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خبر

شایسته شرکت در انتخابات هستم

نيمفصل ليگ برتر فوتبال بانوان باش��گاههاي
كشور با قهرماني شهرداري بم به پايان رسيد .هفته
پايان��ي دور رفت اين رقابتها روز جمعه در حالي
پيگيري شد كه بميها مقابل پااليشگاز ايالم به
ميدان رفتند و با شش گل موفق به شكست حريف
ش��دند تا عنوان قهرماني نيمفص��ل را از آن خود
كنند .كوهستان خسروي و الهام انصاري هر كدام
دو گل ،س��مانه خدابنده و زهرا حاتمنژاد هركدام
يك گل براي ش��هرداري بم به ثمر رس��اندند .دو
تيم شمالي ملوان بندرانزلي و سرخپوشان گرگان
نيز براي كسب عنوان نايبقهرماني به مصاف هم
رفتند كه درنهايت سرخپوشان با چهار گل مريم
رحيمي توانس��ت شاگردان س��رمربي تيمملي را
مغلوب كند.
نتايج كامل هفته پاياني دور رفت به شرح زير است:
فريكو سيرجان  -4اوج نصر فارس يك
ملوان بندرانزلي  - 3سرخپوشان گرگان 4
شهرداري بم  - 6پااليشگاز ايالم صفر
پاس همدان صفر -دلوار كشتي جنوب بوشهر 2
ون كردستان صفر  -شهرداري اروميه صفر

تمديد قرارداد
مربي چيني تيمملي ووشو

هدايت تيمملي ووش��و جوانان كش��ورمان در
رقابتهاي ووش��و قهرماني جهان را مربيان چيني
برعهده خواهند داشت .رقابتهاي ووشوي قهرماني
جوانان جهان تابستان سال آينده به ميزباني ماكائو
برگزار خواهد ش��د و تيم كش��ورمان نيز با مربيان
چين��ي در اين دوره از مس��ابقات به ميدان خواهد
رفت .فدراسيون ووشوي كشورمان در تالش است
تا با تمديد قرارداد مربيان چيني ساندا از آنها در تيم
جوانان نيز استفاده كند .پانگ يان ،مربي تيمملي
س��انداي بانوان كه طي سالهاي گذشته عملكرد
موفقي داشتهاست ،هدايت تيم ووشوي جوانان ايران
را در مسابقات جهاني برعهده خواهد داشت .اما در
بخش تالو مربي بانوان تغيير خواهد كرد .فدراسيون
ووش��و از عملكرد مربي چيني تالو رضايت ندارد و
با انعكاس نارضايتي خود به مس��ووالن فدراسيون
جهاني ،درخواس��ت حضور دو مربي ط��راز اول را
داده اس��ت .زمان دقيق برگزاري مسابقات جوانان
جهان اعالم نشده و در صورت مشخص شدن تاريخ
برگزاري اين رقابتها ،فدراس��يون ووشو با انتخاب
كادر فني زمان تشكيل اردوها را اعالم خواهد كرد.
تيمهاي ملي ووش��وي كشورمان در ردههاي سني
مختلف عملكرد بسيار خوبي در مسابقات جهاني و
قارهاي داشتهاند و فدراسيون ووشو در تالش است با
بهكارگيري مربيان خوب چيني ،تيمي قدرتمند را
براي تكرار درخشش گوانگجو ،در بازيهاي 2014
كره جنوبي تشكيل دهد.

ايزدي قهرمان مسابقات
ايتبال كشوري شد

مريم اي��زدي عنوان قهرماني نخس��تين دور
مسابقات ايتبال بانوان قهرماني كشور را به خود
اختصاص داد .در ديدار پاياني اين مسابقات كه روز
جمعه بين ورزش��كاران فارس و خوزستان برگزار
ش��د ،مريم ايزدي مقابل راشين دريس به برتري
 5بر صفر دس��ت يافت و مدال طالي اين دوره از
مسابقات را از آن خود كرد .در ديدار ردهبندي نيز
پريسا ملكآرا نماينده آذربايجان غربي به مصاف
مريم بهرمان از خوزستان رفت .اين ديدار با نتيجه
 4بر يك به نفع حريف خوزستاني به پايان رسيد.
كاپ اخالق اين مسابقات نيز به آيسان ملكآرا از
آذربايجان غربي رس��يد .نخستين دوره مسابقات
رنكينگ ايتبال كش��ور با حضور ورزش��كاراني از
استانهاي اصفهان ،خوزس��تان ،بوشهر ،گيالن،
خوزس��تان ،تهران ،فارس و آذربايج��ان غربي از
صبح چهارشنبه در پايگاه قهرماني بيليارد مجموعه
ورزشي شش هزار نفري اروميه برگزار شد.

