز  نوزدهمین   : قهرماانن 
۱۹۸۷ دختری به نام ماریا شاراپووا در شهر 
کوچک نیاگان روسیه به دنیا آمد شاید 
اگر فاجعه ی چرنوبیل رخ نمی داد پدرش 
مجبور به نقل مکان نمی شد و حال زادگاه 
ستاره ای  هر  بود.  دیگر  شهری  تولدش 
داستانی و ماجرایی دارد و ماجرای ماریا 
از این قرار بود که در ۴ سالگی دوست 
پدرش راکت تنیسی را به عنوان هدیه به 
او تقدیم کرد تا زندگی او با تنیس آغاز 
شود. در خانه و به تنهایی برای یادگیری 
تنیس تالش می کرد و آنقدر تمرین کرد 
تا پدرش مجاب شد او را در یک باشگاه 
تنیس نام نویسی کند. مارتینا ناورتیالوا 
مربی تنیس اهل جمهوری چک هنگامی 
که در مسکو استعداد ماریا را دید پدرش 
آکادمی  یک  به  را  او  که  کرد  قانع  را 
 ۶ ماریای  بفرستد.  آمریکا  در  حرفه ای 
برتر  مقام  روسیه  در  تورنمنتی  در  ساله 
را کسب کرد و پس از آن به آکادمی 
نیک بولیتری در فلوریدای آمریکا رفت، 
سفری که پدرش به سختی هزینه آن را 
پرداخت کرده بود و مادر ماریا به دلیل 
مشکالت ویزا آنها را همراهی نمی کرد. 
آنها به فلوریدا رسیدند اما برای مالقات 
با مربیان باید قرار قبلی هماهنگ می شد. 
پدر تمام تالش خود را کرد، موفق شد و 
ماریا به عضویت آکادمی نیک بولیتری 
در آمد. پدرش به سختی از پس مخارج 
او بر می آمد اما مگر می شود یک پدر به 

فرزند خود امیدوار نباشد. او حتی برای 
رستوران ها  در  درآمدی  بدست آوردن 
ظرف می شست تا دخترش به راه خود 
ادامه دهد. مادر بعد از ۲ سال توانست به 
آمریکا بیاید تا دوباره ماریا را در آغوش 
به  را  تنیس  مدت  این  در  ماریا  بگیرد. 
خوبی فرا گرفته بود اما هیچ زمانی برای 
یاد گرفتن دیر نبود. ماریا در ۸ سالگی 
قهرمانی در شهر فلوریدا به دست آورد 
و پس از آن برای اولین بار به عضویت 
بعد  سال  درآمد.  کشورش  ملی  تیم 
و  بود  اسلم  گرند  در  حضورش  اولین 
در  را  خود  قهرمانی  اولین  بعد  سال   ۲
مسابقات WTA توکیو در بازی های ۲ 
نفره بدست آورد البته که این افتخارات 
مربوط به دوره خردسالی و نوجوانی او 

بود.
سال ۲۰۰۱ دوران حرفه ای ماریا هنگامی 
که ۱۴ ساله شده بود آغاز شد. در سال 
۲۰۰۲ هنگامی که به فینال مسابقات اوپن 
تنیسوری  جوان ترین  به  رسید  استرالیا 
تبدیل شد که به فینال این تور می رسد. در 
سال ۲۰۰۴ در فینال ویمبلدون مقابل سرنا 
ویلیامز به پیروزی رسید و اولین قهرمانی 
خود را جشن گرفت و در همان سال به 
جمع ۲۰ تنیسور برتر دنیا راه پیدا کرد تا 
پدرش  مشقت های  و  زحمات  جواب 
را بدهد. شاراپوآ در سال ۲۰۰۵ در نیمه 
نهایی ۳ رقابت ملبورن، ویمبلدون و آزاد 
آمریکا حضور یافت و آن ال به عنوان 
اولین زن روس لقب گرفت که به صدر 

جدول رده بندی برترین تنیسورهای 
زن جهان می رسد.

ادامه راه نیز برای تنیسور جوان روس 
بود.  همراه  بیشتری  موفقیت های  با 
المپیک ۲۰۱۲  در  نقره  مدال  کسب 
مدال  فهرست  بین  در  را  او  لندن 
داد.  قرار  نیز  المپیک  تاریخ  آوران 
ماریا در سال ۲۰۱۴ آخرین قهرمانی 
خود را در تنیس آزاد فرانسه کسب 
کرد و عمر قهرمانی هایش زود به سر 
آمد. شاراپوآ قهرمانی آخر خود را به 
سختی از چنگ سیمونا هالپ تنیسور 
رومانیایی بیرون کشید. سال بعد در 
تنیس آزاد استرالیا آخرین فینال خود 
را تجربه کرد و قهرمانی را دو دستی 
به سرنا ویلیامز تقدیم کرد. او حضور 
در ۱۰ فینال را در دوران حرفه ای اش 
تجربه کرد که ۵ فینال برایش قهرمانی 
به ارمغان آورد. در سال ۲۰۱۶ ناگهان 
دوپینگ او پس از رقابت های تنیس 
اوپن استرالیا مثبت اعالم شد. سازمان 
جهانی مبارزه با دوپینگ اعالم کرد 
داده  شاراپووا هشدار  ماریا  به  ما  که 
بودیم اما او با بی اعتنایی به هشدارها 
از  بعد  ادامه داده است.  کار خود را 
این اتفاق ماریا ۱۵ ماه از حضور در 
که  شد  محروم  تنیس  رقابت های 
پی  در  مالی  سنگین  تبعات  او  برای 
داشت. پس از پایان دوره محرومیت 
اعالم شد که ماریا شاراپوآ می تواند 
بدون رنکینگ جهانی و با استفاده از 

سهمیه آزاد در رقابت ها شرکت کند. او 
در رقابت ها حاضر شد اما مصدومیت ها و 
دوری از مسابقات او را از شرایط آرمانی 
دور کرده بود. فاصله ای که قرار نبود کم 
دنیای  در  خود  دیدار  آخرین  در  شود. 
تنیس مقابل وکیچ در رقابت های اوپن 
استرالیا قرار گرفت و بعد از شکست از 
پایان  حریف خود ماجراجویی خود را 
با  او  سالگی   ۳۲ سن  در  می دید.  یافته 
انتشار مطلبی از دنیای تنیس خداحافظی 
برای  هنوز  پرسیدند  او  از  وقتی  کرد. 
کسب گرند اسلم های بیشتر وقت داشتی 
در جواب گفت: »تعداد بیشتر بهتر به نظر 
می رسد اما همین که خود را از صفر به 
این مکان باور نکردنی رسانده ام، خارق 
العاده است«. دوران تنیس ماریا شاراپووا 
مردم  همه  بلکه  است  نرسیده  پایان  به 
منتظر حضور به عنوان مربی یا مدیر در 
دنیای تنیس هستند. ماریا شاراپوآ به تاریخ 

پیوسته است.

 ظهور و سقوط ماریـا

سیمین شفیقی
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