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نشریه دیجیتال  ورزش زنان ایران

خاطره باورنکردنی داور بین المللی فوتسال

وداع با هندبال پس از 15 سال 
پایان مریم یوسفی
خداحافظ یار وفادار

درباره فاطمه کرم زاده
 المپیک اولی تیراندازی از 

قهرمااننبوشهر می آید
مارال ترکمان؛ ستاره جوان فوتسال

گفتگو با نجمه سازنجیان؛ ستاره کویر

پدیده منتقدانش را 
سرافکنده کرد 

شمشیـرباز متوقف 
نمی شـود

فریبا محمدیان در هیئت رئیسه فدراسیون والیبال

بازگشت مادر ؛ خوش به حال والیبال

ناظمی: از داورها خوشم نمی آمد! 
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دیدن نشدن یا بد دیده شدن؟

ما  زنان،  ورزش  در   : قهرماانن 
یک  هر  که  داریم  چهره هایی 
باشند. به خصوص  الگو  می توانند 
ورزشکار  دختران  معموالً  اینکه 
پسران  از  دشوارتر  مراتب  به 
حرفه ای  ورزش  وارد  می توانند 
شوند و رشد کنند و همین یعنی 
عنصری که دیگران را به تحسین 
در  دیگر  عبارت  به  می دارد.  وا 
طی مرحله اول راه  ، قهرمان زیاد 
چه؟ دوم  مرحله  در  اما  داریم 
قبل  یکی دو سال  دارم  به خاطر 
ورزشکاران  از  یکی  تصویر  انتشار 
کانال  یک  در  ملی   تیم های 
تلگرامی با هدف جذب مخاطب و 
با الفاظ رکیک اتفاقی شرم آور بود 
اتفاق که بود؟ فقط  اما مقصر آن 
شخص ورزشکار که اجازه می دهد 
تصاویر شخصی  در فضایی عمومی 
منتشر شود و حتی خود او برای 
می کند  تالش  تصاویر  این  انتشار 
دیده  است  اْلزم  که  ایده  این  با 
دیده  اینکه گاهی  از  غافل  شویْم. 
نشدن بهتر از بد دیده شدن است.
به نظر می رسد فرهنگ سازی در 
رفتار حرفه ای ورزشی به نیاز جدی 
برای جامعه ورزش زنان تبدیل شده 
بخصوص اینکه شبکه های اجتماعی 
یکدیگر  همسایگی  در  را  ما  همه 
زندگی  سبک  است.  داده  قرار 
ورزشکار، مراودات و رفتار آنها در 
فضای مجازی و مسیری که طی 
می کنند در نهایت تعیین می کند 
چه کسی به یک الگو برای دورانی 
طوالنی تبدیل شود یا خیر. البته 
که الگوهای موقت، زیاد داریم. آنها 
که به واسطه مدال هایشان مدتی 
در دید قرار می گیرند و هوادارانی 
جذب می کنند اما انسان در مورد 
ادیات، فراموشکار است و مدال و 
است.  مادی  دستاوردی  قهرمانی، 
انسانی  و  پهلوانی  منش  و  اخالق 
قهرمانان واقعی را می سازد. آنها که 
در اذهان باقی می مانند و سال ها 
پس از رفتنشان، یادشان می کنیم.

حامـد اسماعیلی
سردبیر

قهرماانن  : لیگ برتر فوتبال زنان 
های  چهره  اخیر  های  سال  در 
البته که  شاخصی داشته است. 
دیده  برای  فرصت کمی  ها  آن 
شدن داشته اند به ویژه آن ها که 

در تیم قهرمان بازی نکرده اند.
نژاد چهره  در غرب، زهرا حاتم 
ایران  کرد  دختران  فوتبال  اول 
است. حداقل وفادارترین آن ها به 
خانه. او همچنان به تیم شهرش 
پاالش گاز ایالم وفادار است. در 
قنبری،  زهرا  نام  که  شرایطی 
سارا قمی و اخیرا هاجر دباغی و 
سمیه خرمی به عنوان مهاجمان 
بیرحم فوتبال ایران در سال های 
اخیر مطرح بوده، عبور از نام زهرا 
حاتم نژاد غیر ممکن است. در 
دورانی که فوتبال زنان در شبکه 
های اجتماعی کمی مطرح شد 
زهرا حاتم نژاد احتماال کمتر از 
دید  در  بودن  مزیت  از  سایرین 

اگر  بوده است.  بهره مند  عموم 
حاتم  زهرا  از  قبلی  تصور  هیچ 
نژاد ندارید کافی است مهاجمی 
را تصور کنید چارچوب شناس، 
با آمار گل فوق العاده، در خدمت 

تیم و متعصب.
تمام 98 پس  نیمه  لیگ  او در 
از 2 فصل دوری از تیم شهرش، 
تیم  این  به  ایالم  گاز  پاالیش 
بازگشت. تقریبا 2 فصل با شکوه 
کردستان  ملل  راهیاب  در  را 
داشت. پاالیش گاز در لیگ 98 
در شرایطی که کرونا در فاصله 
4 هفته به پایان، لیگ را متوقف 
کرد تیم پنجم جدول بود. تیمی 
که لیگ را خوب آغاز کرد و بهتر 

از همیشه بود.
ادامه لیگ به صالح نیست

وقفه  با  دارد  عقیده  نژاد  حاتم 
ادامه  افتاده  اتفاق  که  طوالنی 
نیست:  صالح  به  دیگر  لیگ 
را  بازیکنانش  "تیمی که ۳ ماه 

در اختیار داشته چطور می تواند 
به لیگ باز گردد؟ شاید بچه های 
غرب کشور از محیط باز و شرایط 
برای تمرین در  بهتری  طبیعی 
وضعیت کرونا، بهره مند باشند 
شهرهای  فوتبالیست های  اما 
آپارتمان  یک  در  که  بزرگ 
زندگی می کنند و برخی مجبور 
تمرین  بام  پشت  روی  بوده اند 
لیگ  به  می توانند  چطور  کنند 
برگردند؟ از طرف دیگر، تیم ها در 
لیگ فوتبال زنان به اندازه کافی 
بازیکنان  همه  و  ندارند  بازیکن 
هم سطح و شرایط نزدیک به هم 
ندارند. از نظر مالی نیز، 4 مسابقه 
دیگر به معنای هزینه های بیشتر 
که  است  باشگاه هایی  برای 

مشکل مالی دارند."
خداحافظی؟ هنوز کار دارم

او همیشه یک گلزن درجه یک 
بوده است. حتی در ۳0 سالگی، 
او هر سال پخته تر و کامل تر 
می شود. می گوید: " تا جان در 
فوتبال  خدمت  در  هست  بدن 
بازی  فوتبال  هستم. من عاشق 
کردن هستم و این کاری است 
که به آن عشق می ورزم. هر روز 
باانگیزه تر می شوم. به وضعیت 
بدنی و آمادگی ام واقف هستم 
و کنار گذاشتن فوتبال برای من 
و  آینده  برای  است.  زود  خیلی 
کسب عنوان برترین گلزن لیگ 
زمانی  می خواهم  دارم.  برنامه 
فوتبالم را به پایان برسانم که باز 
به عنوان یک  اوج کارم  هم در 

مهاجم باشم."
فوتبال  به  وفادار  ای  چهره  او 
می  حساب  به  ایران  غرب 

تیمش  درباره  نژاد  حاتم  آید. 
بازگشت  "در  کند:  می  عنوان 
تیم  از  خوبی  حمایت  ایالم،  به 
در  دلسوزی  مسئوالن  و  شد 
کنار این تیم بودند و این برای 
به  امسال  بود.  همه ما دلگرمی 
تنهایی حدود 40 میلیون تومان 
ما  تیم  بدنسازی  وسایل  هزینه 
شد.پاالیش گاز ایالم تیمی است 
که به استثنای یک بازیکن ۱4 
ساله از تبریز، تمامی نفرات آن 
دختران کردزبان ایالم و اطراف 
آن هستند. در لیگ 98 تا پیش 
از نیمه تمام ماندن لیگ در رده 
این  اگر  و  گرفتیم  قرار  پنجم 
رتبه را نهایی تلقی کنیم تیم ما 
نسبت به لیگ 9۷ که هفتم شد 
پیشرفت داشت. از اینکه در ایالم 
ایالم  بودم.  راضی  کردم  بازی 
شهر من است و از بازی کردن 
لذت  ایالم  گاز  پاالیش  برای 

بردم."
و این صحبت های پایانی زهرا 
همه  از   " است:  نژاد  حاتم 
پرسنل دوست داشتنی و دلسوز 
قدردانی  ایالم  گاز  پاالیش 
می کنم. پاالیش گاز ایالم شاید 
تنها ارگانی باشد که تا این حد 
پای فوتبال زنان ایستاده است. 
مدیران  ایالم،  فوتبال  هیئت  از 
مربیان،  و جدید،  قدیم  عامالن 
بازیکنان و سرپرست تیم و همه 
درک  را  تیم  این  که  کسانی 
هستند  آن  پشت  و  می کنند 
قدردانی می کنم. همه آنها سنگ 
تمام گذاشتند و این کار جمعی 
 98 لیگ  در  تیم  موفقیت  به 

انجامید."

4 3

تاریخ ساز تکواندو ؛ 12 سـال بعد

سـارا    رفـت
سارا    برگشت

3
یادداشت سردبیر

کامبک به سبک شماره 14 فیده

زهرا حاتم نژاد در 30 سالگی
از همیشه آماده ترم!

مهاجم پاالیش گاز ایالم خواستار پایان لیگ است

دیدگاه

قهرماانن : ماه ها پس از آنکه فریبا محمدیان پس از خدماتش در 
به  و  خارج  ورزش  وزارت  ساختمان  از  جوانان  و  ورزش  وزارت 
کارهای عمدتاً آموزشی اش مشغول شد حاال همه چیز برای اینکه 
ورزش زنان ایران دوباره از وجود او بهره مند شود فراهم شده است.

برای آنها که دغدغه ورزش زنان را دارند حکم مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان در خصوص انتضاب فریبا محمدیان به عنوان 
عضو هیات رییسه فدراسیون والیبال یک خبر خوش است. به ویژه 
اینکه فدراسیون والیبال در پی عدم ثبات مدیریتی نتوانست در 
بخش زنان سازماندهی مناسبی در حد و اندازه داشته های انسانی 
والیبال دختران ایران داشته باشد. ایده های موثر فریبا محمدیان 
بدون شک به زودی به کمک والیبال زنان ایران خواهد آمد. بله، 

او یک نفر است اما به اندازه یک فدراسیون عریض و طویل کارآمد 
است، حمایت وزارت را پشت سر خود دارد و والیبال با او می تواند 
وارد دوران جدیدی حداقل در زمینه تدوین طرح جامع توسعه 
والیبال زنان ایران مبتنی بر داشته های والیبال در استان ها و امور 
برای  امید  را سفیر  فریبا محمدیان  اینکه  دلیل  زیربنایی شود. 
والیبال زنان می دانیم به دوران باشکوه حضور او در راس ورزش 
زنان ایران، طرح هایی که برای دگرگونی ورزش زنان به اجرا درآمد 
و نگاه مادرانه وی به دختران ورزشکار ایران باز می گردد. واقعیت 
این است که او هرگز به تنهایی یک مسئول نبوده است. آنچه 
از فریبا محمدیان سراغ داریم تلفیقی از دلسوزی، دانش، تجربه 
و شجاعت است. در مورد والیبال، عیان است که رشته محبوب 
دختران ایران، در سال های اخیر نه برنامه بلند مدتی داشته و 
نه امکان استفاده از همه ظرفیت واقعی خود. با نگاه بلندی که از 
فریبا محمدیان سراغ داریم او بانی سازماندهی والیبال زنان خواهد 
شد. والیبال ایران گرچه رو به جلو حرکت کرده اما شتاب پیشرفت 
کند است. به همین دلیل است که کاپیتان مائده نگران آینده 
است، مهسا صابری با دلشوره از سال های آتی تیم ملی صحبت 
می کند و ستون تیم ملی بیش از حد بر پایه باتجربه ها و قدیمی ها 
استوار است. در روزهایی که قحطی نیروهای کارآمد در ورزش 
زنان محسوس است بازگشت محمدیان به صحنه، فانوسی پرنور 

است در تاریکی.

بازگشت مادر ؛ خوش به حال والیبال

از آشتی کنان خادم همراه با سارا خوش جمال فکری ؛ المپین نخستین
الشریعه چه کسی 

بیشتر نفع برد؟

صفحه 2



قهرماانن : مارال ترکمان متولد سال ۸۱ 
استعداد  فوتبال  در  قدر  آن  است. 
داشت که در ۱۱ سالگی به تیم ملی 
فوتبال زیر ۱۴ سال فراخوانده شد و 
از آن زمان به بعد همیشه در لیست 
تیم های ملی بود تا زمانی که تصمیم 

گرفت به جای فوتبال، فوتسال بازی 
گذشته  سال  تا  گرچه  مارال  کند. 
شناخته  فوتبالیست  یک  عنوان  به 
او  که  است  این  واقعیت  اما  می شد 
از ۸ سالگی فوتسال بازی می کرده. 
سرانجام پس از سال ها فوتبال بازی 

مکان  نقل  همسایه  رشته  به  کردن 
کرد که از کودکی با آن عجین بود. 
از  یکی   ۹۷ فوتبال  برتر  لیگ  در 
بازیکنان تیم قدرتمند راه یاب ملل 
مریوان بود. تیمی یکدست و موفق که 
در نهایت با سکوی چهارم، لیگ ۹۷ 
را به انتها رساند و مارال جوان در آن 
تیم در میانه میدان یکی از چهره های 
درخشان تیمش و تمام لیگ بود. در 
تابستان ۹۸ به شکلی اتفاقی و غیر 
منتظره تصمیم گرفت فوتسال بازی 
کند پس به سایپا پیوست و شاگرد 
نیلوفر اردالن شد. حضور در سایپا به 
مارال ترکمان این فرصت را دارد تا در 
کنار بهترین های فوتسال بازی کند. 
حضور در کنار فرشته کریمی، آرزو 
صدقیانی زاده و دیگران در نخستین 
فوتسال  برتر  لیگ  در  حضور  فصل 

برای هر بازیکنی یک رویا است.
موفقیت مارال با سایپا در لیگ ۹۸ 
سبب شد او به تیم ملی بزرگساالن 
"کمتر  مارال می گوید:  دعوت شود. 
کسی فکر آن را می کرد که در سال 
بتوانم به تیم ملی دعوت شوم.  اول 
و  توانستم  اما  نمی توانم  می گفتند 

که  همان ها  برای  هایش  شرمندگی 
من را باور نداشتند، باقی ماند. "

تیم  بزرگساالن،  ملی  تیم  کنار  در 
نیلوفر  مربیگری  با  هم  جوانان  ملی 
اردالن تشکیل شد و تیم جوانان در 
مسابقات آسیای مرکزی شرکت کرد. 
جوانان  تیم  کاپیتان  ترکمان  مارال 
بود، با این تیم قهرمان شد و عنوان 
ارزشمندترین بازیکن تورنمنت را به 

دست آورد. 
موفقیت او سبب شد او در گزینش 
برترین های ورزش زنان ایران در سال 
۹۸ در بخش آینده سازان در میان 
برترین ها قرار گیرد. به نظر می رسد 
او جایگزینی مناسب برای نسلی است 
که به تدریج به مراحل پایانی بازی 
تاج و تخت آسیایی می رسد. سایپا با 
مارال ترکمان یکی از ۴ تیم حاضر در 
مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال 
است. در لیگ ناتمام، سایپا در بازی 
رفت نیمه نهایی مغلوب حفاری شد 
آنها  شود  گرفته  سر  از  لیگ  اگر  و 
را  شدن  فینالیست  فرصت  آخرین 
مارال  می کنند.  جستجو  اهواز  در 
درباره لیگ ۹۸ می گوید: ."از حضور 

در سایپا راضی هستم. به تدریج در 
و  سن  کم  از  یکی  افتادم.  جا  تیم 
سال ترین بازیکنان تیم هستم و از 
حمایتی که بازیکنان بزرگ تر از من 
کردند تشکر می کنم. زمانی که وارد 
سایپا شدم، فوتبالی بازی می کردم و 
آرزو صدقیانی زاده و اعظم آخوندی 
به من کمک کردند. فرشته کریمی 
او  حضور  و  بود  من  الگوی  همیشه 
به من کمک کرد که پیشرفت کنم. 
اعضای  تمامی  ام،  خانواده  قدردان 
تیم ملی فوتبال و همچنین کتایون 
خسرویار که پشتیبانم بودند هستم. "

در  ترکمان  مارال  لحظات  بهترین 
در  او  به درخشش  مربوط  سال ۹۸ 
مسابقات آسیای مرکزی و همچنین 
پیروزی های دلچسب سایپا هستند. 
بخش  نجات  پیروزی  جریان  در  او 
برابر نامی نو اصفهان که حکم حضور 
سایپا در جمع ۴ تیم برتر را امضا کرد 
گل دوم را به ثمر رساند. ." پیروزی 
بزرگی بود. هم بعد از گلم و هم پس 
اندازه  بی  بازی،  این  در  پیروزی  از 
خاطره  بازی،  آن  بودم.  خوشحال 

انگیزترین بازی سال برای من بود."

