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اردوی اختصاصی کشتی آزاد با غایبان سرشناس

گلخانه خـادم

خبر

شروع آخرین اردوی
دختران کشتیگیر با
دلشوره

آخریــن مرحلــه از اردوی تیــم ملی
کشتی کالســیک بانوان ،پیش از اعزام به
تورنمنت بینالمللی بیــروت از امروز آغاز
میشــود .پنجمین مرحلــه از اردوی تیم
ملی کشتی کالســیک بانوان روزهای ۲۶
تا  ۳۰شــهریورماه در خانه کشــتی محمد
بنا مجموعه ورزشــی آزادی تهران ،برگزار
میشود.
اعضای تیم ملی کشــتی کالســیک
بانوان کشــورمان خود را بــرای حضور در
نخســتین رویداد بینالمللی این رشته که
روزهای  ۳۱شــهریور و اول مهرماه ســال
جاری در شــهر بیروت کشور لبنان برگزار
میشــود آماده میکنند .بانوان کشتیگیر
کشــورمان پس از حضور در این تورنمنت
بینالمللــی در نخســتین دوره رقابتهای
جهانی این رشــته که اواســط آذر برگزار
میشود ،شرکت میکنند.
بــرای حضــور در ایــن اردو در وزن
 ۵۰کیلوگرم فاطمه محمدی شــیرکالهی
و حدیــث مــرادی ،در وزن  ۵۵کیلوگــرم
زهرا یزدانی و شــکوفه دارابی ،در وزن ۶۰
کیلوگــرم فاطمه نیکبخــت و زهرا دارابی،
در وزن  ۶۵کیلوگرم میمنت قاســمآبادی
و ســاجده الســادات ،در وزن  ۷۰کیلوگرم
کوثر لفتهزاده و ســحر امیریــان و در وزن
 ۷۵کیلوگرم معصومه خانلر و فاطمه آبیدی
دعوت شدهاند.
ایــن اردو در حالی آغاز میشــود که
 7ســفر کشــتی به خاطر مشکالت ارز لغو
شده و حاال دختران حاضر در این اردو نیز
دلواپساند که آیا سفرشــان انجام میشود
یــا آنها هم پای پرواز فرصت حضور در این
تورنمنت بینالمللی را از دست میدهند.

مسابقات کشتی جام تختی بهمن
ماه برگزار میشود

ورود به تقویم
اتحادیه جهانی

رقابتهــای بینالمللی کشــتی جام
تختی در ســال  ۲۰۱۹میالدی بهمن ماه
سال جاری برگزار میشود.
رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی و
آزاد جام تختــی به ترتیب روزهای  ۶و ۷
و  ۱۸و  ۱۹بهمن ماه ســال جاری برگزار
میشــود و برنامه این مسابقات در تقویم
اتحادیه جهانی کشــتی قرار گرفته است.
با توجه به پیشــنهاد فدراســیون کشتی،
اتحادیه جهانی کشــتی پس از بررســی،
این مســابقات را بهعنوان طرح سیســتم
ردهبنــدی در ســال  ۲۰۱۹میالدی قرار
میدهد.
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تش رام به
ر خیص
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تیم ملی کشتی آزاد از  18شهریور اردوی خود را برای حضور در مسابقات جهانی شروع کرد .نخستین اردو بعد از بازیهای آسیایی
که برای حضور در مسابقات جهانی آغاز شد .اردویی که البته با اردوهای قبلی تفاوت داشت و کادر فنی تیم ملی در مرحله اول اردو 7
کشتیگیر را دستچین و به اردو دعوت کرد .بعد از چند روز دوباره  7کشتیگیر دیگر به اردو دعوت شدند و حاال نزدیک به  10روز است
که اردوی تیم ملی با حضور  14کشتیگیر برگزار میشود اما غایبان سرشناسی دارد .در این بین تکلیف کشتیگیران غایب چه میشود؟
کشتیگیرانی که در انتخابی خوب بودند و در تورنمنتها هم خوش درخشیدند اما جایی در برنامههای فعلی رسول خادم ندارند!

