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آنچه که از کشتی فرنگی در جاکارتا انتظار میرود

فرنگ
یکار
دنبال در ان به
در اندون خشش
زی

هتتریک در طال

تیم ملی کشــتی فرنگی بعد از اینکه در ســال  2010و در بازیهای آسیایی گوانگژو توانست با چهار مدال طال و یک برنز نتیجه درخشانی را کسب کند،
ســطح توقعات را چنان از این رشــته باال برده که حاال دیگر هیچ کس به کمتر از این راضی نیست .االن هم که قرار است راهی بازیهای آسیایی 2018
جاکارتا شــود ،همین ســطح توقع وجود دارد و همه میخواهند که این تیم حداقل این شــرایط را رقم بزند .البته در سال  2010مسابقات در هفت وزن
برگزار میشــد اما االن در شش وزن که برای همین یک وزن هم اگر یک طال کم شود ،سه مدال طال کمترین توقعی است که از این تیم میتوان داشت.

محسن وظیفه

یادداشت

مردانی؛ غریبهای میان قهرمانان
نخستین نماینده ایران مهرداد مردانی است که
باید در وزن  60کیلوگرم به روی تشک برود .او برای
نخســتینبار به این بازیها اعزام میشود اما با این
حال این امید وجود دارد که او دست خالی به ایران
برنگردد.
در ســال  2010در این وزن امید نوروزی مدال
طال را کســب کرد اما در اینچئون وزن  60کیلوگرم
حذف شد و در  66کیلوگرم افشین بیابانگرد به مدال
طال رسید .مردانی البته کار سختی را در پیش دارد
چرا که در این وزن چند چهره مدعی حضور دارند.
میرامبک آیناگولوف دارنــده مدال نقره جهان
نخســتین حریف او اســت اما در ادامه شینیبو اوتا
دارنده نقره المپیک از ژاپــن ،کانیبک ژولچوبیکوف
قهرمان آسیا از قرقیزســتان و کیم سئونگ هاک با
برنز جهان از کره جنوبی مقابل مردانی قرار میگیرند.
داشــتن توقع مدال طال از ایــن وزن کمی غیر
طبیعی اســت امــا مردانی برای اینکه نشــان بدهد
میخواهد یک قهرمان بزرگ باشــد ،باید از دل این
همه قهرمان طال را بیرون بکشد.
البته او یک امتیاز ویژه دارد و آن اینکه او هنوز

طالی آسان که سخت به دست میآید
شاید بتوان گفت آســانترین مدال طال میتواند
در وزن  130کیلوگرم و توسط بهنام مهدیزاده برای
ایران رقم بخورد .بهنام دو بار قهرمان آســیا شده در
این وزن و ایــن یعنی اینکه تمامی مدعیان این وزن
در آســیا را شکست داده .مدعی هم ندارد که در حد
مســابقات جهانی و المپیک باشــد .به همین دلیل
میتوان این توقع را داشــت که او بتواند به آســانی
طالی این وزن را به دســت بیاورد .طالیی که چشم
شهاب قوره جیلی دنبال آن است اما نظر شورای فنی
فعــا آنرا به گردن مهدیزاده انداخته اســت .این
طالی آســان اما به دلیل برخــی روابط و تالشهای
خارج از عرف به سختی هم به دست میآید .خاطرات
بازیهای آسیایی  2010این نکته را به همه یادآوری
میکند که نورماخان تنالیف قزاقستانی با حربه دولت
تورلی خانف ،طال را از چنگ امیر علی اکبری درآورد.
تنالیف ســختترین حریف بهنام است البته به خاطر
مســائل پشت پرده وگرنه او هیچ وقت رقیب دالوران
ایرانی نبوده اســت .اگر این تالش ســخت قزاقها را
کنار بگذاریم بهنام به ســادگی بــه مدال طالی این
وزن میرسد.