زمانی که کیمیا علیزاده، کمی 
پیش از موفقیت بزرگش روی 
شیاپ چانگ المپیک ریو قدم 
می گذاشت در حقیقت راهی 
سال   ۸ که  داد  می  ادامه  را 
قبل، سارا خوش جمال فکری 
آن را آغاز می کرد. در المپیک 
200۸ پکن، سارا اولین دختر 
در  که  بود  ایرانی  تکواندوکار 
کرد.  می  شرکت  المپیک 
و  برد  را  اش  مراکشی  حریف 
سپس به یانگ از چین تایپه 
باخت. آن هم در یک چهارم 
نهایی و در یک قدمی حضور 
المپیک.  برتر  نفر  در جمع ۴ 
زندگی این است. برای کیمیا 
خواست و برای سارا نخواست. 
های  بازی  در  بعد  سال   2 او 
در  دوباره  گوانگجو  آسیایی 
بار  این  و  خاک چین جنگید 

صاحب مدال برنز شد. 
قهرماانن : ۱2 سال پس از حضور 
در  فکری  جمال  خوش  سارا 
المپیک 200۸ ، او از تکواندو 
مربی  نه  است.  گرفته  فاصله 
است و نه مدعی. بی سر و صدا 
و آرام، مشغول است به دنبال 
کردن آن چه ذهن و روحش 
به او می گوید. در مقطع دکترا 
ورزشی  بیومکانیک  رشته  در 
مرکز  در  و  تحصیل  مشغول 
به  مشغول  تندرستی  پایش 
گرفته  تصمیم  است.  فعالیت 
مربی نباشد اما دوری از عشق 
این  بیاورد؟  تاب  چگونه  را 
چنین است که در هفته، یکی 
تفریحی  صورت  به  باری  دو 

تمرین می کند.
رنگی دگر، نه رنگ 

دیروز
اتمسفر تکواندوی ایران تغییر 
سارا  برای  زمانی  است.  کرده 
مهروز  و  فکری  جمال  خوش 
ساعی هورا می کشیدیم، بعد 
نوبت به اکرم خدابنده و کیمیا 
امثال  حاال  و  رسید  علیزاده 
مهال مومن زاده و کوثر اساسه 

آینده را شکل می دهند.
در  فکری  جمال  سارا خوش 
این باره می گوید : "جو حاکم 
بر تکواندو و به طور کلی ورزش 

زنان در زمان ما نسبت به امروز 
کاماًل متفاوت بود. این تفاوت 
هم از نظر امکانات مطرح است، 
هم از نظر سطح فنی تمرینات. 
خاصی  امکانات  زمان  آن  در 
روانشناس،  فیزیوتراپی،  بابت 
حتی  و  تغذیه  ماساژور، 
تمرینات  سالن های  تجهیزات 
به شکل امروزی وجود نداشت. 
با پیشرفت علم تکواندو، همه 
این  و  است  کرده  تغییر  چیز 

تفاوت طبیعی است."
ها  نسل  تفاوت  درباره  او 
عنوان می کند : "نسل امروز 
با نسلی که در دوران ما وجود 
دارند.  تفاوت  کاماًل  داشتند 
العاده  فوق  ظرفیت های  امروز 
بر  عالوه  که  می بینیم  ای 
فیزیک مناسب، توانایی ذهنی 
این  و  دارند  هم  کارآمدی 
کلیدی  ورزشکار،  یک  برای 
است. فضای مجازی و توسعه 
کمک  تکواندو  به  رسانه ای 
تکواندوکار  امروز  است.  کرده 
فیلم  به  می تواند  ما  جوان 
روز  برنامه های  مسابقات، 
تمرینی و جمعی از مربیان و 
دسترسی  دیگر  تکواندوکاران 
داشته باشد، رسانه ها به تکواندو 
دوران  در  اما  می کنند  کمک 
ما، تنها چیزی که موجود بود 
کتاب هایی بود که آموزش های 
محدودی را در علم تمرین ارائه 
می کرد.امروز می بینیم که یک 
تکواندوکار جوان به راحتی از 
مدال  و  جهان  طالی  کسب 
المپیک صحبت می کند. این، 
روانی  و  ذهنی  توان  از  نشان 
تکواندوکار ما دارد. این می تواند 
باعث پیشرفت ما شود. باور اگر 
کمرنگ باشد، حرکت ورزشکار 
به سمت موفقیت دشوار است 
درگیر  من  که  دورانی  در  و 
این  بودم  ام  ورزشی  دوران 
را  امروز  قدرت  و  رنگ  باور 
کاماًل  شرایط  نداشت.تکواندو 
جدیدی دارد. سبک مسابقات 
نیست  مثل گذشته  قوانین  و 
و به سمت تکامل پیش رفته 
هوگوی  همین  شما  است. 
در  ببینید.  را  الکترونیکی 
بود  جنگ  تکواندو  ما،  زمان 

وقتی  دشوار.  گرفتن  امتیاز  و 
وارد زمین مسابقه می شدید 
باید خودتان را برای یک نبرد 
آماده می کردید. امروز، تکواندو 
ماهیت مبارزه ای سابق خود را 
ندارد و یک تماس پا، منجر به 
امتیاز می شود. البته باز هم با 
ما  بچه های  قوانین،  تغییرات 
را  جنگندگی  این  دارند  نیاز 

داشته باشند."
مربیگری از پزشکی هم 

دشوارتر است
سارا  جای  کسی  هر  شاید 
به  بود  فکری  جمال  خوش 
می  پیش  مربیگری  سمت 
کند  می  احساس  او  اما  رفت 
برای این کار مناسب نیست.: 
و  دارم  را  مربیگری  "مدارک 
حتی  هستم.  مربی  نوعی  به 
در مقطعی ۴ ماهه هم افتخار 
عنوان  به  ملی  تیم  در  حضور 
مربیگری،  اما  داشتم  را  مربی 
با وجود اینکه شغل مقدس و 
باارزشی است اما بسیار دشوار 
برای  کردم  احساس  و  است 
به  شاید  نیست.  مناسب  من 
باشد  من  گرایی  کمال  دلیل 
که می خواهم یا در کاری وارد 
شدم  وارد  وقتی  یا  و  نشوم 
بازده را داشته  در آن بهترین 
کار  تنها یک  مربیگری  باشم. 
فنی نیست بلکه یک یا چند 
در  را  خود  روح  و  جسم  نفر، 
اختیار شما قرار می دهند و این 
است.  مسئولیت حساس  یک 
و  دارد  پیچیده  روانی  انسان، 
شما باید بدانید در هر موقعیت 
چه رفتاری داشته باشید. این، 
و  توان  تمام  که  است  شغلی 
فکر مربی را می گیرد. به عقیده 
به  نسبت  مربی  یک  کار  من 
مربی  است.  دشوارتر  پزشک 
است  حاضر  که  بپذیرد  باید 
این  در  گرفتن  قرار  بهای 
پرداخت  را  حساس  موقعیت 
به  ترین  بینانه  واقع  اگر  کند. 
نگاه  مربیگری  شریف  شغل 
از مربیان  کنیم، حمایت الزم 
ارزش  و  می گیرد  صورت  ما 
باید  که  وفاداری  و  احترام  و 
برای مربیان قائل شد به ندرت 
این  بر  عالوه  می شود.  یافت 

نظر  از  هم  خودم  موضوعات، 
ذهنی به پختگی الزم نرسیدم 
و فکر می کنم هر کسی نباید 

مربی شود."
مهم  طی مسیر است نه

مقصد
گذشته  بابت  حسرتی  سارا 
مدتی  تا  گوید  می  اما  ندارد 
نتوانسته  که  این  حسرت 
با  را  بگیرد  مدال  درالمپیک 
"زمانی   : است  داشته  خود 

المپیک  در  که 

و  کردم  شرکت  پکن   200۸
مدال نگرفتم این حسرت من 
را  خودم  توان  تمام  من  بود. 
گذاشتم. مطمئن بودم که اگر 
بیشتر از حریفانم تالش نکرده 
کار  هم  آنها  از  کمتر  بودم 
نکردم. به همین دلیل در پکن، 
بود.  مدال  کسب  من  انتظار 
در بازی های آسیایی گوانگجو 
مدال گرفتم اما می دانستم آن 
قدر آمادگی ندارم که بتوانم در 
حاضر  لندن   20۱2 المپیک 
باشم و یکی از رویاهایم این بود 
که خودم را به المپیک 20۱۶ 
ریو برسانم. این مربوط به سال 
20۱۱ بود و چیزی در حد رویا 

و نه یک ایده واقع بینانه.
زمان  آن  در  حسرت  این   
دیگر  امروز  اما  داشت  وجود 
این حد  به  با من نیست زیرا 
از شناخت رسیده ام که مهم 
میزان تالش و خواستن است 
نه این که الزاما به هدف برسید. 
مهم این است که تمام کاری 
که از دستتان بر می آید انجام 

موفقیت  این،  نظرم  به  دهید. 
با  بخواهد  که  این  نه  است 
عنوان و مدال تعریف شود. هر 
درس  یک  زندگی  در  اتفاقی 
پیمودن  برای  کمکی  و  است 

راه زندگی."
زود دیر می شود

ورزش  دوران  گوید  سارا می 
او  است.  محدود  حرفه ای 
به  را  این   ": کند  می  عنوان 
همه ورزشکاران می گویم که 
قدر لحظات موفقیت و افتخار 
را بدانند. همه چیز به سرعت 
رو به زوال می گذارد در حالی 
مدت  تا  کنیم  فکر  شاید  که 
طوالنی، روزهای شیرین پایدار 
فیزیولوژیکی  ظرفیت  است. 
ورزشکار به تدریج افت می کند 
را  خود  اثرات  آسیب ها  و 
رباط  زمان  آن  در  می گذارند. 
ACL من نیمه پاره بود و این 
روی روان من اثر گذاشته بود. 
آن  در  من  فاکتور  بزرگترین 
اما  بود  ام  قدرت ذهنی  زمان 
توان جسمانی مدت زیادی در 
خدمت توان ذهنی باقی نمی 

ماند."
می خواستم بخشی از 
یک کار بزرگ باشم

را  المپیک  در  حضور  سارا 
بزرگترین اتفاق و شیرین ترین 
اش  ورزشی  زندگی  لحظه 
می داند. او می گوید : "مریم 
آذرمهر مربی من در آن زمان 
می گفت که المپیک بزرگترین 
میدان ورزشی دنیا است و غول 
های دنیا در آن حاضر هستند و 
حاال تو هم یکی از این غول ها 
هستی و باید نمایشی در شان 
و شخصیت المپیک ارائه دهی. 
حضور   به  میدان  این  زیبایی 
ملیت و نژادهای مختلف بود و 
همه آن ها در اوج بودند. این که 
در رقابت با بهترین ها باشید و 
خود را در میان آن ها ببینید،  
زیباست بی توجه به این که چه 
زده  رقم  شما  برای  ای  نتیجه 
خواستم  می  کودکی  از  شود. 
بخشی از یک کار بزرگ باشم و 
آن کار بزرگ، المپیک و خاطره 

فراموش نشدنی زندگیم شد."
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 مارال ترکمان؛ پدیده منتقدانش را سرافکنده کرد

یخ   ساز  تکوانـدو تار
12 سال بعد؛ با خاطرات پکن 2008

در شرایطی که الهام 
فرهمند هافبک میانی 
وچان  فوتبال  تیم 
کردستان گفته که در 
مورد برنامه سال ۹۹ 
خود تصمیمی نگرفته 
ها  زمزمه  اما  است 
این است که ذوب آهن قصد دارد  از  حاکی 
به زودی به او پیشنهادی برای لیگ ۹۹ ارائه 
کند. ذوب آهن می داند که سپاهان فرهمند را 
نمی خواهد و فرهمند نیز دوست دارد در شهر 
خود و همسرش، اصفهان حضور داشته باشد. 
بدین ترتیب ذوب آهن ممکن است مقصد آتی 

ستاره سابق سپاهان لقب گیرد.

فینال لیگ بسکتبال 
منتظر  همچنان 
تعیین تکلیف وضعیت 
کرونا است. فدراسیون 
دارد  قصد  بسکتبال 
مسابقه گروه بهمن و 
را  شهرگرگان  بانوان 
در تهران و بدون تماشاگر برگزار کند اما هنوز 
مجوز برگزاری این بازی را ندارد. به نظر می 
رسد این بازی برگزار خواهد شد و فدراسیون 
هر اندازه که نیاز باشد برای برگزاری آن صبور 
فدراسیون  است.  عالقالنه  این،   . بود  خواهد 
عالقه ای به درگیری حاشیه ای با هر دو تیم 

مدعی قهرمانی ندارد.

و  ورزش  وزارت 
جوانان در نامه ای به 
وزارت اطالعات از این 
خواسته  خانه  وزارت 
دالل  موضوع  است 
تابعیت  تغییر  های 
را  ایرانی  ورزشکاران 
دنبال کند. این موضوع در ورزش مردان شایع 
بوده اما گفته می شود در ورزش زنان نیز به 
است. موضوع  داشته  بی صدا جریان  شکلی 
تالش برای انتقال یک دختر کاراته کا به یکی 
از کشورهای منطقه چندی پیش مطرح و البته 
در نطفه خفه شد. موضوعی که ممکن است با 

درخواست وزیر بی ارتباط نباشد.

مسابقه شطرنج برق 
با  فیده  آنالین  آسای 
ویلهلم  یادبود  عنوان 
 2۶ از  اشتیاینیس 
لغایت 2۸ اردیبهشت 
سایت  میزبانی  به 
حضور  با   2۴ چس 
20 بازیکن مطرح جهان در دو بخش آزاد و 
بانوان برگزار خواهد شد. این مسابقه با کنترل 
زمان 3 دقیقه به عالوه 2 ثانیه طی ۱۸ دور 
برگزار می شود. حضور سارا خادم، مگنوس 
لیم  کوانگ  لی  گریشوک،  کارلسن،الکساندر 
،پیتر اسویدلر، شهریار ممدیارف، کاترینا الگنو، 
الکساندرا کاستنیوک ، انتوانتا  استفانوا و شونگ 

یی تان  در این مسابقه قطعی شده است.

کای  کاراته  علیپور  رزیتا 
در  مازندرانی  پوش  ملی 
خود  نظر  اظهار  ترین  تازه 
به سایت فدراسیون کاراته 

تا  است:  گفته 
شیوع  از  پیش 

ویروس کرونا یک مرحله 
انتخابی  رقابت های  از 
باقی  توکیو  المپیک 
متأسفانه  که  بود  مانده 

به خاطر مشکل کرونا لغو شد. من اگر در این 
مسابقات شرکت می کردم، قطعاً می توانستم 
سهمیه المپیک را از طریق رنکینگ به دست 
آورم. چرا که تنها به 3۷0 امتیاز نیاز داشتم. 
اگر این مسابقات برگزار شد که هیچ، اگر نه 
برگزار  پاریس  در  انتخابی  دیگر  مرحله  یک 
می شود. در این میدان به سه نفر اول ، سهمیه 
المپیک تعلق می گیرد. با شناختی که از خودم 
المپیکی  برای  زیادی  شانس  دارم،  رقبایم  و 

شدنم قائل هستم.

فرهمند به ذوب آهن می رود؟

برگزاری فینال؛ تنها گزینه بسکتبالی ها

دالل های تغییر تابعیت در تنگنا

خادم الشریعه در مسابقات آنالین برق آسا

علیپور : شانس زیادی برای المپیک دارم
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پرورش  در  یزد  چه  اگر   : قهرماانن 
است  موفق  استانی  شمشیرباز 
نجمه  شدن  شمشیرباز  زمینه  اما 
شکل  خانواده  درون  از  سازنجیان 
شمشیرباز  نجمه،  برادران  گرفت. 
بودند و او هم به این رشته جذاب 
 ۱۴ اتفاق  این  می شود.  عالقمند 
شد  سبب  و  داد  رخ  قبل  سال 
جمع  به  بالفاصله  مستعد،  نجمه 
ملی پوشان اضافه شود و حاال ۱۲ 
سال است که در اردوهای ملی و 
مسابقات برون مرزی برای ایران به 

میدان می رود.

این نظر نجمه است : "اگر روزی 
به گذشته بازگردم و فرصت داشته 
باشم که زندگی ام را از نو بسازم، باز 
هم انتخاب من شمشیربازی است. 
با شمشیربازی زندگی کرده ام و این 
رشته بخشی از زندگی من است."

