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المپیک

خبر

عربستان فدراسیون جهانی جودو
را تهديد كرد

فرجي :عملكرد بانوان «كاراتهكا»
شگفتانگيزبود

كسب سهميه جودو آن هم در بدترين شرايط
و ح��اال عدم اج��ازه حضور؛ اين ش��رايط تنها زن
جودوكار مس��لماني اس��ت كه از كشور عربستان
به لندن رفته ام��ا در تصميم ناگهاني ،به او اجازه
حض��ور در مس��ابقات داده نميش��ود مگر اينكه
حجاب نداشته باشد .به گفته كميته ملي المپيك
حجاب او در اين رشته ورزشي خطرناك و ممكن
اس��ت به او صدمه بزن��د و اين يعني پايان حضور
او در لندن .عربس��تان هم در پي اعالم ممنوعيت
استفاده از حجاب توسط اين جودوكار تهديد كرده
اس��ت كه بازيهاي المپيك  2012لندن را ترك
خواه��د كرد؛ تهديدي كه براي برگزار كنندههاي
اين مس��ابقات خصوصا  IOCس��نگين اس��ت.
عربس��تان ميگويد در صورتي در بازيها ميماند
كه «وجدان ش��هرخاني» جودوكار زن اين كشور
بتواند با روس��ري در مسابقات شركت كند .ديروز
هم فدراسيون بينالمللي جودو با كميته بينالمللي
المپيك عربستان جلسه اضطراري تشكيل داد تا
مانع از انصراف عربستان از شركت در بازيها شود.
س��خنگوي كميته بينالمللي المپيك در اينباره
اعالم كرد :ما از ناخرس��ندي عربس��تانيها مطلع
شديم و به همين دليل نشس��ت فوقالعادهاي را
براي حل اين مش��كل در دو روز آينده تش��كيل
خواهي��م داد .اين مس��اله به دلي��ل ماهها تالش
«ژاك روگ» ريي��س كميته بينالمللي المپيك
براي راضي كردن مقامات عربستان و حضور زنان
اين كشور در بازيهاي المپيك لندن ،حساسيت
خاصي دارد .عربس��تان يكي از شروط خود براي
حضور زنان را پوش��ش اس�لامي آنه��ا در جريان
مسابقات قرار داده بود.

حض��ور موفق بان��وان كاراتهكا در مس��ابقات
آسيايي انعكاس خبري زيادي را به همراه داشت؛
ج��دا از نتاي��ج خوبي ك��ه در اين دوره توس��ط
مليپوشان كسب شد ،پوشش اسالمي آنها يكي
از داليل��ي بود كه باعث مطرح ش��دن آنها بيش
از پيش ش��د .صادق فرجي ،رييس فدراس��يون
كاراته كه از عملكرد بانوان به ش��دت راضي است
ميگويد :بانوان مليپوش كشورمان در رقابتهاي
قهرماني آسيا حضوري موفق داشتند و بايد بگويم
شگفتانگيز ش��دند .از اين پس تالش ميكنيم
راه حضورش��ان را در مس��ابقات قهرماني جهان
هموار كنيم .اين دوره از مسابقات قهرماني آسيا
در شرايطي متفاوت با دورههاي قبل برگزار شد.
اكثر تيمها بعد از حضور در رقابتهاي كاراته وان
اندونزي با آمادگي خوبي به روي تاتامي تاشكند
آمدند و همين مساله كيفيت رقابتهاي آسيايي را
باال برد .او اصليترين هدف تيمهاي شركتكننده
در مس��ابقات كاراته قهرماني آسيا را محك زدن
نفرات خود پيش از حضور در رقابتهاي جهاني
خوان��د و گف��ت :تيمهاي اعزامي كش��ورمان در
هر س��ه رده س��ني  40فرصت براي كسب مدال
داش��تند كه در مجموع موفق به كسب  34مدال
در رنگهاي مختلف شدند .كسب اين تعداد مدال
فكر نميكنم نتيجه ضعيفي قلمداد شود .بعد از
ارايه مبارزات خوب در اندونزي ،كس��ب دو مدال
طال و دو نقره از س��وي بانوان ايراني در مسابقات
قهرماني آس��يا كار بزرگي بود كه در پي برگزاري
اردوهاي مس��تمر و نگاه حمايتي ويژه فدراسيون
به دست آمد .با اين نتايج فضا براي حضور بانوان
در مسابقات جهاني مس��اعدتر شد و ما نيز طي
مكاتبات��ي كه با فدراس��يون جهاني و آس��يايي
داش��تيم ،نتايج و دس��تاوردهاي حضور بانوان را
گ��زارش دادهايم .در تاش��كند به هم��راه رييس
كميته ملي المپيك كشورمان جلسه بسيار خوبي
با اعضاي هياترييسه اتحاديه كاراته آسيا داشتيم
كه قرار شد در راه حضور بانوان محجبه كشورمان
در مس��ابقات جهاني همكاري نزديك��ي با ايران
ص��ورت گيرد .فرجي از ديدار اخيرش با رييس و
دبيركل فدراسيون جهاني كاراته در تركيه گفت:
تيم بانوان كشورمان شهريورماه به مسابقات كاراته
وان تركيه اعزام ميش��ود و همانجا با مسووالن
فدراس��يون جهان��ي ديدار و گفتوگ��و خواهيم
كرد .اگر بتوانيم موافقت حضور آنها در مسابقات
جهاني پاريس را بگيريم ك��ه اردوي بانوان ادامه
خواهد داش��ت و در غير اينص��ورت اردوي آنها
تعطيل خواهد شد .قبل از هر چيز بايد بگويم اين
طرحي است كه در كشورهاي پيشرفته دنيا اجرا
ميش��ود؛ طرحي كاربردي كه با توجه به تقسيم
كار و مشخص ش��دن نفرات ،خروجي و عملكرد
آنها مشخص خواهد ش��د .در هرحال اجراي اين
طرح نتيجه مطلوب را براي ما نداشت ،شايد هم
نحوه اجراي آن صحيح نبوده است.