یک چهره ناشــناخته است و این میتواند یک امتیاز
ویژه باشد.
گرایی؛ جوان ،پخته و نترس
در وزن  67کیلوگــرم دوبنده تیم ملی کشــتی
فرنگی به تن محمدرضا گرایی اســت .کشــتیگیر
شــیرازی که جوان اســت و جویای نام که میتواند
بهعنوان پدیده مســابقات مطرح شــود .او به تازگی
به تیم ملی رســیده و نخســتین تجربهاش است اما
با اینحال مســابقاتی که او از خــود در رقابتهای
انتخابی به نمایش گذاشــت همــه را امیدوار کرده
است.
البته او رقبای دشــواری را در پیش دارد از ریو
هان ســو با طال و نقره جهان از کره جنوبی گرفته تا
المراد تســمرادوف ازبکستانی با مدال برنز المپیک و
جهان و قهرمان آسیا ،آلمات کبیسپایف از قزاقستان
با نقــره و برنز جهــان و همچنین قهرمانی آســیا،
تسوچیکا شیمویامادا از ژاپن با نقره آسیا و همچنین
گائــو کوان ژانگ قهرمان زیر  ۲۳ســال جهان همه

حریفان سخت و دشوار گرایی جوان هستند.
گرایی بزرگ ،نخستین شانس طال
در وزن  77کیلوگــرم محمدعلی گرایی به روی
تشک میرود .کشــتیگیری با قامت بلند ،دستانی
کشیده و بدنی استوار و البته عالقهای وافر به اجرای
فنون مختلف کشــتی فرنگی در هنگام مســابقه که
نخســتین شــانس مدال طالی ایران در این دوره از
بازیها است.
او با حرف و حدیثهــای زیادی به دوبنده تیم
ملی رســید اما همه این حرف و حدیثها به خاطر
شایستگی و حقی بود که از پشتام ضایع شد نه اینکه
کســی بخواهد بگوید که گرایی کشــتیگیر خوبی
نیســت .البته او برای مدال کیم هیــوون وو از کره
جنوبی را در پیــش دارد که مدال جهانی و المپیک
دارد .این کشتیگیر کره جنوبی تنها کسی است که
میتوانــد مقابل گرایی مقاومت کند وگرنه هیچ یک
از کشــتیگیران دیگر نمیتواننــد مقابل این جوان
شیرازی حرفی برای گفتن داشته باشند.

تکواندو شانس کسب  5مدال را دارد
علی محمد بسحاق
مربی تیم ملی تکواندو

یادداشت

خبرکوتاه

پایان مرحله دوم جایزه
بزرگ  ۲۰۱۸با دو مدال
برای ایران

حذف کاظمی و نقره
هادیپور

یوسف کرمی :احتماال به پیشنهاد مربیگری آذربایجان
جواب مثبت می دهم
یوســف کرمی تکوانــدوکار المپیکی ایــران تاکید دارد که از کشــور
آذربایجــان به دلیل اینکه با او همزبان هســتند پیشــنهاد دارد و او نیز در
حال بررســی این پیشنهاد است .کاپیتان سابق تیم ملی تکواندو در خصوص
پیشنهادهایی که از ســوی فدراسیون تکواندوی آذربایجان به او شده است،
میگوید«:قبل از پیشنهاد جدیدی که آذربایجانیها به من دادند یک بار هم
در المپیک آتن ،آذربایجان دو برابر پول ایران به همراه خانه و ماشین لوکس
به من پیشــنهاد داد تا مبارزه نکنم و آذربایجان برنده شود اما من نپذیرفتم
چــون آن موقع بحث منافــع ملی در میان بود و برایــم افتخارآفرینی برای
کشــورم از هر چیز دیگری مهمتر بود ».یوسف کرمی در خصوص پیشنهاد
جدیدی کــه آذربایجانیها برای همکاری به او دادند معتقد اســت«:جدیدا
آذربایجانیها به من پیشنهاد همکاری دادند ،من هم با توجه به شرایطی که
دارم در حال بررسی این پیشنهاد هستم ،قطعا اگر سوای آذربایجان موقعیت
خوبی در کشــورهای اروپایی باشد قبول میکنم ،پیشنهاد آذربایجان را هم
به دلیل اینکه با آنها همزبان هســتم ،به احتمال فراوان میپذیرم چون بدم
نمیآید خارج از ایران هم در حوزه فنی تکواندو فعالیت کنم».

