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شماره 1576

قراردادی که برادران عالمیان را به دانشگاه آزا د آورد
حضور دو پینگپنگباز برتر ایران در تیم تنیس روی میز دانشگاه آزا د اسالمی یکی از اتفاقات ویژه در
ورزش دانش�گاه آزا د اسلامی بود .نوشا د و نیما عالمیان که سال گذشته را در تیم پتروشیمی بندر امام
پشت سرگذاشته بودن د امسال در لیگ برتر در قالب تیم دانشگاه آزا د اسالمی به میدان میروند .طبق
قراردا د دانشگاه آزا د اسالمی و ستادکل نیروهای مسلح بازیکنان سرباز در لیگهایی که تیم نظامی وجود
ندارد ،میتوانن د با حضور در تیمهای ورزشی دانشگاه آزا د اسالمی دوره خدمت مقدس سربازی خو د را
پشت سر بگذارند .همین تدبیر معاون ورزش دانشگاه آزا د اسالمی این دو چهره مطرح تنیس روی میز
را راهی دانشگاه آزا د اسالمی کر د تا این تیم تبدیل به مدعی اصلی لیگ برتر پینگ پنگ شود.

یا دداشت

نگاهی به عملکرد نمایندگان دانشگاه آزاد اسالمی
در مرحله گروهی لیگهای برتر

توجه دانشگاه آزا د به توسعه ورزش حرفهای

پیچ سرنوشتساز پلیآف
مرتضی میثاقی| حاال دیگر میتوان دانشگاه آزاد اسالمی را بزرگترین باشگاه ورزشی ایران دانست.
حدو د یک س�ال و نیم از حضور محمد دادگان در راس معاونت ورزش دانش�گاه آزاد اسالمی میگذرد
و همین اتفاق باعث توسعه ورزشی حرفهای در دانشگاه آزاد اسالمی شده است .حضور چیزی حدود
 20تیم ورزش�ی مردان و زنان در لیگهای مختلف ورزش�ی خود گویایی این پیشرفت و توسعه است
ک�ه اتفاقا اکثر ای�ن نمایندگان هم از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگهای خود هس�تند .در حال حاضر
مرحل�ه گروهی لیگهای بس�کتبال ،واترپلو و ووش�وی مردان به پایان رس�یده اس�ت ک�ه نمایندگان
دانشگاه آزاد اسالمی در هر سه رشته با قاطعیت به مرحله پلیآف راه پیدا کردهاند .این در حالی است
ک�ه رش�تههای دیگری هم در جریان اس�ت و تیمهایی مانند والیبال بان�وان ،تکواندو ،تنیس روی میز
و ...هم از مدعیان اصلی لیگهایش�ان به حساب میآیند .این در حالی است که لیگ برتر ژیمناستیک
بانوان هم به صورت متمرکز برگزار ش�د و باز هم این بانوان دانش�گاه آزا د اسلامی بودن د که عنوان
قهرمانی سالهای گذشته خود را تکرار کردند.

واتـــــــــــرپلو
درترین
د مقت 
تیم واترپل�و را بای 
1
نماینده دانشگاه آزا د اسالمی در
لیگ برتر بنامیم که در فاصله یک هفته
مانده با پای�ان رقابتهای مرحله گروهی
صعو د خو د را با مرحله پلیآف با قهرمانی
در ای�ن مرحله قطعی کرد .تیم واترپلوی
دانش�گاه آزا د اسلامی غیر از یک بازی
تمام مس�ابقات خ�و د را با پیروزی
پشت سرگذاش�ت و در آخرین
دیدار هم در برابر تیم س�پاهان
در اس�تخر  9دی در حض�ور
د دادگان به پیروزی رسید
محم 
و جشن صعو د گرفت .با
دیپور
علیرضا شهی 
س�ر مرب�ی تی�م
واترپلوی دانشگاه

صعود مقتدرانه واترپلو به پل یآف لیگ برتر

دیپور:هدفیجزقهرمانینداریم
شهی 

آزا د در ب�اره ای�ن صع�و د مقتدران�ه و
همچنین برنامههایش در مرحله حذفی
گفتوگوکردیم.

