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نشریه دیجیتال  ورزش زنان ایران

ورزش زنان ایران در سال 98

همراه با الناز قاسمی
کسی هندبالیست ها

را نمی بیند

از سن دیماس تا رژه نوارهای رنگی
قهرمااننزندگی مورگان

جدالی بزرگ اما بی تماشاگر در راه است؟

خوشحال از تعویق المپیک

همه در انتظار
 فینـال تهران 

پرداختی 30 میلیونی
به حمیده عباسعلی

ورزش زنان ایران در سال 98

گیالن ؛ از هیاهوی انزلی تا بلندی های تور

گلستان ؛ قطب بسکتبال وکبدی
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نه به خود قهرمان پندارها

قهرماانن : با وقوع اتفاقات مثبت برای 
پایان  به  باشگاه ها  درهای  گشایش 
دوران حکومت خود مربی پنداران 
نزدیک  اجتماعی  شبکه های  در 
پیکر  و  در  بی  درباره  می شویم. 
از  پیش  اینستاگرام  فضای  بودن 
فضا  کرونا  و  کرده ام  صحبت  این 
هر  با  که  افرادی  جوالن  برای  را 
وسیله ای شروع به جمع آوری دنبال 
کننده کرده و در ایام شیوع کرونا 
آنها  برای  را  دلسوز  مربیانی  نقش 
ایفا کرده اند، مهیا کرد. در روزهای 
از  اجتماعی  شبکه های  در  اخیر 
اهالی رسانه، موضوع  برخی  سوی 
با  دروغین  مربیان  به  پرداختن 
است.  شده  داغ  ارزش  بی  عناوین 
معرفی خود  بخش  در  که  مربیانی 
در اینستاگرام خود را قهرمان جهان 
بهمان  و  فالن  مدرس  و  آسیا  و 
اینستاگرام  البته  و  می کنند  معرفی 
از کسی سند و مدرک نمی خواهد 
و دروغ گفتن هم که اصوالً کنتور 
است  فراهم  فضا  پس  نمی اندازد 
برای تحویل هر خزعبالتی به عنوان 
یک قهرمان نامدار که احتماالً حق 
مثاًل  یا  شده  خورده  دورانی  در  او 
در آن زمان رسانه ها به ورزش زنان 
به  حضرتان  علیا  که  نمی پرداختند 
برای  شوند.  دیده  شایسته  شکل 
شبکه  در  ناسره   از  سره  تشخیص 
های اجتماعی که همه چیز دیجیتال 
راهی  است،  غیرواقعی  گاهی  و 
بردن آگاهی  باال  ندارد جز  وجود 
اینکه  مخاطب.  رسانه ای  سواد  و 
بپرسد این چه  مخاطب از خودش 
قهرمان جهان و آسیایی است که نه 
عنوانش جایی درج شده و نه کسی 
دیگر،  عبارت  به  می شناسد.  را  او 
قصور مخاطب در این موارد کمتر 
نیست. مخاطبی  از مدعی دروغین 
می پذیرد  بیند،  می  چه  هر  که 
اشتراک  به  گهگاه  آن،  بدتر  و 
می گذارد و به ترویج دروغ کمک 
برابر  در  ایستادگی  برای  می کند. 
زنجیر هستیم. اول  ما حلقه  دروغ، 

حامـد اسماعیلی
سردبیر

نیـما  اکرمی
خبرنگار

پاتریشیا  الکساندرا   : قهرماانن  
این  ستاره   کامل  نام  مورگان 
روزهای فوتبال آمریکا است. که 
دیماس،  سن  در   ۱۹۸۹ ژوئیه   ۲
کالیفرنیا متولد شد. او تنها شعاع 
فوتبال  به  را  خود  ورزشی  دایره 
زیر  قهرمانی  بلکه  نکرد  محدود 
۱۶ سال فوتبال ساحلی در لیگ 
از  است.  کرده  کسب  را  برتر 
که  بود  پدرش  او  مربیان  اولین 
از  فراتر  حکمی  برایش  همیشه 
یاور  و  حامی  و  داشت  را  پدر 
همیشگی اش بود. الکس مورگان 
در تیم های منطقه ای بازی می کرد 
و آنجا با سرعت خیره کننده اش 
همه را مجذوب خودش می کرد. 
دولتی  برنامه  یک  سال ها  آن 
می شد  برگزار  المپیک  توسعه 
پیشرفت  برای  پلی  برنامه  آن  و 
باره  این  در  او  و  بود  الکس 
می گوید: »به من کمک کردند تا 
با بهترین بازیکنان بازی کنم و از 
بهترین مربیان بیاموزم و این برای 
پیشرفت من بسیار مهم بود«. در 
سن ۱۷ سالگی به اردوی  تیم ملی 
فراخوانده  آمریکا  سال   ۲۰ زیر 

شد.
آغاز با خرس های طالیی

 دوران حرفه ای فوتبال برای او در 
تیم دانشگاه یو سی برکلی شروع 
شد،  تیمی که در فوتبال آمریکا 
با لقب خرس های طالیی  آن را 
کالیفرنیا می شناسند. چهار فصل 
طالیی،  خرس های  در  حضور 
کسب 4 مقام با این تیم شگفت 
انگیز بود اما شگفت انگیز تر از 
زیر  در جام جهانی  قهرمانی  آن 
۲۰ سال در دومین سال حضورش 
در یو سی برکلی بود. بازی فینال 
با کره شمالی برگزار شد  که گل 
قهرمانی  حکم  مورگان  الکس 

آمریکا را امضا کرد.  همان گلی 
که به عنوان بهترین گل رقابت ها 
انتخاب و دومین گل برتر سال فیفا 
نیز شناخته شد. اولین حضورش 
در فوتبال حرفه ای زنان آمریکا از 
سال ۲۰۱۱ و در تیم "فلش غربی 
نیویورک" کلید خورد. یک سال 
برای آن تیم به میدان رفت و در 
۱۳ بازی توانست 4 گل را به ثمر 
برساند و با تیمش به مقام قهرمانی 

برسد. 
تلخ کامی برابر ژاپن

ملی  تیم  با  سال  همان  مورگان 
رفت،  جهانی  جام  به  آمریکا 
بود و  تیمش  بازیکن  جوان ترین 
اولین گل خود را در نیمه نهایی 
به فرانسه زد اما آمریکا در فینال 
دست  و  باخت  ژاپن  به  را  بازی 
جام  از  هایش   تیمی  هم  و  او 
کوتاه ماند. الکس مورگان پس 
از آن با هم تیمی هایش از جمله 
مگان راپینو و هوپ سولو به تیم 
زنان "سیاتل ساندرس" در لیگ 
سال  همان  در  پیوستند.  آمریکا 
لندن   ۲۰۱۲ المپیک  رقابت های 
برگزار شد و تیم آمریکا هم در 

آن رقابت ها حضور داشت.
انتقام در لندن

جام  فینال  همانند  المپیک  فینال 
شد  برگزار  ژاپن  مقابل  جهانی 
در  پیروزی  آمریکا  بازیکنان  و 
انتقام جویانه را حتمی  این بازی 
قهرمانی  به  امیدوار  و  می دیدند 
بودند. همه چیز طبق خواسته آنها 
مورگان  الکس  تا  رفت   پیش 
با  را  خود  طالی  مدال  اولین 
کند.  کسب  کشورش  ملی  تیم 
پورتلند  تیم  به  سپس   مورگان 
پیوست و اولین گل خود را برای 
تیم  سیاتل،  مقابل  جدیدش  تیم 
سابق خود به ثمر رساند. او تا سال 