آغاز سی و هشتمین دوره مسابقات جودوی نوجوانان کشور
در سنندج
خبر

 264جودوکا از  31استان روی
تاتامی میروند

سی و هشتمین دوره پیکارهای جودوی نوجوانان (پسر) قهرمانی کشور
با حضور  33تیم از  31اســتان کشــور روز یکشنبه در سالن آزادی سنندج
آغاز شد.
 264ورزشــکار به مدت ســه روز بــه رقابت میپردازنــد و هر یک از
اســتانهای تهران و کردستان با  2تیم در این مســابقات حضور دارند .این
رقابتها در  2مرحله برگزار میشــود که مرحله انفرادی روزهای یکشنبه و
دوشنبه و مرحله تیمی نیز سهشنبه  23مرداد برگزار میشود.
ورزشکاران در مرحله انفرادی و در روز اول مسابقات در چهار وزن ،50
 60 ،55و  66کیلوگــرم به مصاف هم میروند و روز دوم مرحله انفرادی هم
در وزنهای  90 ،81 ،73و مثبت  90کیلوگرم پیگیری میشــود .جودوکاها
روز ســوم و در مرحله تیمی مسابقات در پنج وزن  81 ،73 ،66 ،60و مثبت
 90کیلوگرم به رقابت میپردازند.

به نیت طالیی شدن در جاکارتا وزنه میزنم

امشــب تیم ملی تکواندو راهی جاکارتامیشود تا در مهمترین رویداد پیش رو
به میدان برود .رقابتی که همه از آن موفقیت و مدال را میخواهند اما این به آسانی
دورههای گذشــته نیســت .واقعیتهای تکواندو در این دوره نشــان میدهد که این
رشــته نسبت به چهار سال قبل تغییرات زیادی داشته است و نمیتوان این دو دوره
را با هم مقایسه کرد .ســبک تمرین ،مبارزه ،نحوه برگزاری مسابقات و حتی قوانین
داوری در این مدت تغییرات زیادی داشــته است .به همین دلیل شرایط متفاوتی را
بایــد در جاکارتا تجربه کنیم .ضمن اینکــه در آن دوره کره جنوبی افول کرده بود و
حتی به زحمت به نشــان طال دست پیدا میکرد اما در این دوره کرهجنوبی شرایط
متفاوتی دارد .مهمترین نکته در دوره گذشــته این بود که مســابقات در هشت وزن
برگزار میشد که تیمها میتوانستند با انتخاب خود و با بررسی روی ترکیب تیمهای
رقیب نفــرات خود را در  6وزن ارنــج کنند که این
موضوع روی نتیجهگیری تاثیر زیادی داشت ولی در
این دوره تکواندوی امروزی به لحاظ فنی و داوری با
چهار ســال قابل مقایسه نیســت .مسابقات در چهار
وزن المپیکی و یک وزن  ۶۳کیلوگرم برگزار میشود
و شــما اجازه انتخاب ندارید .ضمن اینکه شرایط تیم
ایران هم نسبت به چهار سال قبل متفاوت است .باید
با همین تغییرات پیش میرفتیم که در دو سه سال
گذشته چنین نشده و شاید برخی از نتایج نه چندان
خوب اخیر هم به همین دلیل اســت اما در این چند
ماه تیم دچار تحول زیادی شده و مطمئن هستیم که
با شــرایط کنار آمدیم اما اینکه بگویم تغییرات کلی
بوده و ما به طور مثال عاشــورزاده جدیدی را در این مسابقات داریم ،به هیچ عنوان
شدنی نیســت اما پس از آنالیز عملکرد ملیپوشان ،در مراحل مختلف تمرین بیشتر
روی برخی تکنیکهایی که کمتر اســتفاده میشد و اتفاقا جزو تکنیکهای پرکاربرد
و امتیازآور اســت ،کار کردیم .در واقع از حالت ساکن بودن در مبارزه خارج شدیم و
روی جابهجاییها و استفاده از ضربات باال بیشتر کار کردیم.
نکته مهم دیگــر که میتواند در عملکرد تیم تاثیرگذار باشــد ،وضعیت رقبای
ایران است .رقبای سرسختی در جاکارتا داریم ،کره جنوبی با بهترین نفرات خود که
جزو بهترینهای جهان هســتند به این مسابقات میآید .ضمن اینکه تک ستارههایی
در تیمهای ازبکستان ،قزاقســتان ،چین تایپه ،تایلند ،چین و اردن در این مسابقات
هستند که باعث شده رقابتهای سطح باالیی در انتظار ما باشد.
به همه این موارد اشاره کردم که به اینجا برسم تکواندو تیم قابل احترامی است
و برای موفقیت تالش میکند .با برگزاری مسابقات انتخابی در مراحل مختلف از جام
باشــگاههای آســیا و جام فجر گرفته تا رقابتهای درون اردویی و مسابقات قهرمانی
آســیا و  ...تالش کردیم انتخابها بیشــتر به عدالت نزدیک شود و همه نفرات حتی
کســانی که ردهبندی دارند و قهرمانان جهان ،در مســابقات شرکت کرده و به جرات
میتوانم بگویم در شرایط فعلی این نفرات بهترینهای ایران در اوزان خود هستند .به
همین دلیل امیدواریم که  5مدال در این دوره به دست بیاوریم.