این سوال وجود دارد که چرا یزد 
در شمشیربازی تا این اندازه بازیکن 
جدی  گذاری  سرمایه  است.  ساز 
روی این رشته از زمان ورودش به 
یزد سبب شد یزد به یک قطب در 
این رشته تبدیل شود. با این وجود 
نجمه سازنجیان معتقد است میزان 
قهرمان سازی در شمشیربازی یزد 

نسبت به گذشته به شدت کاهش 
یافته است و موتور بازیکن سازی 
مثل  دیگر  یزد  در  رشته  این  در 
سابق کار نمی کند. این شاید یک 
زنگ خطر برای رشته ای باشد که 
یزد در آن یک پایگاه قدرت بوده 

است.
سازنجیان درباره آن چه در سال 
عنوان می کند  او گذشت  بر   98
"سال 98 برای من سال خوبی   :
برای  آماده شدن  در حال  ما  بود. 
کسب  و  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
کرونا  که  بودیم  المپیک  سهمیه 
باعث تعویق آن شد.. در حال حاضر 

طبیعتاً مثل سایر ورزشکاران، وقت 
آزاد بیشتری دارم. سعی کرده ام در 
در  نشود.  ایجاد  اخاللی  تمریناتم 
منزل تمرین می کنم و روزانه ۲ بار 
در تمرین هستم. جایی را هم برای 
شمشیربازی  تخصصی  تمرینات 
دور  فنی  کار  از  تا  کرده ام  مهیا 

نمانم."
مسیر سابریست ها از آینده ورزش 
ایران، از راهی می گذرد که نجمه 
سازنجیان و رفقا آن را هموار کرده 
های  خانه  از  که  فنسرهایی  اند. 
زنده کردن  برای  اند.  برخاسته  ما 

خاطرات گذشته. خاطرات ۱976.

ملی  تیم  به  الشریعه  خادم  سارا   : قهرماانن 
شطرنج بازگشته است. نفر چهاردهم رنکینگ 
در صفحه شخصی  پستی  زمستان 98  فیده، 
ندارد  قصد  دیگر  که  و گفت  کرد  منتشر  اش 
متولی  و  است  ملی  اسمش  که  مسابقاتی  در 
آن فدراسیون شطرنج یا وزارت ورزش هستند 
شرکت کند. او حاال نظرش را تغییر داده. همانند 
هر کس دیگری او این حق را دارد که نظرش 

را عوض کند. 
پستی که در زمان خداحافظی اش منتشر کرد 
این بود: "از این پس از حضور در هرگونه مسابقه 
ملی که تحت نظر فدراسیون، وزارت ورزش یا 
یا  پوش  ملی  عنوان  به  باشد،  المپیک  کمیته 
نماینده یا هر چیز دیگری که بنامند، انصراف 
نیست.  ملیتم  تغییر  معنای  به  این  می دهم. 
شطرنج یک ورزش فکریست و دنیای عجیبی 
دارد. من می خواهم در فضایی آرام، بدون فشار و 
استرس و تهدید، فقط و فقط روی کارم تمرکز 
کنم. نمی گذارند، نمی فهمند و نخواهند فهمید. 
ببینند  باید  که  کسانی  برای  تصمیمم  دالیل 
این  و  ببینند  نمی خواهند  شاید  است،  روشن 
تصمیم آنهاست نه من! من فعاًل قصد مهاجرت 

ندارم و کسی هم حق ندارد من را وادار 
به ماندن یا رفتن کند. "

حاال با حال و هوایی تازه در فدراسیون 
را  نظرش  گرفته  تصمیم  او  شطرنج، 
تغییر دهد. این بازگشت به طور آشکار 
نشان می دهد او با تفکرات حاکم در 
فدراسیون شطرنج مشکل داشت. سارا 
خادم الشریعه به طور کلی کم حرف 
می زند و اهل حاشیه هم نیست. با این 
حال، انتظار برای بهبود اوضاع تصمیم 
سنجیده تری در آن زمان بود تا انتشار 
پستی برای خداحافظی. وداعی که بی 
سرانجام بود و به کامبکی به سبک سارا 
انجامید. البته که این بازگشت اتفاقی 
ملی  تیم  کمک  به  او  است.  جذاب 
فدراسیون  در  که  زمانی  آمد.  خواهد 

شطرنج حاضر شد تا نوعی آشتی کنان شکل 
و  ایران  ورزش  برای  پیروزی  نوعی  بگیرد، 
ورزش  دولتی  بخش  گرفت.  شکل  حاکمیت 
از رفتن کیمیا علیزاده و میترا حجازی پور و 
داستان هایش با فدراسیون جهانی جودو آسیب 
دیده بود و حاال حفظ سارا در تیم ملی یک برد 

به حساب می آید. بهتر بگویم. یک مرهم.

این چنین شد که حضور سارا در فدراسیون 
شطرنج خبری شد که از بخش خبری سیما و 
رسانه های عمومی پربازدید سردرآورد و تالش 
برای بولد کردن آن، فراتر از حد طبیعی بازگشت 
یک ورزشکار به تیم ملی اش بود. سارا خادم 
الشریعه بازگشته است. در انبوه خبرهای ناامید 
کننده و سریالی، این بازگشت یک خبر خوش 

است. بهتر بگویم. باز هم یک مرهم .
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قهرماانن : تیراندازی ایران در المپیک 
یکی  دارد.  اولی  المپیک  توکیو، 3 
دومی  ساله،   ۱8 صادقیان  آرمینا 

نفر  و  تپانچه  در  رستمیان  هانیه 
سوم، دختر جوانی از بوشهر. فاطمه 
تیرانداز  از ۴ دختر  یکی  زاده  کرم 
توکیو  المپیک  در  که  است  ایران 
متولد  او  بود.  خواهد  حاضر 
است که در ۱0  آذر 77   5
در  را  تیراندازی  سالگی 
بوشهر آغاز کرده است. نکته 
جالب در مورد تیرانداز جوان 
المپیکی این است که رشته 
مورد عالقه او شمشیربازی 
که  این  دلیل  به  اما  بوده 
بوشهر  در  شمشیربازی 
به سمت  او  نداشته  وجود 

تیراندازی می رود و به آن عالقمند 
فاطمه  پیشرفت  مسیر  شود.  می 
او  زاده خیلی زود هموار شد.  کرم 
به سرعت به جمع استعدادهای ملی 
امروز  او  پبوست.  ایران  تیراندازی 
دانشگاه  بدنی  تربیت  دانشجوی 
و  خوب  آشپز  یک   ، تهران  الزهرا 
افتخار بوشهر و تیراندازی ایران در 

المپیک آینده است.
سال زیبای 98

و  ایران  برای  اندازه  هر   98 سال 
ایرانی نازیبا بوده برای فاطمه کرم 
رفته  پیش  جذاب  و  شیرین  زاده 
جام  از  مرحله  چهارمین  در  است. 
اولین  برای  او   ، آلمان  در  جهانی 
بار گام به جام جهانی گذاشت و با 
رکورد 6۲7.7 جایگاه هفدهم  رشته 
رشته  در  کرد.  کسب  را  متر   ۱0
 ۱۱65 رکورد  با  متر   50 خفیف 
چهل و چهارم شد و این عملکرد به 
معنای ارتقای رکوردهای کرم زاده 

بود.
فاطمه سپس به جام جهانی برزیل 
با  متر  رشته ۱0  در   و  شد  اعزام 
رکورد 6۲6.9 باز هم هفدهم شد اما 
با رکورد  در رشته خفیف 50 متر 

۱۱67 جایگاه ۲۴ را به دست آورد 
و تا در رشته خفیف ارتقای رکورد 
داشته باشد. قسمت جذاب داستان 
در جایی در نزدیک ترین فاصله به 
زادگاهش رخ داد.  مسابقات قهرمانی 
آسیا در قطر آخرین مسابقات کسب 
سهمیه بود . فاطمه در ۱0 متر با 
رکورد 6۲8.۱ راهی فینال شد. تیم 
به  فینال  او در  و  برنز گرفت  ایران 
مقام هشتم رسید. در 50 متر خفیف 
با رکورد ۱۱73 راهی فینال شد و 
در فینال برای کسب سهمیه، رتبه 
پنجم کافی بود و بدین ترتیب، قطر 
سکوی رسیدن فاطمه به بزرگترین 
موفقیت ورزشی اش شد. او سهمیه 
المپیک را کسب کرد و در قطر هم 
در هر ۲ رشته، ارتقای رکورد داشت. 
اردوی  و  دانمارک  آزاد  تورنمنت 
هانوفر آخرین برنامه او در سال 98 
با  از کابوس کرونا. حاال  بود. پیش 
تعویق المپیک، فاطمه کرم زاده باید 
برای شرکت در رویداد مهم دوران 
ورزشی اش یک سال صبر کند. این 
فرصت، می تواند زمانی برای پخته 
تر شدن او باشد. فرصتی برای امید 

بیشتر به او در خاک ژاپن.

حامد اسماعیلی
سردبیر

قرار بود شمشیرباز شود ؛ تیرانداز المپیکی شد

فاطمهکرمزاده؛المپیکاولیتیراندازیازبوشهرمیآید

سارا   رفت ؛ سارا    برگشت
از آشتی کنان خادم الشریعه چه کسی بیشتر نفع برد؟

THE    FENCER
شمشیرباز متوقف نمی شود

تالش آخـر "1"
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

سال ۲۰۱۷، ایران میزبان اولین مسابقات بین 
المللی جوانان بود، که در استان سمنان برگزار 
می شد. این مسابقات برای من و برای تیم ملی 
مسابقه ای مهم و جزء آخرین مسابقات بین 
المللی رده سنی جوانان بود که می توانستم در 
آن شرکت کنم. از نظر من اولین ها و آخرین 
ها هرگز از ذهن پاک نمی شوند و به گونه ای 
همیشگی  جایگاهی  انسان  زندگی  تاریخ  در 
پیش  خوب  خیلی  چیز  می کنند.همه  پیدا 
می رفت. اردوی آمادگی برای مسابقه اول در 
تهران برگزار شد و هفته آخر در سمنان به 
انجام رسید. تا روز آخر تمرینات تهران حس 
خیلی خوبی داشتم، آماده بودم و انگیزه زیادی 
مسموم  نامشخصی  علت  به  اینکه  تا  داشتم 
شدم. شبی که قرار بود به همراه تیم به سمنان 
برویم از ساعت ۱۱ شب تا ۳ نیمه شب در 
فدراسیون  و  بودم  درمان  درگیر  بیمارستان 
بدمینتون اجازه داد که با ۲ روز تاخیر همراه 

یکی دیگر از مربیان عازم سمنان شوم.
هرگز فراموش نمی کنم که آن ۲ روز چقدر 
سخت گذشت. بدنم آب زیادی از دست داده 
بود و میلی به غذا نداشتم و ضعف زیادی بر 
من حاکم شده بود. این، تنها مسمومیت نبود 
بلکه به نوعی بیماری ویروسی مبتال شده بودم.
از طرفی تنها ۵ روز تا مسابقات زمان داشتم 
و قصد نداشتم این فرصت را از دست بدهم. 
مادرم تمام مدت از من پرستاری می کرد شاید 
اگر مراقبت های او نبود، ضعیف و ضعیف تر 
می شدم. ۲ روز گذشت و زمان حرکت رسیده 
بود اما من هنوز ضعیف بودم و توان تمرین 
نداشتم. صبح راهی سمنان شدیم و در تمرین 
صبح حاضر شدم. بدنم حدود ۳۰ دقیقه توان 
و تحمل فشار تمرین را داشت ولی بعد دوباره 
دچار سر درد و ضعف شدم. مربیان تیم ملی 
اجازه دادند که عصر در تمرین حاضر نشوم و 
استراحت کنم اما حتی این استراحت هم فایده 
ای نداشت، هر چه زمان بیشتر سپری می شد 
بیشتر ناتوان می شدم، تا اینکه سرپرست تیم 
با هماهنگی با فدراسیون با خانواده ام تماس 
گرفتن د و پدرم ساعت ۲ نیمه شب به سمنان 
رسید تا برای بهبود به تهران بازگردم. ۴ روز تا 

شروع مسابقات باقی مانده بود.

یادداشت های ثمین )11(

ثمین عابد خجسته
قهرمان  بدمینتون

With Samin

پاورلیفتینگدرانتظارمجوز
یا وزنه برداری قدرتی  قهرماانن :  پاورلیفتینگ 
با  بسیاری  شباهت های  که  است  ورزشی  یک 
وزنه برداری دارد. در ایران زنان زیادی به رشته ی 
پاورلیفتینگ عالقه دارند اما هنوز مجوز قانونی 
مسئوالن  است.  نشده  صادر  رشته  این  برای 
فدراسیون فدراسیون بدنسازی تیر 96 نامه ای به 
وزارت ورزش ارسال کردند و خواستار ارائه مجوز 
برای فعالیت این رشته شدند اما جوابی دریافت 
نکردند. بیش از ۲ سال از بی جواب ماندن نامه 
 98 بهمن  در  دیگر  بار  فدراسیون  و  گذشت 
خواستار مجوز برای این رشته شد. در جواب نامه 
مسئوالن وزارت  خواستار طراحی لباس مناسب 
شدند تا در این باره تصمیم گیری کنند. لباس 
فوق توسط طراحان لباس و با نظارات فدراسیون 
زاد  فرهادی  بار  این  اما  شد  طراحی  بدنسازی 
برای دادن وقت جهت مشاهده و بررسی دقیق تر 
لباس طراحی شده پاسخی نداد تا کماکان تکلیف 
این رشته نامشخص بماند. در شرایط کنونی اگر 
گروهی برای مسابقا ت به خارج از کشور اعزام 
شود اقدامی غیر قانونی است. زهره مرزوقی نایب 
رئیس فدراسیون بدنسازی در گفت و گویی با 
ایسنا گفت: »این رشته طرفداران زیادی در میان 
بانوان ایرانی دارد و از پتانسیل بسیار خوبی برای 
بردن  پی  برای  برخورداریم«.  موفقیت  کسب 
اواخر  به  نگاهی  می توان  مرزوقی  اظهارات  به 
سال 96 انداخت، رقابت هایی که در استانبول 
ترکیه برگزار شد و تیم پاورلیفتینگ ایران مقام 

قهرمانی را کسب کرد.

مائده برهانی کاپیتان 
والیبال  ملی  تیم 
در  که  زمانی  گفت:  
تیم دانشگاه آزاد بودم 
دادکان«  »محمد 
ورزش  وقت  معاون 
این دانشگاه با جذب 
ملی پوش 35 ساله ژاپنی موافقت کرد اما یک 
هفته مانده به حضور او گفت که سن او زیاد 
بازیکن  این  با شرمساری  است. مجبور شدم 
را رد کنم و دادکان حتی از من عذرخواهی 
هم نکرد.  پولی که قرار بود به بازیکن خارجی 
بدهند پس از قهرمانی بین اعضای تیم تقسیم 

شد اما تلخی آن برای من باقی ماند.

داور  ناظمی  گالره 
فوتسال  المللی  بین 
است  گفته  ایران 
بوده  بازیکن  وقتی 
خوشش  داوران  از  از 
نمی آمده و هرگز فکر 
یک  که  نمی کرده 
روزی داور شوم. او گفته برادرش کوپال ناظمی 
داور فعلی لیگ برتر مردان،  به داوری فوتبال 
عالقه داشت و من را سه سال در آزمون داوری 
ثبت نام کرد و فرار می کردم و آزمون نمی دادم 
اما سرانجام در سال 79 تسلیم شدم و در یک 
کالس داوری که 5 نفر شرکت کننده داشت 

شرکت کردم و آزمون دادم.

فریبا صادقی سرمربی 
تیم والیبال ذوب آهن 
اخالق  گوید  می 
مهم  بسیار  من  برای 
همین  برای  و  است 
بازیکنان به من لقب 
زیرا  داده اند  دیکتاتور 
از والیبالیست ها انتظار دارم تا همچون سرباز 
باید به رعایت انضباط  در تیم عمل کنند و 
و شرایط جدید بپردازند. اگر بازیکنی دیر به 
انضباطی  مجازات  درصد  برسد ۱00  تمرین 
برای او در نظر می گیریم. بیرون از بازی همه 
با هم صمیمی هستیم و در زمینه شغلی و 
می کنم. کمک  آنان  به  شخصی  مشکالت 

جعفری  مرضیه 
فوتبال  تیم  سرمربی 
گفت:  بم  شهرداری 
به  سالگی   ۱7 در 
عنوان اولین سرمربی 
بم  شهرداری  تیم 
راه اندازی  را  تیم  این 
کردم. متاسفانه سال ۱38۲ همه بازیکنانم در 
حادثه تلخ زلزله جان سپردند. ناامید نشدم و 
یکسال بعد دختران تیم را جمع کردم و در 
سال 8۴ قهرمان استان شدیم. در دسته سه در 
مسابقات کشوری حضور یافتیم و با قهرمانی به 
دسته ۲ صعود کردیم. جعفری اکنون سرمربی 
پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران است و این 

حاصل بردباری او طی سال ها است.

بندر  ملوان  و  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مربی 
زنان  فوتبال  تیم  شدن  منحل  گفت:  انزلی 
ملوان سیاه ترین و زن ستیزترین تصمیمی بود 
که اتفاق افتاد و برای من دردناک بود از اینکه 
به راحتی نادیده گرفته شدیم.  او همچنین 
در مورد علی کفاشیان صحبت کرده است و 
گفته : کفاشیان در برنامه 90 که تا یک ربع 
به چهار صبح طول کشیده بود گفت که من 
را نمی شناسد در حالی که من مربی تیم ملی 
آن زمان بودم. در سال 9۲ من در جلسه ای 
با فریده شجاعی و کفاشیان بودم. من در آن 
کفاشیان  و  بودم  جوانان  تیم  سرمربی  زمان 
شوم.   بزرگساالن  تیم  سرمربی  تا  کرد  اصرار 
اردوی  سه  برگزاری  برای  خودم  ماشین  با 
تبریز  و  قائمشهر  گرگان،  در  استعدادیابی 
ماه کار  از سه  بعد  رفتم.  این شهرها می  به 
خیلی راحت کفاشیان در برنامه 90 گفت که 
ایراندوست هرگز نمی شناسم و جلسه ای هم 
نداشتیم و قراردادی نداریم. این خاطره تلخی 

برای من است.