اكبرآبادي:

ممنوعيت پخش تلويزيوني
مسابقات زنان قانوني است

سارا گودرزی

ميترا ش�عبانيان سرمربي پيشين تيم
ملي واليب�ال بان�وان هم ب�راي انتخابات
رياس�ت فدراس�يون واليبال كانديدا شد.
او كه همواره از رزومه كاري بسيار موفقي
طي س�الها حضورش در عرص�ه واليبال
زنان اي�ران برخوردار بوده ،معتقد اس�ت
اي�ن تواناي�ي را در خود دي�ده كه همپاي
ديگر اهالي اين رش�ته در كورس رقابت با
مديران مرد قرار بگيرد .مدرس بينالمللي
واليبال بانوان كش�ورمان بر اين باور است
مديري�ت در ح�وزه ورزش و غي�رورزش
جنسيتي نيست .اگرچه او شانس خود را
براي رسيدن به صندلي رياست فدراسيون
واليب�ال كمرنگ ميبيند ام�ا ميگويد در
واقع هدفش اين بوده تا با پيشقدم شدن
در اين ميدان بستري را فراهم كند كه زنان
ورزش�ي از اين پس با جس�ارت بيشتري
براي مديريت مجموعههاي بزرگ حركت
كنند  .شعبانيان كه در رشته تربيت بدني
تحصيل كرده و مدرك فوقليس�انس اين
رش�ته را دارد ،هم در دانش�گاه مش�غول
تدريس است .در ادامه به بخشي از سوابق
كاري و حرفهاي اين مربي پرافتخار واليبال بانوان اش�اره
ميشود.
 ÁÁچطور ش�د به فكر انتخابات رياس�ت فدراسيون
واليبالافتاديد؟

راس��تش را بخواهيد مدتها بود به اين موضوع فكر
ميكردم كه روزي در حوزه كاريام توانايي خودم را براي
مديريت در بخشهاي وس��يعتر نشان بدهم چراكه من
اعتقاد دارم رياست اصال ربطي به جنسيت ندارد .با توجه
به اين موضوع و سوابق و تحصيالتي كه در واليبال زنان
ايران داشتم اين صالحيت را در خودم ديدم كه ميتوانم
در اين انتخابات شركت كنم .به هر حال اگرچه در كشور
ما هم بانوان نقش كمرنگي در حوزههاي مديريتي دارند
ام��ا نبايد اين تفكر در بين مردم ايجاد ش��ود كه توانايي
اداره مجموعهه��اي بزرگ را ندارند .ما االن ميبينيم كه
در دول��ت وزي��ر زن هم حضور دارد .ب��ه هر حال من با
اين قدمي كه برداش��تم هدفم اين بود كه راه براي ديگر
خانمهاي حاضر در عرصه ورزش باز شود و براي شركت
در چني��ن مياديني پيشقدم ش��وند .ما ت��ا حاال به جز
فدراسيون آمادگي جسماني تا آنجا كه من ميدانم رييس
فدراسيون زني نداشتهايم.
 ÁÁواكنشهاي اهالي واليبال نسبت به اين اقدام شما
چطور بود؟

خيليها تعجب كردند چون تا االن هيچ خانمي چنين
كاري نكرده بود .البته استقبال هم كردند .من هيچ وقت
نخواستم خودم را مطرح كنم .من سالها مربي تيم ملي
بودم و رزومه كاريام مشخص است .هدف من اين بود كه
تواناييام را در حيطه تخصصيام نشان بدهم.
 ÁÁفكر ميكنيد چه تعداد از اعضاي حاضر در مجمع
به شما راي بدهند؟