رشوه در المپیک آتن را نپذیرفتم

نوری و اتکا به برنز جهان
بدون شک دومین شانس طالی ایران در جاکارتا
حسین نوری است .کشتیگیر شایسته کرجی که بعد
از چند سال ،سال گذشته توانست حقش را بگیرد و به
مسابقات جهانی فرانسه اعزام شود .او برنز جهان را در
نخستین حضورش دشت کرد و حاال به پشتوانه همان

طرح اســتعدادیابی و نخبه پروری فدراسیون به طور حتم الگوی دیگر
فدراسیونها برای پرورش استعدادهای ورزشی میشود .البته گویا به اشتباه
این واژه یعنی طرح اســتعدادیابی و نخبهپروری با عنوان راه اندازی تیم ملی
نونهاالن تعبیر شده بود که کامال اصطالح و واژه غلطی است زیرا اصال چیزی
بهعنوان تیم ملی نونهاالن در سیســتم اســتاندارد بینالمللی وجود خارجی
ندارد.
اســتعدادهای نونهال و عالقهمند به رشته وزنهبرداری حاضر در اردوی
شهرســتان کرج ،دقیقا همان منتخبان جشــنواره وزنهبرداری نونهاالن در
شهرســتان بانه بودند کــه بنده و بهادر موالیی قهرمــان وزنهبرداری جهان
بهعنوان مربــی وظیفه آمــوزش و هماهنگی
نونهاالن مســتعد را در آنجا برعهده داشــتیم.
اکثر این وزنهبرداران ۱۳و  ۱۴ســاله بودند و به
صورت رسمی ،سال آینده طبق قوانین موجود
باید در مسابقات نوجوانان رده سنی  ۱۳تا ۱۵
سال روی تخته مسابقات بروند .به همین دلیل
اصال روی آنها نمیشود اسم نونهال یا تیم ملی
نونهاالن را گذاشــت زیرا عالوه بر اینکه چیزی
به نام تیم ملی نونهاالن در سیستم بینالمللی
وجــود خارجی ندارد ،این بچهها ســال آینده
میبایســت در رده ســنی نوجوانان نخستین
تجربه مسابقهای خود را در میادین داخلی تجربه کنند .بنابراین کال تیمی با
عنوان تیم ملی در رده سنی نونهاالن در رشته وزنهبرداری نداریم .ما در این
فدراسیون ابداع کننده جشــنوارهها و طرحهای استعدادیابی و نخبه پروری
در رده سنی نونهاالن بودیم .به همین دلیل همین نام را (طرح استعدادیابی
و نخبه پروری) را روی این طرح گذاشتیم.
ما همــراه و در کنــار عوامل فعال کمیته اســتعدادیابی فدراســیون
وزنهبرداری ســعی در اصالح ایرادات تکنیکــی این نفرات داریم تا در نهایت
نظم اردویی در ســالهای آینده از طریق همین بچهها اجرا شود .مهمترین
اصل در این اردو اخالق مداری ،احترام به یکدیگر ،پیشکسوتان ،مربیان و به
دور ماندن از خودبینی است.
این نونهاالن و نوجوانان نخبه در این اردو پشتوانههای وزنهبرداری ایران
در آینده هستند تا در کنار تیمهای نوجوانان ،یک تیم سایه را داشته باشیم.
این پشــتوانه سازی نیز با حمایتهای کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و
جوانان و هیاتهای اســتانی امکان پذیر است .این طرح استعدادیابی و نخبه
پروری به طور حتم الگوی دیگر فدراسیونها میشود .این طرح باید از سوی
خانواده وزنهبرداری حمایت و پشتیبانی شود تا در آینده شاهد افتخارآفرینی
و قهرمانی این نونهاالن باشــیم و پرچم عزیز کشورمان در مسابقات جهانی و
المپیک به اهتزاز دربیاید.