سوس��ن حاجيپور ،تنها نماينده زن ايران در
تكواندو است كه اين روزها خودش را براي المپيك
آم��اده ميكن��د؛ هرچند به گفته مس��ووالن اين
فدراسيون نبايد از او انتظار مدال داشت .ديروز زهرا
سروي ،نايبرييس بانوان فدراسيون تكواندو گفت:
براس��اس برنامهريزيهاي فدراسيون پيشبيني
كرده بود ،حاجيپور تمرينات تكنيكي و تاكتيكي
خود را مطابق با برنامههاي گذشته همچنان ادامه
ميدهد .تنها با اين تفاوت كه تمرينات وي در حال
حاضر از دو جلسه به سه جلسه در روز تغيير پيدا
كرده اس��ت .همچنين در ارتباط با بحث وضعيت
روحي و رواني وي در بازيهاي المپيك يكس��ري
تمهيدات خاصي انديش��يده شده و سعي كرديم
كه يك متخصص روانشناس به صورت شبانهروز
تمرينات وي را تحت نظر داش��ته باش��د كه اگر
مش��كل يا نقاط ضعفي در حين تمرينات وجود
داشته باشد شناسايي كند و به حداقل برساند .در
شرايط كنوني كسب مقام در المپيك امكانپذير
نيس��ت ،حتي اگر س��طح فني زنان و م��ردان را
س��نجش كنيد ،ميبينيد مردان ما از لحاظ فني
به نسبت زنان خيلي باالتر هستند و خانمهاي ما
فاصله زيادي با آنها دارن��د .در حال حاضر آقايان
در بخ��ش تكواندو به عنوان قهرمان جهان مطرح
هس��تند ،در حالي كه در بخش بان��وان ما حتي
نتوانستيم در اين رده سني يك مدال كسب كنيم.
ولي به هر صورت نااميد نيستيم و تمام توان خود
را به كار خواهيم بست تا سوسن حاجيپور حضور
قابل قبولي را در المپيك داشته باشد .آنچه كه در
المپيك براي كس��ب موفقيت حايز اهمیت است
شرايط قرعهكشي اس��ت .اگر شرايط قرعهكشي
براي حاجيپور به ش��كلي باش��د كه قرعه خوبي
نصيب وي ش��ود بدون شك كسب نتايج نيز دور
از انتظار نيست .براساس فدراسيون جهاني تكواندو
امسال دو س��هميه در بخش مردان و دو سهميه
در بخش بانوان داشتيم .البته چهار سال گذشته
در المپي��ك پكن س��ارا خوشجمالفكري اولين
بانوي ايراني بود كه موفق به كس��ب مجوز حضور
در مسابقات المپيك پكن شد .امسال همين اتفاق
براي سوسن حاجيپور افتاد ،اگرچه ما نتوانستيم
دو سهميه از آن خود كنيم ،ولي مهم آن است كه
وي مقتدرانه و با كسب مدال طال موفق به كسب
سهميه حضور در مس��ابقات المپيك لندن شد.
اميدوارم براي المپيك بعدي با برنامهريزيهايي كه
فدراسيون تكواندو پيش رو خواهد داشت ،هر دو
سهميه بانوان را در بخش تكواندو به دست آوريم.
ما ادعا نميكنيم كه در بازي المپيك فقط حضور
خواهيم داشت ،ورزشكار ما با اين انگيزه تمرينات
فشرده و سنگيني را پشت سر ميگذارد كه حضور
موفقيتآمي��زي در المپيك ايفا كن��د .حال اين
موفقيت بس��تگي به آن دارد كه روز مسابقه ،روز
وي باشد و تمام شرايط از لحاظ قرعهكشي و ساير
مس��ايل براي پيروزي سوسن حاجيپور ايدهآل و
مناسب باشد.

