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نشریه دیجیتال  ورزش زنان ایران

همراه با لیال برجعلی
کاراته و ستاره های نو سارا قمی در سودای مربیگری

قهرماانندر نزدیکی خط پایان
گفتگو با لعیا عربی؛ چهره پرافتخار اسکیت ایران

چرا والیبال پرطرفدار است اما بی پشتوانه؟

زندگی اسکیت باز

والیبال مظلوم
 را دریابید

ورزش زنان ایران در سال 98

البرز ؛ ایستاده بر فراز آینده

فارس؛ ظرفیت های خفته در ورزش زنان
ورزش زنان ایران در سال 98
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یادداشت سردبیر

نماز مستحب پرچمداری

در  و   ۱۹۹۶ سال  در   : قهرماانن 
آتالنتا  تابستانی  المپیک  بازی های 
برای نخستین بار یک زن پرچمدار 
که  فریمان  لیدا  شد.  ایران  کاروان 
امروز بسیار کم از او می شنویم یک 
پرچمدار  بعنوان  که  بود  تیرانداز 
در  شد.  انتخاب  المپیک  در  ایران 
رفسنجانی  هاشمی  فائزه  زمان  آن 
تالش می کرد اقدامات نوینی برای 
انجام  ایران  توسعه ورزش زنان در 
دهد و یکی از اقدامات او استفاده 
از جایگاه خود و مرحوم آیت اهلل 
جمهور  رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
وقت برای این اقدام تازه بود. پس 
زنان  ورزش  آتالنتا،  المپیک  از 
ایران بارها در رویدادهای مختلف 
مکه  سوالی  است.  داشته  پرچمدار 
پرسیدن  برای  و  منتقدان می پرسند 
آیا  که  است  این  دارند  حق  آن 
پرچمدار شدن زنان به معنای توجه 
به  قهرمانی مردان  با ورزش  همسو 
زنان است یا تنها اقدامی برای یک 
این  با  المللی  بین  تبلیغاتی  نمایش 
جایگاه  ایران  در  زنان  که  هدف 
اقدام پرچمدار شدن  رفیعی دارند. 
هر  با  تداوم آن،  یک زن و سپس 
هدفی که صورت گرفته به ورزش 
زنان ایران اعتبار و ارزش داده است 
و همیشه مایه شادی خواهد بود اما 
کارهایی  همه  پرچمداری  تداوم 
که می شد برای ورزش زنان انجام 
نمی کند.  را محو  نشد  انجام  و  داد 
ورزش زنان ایران امروز به تشکیل 
نخبگان  حضور  با  فکر  اتاق های 
نیاز دارد و این نیاز، به مراتب بیش 
برای چند  اینکه یک ورزشکار  از 
دیدگان  میان  در  را  پرچم  دقیقه 
خارجی ها حمل کند. جامعه ورزش 
به مشکالت  می دهند  ترجیح  زنان 
برچسب  تا  شود  رسیدگی  آنها 
پرچمداری، همچون پوئنی بی فایده 
روی پیشانی آنها باشد. پرچمداری 
که  است  مستحبی  نماز  مثل  زنان 
خوانده  واجب  نماز  به  توجه  بی 
ناکافی. اما  تحسین  قابل  می شود. 

حامد اسماعیلی
سردبیر

فائزه  نوری
خبرنگار

فوتسال زنان بار دیگر در رسانه ملی سانسور شد

قهرماانن  : مجموعه تلویزیونی طنز 
مسعود  کارگردانی  به  کامیون 
شهاب  نویسندگی  و  اطیابی 
روی  نوروز  عید  برای  عباسی 
رفت.  سیما  دوم  شبکه  آنتن 
قسمت های پایانی سریال با شیوع 
ویروس کرونا تداخل پیدا کرد 
با  و  نکشیدند  پس  پا  آنها  اما 
ساخت  بهداشتی  نکات  رعایت 
سریال را ادامه دادند. واکنش ها 
نشان می داد که سریال به خوبی 
توانسته بود بین مردم طرفدار پیدا 
کند و مردم از طنز سریال لذت 
کافی را برده بودند و بدون حاشیه 
کار خود را ادامه می داد تا زمانی 
قسمت  چندین  در  بود  قرار  که 
پایانی این سریال به فوتسال زنان 
این  در  بپردازد.  آنها  شرایط  و 
نقش  هاشمی  مهدی  سریال که 
به  را  شاهین  تیم  سابق  کاپیتان 
عهده دارد در قسمت های پایانی 

به طور اتفاقی با دختر فوتسالیست 
آشنا می شود که تصمیم دارند به 
بروند  خارجی  تورنمنت  یک 
مشکلی  آمدن  وجود  به  با  اما 
سخت  کار  آنها  از  یکی  برای 
می شود. حتی تصمیم بر آن بود 
که سکانس هایی از فوتسال زنان 

در این سریال پخش شود.
فیلم  علیزاده  افشین  گفته ی  به 
حذف  با  سریال  این  بردار 
سکانس هایی از داستان دختران 
تهی  سر  بی  قصه  فوتسالیست 
سر  تنها  تا  می شود  پخش  روانه 
نه  شود.  بسته  سریال  این  ته  و 
دختران  تمرینات  از  تصاویری 
فوتسالیست به نمایش در آمد و 
نه تصویری از مسابقات آنها که 
کاماًل هم با پوشش متعارف و به 
صورت محجبه ضبط شده بود. 
سریال  دیده ها،  و  گفته ها  طبق 
پایان  به  بود در ۳۰ قسمت  قرار 
کار  قسمت   ۲۸ در  ولی  برسد 
آن تمام شد و حدود ۷۰ دقیقه از 

نمایش دختران فوتسالیست ایران 
روی آنتن نرفت. دخترانی که با 
کمترین امکانات و کمترین چشم 
داشت بهترین افتخارات را کسب 
حتی  که  افتخاراتی  می کنند، 
گاهی مردان در کسب آن عاجز 
هستند. در حالی که هنر دختران 
شبکه  از  گهگاه  فوتسالیست 

ورزش به نمایش در می آید، این 
ایجاد می کند  را در ذهن  سوال 
که چرا دیگر شبکه های سیما از 
افتخار  نمایش شجاعانه دختران 
آفرین گریزان هستند؟ چه دلیلی 
دیده  نباید  آنها  که  دارد  وجود 
شود و با نمایش تصاویر آنها قرار 

است به چه کسی بربخورد؟ 

قهرماانن  :  ورزش زنان در استان ها 
استان هایی که کمتر در  به ویژه 
دید هستند مشکالت جدی تری 
دارد به ویژه هر جا که بهانه ها برای 
بی توجهی به ورزش زنان قدرت 
بیشتر  مشکالت  دارد  بیشتری 
است. سوال این است که در این 
شرایط چه کنیم؟ مسئولیت یک 
ورزشکار در جایی که کم کاری 
شدن  اداره  چیست؟  بیند  می 
ورزش زنان در استان ها با سلیقه 
مدیر کلی که عالقه ای به شنیدن 

ورزشکار  دختران  دغدغه های 
مشکل  یک  ندارد  مربیان  و 
جدی است اما مشکل بزرگ تر 
از  این است که بخش عمده ای 
مطالبه  در  زنان  ورزش  جامعه 
گری جدی نیستند. مشکلی که 
در استان ها با همت مدیران قابل 
حل است سال ها باقی می ماند و 
در این شرایط، مقصر اول کسانی 
هستند که به این بی تفاوتی دامن 
مطالبه  با  نیست  قرار  می زنند. 
گری همه مشکالت رفع شود اما 
این راهی برای رسیدن به هدف 
کم  مدیران  گری  مطالبه  است. 