مدال برنز به جاکارتا میرود .نوری البته با مشــکلی
بــه نام مصدومیت هم در ماههای اخیر روبهرو بود .به
همین دلیل هم در گرجستان نتوانست کشتی بگیرد.
او در انتخابی بهعنوان قهرمانی رسید و حاال امید اول
تیم ملی اســت .نوری اگر آماده باشــد ،حریف ندارد.
شاید رســتم آساکولوف ازبکســتانی در این وزن نام
بزرگی داشــته باشد اما دالور ایرانی به راحتی از پس
او بر میآید .به امید طالی حســین نوری در وزن 87
کیلوگرم که برای تیم ملی بسیار حیاتی است.

کشــتی فرنگی بــا محمد بنا قدم در مســیری
گذاشــت که حاال در نبود او هــم ،همه میخواهند
که این روند ادامه داشــته باشــد .حضور در میادین
مختلف آســیایی ،جهانی و المپیک همیشه با محمد
بنا برای کشتی فرنگی ایران با افتخار آفرینی همراه
بوده و حاال هم که او از تیم ملی کنار رفته این توقع
وجود دارد که کشــتی فرنگی با علی اشکانی و احد
پازاج همین موفقیتها را تکرار کند .حاال دیگر علی
اشکانی تقریبا دو سال اســت که سرمربی تیم ملی
اســت و باید به جمعبندی کلی از تیم رسیده باشد
و بتواند داشــتههای فنیاش را ارائه کند .به همین
دلیل هم این توقع که کشــتی فرنگــی ایران بتواند
همان نتایــج تاریخی در گوانگژو را تکرار کند ،زیاده
خواهی نیست .اگر چه در اینچئون این تیم  2طال و
چهار برنز کســب کرد و همه از آن تقدیر کردند اما
به نظر میرسد کشتی فرنگی ایران به بلوغی رسیده
که بتواند بهتر از اینچئون و نزدیک به گوانگژو نتیجه
بگیرد.

شاید بتوان گفت آسانترین مدال طال
میتواند در وزن  130کیلوگرم و توسط بهنام
مهدیزاده برای ایران رقم بخورد .بهنام
دو بار قهرمان آسیا شده در این وزن و این
یعنی اینکه تمامی مدعیان این وزن در آسیا
را شکست داده .مدعی هم ندارد که در حد
مسابقات جهانی و المپیک باشد .به همین
دلیل میتوان این توقع را داشت که او بتواند
به آسانی طالی این وزن را به دست بیاورد.

بابک مرادزاده
مربی نونهاالن وزنهبرداری

حیدری شگفتیساز میشود؟
در وزن  97کیلوگــرم بعد از کلی حرف و حدیث
دوبنــده تیم ملی بــه علیاکبر حیدری رســید .او نفر
اول انتخابی تیم ملی اســت اما کشــتیگیری است که
کادر فنی به شــدت از دستش به خاطر عملکرد دور از
انتظار در گرجســتان دلخور شد .حیدری به تورنمنت
گرجســتان اعزام شد اما در آنجا ضعیف عمل کرد و به
همین دلیل به شدت مورد انتقاد کادر فنی قرار گرفت و
به همین دلیل هم مهدی علیاری که به بهانه مصدومیت
در انتخابی غیبت داشــت ،به تیم اضافه شــد اما حاال
حیدری این فرصت را دارد که نشــان بدهد او میتواند
همانی باشد که کادر فنی میخواهد .جدیترین رقیب
او یروالن ایسکاکوف قهرمان آسیا از قزاقستان است که
شکســت دادن او نمیتواند کار دشواری باشد .حیدری
میتواند شگفتی ســاز این رقابتها باشد و شانسش را
برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی هم
امتحــان کند .در واقع اگر حیدری خودش را باور کند،
میتواند به سادگی هم مدال طالی این وزن را بگیرد و
همینکه شانس خود برای رسیدن به دوبنده تیم ملی
در جهانی را هم افزایش بدهد.

