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نگاه

شهرزاد مظفر؛ سرمربي تيم ملي فوتسال در گفتوگو با «شرق»:
شهرزاد مظفر و شاگردانش ميتوانند شگفتيساز ورزش
بانوان ايران باش�ند .اين موضوع را م�ن يا خودش عنوان
نميكنيم ،اين حرفي اس�ت كه سرمربي تيم ملي روسيه
پس از انجام دو ديدار دوستانه مقابل ايران ميزند .نه تنها
او ،بلك�ه كارنامهكاري مظفر در فوتبال و فوتس�ال بانوان
ايرانزمين هم ،مستند واقعي همين موضوع است .شهرزاد
مظفر ،سرمربي تيم ملي فوتسال كشورمان به آينده اميد
دارد؛ امي�دي كه صراحتا آن را به زبان م�يآورد و آن را با
ايماني كه به بازيكنانش دارد «هدف» قرار ميدهد؛ هدفي
كه ايستادن در جايگاه نخست آسيا شروع برنامه دختران
فوتساليست و سرمربيشان است.

ميخمان را محكم ميكوبيم

اين كار ناتمام فوتس��ال زنان تمام شود .تيم ملي فوتسال
راه زيادي را رفته تا به اينجا رس��يده اس��ت و ما به خوبي
ميدانيم كه سال  2012سال تحول فوتسال زنان است ،نه
تنها در آسيا بلكه در جهان و ما بايد خود را براي اين تغيير و
تحوالت آماده كنيم و به قولي از قافله عقب نمانيم .از جمله
برنامههاي مهمي كه در راه اس��ت مس��ابقات جامجهاني
فوتسال است كه انش��اءاهلل به زودي با طرح آن موافقت
خواهد ش��د .اين ط��رح را من در يك��ي از كنفرانسهاي
بينالمللي پيشنهاد كردم زيرا تعداد تيمهاي فوتسال بانوان
در جهان بسيار زياد است و اكثر رشتههاي توپي در بخش
بانوان مسابقات جهاني دارد ،فيفا هم اين طرح را پذيرفته و
قرار است روي آن كار شود .از جمله مهمترين مسابقات نيز
مسابقات آسيايي و جام باشگاههاي آسياست كه از سوي
خانم ش��جاعي پيشنهاد شده .با اين اوصاف ما بايد از االن
براي برنامههاي پيشبيني شده ،خود را آماده كنيم چرا كه
اگر سهم خودمان را در ابتداي راه بگيريم تا آخر راه هيچ
مشكلي نخواهيم داشت اما اگر بخواهيم آرامآرام پيش بريم
به هيچ جا نميرس��يم .در واقع هدف من اين است كه از
همين ابتدا ميخ خود را محكم بكوبيم.

ميمنت مژده

  Á Áدر م�ورد ديداره�اي تداركات�ي ايران و روس�يه
صحبت كنيد ،اينكه اين مسابقه چه پيامد مثبتي براي
تيم ملي فوتسال بانوان كشورمان داشت؟

   Á Áچرا تيم ملي فوتس�ال روس�يه را براي انجام اين
ديدار تداركاتي انتخاب كرديد؟

ما بايد با تيمي بازي ميكرديم كه قدرت بيش��تري از
تيم ما داشت چون تيمهاي ضعيفتر نميتوانستند كمكي
به ما بكنند و نقاط ضعف و قوت ما را بروز بدهند ،در واقع
براي ما بيفايده بودند.

  Á Áاما بسياري ميگفتند كه اين موضوع كذب است
كه تيم ملي روسيه در رنكينگ جهاني جايگاه چهارم
را دارد.

درست است كه ما در فوتسال بانوان رنكينگ جهاني
نداري��م ،زيرا مس��ابقات «وردكاپ» نداريم و فدراس��يون
جهاني فوتبال ،مس��ابقات جهاني به عنوان فوتسال بانوان
برگزار نميكند .اما مس��ابقات جامجهاني كوچك يكي از
معتبرترين مسابقات فوتسال زنان است .همان مسابقاتي
كه در برزيل برگزار ش��د و ما موفق نشديم در آن حضور
پيدا كنيم .تيم ملي روسيه در اين مسابقات موفق شد مقام
چهارم را كس��ب كند ،يعني توانست بعد از تيمهاي ملي
اس��پانيا ،برزيل و پرتغال قرار بگيرد .اهميت و ارزش اين
رقابتها بسيار مستند و درس��ت است و به همين دليل
اس��ت كه ميگويند تيم ملي فوتسال روسيه در رنكينگ
چهارم جهاني قرار دارد.