کار و بی توجه را تحت فشار قرار 
می دهد. اینکه برخی مدیران برای 
به  نیاز  انجام دادن وظایف خود 
فشار دارند افسانه نیست. در اینکه 
در یک استان حتی یک بازیکن 
ملی پوش در تیم های ملی زنان 
اینکه  از  پیش  ندارد  حضور 
اقدامات  و  سیاست ها  با  مرتبط 
به  باشد  جغرافیایی  نقطه  آن  در 
خواسته های عمومی مرتبط است. 
استانی که سر خود را با مدال های 
جانبه  چند  مسابقات  ارزش  کم 
در سبک های رزمی که در نه د 
رسطح قاره و نه جهان و نه المپیک 

اعتباری دارند، گرم کرده است 
اگر از سوی مخاطبان استانی خود 
تحت فشار قرار می گرفت دست 
به تغییرات جدی در سیاست های 
از  که  ورزشکاری  می زد.  خود 
محروم  نیاز  مورد  حداقل های 
است و دم نمی زند و مشکالت 
منتقل  باالتر  رده های  به  را  خود 
نمی کند عاقبتی جز ادامه دادن در 
همان شرایط بغرنج ندارد. مدیران 
ما برای حمایتی که انتظار داریم 
یا وقت ندارند و یا احساس نیاز 
نمی کنند. با مطالبه گری به آن ها 

یادآوری کنیم.

تمام  در  تقریباً  قهرمانی،  میان رشته های حوزه  در  والیبال   : قهرماانن 
نقاط کشور محبوب ترین رشته است. در کشور ده ها و شاید صدها 
زیر  مختلف  استان های  در  و  دارند  والیبالیست وجود  هزار دختر 
نظر مربیان مشغول فعالیت هستند اما جایگاه تیم ملی والیبال زنان 
ایران در آسیا کجاست؟ با این میزان از ظرفیت انسانی چرا مائده 
برهانی و مهسا صابری در گفتگوهای اخیرشان به طور مشابه تاکید 
کرده اند که اوضاع تیم ملی در آینده خوب نیست و این نسل که 
برود، تیمی در همین حد پشت تیم ملی بزرگساالن نیست. آن هم 
در شرایطی که با همین تیم خوب و با اعتماد به نفس، نمی توانیم به 
جمع تیم های برتر قاره راه پیدا کنیم. جالب این است که تقریباً در 

هیچیک ازکشورهایی که اوضاع والیبال بهتری نسبت به ما دارند 
والیبال رشته اول و محبوب اکثریت دختران آن کشورها نیست. چه 
می شود که این جمعیت والیبالیست را داریم اما نمی توانیم از آن 
استفاده کنیم؟ این سوال را باید فدراسیون والیبال پاسخ دهد که با این 
موج عالقمندی چه می کند و چقدر در قبال آن احساس مسئولیت 
می کند؟ اینکه بسیاری از عالقمندان به والیبال در استان ها از نظر 
جسمانی در شرایط ایده ال برای رشد در این رشته برخوردار نیستند 
درست اما برای همان عده معدود چه برنامه ای داریم؟ مربیان ما در 
استان ها تا چه اندازه و چگونه پاسخگوی این هستند که یک استان 
با هزاران دختر والیبالیست نمی تواند فقط یک بازیکن به تیم های 
ملی تحویل دهد؟ آنچه امروز درباره آن هشدار می دهیم ممکن 
است نتیجه و اثر واقعی و ملموس خود را در سال های آتی نشان 
دهد. جایی که دیگر نه مائده برهانی، نه شبنم علیخانی و نه امثال 
کدخدا، صابری، فرزانه زارعی و شکوفه صفری وجود دارند و نه 
تیم های ملی پایه ما توانسته اند در آسیا سری میان سرها در بیاورند. 
در فدراسیون والیبال که درگیر یک صندلی لرزان بوده هیچکس به 
یک برنامه بلند مدت حتی فکر هم نکرده است. اگر هم ایده ای بوده 
در پی تغییر روسا و نواب رئیس، به تاریخ پیوسته و فراموش شده. 
برگزاری لیگ برتر و دسته یک و مسابقات پایه، وقتی توان گرفتن 
خروجی از آن را نداریم هنر نیست و صرفاً اقدامی برای پر کردن 
جدول عملکردهای ساالنه است. والیبال زنان ایران را دریابید اگر 

این صدا اصاًل برای کسی مهم هست.
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این بار در یک مجموعه طنز شبکه دوم سیما

شوالیـه 
شانگهای

لژیونر جوان ووشوی 
ایران در چین

والیبال مظلوم را دریابید

کارشکن ها گفتند حمیده عباسعلی 
در اتریش، فیلم بازی کرده  

صفحه 4

نیما  اکرمی
خبرنگار

گفتگو با کیمیا شوشتری

بی تفاوتی نه ؛ لطفا مطالبه گر باشید

انتقاد سمانه خوش قدم از چهره های مجهول 

دیدگاه



استعفای نایب رئیس 
فدراسیون دوچرخه سواری

نواب رئیس فدراسیون  بررسی وضعیت   : قهرماانن 
دوچرخه سواری نشان می دهد نایب رئیس ها در 
این فدراسیون ماندگار نیستند. اکنون نایب رییس 
فدراسیون دوچرخه سواری از سمت خود کناره 
گیری کرده است. مرجان محمودی تیر ماه سال 
۹۷ به عنوان نایب رییس بانوان فدراسیون دوچرخه 
سواری منصوب شد و در حالی که کمتر از دو 
سال در این سمت حضور داشت، تصمیم به کناره 
استعفا  خود  سمت  از  محمودی  گرفت.  گیری 

کرد و دلیل آن را مشغله کاری عنوان کرد.
فدراسیون  رییس  قمری،  خسرو  ترتیب  این  به 
از  ماه   ۹ که حدوداً  حالی  در  سواری  دوچرخه 
دنبال یک  باید  است  مانده  باقی  ریاستش  دوره 
نایب رییس جدید باشد. پیش از محمودی، ناهید 
ایروانی نایب رییس بانوان فدراسیون بود که او 
نیز به مدت سه سال فعالیت کرد و سپس به دلیل 

مشغله زیاد کاری استعفا کرد.
البته فاطمه مرادی نژاد هم که قبل از ایروانی نایب 
رییس بود مدت زیادی در این سمت نماند و در 
نایب رییسی  افراد منصوب شده در سمت  کل 
بانوان برای یک چهار سال کامل در این سمت 

حضور نداشتند.
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دوچرخه سواری

زنان   مسابقات  کمیته  رئیس  طهماسیان  تالین 
فدراسیون بسکتبال از برگزاری دیدار فینال بین 
تیم های گروه بهمن و بانوان شهر گرگان خبر 
داده است. بازی اول فینال را در گرگان، تیم 
گروه بهمن از حریف خود برده است و اگر 
این نتیجه در بازی برگشت در تهران تکرار شود 
بهمن قهرمان خواهد شد و اگر گرگان بازی 
دوم را ببرد، تعیین قهرمان به بازی سوم می کشد.
محض  به  تا  است  منتظر  بسکتبال  فدراسیون 
به  و  کند  برگزار  را  بازی  این  مجوز  صدور 
احتمال قریب به یقین این بازی بدون حضور 

تماشاگر به انجام می رسد.