خاطره جالب برهانی از دادکان

ناظمی : از داورها خوشم نمی آمد!

به من می گویند دیکتاتور

بازیکنانم را در زلزله بم از دست دادم

بازخوانی  نظر کفاشیان درباره ایراندوست

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


                                   وداع با هندبال پس از 15 سال پرخاطره
پایان مریم یوسفی ؛ خداحافظ یار وفادار

برنامه ریزی فدراسیون والیبال برای لیگ جدید

چه تیم هایی در لیگ والیبال 99 غایب هستند؟

هندبالیست  برای  زمان   : قهرماانن 
رسیده  پایان  به  ملی  تیم  ارزشمند 
است. پس از سال ها حضور در تیم ملی 
ایران و استمرار در لیگ، مریم یوسفی 
هندبالیست برجسته تیم ملی و باشگاه 
تاسیسات دریایی تهران با انتشار پستی 
در صفحه شخصی اش اعالم کرد که از 
دنیای حرفه ای کناره گیری کرده است.
آسیا  سطح  در  ایران  هندبال  گرچه 
اما  نبوده  آفرین  افتخار 
تیم ملی، سربازانی جان بر 
کف داشته است. امروز به 
عرق هایی که مریم یوسفی 
برای تیم ملی ایران ریخته 
و عمری که به پای هندبال 
احترام  گذرانده  ایران 
می گذاریم. در باب مظلومیت دختران 
ملی پوش ورزش ایران همین بس که 
خبر خداحافظی آنها به ندرت به رسانه ها 
برابری حرف  از  اندازه  هر  می یابد.  راه 
تعریفی  این،  که  است  پرواضح  بزنیم، 
این  کار  باطن  برای ظاهرسازی.  است 
است که مظلومیت دختران ما عمیق تر 
این  با  از آنی است که تصور می شود. 
حال امروز، روز قدردانی از تالش های 

به خاطر  را  او  که  است  یوسفی  مریم 
خواهیم سپرد گرچه فرصت کمی برای 

دیدن نمایش او وجود داشت.
آخرین  در  باتجربه  هندبالیست 
با  همراه   ۹۸ برتر  لیگ  در  حضورش 
تیمی  تهران،  دریایی  تاسیسات  تیم 
که سال ها در آن حضور داشت به مقام 

سوم لیگ رسید.
به  او  که  شد  اعالم  حال  همین  در 
هیئت  رئیسی  نایب  سرپرست  عنوان 
هندبال استان تهران انتخاب شده است. 
بدین ترتیب او بالفاصله پس از جدایی 
از هندبال به عنوان بازیکن، در سمت 
اکنون  او  بازگشت.  به هندبال  دیگری 
مسئولیتی وسیع تر و کاماًل متفاوت با 
سال های گذشته پیش روی خود می 

بیند.
او متولد سوم مهر 6۹ در ارومیه است. 
دوران هندبالی مریم یوسفی از سال ۸4 
آغاز شد زمانی که در 15 سالگی برای 
هما در لیگ  بازی کرد و با هما قهرمان 
شد. تیم هایی که مریم یوسفی در 15 
سال حضور در لیگ هندبال در آن ها 
بازی کرده ، در تمامی دوره ها در بین 

3 تیم  اول بوده اند.
پس از هما، 2 سال در نفت تهران بازی 

کرد. در سال ۸7 برای دانشگاه آزاد و در 
۸۸ برای پرسپولیس بازی کرد. در ۸۹ 
برای مجید به میدان رفت و در سال 
۹0 بار دیگر برای پرسپولیس به میدان 
رفت. در سال های ۹1 و ۹2 به ترتیب 
برای بیمه رازی و ثامن الحجج تهران 
تاسیسات  به  از سال ۹3  و  بازی کرد 
دریایی تهران پیوست و برای مدت 6 
پایان دوران حرفه ای اش در  تا  سال 
این تیم ماند. نکته مهم در مورد مریم 
یوسفی این است که او در تمام این 15 
سال فقط 2 بار قهرمان شده است. یک 
بار در سال اول با هما و بار دوم، 11 
سال بعد با تاسیسات دریایی در جریان 
تساوی هفته آخر در تهران برابر نفت و 

گاز گچساران. 
ملی  تیم  اولین  در  ملی،  عرصه  در 
مریم  ایران،  هندبال  تاریخ  جوانان 
یوسفی بازیکن تیم ملی در سال 2007 
اولین  بعد  سال   3 بود.  قزاقستان  در 
حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا در 
رده بزرگساالن را باز هم در قزاقستان 
دوره  در 3  زمان،  آن  از  و  تجربه کرد 
دیگر مسابقات قهرمانی آسیا در 2012 
و 2015 اندونزی و  2017 کره جنوبی 

به میدان رفت.

درباره  یوسفی 
اش  خداحافظی 
"خداحافظی  گفت: 
خاصی  علت  من 
سالمت  نداشت. 
بودم، انگیزه داشتم، 
می توانستم  هنوز 
و  می کنم  بازی 
نبود.  هم  فشاری 
فقط می خواستم در 
خداحافظی  زمانی 
هم  هنوز  که  کنم 
در  و  باشم  اوج  در 
و  خوب  حال  یک 
خوش  خاطره ای  با 

دوران حرفه ای را به پایان برسانم. "
آیا پیشنهاد مسئولیت تازه در هیئت 
مریم  تصمیم  سبب  تهران  هندبال 
یوسفی برای خداحافظی شده است. او 
می گوید: "این یک تصمیم آنی نبود. 
یک سال قبل به آن فکر کرده بودم و 
قصد داشتم که لیگ ۹۸ آخرین فصل 
حضورم باشد. پیشنهاد سرپرستی نایب 
رئیسی هیئت هندبال تهران ارتباطی 
این  اگر  نداشت.  ام  خداحافظی  به 
پیشنهاد هم نبود، تصمیم داشتم که از 

شروعی،  هر  کنم.  خداحافظی  هندال 
پایانی دارد و اکنون، زمان پایان بود. "

مریم یوسفی درباره مسئولیت جدید 
نایب  "پیشنهادی در مورد  می گوید: 
رئیسی شد و چون قصد داشتم حوزه 
کاری ام را تغییر دهم. همه هدف این 
است که کمکی به جامعه هندبال شود. 
بازیکن  عنوان  به  ها  این کمک مدت 
پیش  فرصت  این  حاال  و  شد  انجام 
آمده تا در جایگاه جدیدی به دختران 
هندبالیست استان تهران کمک کنم."

فدراسیون   : قهرماانن 
دارد  قصد  والیبال 
از  پس  بالفاصله 
عبور از بحران کرونا 
و  برتر  لیگ های 
و  مردان  یک  دسته 

زنان را برگزار کند.
است  حالی  در  این 
که تیم های متقاضی 
حضور در لیگ برتر 
نسبت  ابتدا  باید 
حساب  تسویه  به 
کادر  و  بازیکنان  با 
سپس  و  اقدام  خود 

به ثبت نام در لیگ مبادرت 
این  شرایط  این  در  ورزند. 
از  که  است  مطرح  سوال 
میان تیم های حاضر در لیگ 
۹۸ کدام تیم ها در لیگ ۹۹ 

حضور خواهند داشت.
لیگ والیبال ۹۸ با شرکت 
اغلب  و  شد  برگزار  تیم   ۹
تیم های حاضر در لیگ ۹۸ 

لیگ  در  فراوان  احتمال  به 
خواهند  شرکت  نیز   ۹۹
داشت. تیم قعرنشین اطلس 
بینی  پیش  که  است  تیمی 
شرایط  به  توجه  با  می شود 
موجود در لیگ ۹۹ شرکت 
نکند. هولدینگ اطلس همه 
بازی های فصل ۹۸ را باخت 
این  از  حاکی  شنیده ها  و 
در  دیگر  اطلس  که  است 

شرکت  زنان  والیبال  لیگ 
نمی کند. افق قم نیز که قرار 
است در لیگ برتر مردان ۹۸ 
ممکن  باشد  داشته  شرکت 
است تیم زنان خود را برای 
تیم  فدای  هزینه ها  کاهش 
مردان کند. به همین دلیل 
در  قم  افق  مورد حضور  در 
پیش  نمی توان  جدید  لیگ 
بینی مطلقی داشت. 7 تیم 

لیگ  در  حاضر  دیگر 
شانس  جملگی   ۹۸
تداوم  برای  زیادی 
 ۹۹ لیگ  در  حضور 
دارند و اگر قرار باشد 
تیمی از لیگ انصراف 
دهد ممکن است این 
فارس  ستارگان  تیم 
تیم ها  سایر  باشد. 
جدی  مالی  مشکل 
حضور  تداوم  برای 
حال  عین  در  ندارند. 
اقتصادی  مشکالت 
در ایران ادامه دارد و 
این موضوع بر لیگ ۹۹ سایه 
خواهد افکند. بعید است در 
تغییری  بازیکنان  دستمزد 
صورت گیرد و اگر انصرافی 
در کار باشد به طور مستقیم 
باشگاه ها  مالی  مشکالت  به 
بود. مشکلی  مرتبط خواهد 
که تازه نیست اما عمیق تر 

از گذشته است.

این صدای دختران ورزشکار ایران است

قهرماانن
جریان  در   97 مهرماه 
پیروزی خانگی تاسیسات 

برابر سپاهان اصفهان
تیمش  و  او  که  زمانی 
از  نافرجام  دفاعی  پی  در 

قهرمانی بودند

در  سکو.  روی  تماشاگر 
خانگی  دیدار  جریان 
تاسیسات برابر ذوب آهن 
اصفهان در لیگ 98. او به 
دلیل مصدومیت به میدان 

نرفت.

تصاویر  اولین  از  یکی 
ثبت شده از او در دورانی 
که لیگ شمایل کنونی را 
نداشت و مریم یوسفی در 
ای  حرفه  های  سال  آغاز 

خود بود

جریان  در  مصدومیت 
دیدار هفته هفتم لیگ 97 
مشهد  سازه  اشتاد  برابر 
در تاالر هندبال تهران که 
او را مدتی از میادین دور 

کرد.

آخرین  و  دومین  از  پس 
باشگاهی  دوران  قهرمانی 
دریایی  تاسیسات  با  اش 
در تهران در جدال نزدیک 

با گچساران و الرستان

we are the

Champions
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قهرماانن :  داستان زندگی الهه 
تیراندازی  قهرمان  احمدی 
قالب  در  جهان  و  ایران 
از  »الهه«  رادیویی  مجموعه 
رادیو نمایش پخش می شود.  
الهه در هفت قسمت توسط 
شده  نوشته  کولیوند  زهرا 
آن  مقدم  نمینی  مهدی  و 
است.  کرده  کارگردانی  را 
الهه  رادیویی  مجموعه  در 
مهرخ  چون  هنرمندانی 
افضلی، سیما خوش چشم، 
اصغر  علی  فرضی،  سعیده 

رفیعیان،  شیوا  دریایی، 
صفا  مهماندوست،  مهرداد 
آقاجانی و ماندانا اصالنی به 

ایفای نقش می پردازند.

رضایی  عاطفه   : قهرماانن 
مس  فوتسال  تیم  سرمربی 
نظری  اظهار  در  رفسنجان 
مربیان  است  گفته  جالب 
می گفتند  کرمان  استان 
سرمربی تیم ملی هر 2 سال 
من  چرا  اما  می کند  تغییر 
به عنوان سرمربی تیم مس 
و  تغییر نمی کنم  رفنسجان 
13 سال است که در این تیم 
مانده ام. آن ها نمی دانند که 
من از خیلی چیزها گذشتم 

تا به اینجا رسیدم.

هدایت  با  رفسنجان  مس 
عاطفه رضایی شانس زیادی 
در  شدن  فینالیست  برای 

لیگ نیمه تمام ۹۸ دارد.

درخشانی  فاطمه   : قهرماانن 
فدراسیون  رییس  نایب 
زنان  کشتی  گفت:  کشتی 
در  و  دارد  زیادی  ظرفیت 
سال ۹۸ موفقیت تاریخی را 
در آلیش زنان بدست آوردیم.  
درخشانی در مورد برنامه های 
  ۹۹ سال  در  زنان  کشتی 
تقویم  اینکه  از  گفت:  پس 
جدید اتحادیه جهانی کشتی 
خود  برنامه های  شد،  اعالم 
از قبیل برگزاری کالس های 
مربیگری و داوری، مسابقات 

قهرمانی  و انتخابی، برگزاری 
اردوها و حضور در رقابت های 
برون مرزی را اعالم خواهیم 

کرد.

پخش از رادیو نمایش

زندگی الهه احمدی داستان رادیویی شد

می گویند چرا پس از 13 سال عوض نمی شوی

اظهار نظر جالب سرمربی مس رفسنجان
منتظر برنامه اتحادیه جهانی کشتی هستیم

درخشانی: موفقیت آلیش تاریخی بود

گفت:  زنان  فوتبال  ملی  تیم  نیا   ظهرابی  سارا   : قهرماانن 
نادیده  را  زنان  خوزستان،  استان  فوتبال  هیئت  مسئوالن 
می گیرند و حتی با کنایه عنوان می کنند که مگر زنان تیم 
ملی فوتبال هم دارند. آنان تیشه به ریشه فوتبال ما زدند و 
آن را نابود کردند. مسئولی که تمام فوتبال استان زیر نظر 
اوست  و نداند که تیم ملی فوتبال زنان از سال ۸7 تشکیل 
شده است و خوزستان این همه ملی پوش و بازیکن فوتبالی 
خوب دارد به چه دردی می خورد. سار ظهرابی نیا که در لیگ  
۹۸ عضو تیم هیئت  البرز بود در مورد جنجال سال گذشته 
دیدار در اصفهان نیز گفته است: یکی از بدترین خاطره های 
فوتبالی من همان دعوای جنجالی به همراه اهانت های بسیار 
بود. بدلیل حواشی که پیش آمد  و فحاشی بازیکنان ذوب 
زیرا یک  فوتبال زده شدم.  از  لحظه ای  و مصدومیتم  آهن 
طرفه ما را قضاوت کردند و عکس هایی منتشر شد که بنظر 
تمامی مقصر این دعوا تیم ما بود. ظهرابی یک فصل برای 

ملوان و 5 فصل برای شهرداری سیرجان بازی کرده است.

قهرماانن :   میترا چین سری سرمربی تیم فوتسال نامی نو در 
لیگ برتر گفت: 15 سال در تکواندو مربی و بازیکن بودم و 
پنج دوره در سطح استان اصفهان قهرمان شدم. اما بعد از 
مدتی در فوتسال نیز موفق به گذراندن دوره های مربیگری 
شدم و حتی به کادر فنی تیم ملی نیز راه یافتم. او ادامه داد: 
از سال 73 تا 74 تکواندوکار بودم؛ تا سال ۸0 بازیکن و مربی 
بودم و از ۸0 تا ۸7 فقط سرمربی تکواندو بودم. در کیوروگی 
)مبارزه( حق خوری زیاد بود اما در پومسه در اصفهان خیلی 
خوب کار می شد. در همان باشگاهی که تکواندو کار می کردم 
کالس آموزشی فوتسال برگزار می شد و شرکت کردم. قرار 
بود فوتسال زنان در اصفهان تعطیل شود. ما گفتیم که این 
رشته را دوست داریم و به من گفتند اگر قبول کنم می توانم 
در این رشته مربیگری کنم. هم در فوتبال و فوتسال کارت 
مربیگری گرفتم و مدرس هر 2 رشته بودم. از صبح تا 2 بعد 
از ظهر فوتسال تمرین می کردم و 4 تا 7 شب در تکواندو 

بودم.

حمله لفظی ظهرابی نیا به هیئت فوتبال خوزستان مورد عجیب چین سری ؛ قهرمان تکواندو!

 TOP
FIVE

پنج نما از مریم یوسفی 
پیش از وداع با هندبال

قهرماانن : بر اساس آمار منتشر 
و  ورزش  کل  اداره  شده 
 32 یزد  استان  جوانان 
و  زنان  از  نفر   551 و  هزار 
دختران استان در رشته های 
توسط  ورزشی  مختلف 
سازماندهی  جذب،  هیات ها 
بیمه  خدمات  زیرپوشش  و 
همچنین  گرفتند.   قرار 
زن  ورزشکاران  از  نفر   12
مختلف  اردوهای  به  استان 
که  شدند  دعوت  ملی  تیم 
را  اردود  مراحل  موفقیت  با 

استان  گذاشتند.  سر  پشت 
و  ورزشی  هیات   4۸ یزد 
62 هزار ورزشکار مرد و زن 
زیرپوشش بیمه ورزشی دارد.

