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عشق آباد محل
شکاف پوسته بسکتبال

حال بسکتبال زنان ایران این روزها خوش است چراکه باالخره پوسته
شکافته شد و دختران بسکتبالیست ما اجازه پیداکردند که با لباس
اسالمی خود درمسابقات رسمی و بین المللی این رشته شرکت کنند.
بازی های داخل سالن آسیا از  26شهریور تا  5مهر ماه به میزبانی
ترکمنستان برگزار می شود و تیم بسکتبال سه نفره با ترکیب گالره
کاکاوندپور ،ایرین ارتونیان ،دالرام وکیلی و رژانا محمودی عازم این
رقابت ها خواهد شد.
فاطمه کرم زاده ،نایب رییس بسکتبال بانوان گفت :با ارسال نامهای
از سوی فیبا با حضور تیم بسکتبال دختران در رقابتهای داخل
سالن آسیا موافقت شد.کمیته ملی المپیک نیز اعالم کرده لباس ملی
پوشان حاضر است و آنها میتوانند لباسهای خود را دریافت کنند.
البته سعیده علی ،ملی پوش بسکتبال در ترکیب تیم اعزامی به عشق
آباد نیست اما او به اردوهای تیم بسکتبال کالسیک دعوت شده و
در نخستین اردو پس از کسب مجوز حجاب نیز حضور داشته است.
علی که بسیار امیدوار به نظر می رسد؛ می گوید :انگیزه بازیکنان
نسبت به گذشته بیشتر شده ونگاه فدراسیون تغییر کرده است چرا

که اعالم شده هر  15روز یک بار یک اردو را برای بانوان ملیپوش
برگزار خواهند کرد .ممکن است این اردو در داخل یا خارج از کشور
باشد و این به آمادگی تیمملی بسیار میتواند کمک کند .امیدوارم
این تمرینات ادامه دار باشد .همچنین بعد از  ۳۸سال ،بنا به دعوت

نخستین قهرمانی هلند در یورو

تیم ملی فوتبال زنان هلند با یک برد در یک بازی خانگی با غلبه بر
دانمارک در فینال یورو  ۲۰۱۷جام قهرمانی را باالی سر برد.
در آخرین بازی این دوره از مسابقات فوتبال زنان اروپا که در
استادیومی  ۳۰هزار نفره و در هلند برگزار شد ،نارنجیپوشان هلند
موفق شدند با نتیجه  ۴بر  ۲دانمارک را شکست دهند و برای نخستین
بار قهرمان این رقابتها شوند.
قهرمانی در یورو 2017اولین قهرمانی تیم فوتبال زنان هلند در
یک تورنمنت بینالمللی بود .در حقیقت تا به حال هلند به قهرمانی
نرسیده بود و بهترین نتیجه کسب شده سال  ۲۰۰۹رقم خورده بود،
جایی که به نیمه نهایی این مسابقات رسید.
در جریان بازی دو تیم کمتجربه دانمارک و هلند در نیمه نخست ۴
گل بین دو تیمی که برای نخستین بار رقابت در فینال جام ملتهای
فوتبال زنان اروپا را تجربه میکردند ردوبدل شد .دانمارک در دقیقه
 ۶با پنالتی نادیا ندیم پیش افتاد.نادیا ندیم مهاجم باشگاه آمریکایی
پورتلند تورنز و تیم ملی فوتبال زنان دانمارک زاده افغانستان و
پناهنده است.
نادیا ندیم خودش می گوید:آن زمان افغانستان تحت سلطه طالبان
بود .وقتی کودک بودم پدرم یک شب همراه با توپ فوتبال به خانه