۲۰۱۵ در این تیم توپ می زد و در 
این مدت کتابی را به نام ضربات 
به چاپ رساند و شرکت آمازون 
یک  ساخت  برای  را  کتاب  این 

سریال انتخاب کرد. 
رژه باشکوه در نیویورک

جام  آنکه  از  قبل   ۲۰۱۵ سال 
زنان شروع شود،  فوتبال  جهانی 
الکس مورگان دچار مصدومیتی 
او  حال  این  با  شد  زانو  ناحیه  از 
توانست به رقابت ها برسد و تیمش 
قهرمانی  عنوان  راه کسب  در  را 
همراهی کند. مورگان و یارانش 
و  آمدند  بر  ژاپن  پس  از  دوباره 
این بار مدال طالی جام جهانی را 
بر گردن  آویختند. آمریکایی ها 
بعد از کسب این افتخار به اولین 
تیم ورزشی زنان تبدیل شدند که 
نوارهای  رنگی  در شهر  با رژه 
نیویورک تجلیل می شوند. الکس 
تیم  به   ۲۰۱۶ سال  در  مورگان 
اورالندو پیوست و در همان سال  
المپیک  در  آمریکا  ملی  تیم  با 
حاضر شدند اما آمریکا در مرحله 
شکست  با  نهایی  چهارم  یک 
مقابل سوئد از دور رقابت ها کنار 

رفت. 
انتقال قرضی به لیون

در همان مقاطع از سوی اورالندو 
پرافتخارترین  فرانسه،  لیون  به 
قرض  اروپا  زنان  فوتبال  باشگاه 
خود  اول  بازی  در  و  شده  داده 
برای این تیم نیز ۲ پاس گل داد 
بازی  در  مصدومیت  وجود  با  و 
فینال جام حذفی فرانسه همراه با 
این  تا  قهرمان شد  لیون  المپیک 
جام را به ویترین افتخاراتش اضافه 
کند و فقط با ۸ بازی برای این تیم،  
با پیروزی برابر ولفسبورگ آلمان 
در فینال، جام لیگ قهرمانان اروپا 

را باالی سر برد.

طالی سوم در فرانسه
خود  قبلی  تیم  به  سپس  الکس   
یعنی اورالندو برگشت و چند سال 
موفقیت ها و افتخارات بسیاری را 
کسب کرد. سومین دوره حضور 
او در جام جهانی فرا رسید. بازی 
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۹ آمریکا 
مقابل تایلند ۱۳ گل به ثمر رساند 
که کاپیتان مورگان ۵ گل آن را 
وارد دروازه حریف نگون بخت 
آنها  کرد.  خود  آسیای  شرق 
قدم به قدم پیش می رفتند، بازی 
نیمه نهایی مقابل انگلیس و گل 
سرنوشت ساز الکس مورگان و  
خوشحالی عجیبش آنها را به فینال 
رساند و در فینال هم با برتری برابر 
سر  باالی  را  قهرمانی  جام  هلند 
بردند. در تورنمنتی که نگاه ها به 
مگان راپینو معطوف بود الکس 
مورگان سومین مدال طالی ملی 
این  آویخت.  گردن  بر  را  خود 
مهاجم بی نقص تیم ملی آمریکا 

کرده  کسب  زیادی  افتخاراتی 
است که قهرمانی لیگ قهرمانان 
اروپا همراه با لیون، قهرمانی جام 
لیگ  قهرمانی  و  کونکاکاف 
اتفاقات  این  جمله  از  آمریکا 
است.. مورگان برای مردم آمریکا 

و جهان الهام بخش است.
او در ایاالت متحده بیش از یک 
فوتبالیست زن مورد توجه است 
روی  و  شاخص  چهره  یک  و 
جلد نشریات  به شمار می رود. 
پس از جام جهانی او اعالم کرد 
زمان  آن  از  و  است  باردار  که 
تصاویر بارداری او توسط الکس 
در صفحه شخصی اش منتشر می 
شد و توجه رسانه های کشورش 
را به خود جلب کرد. به عبارت 
دیگر او در شرایط بارداری نیز به 
الگویی برای حفظ فعالیت های 
ورزشی حتی در دوران بارداری 

تبدیل شده است.
در ژوئیه ۲۰۱۵، مورگان به همراه 

کریستین سینکلر و استفان کاتلی 
که  شدند  ورزشکارانی  اولین 
روی جلد آخرین بازی ویدیویی 
FIFA16 در بسته بندی ویژه در 
ایاالت متحده، کانادا و استرالیا به 
ترتیب در کنار لیونل مسی ظاهر 

شدند.
فرصت سازی کرونا

 ۲۰۱4 دسامبر   ۳۱ در  مورگان 
هافبک  کاراسکو  سرواندو  با 
دفاعی کنونی تیم لوس آنجلس 

گلکسی ازدواج کرد. 
گفت  بارداری  از  پس  مورگان 
زودی  به  که  این  وجود  با  که 
در  می خواست  شود  می  مادر 
بازی   ۲۰۲۰ المپیک  بازی های 
و  کرونا  شیوع  از  پس  کند.  
تعویق المپیک همه چیز برای او 
از این نظر ایده آل پیش رفت که 
حاال ممکن است بتواند خود را به 

المپیک توکیو برساند. 
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زندگی مورگان ؛ از سن دیماس تا رژه نوارهای رنگی 



قهرماانن : شاید هیچ رشته ای در ورزش ایران یافت 
نشود که تا این اندازه به نسل جوان خود وابسته 
باشد. از تنیس روی میز ایران صحبت می کنیم. 
و  بزرگساالن  نسل  بین  فاصله ای  که  جایی 
سازی  بازیکن  پروژه  ندارد.  وجود  جوانان 
تورهای  و  دارد  ادامه  قدرت  با  استان ها  در 
استقبال  با  نوجوانان  و  جوانان  بزرگساالن، 
ایران  نقاط  اقصی  از  باز  پنگ  پینگ  دختران 
یکی از زیباترین جلوه های ورزش زنان ایران 
صفایی  شیما  جوان،  ستارگان  میان  در  است. 
یک  همدانی  دختر  بود.   ۹۸ سال  اول  چهره 
سال فوق العاده را پشت سر گذاشت. قهرمانی 
پشت قهرمانی. در ۱۷ سالگی او یک استعداد 

استثنایی است.
"سال ۹۸ بهترین  شیما در این باره می گوید: 
شامل ۳  سال  تور  از ۶  بود.  من  ورزشی  سال 
تور جوانان و ۳ تور بزرگساالن در ۵ تور آن 
قهرمان شدم و فقط در مرحله سوم و پایانی تور 
بزرگساالن در کرج بود که نتوانستم قهرمانی را 

به دست بیاورم."
شیمای جوان در تیم ملی تجربیات جدیدی 
به دست آورد. شرایطی که با مسابقات داخلی 
متفاوت است و شیما باید در آنها بیشتر بیاموزد: 
ملی  تیم  عضویت  به  گذشت  که  سالی  "در 
بزرگساالن در مسابقات قهرمانی آسیا درآمدم 
گزینشی  مسابقات  در  حضور  انتخابی  در  و 
المپیک نیز موفق بودم و به ترکیب تیم حاضر 
کردم.  پیدا  راه  المپیک  انتخابی  مسابقات  در 
و  کردم  بازی  خوب  هم  فنالند  مسابقات  در 
مسابقات  در  البته  بودم.  راضی  عملکردم  از 
قهرمانی آسیا کار خیلی سخت بود اما از حضور 