ورزش زنان در استان ها

سهم ورزش زنان یزد ؛ 33 هزار ورزشکار
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قهرماانن : مارال ترکمان متولد سال ۸۱ 
استعداد  فوتبال  در  قدر  آن  است. 
داشت که در ۱۱ سالگی به تیم ملی 
فوتبال زیر ۱۴ سال فراخوانده شد و 
از آن زمان به بعد همیشه در لیست 
تیم های ملی بود تا زمانی که تصمیم 


گرفت به جای فوتبال، فوتسال بازی 
گذشته  سال  تا  گرچه  مارال  کند. 
شناخته  فوتبالیست  یک  عنوان  به 
او  که  است  این  واقعیت  اما  می شد 
از ۸ سالگی فوتسال بازی می کرده. 
سرانجام پس از سال ها فوتبال بازی 


مکان  نقل  همسایه  رشته  به  کردن 
کرد که از کودکی با آن عجین بود. 
از  یکی   ۹۷ فوتبال  برتر  لیگ  در 
بازیکنان تیم قدرتمند راه یاب ملل 
مریوان بود. تیمی یکدست و موفق که 
در نهایت با سکوی چهارم، لیگ ۹۷ 
را به انتها رساند و مارال جوان در آن 
تیم در میانه میدان یکی از چهره های 
درخشان تیمش و تمام لیگ بود. در 
تابستان ۹۸ به شکلی اتفاقی و غیر 
منتظره تصمیم گرفت فوتسال بازی 
کند پس به سایپا پیوست و شاگرد 
نیلوفر اردالن شد. حضور در سایپا به 
مارال ترکمان این فرصت را دارد تا در 
کنار بهترین های فوتسال بازی کند. 
حضور در کنار فرشته کریمی، آرزو 
صدقیانی زاده و دیگران در نخستین 
فوتسال  برتر  لیگ  در  حضور  فصل 


برای هر بازیکنی یک رویا است.
موفقیت مارال با سایپا در لیگ ۹۸ 
سبب شد او به تیم ملی بزرگساالن 
"کمتر  مارال می گوید:  دعوت شود. 
کسی فکر آن را می کرد که در سال 
بتوانم به تیم ملی دعوت شوم.  اول 
و  توانستم  اما  نمی توانم  می گفتند 


که  همان ها  برای  هایش  شرمندگی 
من را باور نداشتند، باقی ماند. "


تیم  بزرگساالن،  ملی  تیم  کنار  در 
نیلوفر  مربیگری  با  هم  جوانان  ملی 
اردالن تشکیل شد و تیم جوانان در 
مسابقات آسیای مرکزی شرکت کرد. 
جوانان  تیم  کاپیتان  ترکمان  مارال 
بود، با این تیم قهرمان شد و عنوان 
ارزشمندترین بازیکن تورنمنت را به 


دست آورد. 
موفقیت او سبب شد او در گزینش 
برترین های ورزش زنان ایران در سال 
۹۸ در بخش آینده سازان در میان 
برترین ها قرار گیرد. به نظر می رسد 
او جایگزینی مناسب برای نسلی است 
که به تدریج به مراحل پایانی بازی 
تاج و تخت آسیایی می رسد. سایپا با 
مارال ترکمان یکی از ۴ تیم حاضر در 
مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال 
است. در لیگ ناتمام، سایپا در بازی 
رفت نیمه نهایی مغلوب حفاری شد 
آنها  شود  گرفته  سر  از  لیگ  اگر  و 
را  شدن  فینالیست  فرصت  آخرین 
مارال  می کنند.  جستجو  اهواز  در 
درباره لیگ ۹۸ می گوید: ."از حضور 


در سایپا راضی هستم. به تدریج در 
و  سن  کم  از  یکی  افتادم.  جا  تیم 
سال ترین بازیکنان تیم هستم و از 
حمایتی که بازیکنان بزرگ تر از من 
کردند تشکر می کنم. زمانی که وارد 
سایپا شدم، فوتبالی بازی می کردم و 
آرزو صدقیانی زاده و اعظم آخوندی 
به من کمک کردند. فرشته کریمی 
او  حضور  و  بود  من  الگوی  همیشه 
به من کمک کرد که پیشرفت کنم. 
اعضای  تمامی  ام،  خانواده  قدردان 
تیم ملی فوتبال و همچنین کتایون 
خسرویار که پشتیبانم بودند هستم. "


در  ترکمان  مارال  لحظات  بهترین 
در  او  به درخشش  مربوط  سال ۹۸ 
مسابقات آسیای مرکزی و همچنین 
پیروزی های دلچسب سایپا هستند. 
بخش  نجات  پیروزی  جریان  در  او 
برابر نامی نو اصفهان که حکم حضور 
سایپا در جمع ۴ تیم برتر را امضا کرد 
گل دوم را به ثمر رساند. ." پیروزی 
بزرگی بود. هم بعد از گلم و هم پس 
اندازه  بی  بازی،  این  در  پیروزی  از 
خاطره  بازی،  آن  بودم.  خوشحال 


انگیزترین بازی سال برای من بود."


زمانی که کیمیا علیزاده، کمی 
پیش از موفقیت بزرگش روی 
شیاپ چانگ المپیک ریو قدم 
می گذاشت در حقیقت راهی 
سال   ۸ که  داد  می  ادامه  را 
قبل، سارا خوش جمال فکری 
آن را آغاز می کرد. در المپیک 
200۸ پکن، سارا اولین دختر 
در  که  بود  ایرانی  تکواندوکار 
کرد.  می  شرکت  المپیک 
و  برد  را  اش  مراکشی  حریف 
سپس به یانگ از چین تایپه 
باخت. آن هم در یک چهارم 
نهایی و در یک قدمی حضور 
المپیک.  برتر  نفر  در جمع ۴ 
زندگی این است. برای کیمیا 
خواست و برای سارا نخواست. 
های  بازی  در  بعد  سال   2 او 
در  دوباره  گوانگجو  آسیایی 
بار  این  و  خاک چین جنگید 


صاحب مدال برنز شد. 
قهرماانن : ۱2 سال پس از حضور 
در  فکری  جمال  خوش  سارا 
المپیک 200۸ ، او از تکواندو 
مربی  نه  است.  گرفته  فاصله 
است و نه مدعی. بی سر و صدا 
و آرام، مشغول است به دنبال 
کردن آن چه ذهن و روحش 
به او می گوید. در مقطع دکترا 
ورزشی  بیومکانیک  رشته  در 
مرکز  در  و  تحصیل  مشغول 
به  مشغول  تندرستی  پایش 
گرفته  تصمیم  است.  فعالیت 
مربی نباشد اما دوری از عشق 
این  بیاورد؟  تاب  چگونه  را 
چنین است که در هفته، یکی 
تفریحی  صورت  به  باری  دو 


تمرین می کند.
رنگی دگر، نه رنگ 


دیروز
اتمسفر تکواندوی ایران تغییر 
سارا  برای  زمانی  است.  کرده 
مهروز  و  فکری  جمال  خوش 
ساعی هورا می کشیدیم، بعد 
نوبت به اکرم خدابنده و کیمیا 
امثال  حاال  و  رسید  علیزاده 
مهال مومن زاده و کوثر اساسه 


آینده را شکل می دهند.
در  فکری  جمال  سارا خوش 
این باره می گوید : "جو حاکم 
بر تکواندو و به طور کلی ورزش 


زنان در زمان ما نسبت به امروز 
کاماًل متفاوت بود. این تفاوت 
هم از نظر امکانات مطرح است، 
هم از نظر سطح فنی تمرینات. 
خاصی  امکانات  زمان  آن  در 
روانشناس،  فیزیوتراپی،  بابت 
حتی  و  تغذیه  ماساژور، 
تمرینات  سالن های  تجهیزات 
به شکل امروزی وجود نداشت. 
با پیشرفت علم تکواندو، همه 
این  و  است  کرده  تغییر  چیز 


تفاوت طبیعی است."
ها  نسل  تفاوت  درباره  او 
عنوان می کند : "نسل امروز 
با نسلی که در دوران ما وجود 
دارند.  تفاوت  کاماًل  داشتند 
العاده  فوق  ظرفیت های  امروز 
بر  عالوه  که  می بینیم  ای 
فیزیک مناسب، توانایی ذهنی 
این  و  دارند  هم  کارآمدی 
کلیدی  ورزشکار،  یک  برای 
است. فضای مجازی و توسعه 
کمک  تکواندو  به  رسانه ای 
تکواندوکار  امروز  است.  کرده 
فیلم  به  می تواند  ما  جوان 
روز  برنامه های  مسابقات، 
تمرینی و جمعی از مربیان و 
دسترسی  دیگر  تکواندوکاران 
داشته باشد، رسانه ها به تکواندو 
دوران  در  اما  می کنند  کمک 
ما، تنها چیزی که موجود بود 
کتاب هایی بود که آموزش های 
محدودی را در علم تمرین ارائه 
می کرد.امروز می بینیم که یک 
تکواندوکار جوان به راحتی از 
مدال  و  جهان  طالی  کسب 
المپیک صحبت می کند. این، 
روانی  و  ذهنی  توان  از  نشان 
تکواندوکار ما دارد. این می تواند 
باعث پیشرفت ما شود. باور اگر 
کمرنگ باشد، حرکت ورزشکار 
به سمت موفقیت دشوار است 
درگیر  من  که  دورانی  در  و 
این  بودم  ام  ورزشی  دوران 
را  امروز  قدرت  و  رنگ  باور 
کاماًل  شرایط  نداشت.تکواندو 
جدیدی دارد. سبک مسابقات 
نیست  مثل گذشته  قوانین  و 
و به سمت تکامل پیش رفته 
هوگوی  همین  شما  است. 
در  ببینید.  را  الکترونیکی 
بود  جنگ  تکواندو  ما،  زمان 


وقتی  دشوار.  گرفتن  امتیاز  و 
وارد زمین مسابقه می شدید 
باید خودتان را برای یک نبرد 
آماده می کردید. امروز، تکواندو 
ماهیت مبارزه ای سابق خود را 
ندارد و یک تماس پا، منجر به 
امتیاز می شود. البته باز هم با 
ما  بچه های  قوانین،  تغییرات 
را  جنگندگی  این  دارند  نیاز 


داشته باشند."
مربیگری از پزشکی هم 


دشوارتر است
سارا  جای  کسی  هر  شاید 
به  بود  فکری  جمال  خوش 
می  پیش  مربیگری  سمت 
کند  می  احساس  او  اما  رفت 
برای این کار مناسب نیست.: 
و  دارم  را  مربیگری  "مدارک 
حتی  هستم.  مربی  نوعی  به 
در مقطعی ۴ ماهه هم افتخار 
عنوان  به  ملی  تیم  در  حضور 
مربیگری،  اما  داشتم  را  مربی 
با وجود اینکه شغل مقدس و 
باارزشی است اما بسیار دشوار 
برای  کردم  احساس  و  است 
به  شاید  نیست.  مناسب  من 
باشد  من  گرایی  کمال  دلیل 
که می خواهم یا در کاری وارد 
شدم  وارد  وقتی  یا  و  نشوم 
بازده را داشته  در آن بهترین 
کار  تنها یک  مربیگری  باشم. 
فنی نیست بلکه یک یا چند 
در  را  خود  روح  و  جسم  نفر، 
اختیار شما قرار می دهند و این 
است.  مسئولیت حساس  یک 
و  دارد  پیچیده  روانی  انسان، 
شما باید بدانید در هر موقعیت 
چه رفتاری داشته باشید. این، 
و  توان  تمام  که  است  شغلی 
فکر مربی را می گیرد. به عقیده 
به  نسبت  مربی  یک  کار  من 
مربی  است.  دشوارتر  پزشک 
است  حاضر  که  بپذیرد  باید 
این  در  گرفتن  قرار  بهای 
پرداخت  را  حساس  موقعیت 
به  ترین  بینانه  واقع  اگر  کند. 
نگاه  مربیگری  شریف  شغل 
از مربیان  کنیم، حمایت الزم 
ارزش  و  می گیرد  صورت  ما 
باید  که  وفاداری  و  احترام  و 
برای مربیان قائل شد به ندرت 
این  بر  عالوه  می شود.  یافت 


نظر  از  هم  خودم  موضوعات، 
ذهنی به پختگی الزم نرسیدم 
و فکر می کنم هر کسی نباید 


مربی شود."
مهم  طی مسیر است نه


مقصد
گذشته  بابت  حسرتی  سارا 
مدتی  تا  گوید  می  اما  ندارد 
نتوانسته  که  این  حسرت 
با  را  بگیرد  مدال  درالمپیک 
"زمانی   : است  داشته  خود 


المپیک  در  که 


و  کردم  شرکت  پکن   200۸
مدال نگرفتم این حسرت من 
را  خودم  توان  تمام  من  بود. 
گذاشتم. مطمئن بودم که اگر 
بیشتر از حریفانم تالش نکرده 
کار  هم  آنها  از  کمتر  بودم 
نکردم. به همین دلیل در پکن، 
بود.  مدال  کسب  من  انتظار 
در بازی های آسیایی گوانگجو 
مدال گرفتم اما می دانستم آن 
قدر آمادگی ندارم که بتوانم در 
حاضر  لندن   20۱2 المپیک 
باشم و یکی از رویاهایم این بود 
که خودم را به المپیک 20۱۶ 
ریو برسانم. این مربوط به سال 
20۱۱ بود و چیزی در حد رویا 


و نه یک ایده واقع بینانه.
زمان  آن  در  حسرت  این   
دیگر  امروز  اما  داشت  وجود 
این حد  به  با من نیست زیرا 
از شناخت رسیده ام که مهم 
میزان تالش و خواستن است 
نه این که الزاما به هدف برسید. 
مهم این است که تمام کاری 
که از دستتان بر می آید انجام 


موفقیت  این،  نظرم  به  دهید. 
با  بخواهد  که  این  نه  است 
عنوان و مدال تعریف شود. هر 
درس  یک  زندگی  در  اتفاقی 
پیمودن  برای  کمکی  و  است 


راه زندگی."
زود دیر می شود


ورزش  دوران  گوید  سارا می 
او  است.  محدود  حرفه ای 
به  را  این   ": کند  می  عنوان 
همه ورزشکاران می گویم که 
قدر لحظات موفقیت و افتخار 
را بدانند. همه چیز به سرعت 
رو به زوال می گذارد در حالی 
مدت  تا  کنیم  فکر  شاید  که 
طوالنی، روزهای شیرین پایدار 
فیزیولوژیکی  ظرفیت  است. 
ورزشکار به تدریج افت می کند 
را  خود  اثرات  آسیب ها  و 
رباط  زمان  آن  در  می گذارند. 
ACL من نیمه پاره بود و این 
روی روان من اثر گذاشته بود. 
آن  در  من  فاکتور  بزرگترین 
اما  بود  ام  قدرت ذهنی  زمان 
توان جسمانی مدت زیادی در 
خدمت توان ذهنی باقی نمی 


ماند."
می خواستم بخشی از 
یک کار بزرگ باشم


را  المپیک  در  حضور  سارا 
بزرگترین اتفاق و شیرین ترین 
اش  ورزشی  زندگی  لحظه 
می داند. او می گوید : "مریم 
آذرمهر مربی من در آن زمان 
می گفت که المپیک بزرگترین 
میدان ورزشی دنیا است و غول 
های دنیا در آن حاضر هستند و 
حاال تو هم یکی از این غول ها 
هستی و باید نمایشی در شان 
و شخصیت المپیک ارائه دهی. 
حضور   به  میدان  این  زیبایی 
ملیت و نژادهای مختلف بود و 
همه آن ها در اوج بودند. این که 
در رقابت با بهترین ها باشید و 
خود را در میان آن ها ببینید،  
زیباست بی توجه به این که چه 
زده  رقم  شما  برای  ای  نتیجه 
خواستم  می  کودکی  از  شود. 
بخشی از یک کار بزرگ باشم و 
آن کار بزرگ، المپیک و خاطره 


فراموش نشدنی زندگیم شد."
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 مارال ترکمان؛ پدیده منتقدانش را سرافکنده کرد


یخ   ساز  تکوانـدو تار
12 سال بعد؛ با خاطرات پکن 2008


در شرایطی که الهام 
فرهمند هافبک میانی 
وچان  فوتبال  تیم 
کردستان گفته که در 
مورد برنامه سال ۹۹ 
خود تصمیمی نگرفته 
ها  زمزمه  اما  است 
این است که ذوب آهن قصد دارد  از  حاکی 
به زودی به او پیشنهادی برای لیگ ۹۹ ارائه 
کند. ذوب آهن می داند که سپاهان فرهمند را 
نمی خواهد و فرهمند نیز دوست دارد در شهر 
خود و همسرش، اصفهان حضور داشته باشد. 
بدین ترتیب ذوب آهن ممکن است مقصد آتی 


ستاره سابق سپاهان لقب گیرد.


فینال لیگ بسکتبال 
منتظر  همچنان 
تعیین تکلیف وضعیت 
کرونا است. فدراسیون 
دارد  قصد  بسکتبال 
مسابقه گروه بهمن و 
را  شهرگرگان  بانوان 
در تهران و بدون تماشاگر برگزار کند اما هنوز 
مجوز برگزاری این بازی را ندارد. به نظر می 
رسد این بازی برگزار خواهد شد و فدراسیون 
هر اندازه که نیاز باشد برای برگزاری آن صبور 
فدراسیون  است.  عالقالنه  این،   . بود  خواهد 
عالقه ای به درگیری حاشیه ای با هر دو تیم 


مدعی قهرمانی ندارد.


