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نشریه دیجیتال  ورزش زنان ایران

ورزش زنان ایران در سال 98

آینده ام مشخص نیست
الهام فرهمند: درست در 
جایی که نباید، لغزیدیم

واکنش نسیمه غالمی 
حرف هایمان را در زمین 

قهرمااننمسابقه می زنیم
ثریا آقایی بدمینتون باز شماره یک ایران

همراه با ملیکا احدی؛ بازمانده لغو اعزام

از دست دادن المپیک؟
 قصد تسلیم شدن ندارم 

سـال خاکستری
کاراته کای جوان

ورزش زنان ایران در سال 98

آذربایجان شرقی ؛ تا همین جاکافی است؟

خراسان جنوبی؛ عزم دوازده هزار نفری
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استعدادیابی؛ چطور و چگونه؟

المپیاد  اندازی  راه   : قهرماانن 
سوی  از  کشور  برتر  استعدادهای 
برای  راهی  ورزش،  وزارت 
قلب  در  که  بود  نفراتی  شناسایی 
ورزش  آینده  به  می توانند  استان ها 
وجود،  این  با  کنند.  خدمت  ایران 
دختران  برای  ورزشی  استعدادیابی 
هنوز به تعریف کاملی نرسیده است. 
ورزش  موفق  دختران  از  بسیاری 
با  اتفاقی  آشنایی  از  امروز  ایران 
می کنند.  صحبت  امروزشان  رشته 
اینکه در گذشته راه و روشی برای 
استعدادیابی ورزشی وجود نداشته، 
منطقی است اما امروز ورزش زنان 
ایران برای پیشرفت و سرمایه گذاری 
مدال آوری در آینده نیازمند راه و 
روشی علمی است تا آن را به عنوان 
اختیار  در  کلی  دستورالعمل  یک 
دستورالعملی  دهد.  قرار  خانواده ها 
سنی  بازه  در  دختران  آن  طی  که 
استعدادیابی  مراکز  در  مشخصی 
مورد بررسی فیزیولوژی بدنی قرار 
آنها  مناسب  ساختارسنجی  گیرند، 
رشته  سمت  به  و  گیرد  صورت 
استعدادهای  با  متناسب  ورزشی 
اگر  شوند.  هدایت  خود  جسمانی 
جمعیت  از  مهمی  بخش  امروز 
رشته های  در  ورزشکار  دختران 
ورزشی خود با وجود سال ها تالش 
و تمرین و خاک باشگاه را خوردن 
یا  و  برسند  موفقیتی  به  نمی توانند 
استعدادی فرتر از جایگاه فعلی خود 
دارند اما این استعداد برای همیشه در 
انزوا باقی می ماند، بر اثر نبود یک 
است.  گذشته  در  مشخص  مسیر 
جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم 
که  است  چنین  این  است.  منفعت 
استعدادیابی  جامع  طرح  تدوین 
ایران  زنان  ورزش  برای  عمومی 
که حتی بخش خصوصی می تواند 
و  کند  ایفا  جدی  نقشی  آن  در 
سازمان های  روی  بر  بارها  همه 
ورزشی نباشد، اتفاقی بزرگ برای 
خواهد  رقم  ایران  ورزش  آینده 
آینده. نسل های  برای  هدیه ای  زد. 

حامـد اسماعیلی
آرزو زمانیانسردبیر

خبرنگار

نیمه   ۹۸ والیبال  لیگ   : قهرماانن  
صدرنشین،  سایپای  ماند.  تمام 
قهرمان لیگ معرفی شد و ذوب 
آهن اصفهان در جایگاه دوم قرار 
گرفت و باریج اسانس کاشان و 
لیگی  بعدی  رتبه های  در  پیکان 
قرار گرفتند که کرونا جلوه های 
را  بودیم  آن  منتظر  که  ای  ویژه 
بی اثر کرد. این، شکوفه صفری 
است. بازیکن ارزشمند و با اخالق 
ذوب آهن که یکی از ستون های 
در  او  بود.   ۹۸ لیگ  در  تیمش 
لیگ  مورد  در  ویژه  گفتگویی 
صحبت کرده است. صریح و بی 

پرده با شکوفه صفری:
لیگ جذاب نیست چون 

قابل پیش بینی است
چند سال است که لیگ والیبال 
از  یکی  و  ندارد  خوبی  شرایط 
دالیل عمده اش شرایط اقتصادی 

قوی  اسپانسرهای  است.  کشور 
در آن وجود ندارند و معموالً ۲ 
وضعیت  جدول  باالی  تیم   ۳ یا 
مالی بهتری دارند. ما می خواهیم 
راه  و  باشیم  داشته  جذاب  لیگ 
بازیکنان طراز  است که  این  آن 
اما  شوند  پخش  تیم ها  در  اول 
زمانی که بیشتر تیم ها اسپانسرهای 
قوی ندارند هرگز این اتفاق رخ 
نمی دهد و بازیکنان درجه یک، 
در یکی دو تیم تجمع می کنند. 
کیفیت  این  نیست.  هم  تعارفی 
لیگ  می دهد.  کاهش  را  لیگ 
جذاب این است که در پایان هفته 
نتایج غیر منتظره در آن ببینید یا 
پیش  را  بازی  نتیجه یک  نتوانید 
بینی کنید. ما این جذابیت را در 
رفع  برای  کار  و  نداریم  لیگمان 

این اشکال، سخت است.
شکاف های طبقاتی

لیگ ۹۸ دو نقطه روشن داشت. 
به  اسانس  باریج  تیم  یکی ورود 
پیکان  دومی حفظ  و  برتر  لیگ 
در لیگ و جلوگیری از انحالل 
بیشتر  پیکان  اینکه  وجود  با 
بازیکنانش را از دست داده بود. با 
وجود اینکه ما این ۲ تیم را داشتیم 
از  چندان  نمی توانیم  هم  باز  اما 

ذوب  جز  زیرا  کنیم  دفاع  لیگ 
آهن، تیم دیگری نتوانست از تیم 
یا حتی یک ست  امتیاز  قهرمان 
یک   ۹۸ لیگ  در  یعنی  بگیرد. 
باالی  تیم   ۴ بین  عمیق  شکاف 
جدول و سایر تیم ها وجود داشت 
و در میان ۴ تیم باالی جدول نیز، 
و شکاف  نبود  تنگاتنگ  رقابت 
و  دیگران  و  سایپا  بین  دیگری 
همچنین ۳ تیم اول با پیکان نمایان 
را  جذابیت  شکاف ها  این  بود. 
برای مخاطب کم می کند و حتی 
لیگ  همین  بازیکن  که  ما  برای 

هستیم.
تعطیلی لیگ؟ گزینه 
دیگری وجود نداشت

مجدد  شانس  یک  آف  پلی 
منطقی بود. اگر در جریان مرحله 
دوره ای، شما به هر دلیلی شایسته 
پیروزی بوده اید اما بازنده شده اید 
جبران  که  دارید  را  شانس  این 
کنید و طبیعی است که قهرمانی 
باثبات تر و جنگنده تر  سهم تیم 

است. 
تعطیلی  من  نظر  به  حال  این  با   
بود.  ممکن  گزینه  تنها  لیگ، 
معلق  لیگ  که  نداشت  امکان 
شود و بازیکن در تعطیلی کرونا، 
نگاه  آماده  حالت  در  را  بدنش 
دارد و بعد مسابقات را ادامه دهد. 
ما می خواستیم که دوباره شانس 
قهرمانی داشته باشیم اما واقع بینانه 
وجود  راهی  دیگر  که  بود  این 

نداشت.
شکست کاشان

اتفاق  یک  کاشان  در  شکست 
آسیب  مسابقه  آن  در  من  بود. 
هم،  زارعی  فرزانه  و  بودم  دیده 

همین مشکل را داشت. هر دوی 
در  مسابقه  از  قبل  تمرین  در  ما 
کاشان مصدوم شدیم و این برای 

تیم هم شوک بود. 
اصفهان  در  برگشت  بازی  برای 
اما  کنیم  جبران  می خواستیم 
حضور  بدون  بودیم  مجبور 
بازی  اسانس  باریج  با  تماشاگر 
کنیم. جو بدی بود و پس از آن 
هم تصمیم بر این شد که بازی ها 