در فنالند تجربه خوبی به دست آوردم."
نکته جالبی که شیما صفایی به آن اشاره دارد 
لذت بیشتر از عناوین در رده سنی جوانان است 
و نه بزرگساالن: "بر خالف آنچه ممکن است 
تصور شود رقابت در رده سنی خودم را بیشتر 
اهمیت  که  بزرگساالن  سنی  رده  در  بازی  از 
از آن لذت  بیشتری هم دارد، دوست دارم و 
می برم. در سال ۹۸ در ۳ تور جوانان قهرمان 
شدم و قهرمانی های تور جوانان برایم شیرینی 
بیشتری داشت. شاید دلیلش این باشد که در 
قهرمان  که  دوری   ۳ هر  در  جوانان  مسابقات 
شدم، در فینال عقب افتاده بودم و بازی باخته 
در  که  حالی  در  کردم  عوض  پیروزی  با  را 
فینال های بزرگساالن، آسان تر و کم دردسرتر 
قهرمان شدم. در رده جوانان رقابت با حریفان 
و دوستان خوبی چون کیمیا رستمی و پریناز 
حاجیلو برایم جذابیت دارد. البته خاطره تلخ من 
در سال ۹۸ مربوط به دور پایانی تور بزرگساالن 
در کرج بود که در یک هشتم نهایی حذف 

شدم."

هندبالیست  قاسمی  :الناز  قهرماانن 
برجسته و ملی پوش که در لیگ 
برتر ۹۸ همراه با اشتاد سازه مشهد 
رشته هایی  می گوید  شد  قهرمان 
چون بسکتبال و والیبال عناوین و 
افتخار چندانی ندارند اما بیشتر از 
بی  این  و  می شوند  دیده  هندبال 

انصافی است.
بازیکن قمی تیم اشتاد سازه که در 
۳ دوره اخیر مسابقات قهرمانی آسیا 
برای تیم ملی بازی کرده می گوید: 
هندبال از هر نظر رشته ای جذاب تر 
نسبت به والیبال و بسکتبال است. 
آن  و جذابیت  هیجان  برخوردها، 
هم  رشته های  با  قیاس  قابل  غیر 
طرازش است اما چرا هندبال هیچ 
والیبال  از  اما  نمی شود  دیده  وقت 
و بسکتبال یا رشته های دیگر زیاد 

می بینیم و می شنویم؟
قاسمی به سراغ مقایسه افتخارات 
واقعیت  یک  این  است.  رفته 
عرصه  در  ایران  هندبال  که  است 
توجهی  قابل  جایگاه  المللی  بین 
"مگر  می گوید:  قاسمی  اما  ندارد 
بسکتبال و والیبال زنان ما در آسیا 

رتبه و جایگاه خاصی دارند؟ آنها 
که در آسیا روی سکو نیستند و در 
جام جهانی و المپیک نیز شرکت 
این  از  مشابهی  شرایط  ما  ندارند. 
آسیا  غرب  قهرمان  و  داریم  نظر 
هم هستیم اما دیوار هندبال از همه 

دیوارها کوتاه تر است".
قاسمی ادامه می دهد: "منصوریان 
شدند؟  معروف  قدر  این  چرا  ها 
چون به برنامه احسان علیخانی )ماه 
عسل( دعوت شدند و بعد خندوانه. 
البته که مدال هایشان هم اثربخش 
نیاوردند؟  مدال  بقیه  مگر  اما  بود 
هم  هندبالیست ها  اگر  می شد  چه 
به برنامه های پرمخاطب تلویزیونی 
از  حداقل  ما  می کردند؟  پیدا  راه 
رشته های نزدیک به خودمان چیزی 
کم نداریم اما مثالً بسکتبالیست ها 
را در فضای رسانه ای می بینید و 
ما را نه. سایت ها با والیبالیست ها و 
بسکتبالیست ها بیشتر مصاحبه دارند 
و از آنها گزارش درج می کنند اما 

هندبال همیشه غایب است. "
همچنین  بااخالق  هندبالیست 
"ما  می گوید:  سازه  اشتاد  درباره 

فصل خوب و بی حاشیه ای داشتیم. 
و  کردند  کمک  هم  به  تیم  تمام 
ما  برابر  قوا  تمام  با  ما هم  حریفان 
ظاهر می شدند و انگیزه داشتند ما را 
متوقف کنند. از حضور در این تیم 
دوست  قلبی،  طور  به  بردم.  لذت 
احیا  جوان  پویان  هدف  تیم  دارم 

بازی  تیم  این  برای  شود و دوباره 
کنم. من از این تیم به هندبال ایران 
معرفی شدم و همه دوست دارند به 
جایی برگردند که به آن تعلق دارند 
حاضر  حال  در  این  متاسفانه  اما 
امکانپذیر نیست و در قم از این تیم 

حمایت الزم نمی شود. "

العاده  فوق  استعداد  او یک   : قهرماانن 
دختران  که  ای  رشته  در  است. 
کنند.  نمی  فعالیت  آن  در  زیادی 
در خانواده کوچک دختران سنگ 
یک  رمضانی  راحیل  ایران،  نورد 
جواهر ارزشمند برای امروز و آینده 
و  ساله   ۱۸ رمضانی  راحیل  است. 
ساله  وقتی ۱۰  است.  متولد همدان 
بود با سنگ نوردی آشنا شد و این 
آشنایی مسیر زندگی اش را به سمت 
فعالیت جدی در این رشته تغییر داد. 
راحیل  مربی  اولین  سلیمانی  فاطمه 
بود که حدود ۶ سال او را تعلیم داد. 
از دورانی که افتخار آفرینی های بین 
المللی راحیل رمضانی آغاز شد او 
اول  دختر  رکابی  الناز  نظر  تحت 
سنگ نوردی ایران و همچنین رضا 
چاشی از مربیان سرشناس این رشته 

قرار گرفت.
از  او  که  سالی  اولین  از  همچنین 
در  شرایط حضور  واجد  سنی  نظر 

مسابقات قهرمانی کشور شد همواره 
در این مسابقات یا قهرمان یا نایب 
قهرمان بوده است. راحیل می گوید: 
"در اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا 
بودم  فینالیست  مسابقات  اغلب  در 
نمی گرفتم.  مدال  وقت  هیچ  اما 
 ۹۸ سال  در  سرانجام  طلسم  این 
هند  قهرمانی آسیا در  مسابقات  در 
شکست و یک طال و یک برنز به 
پیروزی  اتفاق،  این  آوردم.  دست 

بزرگی برای من بود."
تمرین  خانه  در  روزها  این  راحیل 
او دیواره ای در خانه دارد  می کند. 
و تالش می کند آمادگی اش را در 
خانه حفظ کند.ماجرای ورودش به 
این رشته نیز جذاب است و نشان می 
دهد او تا چه اندازه برای تبدیل شدن 
به یک ستاره ساخته شده : " دوستی 
فعال  و  پرانرژی  بسیار  که  داشتم 
نوردی  سنگ  او  حقیقت  در  بود. 
را پیدا  و به من اصرار کرد که من 
ماه  او یک  این رشته کند.  را وارد 

و  می کرد  اصرار  تمام 
من سرانجام تسلیم شدم 
از آن  همه چیز پس  و 
اولین  در  کرد.  تغییر 
تمام  دیواره،  با  مواجهه 
مسیر دیواره مبتدی ها را 
طی کردم و همین نظر 
کرد.  جلب  را  مربیان 
شروع  از  ماه   ۲ از  بعد 
کارم در سنگ نوردی، 
نونهاالن  مسابقات 
کشور در تهران برگزار 
می شد. در آن مسابقات 
شرکت کردم و قهرمان 
شدم آن هم فقط پس از 
۲ ماه از آشنایی با سنگ 
راحیل  برای   " نوردی. 
رمضانی، رویا تازه آغاز 
شده. او قوی است، زیبا 
می اندیشد و سال ها به 
داشتن او افتخار خواهیم 

کرد.