و  ورزش  وزارت 
جوانان در نامه ای به 
وزارت اطالعات از این 
خواسته  خانه  وزارت 
دالل  موضوع  است 
تابعیت  تغییر  های 
را  ایرانی  ورزشکاران 
دنبال کند. این موضوع در ورزش مردان شایع 
بوده اما گفته می شود در ورزش زنان نیز به 
است. موضوع  داشته  بی صدا جریان  شکلی 
تالش برای انتقال یک دختر کاراته کا به یکی 
از کشورهای منطقه چندی پیش مطرح و البته 
در نطفه خفه شد. موضوعی که ممکن است با 


درخواست وزیر بی ارتباط نباشد.


مسابقه شطرنج برق 
با  فیده  آنالین  آسای 
ویلهلم  یادبود  عنوان 
 2۶ از  اشتیاینیس 
لغایت 2۸ اردیبهشت 
سایت  میزبانی  به 
حضور  با   2۴ چس 
20 بازیکن مطرح جهان در دو بخش آزاد و 
بانوان برگزار خواهد شد. این مسابقه با کنترل 
زمان 3 دقیقه به عالوه 2 ثانیه طی ۱۸ دور 
برگزار می شود. حضور سارا خادم، مگنوس 
لیم  کوانگ  لی  گریشوک،  کارلسن،الکساندر 
،پیتر اسویدلر، شهریار ممدیارف، کاترینا الگنو، 
الکساندرا کاستنیوک ، انتوانتا  استفانوا و شونگ 


یی تان  در این مسابقه قطعی شده است.


کای  کاراته  علیپور  رزیتا 
در  مازندرانی  پوش  ملی 
خود  نظر  اظهار  ترین  تازه 
به سایت فدراسیون کاراته 


تا  است:  گفته 
شیوع  از  پیش 


ویروس کرونا یک مرحله 
انتخابی  رقابت های  از 
باقی  توکیو  المپیک 
متأسفانه  که  بود  مانده 


به خاطر مشکل کرونا لغو شد. من اگر در این 
مسابقات شرکت می کردم، قطعاً می توانستم 
سهمیه المپیک را از طریق رنکینگ به دست 
آورم. چرا که تنها به 3۷0 امتیاز نیاز داشتم. 
اگر این مسابقات برگزار شد که هیچ، اگر نه 
برگزار  پاریس  در  انتخابی  دیگر  مرحله  یک 
می شود. در این میدان به سه نفر اول ، سهمیه 
المپیک تعلق می گیرد. با شناختی که از خودم 
المپیکی  برای  زیادی  شانس  دارم،  رقبایم  و 


شدنم قائل هستم.


فرهمند به ذوب آهن می رود؟


برگزاری فینال؛ تنها گزینه بسکتبالی ها


دالل های تغییر تابعیت در تنگنا


خادم الشریعه در مسابقات آنالین برق آسا


علیپور : شانس زیادی برای المپیک دارم
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پرورش  در  یزد  چه  اگر   : قهرماانن 
است  موفق  استانی  شمشیرباز 
نجمه  شدن  شمشیرباز  زمینه  اما 
شکل  خانواده  درون  از  سازنجیان 
شمشیرباز  نجمه،  برادران  گرفت. 
بودند و او هم به این رشته جذاب 
 ۱۴ اتفاق  این  می شود.  عالقمند 
شد  سبب  و  داد  رخ  قبل  سال 
جمع  به  بالفاصله  مستعد،  نجمه 
ملی پوشان اضافه شود و حاال ۱۲ 
سال است که در اردوهای ملی و 
مسابقات برون مرزی برای ایران به 


میدان می رود.


این نظر نجمه است : "اگر روزی 
به گذشته بازگردم و فرصت داشته 
باشم که زندگی ام را از نو بسازم، باز 
هم انتخاب من شمشیربازی است. 
با شمشیربازی زندگی کرده ام و این 
رشته بخشی از زندگی من است."


این سوال وجود دارد که چرا یزد 
در شمشیربازی تا این اندازه بازیکن 
جدی  گذاری  سرمایه  است.  ساز 
روی این رشته از زمان ورودش به 
یزد سبب شد یزد به یک قطب در 
این رشته تبدیل شود. با این وجود 
نجمه سازنجیان معتقد است میزان 
قهرمان سازی در شمشیربازی یزد 


نسبت به گذشته به شدت کاهش 
یافته است و موتور بازیکن سازی 
مثل  دیگر  یزد  در  رشته  این  در 
سابق کار نمی کند. این شاید یک 
زنگ خطر برای رشته ای باشد که 
یزد در آن یک پایگاه قدرت بوده 


است.
سازنجیان درباره آن چه در سال 
عنوان می کند  او گذشت  بر   98
"سال 98 برای من سال خوبی   :
برای  آماده شدن  در حال  ما  بود. 
کسب  و  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
کرونا  که  بودیم  المپیک  سهمیه 
باعث تعویق آن شد.. در حال حاضر 


طبیعتاً مثل سایر ورزشکاران، وقت 
آزاد بیشتری دارم. سعی کرده ام در 
در  نشود.  ایجاد  اخاللی  تمریناتم 
منزل تمرین می کنم و روزانه ۲ بار 
در تمرین هستم. جایی را هم برای 
شمشیربازی  تخصصی  تمرینات 
دور  فنی  کار  از  تا  کرده ام  مهیا 


نمانم."
مسیر سابریست ها از آینده ورزش 
ایران، از راهی می گذرد که نجمه 
سازنجیان و رفقا آن را هموار کرده 
های  خانه  از  که  فنسرهایی  اند. 
زنده کردن  برای  اند.  برخاسته  ما 


خاطرات گذشته. خاطرات ۱976.


ملی  تیم  به  الشریعه  خادم  سارا   : قهرماانن 
شطرنج بازگشته است. نفر چهاردهم رنکینگ 
در صفحه شخصی  پستی  زمستان 98  فیده، 
ندارد  قصد  دیگر  که  و گفت  کرد  منتشر  اش 
متولی  و  است  ملی  اسمش  که  مسابقاتی  در 
آن فدراسیون شطرنج یا وزارت ورزش هستند 
شرکت کند. او حاال نظرش را تغییر داده. همانند 
هر کس دیگری او این حق را دارد که نظرش 


را عوض کند. 
پستی که در زمان خداحافظی اش منتشر کرد 
این بود: "از این پس از حضور در هرگونه مسابقه 
ملی که تحت نظر فدراسیون، وزارت ورزش یا 
یا  پوش  ملی  عنوان  به  باشد،  المپیک  کمیته 
نماینده یا هر چیز دیگری که بنامند، انصراف 
نیست.  ملیتم  تغییر  معنای  به  این  می دهم. 
شطرنج یک ورزش فکریست و دنیای عجیبی 
دارد. من می خواهم در فضایی آرام، بدون فشار و 
استرس و تهدید، فقط و فقط روی کارم تمرکز 
کنم. نمی گذارند، نمی فهمند و نخواهند فهمید. 
ببینند  باید  که  کسانی  برای  تصمیمم  دالیل 
این  و  ببینند  نمی خواهند  شاید  است،  روشن 
تصمیم آنهاست نه من! من فعاًل قصد مهاجرت 


ندارم و کسی هم حق ندارد من را وادار 
به ماندن یا رفتن کند. "


حاال با حال و هوایی تازه در فدراسیون 
را  نظرش  گرفته  تصمیم  او  شطرنج، 
تغییر دهد. این بازگشت به طور آشکار 
نشان می دهد او با تفکرات حاکم در 
فدراسیون شطرنج مشکل داشت. سارا 
خادم الشریعه به طور کلی کم حرف 
می زند و اهل حاشیه هم نیست. با این 
حال، انتظار برای بهبود اوضاع تصمیم 
سنجیده تری در آن زمان بود تا انتشار 
پستی برای خداحافظی. وداعی که بی 
سرانجام بود و به کامبکی به سبک سارا 
انجامید. البته که این بازگشت اتفاقی 
ملی  تیم  کمک  به  او  است.  جذاب 
فدراسیون  در  که  زمانی  آمد.  خواهد 


شطرنج حاضر شد تا نوعی آشتی کنان شکل 
و  ایران  ورزش  برای  پیروزی  نوعی  بگیرد، 
ورزش  دولتی  بخش  گرفت.  شکل  حاکمیت 
از رفتن کیمیا علیزاده و میترا حجازی پور و 
داستان هایش با فدراسیون جهانی جودو آسیب 
دیده بود و حاال حفظ سارا در تیم ملی یک برد 


به حساب می آید. بهتر بگویم. یک مرهم.


این چنین شد که حضور سارا در فدراسیون 
شطرنج خبری شد که از بخش خبری سیما و 
رسانه های عمومی پربازدید سردرآورد و تالش 
برای بولد کردن آن، فراتر از حد طبیعی بازگشت 
یک ورزشکار به تیم ملی اش بود. سارا خادم 
الشریعه بازگشته است. در انبوه خبرهای ناامید 
کننده و سریالی، این بازگشت یک خبر خوش 


است. بهتر بگویم. باز هم یک مرهم .
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قهرماانن : تیراندازی ایران در المپیک 
یکی  دارد.  اولی  المپیک  توکیو، 3 
دومی  ساله،   ۱8 صادقیان  آرمینا 


نفر  و  تپانچه  در  رستمیان  هانیه 
سوم، دختر جوانی از بوشهر. فاطمه 
تیرانداز  از ۴ دختر  یکی  زاده  کرم 
توکیو  المپیک  در  که  است  ایران 
متولد  او  بود.  خواهد  حاضر 
است که در ۱0  آذر 77   5
در  را  تیراندازی  سالگی 
بوشهر آغاز کرده است. نکته 
جالب در مورد تیرانداز جوان 
المپیکی این است که رشته 
مورد عالقه او شمشیربازی 
که  این  دلیل  به  اما  بوده 
بوشهر  در  شمشیربازی 
به سمت  او  نداشته  وجود 


تیراندازی می رود و به آن عالقمند 
فاطمه  پیشرفت  مسیر  شود.  می 
او  زاده خیلی زود هموار شد.  کرم 
به سرعت به جمع استعدادهای ملی 
امروز  او  پبوست.  ایران  تیراندازی 
دانشگاه  بدنی  تربیت  دانشجوی 
و  خوب  آشپز  یک   ، تهران  الزهرا 
افتخار بوشهر و تیراندازی ایران در 


المپیک آینده است.
سال زیبای 98


و  ایران  برای  اندازه  هر   98 سال 
ایرانی نازیبا بوده برای فاطمه کرم 
رفته  پیش  جذاب  و  شیرین  زاده 
جام  از  مرحله  چهارمین  در  است. 
اولین  برای  او   ، آلمان  در  جهانی 
بار گام به جام جهانی گذاشت و با 
رکورد 6۲7.7 جایگاه هفدهم  رشته 
رشته  در  کرد.  کسب  را  متر   ۱0
 ۱۱65 رکورد  با  متر   50 خفیف 
چهل و چهارم شد و این عملکرد به 
معنای ارتقای رکوردهای کرم زاده 


بود.
فاطمه سپس به جام جهانی برزیل 
با  متر  رشته ۱0  در   و  شد  اعزام 
رکورد 6۲6.9 باز هم هفدهم شد اما 
با رکورد  در رشته خفیف 50 متر 


۱۱67 جایگاه ۲۴ را به دست آورد 
و تا در رشته خفیف ارتقای رکورد 
داشته باشد. قسمت جذاب داستان 
در جایی در نزدیک ترین فاصله به 
زادگاهش رخ داد.  مسابقات قهرمانی 
آسیا در قطر آخرین مسابقات کسب 
سهمیه بود . فاطمه در ۱0 متر با 
رکورد 6۲8.۱ راهی فینال شد. تیم 
به  فینال  او در  و  برنز گرفت  ایران 
مقام هشتم رسید. در 50 متر خفیف 
با رکورد ۱۱73 راهی فینال شد و 
در فینال برای کسب سهمیه، رتبه 
پنجم کافی بود و بدین ترتیب، قطر 
سکوی رسیدن فاطمه به بزرگترین 
موفقیت ورزشی اش شد. او سهمیه 
المپیک را کسب کرد و در قطر هم 
در هر ۲ رشته، ارتقای رکورد داشت. 
اردوی  و  دانمارک  آزاد  تورنمنت 
هانوفر آخرین برنامه او در سال 98 
با  از کابوس کرونا. حاال  بود. پیش 
تعویق المپیک، فاطمه کرم زاده باید 
برای شرکت در رویداد مهم دوران 
ورزشی اش یک سال صبر کند. این 
فرصت، می تواند زمانی برای پخته 
تر شدن او باشد. فرصتی برای امید 


بیشتر به او در خاک ژاپن.


حامد اسماعیلی
سردبیر


قرار بود شمشیرباز شود ؛ تیرانداز المپیکی شد


فاطمهکرمزاده؛المپیکاولیتیراندازیازبوشهرمیآید


سارا   رفت ؛ سارا    برگشت
از آشتی کنان خادم الشریعه چه کسی بیشتر نفع برد؟


THE    FENCER
شمشیرباز متوقف نمی شود


تالش آخـر "1"
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


سال ۲۰۱۷، ایران میزبان اولین مسابقات بین 
المللی جوانان بود، که در استان سمنان برگزار 
می شد. این مسابقات برای من و برای تیم ملی 
مسابقه ای مهم و جزء آخرین مسابقات بین 
المللی رده سنی جوانان بود که می توانستم در 
آن شرکت کنم. از نظر من اولین ها و آخرین 
ها هرگز از ذهن پاک نمی شوند و به گونه ای 
همیشگی  جایگاهی  انسان  زندگی  تاریخ  در 
پیش  خوب  خیلی  چیز  می کنند.همه  پیدا 
می رفت. اردوی آمادگی برای مسابقه اول در 
تهران برگزار شد و هفته آخر در سمنان به 
انجام رسید. تا روز آخر تمرینات تهران حس 
خیلی خوبی داشتم، آماده بودم و انگیزه زیادی 
مسموم  نامشخصی  علت  به  اینکه  تا  داشتم 
شدم. شبی که قرار بود به همراه تیم به سمنان 
برویم از ساعت ۱۱ شب تا ۳ نیمه شب در 
فدراسیون  و  بودم  درمان  درگیر  بیمارستان 
بدمینتون اجازه داد که با ۲ روز تاخیر همراه 


یکی دیگر از مربیان عازم سمنان شوم.
هرگز فراموش نمی کنم که آن ۲ روز چقدر 
سخت گذشت. بدنم آب زیادی از دست داده 
بود و میلی به غذا نداشتم و ضعف زیادی بر 
من حاکم شده بود. این، تنها مسمومیت نبود 
بلکه به نوعی بیماری ویروسی مبتال شده بودم.
از طرفی تنها ۵ روز تا مسابقات زمان داشتم 
و قصد نداشتم این فرصت را از دست بدهم. 
مادرم تمام مدت از من پرستاری می کرد شاید 
اگر مراقبت های او نبود، ضعیف و ضعیف تر 
می شدم. ۲ روز گذشت و زمان حرکت رسیده 
بود اما من هنوز ضعیف بودم و توان تمرین 
نداشتم. صبح راهی سمنان شدیم و در تمرین 
صبح حاضر شدم. بدنم حدود ۳۰ دقیقه توان 
و تحمل فشار تمرین را داشت ولی بعد دوباره 
دچار سر درد و ضعف شدم. مربیان تیم ملی 
اجازه دادند که عصر در تمرین حاضر نشوم و 
استراحت کنم اما حتی این استراحت هم فایده 
ای نداشت، هر چه زمان بیشتر سپری می شد 
بیشتر ناتوان می شدم، تا اینکه سرپرست تیم 
با هماهنگی با فدراسیون با خانواده ام تماس 
گرفتن د و پدرم ساعت ۲ نیمه شب به سمنان 
رسید تا برای بهبود به تهران بازگردم. ۴ روز تا 


شروع مسابقات باقی مانده بود.