لغو شود.
سیاست سایپا و ذوب آهن 

متفاوت بود
با توجه به اینکه ما هنوز به پایان 
هم  لیگ  دوره ای  مسابقات 
نرسیده بودیم شاید منطقی تر بود 
که تیمی به عنوان قهرمان اعالم 
نشود با این حال چون فدراسیون 
باید یک تیم را برای  باشگاه های 
با  سایپا  و  می کرد  معرفی  آسیا 
اعالم  اش  مالی  توان  به  توجه 
عنوان  به  سایپا  بود  کرده  آماده 
با  البته سایپا  قلمداد شد.  قهرمان 
یارگیری خوبی که در  به  توجه 
لیگ ۹۸ داشت از ابتدا قابل پیش 
بینی بود که گزینه اصلی قهرمانی 
هم  سایپا  نیمکت  روی  باشد.  
بازیکنان ملی پوش حضور داشتند 
که می توانستند به میدان بیایند و 

نتیجه بازی را عوض کنند.
چنین  سایپا  جز  تیمی  هیچ   
شرایطی را نداشت. در ذوب آهن 
اولویت، بومی گرایی بود و صرفاً 
دو  نبود.  قهرمانی  سوی  به  نگاه 
باشگاه سیاست متفاوتی داشتند و 
نتیجه ای که در نهایت به دست 
مدل   ۲ این  تفاوت  حاصل  آمد 

نگاه به تیمداری در لیگ بود.
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   ۱۰  ستاره لیگ   برتر    بسکتبال
صفحه 2

ین   تکتم  تمر
در بام   مشهد 

2
یادداشت سردبیر

نیم نگاه  رکورددار 800 متر به توکیو

لیگ والیبال از نگاه شکوفه صفری
 از شکاف طبقاتی تا علت شکست در کاشان

ستارهارزشمندذوبآهنازلیگنیمهتماممیگوید

متولد ۱۶ اسفند ۱۳۶۷  در لنجان؛ بازیکن تیم ملی  و تیم های سالوت ، دانشگاه آزاد ، نامی نو و ذوب آهن

دیدگاه

خود  اظهارات  در  هندبال  ملی  تیم  بازیکن  قاسمی  الناز   : قهرماانن 
گفته است که چرا بسکتبالیست ها و والیبالیست ها بیشتر در فضای 
رسانه ای حضور دارند و هندبال با همه زیبایی اش نیست. در مورد 
هندبالیست  است.  الزم  کارشناسی  مورد  چند  ذکر  او  اظهارات 
باتجربه در اصل قضیه، نسبت به اینکه حق هندبال با زیبایی هایش 
این است که بیشتر دیده شود حق دارد اما این همه داستان نیست. 
او در مورد والیبال و بسکتبال صحبت کرده است اما مقایسه او فقط 
افتخارات قاره ای است. او نه به سابقه و عمر آن رشته ها و ریشه ای 
که در ورزش ایران دوانده اندیشیده و نه به میزان عالقمندی به آن 
رشته ها. بسکتبال و والیبال از سال های طوالنی پیش از انقالب در 

بین دختران ایران محبوب بوده اند. ایران پیش از انقالب یک بار در 
جمع ۴ تیم برتر بسکتبال آسیا قرار گرفته و در لیگ والیبال ایران در 
پیش از انقالب، بازیکنان حرفه ای حضور داشته اند و دستمزد خوبی 

می گرفته اند. 
اکنون یک نکته مهم تر. اگر نگاهی به آمار ورزشکاران رشته های 
مختلف در سطح کشور در میان دختران داشته باشیم در می یابیم 
جایگاه هندبال با بسکتبال و والیبال اصالً قابل قیاس نیست. والیبال 
ورزشی  رشته  ترین  محبوب  قهرمانی،  حوزه  رشته های  میان  در 
میان دختران ایرانی است و بسکتبال نیز چند پله ای پایین تر از آن 
قرار دارد در حالی که هندبال در جمع رشته های انتهای جدول در 
زمینه جذب ورزشکار است. برای مثال در استان تهران که ۲۱۳ 
هزار دختر ورزشکار دارد سهم والیبال ۱۴۸۰۰ نفر و سهم بسکتبال 
۴۲۰۰ نفر است اما سهم هندبال به ۸۰۰ نفر هم نمی رسد. در قم 
هندبالیست ها کمتر از نصف بسکتبالیست های دختر هستند )آن 
هم در استانی که بسکتبال زنان در آن عماًل تعطیل است( و نسبت 
به والیبالیست ها یک دهم جمعیت آنها را تشکیل می دهند. بنا بر 
این، هندبال به دلیل محبوبیت کمتر، به طور خودکار در موقعیت 
پایین تری نسبت به رقبای خود قرار می گیرد گرچه در اینکه هندبال 
یک رشته هیجان انگیز است و زیبایی های آن باید به نمایش درآید 
شکی نیست اما نه جذابیت و نه افتخارات، توان مقابله با قدرت 

فاکتور محبوبیت را ندارند.

پاسخ به یک انتقاد: عنصرمحبوبیت

از تازه واردها تا قدیمی ها؛ آنها که زیبایی می آفرینند

دربارهروزهایکرونایی

ستاره800مترایرانکه

آیندهازآناوست



                 

بدمینتون  یک  شماره  دختر  آقایی  ثریا   : قهرماانن 
ایران همچنان امیدوار است بتواند درهای ورودی 
به المپیک توکیو را باز کند. اگر کرونایی وجود 
نداشت بدمینتونیست ایران امروز هزاران کیلومتر 
دور از خانه، رویاهایش را دنبال می کرد اما کرونا 
به همه جهان ثابت کرده که حرف، حرف اوست. 
بنا بر این ثریا این روزها در خانه است و مثل سایر 
محدود  بدنسازی  تمرینات  با  ملی،  ورزشکاران 
سعی در حفظ آمادگی بدنی اش دارد. رنکینگ 
فدراسیون جهانی بدمینتون از ۱۷ مارچ ثابت مانده 
آینده  انتخابی های  تا وضعیت  است  منتظر  ثریا  و 

مشخص شود.
ثریا می گوید: "در سال ۹۸ به طور کامل درگیر 
مسابقه بودم به خصوص در ماه های آخر سال که 
در سهمیه المپیک تاثیرگذارتر بود، استرس بیشتری 
حاکم بود. در این فرصت توانستم دوباره از نظر 

ذهنی خودم را بازسازی کنم."
بدمینتون باز باتجربه  می گوید هنوز شانس کسب 
سهمیه المپیک  را دارد: " نفر سوم رزرو رنکینگ 
از  برخی  و  نیست  راحت  کارم  هستم.  المپیک 
رقبایم یکی دو مسابقه در آغاز شیوع کرونا بیش 
از من شرکت کرده اند و من زودتر درگیر قرنطینه 
شدم.المپیک آن قدر برایم با ارزش هست و در این 
سال ها به حدی برای آن تالش کرده ام که قصد 
ندارم تسلیم شوم. " در میان بدمینتون بازان ایرانی 
تعداد محدودی این فرصت را به دست می آورند 
تا در نقطه ای باشند که ثریا در آن قرار گرفته 
. او این را درک می کند: "در المپیک ۲۰۱۶ 
ادامه  را  راهم  که  نداد  اجازه  دیدگی  آسیب 
دهم و امروز کرونا یک مانع است. با این حال 
هیچ مانعی، ابدی و شکست ناپذیر نیست. تنها 
این  است.  نشدن  تسلیم  و  ایستادگی  راهکار، 
کاری است که تا آخرین لحظه انجام خواهم 

داد. "

الهام فرهمند: درست در 
جایی که نباید، لغزیدیم

قهرماانن : الهام فرهمند کاپیتان سابق سپاهان در 
لیگ برتر فوتبال فصل گذشته از این تیم جدا 
وچان  پیوست.  کردستان  وچان  تیم  به  و  شد 
در فصلی موفق در رده دوم جدول لیگ نیمه 
تمام قرار گرفت و به نظر می رسد در صورت 
ادامه لیگ نیز با همین رتبه به کار خود پایان 
و  اجباری  تعطیلی  فرهمند درباره  داد.  خواهد 
انجام می دهد گفت:  در  ایام  آن چه در این 
حال حاضر برنامه ای که باشگاه وچان به ما داده 
است برنامه تمرین با کش و تقویت عضالت 
انجام  اما امکان  است تا عضالت تحلیل نرود 
دلیل  این  به  ندارد  وجود  برایم  هوازی  برنامه 
برای  فضا  صنعتی،  و  بزرگ  شهرهای  در  که 
دویدن کمتر در دسترس است. تمرینات تقویتی 
به تنهایی شرایط مناسبی را برای آماده سازی 
از نظر عضالنی تحلیل زیادی  رقم نمی زند و 
وجود  مشکالتی  هوازی  توان  اما  باشد  نرفته 
درصد   ۴۰ حدود  شخصه  به  من  بدن  و  دارد 
آمادگی دارد. آیا لیگ باید نیمه تمام به پایان 
برسد؟ نظر هافبک اصفهانی وچان این است: 
پایان لیگ در همین وضعیت در صورتی که 
تیم ها بپذیرند مسابقات با همین وضعیت جدول 
پایان یابد منطقی است و بازی های باقی مانده 
احتماالً تغییر چندانی در شرایط جدولی کنونی 
باشگاه ها  برخی  است  ممکن  نمی کند.  ایجاد 
درخواست داشته باشند که نتایج این فصل کان 
لم یکن تلقی شود. این به نظر من منطقی نیست 
و برگزاری ادامه مسابقات از اینکه لیگ حاضر، 

نادیده گرفته شود بهتر است.

