بانوان

فوتسالدرفکرصیدطال ازعشقآباد

 ا.ا.نظامیان

برای پنجمین دوره بازیهای داخل سالن فوتسال آسیا که در عشق آباد ترکمنستان برگزار میشود شهرزاد
مظفر ،سرمربی تیمملی فوتسال بانوان؛ نسیمه غالمی ،فرشته کریمی ،فرزانه توسلی ،آرزو صدیقانی زاده،
س��هیال ملمولی ،فاطمه پاپی ،طاهره مهدی پور ،فرشته خسروی ،نس��ترن مقیمی  ،سارا شیربیگی ،لیال
خدابنده لو  ،فهیمه زارعی ،فاطمه اعتدادی و فاطمه ارژنگی را به عنوان ملی پوشان تیم ملی فوتسال ایران
در این رقابت ها هدایت می کند.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین مرحله این مسابقات با تیم های فلسطین و تایلند هم گروه است
وگرچه نباید هیچ رقیبی را دس��تکم گرفت اما اما تیم فلس��طین برای نایب قهرمان دوره قبل ایندورز گیم
آس��یا و قهرمان نخستین جام ملت های آسیا سدی برای رسیدن به قهرمانی محسوب نمی شود.همانطور
که سرمربی ژاپن هم گفته تنها رقیب ایران ،ژاپن؛ قهرمان دوره قبل این مسابقات و نایب قهرمان نخستین
دوره جام ملت های فوتسال آسیاست .گرچه تایلند هم یک تیم قوی است که برگزاری اردوی ملی پوشان
ما در تایلند برای آماده سازی حضور در این مسابقات این مهم را نشان داد.
فرش��ته کریمی که جزو کاندیداهای برترین بازیکن فوتس��ال بانوان ایران در مراسم انتخاب برترین های
فوتس��ال بانوان ایران در س��ال  95بود اما این عنوان را به فهیمه زارعی از باشگاه ملی حفاری انتخاب شد،
درباره مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا در ترکمنستان گفت :تمرکزمان روی قهرمانی است.
کریمی درباره آماده سازی تیم ملی هم گفت:اگر اردوی تایلند نبود ممکن بود از حریفان عقب بمانیم .بعد
از تغییر کادر فنی اردوی تایلند اولین بازی تدارکاتی بود که میتوانس��تیم تاکتیکها و تکنیکهایمان را پیاده کنیم .کم و کاس��تیهایی در فوتسال بانوان بوده اما از حمایتهای فدراسیون و آقای ساکت باید تشکر کنیم که
در مدت یک هفته اردوی تایلند را برای ما فراهم کردند.
کریمی درباره صحبت های س��رمربی تیم ملی ژاپن گفت :گفته بازیکنان قدیمیاش را کنار گذاش��ته و آسیب دیده هم دارد .ما هم بازیکنان جوانی داریم که خوب کار میکنند .ژاپن برای بانوان در فوتبال و فوتسال همانند
مردان س��رمایهگذاری کرده است اما در کشور ما فوتسال مردان و بانوان مظلوم واقع ش��ده و آنقدر که فوتبال پررنگ بوده فوتسال نبوده است .باید نگاهها به بانوان فراتر باشد .مردم از ما انتظار مدال دارند و ما هم میخواهیم
همان طالی جام ملتهای آسیا را حفظ کنیم.
فرزانه توسلی؛ بهترین دروازه بان ایران در سال  95و دروازه بان تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز درباره مسابقات ترکمنستان گفت:ژاپن و تایلند حریفان اصلی ما هستند .این  2تیم جزو بهترینهای آسیا هستند .امیدوارم
امسال بتوانیم در بازیهای داخل سالن آسیا عنوان قهرمانی را کسب کنیم.همان طور که میدانید تغییراتی در کادر فنی تیم ملی ایجاد شد و شهرزاد مظفر هدایت تیم را برعهده گرفت .در این فرصت کوتاه ما هم تمرینات
توپی و هم تمرینات بدنسازی را پیگیری کردیم .اردوی و دیدارهای تدارکاتی هم در تایلند داشتیم.