نکت��ه را هم در نظر بگیری د که هماهنگی
این بازیکان هم کار راحتی نبو د و این امر
زمان برد.

دهای
د تغییرات عم 
به نظر میرس 
در ترکیب تی�م رخ دا د و جذب
همی�ن مهرهه�ای ملیپوش به
قهرمانی ش�ما در مرحله
گروهی کمک کرد.

درنش�ینی
خودت�ان پیشبین�ی این ص 
مقتدرانه را میکردید؟

بله .تیم ما نسبت به
پارس��ال پرمهرهتر
شده است.
ولی شما این

م��ا ه دفمان از همان اول قهرمانی بو د و
جز این هدفی نداشتیم ،البته این هدف با
تالش و تمرین به دست خواه د آمد.
ما س��ه ب��ازی سرنوشتس��از پیش رو
خواهیم داشت که هر کدام یک فینال است
و سختترین بازیهای ما همین سه بازی
آخر خواه د بود.

از بازیکنانم خواستهام در این سه بازی با
تمام وجو د به میدان بروند.

سطح کیفی مسابقات چگونه بود؟

بازیه��ای نزدیکی را ش��اهد بودیم و
ش��اید از لحاظ کمی با توجه به تعداد
تیمها ،این مس��ابقات میتوانس��ت در
شرایط بهتری برگزار شود اما از لحاظ
کیفی شاهد مس��ابقات خوبی در لیگ
بودیم.
ظرفیت واترپلوی ما فقط همین شش تیم
است؟

در ر دهه��ای پایینت��ر تیمهای بیش��تری
حض��ور دارن د ام��ا در س��طح لیگ برتر
تیمهای بیش��تری اجازه حض��ور ندارند
و فق��ط تیمهای��ی ک��ه اسپانس��رهای
ق��وی دارن��د ،میتوانن�� د در لی��گ برتر
شرکتکنند.
د که در مرحله پلیآف
ای�ن امکان را داری 
تیم خو د را تقویت کنید؟

میتوانیم ،ولی بضاعت ما فعال کافی است
و نیازی برای جذب بازیکن جدی د نداریم.

حریف ش�ما در ای�ن مرحله چ�ه تیمی
د بود؟
خواه 

احتم��اال با تیم نفت امیدیه بازی خواهیم
کر د و در بازی رفت پلیآف بای د در زمین
حریف به میدان برویم.
ووشــــــــــــو

رقابتهای مرحله گروهی لیگ
 2برتر ووش��و در قال��ب دو گروه
پنج تیمی به پایان رس��ی د و چهره چهار
تیم صعودکنن��ده به مرحل��ه نیمهنهایی
این رقابتها مشخص ش��د .تیم ووشو
دانشگاه آزا د اسالمی هم در گروه اول این
مس��ابقات با کسب  21امتیاز از  9بازی با
اقتدار عنوان اول را به دست آورد .این تیم
با سرمربیگری علی اسفندیاری که عنوان
مدیر فن��ی تیم را هم برعهده داش��ت و
مربیگری منصور نوروزی و علی شیرآقایی
در بخش ساندا و تیمور بنیطالبی در تالو
و به سرپرستی مهران اسالمی در مسابقات
شرکت کرد .فرشا د عربی ،رضا خلفزاده،
امیر محم�� د رضای��ی و جوا د بخش��ی
یدادند
ورزشکاران بخش تالو را تشکیل م 
و سجا د عباس��ی (دارنده برنز اینچئون)
حمیدرضا قلیپور ،سعی د سالمی ،مسعود
انصاری ،بهروز اصغری ،عرفان آهنگریان،

سرمربی ووشو دانشگاه آزا د اسالمی از صعو د قاطعانه به نیم هنهایی م یگوید

ترکیب تجربه و جوانی درتیم ما نتیجه داد

علیرض��ا بختی��اری ،حمیدرضا
شهابی ،علی یوسفی ،معین تقوی،
مس��عو د فاضلی ،سعی د فاضلی،
ابوالفضل خانهکش��ی و حس��ن
کرمیفر س��انداکاران دانش��گاه
آزا د اس�لامی بودند .ش��اگردان
اس��فندیاری که با تیمهای پاس
قوامین کرمانشاه ،تاکسیرانی آمل،
گ ییچوان (عمران
کمیته ش��ین 
اریکه) و ش��هرداری بندرعباس
همگ��روه بودن د با کس��ب مقام
اول راهی دیدار نیمهنهایی ش��دند .علی
اسفندیاری درباره نحوه حضور تیم ووشو
در لیگ برتر امس��ال و همچنین تغییر و
تحوالت فراوان در ترکیب تیمش گفت:

«من حدو د پنج س��ال اس��ت که وظیفه
هدایت این تیم را برعهده دارم ،اما شرایط
امسال برای حضور در لیگ خیلی دشوار
بو د و اگر حمایته��ای آقایان دادگان و

پهلوان نبود ،نمیتوانستیم در این
رقابتها ش��رکت کنیم .ترکیب
تیم امسال دانش��گاه آزا د اسالمی
بس��یار جوانتر از سالهای قبل
ش��ده اس��ت و تقریب��ا نیمی از
بازیکنان ما را ووشوکارانی تشکیل
یدهن�� د ک��ه از دل رقابتهای
م
داخلی دانش��گاه آزا د اسالمی که
مردا د امس��ال در اصفهان برگزار
ش��د ،بیرون آم دهاند ».س��رمربی
تیم ووشو دانش��گاه آزا د اسالمی
همچنین با اش��اره به سرمایهگذاری رقبا
در ای��ن رقابتها گف��ت« :برای مثال تیم
پارس جنوبی چیزی حدو د  400میلیون
تومان هزینه کرده اس��ت و بس��یاری از

ملیپوشان ووشو را در اختیار دار د اما تیم
م��ا با بودجهای حدو د  170میلیون تومان
قدم در لیگ برتر گذاش��ت ».اسفندیاری
ام��ا ازانگیزه باالی بازیکنانش خبر دا د و
گفت« :ما ه دفمان قطعا قهرمانی در لیگ
اس��ت اما برای رس��یدن به این مهم کار
سختی پیش رو داریم اما همه چیز روی
سکوی مسابقات مشخص خواه د شد .ما
توانستیم کمبو د مهرهها را با تمرین مناسب
و چینش صحیح در مس��ابقات برطرف
کنیم و تا اینجا نتایج م��ا قابل قبول بوده
است .ترکیب تجربه و جوانی به کار تیم
ما آمده است و امیدواریم با همین ترکیب
به قهرمانی دست پیدا کنیم ».اسفندیاری
در پای��ان گف��ت« :رقابته��ای مرحله
نیمهنهایی و فینال روز  30بهمن ماه برگزار
خواه د ش�� د تا تکلیف قهرمان لیگ برتر
مشخص شود».
بســــــــــکتبال

قطعا معروفتری�ن نمایندگان
3
دانش�گاه آزا د اسلامی در
د آس�مانخراش
لیگهای ورزش�ی را بای 
تیم بس�کتبال دانش�گاه آزا د اسلامی
بنامیم ،تیم�ی که قدمت�ی بلندمدت در
لی�گ بس�کتبال دار د و از تیمهای قابل
احترام در لیگ بسکتبال بهشمار میرود.
از پارس�ال ب�و د که مهران ش�اهینطبع
هدای�ت تی�م بس�کتبال دانش�گاه آزاد
اسالمی را برعهده گرفت و توانست مقام
س�وم لیگ را به خو د اختص�اص دهد .اما
دانش�گاه آزا د اسلامی در لیگ امس�ال
د و شاید
دس�تخوش تغییرات فراوانی ش 
اگر حمایتهای دکتر دادگان در روزهای
پایانی فصل نق�ل و انتقاالت نبود ،مهران
ش�اهینطبع در لی�گ مل�ی بس�کتبال
دچار مشکل میش�د .جدایی بازیکنانی
د کرم احمدیان ،باب�ک نظافت ،پویا
مانن� 
د شرایط را برای
د جمش�ی 
تاجیک و محم 
حضور در لیگ ملی س�خت ک�ر د اما در
د فاص�ل روزهای پایانی نقل و انتقاالت
ح
د جوا د داوری ،آرن
بو د که مهرههایی مانن 
داودی ،رضا لطفی و روزبه ارغوان به جمع
د تا
شاگردان مهران شاهینطبع پیوستن 
خیال سرمربی دانشگاه آزا د اسالمی ازپر
شدن جای مهرههای جدا شده تا حدودی
راحت شود .لیگ ملی بسکتبال در حالی
د که همگان دو تی�م مهرام و
ش�روع ش� 
پتروش�یمی بندرام�ام را دو مدعی اصلی
د اما این دانشگاه آزاد
یدانستن 
لیگ ملی م 
د که تا فاصله دو هفته مانده
اسالمیها بودن 
به پایان مرحله گروهی صدرنشینی لیگ
د اگر کمی
د و ش�ای 
را از آن خو د کرده بودن 
تجربه بیشتر نز د بازیکنان این تیم وجود
داش�ت حاال به جای عنوان نایبقهرمانی