ملی  تیم های  سازمان  رئیس  فرهادیان  آرش 
و  مربیان  مشترک  جلسه  از  پس  تکواندو 
مشاوران تیم های ملی گفته است  با توجه به 
بخشنامه و ابالغیه های وزارت ورزش و جوانان 
مقرر شد هم اکنون اعضای کادر فنی تیم های 
ملی از طریق فضای مجازی تمام فعالیت ها و 

تمرینات ورزشکاران را زیر نظر داشته باشند.
اصلی  نفرات  با  ملی  تیم های  اردوی  او گفته 
از نیمه دوم خرداد ماه آغاز خواهد شد که این 
ورزش  وزارت  از  مجوز  کسب  به  منوط  امر 
و جوانان و ستاد ملی مبارزه با کروناست. تیم 
ملی قرار بود در مسابقات قهرمانی آسیا در لبنان 
شرکت کند که ابتدا این مسابقات به اردن منتقل 
شد و سپس با ادامه بحران کرونا تا اطالع ثانوی 

به تعویق افتاد.

فرشته قربانی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان 
کامپوند اعالم کرد که دیگر قصد ندارد به تیم 

ملی بازگردد.
آسیای  بازی های  میکس  برنز  مدال  دارنده 
جاکارتا گفت: بعد از بازی های آسیایی جاکارتا 
ورزش  کل  اداره  در  استخدام  خاطر  به  که 
جوانان استان زنجان از تیم ملی دور بودم تا پس 
اما این  به تیم ملی برگردم  از استخدام دوباره 
اداره کل نه تنها شرایط استخدامی من را فراهم 
نکرد بلکه طی این مدت من را سرکار گذاشت.
زمانی که برای استخدام در اداره کل ورزش 
من  به  مراجعه کردم  اداره کل  این  به  جوانان 
گفت چون رشته شما معماری است بهتر است 
به دنبال زمینه استخدام خود در شهرداری یا سایر 
ارگان هایی که با رشته شما مطابقت دارد باشید. 

با این شرایط دیگر به تیم ملی برنمی گردم.

اولین اردوی تیم ملی شطرنج زنان به صورت 
آنالین با حضور ۴ شطرنج باز آغاز شد.

امیررضا پوررمضانعلی، استاد  مربی تیم ملی  
شیوع  دلیل  به  که  است  ایران  شطرنج  بزرگ 
و  اردوها  تعطیلی  همچنین  و  کرونا  ویروس 
به  آنالین  صورت  به  را  تمرینات  مسابقات، 
تیم  اردوی  از  این دوره  شطرنج بازان می دهد. 
با حضور مبینا علی نسب، آنوشا مهدیان،  ملی 
درحال  زاهدی فر  آناهیتا  و  اسدی  مطهره 

برگزاری است.

فینال لیگ بسکتبال برگزار می شود

آغاز تمرین تکواندوکاران ؛ شاید از خرداد

کماندار ملی پوش: دیگر به تیم ملی برنمی گردم

شطرنج اردوی ملی اش را آنالین تشکیل داد

عکس: مهدیه صادقی

ستاره فوتبال گیالن در سودای مربیگری

مورد  در  آنچه   : قهرماانن 
می دانیم  بازها  اسکیت 
با  و  محدود  معموالً 
ذهن  ساخته  تصاویری 
تصاویر  از  برگرفته  یا 
که  است  محدودی 
دنیای  و  اسکیت  دیده ایم. 
برای  ناشناخته اش  و  وسیع 
عاشقانی  مردم،  عموم 
ایستاده برای خلق زیبایی و 

افتخار دارد.
پیش  سال   ۱۰ عربی  لعیا 
کفش  بار  نخستین  برای 
حاال  و  کرد  پا  به  اسکیت 
تیم  برای  است که  ۶ سال 
ملی مسابقه می دهد. حاصل 
دوران پرافتخار این اسکیت 
باز با استعداد ۱۱ مدال بین 
پرافتخار  و  است  المللی 
دختر  باز  اسکیت  ترین 
می آید.  حساب  به  ایران 

اسکیت  او محصول قطب 
فری استایل ایران در نجف 
آباد است. شهری ۲۸۰ هزار 

نفری در استان اصفهان.
به  استایل  فری  اسکیت 
اسکیت  فدراسیون  همت 
و  است  لیگ  صاحب 
که  است  سال   ۴ حدود 
استایل  فری  بازان  اسکیت 

در لیگ مسابقه می دهند.
تا   ۶ روزانه  که  لعیا  برای 
می کند   تمرین  ساعت   ۸
پرافتخارترین  عنوان 
ایران  دختر  باز  اسکیت 
ساده به دست نیامده است.
می خواهم  می گوید:  لعیا 
و  شوم  جهان  قهرمان 
قهرمانی هایم را مکرر ادامه 
دهم. هیچ وقت از اسکیت 
خسته  و  نمی شوم  خسته 
هر  در  موفقیت  راه  نشدن 
زمین  از  پس  حتی  کاری 

دیدن  آسیب  و  خوردن 
است.

در  ساله   ۲۱ باز  اسکیت 
قهرمانی  نظر  از   ۹۸ سال 
نداشت.  پرمدالی  سال 
می گوید:  باره  این  در  او 
سال  مدال  نظر  از  "شاید 
تجربه های  اما  نبود  خوبی 
کسب  ای  العاده  فوق 
کردم. اتفاق دیگر، آسیب 
که  طوری  به  بود  دیدگی 
با وجود مصدومیت تمرین 
مصدومیت  این  می کردم. 
هم یک تجربه بود. آسیب 
و  است  ورزش  از  جزئی 
شاید راه دیگری برای یاد 

گرفتن."
سال ۹۹ می تواند برای لعیا 
سال بزرگی باشد البته اگر 
و  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
شیوع  تاثیر  تحت  جهان 
نشود. مسابقاتی  لغو  کرونا 

که میزبان آن قطعی نیست 
هند  و  چین  احتماالً  اما 
بود.  خواهند  آن  میزبان 
"تجربیات  می گوید:  لعیا 
برای  اندوخته من  سال ۹۸ 
و  فکر  است.  جدید  سال 
آسیا  طالی  کسب  ذکرم 
می خواهم  است.  جهان  و 
دوران  سال  طالیی ترین 
بزنم.  رقم  را  ام  ورزشی 
طور  آن  را  من  اسکیت 
با  می سازد.  می خواهم  که 
اسکیت زندگی می کنم و 
اسکیت  از آن می آموزم. 
که  می کند  کمک  من  به 

انسان قوی تری باشم."
زده  بحران  سال  در  لعیا 
جهان، نمادی از امید است. 
امیدی برای تالش و درس 
بد،که  روزهای  از  گرفتن 
می تواند روزهای خوش را 

بسازد.