کوثر اساسه در قرنطینه؛ 
باشگاه نقلی خانگی

تکواندوکاران  از  یکی  اساسه  کوثر   : قهرماانن 
در  حضور  با  را   ۹۸ سال  که  است  دار  آینده 
گرند اسلم چین پشت سر گذاشت. غیبت او در 
انتخابی تیم ملی در پی آسیب دیدگی راه حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا در لبنان را بر او بست 
اما کرونا مسابقات قهرمانی آسیا را تعلیق کرد 
تکواندوکار  برای  دوباره  فرصتی  این  شاید  و 
خوشنام کرمانشاهی باشد. کوثر درباره روزهای 
کرونایی می گوید: تمرینات فنی، بدنسازی و 
منزل  در  مربیانم  هماهنگی  با  را  خود  هوازی 
انجام می دادم.اخیراً نیز با ایجاد شرایط پایدار در 
هفته ۲ مرتبه با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
فضای آزاد و خارج از شهر، تمرینات هوازی 
خودم را انجام داده ودر منزل نیز با تهیه تشک، 
هالتر، دمبل وزنه و آدمک، اطاق خود را تبدیل 
به یه باشگاه کوچک و نقلی کرده ام. تمرینات 
مربیان  و  خزایی  استاد  که  برنامه هایی  با  را 
باشگاهی در اختیارم قرار می دهند پیش می برم. 
همچنین در مواقع لزوم نیز به صورت آنالین 
بر  انجام می دهم.عالوه  را  تمرینات  هماهنگی 
این در وضعیت قرنطینه با تصویر سازی ذهنی، و 
آنالیز فیلم بازی ها، نقاط ضعف و قوت خودم و 

حریفانم را مورد بررسی قرار می دهم.
ادامه لیگ  با  در تالش هستم در سال جاری 
بازی های  در  درخشش  و  کوثر  جام  جوانان 
باقیمانده و همچنین با توجه به تعویق قهرمانی 
نظر  بتوانم  آسیایی و مسابقات کسب سهمیه، 
کادر فنی تیم ملی را نسبت به خود جلب کنم 
قرار  اختیارم  در  ای  دوباره  فرصت  چنانچه  تا 
گرفت بتوانم با نمایش بهترین عملکرد، نماینده 
ایرانی  الیق  دختران  و  وطن  برای  ای  شایسته 

باشم.
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تکواندو

سایپا در سال ۹۸ در لیگ های فوتسال و والیبال 
شروعی  حضور،  این  و  کرد  تیمداری  زنان 
دوباره بر فعالیت باشگاه سایپا در حوزه ورزش 

زنان بود.
سایپا در لیگ والیبال نیمه تمام قهرمان شد و در 
لیگ فوتسال به نیمه نهایی رسیده است. حتی 
اگر فوتسال سایپا از نیمه نهایی عبور نکند نتایج 
از سوی  با رضایت است.  توام  برای سایپا   ۹۸
دیگر آنها در لیگ شطرنج نیز که به صورت 
مشترک مردان و زنان برگزار می شود شطرنج 
باز زن داشتند. حاال در سال ۹۹ این سوال پیش 
می آید که سایپا چه برنامه ای برای ادامه راه دارد. 
بخش نگران کننده، کاهش بودجه سایپا در پی 
مشکالت اقتصادی است. باشگاه سایپا امیدوار 
استاین اتفاق رخ ندهد با این حال واضح است 
باز  تیم هایش  در  هزینه  برای  سایپا  دست  که 
نخواهد بود. بدین ترتیب نمی توان از سایپا انتظار 
تیمداری در رشته های دیگر را داشت. آنها اگر 
تیم های فوتسال و والیبال را حفظ کنند شاهکار 
طرح  پیگیری  حال  در  اینکه  ضمن  کرده اند 

آکادمی پایه دختران نیز هستند.

آینده سایپای 99 چه خواهد بود؟

ملی  پور  محتشمی  هانیه   : قهرماانن 
را  پرماجرایی  سال  والیبال  پوش 
در  حضور  گذاشت.  سر  پشت 
با  المپیک همراه  انتخابی  مسابقات 

تیم ملی و تجربه فصلی متفاوت با 
پیکان در لیگ نیمه تمام ۹۸ بخش 
را  هانیه  والیبالی  زندگی  عمده 

ساخت. 
هانیه ۲۴ ساله و ساکن تبریز است. 
شهرداری  با  که  بود   ۹۴ سال  از 
تبریز قدم به لیگ گذاشت، سپس 
آبنوس  سپس  و  آزاد  دانشگاه  به 
پیوست و در ادامه به نامی نو ملحق 
شد و در نهایت به پیکان آمد. البته 
را  سالش  بزرگ  موفقیت  او  که 
یک موفقیت غیر والیبالی می داند 
زمانی که در کنکور 
در  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه شهید بهشتی 
این  و  شده  پذیرفته 
را  علمی  موفقیت 
و  بزرگ  دستاورد 
افتخار آمیزش عنوان 

می کند.
تیم  از  بخشی  هانیه 
بزرگساالن  ملی 
در  بود  قرار  که  بود 
قهرمانی  مسابقات 
جنوبی  کره  در  آسیا 
اما  کند  شرکت 
در  قهرمانی  از  پس 
تورنمنت کرواسی و 

در بازگشت به ایران، جواد مهرگان 
روی نام او قلم قرمز کشید و او را به 
سئول نبرد. مسابقاتی که پیش بینی ها 
حاکی از موفقیت تیم ملی در خاک 
کره داشت اما در عمل اوضاع باب 
میل تیم ملی پیش نرفت و نتیجه در 

کره، دلچسب نبود.
هانیه در لیگ ۹۸ در پیکان حضور 
داشت. تیم میترا شعبانیان بر خالف 
یک  عنوان  به  گذشته  سال های 
این،  و  بود  نشده  بسته  مدعی  تیم 
هانیه  شانه های  روی  بیشتری  بار 
قرار  ترها  باتجربه  و  پور  محتشمی 
"باعث  می گوید:  هانیه  می داد. 
افتخار من بود که در کنار این تیم 
جوان و باانگیزه باشم. تجربه پیکان 
۹۸ آموزه های جدیدی را به والیبال 
من اضافه کنم. لیگ زمانی تعطیل 
شد که در حال پیشرفت بودیم اما 

کرونا همه چیز را متوقف کرد. "
لیگ ۹۸ در میانه راه به دلیل حضور 
تیم ملی در مسابقات انتخابی المپیک 
سیاست  شد.  نسبی  تعطیلی  وارد 
فدراسیون والیبال اعزام تیمی جوان 
سوی  از  و  بود  مسابقات  این  به 
دیگر دیگر جواد مهرگان در راس 
تیم ملی قرار نداشت. میترا شعبانیان 
هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت 