مه ران شاهی نطبع ،سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزا د اسالمی:

به دنبال رسیدن به ثبات هستیم

مرحلهگروهی،بسکتبالیستهایدانشگاه
آزا د اسالمی با کسب مقام اول به کار خو د
د و به جای
یدادن� 
در ای�ن مرحله پایان م 
رویارویی با پتروشیمی پرمهره در مرحله
پل�یآف حریف ف�وال د هفتالم�اس رده
چهارمی میش�دند .مرحله پلیآف لیگ
ملی از تاریخ دوم بهم�ن ماه آغاز خواهد
شد .برای بررسی آنچه در مرحله گروهی
لیگ ملی گذش�ت با مهران شاهینطبع
س�رمربی تیم بس�کتبال دانش�گاه آزاد
اسالمی به گفتوگو نشستیم.

د با وجو د مهرههای سرش�ناس در
ش�ای 
تیمهای مهرام و پتروشیمی بندر امام
کمتر کسی موفقیت دانشگاه آزا د اسالمی
را پیشبین�ی میک�رد .نایبقهرمانی در
مرحله گروهی چگونه به دست آمد؟
(ره)

س��رمایهگذاری تیمه��ای حریف کامال
مشخص اس��ت .ولی ما با تمرین خوب
و کار س��خت توانستیم در دور رفت این
حریفان را شکس��ت دهیم .ب��ا توجه به
توانایی و ظرفیت تیم ،میتوانستیم خوب
عمل کنیم اما پتروشیمی و مهرام در دور
برگشت بهتر از ما بودن د و در کار حرفهای
تیمی موفق است که ثبات داشته باش د و
ما هم در پی این هس��تیم که به این ثبات
برسیم .البته این را بگویم تیمهایی مانند
شهرداری گرگان ،پمینای اصفهان و نفت
آبادان هم از مهرههای ش��اخصی س��ود
میبردن د و س��رمایهگذاری عظیمی کرده
بودند.
د با جدایی چند
د پیشبینی میش 
ش�ای 
بازیکن باتجربه تیم به مشکل بخورد.

یک��ی از ش��اخصههای موفقیت همین
است .حفظ بازیکن و ثبات .مبلغ قرارداد
بازیکنان ما قابل مقایسه با حریفان نبود.
البته از طرفی باش��گاه با فروش بازیکنان
درآمدزای��ی ک��ر د بهطور مث��ال محمد
جمش��یدی و میثم میرزای��ی در ترکیب
تیم پتروش��یمی بندر امام(ره) هستن د که از
مهرههای ما بودند .قطعا اگر میتوانستیم
این مهرهها را حفظ کنیم کار راحتتری
در لیگ داشتیم .به هر حال وقتی ترکیب
تیم تغییر میکن د زمان میبر د تا مهرهها با
هم هماهنگ شون د ولی در کل خیلی از
این اتفاق متضرر نشدیم.
از مهرهه�ای ت�ازهوار د راض�ی بودی�د؟
بازیکنان�ی مث�ل آرن داودی ملیپ�وش
د انتظارات را برآورده کنند؟
توانستن 