وچان به واسطه شکست خانگی برابر تیم های 
شهرداری بم و شهرداری سیرجان از قهرمانی 
دور شد گرچه نایب قهرمانی برای آن ها رتبه 
بدی نیست. الهام فرهمند در این باره می گوید: 
کنیم.  فکر  قهرمانی  به  وچان  با  "می توانستیم 
درست در جایی که نباید، لغزیدیم و فرصت 
قهرمانی از دست رفت. با این حال سال ۹۸ برای 
من سال خوبی بود. بازی در کنار هم تیمی های 
کنار  کردن  کار  از  کردم.  تجربه  را  جدیدی 
سمیه شهبازی و شرمین رحمتی و حضور در 
جو صمیمی و دوست داشتنی کردستان لذت 
بردم." الهام قرار است در وچان بماند؟ به نظر 
می رسد اظهار نظر در این باره زود است. الهام 
می گوید: "در مورد فصل آینده هنوز تصمیمی 
فصل  این  پایان  شرایط  ببینیم  باید  و  نگرفته ام 
لیگ ۹۹ تصمیمی  برای  چطور پیش می رود. 
می گیرم که هم به زندگی شخصی ام آسیب 

وارد نشود و هم فوتبالم را ادامه بدهم. "
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دو و میـدانی

فوتبال

سعیده      علی
مصدومیت  با  او  که  فصلی  در 
بود هر گاه فرصت حضور  روبرو 
در میدان را پیدا کرد، درخشید. او 
برگزار  مسابقه  آخرین  اول  چهره 
شده لیگ بود. در گرگان، سعیده 
علی به بهمن کمک کرد تا از جهنم 
اگر  شود.  خارج  سربلند  گرگان، 
چند سال دیرتر به دنیا آمده بود این 
فرصت را داشت تا با امیدواری به 
افتخار آفرینی با تیم ملی 5 نفره فکر 
کند. با این حال دوران درخشان او 
در عرصه باشگاهی در تیمی که به 

آن وفادار است ادامه دارد. 

لیگ برتر بسکتبال ۹۸ هنوز قهرمان خود را نشناخته است و یک نفس تا پایان لیگ باقی مانده اما واقعیت 
این است که لیگ ۹۸ یک نمایش بزرگ بود. یکی از جذاب ترین لیگ ها در سال های اخیر و هزار 
افسوس که تماشای آن جز برای عده معدودی مقدور نبود. اینجا ۱۰ ستاره لیگ ۹۸ را گرد هم آورده ایم. 
البته که تعداد زیبایی آفرین ها خیلی بیش از این تعداد است. با احترام به تمام این خانواده. از شمال تا جنوب. 

از تازه واردها تا قدیمی ها./ تصاویر از وب سایت فدراسیون بسکتبال، ایسنا و باشگاه پاز

کیمیا      یزدیان طهرانی
درباره او می گویند او از ۱۰ سالگی 
بسکتبال را شروع کرده و حتی برای 
تمرین از کرج به شهر ری می رفته. 
گروه  جوان  و  ارزشمند  بازیکن 
ناپذیرهای  از خستگی  بهمن یکی 
بسکتبال ایران است. او تقریباً همیشه 
در حال تمرین است. در این فصل با 
گروه بهمن فوق العاده ظاهر شد. در 
فینال گرگان و همچنین بازی دوم 
نیمه نهایی برابر نامی نو، ۱۱ امتیاز 
برای گروه بهمن به دست آورد و 
در مسابقه برابرپاز در پلی آف با ۱۸ 

امتیاز و ۱۳ ریباند دبل دبل کرد.

معصومه      اسماعیل زاده
بدیل  بی  ستاره  حلقه ها،  ارباب 
به  نامی  بود.  لیگ ۹۸  در  نو  نامی 
لطف حضور او در لیگ سوم شد. 
نو،  نامی  با  متوالی  سال  دومین  در 
اثربخش  زاده  اسماعیل  معصومه 
ثابت  پای  و  تیم  این  مهره  ترین 
نیمه  در  بود.  هفته  هر  برترین های 
بهمن  برابر گروه  نهایی کالسیک 
و در جریان شکست ۸۶ بر ۹۶، به 
تنهایی ۲۷ امتیاز به دست آورد. آی 
بازی  این  از  پس  اسپورتس  دبلیو 
مخرب  سالح  معصومه؛  نوشت: 

نامی نو شلیک کرد اما نکشت.

یاری  فائزه     شهر
از ۱۲ سالگی بسکتبال را با زندگی 
فصل  این  او  است.  زده  گره  خود 
با پاالیش نفت آبادان تا دیدار رده 
بندی پیش آمد و در نهایت همراه 
به  با رتبه چهارم لیگ را  با آبادان 
و آخرین  در سومین  رساند.  پایان 
بانوان  تیم  نهایی علیه  نیمه  مصاف 
 ۱۱ و  امتیاز   ۱۱ با  گرگان،  شهر 
ریباند، ۶ پاس منجر به گل و 5 توپ 
ربایی دبل دبل کرد اما نفت باخت 
و به فینال نرسید. او در کنار ناهیده 
اسدی، فرزانه فروتن فرد و سایرین 
فصل خوشی را برای نفت رقم زد.

تینا      عیساییان
در گرگان، او یکی از امتیازآورترین 
بازیکنان است. تجربه و بار فنی، از 
او یک ستاره تاثیرگذار ساخته . او 
تقریباً هر هفته در میان فهرست دبل 
دبل کنندگان لیگ ۹۸ قرار داشت. 
او تنها دبل دبل فینال گرگان را با ۱۴ 
امتیاز و ۱۳ ریباند و البته ۲ پاس گل 
و ۳ توپ ربایی ثبت کرد. در نیمه 
نهایی منجر به حذف پاالیش نفت 
آبادان و صعود گرگان به فینال، با 
۱5 امتیاز، ۱۷ ریباند، ۳ پاس منجر به 
گل و ۲ توپ ربایی شایستگی اش 

را ثابت کرده بود.

شادی   عبدالوند
به  هیرو  شده  منحل  تیم  از  او   
و  پیوست  گرگان  شهر  بانوان  تیم 
بازیکن  تاثیرگذارترین  به  تبدیل 
یک  بسکتبال  بله،  شد.  تیم  این 
کسی  چه  اما  است  گروهی  بازی 
می تواند انکار کند که بدون شادی، 
نیکا بیک لیکلی ممکن بود تیمش 
را در فینال نبیند؟ در بازی با آویژه 
کرد.  دبل  تریپل  مشهد  صنعت 
کاری که در آن تخصص الزم را 
دارد و پیش تر ثابت کرده. او هنوز 
هم قدرتمند ترین توپچی گرگانی ها 
برای برگرداندن ورق فینال است. 

مهسا   تقی  زاده
محمدی،  گل  آیدا  از  غیر  به 
تیم هایی که به نیمه نهایی نرسیدند 
سهم دیگری در میان ۱۰ نفر برتر ما 
دارند. مهسا تقی زاده در پاز، یکی 
امسال  لیگ  از چهره های شاخص 
بسکتبال  خانه  با  بازی  در  او  بود. 
هرمزگان ۱۶ امتیاز به دست آورد و 
پیش تر در جریان پیروزی بزرگ بر 
سپهرداد که در آن زمان چهره تیمی 
 5 و  امتیاز   ۱۷ با  داشت  را  مدعی 
ریباند، 5 توپ ربایی و یک بالک 
شات نمایش درخشانی داشت. کم 

نام و نشان تر میان خوشنام ها.