لعیا عربی ؛ زندگی با اسکیت و آرزوهای دست یافتنی
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قهرماانن : برای آن ها که سال 
زنان  فوتبال  با  که  هاست 
ایران آشنا هستند سارا قمی  
شنیده  زیاد  که  است  نامی 
اند.  سارا قمی نامی شاخص 
ایران است.  در فوتبال زنان 
نه تنها به خاطر تبحرش در 
گلزنی، آمارهای فوق العاده 
و جنگیدنش با سختی ها به 
عنوان یک دختر فوتبالیست 
زنان  فوتبال  که  دورانی  در 
بود  ناشناخته  پدیده  یک 
بلکه به دلیل اخالق مداری 
و  حواشی  از  اش  دوری  و 
را  فوتبال  چهره  او  چه  آن 

مخدوش می کند.
 او از نسل نخستین بازیکنانی 
زنان  فوتبال  در  که  است 
از  پس  شدند.  چهره  ایران 
سال ها حضور در لیگ برتر 
تیم  بازی در  فوتبال زنان و 
ملی، او با وجود اینکه هنوز 
است  توانمند  و  باکیفیت 
دنیای  از  خداحافظی  به  اما 

فوتبال فکر می کند.
سارا قمی در تیم محبوبش 
کاره  همه  و  کاپیتان  ملوان 

برای  مقطعی  در  و  بود 
شهرداری بم بازی کرد و با 
این تیم قهرمان شد و امسال 
تیم هیئت  با حضور در  نیز 
مربی  با  همراه  البرز  فوتبال 
ایراندوست  مریم  محبوبش 
به  بود  اول  نقش  هم  باز 
البرز  تیم  تصور  که  طوری 
بدون سارا قمی، چیزی جز 
تیمی ناتوان در گلزنی را بر 

جای نمی گذاشت.
نظر  به  که  سارا  حاال 
می رسد به تدریج از میل به 
فوتبال بازی کردن در سطح 
به  گرفته  فاصله  ایران  اول 
البته  فوتبال  دنیای  با  وداع 
عنوان  به  فعالیت  در عرصه 
یک بازیکن، فکر می کند. 
شهرداری  در  که  زمانی  او 
بود  تاکید کرده  نیز  بود  بم 
مربی  یک  دارد  قصد  که 
 ۲ حاال  و  باشد  ثمربخش 
نظر  اظهار  آن  از  پس  سال 
که  کرده  تاکید  دیگر  بار 
در حال فکر کردن به پایان 

است.
سن  سال   ۳۳ حدود  سارا 
او  برای  سن  این  اما  دارد 

به  نگاهی  است.  نبوده  مانع 
عملکرد او در لیگ اخیر یا 
نشان  یکی دو سال گذشته 
می دهد او تا چه اندازه آماده 
و سرحال است. اگر مربیان 
به  او را مجاب  بتوانند  سارا 
ادامه کنند بدون تردید لیگ 
برتر حداقل تا ۳ سال آینده 
بازیکنی در اوج و پخته را 

در خود خواهد دید.
عالوه  وجود،  این  با 
و  کیفی  فاکتورهای  بر 
آنچه  جسمانی،  آمادگی 
در  را  ورزشکار  یک 
باالترین سطح و مثمر ثمر، 
انگیزه های  می کند  حفظ 
روانی و فکری اوست. سارا 
اگر برای بازی کردن انگیزه 
داشته باشد همچنان، همین 
بازیکن اثربخش خواهد بود 
اما واقعیت این است که او 
رویای دیگری دارد: تبدیل 

شدن به یک مربی بزرگ.
به  شدن  تبدیل  برای  سارا 
فاکتور  خوب،  مربی  یک 
دارد.  تجربه  نام  به  بزرگی 
دختر  کمتر  که  تجاربی 
مند  بهره  آن  از  فوتبالیستی 

است گرچه تجربه، همه چیز 
نیست. با ابراز عالقه دوباره 
خداحافظی  به  قمی  سارا 
از فوتبال و ورود به عرصه 
است  ممکن  مربیگری، 
او  لیگ  آخرین   ۹۸ لیگ 
بهترین  در  یا  و  باشد  بوده 
حالت او در پایان لیگ ۹۹ 
کند.  فوتبال خداحافظی  از 
شاید خداحافظی در انزلی، 
دوست  و  قدیمی  خانه  در 
مردم  کنار  در  و  داشتنی 
برای  بهتری  گزینه  گیالن، 
سارا باشد.گزینه ای باشکوه 
دنیایی  به  ورود  دروازه  و 

شاید باشکوه تر.
سارا  آخر  و  اول  گزینه 
همیشه بازی در گیالن بوده 
محبوب  او  انزلی  در  است. 
خانه  در  بازی  از  و  است 
حال  این  با  برد  می  لذت 
ادامه  از  مانع  ملوان  شرایط 
محبوب  تیم  در  حضورش 
یک  صورت  هر  در  شد. 
یک  زیبا،  فوتبال  زندگی 
همه  خواهد.  می  زیبا  پایان 
راه ها به خانه ختم می شود.

ستاره های جدید در راهند
درباره لیال برجعلی که گزینه                              جانشینی بزرگان است

پرافتخارترین اسکیت باز ایران از نجف آباد می آید

TALENT

قهرماانن : گرچه نگاه عالقمندان به ورزش در ایران در کاراته امروز 
به چهره هایی چون حمیده عباسعلی، طراوت خاکسار و نفرات 
تیم ملی بزرگساالن است اما گروهی از جوان ها، سرشار از انگیزه 
مترصد فرصتی برای نشان دادن استعدادی هستند که طی سال ها 

روی تاتامی کاراته تبدیل به یک توانایی باارزش شده است.
لیال برجعلی دختری از قزوین در آستانه ۱۹ سالگی یکی از این 
استعدادها است که قرار است در آینده نام او را بشنویم. او ۹ سال 
است که وارد دنیای کاراته شده و طی ۴ سال اخیر در تیم های ملی 

به خدمت مشغول بوده است.
همه چیز برای لیال از سال ۹۵ آغاز شد زمانی که توانست به تیم 
ملی نوجوانان راه یابد و در همان سال نقره آسیا را به دست آورد. 
در سال ۹۶ نیز در رده جوانان نقره آسیا را تکرار کرد، در مسابقات 
جوانان کشور مدال برنز را کسب کرد و یک سال بعد قهرمان 
ملی در مسابقات  تیم  برای  بود در سال ۹۸  قرار  او  کشور شد. 
جوانان و امید آسیا در مالزی به میدان برود اما اعزام تیم ملی با اوج 
مشکالت مالی برای فدراسیون کاراته و بدنه ورزش ایران توام شد.

در نتیجه فدراسیون کاراته که اولویت بزرگ تری به نام کسب 
المپیک توکیو و ضرورت سرمایه گذاری روی کاراته  سهمیه 
کاهای دارای شانس حضور در المپیک را داشت تصمیم گرفت 
اعزام به مالزی را لغو و بدین ترتیب به صرفه جویی برای کاهش 

"همه چیز  هزینه ها کمک کند. لیال درباره آن اتفاق می گوید: 
ناامید کننده بود وقتی شنیدیم که تیم قرار نیست به مالزی اعزام 
شود. ما تالش کرده بودیم، مدت ها درگیر تمرین بودیم و فکر و 
ذهنمان درگیر آن مسابقات بود. ما تا آخرین هفته متصل به اعزام 
در اردو حضور داشتیم. وقتی شنیدیم که اعزامی در کار نیست بی 

انگیزگی بر ما حاکم شد."
دردها  است،  مشکالت  برای  خوبی  حالل  همیشه  زمان  گذر 
را تسکین می دهد و بی عبور ترین راه ها را برای بازگشت امید 
می گشاید. لیال برجعلی ادامه می دهد: با گذشت زمان، با موضوع 
کنار آمدیم. مریم کبیری  مربی ام در قزوین، با من صحبت کرد و 
انگیزه ام را باز گرداند. این شد که دوباره تمرین را شروع کردم و 

همه چیز از نو شروع شد.
لیال در تیم دانشگاه آزاد عضویت دارد. در سوپرلیگ، او در  منهای 
۶۸ کیلو و وزن آزاد مسابقه می داد اما در  کاراته وان در مثبت ۶۸ 
کیلو رقابت کرد. وزنی که در تیم ملی بزرگساالن در اختیار حمیده 
عباسعلی است. آیا لیال جانشین آینده حمیده عباسعلی خواهد بود: 
" او یک کاراته کای بزرگ است که به المپیک رسیده. سخت 
است که یک جوان درباره جانشینی یک ستاره بزرگ صحبت 
کند. باید از او یاد بگیرم. در هر حال روزی نوبت به نسل ما خواهد 
رسید که جایگزین بزرگترها شویم. جایگزینی ستاره ها مسئولیت 

بیشتری ایجاد می کند. باید برای این مسئولیت آماده شویم."