  Á Áنق�اط ضعف و قوت تيم ملي فوتس�ال بانوان چه
بود؟ شما پس از اين هشت مرحله اردو به چه نتيجهاي
رسيديد؟

م��ا در اين تمرين��ات نقاط ضعف اصل��ي بازيكنان را
شناس��ايي كرديم .بزرگترين نقطهضع��ف بازيكنانمان
بدنسازي بود .بچهها پيش از اين اردوها به لحاظ فيزيكي
بس��يار كم ميآوردند و ما بيش��تر ان��رژي را در اردوهاي
نخس��تين روي كار بدنس��ازي بچهها صرف كرديم .البته
نتيجه بسيار خوبي هم گرفتيم .مثال در همين ديدارهاي
تداركات��ي برابر روس��يه بازيكنانمان ت��ا آخرين لحظات
ميدويدند و اين موضوع من را بسيار خوشحال كرده بود.
البته پيش از اين هم در سه مرحله تستي كه از بازيكنانم
گرفته بودم نتايج مثبتي به دست آوردم .دومين نقطهضعف
تيم ملي فوتسال بانوان مسايل ريز تكنيكي بود و درست
همين مسايل ريز ،كار دستمان ميداد .بازيكنان فوتسال
در كل بسيار خوب و قوي هستند و مشكلي ندارند اما در
برخي مسايل ريز دچار نقطه ضعف
بودند (البته كه االن هم هس��تند،
شايد بتوانم بگويم كه تا  70درصد
مش��كالت حل ش��ده است ،هنوز
ج��اي كار وج��ود دارد) .از جمله
اين نقاطضعف ميتوانم به كنترل
ت��وپ ،ضربه اول و تم��ام كردن و
پاسكاري اش��اره كن��م .به اعتقاد
من ما ميتوانيم اين اوضاع را بهبود
ببخش��يم و تيم��ي تاكتيكپذير
باش��يم .با اين حال دوس��ت دارم
كه روي اين موض��وع تاكيد كنم
كه ما برابر ديدارهاي دوس��تانه با
كشور روسيه به  70درصد آمادگي
خود رسيده بوديم و شرايط كاملي
نداش��تيم و آنچه مشاهده كرديد،
تمام توانايي بازيكنانم نبود.
م��ن معتق��دم ك��ه بازيكنانم
فوقالع��اده بودند .اگرچه س��قف
تواناييه��اي آنه��ا باالت��ر از اين
حرفهاس��ت اما در تمرين بسيار
بهتر از مس��ابقه هستند .من بايد
با آنها كار بيش��تري انجام بدهم تا
بتوانند همان چيزي كه در تمرين
به م��ن نمايش ميدهند در زمين
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م��ا از آبان اردويهاي تيم ملي را اس��تارت زديم .ابتدا
 54نفر از فوتساليستهايي را كه تاكنون هيچگاه در رده
تيم ملي ش��ركت نكرده بودند مورد آزمون و بررسي قرار
دادي��م و رفتهرفته آنها را از فيلتر ميگذرانديم تا اينكه در
هر اردو از تعداد آنها كاسته ميشد و بازيكناني كه شرايط
مساعدتري براي حضور در تيم ملي داشتند را نگه داشتيم.
در نهايت با پش��ت سر گذاشتن هشت اردو ،بازيكنان تيم
ملي را انتخاب كرديم و بهترينها براي حضور در مسابقات
دوستانه با روسيه دعوت شدند .پيش از دو ديدار دوستانه
برابر روس��يه ،آخرين اردوي تداركاتي تيم ملي فوتس��ال
كش��ورمان برميگشت به بازي برابر اوكراين در اسفندماه
 89ك��ه اين دي��دار در زمان س��رمربي برزيلي تيم ملي
فوتسال انجام شد .من آبانماه  90تيم ملي فوتسال را به
عنوان سرمربي تحويل گرفتم و هدايت كردم .بزرگترين
و مهمترين مش��كل تيم ملي بانوان در فوتسال و بسياري
ديگر از رشتههاي ورزشي ،هدف و انگيزه است .اينكه تيم را
هميشه در شرايطي نگه داريد كه گويا هدف بسيار بزرگي
را پيشرو دارد .به اعتقاد من بازي برابر روس��يه بسيار به
موقع بود و همين موضوع موجب شد تا ما بتوانيم بازيكنان
را در هش��ت مرحله اردو با انگيزه در اختيار داشته باشيم.
چه من به عنوان س��رمربي و چ��ه بازيكنانم بايد متوجه
ميشديم كه پس از اين همه شرايط سخت و فشار تمرين
نتيجه كارمان چه بوده است و چه انعكاسي داشته.