آیدا     گل محمدی 
برج بلند کردستان. عملکرد خیره 
بسکتبال  خانه  تیم  در  کننده اش 
بهترین ها  میان  در  را  او  کردستان 
قرار می دهد گرچه تیم او در میان 
تیم های برتر لیگ نیست. با حضور 
در مسابقات نوجوانان آسیا در هند 
حال  در  زمان  آن  از  و  شد  چهره 
تیم  در  اگر  است.  بوده  پیشرفت 
از  تردید  بدون  نماند  باقی  شهرش 
ملحق  بزرگی  تیم  به  آینده  فصل 
خواهد شد. او یکی از سرمایه های 
رود.  می  شمار  به  ایران  بسکتبال 

جانشینی برای بزرگترها.

دالرام    وکیلی
ثبات یکی از شاخص های دالرام 
وکیلی است. او فقط بسکتبال بازی 
می کند. تمیز، بی حاشیه و همیشه در 
اوج. از یک آسیب دیدگی سخت 
زمانی که  از  و  برگشت  میادین  به 
بازگشت یکی از بهترین های لیگ 
بوده است. در بازی دوم نیمه نهایی 
برابر نامی نو در تهران ۲5 امتیاز برای 
بهمن به دست آورد. در گروه بهمن 
۹۸، در تیمی که ستاره کم ندارد او 
یکی از پرنورترین های تیم فریناز 
طائرپور است. آمارهای او در خالل 
فصل مهر تاییدی بر ثبات اوست. 

گلشید     امیدیان
در اختیار داشتن ستاره بلند قامت 
گروه بهمن، گلشید امیدیان  آرزوی 
به خصوص زمانی  تیمی است  هر 
که به آمار عملکرد او و توان مانور 
نگاه  مسابقه  هر  در  و  سبد  زیر  او 
نیز از جمله بازیکنان  می کنید. او 
ترجیح  و  بود  هیرو  از  شده  جدا 
داد در بهمن کارش را دنبال کند. 
از  بر خالف سال گذشته که جام 
دست هیرو لیز خورد، گلشید حاال 
دست  به  را  شدن  قهرمان  فرصت 
نیمه  بازی  دو  هر  در  است.  آورده 

نهایی برابر نامی نو .

نیم نگاه  رکورددار 800 متر به توکیو

تمرین تکتم در بام مشهد

قهرماانن :  مشهدی ها اگر این روزها سری به بام مشهد 

و کوهستان پارک خورشید بزنند احتماالً این شانس 
متر  ماده ۸۰۰  دختر  می کنند که سریع ترین  پیدا  را 
از  دوری  روزهای  در  ببینند.  نزدیک  از  را  ایران 
پیست، او تمریناتش را در این فضا که بهترین نقطه 
ممکن در شرایط محدود کنونی است دنبال می کند.

که  قطر  در  آسیا  قهرمانی  میدانی  و  دو  مسابقات 
با  ایران  ملی  تیم  برای  شد  برگزار  گذشته  سال 
حضور چهره های تازه وارد و خوش آتیه همراه بود. 
جوان ترین عضو تیم ایران در این مسابقات یک دونده 
مشهدی بود. تکتم دستاربندان پس از سپری کردن 
فصلی فوق العاده در ۸۰۰ متر فیکس تیم ملی شد.
پیش از اینکه به قطر برود در مسابقات بزرگساالن 
کشور قهرمان شد و رکورد ۸۰۰ متر ایران را شکست. 
قهرمانی  مسابقات  و  قطر  در  را  شکنی  رکورد  این 
مسابقات  او سهمیه حضور در  تکرار کرد.  را  آسیا 
جوانان آسیا در تایلند را نیز به دست آورده بود. اگر 
او در آغاز سال ۹۹  به جهان حمله نمی کرد  کرونا 
می گوید:  تکتم  می کرد.  شرکت  رقابت ها  این  در 
و  شده  معوقه  مسابقات  همه  کرونا  شیوع  دلیل  "به 
من هم تمریناتم را به دلیل تعطیلی پیست های شهر 
مشهد در جاده در حال ساخت نزدیک خانه دنبال 
می کردم و اخیراً در کوهستان پارک خورشید تمرین 
می کنم." روی جوان اول ۸۰۰ متر ایران برای حضور 
تکتم  اما  است  نشده  باز  توکیو حسابی  المپیک  در 
عقیده دارد تعویق المپیک شاید یک فرصت برای 
او باشد: "با توجه به اتفاقات بوجود اومده و تعویق 
المپیک بار دیگر از فدراسیون دو و میدانی خواهش 
می کنم که مقدمات یک اردو را برایم فراهم کنند. 
این را در خودم می بینم که رکوردم را ارتقا دهم. 
نیست." دسترس  از  دور  المپیک  سهمیه  کسب 

هدیه  چنین  است  ممکن  باشید  داور  وقتی 
باک  بی  سحر  تولد  هدیه  این  بگیرید.  ای 
است.    ورزش  فوتبال  برتر  لیگ  داور  کمک 
دیگران! سازی  خوشحال  پروژه  خدمت  در 

بدمینتونقاب امروز

تنیس روی میز

بدمینتون باز شماره یک ایران    ۱۰ ستاره لیگ برتر   بسکتبال
برای  کرونا  دوران  از  می گوید 

ریکاوری ذهنی استفاده کرده

از دست دادن المپیک؟
 قصد تسلیم شدن ندارم

https://www.jaaar.com/kiosk/archives/ghahremanan
https://www.jaaar.com/kiosk/archives/ghahremanan
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کاراته

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

حامد اسماعیلی
سردبیر

حامد اسماعیلی
سردبیر

قهرماانن : اگر امروز حمیده عباسعلی، طراوت 
خاکسار و رزیتا علیپور نام هایی آشنا برای 
شما هستند باید در آینده نزدیک به شنیدن 
احدی  ملیکا  کنید.  عادت  تازه  نام های 

احتماالً یکی از این نام ها خواهد بود.
ملیکا احدی ۲۲ ساله و اهل کرج است که 
می کند.  تحصیل  میکروبیولوژی  رشته  در 
کاراته کای جوان سال ها پیش از ورودش 
جهش  است  امیدوار  کاراته  عرصه  به 
بزرگ او از راه برسد. پدرش روزنامه نگار 
دوست  همیشه  و  بود  نشریه ای  سردبیر  و 
ببیند.  خبرها  میان  در  را  دخترش  داشت 
ترغیب پدر و عالقمندی دختر سبب شد که 
ملیکا کارش را از ژیمناستیک شروع کند. 
رشته ای که پایه و اساس رشد ورزشکاران 
زیادی بوده است. او سپس به کاراته رفت و 
شوق او در کاراته مسیرش را برای پیشرفت 
ورود  با   ۲۰۱۲ سال  از  ملیکا  کرد.  هموار 
به تیم ملی نوجوانان به جمع آینده سازان 
ملی  تیم  فیکس  و  پیوست  ایران  کاراته 
نوجوانان شد. مهم ترین مدال او کسب نقره 
اما عالوه  بوده  ژاپن  در  دانشجویان جهان 
بر این ۷ مدال طالی بین المللی و ۴ مدال 

آسیایی نیز در کارنامه دارد.
او یکی از اعضای تیم ملی امید بود که قرار 
بود در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند 
مسابقات  در  پایه  ملی  تیم های  حضور  اما 
شرایط  دلیل  به  مالزی  در  آسیا  قهرمانی 
اعزام  در  کاراته  فدراسیون  مالی  نابسامان 
به مالزی  لغو اعزام  لغو شد.  تیم های ملی، 
یکی از اتفاقات بد در سال خاکستری ملیکا 

احدی بود.
از  "پس  می گوید:  باره  این  در  ملیکا 
ماه  چندین  سنگین،  و  فشرده  انتخابی های 
تمرینات پرفشار را پشت سر گذاشتیم اما 
می شدیم  اعزام  اگر  نبود.  کار  در  اعزامی 
فرصت خوبی برای بهبود رنکینگ کسب 
سهمیه المپیک به دست می آمد. این، اتفاق 
تلخی بود و یک ضربه روحی برای من و 

