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هفته هش��تم ليگ برتر فوتس��ال بانوان در حالي پيگيري شد كه مشكالت مالي،
دو تيم ش��مالي را از رفتن به جنوب كشور منصرف كرد تا صداي اعتراض مدعيان
قهرماني به دليل احتساب گل در نتيجه نهايي بلند شود.
استقالل س��اری از حضور در بازی هفته هشتم لیگ برتر فوتس��ال بانوان مقابل
پاالیش نفت آبادان انصراف داد .س��رمربی تیم فوتسال اس��تقالل ساری ،نجمه
مس��لمی درباره ش��رایط بد مالی تيمش مي گويد :پس از ب��ازی برابر نفت طالیه

لی��گ از این قانون کمک به تیم ها اس��ت ام��ا از طرفی دیگر این
قانون به لیگ آسیب می رساند.
به هرحال بنظر مي رسد دو راه براي حل مشكل معترضان وجود
دارد :يا قانون عدم حضور تیم ها در یک بازی برداش��ته ش��ود یا
مسئله تفاضل گل را حل کنند.

به بازی برگش��ت و با تمام موقعیتهایی ک��ه در نیمه دوم ایجاد
ش��د ،عادالنه نبود که بازی را پیروز نمیش��دیم .سه امتیاز بازی
با توجه به بازی ش��اگردانم در نیمه دوم حق ما بود اما در کل روز
خوبی برای دانشگاه نبود .موقعیتهای بسیاری را بر روی دروازه
حریف ایجاد کردیم و دروازهبان تیم ش��یراز س��تاره بازی بود و
موقعیتهای بسیاری را از ما گرفت.