یادداشت های ثمین )11(


ثمین عابد خجسته
قهرمان  بدمینتون


With Samin


پاورلیفتینگدرانتظارمجوز
یا وزنه برداری قدرتی  قهرماانن :  پاورلیفتینگ 
با  بسیاری  شباهت های  که  است  ورزشی  یک 
وزنه برداری دارد. در ایران زنان زیادی به رشته ی 
پاورلیفتینگ عالقه دارند اما هنوز مجوز قانونی 
مسئوالن  است.  نشده  صادر  رشته  این  برای 
فدراسیون فدراسیون بدنسازی تیر 96 نامه ای به 
وزارت ورزش ارسال کردند و خواستار ارائه مجوز 
برای فعالیت این رشته شدند اما جوابی دریافت 
نکردند. بیش از ۲ سال از بی جواب ماندن نامه 
 98 بهمن  در  دیگر  بار  فدراسیون  و  گذشت 
خواستار مجوز برای این رشته شد. در جواب نامه 
مسئوالن وزارت  خواستار طراحی لباس مناسب 
شدند تا در این باره تصمیم گیری کنند. لباس 
فوق توسط طراحان لباس و با نظارات فدراسیون 
زاد  فرهادی  بار  این  اما  شد  طراحی  بدنسازی 
برای دادن وقت جهت مشاهده و بررسی دقیق تر 
لباس طراحی شده پاسخی نداد تا کماکان تکلیف 
این رشته نامشخص بماند. در شرایط کنونی اگر 
گروهی برای مسابقا ت به خارج از کشور اعزام 
شود اقدامی غیر قانونی است. زهره مرزوقی نایب 
رئیس فدراسیون بدنسازی در گفت و گویی با 
ایسنا گفت: »این رشته طرفداران زیادی در میان 
بانوان ایرانی دارد و از پتانسیل بسیار خوبی برای 
بردن  پی  برای  برخورداریم«.  موفقیت  کسب 
اواخر  به  نگاهی  می توان  مرزوقی  اظهارات  به 
سال 96 انداخت، رقابت هایی که در استانبول 
ترکیه برگزار شد و تیم پاورلیفتینگ ایران مقام 


قهرمانی را کسب کرد.


مائده برهانی کاپیتان 
والیبال  ملی  تیم 
در  که  زمانی  گفت:  
تیم دانشگاه آزاد بودم 
دادکان«  »محمد 
ورزش  وقت  معاون 
این دانشگاه با جذب 
ملی پوش 35 ساله ژاپنی موافقت کرد اما یک 
هفته مانده به حضور او گفت که سن او زیاد 
بازیکن  این  با شرمساری  است. مجبور شدم 
را رد کنم و دادکان حتی از من عذرخواهی 
هم نکرد.  پولی که قرار بود به بازیکن خارجی 
بدهند پس از قهرمانی بین اعضای تیم تقسیم 


شد اما تلخی آن برای من باقی ماند.


داور  ناظمی  گالره 
فوتسال  المللی  بین 
است  گفته  ایران 
بوده  بازیکن  وقتی 
خوشش  داوران  از  از 
نمی آمده و هرگز فکر 
یک  که  نمی کرده 
روزی داور شوم. او گفته برادرش کوپال ناظمی 
داور فعلی لیگ برتر مردان،  به داوری فوتبال 
عالقه داشت و من را سه سال در آزمون داوری 
ثبت نام کرد و فرار می کردم و آزمون نمی دادم 
اما سرانجام در سال 79 تسلیم شدم و در یک 
کالس داوری که 5 نفر شرکت کننده داشت 


شرکت کردم و آزمون دادم.


فریبا صادقی سرمربی 
تیم والیبال ذوب آهن 
اخالق  گوید  می 
مهم  بسیار  من  برای 
همین  برای  و  است 
بازیکنان به من لقب 
زیرا  داده اند  دیکتاتور 
از والیبالیست ها انتظار دارم تا همچون سرباز 
باید به رعایت انضباط  در تیم عمل کنند و 
و شرایط جدید بپردازند. اگر بازیکنی دیر به 
انضباطی  مجازات  درصد  برسد ۱00  تمرین 
برای او در نظر می گیریم. بیرون از بازی همه 
با هم صمیمی هستیم و در زمینه شغلی و 
می کنم. کمک  آنان  به  شخصی  مشکالت 


جعفری  مرضیه 
فوتبال  تیم  سرمربی 
گفت:  بم  شهرداری 
به  سالگی   ۱7 در 
عنوان اولین سرمربی 
بم  شهرداری  تیم 
راه اندازی  را  تیم  این 
کردم. متاسفانه سال ۱38۲ همه بازیکنانم در 
حادثه تلخ زلزله جان سپردند. ناامید نشدم و 
یکسال بعد دختران تیم را جمع کردم و در 
سال 8۴ قهرمان استان شدیم. در دسته سه در 
مسابقات کشوری حضور یافتیم و با قهرمانی به 
دسته ۲ صعود کردیم. جعفری اکنون سرمربی 
پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران است و این 


حاصل بردباری او طی سال ها است.


بندر  ملوان  و  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مربی 
زنان  فوتبال  تیم  شدن  منحل  گفت:  انزلی 
ملوان سیاه ترین و زن ستیزترین تصمیمی بود 
که اتفاق افتاد و برای من دردناک بود از اینکه 
به راحتی نادیده گرفته شدیم.  او همچنین 
در مورد علی کفاشیان صحبت کرده است و 
گفته : کفاشیان در برنامه 90 که تا یک ربع 
به چهار صبح طول کشیده بود گفت که من 
را نمی شناسد در حالی که من مربی تیم ملی 
آن زمان بودم. در سال 9۲ من در جلسه ای 
با فریده شجاعی و کفاشیان بودم. من در آن 
کفاشیان  و  بودم  جوانان  تیم  سرمربی  زمان 
شوم.   بزرگساالن  تیم  سرمربی  تا  کرد  اصرار 
اردوی  سه  برگزاری  برای  خودم  ماشین  با 
تبریز  و  قائمشهر  گرگان،  در  استعدادیابی 
ماه کار  از سه  بعد  رفتم.  این شهرها می  به 
خیلی راحت کفاشیان در برنامه 90 گفت که 
ایراندوست هرگز نمی شناسم و جلسه ای هم 
نداشتیم و قراردادی نداریم. این خاطره تلخی 


برای من است.


خاطره جالب برهانی از دادکان


ناظمی : از داورها خوشم نمی آمد!


به من می گویند دیکتاتور


بازیکنانم را در زلزله بم از دست دادم


بازخوانی  نظر کفاشیان درباره ایراندوست



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

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






                                   وداع با هندبال پس از 15 سال پرخاطره
پایان مریم یوسفی ؛ خداحافظ یار وفادار


برنامه ریزی فدراسیون والیبال برای لیگ جدید


چه تیم هایی در لیگ والیبال 99 غایب هستند؟


هندبالیست  برای  زمان   : قهرماانن 
رسیده  پایان  به  ملی  تیم  ارزشمند 
است. پس از سال ها حضور در تیم ملی 
ایران و استمرار در لیگ، مریم یوسفی 
هندبالیست برجسته تیم ملی و باشگاه 
تاسیسات دریایی تهران با انتشار پستی 
در صفحه شخصی اش اعالم کرد که از 
دنیای حرفه ای کناره گیری کرده است.
آسیا  سطح  در  ایران  هندبال  گرچه 
اما  نبوده  آفرین  افتخار 
تیم ملی، سربازانی جان بر 
کف داشته است. امروز به 
عرق هایی که مریم یوسفی 
برای تیم ملی ایران ریخته 
و عمری که به پای هندبال 
احترام  گذرانده  ایران 
می گذاریم. در باب مظلومیت دختران 
ملی پوش ورزش ایران همین بس که 
خبر خداحافظی آنها به ندرت به رسانه ها 
برابری حرف  از  اندازه  هر  می یابد.  راه 
تعریفی  این،  که  است  پرواضح  بزنیم، 
این  کار  باطن  برای ظاهرسازی.  است 
است که مظلومیت دختران ما عمیق تر 
این  با  از آنی است که تصور می شود. 
حال امروز، روز قدردانی از تالش های 


به خاطر  را  او  که  است  یوسفی  مریم 
خواهیم سپرد گرچه فرصت کمی برای 


دیدن نمایش او وجود داشت.
آخرین  در  باتجربه  هندبالیست 
با  همراه   ۹۸ برتر  لیگ  در  حضورش 
تیمی  تهران،  دریایی  تاسیسات  تیم 
که سال ها در آن حضور داشت به مقام 


سوم لیگ رسید.
به  او  که  شد  اعالم  حال  همین  در 
هیئت  رئیسی  نایب  سرپرست  عنوان 
هندبال استان تهران انتخاب شده است. 
بدین ترتیب او بالفاصله پس از جدایی 
از هندبال به عنوان بازیکن، در سمت 
اکنون  او  بازگشت.  به هندبال  دیگری 
مسئولیتی وسیع تر و کاماًل متفاوت با 
سال های گذشته پیش روی خود می 


بیند.
او متولد سوم مهر 6۹ در ارومیه است. 
دوران هندبالی مریم یوسفی از سال ۸4 
آغاز شد زمانی که در 15 سالگی برای 
هما در لیگ  بازی کرد و با هما قهرمان 
شد. تیم هایی که مریم یوسفی در 15 
سال حضور در لیگ هندبال در آن ها 
بازی کرده ، در تمامی دوره ها در بین 


3 تیم  اول بوده اند.
پس از هما، 2 سال در نفت تهران بازی 


کرد. در سال ۸7 برای دانشگاه آزاد و در 
۸۸ برای پرسپولیس بازی کرد. در ۸۹ 
برای مجید به میدان رفت و در سال 
۹0 بار دیگر برای پرسپولیس به میدان 
رفت. در سال های ۹1 و ۹2 به ترتیب 
برای بیمه رازی و ثامن الحجج تهران 
تاسیسات  به  از سال ۹3  و  بازی کرد 
دریایی تهران پیوست و برای مدت 6 
پایان دوران حرفه ای اش در  تا  سال 
این تیم ماند. نکته مهم در مورد مریم 
یوسفی این است که او در تمام این 15 
سال فقط 2 بار قهرمان شده است. یک 
بار در سال اول با هما و بار دوم، 11 
سال بعد با تاسیسات دریایی در جریان 
تساوی هفته آخر در تهران برابر نفت و 


گاز گچساران. 
ملی  تیم  اولین  در  ملی،  عرصه  در 
مریم  ایران،  هندبال  تاریخ  جوانان 
یوسفی بازیکن تیم ملی در سال 2007 
اولین  بعد  سال   3 بود.  قزاقستان  در 
حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا در 
رده بزرگساالن را باز هم در قزاقستان 
دوره  در 3  زمان،  آن  از  و  تجربه کرد 
دیگر مسابقات قهرمانی آسیا در 2012 
و 2015 اندونزی و  2017 کره جنوبی 


به میدان رفت.


درباره  یوسفی 
اش  خداحافظی 
"خداحافظی  گفت: 
خاصی  علت  من 
سالمت  نداشت. 
بودم، انگیزه داشتم، 
می توانستم  هنوز 
و  می کنم  بازی 
نبود.  هم  فشاری 
فقط می خواستم در 
خداحافظی  زمانی 
هم  هنوز  که  کنم 
در  و  باشم  اوج  در 
و  خوب  حال  یک 
خوش  خاطره ای  با 


دوران حرفه ای را به پایان برسانم. "
آیا پیشنهاد مسئولیت تازه در هیئت 
مریم  تصمیم  سبب  تهران  هندبال 
یوسفی برای خداحافظی شده است. او 
می گوید: "این یک تصمیم آنی نبود. 
یک سال قبل به آن فکر کرده بودم و 
قصد داشتم که لیگ ۹۸ آخرین فصل 
حضورم باشد. پیشنهاد سرپرستی نایب 
رئیسی هیئت هندبال تهران ارتباطی 
این  اگر  نداشت.  ام  خداحافظی  به 
پیشنهاد هم نبود، تصمیم داشتم که از 


شروعی،  هر  کنم.  خداحافظی  هندال 
پایانی دارد و اکنون، زمان پایان بود. "


مریم یوسفی درباره مسئولیت جدید 
نایب  "پیشنهادی در مورد  می گوید: 
رئیسی شد و چون قصد داشتم حوزه 
کاری ام را تغییر دهم. همه هدف این 
است که کمکی به جامعه هندبال شود. 
بازیکن  عنوان  به  ها  این کمک مدت 
پیش  فرصت  این  حاال  و  شد  انجام 
آمده تا در جایگاه جدیدی به دختران 
هندبالیست استان تهران کمک کنم."


فدراسیون   : قهرماانن 
دارد  قصد  والیبال 
از  پس  بالفاصله 
عبور از بحران کرونا 
و  برتر  لیگ های 
و  مردان  یک  دسته 


زنان را برگزار کند.
است  حالی  در  این 
که تیم های متقاضی 
حضور در لیگ برتر 
نسبت  ابتدا  باید 
حساب  تسویه  به 
کادر  و  بازیکنان  با 
سپس  و  اقدام  خود 


به ثبت نام در لیگ مبادرت 
این  شرایط  این  در  ورزند. 
از  که  است  مطرح  سوال 
میان تیم های حاضر در لیگ 
۹۸ کدام تیم ها در لیگ ۹۹ 


حضور خواهند داشت.
لیگ والیبال ۹۸ با شرکت 
اغلب  و  شد  برگزار  تیم   ۹
تیم های حاضر در لیگ ۹۸ 


لیگ  در  فراوان  احتمال  به 
خواهند  شرکت  نیز   ۹۹
داشت. تیم قعرنشین اطلس 
بینی  پیش  که  است  تیمی 
شرایط  به  توجه  با  می شود 
موجود در لیگ ۹۹ شرکت 
نکند. هولدینگ اطلس همه 
بازی های فصل ۹۸ را باخت 
این  از  حاکی  شنیده ها  و 
در  دیگر  اطلس  که  است 


شرکت  زنان  والیبال  لیگ 
نمی کند. افق قم نیز که قرار 
است در لیگ برتر مردان ۹۸ 
ممکن  باشد  داشته  شرکت 
است تیم زنان خود را برای 
تیم  فدای  هزینه ها  کاهش 
مردان کند. به همین دلیل 
در  قم  افق  مورد حضور  در 
پیش  نمی توان  جدید  لیگ 
بینی مطلقی داشت. 7 تیم 


لیگ  در  حاضر  دیگر 
شانس  جملگی   ۹۸
تداوم  برای  زیادی 
 ۹۹ لیگ  در  حضور 
دارند و اگر قرار باشد 
تیمی از لیگ انصراف 
دهد ممکن است این 
فارس  ستارگان  تیم 
تیم ها  سایر  باشد. 
جدی  مالی  مشکل 
حضور  تداوم  برای 
حال  عین  در  ندارند. 
اقتصادی  مشکالت 
در ایران ادامه دارد و 
این موضوع بر لیگ ۹۹ سایه 
خواهد افکند. بعید است در 
تغییری  بازیکنان  دستمزد 
صورت گیرد و اگر انصرافی 
در کار باشد به طور مستقیم 
باشگاه ها  مالی  مشکالت  به 
بود. مشکلی  مرتبط خواهد 
که تازه نیست اما عمیق تر 


از گذشته است.


این صدای دختران ورزشکار ایران است


قهرماانن
جریان  در   97 مهرماه 
پیروزی خانگی تاسیسات 


برابر سپاهان اصفهان
تیمش  و  او  که  زمانی 
از  نافرجام  دفاعی  پی  در 


قهرمانی بودند


در  سکو.  روی  تماشاگر 
خانگی  دیدار  جریان 
تاسیسات برابر ذوب آهن 
اصفهان در لیگ 98. او به 
دلیل مصدومیت به میدان 


نرفت.


تصاویر  اولین  از  یکی 
ثبت شده از او در دورانی 
که لیگ شمایل کنونی را 
نداشت و مریم یوسفی در 
ای  حرفه  های  سال  آغاز 


خود بود


جریان  در  مصدومیت 
دیدار هفته هفتم لیگ 97 
مشهد  سازه  اشتاد  برابر 
در تاالر هندبال تهران که 
او را مدتی از میادین دور 


کرد.


آخرین  و  دومین  از  پس 
باشگاهی  دوران  قهرمانی 
دریایی  تاسیسات  با  اش 
در تهران در جدال نزدیک 


با گچساران و الرستان


we are the


Champions
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قهرماانن :  داستان زندگی الهه 
تیراندازی  قهرمان  احمدی 
قالب  در  جهان  و  ایران 
از  »الهه«  رادیویی  مجموعه 
رادیو نمایش پخش می شود.  
الهه در هفت قسمت توسط 
شده  نوشته  کولیوند  زهرا 
آن  مقدم  نمینی  مهدی  و 
است.  کرده  کارگردانی  را 
الهه  رادیویی  مجموعه  در 
مهرخ  چون  هنرمندانی 
افضلی، سیما خوش چشم، 
اصغر  علی  فرضی،  سعیده 


رفیعیان،  شیوا  دریایی، 
صفا  مهماندوست،  مهرداد 
آقاجانی و ماندانا اصالنی به 


ایفای نقش می پردازند.


رضایی  عاطفه   : قهرماانن 
مس  فوتسال  تیم  سرمربی 
نظری  اظهار  در  رفسنجان 
مربیان  است  گفته  جالب 
می گفتند  کرمان  استان 
سرمربی تیم ملی هر 2 سال 
من  چرا  اما  می کند  تغییر 
به عنوان سرمربی تیم مس 
و  تغییر نمی کنم  رفنسجان 
13 سال است که در این تیم 
مانده ام. آن ها نمی دانند که 
من از خیلی چیزها گذشتم 


تا به اینجا رسیدم.


هدایت  با  رفسنجان  مس 
عاطفه رضایی شانس زیادی 
در  شدن  فینالیست  برای 


لیگ نیمه تمام ۹۸ دارد.