سايه تعليق برسر شطرنج

فدراس��يون ش��طرنج ایران به دلیل بدهی به فیده برای میزبانی رقابت های شطرنج قهرمانی زنان جهان كه
اواخر زمستان سال  95برگزار كرد تاكنون چند بار تهديد به تعلیق شد و حتي شطرنج بازان ايران از ريتينگ
فيده خارج شدند البته با رایزنی مس��ئوالن فدراسیون و گرفتن مهلت ،رفع تعلیق شد و شطرنج بازان ايراني
به جدول رده بندي برگش��تند اما اکنون؛ ظاهرا فیده در آس��تانه مسابقات داخل س��الن آسیا در عشق آباد
ترکمنستان ،تنها فرصتی چند روزه برای گرفتن طلب 120هزار دالر اش داده است.
مه��رداد پهلوانزاده ،رییس فدراس��یون ش��طرنج دراين باره گفت :بح��ث تعلیق وجود نداش��ت .فقط در
اولتیماتوم بودیم ..فیده فقط ریتینگ استاندارد بازیکنان ما را از معرض دید خارج کرد که اکنون نیز با رایزنی
های انجام شده حل شد و فهرس��ت ریتینگ به شکل قبل بازگشت.در مجموع برای این مسابقات به صورت
تدریجی از س��وی وزارت ورزش و جوانان دو میلیارد پرداخت شد و تقریبا  ۹۰۰میلیون تومان نیز از حامیان
مالی جذب شد .براي برگزاري مسابقات ش��طرنج قهرماني زنان جهان تنها قول هاي اسپانسرها كافي نبود
اما وزارت ورزش و جوانان کس��ب میزبانی را یک اصل عنوان کرد .گرفتن میزبانی و عملیاتی کردن مسابقات
جهانی خیلی مشکل بود .البته آن موقع روسیه هم به دنبال گرفتن میزبانی این رقابتها از ما بود.همان موقع
به داورزنی گفتم اما او گفت؛ س��عی کنید حتی اگر بیش از این هم ش��د میزبانی را بگیرید ،ما به عنوان وزارت
ورزش و جوانان کمک می کنیم .اصل ملی در این اس��ت که این مسابقات حتما برگزار شود .ما نمیخواهیم
مسابقات کنسل شود و یا آن را به کشور دیگری بدهیم.
ش��طرنج ایران در مسابقات قهرمانی داخل سالن آس��یا نماینگانی دارد و حتي سارا خادم الشریعه پرچمدار
كاروان اعالم شده پس ظاهرا فدراسیون و به خصوص وزارتخانه که در دوران سرپرستی ،قبل از دولت جدید
و گرفتن رای اعتماد برای پربار کردن دوران تصدی گری ،اش��تیاق زیادی به گرفتن ميزباني داش��ته مهلت
زیادی ندارند و بهتر است پاسخگوی تعهدات بين المللي خود باشند
شماره  - 2204سـال چـهل وهشتم 27 -شهریور 1396

40

گالیه یک مربی از فدراسیون کشتی

بانوان کش��تی گیر نیز در مس��ابقات قهرمانی داخل سالن آسیا  -ترکمنس��تان حضور دارند و به گفته مریم
منظمی  ،نایب رییس بانوان فدراسیون کشتی؛ فرصت کسب مدالهای زیادی هم دارند ۱۲ .کشتیگیر در
شش رشته در بازی های داخل سالن شرکت خواهند کرد.
نایب رییس کشتی بانوان درباره حضور تیم آلیش بانوان در بازیهای داخل سالن آسیا گفت :تیمملی آلیش
بانوان با برگزاری پنج اردو دوره آمادگی خود برای حضور در این مسابقات را گذراند .در این مسابقات فرصت
طالیی برای کشتیگیران ایجاد شده تا بتوانند خود را محک بزنند.
منظمی درباره لغو مس��ابقات جهانی آلیش نیز گفت :تاریخ برگزاری مشخص نیست ،قرار بود لهستان میزبان رقابت ها
باشد ،اما به دلیل این که اتحادیه با میزبان به توافق نرسیده به دنبال میزبان دیگری برای برگزاری رقابتهاست.
اما نام ندا خانی یوس��ف رضا یکی از مربیان زحمتکش تیم ملی آلیش در لیس��ت نهایی اعزام تیم ملی آلیش
بانوان ایران به پنجمین دوره مس��ابقات قهرمانی داخل سالن آسیا نبود! این بی مهری ،گالیه ندا خانی را در
پی داشته است .
او که خود زمانی از ملی پوش��ان و مدال آوران کشتی بانوان بوده و س��الها مربیگری کرده و شاگردان زیادی
به تیم ملی داده گفت :در حقم نامالیماتی ش��د و بعد از اس��تفاده از تجربیاتم در تمرینات تیم ،اسمم را برای
حضور در مس��ابقات آس��یایی ندادند و با تجربه  13س��اله در آلی��ش از همراهی تیم ملی ب��از ماندم .بنظرم
فدراسیون س��لیقه ای عمل کرد .کاش همه مسئولین ما مثل مس��ئولین خانم کائوری ایچو قهرمان ژاپنی
المپیک ریو  2016که فدراسیون ایشان را برای آموزش مربیان ایرانی دعوت کرد ،فکر می کردند تا قهرمانان
و نخبگان ورزش نسوزند.فدراسیون کشتی قدر مربیان سازنده را بداند.