هفته هشتم؛ انصراف ومسئله تفاضل گل
ته��ران در هفته هفت��م ،تقریبا تمرینات تی��م تعطیل ش��ده و بازیکنان به خاطر
وضعیت نابسامان باشگاه ،نداش��تن تمرین و هزینه الزم ،از بازی مقابل تیم نفت
آبادان در هفته هش��تم انصراف دادن��د .در حال حاضر کادر فنی  ،سرپرس��تی و
بازیکنان تیم اس��تقالل س��اری برای حفظ س��همیه لیگ برتری فوتسال بانوان
مازندران تالش مي كنند اما مسئوالن به فکر این تیم و از دست رفتن سهمیه این
استان نیستند.
بنظر مي رسد؛ نبود حامی مالی ،كم توجهي مسئوالن ورزش مازندران به این تیم
و جوانگرايي ناخواسته و بدون برنامه كه تنها ناشي از عدم تمكن مالي براي جذب
بازیکنان تكنيكي و ملی پوش است و نبايد آن را با جوانگرايي مثبت يكي دانست،
شکست های این فصل را براي ساروي ها رقم زده است.
گفته مي شود؛ بعد از بازی در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال ،مشکالت مالی فشار
زیادی به تیم استقالل ساری وارد ميکند تا جايي كه امكان حذف اين تيم از ليگ
برتر فوتسال بانوان بعيد نيست.
معصومه زارع ،س��رمربی تیم فوتسال ش��هرداری رش��ت نيز درباره عدم حضور
تیمش در دیدار با ملی حفاری اهواز در هفته هش��تم لیگ برتر فوتسال بانوان مي
گويد :تا ثانیه های آخر قصد اعزام به اهواز را داش��تیم اما متاس��فانه هزینه اعزام
تامین نش��د و به دلیل مسائل مالی تیم به اهواز نرفت .شهرداری رشت باید پول را
به تیم تزریق می کرد اما پول تزریق نش��د و در نهایت بازی را از دست دادیم .سال
گذش��ته نیز به اهواز اعزام نشدیم و امسال نیز یک بار دیگر این اتفاق افتاد .بازی با
اهواز پر هزینه اس��ت و در حالیکه کادر فنی با عدم اعزام مخالف است اما این اتفاق
رخ می دهد.
در هفته هفتم لیگ نیز میزبانی ش��هرداری از دانش��گاه آزاد با حواش��ی مرتبط با
مسايل مالي همراه بود.
زارع درب��اره وضعیت تیمش در ادامه لیگ برتر فوتس��ال بان��وان ،اميدوار به رفع
مشكالت است و مي گويد :در صدد رفع مشکالت هستیم اما اینکه چقدر بتوانیم
موفق شویم ،خدا عالم است!
دود انصراف به چشم مدعيان مي رود
اما دود اين انصراف از بازي ،تنها به چش�م تيم غايب ميدان نمي رود كه
مدعيان را هم متضرر مي كند.
ایرج کریمی ،مدیرعامل باشگاه ملیحفاری اهواز با اشاره به تکرار عدم رویارویی
تیمها برابر حفاری در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور مي گويد :قرار بود بازی تیم
ما و شهرداری رش��ت در هفته هشتم ليگ برتر فوتسال بانوان برگزار شود که این
تیم به اهواز س��فر نکرد و در نتیجه فدراس��یون بازی را با نتیجه سه بر صفر به سود
ما اعالم کرد ولی ما نس��بت به این موضوع معترض هستیم ،زیرا با توجه به رقابت
تیمها برای قهرمانی و تاثیر تفاضل گل در تعیین تیم قهرمان ،نمیشود که تیمها
برابر حریفان خود حاضر نش��وند .این موضوع تا اینجا ب��ه ضرر تیم حفاری بوده
است و امسال برای دومین بار اس��ت که این اتفاق میافتد .من شخصا پیگیر این
موضوع هستم و میخواهم به فدراس��یون پیشنهاد بدهم که اگر کار برای تعیین
تیم قهرمان به تفاضل گل کش��یده ش��د ،همانند لیگ اس��پانیا و سایر لیگها ،به
بازیهای رو در رو نگاه کنند .درجلسه هیات مدیره من حتما این موضوع را مطرح
خواهم کرد .ما برای تیم هزینه میکنیم و تیم ما نماینده جامعه زنان خوزستان و
شرکت ملیحفاری اس��ت پس نگاه ویژهای به آن داریم و نمیگذارم حق تیممان
ضایع شود.
طبق قانون��ی که در لیگ وجود دارد هر تیم می تواند در یک بازی حاضر نش��ود و
به همین دلیل راه گریزی برای باش��گاه وجود دارد و معموال در مس��ابقه ای که پر
هزینه تر است ،ش��رکت نمی کند .اين قانون ،عالوه بر ضرري كه متوجه تيم هاي
مدعي مي كند به كيفيت ليگ هم آس��يب مي زند .ش��ايد اگر این قانون برداشته
ش��ود به باال رفتن کیفیت لیگ هم کمک كند .البته هدف فدراس��یون و سازمان
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دانشگاه آزاد بدون كريمي به زحمت افتاد
بازیهای هفته هش��تم لیگ برتر فوتس��ال بانوان با برگزاری ۴
دیدار در هفته اي كه گذشت ،پیگیری شد.

نتایج هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان:
پیام نور سیرجان  ۴نفت طالییه تهران ۶
گلزنان پیام نور س�یرجان :حدیثه قره بیگلو  ،مهس��ا نادی ،
کیمیا مختاری  ،فاطمه چشمه سفیدی
گلزنان نفت طالییه :س��میرا قربان پور ( ، )۲یگانه خلیلی (، )۲
سمیه جاورسی  ،معصومه گنجی
ملی حفاری اهواز  ۳شهرداری رشت صفر(ديدار
لغو شده به دليل انصراف شهرداري رشت)
دختران کویر کرمان  ۳مس رفسنجان صفر
گلزنان :نرگس کریمی ()۳
دانشگاه آزاد  ۳پویندگان صنعت فجر شیراز ۲
گلزنان دانش��گاه آزاد :فاطمه ارژنگی  ،فاطم��ه اعتدادی  ،مریم
چرخاوی
گلزنان پویندگان صنعت فجر ش�یراز :مرجان یوسفی راد ،
الهام عسگری
پاالیش نفت آبادان  ۳استقالل ساری صفر
(ديدار لغو شده به دليل انصراف استقالل ساري)
البرز زنجان  ۱مشکی پوشان مشهد ۱۳
گلزنان البرز زنجان :سمیه کرمی
گلزنان مشکیپوش�ان :محدثه محمدی ( )۲مهری بادبرین
( )۴ش��ادی بهرامی  ،مریم رضاپور  ،رقیه صومعه  ،تارا جانی نژاد ،
مهرناز محمدیان و گل به خودی (دو گل)
اما در اين هفته تیم دانشگاه آزاد نیزبه مشكل عدم حضور فرشته
كريمي به دليل آسيب ديدگي در ديدار دوستانه با ايتاليا برخورد
و در ثانيه هاي پاياني از تساوي گريخت.
شهرزاد مظفر ،س��رمربی تیم فوتسال دانش��گاه آزاد درباره اين
گريز ناپلئوني از تس��اوي مي گويد :روز ب��د ما و روز خوب حریف
ب��ود .تیم ما در نیمه نخس��ت خیلی خوب نبود ام��ا در نیمه دوم