و از هانیه دعوت کرد به تیم ملحق 
شود. هانیه در این رقابت ها درخشید 
و حاصل درخشش او قرار گرفتن 
در جمع بهترین مدافعان تورنمنت 
بود. او در این باره می گوید:" نتیجه 
ما در انتخابی المپیک در ظاهر نتیجه 
جالبی نبود اما دستاوردهای زیادی 
برای تیم ملی داشت. بازیکنان جوان 
ما در جمع برترین های این مسابقات 
قرار گرفتند با وجود اینکه تیم بسیار 
به  نزدیک  ما  نتایج  داشتیم  جوانی 
تیم ملی بزرگساالن بود. این نشان 
آینده  می تواند  ما  والیبال  می دهد 

روشنی داشته باشد."
هانیه محتشمی پور در مورد نظرات 
در  صابری  مهسا  و  برهانی  مائده 
آینده  در  ایران  والیبال  اینکه  مورد 
مواجه  ملی  تیم  در  بازیکن  با خال 
فعلی  داشته های   " گفت:  می شود 
اما قطعاً کم هم  قطعاً کافی نیست 
نیست. در انتخابی المپیک، بازیکنان 
نشان  را  خود  جسارت  ما  جوان 
دادند. اگر همین مسیری را که طی 
دهیم  ادامه  ایم  کرده  طی  ها  سال 
امروز  که  بود  خواهد  همان  نتایج 
هست. اما اگر روند تغییر یابد چرا 

باید ناامید باشیم؟ "

 الهه قهرمانی ملی پوش شمشیربازی ایران این 
تصویر را به عنوان روشی برای شمشیربازی در ایام 
شیوع کرونا به اشتراک گذاشته است. خالقیت 
ندارد. پایانی  نقطه  ایران  ورزشکار  دختران 

حامد اسماعیلی
سردبیر

حامد اسماعیلی
سردبیر

دختر نخبه والیبال از تبریز می آید

قاب امروز

قهرماانن : حمیده عباسعلی در خصوص جراحی 
بودم  دکتر  نظر  زیر  من  داشت:  اظهار  پایش 
انجام  را  جراحی ام  عمل  شد  آن  بر  نتیجه  و 
دهم. قرار بود بعد از جراحی آماده اعزام به 
المپیک شوم و فرصت خیلی کمی بود. خبر 
خوبی به من رسید که المپیک به تعویق افتاد. 
صحبت  رکورد  برنامه  با  که  عباسعلی 
برای  آماده سازی  خصوص  در  کرد،  می 
آمدم  ایران  به  فروردین   24 افزود:  المپیک 
عجله ای  هیچ  دادم.  انجام  را  فیزیوتراپی ام  و 
است.  افتاده  تعویق  به  المپیک  چون  ندارم 
عباسعلی در خصوص کسب سهمیه المپیک 
عنوان کرد: در اتریش به فینال رفتم، طال هم 
را  توانستم طال  نمی گرفتم سهمیه می گرفتم. 
کسب کنم و سهمیه را بگیرم و این اتفاق رخ داد. 
سوی  از  پاداش  دریافت  خصوص  در  وی 
کمیته ملی المپیک گفت: تاکنون ۳0 میلیون 
به من داده اند، ولی فدراسیون مبلغی را درنظر 
نگرفته است. کمیته المپیک در مدتی که در 
آلمان بودم، با فدراسیون خیلی همکاری کرد.

پرداختی
    30    میلیونی   به    

 حمیده      عباسعلی

تنیس روی میز

تنیس روی میز

لذت قهرمانی
در جوانان بیشتر بود

 قاسمی: والیبالیست و بسکتبالیست ها را می بینند اما ما را نه

سال پرماجرای هانیه محتشمی پور ؛ 14 محبوب

منصوریان ها با برنامه های تلویزیونی معروف شدند

راحیل    رمضانی ؛  مبـارز  دیواره ها

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

وطن  سبز  سرزمین  قهرماانن:گیالن، 
عالوه بر جاذبه های دیداری غیر قابل 
انکارش، در ورزش حرف برای گفتن 
دریای  ساحل  در  گرفتن  قرار  دارد. 
خزر، موقعیتی را برای توسعه قایقرانی 
در این استان فراهم آورده اما گیالن 
در ورزش زنان ایران بیش از هر رشته 
العاده اش  با استعدادهای فوق  دیگر، 
افتخارآفرین  ستارگان  تکواندو،  در 
قوی  هواداران  و شور  در کاراته  اش 
زنان  تیم  خانگی  دیدارهای  در  سپید 

ملوان انزلی شناخته می شود.
یافته  سازمان  جمعیت  تعداد 
ورزشکاران زن در استان گیالن حدود 
۵۱ هزار نفر است. البته که در این آمار، 
فقط کسانی در نظر گرفته شده اند که 
کارت بیمه ورزشی دارند اما جمعیت 
استان  همگانی  ورزش  ورزشکاران 
گیالن که با شناسایی در جشنواره ها و 
مسابقات شناسایی شدند و می توان آنها 
را به نوعی بخشی از خانواده ورزش 
قلمداد کرد حدود ۴۲۴ هزار نفر است.

گیالن  کاراته  تکواندو  موفقیت های 
چه در حال حاضر و چه در گذشته 
رشته   ۲ این  که  است  مناسبی  دلیل 
نزد دختران گیالنی در میان رشته های 

انفرادی محبوب تر باشند.
و  والیبال  توپی  رشته های  میان  در 
نزد  رشته ها  ترین  محبوب  بسکتبال 
حال  این  با  هستند.  گیالن  دختران 
صومعه  شهر  به  مربوط  جالب  نکته 
باور  سرا است. در این شهر استقبالی 
نکردنی از بسکتبال می شود و بر اساس 
همین ظرفیت فوق العاده، تیمی به نام 
عادلی از این شهر پس از قهرمانی در 
لیگ استان، در لیگ جوانان کشور نیز 

حضور پیدا کرد.
رشته های  کشور،  نقاط  سایر  همانند 
زیر مجموعه هیئت همگانی بیشترین 
حدود  و  دارد  گیالن  در  را  جمعیت 
۱۸ هزار ورزشکار را ثبت کرده است. 
پرورش اندام با جمعیتی ۶۲۰۰ نفری 
در جایگاه دوم است و سپس نوبت به 
تکواندو می رسد. تکواندو ۴۷۰۰ نفر 
و والیبال ۴۳۰۰ دختر ورزشکار را در 
با حدود  ژیمناستیک  و  دارند  اختیار 
جذب  بعدی  جایگاه  در  نفر   ۳۶۰۰
دختران ورزشکار در گیالن قرار دارد.