آمد .من و خواهرانم چیزی از فوتبال نمیدانستیم و تمام شب را با
یکدیگر والیبال بازی کردیم و سرگرم شدیم اما از آنجا که پدرم یکی از
طرفداران فوتبال بود ،سعی میکرد اکثر اوقات با  ۵دخترش فوتبال
بازی کند.متاسفانه سال  ۲۰۰۰و زمانی که  ۱۲ساله بودم ،پدرم
ناپدید شد تا اینکه برای ما خبر آوردند او به قتل رسیده است.روزهای
سختی بود .نه آیندهای ،نه درس و مدرسه و نه حتی شغل و منبع
درآمدی .همه چیز نابود شده بود .مادرم با اینکه زنی بسیار شجاع و
قوی است آن روزها از اینکه قرار بود به تنهایی زحمت من و خواهرانم
را به دوش بکشد ،ترسیده بود .ما حتی میترسیدیم که بدون مرد در
خیابانهای افغانستان رفت و آمد کنیم.به همین دلیل مادرم برای
رفتن از افغانستان برنامه ریزی کرد.ما به کمک قاچاقچیان انسان
با یک مینی ون از افغانستان به پاکستان رفتیم .در پاکستان هم با
گذرنامههای جعلی تصمیم داشتیم به ایتالیا و بعد از آن برای اقامت
دائم به انگلیس برویم اما برای همیشه در دانمارک ماندگار شدیم.
 4دقیقه بعد از پنالتی نادیا ؛ ویوین میدما ،مهاجم آرسنال هلند را به
گل رساند.
لیکه مارتینز دقیقه  ۲۸گل برتری را به نفع هلند وارد دروازه حریف
کرد اما پرنیل هاردر دقیقه  ۳۳گل تساوی را به ثمر رساند .هلند که در

رسمی کنفدراسیون بسکتبال آسیا ،برای اولین بار مجوز شرکت تیم
ملی زیر  ۱۶سال بانوان ایران در مسابقات آسیائی صادر شد.
این مسابقات نیز از  ۳۰مهر ماه تا 7آبان ماه سال  ۱۳۹۶در کشور هند و
در شهر بنگلور برگزار خواهد شد.
تالش بود تا رضایتخاطرنزدیک به  20هزار تماشاگر را بدست آورد
تا پایان نیمه نخست موقعیتهای دیگری نیز روی دروازه دانمارک
ایجاد کرد اما نهایتا دو تیم با تساوی  ۲گل نیمه اول را تمام کردند.
نیمه دوم با حساسیت بیشتری پیگیری شد اما در نهایت این
هلندیها بودند که با گشودن دروازه دانمارک در دقایق  ۵۱و  ، ۸۹این
دیدار را نتیجه  ۴بر  ۲به سود خود به پایان رساندند .شریدا اسپیتسه
کاپیتان هلند و ویوین میدما زننده گلهای سوم و چهارم هلند بودند.
به این ترتیب هلندیها با حمایت تماشاگران خودی تا دقایق پایانی
عقب نشینی نکردند تا چهارمین کشوری باشند که جام قهرمانی
مسابقات فوتبال زنان اروپا را پس از پایان حکومت  ۲۲ساله آلمان،
بدست می آورند و  4بازیکنشان در لیست ده بازیکن برتر فوتبال زنان
اروپا قرار گیرند؛ لیکه مارتینز ،ویویان میدما ،جکی گرونن ،شانیس
ون ساندن
از این  4نفر؛ لیکه مارتینز در بین سه گزینه نهایی کنار پرنیل هاردر
(دانمارک ،لینشوپینگ و ولفسبورگ) و جنیفر ماروژان (آلمان ،لیون)
ایستاده است.
لیکه مارتینز در روزنگارد سوئد بوده و به بارسلونا رفته است.سرعت،
مهارت و توانایی او در مسابقات جام ملتهای فوتبال زنان اروپا ۲۰۱۷
زبانزد شد و تاثیر بسزایی در قهرمانی هلند در این رقابتها داشت .تا
جایی که عنوان بهترین بازیکن رقابتهای یورو  ۲۰۱۷را هم بدست
آورد .لیکه هنوز برای بارسلونا به میدان نرفته است اما در رقابت میان
سه گزینه برتر اروپا شاید جنیفر ماروژان با سه دوره کاندیداتوری به
او رحم نکند.
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