مسابقه به حريف نشان دهند .آنها بايد بدانند كه در شرايط
فشار و استرس چگونه بايد باشند و چگونه اعتماد به نفس
خود را حفظ كنند.
  Á Áخطاي هند فرش�ته كريم�ي در نيمه دوم بازي به
چه دليل بود؟ اين صحنه همه را شوكه كرد ،چرا چنين
بازيكني بايد توپ را با دست بزند؟ به نظر ميآمد او در
شرايط روحي مناسبي قرار نداشت؟

دهند .اگرچه ش��رايط فدراسيون شرايط مساعدي نبود و
آقاي كفاشيان درگير مسايل انتخابات بودند و همچنين
خانم شجاعي اما واقعا جا دارد كه از توجه آنها تشكر كنم به
دليل اينكه به نياز تيم ملي فوتسال بانوان توجه نشان دادند
و اين ش��رايط را فراهم كردند تا م��ا بتوانيم دوباره اردوي
خوب��ي برگزار كنيم .البته ما اينجا براي تفريح نيامدهايم،
تنها براي انجام اردوي تمريني است ،اما همين كه دور از
تهران و محيط هميشگي تمرين ميكنيم بسيار بسيار در
روحيه بچهها تاثير مثبت گذاشته است.

به اعتقاد من اخراج فرش��ته بسيار درست و بهجا بود.
متاس��فانه او در نيمه دوم از لحظهاي كه داور سوت را زد
  Á Áفكر نميكنيد كه تيم ملي بيش از اردوی تمريني
هيچگون��ه تمركزي روي بازي خود نداش��ت و من هرچه
به ديدار تداركاتي نياز دارد؟
سعي كردم موفق نش��دم او را به شرايط ايدهآل برگردانم.
اي��ن حلقه مفق��وده كل ورزش بانوان اس��ت؛ كمبود
البته من فكر هر چيزي را كردم جز حركتي كه فرش��ته
ديدارهاي تداركاتي و دوس��تانه .بله من هم با نظر ش��ما
انج��ام داد اما مهم نيس��ت .از ديگر خاصي��ت ديدارهاي
موافق هستم .كار بدون هدف براي من به عنوان سرمربي
دوستانه و تداركاتي ش��ناخت روحي بازيكنان در شرايط
بسيار سخت است .نميتوان يك تيم را بدون داشتن هدف
گوناگون نيز هست .من با فرشته هم شخصا صحبت كردم
آماده كرد و آماده نگه داشت .ما اردوهاي خود را در حالي
و ب��ه او گفتم كه اين درس بزرگي براي توس��ت .چرا كه
پشت سر گذاشتيم كه بازيكنانم ميدانستند قرار است با
همه چيز بحث فني و توانايي تكنيكي نيس��ت ،مس��ايل
روس��يه رقابت كنند و از حاال ب��ه بعد با انرژي مضاعفتر
روحي و توانايي ذهني از ديگر نقاطقوت يك بازيكن است.
تمري��ن ميكنند چون ميدانند كه مس��ابقات آس��يايي
با اين حال تيم ما در دو دقيقه ش��رايط بحرانيای گذراند
بحرين و تورنمنت روس��يه در راه اس��ت .اين مسايل كار
و البت��ه خدا را ش��كر ما قبال روي اي��ن موضوع كار كرده
را بس��يار راحتتر ميكن��د ،وگرنه
بوديم ،چهار نفره بازي كردن و دفاع
چگونه ميتوان بدون داشتن هدف
از دروازه .با اين حال خوش��حالم كه
نگاه جديدي به رشته فوتسال شده.
ي��ا برنامهاي يك تيم را تمرين داد و
هم به نقاطضعف تيمي و هم فردي
فدراسيون را خيلي مشتاق ميبينم تا
آنها را با انگيزه باال در شرايط ايدهآل
بازيكنانم دست پيدا كردم.
اين كار ناتمام فوتسال زنان تمام شود.
نگه داشت؟ نه من بلكه هيچ مربياي
 Á Áنظ�ر ش�ما در م�ورد داوري
تيم ملي فوتسال راه زيادي را رفته
ديداره�اي دوس�تانه با روس�يه
در هيچ رشته ورزشي نميتواند اين
تا به اينجا رسيده است و ما به خوبي
چيست؟ظاهراانتقادهايينسبت
كار را انج��ام دهد .با اين حال من تا
ميدانيم كه سال  2012سال تحول
به عملكرد آنها داشتيد.
ارديبهشتماه خيالمجمع هست و
فوتسال زنان است ،نه تنها در آسيا
ميدان��م كه چه برنامههاي��ي در راه
من هي��چگاه در مورد مس��ايل
بلكه در جهان و ما بايد خود را براي
اس��ت ام��ا از آن به بع��د دل نگرانم
داوري حرف نميزن��م اما به اعتقاد
اين تغيير و تحوالت آماده كنيم
م��ن داوري در روز دوم بهت��ر از روز
هس��تم و اميدوارم كه فدراس��يون
اول بود .من از كملطفي داورها نسبت
كمك كند ت��ا بتواني��م برنامهها و
به تيم ايران بسيار ناراحت هستم .من هيچگاه نميخواهم
اردوهاي خود را به همين ش��كل مت��داول برگزار كنيم و
كه آنها به نفع تيم ايران س��وت بزنند اما بايد درس��ت و
تيم ملي فوتسال كشورمان را براي مسابقات داخل سالن
كرهجنوبي در سال  2013آماده كنيم .وقتي يك كاري را
بهجا قضاوت كنند نه بيش��تر و نه كمتر .ما هر جاي دنيا
كه ميرويم و مس��ابقه ميدهيم ،مسايل داوري عليه تيم
ش��روع كني و در يك مقطعي آن را رها كني انگار كه از
ايران را با اس��تفاده از شرايط ميزباني ميبرند ،من دوست
ابتدا هيچ كاري انجام ندادي و من تنها نگران هس��تم كه
ندارم چني��ن كاري را با ميهمان خود بكنم اما ديدارهاي
اين اتفاق براي تيم ملي فوتسال بيفتد.
   Á Áبرنامه شهرزاد مظفر و فدراسيون فوتبال براي تيم
دوس��تانه براي خود تعريفي دارد و متاسفانه فكر ميكنم
فوتس�ال بانوان از حاال به بعد چيست؟ آيا براي ديدار
آنها نتوانستند آنگونه كه بايد سوت بزنند .به اعتقاد من
دوستانه ديگر يكسال بايد منتظر بمانيم؟
سوت زدن ،داوري نيس��ت؛ روح داوري بايد خوب رعايت
من فك��ر ميكنم كه از حاال به بعد ش��رايط بس��يار
ش��ود .اگرچه روز دوم هم داوري س��ختگيرانهاي را شاهد
متفاوتتر خواهد بود چرا كه پيوند خوبي ميان فدراسيون
بوديم اما بينقصتر از روز اول بود.
فوتبال و تيم ملي فوتسال به وجود آمده است .ما توانستيم
  Á Áدر مورد اردوي تداركي در كيش توضيح بدهيد؟
خود را نش��ان بدهي��م و اصرارهايمان را ثابت كنيم .همه
پس از هش��ت مرحله اردو در تهران و انجام دو ديدار
همدل و هم مسير شدهايم و نگاه جديدي به رشته فوتسال
پرفش��ار بازيكنانم به يك ريكاوري روحي نياز داشتند تا
ميشود .به شخصه فدراسيون را خيلي مشتاق ميبينم تا
عالوهبر اينكه خستگي در ميكنند به تمرينات خود ادامه
این عکس  دسته جمعی دو تیم ایران و روسیه است ،و البته تنها عکسی که اجازه داده شد تا در پایان بازی گرفته
شود.اگرچه فدراسیون  به عکاسان وعده داده بود  تا در روز دوم مسابقات عکاسی کنند،اما معلوم نیست چه کسی
و کجا این اجازه را سلب کرد.