Mohsen Vazifeh

طرح نخبهپروری در وزنهبرداری
الگوی فدراسیونهای دیگر میشود
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در ادامــه جایــزه بــزرگ
تکوانــدوی مســکو تیم ایــران دو
نماینده داشــت که محمد کاظمی
و آرمین هادیپور به مصاف رقبای
خود رفتند اما در پایان فقط آرمین
هادی پور توانســت بــا راهیابی به
فینال مدال نقره خود را قطعی کند.
آرمین هادیپور نماینده وزن
 -58کیلوگرم در نخســتین دیدار
توانســت «آنتونیو فلسا» ایتالیایی
را در ابتــدای راند ســه و پیش از
به پایان رســیدن زمــان قانونی با
اختــاف  20امتیــاز ( 30بر)10
شکست دهد و به مرحله بعد صعود
کنــد .او در ادامه به مصاف «هدی
نفاتی» تونسی رفت و  23بر  12به
برتری رسید .آرمین در مرحله نیمه
نهایی با «ویتو دلالکویال» ایتالیایی
دارنده مدال برنــز قهرمانی جهان
مبارزه کرد و ایــن رقابت با نتیجه
 18بر  18به راند طالیی کشــیده
شد و در نهایت تکواندوکار شایسته
کشــورمان با کسب امتیاز به فینال
راه پیدا کرد امــا در این مرحله به
دلیل آســیب دیدگــی در مفصل
زانوی پــای چپ و بــا صالحدید
کادرفنی از رقابت در فینال انصراف
داد و به مدال نقره بسنده کرد.
محمد کاظمــی نماینده وزن
اول المپیک در نخســتین دیدار به
مصاف «روی براگانــکا» از پرتغال
نایب قهرمان بازیهای یونیورسیاد
 2017و  ،2015قهرمــان اروپــا
 2016و  2014و نایــب قهرمــان
جهــان  2011و  ...رفت و با نتیجه
 14بــر  13به برتری رســید .او در
ادامــه با «اســتپان دیمیتــرو» از
مولداوی دارنده مدال برنز قهرمانی
اروپا  2018مبارزه کرد و با نتیجه
 15بر  6پیروز شد.
محمد در سومین دیدار رو در
روی نماینده میزبان قرار گرفت که
در راند ســوم از ناحیه مچ دســت
چپ دچار شکستگی شد و نتیجه را
واگذار و از دور رقابتها کنار رفت.
این رقابتها  G4اســت و به
نفرات اول تا ســوم به ترتیب ،40
 24و  14/4امتیــاز در راســتای
افزایــش ردهبنــدی المپیــک و
همچنین پنج ،ســه و هــزار دالر
جایزه تعلق میگیرد.

بهداد سلیمی :آنقدر روی حرکت قیچی تمرین کردم
تا ژوری نتواند حقم را ضایع کند

ســتاره فوقســنگین وزنهبرداری
ایــران بــا انگیزهتر و آمادهتــر از قبل
خودش را برای کســب سومین مدال
طالیــی رنگ بازیهای آســیایی مهیا
میکند .بهداد ســلیمی بــدون تردید
یکی از امیدهــای کاروان وزنهبرداری
ایــران در بازیهای آســیایی 2018
اندونزی است.
ملیپــوش فوقســنگین ایران بعد
از المپیــک  2016ریو تــا امروز در هر
رویــدادی شــرکت کــرده در حرکت
دوضــرب و هنگام قیچی کــردن وزنه
با شــیطنت هیات ژوری مســابقات و
از دســت رفتــن فرصتهــای طالیی
زندگیاش مواجه شــده است ،ولی این
بار قبل از حضور در بازیهای آســیایی
اندونــزی آنقــدر روی نقطــه ضعفش
(حرکت قیچی در دوضرب) کار کرده تا
دیگر از این طریق هیات ژوری مسابقات
به او ضربه نزند .بهداد ســلیمی خودش
در این خصوص معتقد است« :به خاطر
ناداوریهای عجیب و غریبی که در حقم
روا شــد ،در طول تمرینات آمادهسازی
تیم ملی وزنهبرداری روی حرکت قیچی
دوضرب خیلی تمرین کردم تا داوران و
هیات ژوری مسابقات بهانهای برای خطا
اعالم کردن حرکات من نداشته باشند».
ســلیمی در خصــوص وضعیت
آمادگی خود پیش از اعزام به بازیهای
آســیایی جاکارتا میگویــد« :با توجه