نميدان��م ،توكل به خ��دا .من بدون هي��چ رايزني و
پشتوانهاي وارد اين ميدان شدم .هرچه خدا بخواهد همان
ميشود.
 ÁÁشرايط رقابت را بين  9كانديدايي كه براي شركت
در اين انتخابات ثبتنام كردند ،چطور ميبينيد؟

ب��ه نظر من همه كس��اني كه كانديدا ش��دهاند افراد
موجهي هس��تند و در واليبال تخصص دارند .البته همه

جاي تسويهحساب شخصي نيست .اگر
من كدورتها را به ميان بكشم آن وقت
فقط بحث خودم مطرح ميش��ود .االن
فق��ط هدف بهبود اوض��اع واليبال ايران
است چه مردان چه زنان.

 Áانتقاده�اي زي�ادي هم به
Á
نايبرييس بانوان فدراسيون وارد است،
در اين مورد چه صحبتي داريد؟

به عقي��ده من خان��م محمديان در
زمينه واليبال هيچ تجربهاي نداشت .اگر
ايشان سعي ميكردند از افراد كاربلد كه
مدتهاست در اين ورزش كار ميكنند
همفكري ميگرفتند ما قطعا در واليبال
بانوان بيشتر پيشرفت ميكرديم .درست
اس��ت كه اين ورزش در بين زنان از بعد
انقالب پنج ،ش��ش س��ال اس��ت كه به
صورت حرفهاي در سطح بينالمللي كار
ميكند اما حداقل به جايي رسيدهايم كه
بتوانيم جايگاه هشتمي خود را در آسيا
بهبود بخشيم .اما متاسفانه ايشان تفكرات
خاص خودش��ان را دارند و خيلي ساده
به مديريت در ح��وزه واليبال زنان نگاه
ميكنند .درحالي كه اصال اينطور نيس��ت و اداره كردن
در اين مجموعه بايد با نگاهي علمي و فني باشد .باشگاه
پرسپوليس قدرتمندترين تيم ليگ واليبال باشگاههاي
دخت��ران بود ك��ه بهترين بازيكنان و مليپوش��ان را در
تركيب خود قرار داده بود .اين باش��گاه امس��ال به دليل
مشكالت مالي منحل ش��د و از حضور در ليگ انصراف
داد .من حداقل بهعنوان سرمربي باسابقه اين تيم از خانم
محمديان اين توقع را داش��تم از ما بپرسند كه چرا و به
چه دليل اين تيم منحل شد .حتي از طرف هيات واليبال
تهران هم يك تلفن به ما نزدند چرا پرس��پوليس بعد از
كس��ب اين همه عناوين و كارنامه خوب كارش به اينجا
كش��يد .اينها هم از ضعفهايي است كه به نايبرييس
ما وارد اس��ت .همين باشگاه پرسپوليس به دليل كمبود
اعتبار ،تيم هندبال بانوانش هم منحل شد اما نايبرييس
فدراس��يونش تمام تالش��ش را كرد ك��ه اين تيم با يك
اسپانس��ر ديگر در ليگ شركت كند .به هرحال اميدوارم
در دوره جديد فدراسيون واليبال اين نواقص و مشكالت
برطرف شود و وضعيت بانوان واليباليست هم مثل آقايان
شود.
عکس :سایت فدراسیون والیبال

شهرداري بم
قهرمان نيمفصل ليگ فوتبال شد

نگاه

میترا شعبانیان تنها نامزد زن انتخابات ریاست فدراسیون والیبال:

واليباليستهايگيتيپسند
برنده دربي اصفهان شدند

س��ومين هفته از لي��گ برتر واليب��ال بانوان
باشگاههاي كشور با ديدار حساس دو تيم همشهري
گيتيپسند و ذوبآهن اصفهان پيگيري شد .روز
جمعه شاگردان شريفزاده مقابل واليباليستهاي
گيتيپس��ند مغلوب شدند تا ضمن تحمل اولين
شكس��ت ،جايگاه خ��ود را در صدر ج��دول اين
رقابتها از دست بدهند .تيم واليبال گيتيپسند
در يك ديدار چهار گيمی (-25 ،22-25 ،20-25
 15و  3 )26-28بر يك از سد ذوبآهن گذشت.
در ديگ��ر ديدارهاي اي��ن روز تيم بانوان فارس در
س��ه گيم ( 15-25 ،16-25و  )13-25با نتيجه
 3بر صفر شهرداري كرمان را از پيش رو برداشت.
عصر چوب زنجان نيز مقابل فردوس��ي همدان با
نتيج��ه مش��ابه ( 25-27 ،12-25و  )19-25به
پيروزي رسيد .روز پنجشنبه در ادامه مسابقات اين
هفته ديدار دو تيم همش��هري گاز و بانوان تهران
نيز برگزار ش��د كه در پايان ،شاگردان صديقي در
تيم گاز موفق شدند با نتيجه  3بر صفر (،18-25
 18-25و  )20-25دربي را به س��ود خود به پايان
ببرند .در جدول ردهبندي اين مس��ابقات تيم گاز
تهران با هشت امتياز صدرنشين شد ،گيتيپسند با
هفت امتياز در جايگاه دوم قرار گرفت و ذوبآهن
با شش امتياز سوم است.

سال نهم     شماره 1397

كرده اما چ��ه آقاي داورزني چه نفر بعدي كه بيايد بايد
چيز صرف فني بودن نيس��ت .نامزدها بايد ويژگيهاي
وضعي��ت را از اين بهتر كند .جوابي براي اين س��والتان
مديريت را هم داشته باشند .در مجموع نميتوانم چيزي
ندارم .اميدوارم شايس��تهترين فرد
را پيشبيني كنم چون همه اين 9
نكته
بيايد.
نفر با انگيزه جلو آمدهاند.
محمدرضاداورزنی
 Á Áش�ما در زم�ان رياس�ت
 ÁÁگفته ميش�ود رقابت اصلي
ناصر میرفخرایی ،علیرضا سلیمی
داورزن�ي از كار بركن�ار ش�ديد كه
در ح�ال حاضر بي�ن محمدرضا
علی پورعروجی ،غالمرضا نوروزی
خيليها به نشانه حمايت از شما از
داورزني رييس فعلي فدراسيون
امیرحسین منظمی ،پیمان اکبری و
فدراسيون انتقاد كردند .خودتان از
و ناص�ر ميرفخراي�ي مليپوش
احمد ضیایی هشت نامزدی هستند
عملكرد او انتقاد نميكنيد؟
قديمي اين رش�ته اس�ت .فكر
که میترا شعبانیان همراه با آنها
ميكنيد داورزني بتواند دوباره به
باالخ��ره ي��ك دلخوريهاي��ي
برای شرکت در انتخابات ریاست
رياست برسد؟
درخصوص تيم ملي بانوان بينمان
فدراسیونوالیبال
ثبتنام کرده است
به وجود آمد اما من هيچ وقت اين
ببينيد فدراسيون ايشان طي اين
مسایل را به هم ربط نميدهم .اينجا
چهار ،پنج سال به نظرم خوب عمل
تحصيلي و علمي
گردآوري مقاله بررسي احساس خودسودمندي مربيان ورزشي ،تهيه و تنظيم بخشي از كتاب جامع واليبال ،مدرك مربيگري
بينالمللي درجه  1و  2واليبال ،مربيگري درجه  1آمادگي جس��ماني ،شركت در سه دوره كالس بدنسازي تخصصي ،يك دوره
كالس بدنسازي و آناليزوري تخصصي واليبال زير نظر مدرس ايتاليايي ،كالس روانشناسي ورزشي زير نظر پروفسور سالمال از كانادا
و حضور در دو دوره كالس واليبال نوين و كارگاه تخصصي واليبال زير نظر پروفسور احرابيفرد از آمريكا.
بازيکنی
عضو تيم ملي اس��بق واليبال ايران در اولين و دومين دوره مس��ابقات كش��ورهاي اس�لامي ،عضويت در تيمهاي دستهيك
باش��گاههاي تهراني استقالل ،نصر ،خانه ورزش ،استاندارد ،حجاب ،عضو تيم واليبال دانشگاه آزاد اسالمي عضو تيم دوميداني و
آمادگي جسماني دانشگاه آزاد.
مربيگري در رده ملي و باشگاهي
سرمربي تيم واليبال پرسپوليس در جام باشگاههاي آسيا و كسب رتبه ششم آسيا براي اولين بار ،سرمربي تيم ملي جوانان و
نوجوانان ،سرمربي تيم باشگاه سايپا در جام باشگاههاي آسيا و كسب رتبه هشتم ،مربي بدنسازی تيم ملي واليبال بانوان در مسابقات
كشورهاي اسالمي دوحه قطر سال .2003
مربيگري در ليگ برتر
سرمربي تيم پرسپوليس تهران و كسب دو عنوان قهرماني و نايب قهرماني ،سرمربي سايپا و چهار عنوان نايبقهرماني ،سرمربي
تيم برق و كس��ب عنوان قهرماني و س��ومي ليگ ،سرمربي تيم پيكان و كسب دو عنوان دوم و سومي ،سرمربي تيمهاي پاس و
حجاب تهران و دو عنوان نايبقهرماني ،هدايت تيمهاي باشگاههاي تهران از جمله حجاب ،سيپان و آرارات و تيمهاي دانشگاهي
شريف ،علوم پزشكي ايران ،علوم پزشكي تهران و مربي تيم آمادگي جسماني دانشگاه از ديگر سوابق مربيگري شعبانيان است.
آموزشي
تدريس در كالسهاي مربيگري درجه يك تا سه ،مدرس دروس بهداشت واليبال ،آمادگي جسماني در دانشگاه آزاد اسالمي،
الزهرا و فدراسيون اين رشته .او همچنين مديريت تربيتبدني بخش بانوان انرژي اتمي در سال  89و مسووليت هيات آمادگي
جسماني استان تهران را در سال  83بر عهده داشته است.