«پوني»؛ کوچک دوستداشتنی
مينا دايي  :اس�م پوني كه ميآيد ،خيليها هاج و واج نگاهت
ميكنن�د ،برخي هم فك�ر ميكنند درباره مارك ش�كالت و
پاس�تيل ح�رف ميزني ،بعضيها هم به اش�تباه ،پون�ي را با
اس�بهاي ش�اخدار كارتونهاي كودكي اشتباه ميگيرند اما
ب�راي فهيمه واعظي كه اولين پوني كالب اي�ران را راهاندازي
كرده اس�ت ،پوني يعني تم�ام زندگي؛ موج�ودات كوچك و
دوستداش�تني ك�ه به اخالق خوش ،ش�جاعت ،س�ازگاري
و مقاوم�ت مش�هورند و خلق و خ�وي تعليمپذي�ري ،آنها را
دوستداشتنيتر ميكند .او براي تربيت پونيها و سواركاران
كوچكي كه به باش�گاه ميآيند از دل و جان مايه ميگذارد و
در اين راه حتي از پخش كردن تراكت و بروشور و حتي رفتن
به مهدكودكها هم دريغ نكرده است .فهيمه معتقد است كه
پونيسواران در آينده ميتوانند مدالآوران المپيك باشند .به
گفته او عالوه بر اين پونيسواري به درمان بسياري از بيماريها
كمك ميكند .فهيمه واعظيپور اين روزها همراه هادي ساعي
باشگاهي راهاندازي كرده و به كودكان فلج و مبتال به اوتيسم
سواركاري ياد ميدهد.
  Á Áتو سالهاس�ت روي پونيها كار ميكني ،در حاليكه
هنوز خيليها نميدانند پوني چيست.

راس��تش براي خود من ه��م در ابتدا گمن��ام بود ،حتي
سواركاري من هم كامال اتفاقي شروع شد .پدرم در نيروهوايي
كار ميكرد و من يك روز به صورت كامال اتفاقي به باش��گاه
س��واركاري نيروهوايي رفتم و اين رفتن كل زندگي مرا تغيير
داد .باعث شد كه به صورت حرفهاي سواركاري را ادامه دهم.
البته قبل از آن به صورت حرفهاي شنا و بسكتبال كار ميكردم
اما س��واركاري براي من دنياي ديگري بود .متاس��فانه پس از
مدتي باشگاه را به علت مسايل خاصي بستند .وقتي ديدم روي
در نوشتهاند ،باشگاه تعطيل اس��ت گريه كردم اما هيچ وقت
اين رشته را رها نكردم .به دنبال همين عالقهام هم در رشته
پرورش اسب تحصيل كردم و اطالعات زيادي درباره اسبهاي
كاس��پين ايراني به دست آوردم .كاسپين پونيهاي ما در دنيا
معروفند .بعد از دو س��ال كه باشگاه نيروهوايي باز شد من در
كالسها شركت كردم و مربي زنان شدم .بعد از مربيگري سعي
كردم پوني كالب را راهاندازي كنم.
  Á Áگفت�ي كه كاس�پين پونيهاي ما در دني�ا معروفند،
در حاليكه بس�ياري فكر ميكنند پونيه�ا از خارج وارد
ميشوند.