همچنین در تفکیک شهرها، طبیعی 
است که رشت به عنوان مرکز استان 
خود  در  را  ورزشکار  دختران  تراکم 
داشته باشد. ۲۱ هزار نفر زن ورزشکار 
سازمان یافته به تنهایی در رشت حضور 
دارند و الهیجان و رودسر با آمار نقریبا 
جایگاه های  در  نفری   ۴۲۰۰ مشابه 
بعدی قرار گرفته اند. شباهت جمعیتی 
شهرهای پرتعداد و نزدیک به یکدیگر 
جذب  آمار  شده  سبب  گیالن،  در 
هم  به  استان  شهرهای  در  ورزشکار 

نزدیک و در چارچوبی متوازن باشد.
تعداد باشگاه های فعال زنان در گیالن 
متعلق به شهرهای رشت و انزلی است. 
اختصاصی  باشگاه  به طور کلی ۱۲۱ 
 ۶۶۰ و  است  فعال  گیالن  در  زنان 
باشگاه نیز به طور مشترک به زنان و 
مردان خدمات ورزشی ارائه می دهند. 
نمایندگان گیالن در لیگ و 

موفقیت ها 
پاریس  کافه  اسکواش  تیم  *صعود 
برتر  لیگ  به  یک  لیگ  از  رشت 
)البته این تیم در لیگ برتر 9۸ غیبت 

داشت(
*حضور تیم گیالن در لیگ تکواندو 

نونهاالن کشور

*حضور تیم بسکتبال عادلی صومعه 
سرا در لیگ جوانان کشور

ایمن  ساحلی  فوتبال  تیم  *قهرمانی 
سنگر گیالن در لیگ برتر

*حضور تیم فوتبال ملوان بندر انزلی 
در لیگ برتر

*صعود تیم فوتسال چابکسر از لیگ 
۳ به لیگ ۲ 

*حضور تیم والیبال آرنا گیالن در 
لیگ دسته اول 

گیالن  بوت  دراگون  تیم  قهرمانی 
*در مسابقات قهرمانی کشور و کسب 

مقام چهارم در مسابقات بین المللی به 
میزبانی تایلند 

*درخشش نازنین مالیی ملی پوش 
اهل بندر انزلی در تیم ملی قایقرانی 

رویینگ در کاپ آسیا
در  المپیک ۲۰۲۰  سهمیه  *کسب  
کاراته  بهمنیار   سارا  توسط  کاراته 

کای اهل آستانه اشرفیه
*حضور ۲ گیالنی در تیم ملی جودو 
*حضور ۳ گیالنی در تیم ملی هاکی 

شامل ۲ بازیکن و یک مربی 
نگین  و  پورصالح  الهه  *حضور 

شیرازی کاراته کاهای جوان در تیم 
مسابقات  در  حضور  و  والیبال  ملی 

کسب سهمیه المپیک
در مورد الهه پورصالح گفتنی است 
حضور او در انتخابی المپیک به عنوان 
جوان ترین بازیکن تیم ملی و همچنین 
نمایش درخشان در ترکیب پیکان در 
لیگ برتر والیبال زنان 9۸ سبب شد او 
به عنوان یکی از چهره های برتر آینده 
ساز ورزش زنان ایران در سال 9۸ از 
سوی پایگاه خبری ورزش زنان ایران  

انتخاب شود.

قهرماانن : استان گلستان به عنوان 
یکی از استان های کم جمعیت 
کشور در مقایسه با استان های 
هم طراز خود از نظر جمعیتی، 
توسعه  زمینه  در  موفق  استانی 
ورزش زنان به شمار می رود. به 
عنوان یک قاعده کلی هر اندازه 
جغرافیایی  پهنه  یک  جمعیت 
حضور  امکان  شود  کمتر 
جمع  در  پهنه  آن  ورزشکاران 
ستارگان و ملی پوشان کاهش 
می یابد. با این مقدمه، در استانی 
که یک میلیون و 9۰۰ هزار نفر 
جمعیت دارد و تراکم جمعیتی 
آمارهای  است،  پایین  آن  در 
موفق کنونی دختران ورزشکار 

آن قابل توجه است.
سال 9۸  در  گلستان  استان  در 
تعداد تقریبی ۲۲۸۰۰ ورزشکار 
آمار  این  اند که  ثبت شده  زن 
میزان ۱۲  به  سال 9۷  به  نسبت 
نشان  را  جمعیتی  رشد  درصد 

می دهد.
 در استان گلستان نیز رشته های 
همگانی  هیئت  مجموعه  زیر 
به ۲۵ درصد جمعیت  نزدیک 
دختران ورزشکار را تشکیل می 
گوید ۶۳۰۰  می  آمارها  دهند. 
نفر به عنوان زیر مجموعه هیئت 
استان  همگانی  های  ورزش 
عنوان  به  نفر   ۱۱۰۰ و  گلستان 
زیر مجموعه هیئت بدنسازی و 
پرورش اندام استان گلستان ثبت 

شده اند.
استان  دختران  آمار  همچنین 

گلستان که به عنوان ورزشکار 
ژیمناستیک ثبت شده اند حدود 
۱۸۰۰ نفر است البته قشر اعظم 
دختران  را  کاران  ژیمناستیک 
می  تشکیل  نونهال  و  خردسال 
نوعی  به  ژیمناستیک  و  دهند 
یک کارخانه ساخت ورزشکار 
برای رشته های دیگر در سال 

های آینده به شمار می رود.
حوزه  های  رشته  میان  در 
محبوبیت  وجود  با  قهرمانی، 
فوق العاده بسکتبال در گرگان، 
این  در  که  است  والیبال  این 
دست  در  را  قدرت  نیز  خطه 
را  دختر   ۲۵۰۰ حدود  و  داد 
خود  سمت  به  استان  این  در 
جذب کرده است. گرچه استان 
گلستان در بسکتبال جاذبه دارد 
تیم  خانگی  های  بازی  در  و 
بانوان شهر گرگان در لیگ برتر 
سالن  به  پرشماری  تماشاگران 
نشان  ها  بررسی  اما  آیند  می 
گرگان  در  بسکتبال  دهد  می 
هواداران  از  میزان  بیشترین 
دارد  شهر  دختران  نزد  را  خود 
از استان  اما زمانی که صحبت 
گلستان به میان می آید، تفاوت 

ها آشکار می شود. 
رشته  ترین  جذاب  تکواندو، 
در  ایران  دختران  نزد  ورزشی 
 ۱۰۵۰ حدود  گلستان  استان 
سهم  و  دارد  زن  ورزشکار 
برابر  رزمی  های  انجمن  با  آن 
که  است  حالی  در  این  است. 
در انجمن های رزمی، فرصت 
برای  ورزشکار  یک  رشد 

موفقیت و کسب 
سکوهای بزرگ 
بین المللی، بسیار 
ناچیز است و در 
اقبال  این شرایط 
تکواندو  به  برابر 
های  انجمن  و 
جالب  رزمی 
و  است  توجه 
تردید  بدون 
نیست.  اتفاقی 
رشته  کاراته، 
موفق  و  پرمدال 
میادین  در  ایران 
استان  در  جهانی 
گلستان فقط ۷۰۰ 
ورزشکار  نفر 
سازمان یافته دارد 
درصد   ۳۰ که 
کمتر از تکواندو 
های  انجمن  و 
رزمی است. البته 

در مورد فاصله ۳۰ درصدی با 
برانگیز  تعجب  این  تکواندو، 
نیست اما باز هم پای انجمن های 
رزمی در میان است و فاصله کم 

سابقه بین این ۲ هیئت ورزشی.
در مورد بسکتبال، با وجود این 
بانوان شهر گرگان در  تیم  که 
لیگ برتر جذاب ترین تصاویر 
از ورزش زنان گلستان در سال 
اما  گذاشت  نمایش  به  را   9۸
دختر   ۷۰۰ فقط  استان  این  در 
دارند.  وجود  بسکتبالیست 
فعالیت  تداوم  با  که  آماری 
برتر  لیگ  در  گلستان  نماینده 