همه راه ها
 به خانه ختم می شود
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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 
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کاراته

ورزش ایران در سال 98 از نگاه پایگاه خبری ورزش زنان ایران
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اینکه  وجود  با  البرز  استان  قهرماانن: 
ایران  وسعتی  کم  استان های  از  یکی 
زنان  اما در ورزش  محسوب می شود 
کرده  عمل  موفق  و  پرکار  اندازه  به 
است که امروز یکی از ستون های مهم 

ورزش زنان ایران به شمار می آید.
نفری  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۲ استان 
فاصله  در  که  دارد  شهرستان   ۶ البرز 
کمی نسبت به یکدیگر قرار دارند و 
به همین دلیل البرز یکی از متراکم ترین 
استان های کشور در شاخص جمعیتی 

است.
در  زنان  ورزش  وضعیت  به  نگاهی 
در  البرز  دهد  می  نشان  البرز  استان 
بخش رشته های انفرادی یکی از پویا 

ترین استان ها است.
برخی  در  البرز  تیمی،  های  در رشته 
رشته ها فعالیت شاخص تری دارد. در 
لیگ  در  البرز  توپی،  های  رشته  میان 
برتر فوتبال زنان صاحب تیم است اما 
در فوتسال سال ها است که تیمی در 
نماینده  هندبال،  در  ندارد.  برتر  لیگ 
دست  از  پس  هندبال  لیگ  در  البرز 
با مشکالت ریز و  نرم کردن  پنجه  و 
درشت مالی سقوط کرد. در والیبال و 
بسکتبال نیز خبری از نام البرز در سطح 
اول این رشته ها نیست البته پیش بینی 
می شود البرز در سال های آینده و با 
رشد نسل کنونی ورزشکاران خود در 
رشته های توپی چهره ای متفاوت از 

خود به نمایش بگذارد.
هزار   ۸۴ تقریبی  تعداد   ۹۸ سال  در 
ثبت  البرز  استان  در  زن  ورزشکار 
برای  توجهی  شایان  آمار  که  شده اند 
سطح  این  با  می آید.  حساب  به  البرز 
که  نیست  عجیب  عمومی  اقبال  از 

البرز توانسته قهرمانان شاخصی را در 
تیم های ملی در اختیار داشته باشد.

در  البرز  رشته ها،  همه  راس  در 
تکواندوی ایران نقشی حیاتی دارد به 
البرز از تکواندوی  طوری که حذف 
ایران بخش اعظم توان فنی تکواندوی 
ایران را در هم می شکند. تکواندوی 
دائمی در حال  به طور  البرز  در  زنان 
به  نگاهی  و  است  قهرمان  پرورش 
را  باور  این  ملی  تیم های  ساختار 

سندیت می بخشد.
در لیگ تکواندو، تیم های فتح صدر 
البرز و لوازم خانگی کن قدرتمندترین 
تیم ها هستند که استخوان بندی تیم 
های ملی را در اختیار دارند و هر ۲ تیم 
در ترکیب خود از سهم عمده ای را 
به تکواندوکاران استان البرز اختصاص 

داده اند.
شاخصی  چهره های  ووشو  در  البرز 
را تحویل تیم های ملی داده که کیمیا 
شوشتری جوان و مدال آور ووشوی 
رشته  این  ویژه  چهره  جهان،  جوانان 
است و البرز یک تیم در لیگ ووشو 
نیز دارد. همچنین البرز در تنیس روی 
میز یک قطب انکار نشدنی است و این 
را مدیون آکادمی ها و قدرت مربیان 
داریم  خاطر  به  است.  خود  شاخص 
روی  تنیس  تور  سوم  مرحله  در  که 
به  آذر ۹۸  در  بزرگساالن کشور  میز 
تور  مرحله  آخرین  که  کرج  میزبانی 
ملی بود هر ۴ نفری که به نیمه نهایی 
بودند.  البرز  استان  از  بودند  رسیده 
تیراندازی با کمان و شمشیربازی  دیگر 
رشته هایی  هستند که گرچه در سطح 
کشور جمعیت کمی دارند اما در میان 
همین جمعیت محدود، البرز ر مطرح و 
در حال پرورش قهرمانان جدید است.

که  البرز  استان  قوت  نقاط  از  یکی 

می  متمایز  سایرین  از  را  استان  این 
کند قرار گرفتن در همسایگی تهران 
تجمع  مرکز   بزرگترین  عنوان  به 
ایران )با ۲13 هزار  دختران ورزشکار 
ورزشکار سازمان یافته زن( و همچنین 
ساختارهای فیزیکی مورد نیاز تیم های 
ملی است که کار را برای بهره وری 
دختران ورزشکار البرز از این شرایط 

آسان کرده است.
زنان  ورزش  در   ۹۸ سال  در  البرز   
شده  المللی  بین  مدال   3۰ صاحب 

است و 1۲۰۰ عنوان و مدال کشوری 
برای ورزش البرز به دست آمده است. 
المپیاد  به  مربوط  اما  البرز  شاهکار 
استعدادهای برتر  بود. دختران البرز در 
سال ۹۸ پس از تهران، با ۸۷ مدال و با 
پیشرفتی فوق العاده نایب قهرمان این 
است  آن  معنای  به  این  المپیاد شدند. 
که البرز نه تنها امروز در ورزش زنان 
ایران قدرت را در اختیار دارد بلکه این 
خواهد  نیز حفظ  آینده  در  را  قدرت 

کرد.

  طرح جالبی که در البرز اجرا شده 
دوچرخه  و  دو  شامل  دوگانه  طرح 
اشتهارد  روستای   ۶ ویژه  سواری 
سال   1۲ زیر  دختر   1۲۰ حضور  با 
آموزش،  هدف  که  طرحی  است. 
و  خانواده  مشارکت  استعدادیابی، 
ساختار  سنجش  و  دختران  ترغیب 
قامتی را دنبال می کرده و نمونه مشابهی 
هم نداشته است. همچنین در  توسعه 
ورزش همگانی شهری، ۸۲۵ رویداد  

زنان در سال ۹۸ به انجام رسیده است.