دقيقا ،اين اش��تباهي اس��ت كه خيليها دارند .بس��ياري
نميدانن��د كه پون��ي در واقع همان اس��بچههاي خزرند .در
كشوري مثل آمريكا پونياي كه به بچهها سواري بدهد ،خيلي
گران اس��ت .چون تربيت آنها بسيار مشكل است .هيچ جاي
هنوز چند س��الي از افتتاح پاركي كه بهش��ت مادران
ناميده ميشود ،نميگذرد؛ پاركي كه به زنان ايراني اجازه
ميدهد بدون حجاب و در هواي باز ورزش كنند .خيليها
معتقدند ساخت پاركهاي زنانه ،نوعي تفكيك جنسيتي
اس��ت و با اختصاص دادن فضاي خاص به زنان مخالفند،
اما ورزش كردن زير نور خورش��يد در زمينهاي ورزش��ي
سرباز ،ركاب زدن در پيستهاي دوچرخهسواري و دويدن
در مسير پيادهروي بدون هيچ محدوديتي ،زنان و دختران
زي��ادي را به اي��ن پاركها ميكش��اند .از بلندگوي پارك
موس��يقي پخش ميش��ود و گروهي از زنان با هم ورزش
ميكنن��د .در پيچ و خم راه آسفالتش��ده پ��ارك ،زني به
همراه دختر نوجوانش با لباس قرمزرنگ مشغول دويدنند،
پيست دوچرخهسواري هم پر شده از دختران نوجواني كه با
هيجان ركاب ميزنند و بلند ميخندند .آنها معتقدند ورزش
كردن در فضاي باز باعث ميش��ود شادابتر باشند .مريم
عسگري كه براي دويدن به بهشت مادران آمده ،ميگويد:
«گرفتاري زندگي در ايران خيلي زياد شده و گرفتاري زنان
هم دوبرابر اس��ت .من كه در اط��راف خودم نگاه ميكنم،
ميبينم همه زنان مريض و افسردهاند و هيچ امكان تحركي
ندارن��د .اين وضعيت در شهرس��تانها كه خيلي هم بدتر
اس��ت .حداقل اين پاركهاي زنانه كمك ميكند كه زنان
گاهي بتوانند در فضاي باز ب��دون نگراني از حضور مردان
ورزش كنند .تعداد اين پاركها بايد خيلي بيش��تر شود تا
براي همه زنان و مهمتر براي زنان محرومتر قابل دسترسي
باشد .زنان اكثرا بيحال و افسردهاند .تفريح و تحرك ندارند.
ويتامين  Dبه بدنشان نميرسد .اما اينجا ما بدون مشكل

دنيا كاسپين پونيهاي ما را ندارد چون پونيهاي ما اسبهاي
كوچكشده هستند .يعني اسبهاي كوچكي كه قابليتهاي
اس��بهاي بزرگ را دارند .همه دنيا اين حيوان را ميخواهند
ولي از آنجا كه ما سالها علم اين كار را نداشتيم ،نسل پونيها
در حال انقراض بود .تنها كسي كه اين موضوع را متوجه شد
خانم فيروز ب��ود كه از آمريكا به ايران آمد و روي اين پونيها
كار كرد اما متاسفانه فوت شد .بحث پوني كالب هم باعث شد
كه نگاهها به پوني تغيير كند و خيليها متوجه خطر انقراض
اسبهاي كاسپين شوند.
  Á Áبحث پوني كالب چطور شكل گرفت؟

  Á Áيعني س�واركاري هزينهاي برابر يك جلس�ه استخر
دارد؟

دقيقا هزينهها تا زمان خريد اسب پايين است .بچههايي
كه به كالسهاي س��واركاري ميآيند هزينههاي آموزشي را
پرداخت ميكنند و اين هزينهها برخالف آنچه گفته ميشود،
زياد نيست.
  Á Áآن زمان كه شروع كردي ،مكاني براي پرورش پونيها
در اختيار داشتي؟