زودی  به  احتماال  بسکتبال 
خواهد  توجهی  قابل  افزایش 

داشت.
به  گرگان  گلستان،  استان  در 
حدود  با  استان  مرکز  عنوان 
بیشترین  ورزشکار،  هزار   ۱۰
جمعیت دختران جذب شده به 
ورزش را دارد. سپس در گنبد 
کاووس ۲۸۰۰ دختر ورزشکار 
دختر   ۱۶۰۰۰ آباد  علی  در  و 
و  دارند  وجود  ورزشکار 
آزادشهر با ۱۲۰۰ و بندر گز با 
هزار دختر ورزشکار ، در رتبه 

های بعدی هستند.
درصد   ۱۷۶ رقم   9۸ سال  در 

رشد در بخش مقام های المپیاد 
سال  به  برترنسبت  استعدادهای 
9۷  و همچنین جذب بانوان به 
ورزش  برای  همگانی  ورزش 

زنان گلستان ثبت شده است.
 ، لیگی  تیمهای  بخش  در 
و گلبال  تاکرا  تیم های سپک 
به  را  لیگ  سوم  مقام  گلستان 
بسکتبال  تیم  آوردند،  دست 
بانوان شهر گرگان تا فینال لیگ 
برتر پیش رفته ، تیم فوتسال علی 
آباد گلستان به لیگ دسته اول 
راه یافته و در صدر گروه خود 
همگانی،  .در حوزه  دارد.  قرار 
زن  کننده  مشارکت  هزار   ۲۰

در برنامه های پرتعداد و مختلف 
گلستان،   همگانی  ورزش 
وضعیت امیدوار کننده ای ایجاد 
کرده است.گلستان در کبدی، 
در مسابقات جوانان کشور در 
امید  تیم  و  شد  قهرمان  شیراز 
لیگ کبدی  در  جلین گلستان 
کلی  طور  به  داشت.  حضور 
ایران  کبدی  در  گلستان  استان 
نقش شاخصی دارد و در حوزه 
ایفای  برای  تالش  زنان  کبدی 
نقش پررنگ تر در کبدی زنان 
کبدی  دختران  سوی  از  ایران 

کار گلستان آغاز شده است.

گیالن ؛ از هیاهوی انزلی تا   بلندی های  تور

گلستان ؛  قطب  بسکتبال    و  کبدی
ورزش ایران در سال 98 از نگاه پایگاه خبری ورزش زنان ایران

میخواهید نسخه های قبلی
 قهرمانان را ببینید؟
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دیدار دوم فینال لیگ برتر بسکتبال برگزار می شود؟

همه در انتظار فینال تهران

قهرماانن : زمان پیغام و پسغام ها 
در مورد برگزاری دیدار دوم 
به  بسکتبال  برتر  لیگ  فینال 
از  پس  است.  رسیده  پایان 
برابر  بهمن  گروه  پیروزی 
حریف،  خانه  در  گرگان 
تکلیف اهدای جام به تهران 

اجازه  کرونا  اما  شد  کشیده 
کننده  تعیین  نبرد  برگزاری 
فدراسیون  اکنون  نداد.  را 
با  است  صدد  در  بسکتبال 
فینال  دوم  مسابقه  برگزاری 
تماشاگر  حضور  بدون  و 
این  ببندد.  را  فینال  پرونده 

جذابیت  بازگشت  معنای  به 
زنان  بسکتبال  فضای  به 
بینی  بود. پیش  ایران خواهد 
برگزاری  زمان  می شود 
به زودی و پس  فینال تهران 
از جمع بندی برگزار ی آن 
بسکتبال  فدراسیون  توسط 

اعالم شود. بهمن، تیم بدون 
برای   ۹۸ لیگ  شکست 
برد می خواهد  قهرمانی یک 
مسیر  تغییر  برای  گرگان  و 
جام از تهران به سمت استان 
در  دشواری  کار  گلستان، 

پیش دارد: ۲ پیروزی.

این صدای دختران ورزشکار ایران است

قهرماانن
غزل سلطانی تکواندوکار 
سمنانی و قهرمان نوجوانان 
تیم  عضویت  به  که  آسیا 
آمده  در  بزرگساالن  ملی 
جوانان  از  یکی  و  است 

آینده دار است

آور  مدال  نژاد  ولی  یلدا 
جوانان  المپیک  در  ایران 
صاحب  و   2018 آرژانتین 
میان  در  جایگاه  بهترین 
ایران  تکوندوی  دختران 

در رده بندی جهانی

از  یکی  همتی  کیمیا 
در  ایران  تکواندوکاران 
المپیک جوانان آرژانتین با 
تجارب ارزنده بین المللی 
به  آینده  امید  چشم  که 

اوست

نماینده  اساسه  کوثر 
گرند  در  ایران  تکواندوی 
اسلم ووشی چین، با ثبات 
و بی حاشیه و آماده برای 
خلق افتخارات بزرگ برای 

تکواندوی ایران

نایب  زاده  مومن  مهال 
قهرمان بزرگساالن جهان 
در  منچستر  جهانی  در  
سن 17 سالگی و امیدوار 
خوش   خاطرات  تکرار  به 

در المپیک

we are the

Champions
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در  نابسامان  شرایط   : قهرماانن 
فوتبال  فدراسیون  مدیریت 
ملی  تیم های  شده  سبب 
فوتسال و فوتبال دختران نیز از 
این وضعیت نامشخص تاثیر 
نه  بپذیرند. فدراسیون فوتبال 
رئیس دارد و نه نایب رئیس 
تیم  داد  به  نوعی  به  کرونا  و 
که  رسید  زنان  فوتسال  ملی 
لغو  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
در  نبود  شد وگرنه مشخص 
تیم  سر  بر  چه  وضعیت  این 
سازی  آماده  و  فوتسال  ملی 

آن پیش از اعزام به مسابقات 
می آمد.  آسیا  قهرمانی 
منتظر  فوتبال  فدراسیون 
انتخاباتی  مجمع  برگزاری 

است.

قهرماانن : تیم هندبال اشتادسازه 
برتر  لیگ  قهرمان  مشهد 
هندبال در سال ۹۸ شده بود 
و قصد جدی داشت که در 
سال ۹۹ در مسابقات هندبال 
شرکت  آسیا  باشگاه های 
شیوع گسترده کرونا  کنداما 
وضعیتی پدید آورده که این 
مسابقات احتماالً لغو خواهد 
طور  به  هنوز  گرچه  شد. 
رسمی این رقابت ها لغو نشده 
اما موج تعلیق مسابقات رسمی 
در قاره کهن دیر یا زود سایه 

که  رقابت ها  این  بر  را  خود 
پایین تری  اهمیت  از  البته 
رویدادهای  سایر  به  نسبت 
ورزشی آسیا برخوردار است 

خواهد افکند.

مسئوالن  تصمیم  با   : قهرماانن 
پس  و  اسکواش  فدراسیون 
ستاد  از  مجوز  صدور  از 
پایانی  هفته  کرونا  با  مقابله 
لیگ های اسکواش در اواخر 
با  برگزار خواهد شد.  تیرماه 
سازمان  جانبه  همه  بررسی 
لیگ  با تجمیع دو هفته پایانی 
دارد  تصمیم  خود  مسابقات 
پس از صدور مجوز از سوی 
ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
این رقابت ها را اواخر تیرماه 

برگزار کند.

مهرسان  باشگاه  همچنین 
میزبانی هفته پایانی لیگ های 
را  زنان  بخش  در  اسکواش  
در تهران عهده دار شده است.