ÁÁدر ح�ال حاض�ر بازيكنان باش�گاه منحلش�ده
پرسپوليس ،تيمي در ليگ دارند؟

بله ،اكثر آنها را باشگاه گيتيپسند اصفهان جذب كرد.
تم��ام  14 ،13بازيكني كه ما در اين تيم داش��تيم همه
از مهرههاي فوقالع��اده و مليپوش بودند .اي كاش اين
فرهنگسازي در ورزش زنان وجود داشت تا اسپانسرها
حمايت بيشتري از آنها داشته باشند .متاسفانه مسابقات
با تعداد تيمهاي محدودي برگزار ميشود و بازيكنان هم
مجبور هستند سمت باشگاههايي بروند كه دستمزدهاي
بيشتري ميدهند .در حال حاضر رقابت در ليگ واليبال
باشگاههاي بانوان سال جاري بين سه تيم بيشتر نيست و
مسابقات كيفيت الزم را ندارند.
 ÁÁچرا در ليگ امسال حضور نداريد؟

پيش از شروع ليگ صحبتهايي را با تيم گيتيپسند
اصفهان ك��ردم تا هدايت اين تيم را ب��ر عهده بگيرم .با
وجود اينكه به توافق رسيده بوديم اما در روزهاي پاياني
هياتمديره اين باشگاه قانوني را تصويب كردند كه مربيان
تيمهاي اين باشگاه بايد از بوميان همان منطقه باشند.