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

اردوی  14نفره در یک ماه مانده به مسابقات
جهانی ابهامهای زیادی را به وجود آورده اســت.
تعداد زیادی از کشــتیگیران مطرح به اردوی تیم
ملی دعوت نشــدهاند که در این میان مازندران با
داشــتن چند کشــتیگیر غایب بیشترین سهم را
دارد .محمــد رمضانپور ،ســعید داداشپور ،نیما
اشــقاقی ،امید حســن تبار ،کامران قاسمپور و از
همه اینها مهمتر محمد جــواد ابراهیمی از جمله
کشتیگیران مطرحی هســتند که از مازندران به
اردوی تیم ملی دعوت نشدهاند.
یــدا ...محبی و علیرضا قاســمی هم از دیگر
نفرات مطرح هســتند که به این اردو هنوز دعوت
نشدهاند.
در این بین در این اردو برخی از کشتیگیرانی
حضــور دارند کــه در انتخابی تیــم ملی هرگز به
موفقیت چشــمگیری نرســیدند .به طــور مثال
اســماعیل نجاتیــان در بین  5نفر برتــر انتخابی
مرحله نهایی تیم ملی هم نبود اما این کشــتیگیر

سیامند رحمان ،کاندیدای بهترین وزنهبردار
آسیا و اقیانوسیه شد

سیامند رحمان کاندیدای بهترین وزنهبردار در رقابتهای قهرمانی آسیا
و اقیانوسیه ژاپن شد.
بــر اســاس اعــام کمیتــه بینالمللــی
وزنهبرداری پارالمپیک  ،IPCســیامند رحمان
کاندیدای بهترین وزنهبردار آسیا در رقابتهای
قهرمانی آســیا و اقیانوسیه ژاپن شد .در جریان
این رقابتها که هفته گذشــته به میزبانی ژاپن
برگزار شــد ،در دسته  +۱۰۷کیلوگرم ،سیامند
رحمان با مهار وزنه  ۲۸۰کیلویی ،به مدال طال
دســت یافت .در نظرســنجی اعالم شده که از
طریق شــبکههای اجتماعی (فیسبوک ،توئیتر
و اینســتاگرام) انجام میشود ،نام دو وزنهبردار
زن چین در دســتههای  ۴۵و  ۱۳۹کیلوگرم و
رسول محســن ،وزنهبردار عراقی در دســته  ۷۲کیلوگرم بهعنوان گزینه به
چشم میخورد.

گزارش سایت  IPCاز نقشه اندونزی برای پاراآسیایی ۲۰۱۸

بدمینتون در نقش پنچاکسیالت

اندونزی بهعنوان میزبان بازیهای پاراآســیایی  2018تصمیم دارد یک
بار دســت به کاری بزند که پیش از این در بازیهای آســیایی زده بود .در
بازیهای آســیایی کشــور میزبان خواهان ورود رشته پنچاکسیالت به این
دوره از بازیها شــد و  14مدال طال از این رشــته کســب کــرد تا جایگاه
چهارمی را برای خودش رقم بزند .حاال این بار
مسووالن کشور اندونزی قصد دارند با بدمینتون
به مدالهای پاراآسیایی حمله کنند .البته یک
تفاوت اصلی بین پنچاکســیالت و بدمینتون
وجود دارد و آن اینکه پنچاکســیالت تا پیش
از این در بازیهای آســیایی حضور نداشت اما
در ایــن دوره برای نخســتین بار وارد شــد اما
بدمینتــون در این دوره ســومین حضورش را
تجربــه میکند .در همین حال ســایت کمیته
بینالمللی پارالمپیک در گزارشی به این موضوع
اشاره کرده و بدمینتون را یکی از قدرتمندترین
ورزشها در بازیهای پاراآسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا
معرفی کرده اســت .ورزشــی که اندونزی در آن حرف اول را میزند و از 4
قهرمان خود در این دوره استفاده میکند.
در این گزارش آمده اســت« :رقابتهای بدمینتون یکی از جذابترین
ورزشهــا در این بازیها به شــمار میرود که  17قهرمــان از  21قهرمان
مســابقات قهرمانی جهان ســال قبل در آن حضور دارند .در مجموع157 ،
ورزشــکار از  19کشور در هشــت روز ،برای کسب  19مدال با هم در سالن
«ایســتورا» رقابت میکنند .این سالن در مجموعه ورزشی گلورا بونگ کارنو
قرار دارد».
توزیع  19مدال در بدمینتون نشان میدهد که میزبان برای رسیدن به
جایگاه چهارمی نقشه کشــیده و این میتواند رقابت سختی را در این دوره
به وجود بیاورد.
اوکــون راکائندی و لیانی راتری اوکتیال امیدهای اصلی این کشــور
برای مدال طالی پاراآســیایی  2018هستند .مســابقات پارابدمینتون
از  6تا  13اکتبر برگزار میشــود .بدمینتون که در ســه دوره بازیهای
پاراآســیایی حضور داشته ،برای نخستین بار در پارالمپیک  2020توکیو
برگزار میشود.