تیم ما گزینههای چهارم یا پنجم بازیکنان
بود .با توجه به س��رمایه رقب��ای ما ،تیم
دانشگاه آزا د اس�لامی اولویت اول برای
پیوستن بازیکنان نبود .در مور د آرن داودی
هم بای د بگویم او یکی از بهترین بازیکنان
ملی در پست خو د بوده است اما با توجه
به عمل جراحی که پشتسر گذاشته به
مرور به آمادگی خواه د رسید .البته تجربه
این بازیکن خیلی به در د تیم خورده است
و قطعا در آینده هم بیش��تر از او استفاده
خواهیم کرد .شما قبول کنی د ما محدودیت
بودجه داش��تیم و خیلی در زمینه خرید
بازیکنان توان رقابت با تیمهای متمول را
نداشتیم .ما با توجه به آن ظرفیتی که داریم

دنبال بازیکنان میرویم و دستمان خیلی
باز نبوده است و همین که سعی میکنیم
تیم را با عزت و افتخار حفظ کنیم شاید
برای مسئوالن باشگاه کافی باشد.
حریف دانش�گاه آزا د اسالمی در مرحله
پلیآف تیم پتروشیمی بندر امام (ره) است.
د با این تیم بازی کنید
خودتان مایل بودی 
یا مهرام؟

من خیلی فرقی در این دو تیم نمیبینیم.
به هر حال هر دو از مهرههای سرشناس
و ملیپوش استفاده میکنند .پتروشیمی از
امتیاز تماش��اگر هم برخوردار است ولی
شای د بازیکنان ما بیشتر مایل بودن د با مهرام
بازی کنند .به هر حال مهرههای پتروشیمی
سرشناستر و باتجربهتر هستند.
پیشبینی شما از مرحله پلیآف چیست؟

ما تمام تالشمان را خواهیم کرد .بای د دی د
در روز مسابقه رون د بازی چگونه خواهد
بود .شرایط روانی در مسابقات اینچنینی
خیلی مهم است ولی ما با تمام وجو د به
مصاف حریف خواهیم رفت.
د از آن حض�ور در لی�گ حرفهای.
و بع� 
آیا باش�گاه برنامهای برای جذب بازیکن
خارجی دارد؟

هن��وز تا آن موقع فرص��ت داریم .بای د با
باشگاه جلسه بگذاریم و ببینیم بودجهای
ب��رای جذب بازیک��ن خارجی خواهیم
داش��ت یا خیر .این را بگویم که بازیکن
خارجی معمول��ی به در د ما نمیخور د و
اگر قرار باش�� د بازیکن شاخص خارجی
جذب نکنیم ،بهتر است با همین بازیکنان
داخلی ادامه دهیم.