  Á Áوضعي�ت تيم ملي فوتس�ال ايران در آس�يا و در
جهان چگونه است؟

تيم ملي فوتس��ال در مس��ابقات داخل سالن آسيايي
تاكنون به مقامهاي چهارمي و پنجمي رسيده است .اما اين
سقف تواناييهاي ما نيست .من به تيم خود ايمان دارم و با
توجه به فاصله كمي كه با ساير تيمهاي صدرنشين داريم
و پتانسيلي كه در دختران فوتساليست ميبينم ميتوانيم
قهرماني آس��يا را از آن خود كنيم .اگرچه در دنيا حريفان
سرس��ختي چون ژاپن داريم اما كار ناممكني نيست .در
حال حاضر ما با كمي ارفاق شش یا هفت جهان هستيم
و با كمي پشتكار ميتوانيم جايگاه مردان را در فوتسال به
دست آوريم.

  Á Áميانگين سني بازيكنان فوتساليست دختران تيم
ملي چه قدر است؟

رنج سني تيم ملي فوتسال دختران زير  23سال است.

   Á Áبا اين حساب تيمملي ،بازيكنان خود را در «گلدن
تايم» (دوران طاليي) در اختيار دارد ،اما شايد تا  5سال
آينده با كمبود بازيكنان جوان و با تجربه مواجه شويد.