در پایان رقابتهای وزنهبرداری کشوری

جمعهپور ،فنیترین وزنهبردار
نوجوانان

بــه تمریناتی که انجام دادیم شــرایط
خیلی خوبی دارم و در حال حاضر هم
روزهای پایانی اردو را پیش از اعزام به
جاکارتا دنیال میکنیم».
ملیپوش فوق ســنگین کشورمان
در مــورد اینکه بــرای حرکت قیچی
خود که در مسابقات المپیک و جهانی
مورد قبــول داوران قــرار نگرفت چه
فکری کرده ،تاکیــد دارد« :باور کنید
در طــول تمریناتم روی حرکت قیچی
خیلی تمرکز کــردم تا داوران و هیات
ژوری بهانهای بــرای خطا اعالم کردن
حرکاتم نداشــته باشــند .هر چند در
مســابقات قبلی هم کــه داوران خطا
اعالم میکردند معتقدم حرکاتم درست

بود و مشکلی نداشت».
وزنهبردار فوق ســنگین کشورمان
در مــورد اینکه آیا کســب مدال طال
توســط او در بازیهای آسیایی قطعی
اســت ،تاکیــد میکنــد« :بازیهای
آســیایی میدان مهمی بــرای ورزش
کشــور اســت و قطعا هر وزنهبرداری
که به جاکارتا میرود هدفش کســب
مرغوبترین مدال این دوره از بازیها
اســت .من هم با توجه به اینکه در دو
دوره قبلی این مسابقات صاحب نشان
طالیی رنگ این میدان معتبر شــدم،
تمام تالشــم این است تا در جاکارتا با
نیت طالیی شــدن روی تخته رفته و
وزنه بزنم».

تکواندو امروز عازم جاکارتا میشود
ل روی شیاپچانگ
امید به مدا 

ملیپوشان تکواندو کشورمان برای
حضــور در بازیهای آســیایی جاکارتا
ســاعت  ۲۲امروز (دوشنبه ۲۲ ،مرداد
ماه) راهی جاکارتای اندونزی میشوند.
هجدهمین دوره بازیهای آسیایی
در بخش تکواندو (پومسه و کیوروگی)

از  28مــرداد ماه به مــدت پنج روز در
اندونزی برگزار میشــود .تکواندوکاران
کشــورمان برای شرکت در این دوره از
رقابتها ســاعت  22ایران را به مقصد
کواالالمپــور ســپس اندونــزی ترک
میکنند .مسابقات تکواندو  28مردادماه
با رقابتهای پومسه آغاز میشود که در
بخش مردان کــوروش بختیار ،امیررضا
مهربان و علی سهرابی و در بخش زنان
مهســا صادقی ،مرجان سلحشــوری و
فاطمه حســام نمایندگان کشــورمان
هســتند .هدایت تیم مــردان برعهده
«سانگ میونگ کیم» بهعنوان سرمربی
است و در بخش زنان نیز فاطمه اسدپور
سرمربیگری تیم را برعهده دارد.
فــرزان عاشــورزاده (وزن -58
کیلوگرم) ،میرهاشــم حســینی (وزن

 -63کیلوگرم) ،امیرمحمد بخشی (وزن
 -68کیلوگرم) ،مهدی خدابخشی (وزن
 -80کیلوگــرم) و ســعید رجبی (وزن
 +80کیلوگرم) نمایندگان کشــورمان
در بخش مردان و ناهیــد کیانی (وزن
 -49کیلوگــرم) ،الهه شــیدایی (وزن
 -53کیلوگرم) ،پریســا جــوادی (وزن
 -57کیلوگرم) ،ملیکا میرحسینی (وزن
 -67کیلوگــرم) و زهرا پوراســماعیل
(وزن  +67کیلوگرم) هوگوپوشان ایران
در بخش زنان هستند.
هدایت تیم مردان برعهده فریبرز
عسکری بهعنوان سرمربی و علی محمد
بسحاق بهعنوان مربی است .در بخش
زنان نیز مهرو کمرانی ســرمربیگری و
ریحانه فوالدی مربیگری تیم را برعهده
دارند.