حاجیلو،  پریناز   : قهرماانن 
به  میز  روی  تنیس  ملی پوش 
پیگیری تمرینات  در شرایط 
ورزشی  فعالیت های  توقف 
پدرم  با  و گفت:  اشاره کرد 
تمرین می کنم   بدنسازی هم 
انجام می دهم چون باشگاه ها 
تعطیل هستند اما خوشبختانه 
در خانه میز دارم .او در مورد 
آمادگی  بر  تعطیلی ها  تاثیر 
کرد:  بیان  پینگ پنگ بازان 
قطعا تاثیر گذاشته  چون هر 
تمرین  پدرم  با  خانه  در  چه 

کنم مثل حریف تمرینی در 
حال  در  اما  نیست  باشگاه 
دیگری وجود  گزینه  حاضر 

ندارد.

قهرماانن : پوپک بسامی« دختر 
وزنه بردار و ملی پوش ایرانی 
ابتدایی  روزهای  همان  از 
شیوع ویروس کرونا به عنوان 
پرستار مشغول خدمت رسانی 
است. کرونایی  بیماران   به 

بر همین اساس »کمیل قاسمی« 
جهان  و  المپیک  قهرمان 
رحیمی«  »حسن  همراه  به 
دارنده  و  المپیک  سوم  نفر 
جهانی   خوشرنگ  مدالهای 
ضمن دیدار با »پوپک بسامی« 
کشورمان  بردار  وزنه  دختر 

که به عنوان پرستار در کنار 
بیماران کرونایی حضور دارد 
وی  از  گل  دسته  اهدای  با 

تقدیر و تشکر کردند. 

گرفتن  قوت  با   : قهرماانن 
تمام  نیمه  مورد  در  زمزمه ها 
ماندن لیگ برتر فوتبال زنان، 
فوتبالیست  دختران  نگرانی 
است.  آنها  دستمزد  کسر 
قراردادها در فوتبال زنان رقم 
قابل توجهی نیست و اکنون 
ادامه  لیگ  که  صورتی  در 
نیابد این بهانه برای باشگاه ها 
فراهم است که بخشی از مبالغ 
قرارداد بازیکنان و کادر فنی 
را پرداخت نکنند. این چالش 
که  باشگاه هایی  مورد  در 

پشتوانه مالی قوی تری ندارند 
بود.  خواهد  محسوس  بیشتر 
بازیکنان  با  باشگاه ها  اغلب 

خود تسویه حساب نکرده اند
.

فدراسیون فوتبال همچنان بدون رییس

شانس تیم ملی فوتسال بابت شیوع کرونا

لغو مسابقات هندبال باشگاه های آسیا

اشتادسازه به هندبال باشگاه های آسیا نمی رود؟

مهرسان میزبان هفته پایانی

لیگ اسکواش اواخر تیر برگزار می شود
ملی پوش کرجی تنیس روی میز در شرایط کرونا

پدر ؛ حریف تمرینی پریناز حاجیلو

پوپک بسامی همچنان در خط اول تقابل با کرونا

قدردانی مدال آوران المپیک از پوپک

با تقویت زمزمه ها پیرامون لغو ادامه لیگ فوتبال

قرارداد فوتبالیست ها کسر می شود؟

جمشید تقی زاده معاون وزیر ورزش با بیان اینکه خسارتی 
بالغ بر  وارد شد  بخش ورزش کشور  به  ماه  این سه  که طی 
شش هزار میلیارد تومان برآورد می شو گفت: ستاد ملی کرونا 
فعالیت باشگاهی را برای مشکالت عدیده ای که برای تجمع 
وجود دارد فعاًل ممنوع کرده است امیدواریم تصمیماتی گرفته 

شود تا ورزش از این موضوع بی بهره نباشد. 
امروز  خوشبختانه  اینکه  بیان  ضمن  ورزش  وزیر  معاون 
به  با کرونا  مبارزه  ملی  برنامه های ویژه ای در ستاد  مفتخریم 
هزار  چهار  سه ماهه  اجاره های  داشت:  ابراز  رسید،  تصویب 
به بخش خصوصی واگذار کرده  و ۳۰۰ مکان ورزشی که 
بودیم بخشیده شد. تقی زاده ضمن بیان اینکه ۲۸ هزار باشگاه 
ورزشی در کشور وجود دارد که برای هرکدام مبلغ ۱۶ میلیون 
تومان به عنوان تسهیالت کم بهره در اختیار باشگاه داران قرار 
حقوق  برای  میلیون  هشت  کرد:  تصریح  ادامه  در  می گیرد، 
پرسنلی و هشت میلیون مابقی برای اجاره بها در نظر گرفته شده 

است.

هم  کرونا  پایان  صورت  در  حتی  تیراندازی  پوشان  ملی 
مشکالتی در پیش خواهند داشت. الهام هاشمی سرمربی تیم 
ملی تفنگ در مورد مشکالت سر راه تیم ملی با آغاز اردوها 
گفت: با توجه به این که فدراسیون به دنبال تهیه مهمات مورد 
بابت  این  از  مشکلی  اردو  شروع  با  امیدوارم  است،  تیم  نیاز 
نداشته باشیم. مهم ترین چالش، نظارت کامل بر رعایت اصول 
خوابگاه  در  که  تیراندازانی  برای  خصوصا  است،  بهداشتی 
مربیان کشورهای دیگر  از  ساکن خواهند شد. آن طور که 
شنیده ام به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۰ هیچ مسابقه ای نخواهد 
می کنیم. استقبال  آن  از  قطع  طور  به  هم  ما  باشد  اگر   بود، 

احمد نجفی سرمربی تیم ملی تپانچه نیز در مورد کافی بودن 
مهمات برای تمرین، به ایسنا گفت: فشنگ هایی که از هانوفر 
خریداری کردیم ترخیص شده است و در حال حاضر برای 
شروع تمرینات مشکلی نداریم. اگر در ادامه فشنگ کم باشد 
برای  فشنگ  مقداری  حاضر  حال  در  کنند.  خریداری  باید 

تمرینات وجود دارد.

بین  :  مسابقات آنالین  قهرماانن 
المللی دارت زنان در تاریخ ۶ 
و ٧ اردیبهشت با حضور ٤٤ 
از کشورهای شیلی،  بازیکن 

کاستاریکا،  برزیل،  آرژانتین 
برگزار شد که  ایران  پاناما و 
چهره ویژه این مسابقات نفر 

اول دارت زنان ایران بود.
بار  این  رحمانی  مژگان 
در  که  آنالین  مسابقات  در 
کرونا  جهانی  شیوع  شرایط 
در  شد  موفق  شد  برگزار 
قرار  برتر  چهره های  جمع 

در  جدول  در  بازی ها  گیرد. 
این  به  شد،  برگزار  حذفی 
ترتیب که هر بازیکن فرصت 
نشدن  حذف  و  باخت  یک 
از دور مسابقات را داشت و 
در نهایت مژگان رحمانی از 
ایرانیان  پیشرو  دارت  باشگاه 
حرفه ای بدون باخت به فینال 
برنده  رجبی  زهرا  با  و  رفت 

رقابت  به  بازنده ها  جدول 
نتیجه  با  توانست  و  پرداخت 
۳-۰ زهرا رجبی مدافع عنوان 
و  دهد  شکست  را  قهرمانی 
عنوان قهرمانی را از آن خود 
ترین  برجسته  رحمانی  کند. 
در  ایران  زنان  دارت  چهره 
صحنه بین المللی به شمار می 

رود.

قهرمانی مژگان رحمانی در دارت آنالین شیلی
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