درست است .در سيستم ورزشي ما چرخه بازيكنسازي
ميلنگد و اين واقعيتي است كه وجود دارد و بايد آن را حل
كنيم .البته نه تنها در فوتبال يا فوتسال .من به عنوان مربي
وظيفه دارم كه بازيكن انتخاب كنم نه اينكه بازيكن بسازم.
مشكل اصلي فوتسال ،نداشتن مدرسه فوتسال است و هيچ
مركزي وجود ندارد كه عالقهمندان را به آنجا معرفي كنيم.
تنها باش��گاهها هستند كه آنها هم محدوديتهاي خاص
خود را دارند .مهمترين محدوديت هم تعداد بازيكن است.
من نميتوانم صد بازيكن را به باشگاه معرفي كنم .با اين
حال ابتدا مدارس فوتبال و فوتسال و پس از آن باشگاهها
مراكز بازيكنپروري هستند .آنها بايد در سن  7يا  8سالگي
زير نظر مربيان مدارس قرار بگيرند و كار كنند و سپس در
باش��گاهها تجربه كسب كنند تا اينكه بتوانند در يك سن
مناسب (سن طاليي) در تركيب تيم ملي حضور پيدا كنند.
متاسفانه ما با شرايط كنوني «گلدن تايم» بازيكنانمان را
از دست ميدهيم.
 Á Áوضعيت ليگ برتر فوتسال چگونه است؟

بازيكنان و مربيان مشتاق هستند اما مشكل هميشگي
ورزش بانوان حامي مالي است و اين موضوع ضربه بزرگي
ب��ه ورزش زنان اي��ران وارد ميكند .اكنون نيمفصل تمام
شده و بازيكنان و كادرفني تنها هش��ت درصد از قرارداد
خود را دريافت كردهاند .بيپولي ،انگيزه و كيفيت ليگ را
پايين آورده و اي��ن موضوع را ميتوانم خطرناك توصيف
كنم .با اين حال دليل عدمحضور اسپانسرها در ليگ بانوان
منطقي اس��ت و من هربار با اسپانس��رها اين حرف را در
ميان ميگذارم كه حق با شماست اما فكر كنيد كه ثواب
ميكنيد و يك كار خير انجام داديد .به اعتقاد من بايد از
راههاي جايگزين استفاده شود.
  Á Áراه جايگزين چه راهي است؟ شما چه پيشنهادي
داريد؟

راه جايگزين عالوهبر اينكه مطبوع��ات و روزنامههاي
ورزشي ميتوانند به ما كمك كنند در امر پوشش خبري،
رادي و جايگزين مناسبي براي مطرح شدن نام اسپانسرها و
خبرهاي ورزش��ي بانوان است .اگر ما مشكل چاپ و نشر
مسابقات و عكسهاي ورزشي بانوان را داريم ميتوانيم از
راديو براي پوش��ش خبري استفاده كنيم .در حق ورزش
بانوان واقعا كملطفي ميشود.

  Á Áمجوز گرفتن لباس بانوان محجبه از س�وي فيفا.
اي�ن خبر خوش چ�ه تغييري در
فوتسال ايران به وجود آورد؟

ما واقعا خوش��حاليم .از حاال
به بعد هي��چ استرس��ي نداريم،
ميداني��م كه بازي ك��ردن حق
ماست ،نه لطف .حاال وظيفه ما در
قبال اين حق بسيار سنگين شده
است .ما بايد نشان دهيم كه چرا
اينق��در به حضورمان در ميادين
بينالمللي اصرار ميورزيديم.
  Á Áو در نهايت...