ابوالفضل جمعهپور وزنهبردار اســتان
خوزســتان با کســب باالتریــن امتیاز در
مســابقات قهرمانی نوجوانان  16و  17سال
بهعنوان برترین وزنهبردار معرفی شد .کمیته
مســابقات فدراسیون وزنهبرداری با محاسبه
رکوردهای وزنهبرداران حاضر در مســابقات
قهرمانــی نوجوانــان رده ســنی  16و 17
سال کشور (نکوداشت جهان پهلوان محمد
نصیری) ابوالفضل جمعهپور وزنهبردار استان
خوزســتان را بهعنوان برترین وزنهبردار این
رقابتها انتخاب کرد.
در این دوره از مســابقات خوزســتان
قهرمان شــد و تیمهای مازندران و تهران به
ترتیب دوم و سوم شدند .جایگاههای چهارم
تا ششم نیز به تیمهای کرمانشاه ،اصفهان و
گیالن رسید.
در بیــن  10وزنهبردار برتر این دوره از
رقابتها 2 ،وزنهبردار از استان خوزستان2 ،
وزنهبردار از اســتان مازندران 2 ،وزنهبردار از
اســتان گیالن 2 ،وزنهبردار از استان تهران،
یــک وزنهبردار از اســتان کرمانشــاه و یک
وزنهبردار از استان آذربایجان غربی بیشترین
امتیاز فردی را به دست آوردند.

بر همین اساس ردهبندی امتیازی 10
وزنهبردار برتر رده سنی  16و  17سال ایران
به شرح زیر است:
 -1ابوالفضــل جمعهپــور از اســتان
خوزستان با  356امتیاز (دسته  67کیلوگرم)
 -2علی سبزیپور از استان کرمانشاه با
 355امتیاز (دسته  96کیلوگرم)
 -3افشین ابراهیمی از استان مازندران
با  353امتیاز (دسته  +102کیلوگرم)
 -4حســین بیرالوند از استان تهران با
 349امتیاز (دسته  81کیلوگرم)
 -5پوریا اسکندرزاده از استان تهران با
 341امتیاز (دسته  96کیلوگرم)
 -6محمد ارسالنی از استان آذربایجان
غربی با  339/98امتیاز (دسته  96کیلوگرم)
 -7رضــا خلیــف از اســتان گیالن با
 339/71امتیاز (دسته  67کیلوگرم)
 -8محمــد توفیقپــوزش از اســتان
مازندران با  337امتیاز (دسته  89کیلوگرم)
 -9سپنتا حاکمزاده از استان گیالن با
 335امتیاز (دسته  73کیلوگرم)
 -10علــی صالحیپــور از اســتان
خوزستان با  327امتیاز (دسته  89کیلوگرم)

پنجمین مرحله اردوی والیبال
نشسته بانوان در تهران
اردوی تیم ملی والیبال نشســته بانوان
اعزامی به بازیهای پاراآســیایی جاکارتا از
دیروز  ۲۱مرداد در تهران آغاز شد.
معصومه زارعی براتی ،ندا پنجهباشــی،
زهرا قلی ،زهرا داناییطوس ،بتول جعفریان،
فاطمــه جهانــی ،بتول خلیــلزاده ،فاطمه
غفاری ،فرناز شــجاعی ،نســرین فرهادی،
زینــب ملکــی ،معصومه شــجراتی ،فرزانه
حیدری ،مهری فالحــی دریاکناری و زهرا
نجاتیعارف  15ورزشــکاری هستند که به
این اردو دعوت شدهاند.

ملی پوشــان تا  ۲۷مــرداد تمرینات
خــود را با هدایت فریبا ســلیمانی بهعنوان
سرمربی در اردوگاه تیمهای ملی فدراسیون
ورزشهــای جانبــازان و معلــوالن دنبال
میکنند.
مریــم ایرانمنش ،کمــک مربیگری و
مهســا محمدزاده ،سرپرســتی این اردو را
بر عهــده دارند .پنجمیــن مرحله تمرینات
آمادگی تیم ملی والیبال نشســته بانوان تا
جمعــه ،در دو نوبت صبح ( ۹تا  )۱۲و عصر
( ۱۶تا  )۱۸برگزار میشود.