امس��ال ورزش دانش��گاه آزا د اسالمی وضعیت بسیار
خوب��ی را تجربه ک��ر د و در ادامه نیز تا پایان س��ال به
موفقیتهای دیگری در بع د قهرمانی خواه د رس��ید.
تیم ژیمناس��تیک بانوان دانش��گاه آزا د اسالمی قهرمان
رقابتهای لیگ ش د و در بسیاری از رشتههای دیگر نیز
تیمهای دانشگاه آزا د اسالمی در باالی جدول لیگهای
محمدرضا پهلوان
خو د حضور داش��تند .در رشته بسکتبال تا اینجای کار
مدیرکل ورزش
عملکر د شاگردان مهران شاهینطبع موفقیتآمیز بوده
قهرمانیدانشگاه
و ما موفق به شکس��ت تیمهای پتروشیمی بندر امام و
مهرام در جریان لیگ ملی شدیم تا در پایان و در مرحله
گروهی در رده دوم قرار گیریم .شای د سوالی که مطرح شو د مربوطه به مراحل حساس
لیگ باش د که آیا دانشگاه آزا د اسالمی برای آن مسابقات از بازیکنان خارجی استفاده
میکن د یا خیر؟ بدون شک در درجه اول کادر فنی بای د در این زمینه درخواست خود
را بده د تا معلوم شو د مربیان در چه پستهایی ،چه بازیکنانی را برای مراحل سخت
نیاز دارند .قطعا پس از این درخواست کمیتههای مربوطه از جمله کمیته فنی تشکیل
یدهن د تا این موضوع مور د بررسی قرار گیرد .در پایان براساس بودجه و
جلس��ه م 
قیمت بازیکنهای خارجی بای د بازیکنان مور د نیاز برای تیم جذب ش��وند ،البته تا
اینجای کار هم توقعات ما برای رش��ته بسکتبال برآورده شده است و تیم بسکتبال
دانشگاه آزا د اسالمی بازیهای مور د قبولی را به نمایش گذاشته است.
در رشته واترپلو اتفاق بسیار خوبی افتا د و در مرحله گروهی موفق به کسب قهرمانی
شدیم .خوشحالی مضاعف ما این است که با تیم ص ددر ص د دانشجوی خو د به این
مهم رسیدیم .تمامی نفرات تیم واترپلوی دانشگاه آزا د اسالمی را دانشجویان دانشگاه
آزا د اسالمی تشکیل دا دهان د و این اتفاق بسیار خوب و خجستهای برای ما و ورزش
دانش��گاه آزا د اسالمی به حساب میآید .سیاستی که مسئوالن دانشگاه آزا د اسالمی
برای تیمهای حرفهای مش��خص کر دهان د این است که حداقل  85درص د از اعضای
تیمها بای د از دانشجویان دانشگاه آزا د اسالمی باشن د و این اتفاق بزرگی است ،چراکه
ما معتقدیم زمانی که باشگاه از منابع دانشگاه تامین میشو د دانشجویان بای د بتوانن د از
منافع آن منتفع شود .از همین رو در ترکیب سایر تیمهای دانشگاه آزا د اسالمی شاهد
هس��تیم که تمامی آنها  85درص د بازیکنانش��ان را از میان دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی انتخاب میکنند .برای مثال تمامی اعضای تیمهای واترپلو ،شطرنج و کاراته،
 90درص�� د اعضای تیم تکواندو و  85درص د اعضای تیم والیبال دختران دانش��گاه
یدهند .در ووشو هم
آزا د اسالمی در لیگ برتر را دانشجویان این دانشگاه تشکیل م 
رزمیکاران تیم دانشگاه آزا د اسالمی بسیار خوب ظاهر شدن د و انتظارات ما را برآورده
کردند .با اینکه حریفان قدری در لیگ این رشته ورزشی حضور داشتن د اما ووشوکاران
ما بسیار عالی ظاهر شدند .تیم بانوان ووشو در صدر جدول لیگ ووشو قرار دار د و
در قسمت آقایان نیز مقام اول مرحله گروهی را به دست آوردیم .اتفاق خوبی است
که در ورزشهای رزمی افتا د این بو د که تیمهای دانشگاه آزا د اسالمی مسابقاتشان
را با موفقیت پشت سر میگذارند .در حال حاضر  17تیم باشگاهی داریم که اکثریت
اعضای آن از اعضای تیمهای ملی کش��ور هس��تن د که این موضوع نشان از توجه و
برنامهریزی مسئوالن دانشگاه آزا د اسالمی برای توسعه ورزش دارد .در مور د تشکیل
باشگاه فرهنگی -ورزشی دانشگاه آزا د اسالمی هم بای د گفت این باشگاه در گذشته
نیز وجو د داشت ،منتها اساسنامه خاصی نداشت که با تشکیل معاونت ورزشی یک
اساس��نامه پیشرفته و بهروز برای آن تدوین ش��ده است .برای ورزش همگانی هم
س��اختار کاملی در نظر گرفته شده و در این س��اختار برای تقویت آن اداره ورزش
همگانی و اوقات فراغت راهاندازی ش د تا ورزش دانشجویی دانشگاه آزا د اسالمی،
از حالت قهرمانی صرف و باشگاهی خارج شود .باالخره اینکه هر اقدامی که باعث
توسعه کمی و کیفی ورزش دانشگاهی شو د مدنظر قرار خواهیم دا د و از آن استقبال
میکنیم .ما با فدراسیون ورزش دانشگاهی نیز تعامل بسیار خوبی برقرار کرده و سعی
میکنیم از کارهای موازی جلوگیری و همافزایی بیش��تری ایجا د کنیم .دانشگاه آزاد
اسالمی با امکانات خو د در هر اقدامی که به توسعه کمی و کیفی ورزش دانشجویی
کمک کن د با فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی همکاری میکند.
ورزش بانوان