عکس :مریم تختهکشیان

پينگپنگ بانوان ايران در س��الي كه گذشت با فراز و
نشيبهاي فراواني همراه بود ،اما درخشش ندا شهسواري و
المپيكي شدنش ادامه راه را به شكل ديگري براي اين رشته
رقم زد .پينگپنگ بانوان ايران در سالي كه گذشت شاهد
اعزام به مسابقات جهاني ،آسيايي ،پروتورها ،برگزاري رقابت
بينالمللي گرگان براي اولين بار ،ميزباني مسابقات آسياي
ميانه ،كس��ب سهميه المپيك براي نخس��تين بار ،برپايي
اردوه��اي برونمرزي و دعوت از مدرس و مربي آلماني بود
تا در سطح فعاليتهاي بينالمللي نسبتا راضيكننده عمل
كرده باشد؛ اما در داخل نتوانست انتظارات را برآورده كند و
حتي برگزاري ليگبرتر پينگپنگ بانوان به شيوهاي متفاوت
و با تعداد تيمهاي محدود به روش كامال متفاوتي برگزار شد.
همچنين تصميم فدراسيون براي به خدمت گرفتن مربي
خارج��ي براي بانوان نيز منتفي ش��د و اين تيم تا مدتها
بدون سرمربي و تنها با مربي به كار خود ادامه ميداد .پيش
از مسابقات انتخابي المپيك لندن بود كه سيما ليموچي به
عنوان سرمربي تيم معرفي شد .پينگپنگ بانوان در سال
 90داراي ف��راز و فروده��اي زيادي بود و اگرچه فضاي اين
رش��ته در نيمه ابتداي س��ال ناآرام بود ،در نيمه دوم سال
و پس از برگزاري مس��ابقات بينالمللي گلس��تان و شروع
برنامههاي فدراسيون براي س��رمايهگذاري روي بانوان ،رو
به ثبات گذاش��ت تا جايي كه ش��اهد كسب اولين سهميه
المپيك در تاريخ پينگپنگ بانوان بوديم .پينگپنگ بانوان
س��ال  91را با ش��ركت در مسابقات جهاني آلمان از ششم
ت��ا  13فروردين آغاز خواهد كرد .به گزارش فارس فعاليت
پينگپنگ بانوان در سالي كه گذشت ،به شرح زير است:
فروردين :برگزاري اردوي تداركاتي پينگپنگ بانوان براي
شركت در مس��ابقات جهاني هلند از  30فروردين تا دوم
ارديبهشت.
ارديبهشت :اعزام به مسابقات جهاني هلند و حذف شدن
در مرحله گروهي اين مسابقات (از  18تا  25ارديبهشت).
خرداد :شركت در مسابقات پينگپنگ آسياي ميانه در رده
سني جوانان در تاريخ چهارم خرداد.
تي�ر :برگ��زاري مس��ابقات آزاد و ردهبن��دي دس��ته يك
پينگپنگ در تاريخ  15تير و شركت در مسابقات جوانان
و نوجوانان آسيا در هند از  29تير تا دوم مرداد.
مرداد :شركت در مسابقات تور حرفهاي چين از سوم مرداد؛
برگزاري مسابقات انتخابي تيمملي در تاريخ ششم و هفتم
مرداد و اعزام تيمملي پينگپنگ به چين در تاريخ 31مرداد.
شهريور :شركت در مسابقات پروتور چين از دوم شهريور؛
مسابقات قهرماني پينگپنگ آسيا كه قرار بود از  21تا 27
شهريور در لبنان برگزار شود به دليل انصراف لبنانيها به
زمان و مكان ديگري موكول شد؛ برگزاري اردوي يازدهروزه
تيمملي براي شركت در مس��ابقات بينالمللي جام فجر
گرگان از  23شهريور.
مهر :شركت در مسابقات كاپ آسيا در چين از ششم مهر
و همزمان ش��ركت در مسابقات پروتور هند در رده سني
جوانان و نوجوانان .برگزاري اولين دوره مسابقات بينالمللي
پينگپنگ بانوان (جام فجر) در گرگان با حضور كشورهاي
اسلواكي ،قزاقستان ،مجارستان ،عراق و كسب مقام نايب
قهرماني در مس��ابقات انفرادي ،دوبل و تيمي براي بانوان
ايران؛ تيم ايران در اين مسابقات در قالب دو تيم الف و ب
(تيم منتخب استان گلستان و تيم منتخب فدراسيون در
مسابقات شركت كرد).
آبان :ليگبرتر پينگپنگ بانوان كه قرار بود در اين ماه با
اعالم آمادگي تيمها استارت بخورد ،به دليل عدم استقبال
اسپانسرها برگزار نش��د و تصمي م گرفته شد تا مسابقات
بانوان به صورت متمركز و رفتوبرگشتي در تاريخ ديگري
برگزار شود.
آذر :تيمملي پينگپنگ بانوان متشكل از ندا شهسواري،
محجوبه عمراني ،مريم صامت و س��حر رهنما براي اولين
بار در اردوي برونمرزي در مجارستان شركت كرد تا خود
را براي مسابقات انتخابي المپيك لندن حاضر كند .بانوان
ايراني عالوه بر حضور در اردو و تمرين با بازيكنان خارجي
در يك تورنمنت با حضور تيمهايي از مجارس��تان و چند
تيم خارجي ديگر شركت كردند.
دي :برگزاري مس��ابقات انتخابي المپيك لندن در منطقه
آس��ياي ميانه به ميزباني تهران از تاريخ  19تا  21دي كه
تيم ايران با تركيب ندا شهسواري ،محجوبه عمراني ،مريم
صامت و سحر رهنما به سرمربيگري سيما ليموچي در اين
رقابتها شركت كرد و ندا شهسواري توانست براي اولين بار
در تاريخ پينگپنگ بانوان سهميه المپيك را كسب كند.
در اين ماه همچنين اوا يلر ،م��درس آلماني براي ارتقاي
دانش مربيان و حضور در اردوي تيمملي پس از رقابتهاي
انتخابي المپيك از تاريخ  24تا  30دي در ايران حاضر شد.
بهمن :برگزاري مسابقات انتخابي تيمملي براي شركت در
مس��ابقات جهاني آلمان (ششم تا  13فروردين) در تاريخ
13بهمن؛ برگ��زاري مرحله اول رقابته��اي ليگ بانوان
ب��ه صورت متمرك��ز در تهران با حضور  9تي��م در تاريخ
20و 21بهمن؛ اعزام تيمملي پينگپنگ بانوان به مسابقات
جهان��ي كويت از  26تا  29بهمن و حذف بانوان ايراني در
مرحله گروهي؛ برگزاري مسابقات جوانان و اميد قهرماني
باشگاههاي كشور از  29بهمن تا اول اسفند در ماهشهر.
اس�فند :اعزام تيمملي پينگپنگ به رقابتهاي قهرماني
آس��يا در ماكائو از تاريخ دوم اس��فند (پي��ش از اين قرار
بود مسابقات قهرماني آس��يا  21تا  27شهريور در لبنان
برگزار ش��ود ،اما لبنانيها در فاصله يك ماه مانده تا آغاز
اين رقابتها با مطرح كردن مشكالت امنيتي خواستار لغو
مسابقات قهرماني آسيا در بيروت شدند و چند روز پس از
ي حل شده و ميتوانند
آن اعالم كردند كه مشكالت ميزبان 
در همان زمان مقرر برگزاركننده اين رقابتها باش��ند ،اما
كنفدراسيون پينگپنگ آسيا با اين درخواست مخالفت و
امتياز ميزباني لبنان را لغو كرد و آن را به ماكائو داد.
تيم ايران در اين مس��ابقات با دو شكس��ت مقابل
تايوان و اندونزي در مرحله گروهي و دو پيروزي مقابل
س��وريه و مغولس��تان در مرحله ردهبندي توانست در
جايگاه پانزدهم آسيا بايستد.