داليل انحالل قدرتمندترين تيم هندبال ليگ برتر زنان

پرسپوليس رفت ،هيوا نيامد
ميمنت مژده

با نام اسپانسر جديدش يعني «هيوا» در رقابتهاي ليگ
اگرچه تنها يك هفته مانده به آغاز ليگ برتر هندبال
بانوان ،باشگاه پرسپوليس از حضور در رقابتها كنارهگيري
برتر شركت كند .اما مدتي بعد شنيديم كه كادرفني اين
كرد و تيم پرسپوليس منحل شد اما مدتي بعد خبر رسيد
تيم با اسپانس��ر جديد به توافق نرس��يده است و بهطور
ك��ه اين تيم با حفظ تركيب خود در بازيكنان و كادرفني
كل��ي انحالل خود را اعالم كرد و اين تيم از صحنه خارج
شد ».با اين حس��اب در حال حاضر هشت تيم همچون
قرار است با اسپانسري جديد و نامي تازه وارد گردونه ليگ
فص��ل  89در گردونه رقابتها حضور دارند و بنا به گفته
شود .اما پس از گذشت دو هفته از مسابقات ليگ برتر خبر
رسيد پرسپوليس سابق با اسپانسر جديدش «هيوا» هم به
نايبرييس فدراسيون هندبال در امور بانوان اين فصل از
توافقي نرسيده و امسال در مسابقات شركت نخواهد كرد.
مسابقات ،با پشتكار و توانايي هرچه تمام باشگاهها پيگيري
ميش��ود« :خدا را شكر تيمهاي بسيار جواني داريم كه از
اين در ش��رايطي اس��ت كه قرار بود تي��م هيوا اولين
انگيزه بسيار بااليي برخوردار هستند .من وقتي به تماشاي
ب��ازي خود را مقابل زيتون كرمان انجام دهد ،اما دختران
مس��ابقات ميروم از كيفيت بازيها لذت
هندباليست تهراني بدون هيچ مسابقهاي
نتايج هفته دوم
ميبرم .ما شاهد اين هستيم كه در تيمهاي
به كار خ��ود در ليگ برتر پاي��ان دادند.
مارتياي كردستان 26
ليگ برتري بازيكنان بسيار جوان و حتي
ميت��را ن��وري ،نايبرييس فدراس��يون
نفت و گاز گچساران 21
نوجوانان مليپوش حض��ور دارند و حتي
هندبال درخصوص انحالل اين باشگاه به
ذوبآهن اصفهان 22
ميانگين س��ني مربيان ليگ بسيار جوان
روزنامه شرق توضيح ميدهد« :با توجه
ثامنالحجج سبزوار 29
اس��ت ،بهطور مثال تيم مجيد تهران يك
ب��ه برنامهريزيهاي انجامش��ده قرار بود
مجيد تهران 25
مربي 26ساله دارد كه همراه با تيم بسيار
اين دوره از مسابقات همچون هفت دوره
فيروزآباد فارس 26
جوان خود تا اين جاي كار نتايج بسيار قابل
پيش با حضور 10تيم برگزار شود اما يك
ماه مانده به آغاز مسابقات ابتدا تيم فوالد ماهان منحل شد
قبولي به دست آورده است .اگرچه ما دو تيم بسيار خوب
و از مسابقات كنارهگيري كرد و بعد از آن درست يك هفته
خود را در رقابتها نداريم اما با هش��ت تيم هم ميتوانيم
به كار خود ادامه دهيم و برگزاري رقابتهاي ليگ برتر در
مانده به شروع رقابتها باشگاه پرسپوليس منحل شد .ما به
س��طح كيفي باال ،پشتوانه خوبي براي تيمهاي ملي خود
عنوان مسووالن فدراسيون تالش كرديم تا تيم پرسپوليس
به وجود ميآوريم و من مطمئن هستم كه در چند سال
كه يكي از قدرتمندترين تيمهاي هندبال بانوان است ،باقي
بماند و بازيكنان برجسته اين تيم بدون تيم وقت خود را
آينده بانوان هندباليس��ت كشورمان به يكي از قطبهاي
نگذرانند .با اين حساب با يك شركت خصوصي صحبت
قدرت تبديل ميشوند».
در خبرها شنيده ميشد كه تيم پرسپوليس به دليل
كرديم و قرار شد پرسپوليس با همان شكل قديمي خود