متاسفانه خيلي س��خت كار پيش رفت .االن بعد از هفت
س��ال تازه امكانات در اختيارم قرار گرفته است .وقتي شروع
كردم خيلي از باشگاهها حاضر نبودند اين كار را انجام دهند.
حتي من چندين ش��هرداري را س��ر زدم و خواستم جايي را
اجاره كنم كه بتوانم كار كنم كه نشد .در حاليكه براي آموزش
كودكان نياز به محيط امن داشتيم اما مكان مناسبي نبود .كار
با س��ختي شروع شد و هنوز هم مشكالت زيادي وجود دارد.
من با عشق كارم را شروع كردم و همين عشق باعث شد كه
ادامه دهم.

من هميشه معتقد بودم كه اگر ميخواهيم سواركار المپيكي
داشته باش��يم ،حتما بايد از پايه كار كنيم و اين راهي جز كار
ب��ا پونيها جلو پاي ما نميگذارد ،به همين دليل س��ال  85با
يك پوني ش��روع كرديم .ترنج را از رضوانشهر آورديم .خيلي
زشت بود .سمهاي بلند و موهاي فرفري ژوليده داشت اما من
با تمام عشقم او را شستم و تيمارش كردم .پس از اينكه تربيت
شد كالسها را ش��روع كرديم .جلسهاي هفتهزارتومان براي
  Á Áهيچ وقت ش�ده از كاري كه ش�روع كردي پشيمان
كودكان زير  12س��ال كالس گذاشتيم .بعد از ترنج ،يك پوني
شوي؟
سفيد ديگري به نام صدف آورديم اما زياد نتوانست به ما كمك
اوايل زياد راضي نب��ودم .خيلي از
كن��د .بعد از آن هم در يك مس��ابقه از
ي��ك مرد كه دختر خ��ودش هم پوني
طرف باشگاههاي مختلف اذيت شدم.
پوني در واقع همان اسبچههاي
حتي با يك باشگاه قرارداد بستيم و قرار
سواركاري ميكرد ،دو پوني ديگر هديه
خزرند .در كشوري مثل آمريكا
گرفتيم به نامهاي بان��ي و كالير و اين پونياي كه به بچهها سواري بدهد ،شد ما روي اسبهاي باشگاه كار كنيم
خيلي گران است .چون تربيت آنها و در مقابل باشگاه از سود بهدستآمده،
روند همينطور ادامه پيدا كرد.
  Á Áاينط�ور ك�ه ت�و ميگوي�ي بسيار مشكل است .هيچ جاي دنيا براي ما پوني تهي��ه كند اما زماني كه
سواركاري با پوني ناشناخته بوده؛ كاسپين پونيهاي ما را ندارد چون بايد به قرارشان عمل ميكردند ،قرارداد
چطور شاگرد ميگرفتي؟
پونيهاي ما اسبهاي كوچكشده را فس��خ كردن��د .من تا جاي��ي روي
روزه��اي اول م��ن فقط ش��اگرد هستند .يعني اسبهاي كوچكي كه اسبهاي اين باشگاه فعاليت كردم كه
خارجي داشتم كه اغلب از يونيسف و قابليتهاي اسبهاي بزرگ را دارند بچه ششساله ميتوانست روي اسبي
س��ازمان ملل بودند .آنها از كالسهاي
با قد 170سانتيمتر سواري كند اما در
من استقبال زيادي كردند اما در داخل كسي آشنايي زيادي با
نهايت من از اين باش��گاه بيرون آمدم .آن زمان حتي دوستان
پونيسواري نداشت .تراكت پخش و سعي كردم اطالعرساني
همدورهاي ،من را حمايت نكردند .خيليها وقتي ميخواستند
كنم .اينها باعث شد بعد از چند ماه شاگرد ايراني هم بگيرم.
وارد اين رشته شوند ،بچههايشان را سوار پوني نميكردند .به
همين دليل بارها از كارم پشيمان شدم اما باز هم به اميد اينكه
البته اوايل خانوادهها نگران پرت ش��دن بچهها از روي اس��ب
بودند اما چون پونيها 130س��انتيمتر هستند و به راحتي با
شرايط بهتر شود ،ادامه دادم.
بچهها رابطه برقرار ميكنند ،حتي اگر هم زمين بخورند زياد
  Á Áاالن شرايط بهتر شده؟
مهم نيست .بنابراين كمكم اين نگرانيها هم از بين رفت.
يكسالي است كه با كمك آقاي سجادي ،معاون وزير
شرايط بهتر شده است .عالوه بر اين با كمك آقاي ساعي
  Á Áحتم�ا بس�ياري از خانوادهها هم نگ�ران هزينههاي
سواركاري بودند.
در باشگاهي ،پونيسواري را آموزش ميدهيم و تا به حال
اتفاقا هزينههاي يادگيري اين رشته زياد نيست .كالسهاي
حتي توانستهايم مربيان زن زيادي براي باشگاهها تربيت
كنيم .البته باشگاهها اغلب نميخواهند دستمزد مربيان
ما س��ال  85با جلس��هاي هفت هزار تومان شروع شد و حاال
زن را پرداخت كنند و از اين نظر هنوز تحت فشاريم .من
جلسهاي  20تا  22هزارتومان است.

