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اجتماعي مس��اله ورزش زنان بپردازد از نامتع��ارف بودن بعضي
رشته هاي ورزشي براي زنان تا مشكل خروج از كشور آنها
 97سال بازي هاي آسيايي
به هرحال س��ال  96گذش��ت و به همي��ن زودي اولين ماه
بهار  97هم سپري ش��د اما ما متوقف نمي مانيم و زندگي و ورزش
ادامه دارد.
مهمتري��ن رويداد س��ال  97براي ورزش كش��ور از جمله
بخش زنان ان ،برگزاري بازي هاي آس��يايي در جاكارتا – اندونزي
است و ما روي كس��ب مدال هاي زيادي حساب كرده ايم كه البته
سهم ورزش زنان هم محفوظ است.
محمدیان درب��اره اعزام بانوان ورزش��کار ب��ه رقابتهای
بازیهای آس��یایی جاکارت��ا آن را منوط به تنها ش��اخص مدال
آوری نكرد و گفت :ما در س��تاد عالی بازیها سیاستگذاری را برای
اعزام ورزش��کاران به طور کلی در بخش مردان و هم در بخش زنان
داش��ته ایم و درباره آن به طور کلی تصمیم گیری خواهیم کرد .ما
شاخصهایی را مورد بررسی قرار میدهیم که یکی از این شاخص
ها مدال آوری اس��ت و بحث دیگر آن بحث توسعه رشته محسوب
میشود که شامل حال هر دو بخش میشود.
بس��كتبال زنان هم اكنون در رقابت هاي غرب آسياست و
به گفته فريده ش��جاعي ،نايب رييس بانوان اين فدراس��يون براي
نخس��تين بار بسكتبال س��ه نفره اش بازي هاي آسيايي را تجربه
خواهد كرد.
در تكوان��دو و كاراته اميدهاي زيادي به مدال آوري در جاكارتا داريم و همچنان روي كيميا عليزاده و
حميده عباسعلي حساب بيشتري باز كرده ايم.
در تيراندازي "الهه احمدي" همچنان ستاره ماست و نجمه خدمتي هم توانايي اش را در كسب مدال

از اين بازي ها ثابت كرده است.
در قايقراني هم مدال آور بوده ايم و طبيعي است كه باز هم نشان هاي خوشرنگ از بازي هاي اندونزي انتظار داريم
اما بايد منتظر ماند و ديد كدام رشته ها اعزام خواهند داشت و تصميم كميته المپيك سرانجام چه خواهد بود.
در حالي كه خيلي از رش��ته ها چشم به بازي هاي آسيايي
دارند ،واليبال زنان س��ه رويداد مهم؛ نوجوانان دختر زير  18سال
آسيا در تايلند ،باشگاه هاي آسيا در قزاقستان و جام كنفدراسيون
آسيا باز هم در كشور تايلند را پيش رو دارد.
ام��ا دو اتفاق مه��م و مبارك در واليبال زنان اين اس��ت كه
اوال اين مس��اله" تفويض اختيار به نايب رييس بانوان" قرار اس��ت
با آمدن ضيايي به عنوان رييس فدراس��يون واليبال ،رنگ واقعيت
به خود بگيرد.
امري مهم و ضروري در ارتقا جايگاه قانوني نايب رييس��ان
زن فدراسيون ها كه اميدواريم با پشتوانه تصويب اصالح اساسنامه
فدراسيون هاي ورزشي در هيات دولت و پيگيري و جديت معاون
امور ورزش زنان وزارتخانه واقعا به ثمر بنشيند تا ورزش زنان را هم
در حوزه ورزش��كاران و هم در حوزه مديريتي از جايگاه درجه دوم
بودن خارج كرده به سمت برابري و عدالت سوق دهد.
مس��اله دوم انتخاب س��رمربي مرد براي تيم اعزامي زنان
واليباليست ما به مس��ابقات جام كنفدراسيون آسياست كه گويا
"جواد مهرگان" معرفي شده است .كمك مرداني كه همپاي زنان
براي توانمند س��ازي اين بخش از اجتماع تالش مي كنند ،مغتنم
است.
به هر حال؛ سال  97س��ال پركاري براي ورزش زنان ايران
است .اميدواريم با حوصله و برنامه ريزي الزم در تمام رشته ها اميد
ها را پر رنگ تر كنيم و مسير ادامه راه را هموارتر

نامدار كه فروتن بود
ديگر ميان ما نيست

مه��وش نامدار بازيك��ن و مربي پيش��ين تيم ملي در گذش��ت .بانوي
تحصيلكردهاي كه از شهرس��تان رش��ت خودش را به باالترين سطح
واليبال ملي ايران رساند .بازيكن و مربي تيم ملي شد .مدرس دانشگاه و
كالسهاي مربيگري فدراسيون واليبال شد .او با اينكه كارت مربيگري
كاتاگوري دو داش��ت و از ش��اگردان ممتاز كالسهاي بينالمللي بود
هرگز فخر و تكبر نداش��ت و با نگاهي مادرانه و دلس��وزانه نس��ل جوان
واليبال را هدايت و حمايت ميكرد .هرگز ادعا نكرد و در كمال فروتني
هر جايي كه واليبال ايران نياز داش��ت ايس��تاد و خالصانه خدمت كرد،
مرحومه نام��دار متولد  1332خيلي زود در اثر بيم��اري از دنيا رفت و
جامعه واليبال را در حيرت فرو برد.
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