آغاز اردوی دوچرخهسواری معلوالن

اردوی تیم ملی پارا دوچرخهسواری برای حضور در بازیهای پاراآسیایی
جاکارتا شروع شد.
این اردو به سرمربیگری فرهاد عصفوری و مربیگری علیرضا مکوندی از
دیروز شنبه آغاز شد و تا دهم مهر که زمان اعزام به اندونزی است در پیست
دوچرخهسواری مجموعه ورزشــی آزادی تهران ادامه دارد .مهدی محمدی
(زنجان) ،صابر رحیمپور (گیالن) و بهرام سلیمانی (فارس) ،ملیپوشان جانباز
و معلول دعوت شــده به این اردو هستند که همین سه نفر هم به بازیهای
پاراآسیایی جاکارتا اعزام میشوند.

مشــهدی به اردوی تیم ملی دعوت شده است .در
وزن  79کیلوگرم عزتا ...اکبری به اردوی تیم ملی
دعوت شده که نفر پنجم انتخابی تیم ملی بوده اما
دو نفــر اول این وزن در انتخابی امید حســن تبار
و علیرضا قاسمی هســتند که به اردوی تیم ملی
دعوت نشدهاند .در وزن  70کیلوگرم هم هیچ یک
از نفــرات برتر انتخابی به اردو دعوت نشــدهاند و
مشخص نیســت که در این وزن رسول خادم چه
تصمیمــی میگیرد .در وزن  74کیلوگرم ســعید
داداشپور نامش از قلم افتاده آنهم در شــرایطی
که مصطفی حســینخانی در بازیهای آســیایی
نتوانســت نتیجه الزم را بگیرد؛ حال حسینخانی
در اردو حضور دارد ولی داداشپور در خانه به سر
میبرد .حســینخانی نفر اول انتخابی و داداشپور
نفر دوم بــود .در وزن  65کیلوگرم مهران نصیری
در بین دعوت شــدهها نیست اما نام یونس امامی
نفر سوم انتخابی به همراه حسن مرادقلی نفر اول
این وزن در بین نفرات دعوت شده دیده میشود.
مهمتریــن غایب این اردوها که بیش از همه ســر
و صدا کــرده غیبت محمدجواد ابراهیمی اســت.
کشتیگیر مطرحی که با توجه به نتایج درخشانش