نگاهي به پارك اختصاصي بانوان

سرزمين ورزشی زنان

ورزش ميكنيم و فضاي بسيار خوبي است».سارا احمدي
هم كه به گفته خودش هر روز براي ورزش كردن به بهشت
مادران ميآيد ،ميگويد« :من قبال كالسهاي بدنس��ازي
ميرفتم اما از وقتي بوستان نشاط به بهشت مادران تغيير
نام داده ،من براي ورزش كردن به اين پارك ميآيم .اينجا
ميتوانم در فضاي باز بدون محدوديت و هيچگونه مزاحمي
ورزش كنم .در پاركهاي عمومي نميشود به اين راحتي
ورزش ك��رد .در اين پ��ارك امكانات خوبي ب��راي ورزش
كردن وجود دارد؛ س��الن توپي ب��راي بازيهاي واليبال و
بسكتبال ،سالن ايروبيك و ورزشهاي بدنسازي و پيست
دوچرخهسواري .وقتي اين امكانات وجود دارد و ميتواني با
خيال راحت ورزش كني ،چرا بايد جاي ديگري را انتخاب
كن��ي؟»ورزش كردن در فضاي باز عالوه بر تاثيرات مثبت
جس��مي ،تاثير رواني هم دارد .سميه شهيدي ،روانشناس
ميگويد« :خيليها ورزش ك��ردن را جدي نميگيرند اما
زنان به دليل وظايفي كه در زندگي دارند بايد حتما ورزش
كنن��د .ورزش كردن در فض��اي باز عالوه بر اينكه تاثيرات
مثبتي روي جسم دارد ،روح را هم شادابتر ميكند .وقتي
س��اعتي در فضايي بدون محدودي��ت و مزاحمت ورزش
ميكني انرژي بهتري براي كارهاي روزانه پيدا ميكني .در
حال حاضر بيماري افسردگي ميان زنان شايع شده است

و ورزش در فضاي باز ميتواند در پيش��گيري اين بيماري
كمك زيادي كن��د».ورزش كردن در فضاي باز تنها دليل
عالقهمند ش��دن زنان به پاركهاي زنانه نيست ،مسووالن
پارك معتقدند برگزاري كالسهاي ورزش��ي با هزينههاي
كم زنان زيادي را به اين پاركها ميكشاند .سعيده مويدي
كه در كالس تنيس بوستان مادران ثبتنام كرده ،ميگويد:
«من مدتها دنبال كالس تنيس ميگشتم اما هزينههاي
كالسها باعث ميشد از ثبتنام در كالس تنيس پشيمان
شوم ،تا اينكه يكي از دوستانم گفت بوستان مادران كالس
تني��س دارد .اينجا براي هزينه يكم��اه كالس 40تومان
ميدهم .اين هزينه براي من مناس��ب است و مدت زيادي
است كه در اينجا تنيس بازي ميكنم».حميده طالبي نيز
كه در كالسهاي ايروبيك ثبتن��ام كرده ،ميگويد« :اگر
ميخواستم در باشگاه ثبتنام كنم بايد 50 ،40هزار تومان
ميدادم تا در يك فضاي بسته بتوانم حركت كنم اما اينجا
با 30ه��زار تومان ميتوانم در يك فضاي باز ورزش كنم و
حسابي بدنم آفتاب ميخورد .كالسهاي ورزشي شهرداري
از باشگاههاي خصوصي مناسبتر است .اينجا كالسهاي
ايروبيك ،تنيس ،بدمينتون ،اس��كيت ،دوچرخهسواري و...
وج��ود دارد و ميتوانيم بدون هي��چ دغدغهاي با كمترين
هزينه ورزش كنيم .تنها مش��كل اين اس��ت كه به دليل
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از حاجيپور منطقي نيست