رنک  زمان  آن  در  می رفت.  شمار  به  تیم 
المپیکی من ۷۰ بود و اگر در مسابقات مالزی 
حضور پیدا می کردم و مدال می آوردم رتبه 
پیدا می کرد. در مسابقات ترکیه  ارتقا  من 
به  بازگشتم  و  دیدم  سختی  آسیب  هم 
میادین طول کشید. سپس تمریناتم را برای 
مسابقات اتریش از سر گرفتم و این بار، ویزا 

صادر نشد."
در کاراته وان شما باید با هزینه شخصی 
کاراته  برای  را  کار  این  و  کنید  شرکت 
کاهایی که مسیر پیشرفت را موازی با هزینه 
کردن می بینند سخت می کند به خصوص 
فدراسیون  شده  سبب  مالی  شرایط  اینکه 
کاراته  محدودی  تعداد  روی  فقط  کاراته 
المپیک  در  حضور  شانس  دارای  کای 
در  احدی  ملیکا  کند.  گذاری  سرمایه 
این باره عنوان می کند: " اگر به هر شکل 
کنم  شرکت  وان ها  کاراته  در  می توانستم 
شاید شانس حضور در المپیک را به دست 
در  بود.  من  بدبیاری  سال  این،  می آوردم. 
نهایت در سوپر لیگ ۹۸ در تیم شهرداری 
نام  به  نیم فصل  تا  دادم که  مسابقه  سمنان 
هیئت اصفهان در لیگ شرکت می کردم و 

مسابقات را با برد پشت سر گذاشتم. "

ملیکا احدی؛ از لغو اعزام تا عدم صدور ویزا

سـال خاکستری

ایران،  زبانان  آذری  خطه  در  قهرماانن: 
زنان  ورزش  در  شرقی  آذربایجان 
جمعیت  توانسته  اینکه  وجود  با 
در  اما  کند  جذب  را  توجهی  قابل 
بخش تیم های حاضر در سطح عالی 
نام این استان  لیگ های ورزش زنان، 
که  موضوعی  می شود.  شنیده  کمتر 
بر  تمرکز  و  کارشناسی  کار  نیازمند 
و  استعدادیابی  برنامه های  خروجی 
ورزشی  هیئت های  القوه  برنامه های 

است.
تعداد  سال ۹۸  در  شرقی  آذربایجان 
تقریبی ۵۷ هزار ورزشکار زن سازمان 
یافته را ثبت کرده است که این عدد در 
مقایسه با سال ۹۷ رشد ۵.۴ درصدی را 

نشان می دهد.
تبریز به عنوان مرکز و پرجمعیت ترین 
بیشترین جمعیت دختران  استان  شهر 
دارد.  را  شرقی  آذربایجان  ورزشکار 
نظر  از  مراغه  و  تبریز، شبستر  از  پس 
تعداد زنان ورزشکار وضعیت بهتری 
دارند و میانه، مرند و بناب در رده های 
بعدی جذب ورزشکاران زن در استان 

قرار گرفته اند.
حدود  با  همگانی  ورزش  از  پس 
در  والیبال  زن،  ورزشکار   ۱۶۵۰۰
آذربایجان شرقی یک پایگاه قدرتمند 
این  والیبالیست در  دارد. ۶۲۰۰ دختر 
استان فعالیت می کنند و این ظرفیت، 
معدنی از استعداد را در اختیار هیئت 
قرار  شرقی  آذربایجان  استان  والیبال 
شرقی  آذربایجان  والیبال  می دهد. 
تیم  با  دور  چندان  نه  ای  گذشته  در 
شهرداری تبریز در لیگ زنان حاضر 
های شهرداری  سیاست  تغییر  اما  بود 
ورزش  در  ی  تیمدار  قبال  در  تبریز 

قهرمانی سبب شد عالوه بر تیم های 
مردان، تیم والیبال زنان این باشگاه نیز 

دچار انحالل شود.
از والیبال که عبور کنیم،  ژیمناستیک 
با جذب ۴۵۰۰ دختر ورزشکار در سال 
۹۸ سومین رتبه را در جذب جمعیت 
دختران آذربایجان را داشته است البته 
است  به گونه ای  ژیمناستیک  ماهیت 
را  آن  مخاطب  جمعیت  اغلب  که 
نونهاالن و خردساالن تشکیل می دهند. 
بدنسازی و شنا با جذب ۳۱۰۰ نفری در 
رده های بعدی قرار گرفته اند و سپس 

نوبت به تکواندو و کاراته می رسد.
از   ۹۸ سال  در  شرقی  آذربایجان 
سطح  در  زنان  ورزش  رویداد   ۳۵
قهرمانی میزبانی کرده و ۲۱۸ تیم را به 
اعزام کرده  قهرمانی کشور  مسابقات 
آذربایجان شرقی ۳۹  همچنین  است. 
تیم لیگی در ورزش زنان در سطوح 
گوناگون  سنی  رده های  و  مختلف 

سازماندهی کرده است.
حاصل کار دختران آذربایجان شرقی 
در سال ۹۸ برابر با ۴۵ مدال آسیایی، بین 
المللی و جهانی و ۲۸۶ مقام کشوری 
 ۲ میزبانی  ویژه،  اتفاق  و  است  بوده 
رویداد بین المللی ورزش زنان در سال 
۹۸ بود. در حوزه همگانی، ورزش زنان 
در آذربایجان شرقی مسیری رو به رشد 
و با شتابی چشمگیر را طی می کند. این 
نسبت  درصدی   ۱۰ به  نزدیک  رشد 
به سال ۹۷ با حضور ۹۱۶ هزار نفری 
زنان آذری در رویدادهای مختلفی به 
دست آمد که توسط اداره کل ورزش 
شرقی  آذربایجان  استان  جوانان  و 
سازماندهی شد. در میان ورزشکاران 
هانیه  و  سالمت  آیتک  شاخص، 
ناهیده  و  والیبال  در  پور  محتشمی 
و  بختی  اعظم  و  بسکتبال  در  اسدی 

از  شمشیربازی  در  پوررحمتی  مهسا 
جمله چهره های شاخص ورزش زنان 

آذربایجان شرقی هستند.
ظلم آشکار باشگاه های بزرگ

تغییر  و  گفتیم  تبریز  شهرداری  از 
سیاستی که تیم های این باشگاه را در 
ورزش قهرمانی دستخوش تضعیف یا 
اما سوال مهم در استان  انحالل کرد. 
چرا  که  است  این  ایران  غربی  شمال 
تراکتورسازی و ماشین سازی، باشگاه 
های خوشنام استان که مالکی مشترک 

و با انواع و اقسام بریز و بپاش در فوتبال 
حضور  زنان  ورزش  در  دارند  مردان 

پیدا نمی کنند؟
چرا باشگاه تراکتورسازی با این سطح 
از محبوبیت باید از کنار ورزش زنان 
باشگاه  چرا  کند؟  عبور  تفاوت  بی 
مردان  فوتسال  در  که  سونگون  مس 
یک قدرت آسیایی است در فوتسال 
زنان تیمی ندارد و نام آن در ورزش 
زنان شنیده نشده است؟ بدون شک، 
تراکتورسازی، مس سونگون، ماشین 
سازی و باشگاه های اسم و رسم دار 

توانند   می  آذربایجان  ورزشی  دیگر 
ورزش  توسعه  در  کلیدی  نقشی 
ایفا  شرقی  آذربایجان  زنان  قهرمانی 
کنند. اگر آن ها و مدیرانشان خود را 
آشکار  ظلمی  این  اند،  کشیده  کنار 
به دختران ورزش دوست آذربایجان 
به  صدایشان  ندارند،  رسانه  که  است 
جایی نمی رسد و مجبور به سر کردن 
با تفکرات حاکم بر باشگاه هایی هستند 
که خود را نماینده تمام آذربایجان می 
تمام ایران می دانند. روایت جدیدی از 

مفهوم کلمه" تمام".