مع��اون ام��ور بان��وان وزارت ورزش و جوانان
پخش نشدن مسابقات ورزشي زنان در تلويزيون
را با اس��تناد به قانون دانس��ت و گفت :بر اساس
مصوبه ش��ورايعالي انقالب فرهنگي ،تمرينات و
مس��ابقات زنان بايد در اماكن ويژه باشد و مردان
اجازه آمد و ش��د در اي��ن اماكن را ندارند .مرضيه
اكبرآب��ادي در گفتوگو با ايرنا با بيان اين مطلب
افزود« :برخي رشتههاي ورزشي زنان مانند تير و
كم��ان يا تيراندازي با تفنگ و تپانچه كه همراه با
جنب و جوش زياد نيست ،امكان پخش تلويزيوني
دارد .ضمن آنكه همه رش��تههاي ورزش��ي زنان
ام��كان بليتفروش��ي دارند و زن��ان عالقهمند به
رشتههاي مختلف ورزشي ميتوانند اين مسابقات
را در استاديوم يا س��الن ورزشي از نزديك تماشا
كنند ».او در پاس��خ به اين س��وال كه عدم امكان
پخش تلويزيوني يا زمينه براي تبليغات مهمترين
دليل بخش خصوص��ي در عدم حمايت از ورزش
زنان عنوان ميش��ود ،گفت« :با توجه به نداشتن
توجيه اقتصادي ب��راي حمايت بخش خصوصي
از ورزش زن��ان و حماي��ت از زن��ان ورزش��كار،
تفاهمنام��هاي ميان س��ازمان تربيتبدني وقت و
تمامي فدراس��يونهاي ورزشي امضا شده و از دو
سال پيش جبنه اجرايي يافته است .به موجب اين
تفاهمنامه همه فدراسيونها بايد حداقل  40درصد
اعتبارات و درآمدهايش��ان را در حوزه ورزش زنان
هزينهكنند».
او س��طح حمايت بخش خصوصي را خارج از
كنت��رل و نظ��ارت وزارت ورزش و جوانان عنوان
كرد و افزود« :مس��اله تيمهايي كه تحت پوشش
باشگاههاي خصوصي هستند كامال متفاوت است
اما هياتهاي استاني به تاسي از فدراسيونها بايد
از ورزشهاي زنان در رشتههاي مختلف حمايت
كنند .از س��وي ديگر هياتهاي استاني عالوه بر
اعتبارات��ي كه از فدراس��يونها دريافت ميكنند،
امكان جذب اعتبار از س��اير بخشها و سازمانها
و نيز مجوز آموزش رش��تههاي مرتبط و كس��ب
درآمد را دارن��د و ميتوانند از اين محل نيز براي
حمايت از ورزش زنان و تيمداري استفاده كنند».
معاونت امور بانوان و ورزش همگاني وزارت ورزش
و جوانان با اش��اره به تغيي��ر ديدگاههاي جامعه و
مديري��ت ورزش در س��الهاي اخير يادآور ش��د:
«بايد بپذيريم در س��الهاي اخير شاهد تحوالت
زيادي در ورزش زنان بودهايم .امروز زنان ميتوانند
در رش��تههاي مختلف ورزشي فعاليت كنند ،در
بسياري از عرصههاي ورزشي بينالمللي ،آسيايي
و جهاني حضور يابند و مدالهاي رنگارنگ بگيرند.
قطع��ا اين تغيي��ر رويكرد ادامه خواهد داش��ت و
تحوالت بيشتر و بهتري براي زنان در پي دارد .آنها
ميتوانند حضور فعالتري در عرصههاي ورزشي
اعم از همگاني و قهرماني داشته باشند ».اكبرآبادي
نگاه نظام و مديران ورزشي را حمايت صددرصدي
از ورزش زنان دانست و گفت« :براي رعايت عدالت
اجتماعي بايد به ورزش زنان همچون ورزش مردان
توجه كرد اما اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد
كه اعتبارات تخصيصيافته بايد براساس جمعيت
مخاطب باش��د و تجهيزات و امكانات اس��تاني بر
همان اس��اس توزيع ش��ود ».به گفت��ه وي هنوز
نس��بت زناني كه در حوزههاي ورزش همگاني و
قهرماني فعاليت ميكنند نسبت به مردان كمتر
اس��ت« .وزارتخانه و فدراس��يونها تاكي��د دارند،
زنان در س��اعات مورد نظر و مطلوب براي تمرين
و مسابقاتشان از سالنها و استاديومهاي ورزشي
استفاده كنند و اگر اين اتفاق نميافتد بايد مراتب
ابتدا به فدراسيونها و سپس به معاونت امور بانوان
وزارت ورزش گزارش شود».
او بخشي از كمتوجهي به ورزش زنان يا احيانا
تخصيص زمانهاي مرده براي تمرين يا مسابقات
زنان را ناش��ي از كمكاري يا پيگيري ناكافي زنان
دانست و اضافه كرد« :زنان بهعنوان قشر تاثيرگذار
جامعه حقوق خود را مطالبه كنند و براي كس��ب
آنان پيگيري خوبي داشته باشند».