گفتوگو با فهيمه واعظي ،موسس اولين آموزشگاه پونيسواري ايران

مربيان را تربيت ميكنم و در آخر ماه هم حقوق اكثر آنها
را از جيبم ميپردازم.
  Á Áباشگاهي است كه گفته ميشود ،بچههاي فلج و مبتال
به اوتيسم هم در آن حضور دارند؟

بله ،در اين باش��گاه عالوه بر آموزش پونيس��واري ،ما به
بچههاي مبتال به اوتيسم و فلج هم به صورت خيريه آموزش
س��واركاري ميدهيم .اين كار به آنه��ا كمك ميكند تا روند
درمان را بهتر طي كنند .حتي ما بچهاي را داش��تيم كه اصال
قدرت حركت نداش��ت و پس از يكدوره سواركاري ميتواند
راه رود .خيليها نميدانند سواركاري تا چه اندازه ميتواند در
درمان بيماريها كمك كند.
  Á Áاوايل صحبتهايت گفتي كه كار از پايه باعث ميشود
در المپيك موفق ش�ويم ،فكر ميكني چند سال ديگر به
اين خواسته ميرسيم؟

ببينيد با هفتهاي 45دقيقه تمرين اتفاق خاصي نميافتد .من
زماني كه طرح مدارس تيروكمان را ديدم ،به اين نتيجه رسيدم
كه بهترين كار براي آموزش پايهاي سواركاري ،تاسيس مدارس
آموزشي سواركاري است .يعني مدارس ورزشي سواركاري كه با
آم��وزش و پرورش تعامل دارد .جايي كه بچهها هر روز آموزش
ببينند .در اين شرايط ميتوانيم بگوييم موفق ميشويم.
  Á Áبراي اين طرح بودجه زيادي الزم است .به نظرت اين
طرح در شرايط فعلي عملي است؟

من طرح تاس��يس اين مدارس را دادهام .آقاي س��جادي
و مس��ووالن آموزش و پرورش هم ب��ا آن موافقت كردهاند اما
همان طور كه گفتيد بودجه زيادي الزم داريم .براي تاسيس
چنين مدرس��هاي به  91راس اس��ب و مكاني مانند نوروزآباد
نياز داريم .اگر امكانات باشد ،ميتوانيم شروع كنيم .من براي
خ��ودم چيزي نميخواهم .فقط ميخواهم كار فرهنگي كنم
و مطمئن هس��تم كه با تاسيس اين مدرسه پيشرفت زيادي
ميكنيم .اميدوارم كه شرايط مهيا شود و در سال  92بتوانيم
عالقهمندان را ثبتنام كنيم.
  Á Áتو موس�س اولين آموزشگاه پونيس�واري در ايران
هس�تي ،با توجه به ش�رايطي كه هس�ت ،آينده را چطور
ميبيني؟