قهرماانن : استان فارس در ورزش 
زنان ایران جایگاهی تقریباً قابل 
توجه دارد. با وجود اینکه فارس 
در رشته های تیمی در لیگ های 
صاحب  کشور  زنان  ورزشی 
موقعیت مناسبی است اما موفق 
ترین چهره ورزشی حال حاضر 
ورزش زنان استان فارس فرانک 
پرتوآذر است که در دوچرخه 
بی  ایران  کوهستان  سواری 
رقیب است و در آسیا در جمع 
ستارگان قاره کهن است. پرتو 
کسب  با   ۹۸ سال  زمستان  آذر 
مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا 
انفرادی  مدال  دومین  تایلند  در 
خود از ادوار این مسابقات را به 
دست آورد و به نظر می رسد تا 
دورانی طوالنی پرچمدار ایران 
در سطح اول دوچرخه سواری 

کوهستان جهان باشد.
عباسی  فروغ  این  از  پیش 
المپیک  در  ایران  باز  اسکی 
زمستانی پیونگ چانگ و ساره 
شاخص  تیرانداز  جوانمردی 
ایران چهره برجسته ورزش زنان 
با در  استان  این  و  بودند  فارس 
اختیار داشتن تک ستاره هایی در 
والیبال، فوتسال، هندبال، کاراته 
و تیم هایی در لیگ های فوتبال، 
و  بسکتبال  والیبال،  فوتسال، 
احترام  قابل  نقطه ای  هندبال در 
ایستاده  ایران  زنان  ورزش  در 
گرچه بسیاری از کارشناسان بر 
این باورند ورزش زنان فارس در 

حوزه قهرمانی ظرفیتی به مراتب 
بیش از آنچه امروز می بینیم در 

اختیار دارند.
از جمله این تک ستاره ها، شیما 
جوان  کای  کاراته  سعدی  آل 
شیرازی بود که در لیگ جهانی 
کاراته وان دوبی مدال گرفت اما 
بی ثباتی او سبب شد او شانس 
حضور در المپیک توکیو را به 
دست نیاورد و این موقعیت مهم 

را از دست بدهد.
آخرین  تیمی،  رشته های  در 
در  فارس  استان  از  که  تیمی 
کشور  زنان  ورزش  لیگ های 
شهید  تیم  رفت  سکو  روی 
برتر  لیگ  در  الرستان  چمران 
دورانی  از  پس  که  بود  هندبال 
تیمداری  به  با شکوه  اما  کوتاه 
خود در هندبال پایان داد و جای 
شهید  نام  به  تیمی  به  را  خود 

شاملی کازورن در لیگ داد.
از  فارس  استان  فوتسال،  در 
معدود استان هایی است که در 
لیگ برتر ۲ تیم دارد و پویندگان 
صنعت فجر شیراز و پارس آرا با 
وجود تنگناهای مالی توانسته اند 

در لیگ فوتسال باقی بمانند.
آذرخش  تیم  فوتبال،  در 
زاگرس، نماینده فارس در لیگ 
فوتبال زنان است گرچه این تیم 
سال های  در  چه  و  امسال  چه 
نیمه  تیم های  جمع  در  گذشته 
پایین لیگ فوتبال زنان حضور 
داشته است. در بسکتبال، فارس 
در سال ۹۸ در لیگ برتر حضور 

در  و  داشت 
تیم  نیز  والیبال 
یکی  ستارگان 
لیگ  تیم های  از 
هر  بود.  برتری 
توان  فاقد  تیم   ۲
برای  رقابت 
سکو  کسب 
ویژگی  بودند. 
تمامی این تیم ها 
از  مندی  بهره 
بومی  دختران 
فارس  استان 
بدین  و  است 
در  آنها  ترتیب 
سرمایه  حال 
روی  گذاری 
انسانی  نیروی 
اما  هستند  خود 
در  سکو  کسب 
حال حاضر برای 
تیم ها هدف  این 

در دسترسی نیست.
ورزش   ۹۸ سال  رسمی  آمار 
این  می گوید  فارس  در  زنان 
هزار  از 1۰۰  بیش  استان کمی 
را  زن  یافته  سازمان  ورزشکار 

ثبت کرده است.
کسب  مدال های  مجموع  در 
فارس  استان  سال ۹۸،  در  شده 
جهانی  و  المللی  بین  سطح  در 
1۸ طال، ۹ مدال نقره و 1۶ مدال 
در  است.  آورده  دست  به  برنز 
نیز  داخلی  مسابقات  چارچوب 
این استان 1۸1 طال، 1۸۰  سهم 

نقره و ۲۶1 برنز بوده است.
باالیی  پتانسیل  از  استان فارس 
در ورزش های رزمی برخوردار 
است. همچنین رشته های توپی 
میان  در  را  استقبال  بیشترین 
در  دارند.  ورزشی  رشته های 
حوزه همگانی هم رشته آمادگی 
جسمانی به عنوان پرطرفدارترین 

رشته به شمار می رود.
و  همگانی  ورزش های  سهم 
در  آن  مجموعه  زیر  رشته های 
ورزش زنان فارس در سال ۹۸ 
است  بوده  نفر  هزار  حدود ۲۹ 
نیز در  زن  و 133۰۰ ورزشکار 

ثبت  اندام  پرورش  و  بدنسازی 
شده است.

که  ژیمناستیک  رشته  در 
حساب  به  پایه ای  رشته ای 
آن  اعظم  جمعیت  و  می آید 
نونهال  و  خردسال  دختران  را 
 ۹3۰۰ حدود  می دهند  تشکیل 
دارند.  وجود  ورزشکار  دختر 
ورزش  مورد  در  جالب  نکته 
عمیق  محبوبیت  فارس،  زنان 
والیبال در این استان است. فارس 
1۰ هزار دختر والیبالیست دارد و 
تعداد  برابر   ۲ از  بیش  رقم  این 
استان  این  والیبالیست  پسران 

است. همچنین در کاراته، ۷۲۰۰ 
دختر کاراته کا در استان فارس 
که  شده اند  ثبت   ۹۸ سال  در 
برابر تعداد پسران  این رقم 1.۲ 
کاراته کا است. در دو و میدانی، 
فارس بیش از ۲ هزار دختر دو 
و میدانی کار دارد که 13 برابر 
کار  میدانی  و  دو  پسران  تعداد 
فارس است.فارس همچنین در 
زمینه جذب دختران به رشته های 
ورزشی،  انجمن های  تکواندو، 
شنا، بسکتبال و اسکیت ظرفیت 
جالب توجهی از خود نشان داده 

است.

البرز ؛  ایستاده    بر   فراز آینده

فارس   و  ظرفیت های خفته   در   ورزش   زنان 
ورزش ایران در سال 98 از نگاه پایگاه خبری ورزش زنان ایران

معجزه "پازاردژیک" 2

اگر روزی مربی شوم به شاگردانم می گویم: 
همیشه بعد از بازی نتیجه هرچه که باشد، بیشتر 
از چند ساعت حق ندارید درگیر احساسات بعد 
از آن باشید، خواه خوشحالی بعد از یک برد 
یا غم و ناراحتی پس از یک باخت. احساسات 
ما بیشترین تاثیر را روی روند بازی ما خواهند 
داشت. برای بزرگ شدن باید به خوبی توانایی 