خبر

مس��ايل مالي منحل شده است اما ش��نيدهها حاكي از
آن اس��ت كه دو باشگاه پرس��پوليس و پيروزي به دليل
ش��باهتهاي اسمي با هم دچار مشكل شده بودند و در
دادگاه راي به سود باشگاه پيروزي (كه همان پرسپوليس
اس��ت) تمام ميش��ود و تيم پرس��پوليس هندبال زنان
كه هيچگونه وابس��تگيای به باش��گاه پيروزي نداشت،
منحل ش��د .از سوي ديگر مريم كريميان ،سرمربي تيم
پرس��پوليس ،درخصوص عدم همكاري اين باش��گاه با
اسپانسر جديدش و انحالل باشگاه قبلي به روزنامه شرق
توضيح ميدهد« :يك روز مانده بود به فرصت باقيمانده
براي حضور در ليگ باش��گاه پرس��پوليس انحالل خود
را اع�لام كرد .اين در حالي بود كه ما ش��ش ماه پياپي
تمرين كرده بوديم و حتي همان روز هم تمرين كرديم.
اما هيچگونه توضيحي در مورد انحالل نداش��تيم و اين
را پذيرفتيم كه امس��ال قرار نيست در ليگ حضور پيدا
كنيم .تا اينكه ش��ركت هيوا جلو آمد و خودش خواست
تا اسپانسر تيم ما شود .ابتدا همه چيز را پذيرفتند و قرار
بود ما همچون گذشته يك تيم قدرتمند جلو برويم .اما

نزديك نخستين مسابقه كه شد ما حتي پيراهن بازي هم
نداشتيم و اين شركت كمكاري زيادي داشت .من هم با
خودم فكر كردم وقتي آنها در نخستين گام اينقدر همه
چيز را آس��وده و بيخيال ميگيرند تيم ما در هفتههاي
آتي با مشكالت بيشتري روبهرو خواهد بود .با بچههاي
تيم ه��م صحبت كردم و آنها ه��م پذيرفتند كه تيم را
منحل كنيم تا انش��اءاهلل در سال آينده با يك اسپانسر
خوب به رقابتها پا بگذاريم .در حال حاضر بچههاي تيم
به چند باشگاه ديگر رفتند و تا آخر فصل قرارداد بستند.
در هر صورت ما امسال تيمي نخواهيم داشت و اين نشان
از كمتوجهي مسووالن به رشته هندبال دارد».
ميت��را نوري ،نايبرييس فدراس��يون هندبال در امور
بانوان ،درخصوص تصميم سرمربي تيم پرسپوليس (هيوا)
ميگويد« :ما به عنوان مسوول تا جايي كه بتوانيم افراد را
مجاب ميكنيم تا آنها بتوانند در ليگ باقي بمانند ،اما در
برخي شرايط ما تصميمگيرنده نيستيم و نميتوانيم افراد را
مجبور كنيم و اين صالحديد خود مسووالن تيم است كه
چه تصميمي بگيرند».

برترين شمشيربازان ايران
معرفي شدند

مس��ابقات جايزه ب��زرگ شمش��يربازي بانوان
جمعهشب با معرفي نفرات برتر در هر سه اسلحه اپه،
فلوره و سابر در سالن شهيد كالهدوز تهران به پايان
رسيد .در اسلحه فلوره كه  30شمشيرباز از  10استان
با يكديگر به رقابت پرداختند ،س��روناز مرتضوي از
تهران اول شد .سحر محمديان از اصفهان بر سكوي
دوم ايستاد و مطهره محسني از تهران و نگين كافي
از يزد بهطور مشترك سوم شدند .در اسلحه اپه نيز
سكينه نوري از آذربايجانغربي قهرمان شد .مهسا
پوررحمتي از آذربايجانشرقي نايبقهرمان و شقايق
رنجبر از تهران و فاطمه قرباني از خراس��انرضوي
مش��تركا در جايگاه س��وم قرار گرفتند .در اسلحه
سابر هم نجمه سازنچيان از يزد نفر اول كشور شد.
پريماه برزگر از استان البرز دوم شد و فايزه رفيع از
گيالن و محدثه طاهرخاني از تهران مشتركا عنوان
س��ومي اين رقابتها را به خود اختصاص دادند .در
اين اسلحه  27شمشيرباز از هفت استان به رقابت
با يكديگر پرداختند.