استانی  جنوبی،  خراسان  استان   : قهرماانن 
نظر  از  است که  ایران  در شرق  مرزی 
ترین  جمعیت  کم  از  یکی  جمعیت 
که  طوری  به  است  کشور  استان های 
استان  این  در  نفر  هزار   ۷۸۰ حدود 
است  دلیل  همین  به  می کنند.  زندگی 
که رقم تقریبی ۱۲ هزار ورزشکار زن 
در این استان، آمار قابل قبولی به حساب 
 ۳۰ آمار  به  توجه  با  رقم  این  می آید. 
هزار نفری مجموع ورزشکاران سازمان 
یافته، نشان می دهد ۴۰ درصد مجموع 
زنان  را  جنوبی  خراسان  ورزشکاران 
تشکیل می دهند.در استانی که شاخص 
ترین چهره آن نجمه خدمتی، تیرانداز 
خراسان  دختران  است  ایران  المپیکی 
رشته های دوچرخه سواری  در  جنوبی 
و  هستند  حاضر  کوهستان  لیگ  در 
دختران  جدی  عالیق  از  یکی  فوتسال 
به طوری که خراسان  استان است  این 
فردوس،  شهرهای  از  تیم   ۳ با  جنوبی 
لیگ  در   ۹۸ سال  در  طبس  و  بیرجند 
ممکن  این،  و  یافت  حضور  کشوری 
است آغازی بر پیشرفت فوتسال زنان در 
این استان در سال های آتی و رسیدن به 
لیگ های دسته اول و برتر باشد.حدود 
۲۰۰ ورزشکار زن در خراسان جنوبی، 
ورزشکار سازمان یافته ورزش همگانی 
هستند اما آمار ۲ هزار دختر والیبالیست 
خراسان  است.  معنادار  استان  این  در 
این  از  که  دارد  را  این ظرفیت  جنوبی 
جمعیت برای تبدیل شدن به یک قطب 
به  چیز  همه  گرچه  کند  استفاده  مهم 
امکانات سخت افزاری و دانش مربیان 
و  ژیمناستیک  داشت.  خواهد  بستگی 
پرطرفدار  بعدی  رشته های  بدنسازی 
استان هستند که هر یک حدود ۱۲۰۰ 

نفر را جذب خود کرده اند و تکواندو 
در  نفری   ۷۰۰ مشابه  آمار  با  کاراته  و 
عالقه  مورد  رشته های  بعدی  رده های 
دختران در استان خراسان جنوبی هستند.

در  جنوبی  خراسان  دختران  همچنین 
سال ۹۸ در لیگ یک بسکتبال، لیگ 
لیگ  گروه  زیر  همچنین  و  اسکواش 
وضعیت  آنالیز  داشتند.  حضور  والیبال 
نشان  جنوبی  خراسان  در  زنان  ورزش 

در  استان  این  در  زنان  ورزش  می دهد 
اما  به توسعه   نوپا و عالقمند  وضعیتی 
مواجه با کمبودها قرار دارد. مشارکت 
بخش خصوصی در ورزش زنان در این 
استان سطح پایینی دارد و تفکر قهرمان 
پروری در میان خانواده ها در این استان 
پدیدار  گرچه  است  تقویت  نیازمند 
خدمتی  نجمه  نام  به  چهره ای  شدن 
انگیزه  ایجاد  برای  بزرگ  امتیاز  یک 

دیگر  بود.  خطه  این  دختران  میان  در 
مهسا  جنوبی،  خراسان  شاخص  چهره 
کدخدا ملی پوش والیبال است که در 
لیگ ترکیه شاغل است و لژیونر والیبال 
ایران به حساب می آید. به عبارت دیگر 
بیش  زنان  در خراسان جنوبی، ورزش 
از کمیت بر روی کیفیت متمرکز بوده 
توانایی  آنها  نشان می دهد  این،  است. 

کارهای بزرگ تر در آینده را دارند.

آذربایجان شرقی ؛ تا  همین جا   کافی است؟

خراسان جنوبی ؛ عزم دوازده  هزار نفری
ورزش ایران در سال 98 از نگاه پایگاه خبری ورزش زنان ایران

میخواهید نسخه های قبلی
 قهرمانان را ببینید؟

یک دست صدا ندارد

ثمین عابد خجسته بدمینتون باز برجسته ایران در 
"یادداشت های ثمین " به شرح خاطرات، تجارب 

ورزشی و سفرهای پرشمارش به گوشه و کنار جهان برای 
برگزاری مسابقات خود می پردازد. مشاهده بخش های 

قبلی از طریق iwsports.ir امکانپذیر است

خیلی ها از من می پرسند مهم ترین چیزی که در 
جریان تمرینات در اندونزی یادگرفتی چه بود؟ 

اصل مهم پیشرفت آنها چیست؟
هرچی فکر کردم، هر اندازه البه الی کاغذهای 
دفتر خاطراتم را گشتم تنها یک اصل خیلی مهم 
وجود داشت: موفقیت تنها به دست نمی آید. 
اگر زمینه ساز پیشرفت یکدیگر باشیم، بیشتر و 

بهتر پیشرفت خواهیم کرد.
داریم،  موفقیت  همپای  به  نیاز  موفقیت  برای 
برابر  چندین  پیشرفت  سرعت  که  است  آنجا 
یک  و  همدلی  همکاری،  صداقت،  می شود. 
بازیکنان  ویژگی های  قوی،  هدف  و  انگیزه 
با آنها  اندونزیایی بود که من در زمان تمرین 
متوجه آن شدم. شنیده اید که می گویند: یک 

دست صدا ندارد؟ این کاماًل درست است.
کاش می شد فضای رفاقت و رقابت را از نو 
آموزش دهیم، کاش می شد روابط را درست 
تعریف کنیم و کاش می شد باور کنیم که هر 
کس به نحوی به موفقیت می رسد که خاص و 
مختص اوست. کاش می شد از صمیم قلب به 
نوآموزان آموزش دهیم که موفقیت دیگری، 
شکست تو نیست. موفقیت تو تنها از آن توست 
و هر زمان که با تمام توان تالش کنی نصیبت 
خواهد شد. کاش می شد یک دل و هم رنگ 
می شدیم.کاش می شد باور کنیم که یک دست 

صدا ندارد.
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ثمین عابد خجسته
قهرمان  بدمینتون
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نسیمه غالمی در واکنش به کری خوانی سحر زمانی

 حرف هایمان را در زمین مسابقه می زنیم

مینا بارانی می گوید با برگزاری پلی آف در لیگ فوتسال مخالف بوده است

عطش قهرمانی؛ حفاری در انتظار تمام کردن کار نیمه تمام

قهرماانن : نسیمه غالمی 
ارزشمند  بازیکن 
هیئت  فوتسال  تیم 
خراسان رضوی یکی 
از ارکان موفقیت این 
به  رسیدن  در  تیم 
جمع ۴ تیم برتر لیگ 
او  بود.  فوتسال  برتر 
با  که  است  آماده 
لیگ  گیری  سر  از 
تیمش  به  فوتسال 
برای رسیدن به فینال 
گرچه  کند  کمک 
رفت  بازی  در  آنها 

در مشهد برابر مس رفسنجان 
به تساوی ۲ بر ۲ رسیده اند.

درباره  قزوینی  پوش  ملی 
روزهایش  این  وضعیت 
در  اسفندماه  از  "من  گفت: 
قرنطینه هستم و با برنامه مربی 
بدنسازی تیم ملی فوتسال در 
نظر  به  تمرین می کنم.  منزل 
شود  برگزار  باید  لیگ  من 
هر  برسد.  حقدار  به  حق  تا 
نیمه  ۴ تیم حاضر در مرحله 
نهایی شانس قهرمانی دارند و 

ماه های گذشته زحمت  طی 
کشیده اند و این زحمات باید 
به سرانجام مشخصی برسد. "

سال  "امسال  داد:  ادامه  او 
برای  فوتسالی  نظر  از  خوبی 
از  خودم  هم  و  بود  من 
بودم و هم  عملکردم راضی 
مربیانم رضایت داشتند. برای 
داشتم  توان  در  چه  هر  تیم، 
گذاشته ام و تا آخرین مسابقه 
نیز همین طور خواهد بود. به 
پیراهن  و  هستم  متعهد  تیمم 

بر تن داشته  تیمی را که  هر 
آخرین  تا  آن  برای  باشم 

لحظه تالش می کنم. "
آیا تعویق مسابقات فوتسال 
ملی  تیم  برای  آسیا  قهرمانی 
نسیمه  است؟  فرصت  یک 
در این باره عنوان می کند: " 
این تعویق به دلیل بازگشت 
بهتر  فرصت  و  مصدوم ها 
برای آماده سازی اتفاق مثبتی 
فرشته  و  ملمولی  بود.سهیال 
وضعیت،  این  با  کریمی 