کنترل احساساتت رو داشته باشی.
از  پس  پازاردژیک،  جهانی  مسابقات  در 
شب  جهان،  جوانان   3۴ رنک  مقابل  پیروزی 
تا ساعت 3 خوابم نبرد و این، تنها یک علت 
داشت: خوشحالی بیش از حد که البته کاماًل هم 
طبیعی بود. هرگز چنین تجربه ای نداشتم و کسی 
هم به من یاد نداده بود که چطور باید با چنین 
شرایطی برخورد کنم. ساعت ۹ صبح باید در 
مسابقه دوبل برابر تیم انگلیس به میدان می رفتم. 
ساعت  بود.  انگلیسی ها  برابر  شکست  نتیجه، 
1۲ ظهر هم باید در مسابقه انفرادی در مرحله 
یک چهارم نهایی با رنک 1۶ جوانان جهان از 
فرانسه بازی می کردم. پس از پیروزی در مسابقه 
قبلی، فشار روی من بیشتر شده بود. آن مسابقه، 
رقابتی بود که همیشه حسرت آن را می خوردم. 
شکست برابر بدمینتون باز فرانسوی یک تجربه 
حسرت بار برای من است. در گیم اول ۲3-۲۵ 
باختم. در گیم دوم 1۴-۶ عقب افتادم، سپس 
بازی ۲۰-13 شد و زمانی به بازی برگشتم که 
دیر شده بود. در نهایت ۲1-1۸ بازی را در گیم 
دوم واگذار کردم. باز خورها و خبرها با وجود 
آن شکست، خیلی مثبت و خوب بود: "دختر 
مقابل رنک  در  باز کشورمان  بدمینتون  جوان 
1۶ جهان با نتیجه بسیار نزدیک بازی را واگذار 
کرد و از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات 
بازماند". اما اندوه و غم بزرگی در قلبم حس 
بیشتر می جنگیدی حتماً  می شد که ثمین اگر 
نتیجه متفاوت بود. انتظار ی که از خود داشتم 
حداقل پیروزی در یک گیم بود. شاید این یک 
انتظار بیش از حد بود. گاهی ما بدون نگاه کردن 
به مسیر طی شده، لذت عبور را با رنج نرسیدن به 

منظره بعدی معاوضه می کنیم.
 / ادامه دارد

یادداشت های ثمین )8(

ثمین عابد خجسته
قهرمان  بدمینتون

With Samin



این صدای دختران ورزشکار ایران است

قهرماانن

ایران   زنان  ورزش  خبری  پایگاه  به  وابسته  قهرمانان  نشریه 
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 عامه و اختصاری “آی دبلیو اسپورتس” شناخته می 
شود با 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 
نیست و تالش می کند صدای دختران ورزشکار و  وابسته 
ورزش دوست ایران باشد و به رشد فزاینده ورزش زنان در 
 iwsports.ir ایران کمک کند. وب سایت ما به آدرس

در دسترس است

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

حامد اسماعیلی
سردبیر

نشریه دیجیتال و تخصصی ورزش زنان ایران
صاحب امتیاز: پایگاه خبری ورزش زنان ایران
شماره ثبت وزارت ارشاد : 83405
نوبت انتشار : هر هفته یکشنبه و چهارشنبه
مد                          یرمسئول: ریحانه اسماعیلی
سردبیر: حامد اسماعیلی
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از دریچه دوربین

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در کیش / زمستان 98

قدم  خوش  سمانه   : قهرماانن 
در  کاراته  ملی  تیم  سرمربی 
تازه ترین گفتگویش درباره 
که  کرده  صحبت  کسانی 
حاشیه  کاراته  ملی  تیم  برای 
گفت:   او  کنند.  می  سازی 
برای ما بهتر بود که مسابقات 
می شد.  برگزار  وان  کاراته 
قطعی  که  عباسعلی  سهمیه 
شده بود و سارا بهمنیار نیز با 
برگزاری مسابقات از شرایط 
کسب  برای  خوبی  بسیار 
در  بود.  برخوردار  سهمیه 
مسابقات  برگزاری  صورت 
کاراته وان امیدوار بودیم که 
با  مراکش  در  علیپور  رزیتا 
حضور در میان چهار نفر برتر 
سهمیه المپیک را کسب کند. 
قصد  نیز  زیادی  امیدواری  با 
اما  برویم  مراکش  به  داشتیم 
ویروس کرونا برنامه های ما را 
به هم ریخت.مغرور نیستیم و 
می دانیم که علیپور نیز پتانسیل 
کسب سهمیه المپیک را دارد 
در  نماینده  سه  زنان  تیم  تا 

توکیو داشته باشد..
خصوص  در  قدم  خوش 
انتقادات به ریکاوری طوالنی 
و  آلمان  در  عباسعلی  مدت 
ملی پوش  همراه  او  حضور 
کشور  این  در  ایران  کاراته 
بابت  خیلی ها  البته  گفت: 
مصدومیت عباسعلی نیز انتقاد 
که  داشتند  عنوان  و  کردند 
بدنسازی  ملی پوشان  حتماً 
این  که  نداشتند،  خوبی 
است.  غلط  بسیار  حرف ها 
سبزی  بیتا  و  حسینی  از  من 
کمال  زنان  تیم  بدنسازهای 
تشکر را دارم که باعث شدند 
و  متعدد  مسابقات  وجود  با 
دو  حاضر  حال  در  سنگین 
کسب  را  المپیک  سهمیه 

کرده باشیم.
حتی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
عباسعلی  مصدومیت  از  بعد 
مسابقات  نهایی  دیدار  در 
عباسعلی  شد  عنوان  اتریش، 
فیلم  مسابقه  در  برتری  برای 
بازی کرده است. بعد از دیدار 

نهایی نیز گفتند مصدومیت او 
جدی نیست، اما وقتی متوجه 
او  جدی  دیدگی  آسیب 
شدند  مدعی  بار  این  شدند، 
نمی رسد.  المپیک  به  او  که 
همه این صحبت ها در حالی 
عنوان شد که معادله مجهولی 
خوشقدم  نداشت.  وجود 
دکتر  عمل،  از  بعد  افزود: 
توجه  با  کردند  عنوان  امینی 
ابتدایی  پروسه  بودن  مهم  به 
آلمان  در  ما  فیزیوتراپی، 
بمانیم و تیم آنها این پروسه را 
هدایت کند. برای انجام تمام 
باید  نفر  یک  نیز  کارها  این 
با  و  می ماند  عباسعلی  کنار 
توجه به بازگشت تیم، شرایط 
ویزا  داشتم  به  نیاز  و  کرونا 
قرار شد من در کنار او بمانم. 
حرفه ای  ورزش  که  کسانی 
کرده باشند می دانند با توجه 
در  عباسعلی  خانواده  نبود  به 
نفر  یک  باید  حتماً  آلمان، 
او در کشور غریب  در کنار 

می ماند.

باید  بیان کرد:  ادامه  وی در 
از هماهنگی وزارت ورزش، 
فدراسیون  و  المپیک  کمیته 
شرایط  کردن  فراهم  برای 
آلمان  در  عباسعلی  جراحی 
و همچنین زحمات تیم دکتر 
تشکر  آبرون  دکتر  و  امینی 
درمان  مسیر  در  البته  کنم، 
عباسعلی المپیک نیز به تعویق 
صورت  در  حتی  اما  افتاد، 
نیز  المپیک  تعویق  عدم 
داشت  را  توان  این  عباسعلی 
که به مسابقات برسد. در حال 
حاضر اجبار از روی دوش ما 
برداشته شده است و می توانیم 
ادامه  را  فیزیوتراپی  تمرینات 
بدهیم و از سه هفته دیگر او 
را برای تمرینات کاراته آماده 

کنیم.
در  ملی  تیم  سرمربی 
خصوص عملکرد مثبت  تیم  
نه  دیدگاه های  وجود  با  ملی 
چندان مثبت به این تیم گفت: 
کاراته  شد  اعالم  که  زمانی 
خیلی  است  شده  المپیکی 