در ماههای اخیر از حضور در انتخابی مرحله نهایی
هم معاف شد .بعد به دو تورنمنت بینالمللی رفت
که در هر دو مورد هم علیرضا کریمی را شکســت
داد و با دســت پر از انتخابیها برگشت اما حاال او
در اردو نیســت .البته همه این موارد از اختیارات
سرمربی تیم ملی است .حتی او در انتخاب ترکیب
نهایی هم این حق را دارد که براســاس تشخیص
خود نفر برتر را انتخاب کند که در همین راســتا
هــم علیرضا کریمــی را در جاکارتا بــه وزن 97
کیلوگرم فرســتاد و اتفاقا کریمی طالیی را کسب
کرد که کمتر کســی تصورش را داشت .حاال هم
این رسول خادم است که میتواند تشخیص بدهد
که چه کسی در کجا میتواند مفید باشد .بنابراین
او از حق طبیعی و قانونی یک مربی استفاده کرده
و اتفاقا تفاوت مربیان در چنین مواردی مشــخص
میشــود که گاهی مربیــان بزرگ با نــگاه خود
میتوانند تشــخیص بدهند چه کسی به درد چه
وزنی و به درد چه مسابقهای میخورند.
این حــق طبیعی رســول خادم اســت که
تعدادی از کشــتیگیران که شاید شانس بیشتری
برای رسیدن به فرم مورد نظر او را داشته باشند را

چرا کسی
نگران نیست
اتفاقی که برای
رضا یزدانی
قبل از المپیک
ریو رخ داد
حاال برای
محمدجواد
ابراهیمی رخ
دهد؟ رسول
خادم ظاهرا
فراموش کرده
که رضا یزدانی
به خاطر حضور
در انتخابی
اردوی تیم ملی
را ترک کرد
تا در جویبار
تمرین کند
و بعد هم در
همانجا آسیب
دید و با همان
آسیب دیدگی
راهی ریو شد.

تیم کشتی آرش زین بابل؛ تیمی با دو جین ستاره
فتیله پیچ

به اردوی تیم ملی دعوت کند و به طور اختصاصی
بــا آنها کار کند .این همان کاری اســت که روزی
نامش گلخانهای بود.
اینجا یک ســوال مهم وجــود دارد که حق
کشــتیگیران شایسته چه میشــود و در یک ماه
مانده به مســابقات جهانی ،کشــتیگیرانی که به
اردو دعوت نشــدهاند چگونه باید این شــرایط پر
اضطراب را تحمل کنند؟ کشــتیگیری که نگران
زحمات خود در ماههای گذشته است چگونه باید
در محل زندگی خود به فکر رســیدن به سکوهای
جهانی باشد؟ البته فدراســیون اعالم کرده که به
زودی دیگر نفرات هم به اردو دعوت میشوند اما با
اینحال این نگرانیها وجود دارد.
چرا کســی نگران نیســت اتفاقــی که برای
رضــا یزدانی قبل از المپیک ریو رخ داد حاال برای
محمدجواد ابراهیمی رخ دهد؟ رسول خادم ظاهرا
فراموش کــرده که رضا یزدانی به خاطر حضور در
انتخابــی اردوی تیم ملی را ترک کرد تا در جویبار
تمرین کند و بعد هم در همانجا آســیب دید و با
همان آسیب دیدگی راهی ریو شد.
در کنار این موارد مهم البته چند نکته وجود
دارد و آن اصرار بــه برگزاری انتخابی تیم ملی در
سالهای اخیر است .در ســالهای گذشته قانون
انتخابــی در بســیاری از موارد دســت مربیان را
میبست اما االن مشاهده میشود که چنین نگرانی
وجود ندارد و ســرمربی تیم ملــی راحت میتواند
انتخــاب خود را بر اســاس آنچه کــه در اردوها و
تورنمنتها رخ میدهد ،انجام بدهد .این باز بودن
دست مربی است که باعث میشود تا گرهها را باز
کند .دیگر انتخابی مثل گذشته باعث حذف کسی
نمیشود و حاال کشتیگیری مثل کمیل قاسمی با
حضور در یک تورنمنت بینالمللی و یا رضا یزدانی
با حضور در مسابقات لیگ برتر این شانس را برای
خودش قایل میشــود که میتواند به اردوی تیم
ملی برسد .حتی کشــتیگیرانی در حد اسماعیل
نجاتیان و عزتا ...اکبــری هم با وجود ناکامی در
انتخابی شانس حضور در اردوی تیم ملی را دارند.
حــاال دیگر کمتر رگ گردن کســی در دفاع
از حق کشــتیگیری ورم میکند و حاال بر خالف
چند سال گذشــته که مدال طال مهم نبود و همه
به فکر برقراری عدالت بودند ،این مدال طال اســت
که مهم اســت که به یکباره کریمی را به یک وزن
باالتر میفرســتد و آب از آب هم تکان نمیخورد
و حــاال همان کریمی گزینه اول وزن  92کیلوگرم
برای مسابقات جهانی میشود.
در کشــتی فرنگی این شرایط جالب توجهتر
هم هست .کشتیگیری مثل سعید عبدولی بدون
حضــور در انتخابی و تورنمنت بــه یکباره در یک
ماه مانده به مسابقات جهانی شانس حضور در این
مســابقات را با برگزاری دو مسابقه درون اردویی
پیدا میکند .یا مهدی علیاری بدون هیچ انتخابی
و با حضور در یــک تورنمنت بینالمللی در ترکیه
حاال نفر اول وزن  97کیلوگرم شده است.