مظفر درباره نبود فرشته کریمی در این دیدارهم مي گويد :نبود
بازیکن نباید بر روی یک تیم تاثیرگذار باش��د و ممکن اس��ت هر
چند وق��ت یک بار یک چنین اتفاقی برای تیم رخ دهد .فرش��ته
کریم��ی پس از بازی ب��ا ایتالی��ا از ناحیه مچ پا آس��یب دید و در
ای��ن دیدار به او اس��تراحت دادیم چرا که بازیهای س��ختی در
پیش داریم و ملیپوش��ان پس از بازی با ایتالیا نیازمند ریکاوری
هس��تند.فاطمه اعتدادی ،زننده گل تس��اوی دانش��گاه آزاد در
دقیقه  ۳۲نیم��ه دوم نیز درباره برد س��خت تيمش در اين بازي
مي گويد :بازی بسیار سختی بود و در واقع خود ما بازی را سخت
کردیم .بازی را در نیمه نخس��ت بد ش��روع کردیم و همین باعث
ش��د بازی گیر داشته باش��د و از طرفی دیگر نیز فاطمه مظفري،
دروازهب��ان تیم حریف بس��یار خوب ظاهر ش��د و موقعیتهای
بسیاری را از ما گرفت .بازی در دقایق پایانی بسیار پراسترس بود
اما خدا را شکر ارژنگی در ثانیههای پایانی گل پیروزیبخش را به
ثمر رساند.فوتسال بازی ثانیهها است.
تیم دانش��گاه آزاد با نس��یمه غالم��ی ،فاطمه ارژنگ��ی ،فاطمه
اعتدادی ،لیال اقبالی ،مریم چرخاوی ،سپیده زرین راد ،یاسمن
پاکجو ،مهس��ا کمالی ،مهس��ا علی مددی ،ش��یما کریمی ،لیال
خدابنده لو ،نس��یم نوازنده در زمین حاضر شد و در طرف مقابل
پرستو کهن ،فاطمه مظفری ،آسیه بهرامی ،مرجان یوسفی راد،
الهام پاکدل ،نیلوفر کوفانی ،نیلوفر پکاحی ،الهام عسگری ،سارا
کالنتری ،فاطمه جاوی��دان با هدایت س��تاره زارع ،نمایندگان
پویندگان صنعت فجر شیراز در زمین بودند.
اما فرش��ته کریمی ،بازیکن ملی پوش دانشگاه آزاد كه غايب اين
دي��دار بود پس از پیروزی تیمش مي گويد :متاس��فانه چون گل
نخس��ت بازی را دریافت کردیم ،گره بازی در دس��ت آنها بود و
سخت توانستیم پیروز شویم .اگر نتیجه بازی را واگذار میکردیم
هیچ وقت خودم را نمیبخش��یدم .تیم برای من مهم است.ليگ
امسال پویا است چرا که هیچ بازی را از قبل نمیتوان پیشبینی
ک��رد .همان طور که ما نیز در ثانیههای پایانی بازی ،گل برتری را
به ثمر رساندیم.