اولین قهرمانی به نام بانوان ژیمناستیککار

از بین نماین��دگان دانش��گاه آزا د
اس�لامی تاکن��ون فق��ط تکلیف
تیم ژیمناس��تیک بانوان مشخص
شده اس��ت و بانوان دانشگاه آزاد
اسالمی درخشش در این رشته را
همچون سالیان اخیر تکرار کردند.
دختران ژیمناستیککار دانشگاه آزاد
اسالمی در اولین دوره رقابتهای
لیگ برتر این رشته توانستن د مقام
قهرمانی را از آن خو د کنن د و فاتح نخستین جام لیگ ژیمناستیک بانوان شوند .این
دوره از رقابتها با حضور  21تیم از سراسر کشور برگزار ش د و درنهایت با قهرمانی
بانوان دانشگاه آزا د اسالمی متشکل از هشت ورزشکار به نامهای سوگن د ضیایی ،الناز
دانشخواه ،الهه جعفری ،فاطمه اکرمی ،پریوش جمراستی ،شقایق پاکروان ،رخساره
خسروی و آیسا نجات پایان یافت .سرمربیگری این تیم به عهده ژاله تقوایی بو د که
مژگان تاجیک بهعنوان مربی و الهام جعفری بهعنوان سرپرست او را در این قهرمانی
یاری کردند .دختران دانشگاهآزادی نهتنها در بخش تیمی بلکه با درخشش در بخش
انفرادی نیز توانس��تن د مقتدرانه ظاهر شون د و ضمن کس��ب مدال طالی بازیها بر
سکوی نخست این دوره از رقابتهای لیگ ژیمناستیک بایستند .دختران دانشگاه آزاد
اسالمی پیش از این در  9دوره قبلی مسابقات که با عنوان قهرمانی کشور برگزار شد
در تمامی ادوار عنوان قهرمانی را از آن خو د کرده بودند .نکته جالب اینجاس��ت که
بیش از  60درص د ترکیب این تیم دانشجویی دانشگاه آزادی هستن د و حتی کادر فنی
این تیم هم در مقاطع کارشناسی ارش د و دکتری در حال تحصیل هستند .ژاله تقوایی
سرمربی تیم ایروبیک ژیمناستیک دانشگاه آزا د اسالمی در گفتوگو با فرهیختگان
درباره این قهرمانی گفت« :این تیم از س��ال  1382با حمایت دانش��گاه آزا د اسالمی
تشکیل شده است و من هم از همان سال اول وظیفه هدایت این تیم را برعهده داشتم.
اکثر بازیکنان تیم ژیمناستیک دانشگاه آزا د اسالمی هم از همان سال اول وار د این تیم
ش دهان د و سابقه سالها فعالیت در کنار همدیگر را دارند .رقابتهای امسال به صورت
متمرکز برگزار ش�� د و ما توانستیم عناوین گذشته را تکرار کنیم ».تقوایی با اشاره به
درخشش بانوان ژیمناستیککار در بخش انفرادی این رقابتها گفت« :دو نماینده ما
در مسابقات انفرادی پریوش جمراستی و شقایق پاکروان بودن د که جمراستی به مقام
قهرمانی رسی د و پاکروان هم عنوان سوم را از آن خو د کرد ».سرمربی تیم ژیمناستیک
دانشگاه آزا د اسالمی در ادامه گفت« :اکثر بازیکنان ما در رده ملی هم فعالیت میکنند
و این هش��ت نفر در دو رده س��نی در مسابقات حضور داشتند .معدل سنی این تیم
حدو د  21سال است و ورزشکاران حرفهای در این رشته از  18سالگی کار خو د را
شروع میکنند ».تقوایی با تشکر از حمایت محم د دادگان از تیمش گفت« :با حضور
دکتر دادگان نظارت بیشتری بر این تیم انجام میشو د و همین عامل باعث شدهانگیزه
بازیکنان ما هم باالتر برود».