به  بازگشت  فرصت 
دست  به  را  میادین 
می توانند  و  می آورند 
کمک  ملی  تیم  به 
کنند. همه فکر و ذکر 
به  و  تریک   هت  ما 
سومین  آوردن  دست 
در    پیاپی  قهرمانی 
کنار  در  است.  آسیا 
هم هستیم و برای این 
با هم می مانیم.  هدف 

"
نسیمه غالمی در مورد 
زمانی  سحر  اظهارات 
بود هیئت خراسان  که گفته 
باشد  خوشحال  باید  رضوی 
در  رفسنجان  مس  از  که 
گفت:  گرفته  مساوی  مشهد 
" به نظر او احترام می گذارم. 
زمین  در  را  ما حرف هایمان 
دوست  زنیم.  می  مسابقه 
رفت  مسابقه  فیلم  همه  دارم 
در مشهد را ببینند تا مشخص 
شود ما چقدر شانس بیشتری 
برای گلزنی داشتیم. آن روز، 

روز شانس مس بود. "

برتر  لیگ   : قهرماانن 
فوتسال در پایان دور 
رفت مرحله پلی آف 
به دلیل کرونا متوقف 
اهواز  حفاری  شد. 
در  اینکه  از  پس 
دیدار رفت در تهران 
سایپا را شکست داد 
است  امیدوار  حاال 
و  یابد  ادامه  لیگ 
کار نیمه تمام را تمام 

کند.
سرمربی  بارانی  مینا 
حفاری به چیزی جز 

میل  نیست.  راضی  قهرمانی 
واژه های  از  جام  کسب  به 
حفاری  است.  هویدا  بارانی 
در  که  عطشی  به  می خواهد 
شده  شدیدتر  اخیر  سال های 
درباره  بارانی  دهد.  پایان 
پروژه حفاری برای بردن جام 
به خوزستان گفت: "حفاری 
برنامه ریزی  ابتدای فصل  از 

و  مدت  ،بلند  مدت  کوتاه 
الزم  کلی  گذاری  هدف 
را  قهرمانی  کسب  برای 
هدف  یک  این  بود.  کرده 
و  بود  ما  برای  یافتنی  دست 
در هر مقطع زمانی برای آن 
این  حاصل  داشتیم.  برنامه 
جدول  در  قهرمانی  برنامه، 
ما  بود.  مقدماتی  مرحله 
شایسته کسب جام هستیم و 

از  این است که من  واقعیت 
پلی آف  مخالف  فصل  اول 
بخش  در  آف  پلی  و  بودم 
اندکی  اسپانسرهای  زنان که 
در  هم  آن  در  تیم ها  و  دارد 
راه  نیمه  اول فصل و هم در 
به  کمکی  می دهد  انصراف 
لیگ نمی کند.تمام برنامه های 
در  ما  و  بود  شده  محقق  ما 
مسیر قهرمانی قرار داشتیم اما 

اجازه  کرونا  بیماری 
پیشروی به ما نداد."

تمام  مثل  کرونا 
دیگر،  ورزشکاران 
آسیب  حفاری  به 
این  گرچه  است  زده 
همه  برای  شرایط 
مینا  است.  یکسان 
شرایط  درباره  بارانی 
آینده  و  تیم  فعلی 
"در  می گوید:  لیگ 
برنامه  حاضر  حال 
بازیکنان  به  تمرینی 
فوتسال  اما  داده ایم 
و  یک رشته گروهی هست 
باید کنار هم و در  بازیکنان 
وهله  در  کنند.  تمرین  سالن 
است  مهم  همه  اول سالمتی 
که  بگیرند  تصمیم  اگر   اما 
با  هم  ما  یابد  ادامه  مسابقات 
در  پیروزی  برای  توان  همه 
و  نهایی  نیمه  برگشت  بازی 
پایانی  بازی های  همچنین 

تالش خواهیم کرد."

این صدای دختران ورزشکار ایران است

قهرماانن
لژیونرها؛  سرسبد  گل 
کاپیتان  برهانی  مائده 
عضو  و  والیبال  ملی  تیم 
با  اسپور  سامسون  تیم 
در  العاده  فوق  عملکردی 

لیگ ترکیه

پرچمدار  کدخدا  مهسا 
خراسان  زنان  ورزش 
والیبال  لیگ  در  جنوبی 
مونا  است.  شاغل  ترکیه 
آشفته دیگر لژیونر والیبال 

ایران در این کشور است.

کیمیا شوشتری ووشوکار 
جوان ایران این شانس را 
تا  است  آورده  دست  به 
لژیونر ایران در چین باشد. 
در  ایران  ووشوی  آینده 

دستان اوست.

تنها  خسروی  گلنوش 
ایران  زنان  فوتبال  لژیونر 
است که در ترکیه مشغول 
دختری  است.  بازی  به 
ای  آینده  با  و  سرسخت 

روشن در پیش رو.

دوچرخه  یزدانی  سمیه 
سوار جاده ایران به تیمی 
است.  پیوسته  اسپانیایی 
زندگی  در  عطف  نقطه 

حرفه ای رکابزن

we are the

Champions
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یکی  تکواندو  لیگ   : قهرماانن 
کرونا  که  بود  لیگ هایی  از 
را  آن  گرفتن  پایان  اجازه 
نداد. در مرحله دوم و پایانی 
شانس  تیم   ۳ تکواندو  لیگ 
صدر  فتح  و  دارند  قهرمانی 
شاخص  بازیکنان  با  البرز 
خود بیشترین انگیزه را برای 
به  دادن  پایان  و  قهرمانی 
موفقیت های پی در پی لوازم 
در کسب جام،  خانگی کن 

دارد.
فاطمه نورملکی سرمربی فتح 
صدر البرز در مورد نیمه تمام 
ماندن لیگ می گوید: "کادر 
فنی فتح صدر البرز  با برنامه 
ریزی بعمل آمده و ارتباطات 
مجازی تمرینات اعضای تیم 
را دنبال می کند، کما اینکه 
تیم، ملی  ۵۰ درصد اعضای 
پوش هستند و از طریق مربیان 

ملی نیز تمرینات آنها پیگیری 
می شود. "

نشده  باعث  تعطیلی  این  آیا 
خود  انگیزه  البرز  صدر  فتح 
برای کسب جام را از دست 
بدهد؟ نورملکی در پاسخ به 
این سوال می گوید: "ما منتظر 
اعالم نظر ستاد مقابله با کرونا 
مسابقات  گیری  سر  از  برای 
ورزشی هستیم. شرایط برای 
تمام تیم ها یکسان است و به 
اوضاع  شدن  عادی  محض 
مصمم هستیم با قدرت پیش 

برویم و قهرمان شویم. "
سرمربی تیم فتح صدر البرز 
"فتح  کرد:  عنوان  همچنین 
جهت  را  خود  تمایل  صدر 
بین  مسابقات  در  شرکت 
همراه  به  فجر  جام  المللی 
تمام اعضای تیم اعالم کرده 
استقبال  مورد  پیشنهاد  این  و 
که  گرفت  قرار  فدراسیون 
کرونا  موضوع  متأسفانه 
مسابقات را لغو کرد. ما منتظر 
برگزاری  زمان  جدید  اعالم 
ادامه  بر  عالوه  و  هستیم  آن 
با  نیز  مسابقات  این  در  لیگ 
حضور  البرز  صدر  فتح  نام 

خواهیم داشت."