سال نهم     شماره 1483

من فقط ميخواهم از كادرفني
خوب��م تش��كر كنم .از مس��ووالن
فدراس��يون براي اعتم��ادي كه به
م��ا كردن��د .از آقاي كفاش��يان و
خانم ش��جاعي ،از سرپرس��ت تيم
خان��م پورالهيج��ي ،كمكم خانم
چينسري ،از كمپ تيمهاي ملي
و كاركن��ان آن بهخص��وص آقاي
طالبلو كه به ما بسيار لطف كردند
و همچنين اعض��اي كميته بانوان
خانم عليپور ،نوريان و محمدخاني.
از هم��ه تش��كر ميكنم چ��را كه
ميخواهم بدانيد اين موفقيتها جز
كار دسته جمعي به دست نميآمد.

ملیپوش روس:

حجاب اسالمي جالب است

تاتيانا بازيكن شماره  10فوتس��ال روسيه 10 ،سال
اس��ت كه فوتبال بازي ميكند اما از چهار سال گذشته
(درست از زمان تشكيل تيمملي فوتسال روسيه) تمركز
خود را روي رشته فوتسال گذاشته است .او پس از بازي
دوس��تانه برابر تيمملي فوتسال ايران به روزنامه «شرق»
گفت« :ما در بازي دوم بس��يار هماهنگتر و تكنيكيتر
از بازي نخس��ت بازي كرديم .در بيش��تر دقايق كنترل
بازي با تيم ما بود اما بهطور كلي من از بازي تيم فوتسال
ايران بس��يار خوشم آمد و بازي آنها را تحسين ميكنم.
خيلي خوشحالم كه با چنين تيم خوبي ديدار دوستانه
برگزار كرديم ».همچنين تاتيانا در مورد تجربه فوتسال
بازي كردن با پوش��ش اسالمي توضيح داد« :از نظر من
اين حجابها واقعا جالب بودند و من خيلي خوشم آمد
و آن را دوس��ت داشتم .من خيلي راحت ميدويدم و به
لحاظ س��رعت و تكنيك با مش��كلي روبهرو نشدم».اين
بازيكن در مورد تيمملي فوتس��ال ايران گفت« :دختران
ايراني به اعتقاد من خيلي خوب بازي ميكنند و تكنيك
خوبي دارند ،البته در بازي دوم كمي خطا داشتند و ما را
ميزدند ،البته هجوميتر هم بازي ميكردند ،در حاليكه
در بازي نخست اينگونه نبود ،شايد اين به دليل نتيجه
بازي بوده باش��د اما به هر حال اين مس��اله خيلي مهم
نيست ،اگر اين موضوع را در نظر نگيريم ميتوانم بگويم
آنها بسيار خوب بازي ميكنند و اعتقاد دارم كه آنها آينده
روشني دارند .اگر تالش كنند ،موفق ميشوند به مراحل
خيلي باالتري صعود كنند چون پتانسيل خوبي در آنها
ميبينم .اگر باز هم من را به ايران دعوت كنند ،با كمال
ميل خواهم آمد و البته اين بار از ايران دعوت ميكنم تا
به كشور ما بيايند تا ما ميزبان آنها باشيم».