من در اين سالها مشكالت زيادي را پشت سر گذاشتم
در حاليكه فقط ميخواستم به ورزش كشورم كمك كنم.
من كار فرهنگ��ي كردم و نبايد تا اين اندازه تحت فش��ار
قرار ميگرفتم .با اين حال هنوز اميدوارم .در اين س��الها
شاگردان زيادي تربيت كردهام و خانوادههاي زيادي حامي
من هستند .اميدوارم با كمك آنها و مسووالن شرايط براي
پيش��رفت اين رشته بيشتر شود و بتوانيم مدرسه آموزش
سواركاري را هم راهاندازي كنيم.
مناس��ب بودن هزينهها گاهي كالسها ش��لوغ ميشود.
ش��ايد اگر تعداد اين پاركها بيش��تر شود براي زنان بهتر
باشد».شلوغي تنها مش��كل پاركهاي زنانه نيست .پارك
زنان ساعت هشت بعدازظهر كارش را تمام ميكند و اين از
نظر بسياري از زنان مشكل بزرگي است .طالبي ميگويد:
«خيل��ي از زنها براي اينكه ش��بها پي��ادهروي كنند به
مش��كل ميخورند .بسياري از ما كار ميكنيم و بعدازظهر
زمان بهتري براي ورزش كردن ماس��ت اما ساعت هشت
در پارك بسته ميشود و اين اصال خوب نيست ».بهشت
مادران كه در بزرگراه رسالت ،تقاطع اتوبان حقاني و خيابان
شهيد كاوه واقع شده است ،تنها پارك زنانه تهران نيست.
بوستان پرديس بانوان با مساحت  ۲۷هكتار در جنوب شرق
تهران و در مقابل پارك ۱۱۲هكتاري آزادگان يكي ديگر از
پاركهايي اس��ت كه به زنان اختصاص داده ش��ده است و
آنطور كه مسووالن شهرداري ميگويند پاركهاي ديگري
نيز به اين تعداد اضافه ميش��وند .عسگري ،مدير سازمان
پاركها و فضاي سبز شهرداري ميگويد« :چند پارك ديگر
هم به اين مجموعه اضافه ميشود تا زنان مناطق مختلف،
از شمال و جنوب تهران ،امكان استفاده از پاركهاي زنان
را داشته باشند .به گفته شهردار تهران ،در پهنه شهر تهران
دس��تكم به پنج پارك ويژه زنان نياز داريم تا زنان تهران
بتوانند ،مانند خانه خود از اين محيطها اس��تفاده كنند».
البته اين تنها تهرانيها نيستند كه به پاركهاي مخصوص
زنان دسترسي دارند .آنطور كه مسووالن شهري ميگويند
اولين پارك زنانه در بروجرد ساخته شده و قرار است در قم،
اروميه و سمنان نيز پاركهاي مخصوص زنان ساخته شود.

اردوي خانم گلها در اوكراين

قرار اس��ت تيمملي فوتبال بان��وان ايران براي
اردوي تداركاتي و البته كس��ب تجربه به اوكراين
بروند.
فريده شجاعي ،نايبرييس فدراسيون در مورد
اي��ن موضوع گف��ت :با توجه ب��ه كمتجربه بودن
دختران فوتباليس��ت تصميم گرفته شد اين تيم
براي حضور در يك مسابقه چندجانبه شهريورماه
به اوكراين اعزام شود ،تا با حضور در برابر تيمهاي
اروپاي��ي چ��ون اوكراين ،روماني و مجارس��تان با
آمادگي بيش��تري راهي مسابقات مقدماتي آسيا
شود .فدراسيون اردن نيز با توجه به اينكه تيمهاي
ايران و اردن در مرحله مقدماتي همگروه هستند،
از تيم دختران زير  16سال ايران براي انجام چند
بازي دوس��تانه دعوت كرده اس��ت كه اين رقابت
ني��ز بازيكنان ما را در رس��يدن ب��ه آمادگي بهتر
ي��اري خواهد داد .بدون اردوي تداركاتي بازيكنان
مرت��ب تمرين ميكنند بدون اينكه وضعيت آنان
مورد سنجش قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنان
شناسايي شود.

ثبت رکورد تازه زنان ورزشکار
در المپیک

با شروع مس��ابقات المپيك ،ركوردهاي تازهاي
ه��م در رابطه با حضور زنان در اين تورنمنت ثبت
شده اس��ت .به گزارش فوكس از مجموع ۱۱هزار
ورزشكار شركتكننده ۴۸۰۰ ،نفر را زنان تشكيل
دادهاند .يكي از علل اين افزايش ،ش��ركت زنان در
رشته بوكس براي نخستين بار در بازيهاي المپيك
اس��ت .در بازيهاي چهار سال پيش كه در پكن،
پايتخت چين ،برگزار ش��د ۴۶۳۷ ،ورزش��كار زن
شركت داشتند.