که  شرایطی  در   : قهرماانن 
کاراته  رسمی  های  برنامه 
ویروس  گسترش  دلیل  به 
است  تعطیل  همچنان  کرونا 
به  دست  کاراته  فدراسین 
زده  سازمانی  درون  تغییرات 
و بر این اساس، مریم اسدی 
نایب رییس محبوب سازمان 
لیگ کاراته جای خود را به 
داده  جدیدی  رییس  نایب 
مریم  می رسد  نظر  به  است. 
سمت  در  زودی  به  اسدی 
فعالیت  به  مشغول  جدیدی 
طرف  از  حکمی  طی  شود. 
رییس  طباطبایی  حسن  سید 
الله  کاراته،  فدراسیون 
رییس  نایب  عنوان  به  خالق 
لیگ و مسابقات در  سازمان 
گردید.  منصوب  زنان  امور 
ها  سال  سابقه  که  خالق 
همکاری با فدراسیون کاراته 
نیز  این  از  پیش  دارد،  را 
سازمان  رییسی  نایب  سمت 
به  را  زنان  مسابقات  و  لیگ 
است.مراسم  داشته  عهده 
نایب  اسدی  مریم  تودیع 
رییس پیشین سازمان لیگ و 
مسابقات کاراته زنان و معارفه 
نایب رییس جدید،  در محل 

اشرف  حضور  با  فدراسیون 
امینی نایب رییس فدراسیون 
مومنی  وحید  زنان،  امور  در 
سرپرست دبیری  و ابوالقاسم 
لیگ  سازمان  رییس  پایدار 

برگزار شد.
فدراسیون  چه  آن  طبق 
کاراته گزارش کرده،  اشرف 
امینی نایب رئیس فدراسیون 
از  مراسم  این  در  کاراته 
تالش های مریم اسدی تشکر 
در چند سال  اظهارداشت:  و 
لیگ  برگزاری  شاهد  اخیر 
در  بانوان  کاراته  از  پویایی 
این  که  انشاهلل  بودیم.  کشور 
حضور  با  پس  این  از  روند 
ادامه  جدید  رییس  نایب 
نیز  اسدی  مریم  باشد.  داشته 
را در  فعالیت خود  به زودی 
آغاز  فدراسیون  دیگر  بخش 

خواهد کرد.

منصوریان  شهربانو   : قهرماانن 
در  ایران  برجسته  ووشوکار 
مدال  کرد:  اظهار  گفتگویی 
طالی ۲۰19 ووشوی قهرمانی 
جهان در شانگهای  را به پسرم 
به  تازه  چون  کردم  تقدیم 
دنیا آمده بود و آن موقع سه 
ماهش بود و زیاد در کنارش 
کرونا  مورد  در  او  نبودم.  
بیماری  این  بروز  با  گفت:  
خطرناک با یاری و همراهی 
و  اقالم  از  برخی  همسرم 
تهیه  را  ضروری  مایحتاج 

نیازمندان  به دست  و  کردیم 
مجازی  صفحه  از  رساندیم. 
استفاده  و شهرتم در ورزش 
به  کمکی  بتوانم  تا  می کنم 

مردم بکنم.

توسعه  فنی و  : کمیته  قهرماانن 
گذشته  جلسات  در  فوتسال 
را  ابطحی  سیدمهدی  خود 
ملی  تیم  فنی  مدیر  عنوان  به 
کرده  انتخاب  بانوان  فوتسال 
انتخاب  از  بعد  بود.ابطحی 
از سوی کمیته فنی اقدامات 
ابتدایی فعالیتش در تیم بانوان 
را انجام داد اما آغاز همکاری 
با این تیم در گرو تایید  اش 
و  ورزش  وزارت  حراست 
جوانان است.البته برنامه های 
آماده سازی تیم ملی فوتسال 

تمام رشته ها  مثل  بانوان هم 
به خاطر شیوع کرونا تعطیل 
است و فعال خبری از برگزار 

اردو و تمرین نیست.

خواجوی  زهرا   : قهرماانن 
تیم فوتبال وچان  بان  دروازه 
کردستان در مورد ادامه لیگ 
مسابقات  پایان  اعالم  یا  برتر 
گفته است :  ادامه دادن فصل 
حتی  و  آنها  به  است  ممکن 
فصل آینده مسابقات آسیب 
بزند. به نظرم بهتراست لیگ 

را تمام کنند.
نظرم  به  گفت:  همچنین  او 
سالمتی خیلی مهم تر از کسب 
مقام قهرمانی است. از آنجایی 
که همه تیم ها هزینه کرده اند 

و زحمت کشیده اند جدول را 
با همین نتایج به پایان برسانند.  
ادامه مسابقات هم تغییری در 

جدول ایجاد نمی کند.

            فاطمه نورملکی؛ سرمربی تیم تکواندو فتح صدر البرز:

فتح صدر همچنان برای قهرمانی مصمم است
 تغییر در سازمان لیگ کاراته

مریم اسدی جای خود را به الله خالق داد

نظرات شهربانو منصوریان

مدال طالی جهان را به پسرم تقدیم کردم

مدیر فنی مرد در تیم ملی فوتسال زنان

ابطحی باید توسط حراست تایید شود
زهرا خواجوی دروازه بان تیم فوتبال وچان کردستان

لیگ فوتبال را پایان یافته اعالم کنند

قهرماانن : در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی تکواندو و 
در گروه زنان ناهید کیانی در وزن ۴9- کیلوگرم با 1۰۶.۶9 
امتیاز رده چهل و ششم را به نام خود ثبت کرده است. مهال 
مومن زاده دیگر نماینده این وزن نیز که در مسابقات جهانی 
موفق به کسب مدال نقره شد با کسب ۸1 امتیاز در رده شصتم 
قرار دارد.  در وزن ۶۷- کیلوگرم یلدا ولی نژاد با 1۵۰.1۲ امتیاز 
دیگر  همتی  کیمیا  داده؛  اختصاص  خود  به  را  نوزدهم  رده 
نماینده ایران در این وزن با ۷۷ امتیاز در رده چهل و هشتم 
قرار گرفته است. ملیکا میرحسینی نیز با ۴9.۰۷ امتیاز در جایگاه 
شصت و چهارم قرار دارد و پریسا جوادی نیز با ۲۶.9۲ امتیاز 

در رده صد و چهارم قرار گرفته است.
در وزن ۶۷+ کیلوگرم نیز زهرا پوراسماعیل با ۵9.۸۳ امتیاز 
رده پنجاه و پنجم را به خود اختصاص داده، اکرم خدابنده 
دیگر نماینده این وزن با ۵۲.۸1 امتیاز در رده پنجاه و نهم جای 
دارد. رده بندی فدراسیون جهانی برای دختران تکواندوکار 

ایران بدون تغییر مانده است.

قهرماانن :  موضوع احیای فدراسیون بین المللی زنان کشورهای 
برنامه  از  خبری  اما  شده  مطرح  که  است  مدت ها  اسالمی 
عملیاتی در این زمینه نیست. علت این موضوع مستقیماً به پول 
المللی زنان کشورهای اسالمی  بین  باز می گردد. فدراسیون 
هر اقدامی که بخواهد انجام دهد باید بودجه قابل قبولی در 
اختیار داشته باشد اما مشکل این است که این فدراسیون هنوز 
ردیف بودجه ندارد و در این شرایط که اوضاع اقتصادی و 
ماه قبل  از  بدتر  ماه  تبع آن ورزش، هر  به  مالی در کشور و 
می شود نمی توان به فعالیت شاخص این فدراسیون امیدوار بود 
گرچه فدراسیون بین المللی زنان کشورهای اسالمی به تازگی 
صاحب دفتر و محل استقرار هم شده است. فدراسیون  ورزش 
زنان مسلمان سال 1۳۶9 تشکیل و در ایران آغاز به کار کرد 
اما سال 1۳۸9 فعالیت آن به دالیل سیاسی و نظر دولت وقت و 
نقش فائزه هاشمی رفسنجانی در شکل گیری این فدراسیون، 
برگزارکننده  فعالیت  فدراسیون طی ۲۰ سال  این  ملغی شد. 

چهار دوره »بازی های اسالمی زنان« در ایران بود.

رنکینگ تکواندو؛ بهترین موقعیت برای ولی نژاد فدراسیون زنان مسلمان؛ درگیر ردیف بودجه
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لژیونرهای موفق ورزش 
زنان ایران در سال 98

رده  ترین  تازه  در   : قهرماانن 
جهانی  فدراسیون  بندی 
شطرنج در بخش زنان  سارا 
تنها  خادم الشریعه  سادات 
شطرنج باز ایرانی در بین 1۰۰ 
و  است  جهان  برتر  بازیکن 
همچون   ۲۴9۲ ریتینگ  با 
ماه قبل رتبه 1۴ را در اختیار 
دارد. آتوسا پورکاشیان، مبینا 
علی نسب و میترا حجازی پور 
پس  بعدی  شطرنج باز  سه 
در  هستند.  خادم الشریعه  از 
شطرنج  زنان  کلی  رده بندی 

از  فان  هویی  نیز  جهان   باز 
هند  از  کونرو  هومپی  چین، 
از  گوریچکینا  الکساندرا  و 

روسیه اول تا سوم هستند.
.

رده بندی برترین شطرنج بازان جهان

خادم الشریعه؛ همچنان روی پله 14


	1
	2
	3
	4