داشتند  اعتقاد  کارشناسان  از 
رنکینگ  طریق  از  دختران 
کرد  نخواهند  سهمیه  کسب 
فرانسه  مسابقات  در  شاید  و 
سهمیه  بتواند  بازیکن  یک 
طباطبایی  به  خیلی ها  بگیرد. 
که  می دادند  کارشناسی  نظر 
در  المپیک  سهمیه  کسب 
پتانسیل دختران ما نیست. این 
در حالی است که حتی اگر 
به تاریخ استناد کنیم، دختران 
کاراته ایران از اولین حضور 
آسیایی،  مسابقات  در  خود 
آسیایی  بازی های  جهانی، 

جوانان  المپیک  در  حتی  و 
مدال  به کسب سهمیه  موفق 
و  پتانسیل  ما  دختران  شدند. 
توانایی خود را نشان دادند و 
بهتر است به خاطر منافع ملی 
به تیم بانوان انگیزه و روحیه 
کارشکنی  اینکه  نه  بدهیم، 
با  نیز  مشکالتی  اگر  کنیم. 
فدراسیون  کشور،  ورزش 
و  سرمربی  رئیس،  کاراته، 
بازیکنان تیم ملی داریم آنها 
زحمات  و  بگذاریم  کنار  را 
کاراته  دختران  ودل  جان  از 

را ببینیم.
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: کیمیا شوشتری ۱۹ ساله یک  قهرماانن 
به شمار  ایران  برای ووشوی  نام جدید 
بزرگترها  اندازه  به  هنوز  او  می آید. 
در  حضورش  اما  نیست  شده  شناخته 
چین به عنوان یک لژیونر نشان داد که 
او در آینده نزدیک، پا جای پای بزرگان 
جوانان  مسابقات  در  کیمیا  می گذارد. 
طالیی  گرفت.  طال  برزیل  در  جهان 
که سرآغاز دوران جدیدی در زندگی 

ورزشی اش شد.
نکته  یک  شوشتری  کیمیا  مورد  در 
دختر  که  زمانی  او  دارد.  جالب وجود 
مادرش  و  پدر  تصمیم  به  بود  نونهالی 
وارد تکواندو می شود. اگر در آن زمان 
تکواندو نظرش را جلب کرده بود امروز 
با نام ووشو نمی شناختیم.  حداقل او را 
گرچه زندگی مسیرهایی غیر قابل پیش 
بینی را پیش پای ما می گذارد اما مسیر 
که  رشته ای  بود.  ووشو  به  ورود  کیمیا 
می گوید در ۷ سالگی بیشتر از تکواندو 
نظرش را جلب کرده است آن هم در 
شرایطی که در دهه ۸۰، ووشو به اندازه 

امروز رشته شناخته شده ای نبود.

کیمیا شوشتری در اولین دعوتش به تیم 
ملی، برای حضور در مسابقات جوانان 
می شود  انتخاب  جنوبی  کره  در  آسیا 

مقابل  اول  گام  در  را  او  بد  قرعه  اما 
یک چینی قرار می دهد و رویارویی با 
یک چینی یعنی آمادگی برای پذیرش 
شکست. کیمیا می گوید با اینکه در آن 
مسابقه شکست خورده و حذف شده اما 
تجربه ای به دست آورده که یک سال 
بعد در کسب مدال طالی جوانان جهان 

به او کمک کرده است.

با گذشت یک سال، کیمیا از حذف 
به  آسیا  جوانان  مسابقات  اول  دور  در 
پیروزی در فینال جوانان جهان می رسد 
و در خاک برزیل، طال را بر گردن می 
آویزد. کیمیا شوشتری پس از درخشش 
در مسابقات جهانی جوانان در برزیل در 
ووشوی ایران اعتباری برای خود دست 
و پا کرد. او به سرعت پیشرفت کرد و 
بخش مهمی از روند پیشرفت او به دلیل 
این بود که توانست یک لژیونر جوان 

برای ووشوی ایران در چین شود.

شانگهای  در  ماه   ۳ شوشتری  کیمیا 
اقامت داشت و برای تیمش بازی می کرد 
و حضور در فضای تمرینی و رقابتی این 
کشور که مهد ووشوی جهان است نقش 
مهمی در پیشرفت او داشت. با این حال 
برای سپاهان در  تا  برگشت  به خانه  او 
لیگ برتر بازی کند. سپاهان قصد داشت 

مانع از تکرار قهرمانی دانشگاه آزاد در 
لیگ شود و دست تقدیر کیمیا را وسیله 
قرار داده بود: " در فینال برابر دانشگاه 
آزاد همه چیز مساوی پیش رفت و یک 
مسابقه در پایان، مشخص می کرد کدام 
تیم قهرمان می شود. از قضا من باید برای 
سپاهان در آن مسابقه به میدان می رفتم. 
چشم امید یک تیم به من بود. پیروزی 
من به معنای پیروزی تیم و قهرمانی بود و 
شکست به معنای از دست دادن قهرمانی. 
نتیجه نهایی با پیروزی من همراه شد. ما 
قهرمان شدیم و این یکی از شیرین ترین 

لحظات دوران ورزشی ام است. "

 ۹۸ "سال  می گوید:  جوان  سانداکار 
برای من سال پرفراز و نشیبی بود اما در 
مسابقات  و در  بود.  نهایت سال خوبی 
و  کردم  کسب  طال  ملی  تیم  انتخابی 
دست  به  را  ملی  تیم  به  ورود  سهمیه 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  برای  و  آوردم 
در هند آماده می شوم تا طالی مسابقات 
قهرمانی آسیا را به دست بیاورم. " عالوه 
بر مسابقات قهرمانی آسیا، جام جهانی 
ووشو و مسابقات دانشجویان جهان نیز 
در پیش است و کیمیا شوشتری می گوید 
دانشجویان  مسابقات  در  می خواهد 
شرکت کند البته اگر این مسابقات لغو 

نشود.

در  پوشان  ملی  سایر  همانند  کیمیا 
کرونا  شیوع  به  توجه  با  و  حال حاضر 
اتاقش  او  دارد.  زیادی  محدودیت های 
را تاتامی کرده تا در آن تمرین کند و 
بدنش را در شرایط قابل قبول نگاه دارد: 
" نمی دانم تکلیف مسابقات امسال چه 
می شود. اگر همه چیز طبق برنامه باشد، 
و  شود  شروع  مرداد  از  باید  انتخابی ها 
آغاز  زمان  همین  از  ملی  تیم  اردوی 
می شود در حالی که هنوز مسابقات لیگ 

۹۸ باقی مانده است. "

آینده برای ووشوکار آینده دار چگونه 
پیش می رود؟ کیمیا می گوید: "همیشه 
تالش می کنم از آنچه می بی نم به عنوان 
یک درس و تجربه جدید استفاده کنم. 
اعتقاد دارم یک رزمی کار باید از نظر 
فرصت  اولین  در  باشد.  روز  به  علمی 
پس از مسابقات قهرمانی آسیا به چین 
باز می گردم و می خواهم در چین، باز 
هم مسابقه دهم و چیزهای جدیدی یاد 

بگیرم. "

* شوالیه های شانگهای فیلمی چینی 
و محصول سال ۲۰۰۳ به کارگردانی 
دیوید دابکین و با هنرنمایی جکی چان 

است

شوالیـه شانگهای
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*

کارشکن ها گفتند حمیده عباسعلی در اتریش، فیلم بازی کرده است 
انتقاد سمانه خوش قدم از چهره های مجهول 
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