خبر
پس از برگزاري دو ديدار دوستانه فوتسال

روسيه از ايران تشكر كرد

اميل عاليف ،رييس فدراسيون فوتسال روسيه در
نامهاي به علي كفاشيان ،رييس فدراسيون فوتبال ايران
از ميزباني خوب ايران در مس��ابقات دوستانه فوتسال
بانوان تش��كر كرد .به نقل از سايت رسمي فدراسيون
فوتبال ،متن اين پيام به ش��رح زير است« :فدراسيون
فوتس��ال روسيه مايل است از فدراسيون فوتبال ايران
براي دعوت از تيم فوتسال بانوان روسيه و ميزباني گرم
و صميمانه از اين تيم تشكر و قدرداني كند .ما از همه
كساني كه مسابقات دوستانه فوق را در سطحي بسيار
باال سازماندهي كرده و به تيم ما در طول اقامتمان در
ايران كمك كردند ،تش��كر ميكنيم .ما واقعا احساس
كرديم كه در كش��ور خودمان به سر ميبريم و از همه
كساني كه اقامت ما را به يك خاطره فراموش نشدني
تبديل كردند ،مراتب قدرداني خود را اعالم ميكنيم».
براي حضور در مسابقات زير  13سال آسيا

تيم ملي فوتبال دختران
راهي سريالنكا شد

مسابقات آس��يايي فوتبال دختران زير  13سال،
از  20اس��فند در كلمبوي س��ريالنكا آغاز ميشود كه
تيم ملي ايران امروز (چهارش��نبه 17 ،اس��فند) راهي
اين كشور خواهد ش��د .ايران ،بوتان ،فلسطين ،اردن،
س��ريالنكا و هند كش��ورهاي ش��ركتكننده در اين
مس��ابقات هس��تند كه به صورت دورهاي به رقابت با
يكديگر ميپردازند .تي��م ملي دختران ايران در اولين
مسابقه ساعت  9صبح به وقت محلي  20اسفند مقابل
بوتان به مي��دان ميرود .زينب كرمي ،نرگس صفيلو،
ندا رحماني ،ثنا صادقي ،فاطمه متولي ،مليكا محمدي،
زهراخدابخشي،مهشادالساداتاميري،فاطمهگراييلي،
مهديه پيشگاهزاده ،فاطمه ايرانخواه ،نيلوفر كازرونيزاده،
داي��ان طاهري ،فاطمه قاس��مي ،رعنا جانينژاد ،مهتا
رحيمزاده ،هانيه رحيمي و فاطمه مزيدي 18 ،بازيكن
تيم ملي فوتبال ايران هستند .مريم آزمون (سرمربي)،
فاطمه عليپور (سرپرست) ،ش��ادي مهيني (مربي) و
زهره هراتيان (پزشك) مليپوشان را همراهي ميكنند.
مهناز ذكايي و مهس��ا قرباني دو داوري هستند كه از
ايران در اين مسابقات قضاوت خواهند كرد.

تصادف عامل باخت شد

كميت��ه بانوان فدراس��يون فوتبال تي��م ون را
بازن��ده ديدار مقابل ملوان اع�لام كرد .ديدار هفته
پاياني تيمهاي فوتبال بانوان ون كردستان و ملوان
بندرانزلي به دليل تصادف بازيكن��ان ون در جاده
انزلي برگزار نش��د و كميته انضباطي نيز خواستار
ارس��ال مدارك درخصوص اين تصادف ش��د .پس
از بررسيهاي الزم سرانجام كميته انضباطي براي
صدور رأي ،نظر كميته بانوان را جويا شد .با توجه به
اينكه بازيكنان زيادي از ون دچار مصدوميت شدند
و برگزاري اين مس��ابقه هزينههايي براي ميزبان و
ميهم��ان دارد و همچنين نتيجه ب��ازي در جدول
ردهبندي تاثيري نخواهد داش��ت ،كميته بانوان به
اين نتيجه رسيد كه بازي را  3بر صفر به سود ملوان
اعالم كند و جريمهاي براي ون در نظر گرفته نشود.