درخشانی  فاطمه   : قهرماانن 
فدراسیون  رییس  نایب 
زنان  کشتی  گفت:  کشتی 
در  و  دارد  زیادی  ظرفیت 
سال ۹۸ موفقیت تاریخی را 
در آلیش زنان بدست آوردیم.  
درخشانی در مورد برنامه های 
  ۹۹ سال  در  زنان  کشتی 
تقویم  اینکه  از  گفت:  پس 
جدید اتحادیه جهانی کشتی 
خود  برنامه های  شد،  اعالم 
از قبیل برگزاری کالس های 
مربیگری و داوری، مسابقات 


قهرمانی  و انتخابی، برگزاری 
اردوها و حضور در رقابت های 
برون مرزی را اعالم خواهیم 


کرد.


پخش از رادیو نمایش


زندگی الهه احمدی داستان رادیویی شد


می گویند چرا پس از 13 سال عوض نمی شوی


اظهار نظر جالب سرمربی مس رفسنجان
منتظر برنامه اتحادیه جهانی کشتی هستیم


درخشانی: موفقیت آلیش تاریخی بود


گفت:  زنان  فوتبال  ملی  تیم  نیا   ظهرابی  سارا   : قهرماانن 
نادیده  را  زنان  خوزستان،  استان  فوتبال  هیئت  مسئوالن 
می گیرند و حتی با کنایه عنوان می کنند که مگر زنان تیم 
ملی فوتبال هم دارند. آنان تیشه به ریشه فوتبال ما زدند و 
آن را نابود کردند. مسئولی که تمام فوتبال استان زیر نظر 
اوست  و نداند که تیم ملی فوتبال زنان از سال ۸7 تشکیل 
شده است و خوزستان این همه ملی پوش و بازیکن فوتبالی 
خوب دارد به چه دردی می خورد. سار ظهرابی نیا که در لیگ  
۹۸ عضو تیم هیئت  البرز بود در مورد جنجال سال گذشته 
دیدار در اصفهان نیز گفته است: یکی از بدترین خاطره های 
فوتبالی من همان دعوای جنجالی به همراه اهانت های بسیار 
بود. بدلیل حواشی که پیش آمد  و فحاشی بازیکنان ذوب 
زیرا یک  فوتبال زده شدم.  از  لحظه ای  و مصدومیتم  آهن 
طرفه ما را قضاوت کردند و عکس هایی منتشر شد که بنظر 
تمامی مقصر این دعوا تیم ما بود. ظهرابی یک فصل برای 


ملوان و 5 فصل برای شهرداری سیرجان بازی کرده است.


قهرماانن :   میترا چین سری سرمربی تیم فوتسال نامی نو در 
لیگ برتر گفت: 15 سال در تکواندو مربی و بازیکن بودم و 
پنج دوره در سطح استان اصفهان قهرمان شدم. اما بعد از 
مدتی در فوتسال نیز موفق به گذراندن دوره های مربیگری 
شدم و حتی به کادر فنی تیم ملی نیز راه یافتم. او ادامه داد: 
از سال 73 تا 74 تکواندوکار بودم؛ تا سال ۸0 بازیکن و مربی 
بودم و از ۸0 تا ۸7 فقط سرمربی تکواندو بودم. در کیوروگی 
)مبارزه( حق خوری زیاد بود اما در پومسه در اصفهان خیلی 
خوب کار می شد. در همان باشگاهی که تکواندو کار می کردم 
کالس آموزشی فوتسال برگزار می شد و شرکت کردم. قرار 
بود فوتسال زنان در اصفهان تعطیل شود. ما گفتیم که این 
رشته را دوست داریم و به من گفتند اگر قبول کنم می توانم 
در این رشته مربیگری کنم. هم در فوتبال و فوتسال کارت 
مربیگری گرفتم و مدرس هر 2 رشته بودم. از صبح تا 2 بعد 
از ظهر فوتسال تمرین می کردم و 4 تا 7 شب در تکواندو 


بودم.


حمله لفظی ظهرابی نیا به هیئت فوتبال خوزستان مورد عجیب چین سری ؛ قهرمان تکواندو!


 TOP
FIVE


پنج نما از مریم یوسفی 
پیش از وداع با هندبال


قهرماانن : بر اساس آمار منتشر 
و  ورزش  کل  اداره  شده 
 32 یزد  استان  جوانان 
و  زنان  از  نفر   551 و  هزار 
دختران استان در رشته های 
توسط  ورزشی  مختلف 
سازماندهی  جذب،  هیات ها 
بیمه  خدمات  زیرپوشش  و 
همچنین  گرفتند.   قرار 
زن  ورزشکاران  از  نفر   12
مختلف  اردوهای  به  استان 
که  شدند  دعوت  ملی  تیم 
را  اردود  مراحل  موفقیت  با 


استان  گذاشتند.  سر  پشت 
و  ورزشی  هیات   4۸ یزد 
62 هزار ورزشکار مرد و زن 
زیرپوشش بیمه ورزشی دارد.


ورزش زنان در استان ها


سهم ورزش زنان یزد ؛ 33 هزار ورزشکار
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نشریه دیجیتال  ورزش زنان ایران


خاطره باورنکردنی داور بین المللی فوتسال


وداع با هندبال پس از 15 سال 
پایان مریم یوسفی
خداحافظ یار وفادار


درباره فاطمه کرم زاده
 المپیک اولی تیراندازی از 


قهرمااننبوشهر می آید
مارال ترکمان؛ ستاره جوان فوتسال


گفتگو با نجمه سازنجیان؛ ستاره کویر


پدیده منتقدانش را 
سرافکنده کرد 


شمشیـرباز متوقف 
نمی شـود


فریبا محمدیان در هیئت رئیسه فدراسیون والیبال


بازگشت مادر ؛ خوش به حال والیبال


ناظمی: از داورها خوشم نمی آمد! 


2


3
1


3


دیدن نشدن یا بد دیده شدن؟


ما  زنان،  ورزش  در   : قهرماانن 
یک  هر  که  داریم  چهره هایی 
باشند. به خصوص  الگو  می توانند 
ورزشکار  دختران  معموالً  اینکه 
پسران  از  دشوارتر  مراتب  به 
حرفه ای  ورزش  وارد  می توانند 
شوند و رشد کنند و همین یعنی 
عنصری که دیگران را به تحسین 
در  دیگر  عبارت  به  می دارد.  وا 
طی مرحله اول راه  ، قهرمان زیاد 
چه؟ دوم  مرحله  در  اما  داریم 
قبل  یکی دو سال  دارم  به خاطر 
ورزشکاران  از  یکی  تصویر  انتشار 
کانال  یک  در  ملی   تیم های 
تلگرامی با هدف جذب مخاطب و 
با الفاظ رکیک اتفاقی شرم آور بود 
اتفاق که بود؟ فقط  اما مقصر آن 
شخص ورزشکار که اجازه می دهد 
تصاویر شخصی  در فضایی عمومی 
منتشر شود و حتی خود او برای 
می کند  تالش  تصاویر  این  انتشار 
دیده  است  اْلزم  که  ایده  این  با 
دیده  اینکه گاهی  از  غافل  شویْم. 
نشدن بهتر از بد دیده شدن است.
به نظر می رسد فرهنگ سازی در 
رفتار حرفه ای ورزشی به نیاز جدی 
برای جامعه ورزش زنان تبدیل شده 
بخصوص اینکه شبکه های اجتماعی 
یکدیگر  همسایگی  در  را  ما  همه 
زندگی  سبک  است.  داده  قرار 
ورزشکار، مراودات و رفتار آنها در 
فضای مجازی و مسیری که طی 
می کنند در نهایت تعیین می کند 
چه کسی به یک الگو برای دورانی 
طوالنی تبدیل شود یا خیر. البته 
که الگوهای موقت، زیاد داریم. آنها 
که به واسطه مدال هایشان مدتی 
در دید قرار می گیرند و هوادارانی 
جذب می کنند اما انسان در مورد 
ادیات، فراموشکار است و مدال و 
است.  مادی  دستاوردی  قهرمانی، 
انسانی  و  پهلوانی  منش  و  اخالق 
قهرمانان واقعی را می سازد. آنها که 
در اذهان باقی می مانند و سال ها 
پس از رفتنشان، یادشان می کنیم.


حامـد اسماعیلی
سردبیر


قهرماانن  : لیگ برتر فوتبال زنان 
های  چهره  اخیر  های  سال  در 
البته که  شاخصی داشته است. 
دیده  برای  فرصت کمی  ها  آن 
شدن داشته اند به ویژه آن ها که 


در تیم قهرمان بازی نکرده اند.
نژاد چهره  در غرب، زهرا حاتم 
ایران  کرد  دختران  فوتبال  اول 
است. حداقل وفادارترین آن ها به 
خانه. او همچنان به تیم شهرش 
پاالش گاز ایالم وفادار است. در 
قنبری،  زهرا  نام  که  شرایطی 
سارا قمی و اخیرا هاجر دباغی و 
سمیه خرمی به عنوان مهاجمان 
بیرحم فوتبال ایران در سال های 
اخیر مطرح بوده، عبور از نام زهرا 
حاتم نژاد غیر ممکن است. در 
دورانی که فوتبال زنان در شبکه 
های اجتماعی کمی مطرح شد 
زهرا حاتم نژاد احتماال کمتر از 
دید  در  بودن  مزیت  از  سایرین 


اگر  بوده است.  بهره مند  عموم 
حاتم  زهرا  از  قبلی  تصور  هیچ 
نژاد ندارید کافی است مهاجمی 
را تصور کنید چارچوب شناس، 
با آمار گل فوق العاده، در خدمت 


تیم و متعصب.
تمام 98 پس  نیمه  لیگ  او در 
از 2 فصل دوری از تیم شهرش، 
تیم  این  به  ایالم  گاز  پاالیش 
بازگشت. تقریبا 2 فصل با شکوه 
کردستان  ملل  راهیاب  در  را 
داشت. پاالیش گاز در لیگ 98 
در شرایطی که کرونا در فاصله 
4 هفته به پایان، لیگ را متوقف 
کرد تیم پنجم جدول بود. تیمی 
که لیگ را خوب آغاز کرد و بهتر 


از همیشه بود.
ادامه لیگ به صالح نیست


وقفه  با  دارد  عقیده  نژاد  حاتم 
ادامه  افتاده  اتفاق  که  طوالنی 
نیست:  صالح  به  دیگر  لیگ 
را  بازیکنانش  "تیمی که ۳ ماه 


در اختیار داشته چطور می تواند 
به لیگ باز گردد؟ شاید بچه های 
غرب کشور از محیط باز و شرایط 
برای تمرین در  بهتری  طبیعی 
وضعیت کرونا، بهره مند باشند 
شهرهای  فوتبالیست های  اما 
آپارتمان  یک  در  که  بزرگ 
زندگی می کنند و برخی مجبور 
تمرین  بام  پشت  روی  بوده اند 
لیگ  به  می توانند  چطور  کنند 
برگردند؟ از طرف دیگر، تیم ها در 
لیگ فوتبال زنان به اندازه کافی 
بازیکنان  همه  و  ندارند  بازیکن 
هم سطح و شرایط نزدیک به هم 
ندارند. از نظر مالی نیز، 4 مسابقه 
دیگر به معنای هزینه های بیشتر 
که  است  باشگاه هایی  برای 


مشکل مالی دارند."
خداحافظی؟ هنوز کار دارم


او همیشه یک گلزن درجه یک 
بوده است. حتی در ۳0 سالگی، 
او هر سال پخته تر و کامل تر 
می شود. می گوید: " تا جان در 
فوتبال  خدمت  در  هست  بدن 
بازی  فوتبال  هستم. من عاشق 
کردن هستم و این کاری است 
که به آن عشق می ورزم. هر روز 
باانگیزه تر می شوم. به وضعیت 
بدنی و آمادگی ام واقف هستم 
و کنار گذاشتن فوتبال برای من 
و  آینده  برای  است.  زود  خیلی 
کسب عنوان برترین گلزن لیگ 
زمانی  می خواهم  دارم.  برنامه 
فوتبالم را به پایان برسانم که باز 
به عنوان یک  اوج کارم  هم در 


مهاجم باشم."
فوتبال  به  وفادار  ای  چهره  او 
می  حساب  به  ایران  غرب 


تیمش  درباره  نژاد  حاتم  آید. 
بازگشت  "در  کند:  می  عنوان 
تیم  از  خوبی  حمایت  ایالم،  به 
در  دلسوزی  مسئوالن  و  شد 
کنار این تیم بودند و این برای 
به  امسال  بود.  همه ما دلگرمی 
تنهایی حدود 40 میلیون تومان 
ما  تیم  بدنسازی  وسایل  هزینه 
شد.پاالیش گاز ایالم تیمی است 
که به استثنای یک بازیکن ۱4 
ساله از تبریز، تمامی نفرات آن 
دختران کردزبان ایالم و اطراف 
آن هستند. در لیگ 98 تا پیش 
از نیمه تمام ماندن لیگ در رده 
این  اگر  و  گرفتیم  قرار  پنجم 
رتبه را نهایی تلقی کنیم تیم ما 
نسبت به لیگ 9۷ که هفتم شد 
پیشرفت داشت. از اینکه در ایالم 
ایالم  بودم.  راضی  کردم  بازی 
شهر من است و از بازی کردن 
لذت  ایالم  گاز  پاالیش  برای 


بردم."
و این صحبت های پایانی زهرا 
همه  از   " است:  نژاد  حاتم 
پرسنل دوست داشتنی و دلسوز 
قدردانی  ایالم  گاز  پاالیش 
می کنم. پاالیش گاز ایالم شاید 
تنها ارگانی باشد که تا این حد 
پای فوتبال زنان ایستاده است. 
مدیران  ایالم،  فوتبال  هیئت  از 
مربیان،  و جدید،  قدیم  عامالن 
بازیکنان و سرپرست تیم و همه 
درک  را  تیم  این  که  کسانی 
هستند  آن  پشت  و  می کنند 
قدردانی می کنم. همه آنها سنگ 
تمام گذاشتند و این کار جمعی 
 98 لیگ  در  تیم  موفقیت  به 


انجامید."
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سـارا    رفـت
سارا    برگشت


3
یادداشت سردبیر


کامبک به سبک شماره 14 فیده


زهرا حاتم نژاد در 30 سالگی
از همیشه آماده ترم!


مهاجم پاالیش گاز ایالم خواستار پایان لیگ است


دیدگاه


قهرماانن : ماه ها پس از آنکه فریبا محمدیان پس از خدماتش در 
به  و  خارج  ورزش  وزارت  ساختمان  از  جوانان  و  ورزش  وزارت 
کارهای عمدتاً آموزشی اش مشغول شد حاال همه چیز برای اینکه 
ورزش زنان ایران دوباره از وجود او بهره مند شود فراهم شده است.


برای آنها که دغدغه ورزش زنان را دارند حکم مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان در خصوص انتضاب فریبا محمدیان به عنوان 
عضو هیات رییسه فدراسیون والیبال یک خبر خوش است. به ویژه 
اینکه فدراسیون والیبال در پی عدم ثبات مدیریتی نتوانست در 
بخش زنان سازماندهی مناسبی در حد و اندازه داشته های انسانی 
والیبال دختران ایران داشته باشد. ایده های موثر فریبا محمدیان 
بدون شک به زودی به کمک والیبال زنان ایران خواهد آمد. بله، 


او یک نفر است اما به اندازه یک فدراسیون عریض و طویل کارآمد 
است، حمایت وزارت را پشت سر خود دارد و والیبال با او می تواند 
وارد دوران جدیدی حداقل در زمینه تدوین طرح جامع توسعه 
والیبال زنان ایران مبتنی بر داشته های والیبال در استان ها و امور 
برای  امید  را سفیر  فریبا محمدیان  اینکه  دلیل  زیربنایی شود. 
والیبال زنان می دانیم به دوران باشکوه حضور او در راس ورزش 
زنان ایران، طرح هایی که برای دگرگونی ورزش زنان به اجرا درآمد 
و نگاه مادرانه وی به دختران ورزشکار ایران باز می گردد. واقعیت 
این است که او هرگز به تنهایی یک مسئول نبوده است. آنچه 
از فریبا محمدیان سراغ داریم تلفیقی از دلسوزی، دانش، تجربه 
و شجاعت است. در مورد والیبال، عیان است که رشته محبوب 
دختران ایران، در سال های اخیر نه برنامه بلند مدتی داشته و 
نه امکان استفاده از همه ظرفیت واقعی خود. با نگاه بلندی که از 
فریبا محمدیان سراغ داریم او بانی سازماندهی والیبال زنان خواهد 
شد. والیبال ایران گرچه رو به جلو حرکت کرده اما شتاب پیشرفت 
کند است. به همین دلیل است که کاپیتان مائده نگران آینده 
است، مهسا صابری با دلشوره از سال های آتی تیم ملی صحبت 
می کند و ستون تیم ملی بیش از حد بر پایه باتجربه ها و قدیمی ها 
استوار است. در روزهایی که قحطی نیروهای کارآمد در ورزش 
زنان محسوس است بازگشت محمدیان به صحنه، فانوسی پرنور 


است در تاریکی.


بازگشت مادر ؛ خوش به حال والیبال


از آشتی کنان خادم همراه با سارا خوش جمال فکری ؛ المپین نخستین
الشریعه چه کسی 


بیشتر نفع برد؟
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