آمادهباش جودوی ایران برای نقشآفرینی روی تاتامی جهانی

پارالمپیک

مصاحبه

مالیی ،مهره طالیی جودو در باکو

فریبرز عسگری:

به دنبال امتیازات
المپیک در
چین تایپه هستیم

فریبرز عســگری سرمربی تیم
ملــی تکواندوی ایران بــا بیان این
مطلب که بــه دنبــال جمعآوری
امتیازات المپیــک از دل گرندپری
هســتیم ،میگویــد« :بایــد در
رقابتهای چینتایپه عملکرد خوبی
داشته باشــیم ».تیم ملی تکواندوی
ایــران بــا ترکیب آرمیــن هادیپور
(وزن  -58کیلوگــرم) ،ابوالفضــل
یعقوبی و میرهاشــم حســینی (وزن
 -68کیلوگرم) ،مهدی خدابخشــی
(وزن  -80کیلوگرم) و سجاد مردانی
(وزن  +80کیلوگــرم) در رقابتهای
گرندپری چینتایپه شرکت میکند.
فریبرز عســگری در خصوص شرایط
تیــم ملی تکوانــدو پیــش از اعزام
به مســابقات گرندپــری چینتایپه
میگویــد ۵« :تکوانــدوکار ما از نظر
فنــی و آمادگی جســمانی شــرایط
ایدهآلــی دارند و تمرینــات را طبق
برنامه پیش بردیم و آماده حضور در
این مسابقات هستیم .گرندپری محل
جمعآوری امتیازات المپیک اســت و
نباید این فرصت را از دست بدهیم».
عسگری در پاسخ به این سوال که
چرا عاشورزاده و رجبی در این رقابتها
حضور ندارند ،میگوید« :فرزان و سعید
از بازیهای آســیایی جاکارتا آســیب
دیدگــی داشــتند و بهتر بــود مدتی
به اســتراحت بپردازنــد .برنامهریزی
ایــن مســابقات دســت ما نبــوده و
نمیتوانســتیم روی این دو تکواندوکار
ریســک کنیم ،البته مهدی خدابخشی
و میرهاشــم حســینی هم از جاکارتا
به تیم اضافه شــدند امــا میتوانند در
مســابقات حضور پیدا کنند ».سرمربی
تیــم ملی تکواندو با اشــاره به اهمیت
رقابتهــای گرندپــری ادامه میدهد:
«این مســابقات در مســیر حرکتی ما
قرار دارد و بایــد امتیازهای الزم برای
کسب ســهمیه المپیک توکیو را جمع
کنیــم .ملیپوشــان مــا در گرندپری
روســیه هم عملکرد فنی قابل قبولی
داشتند و امیدوارم در این مسابقات هم
نتایج خوبی کسب کنیم ».عسگری در
پایان با اشاره به شــرایط فنی ایدهآل
سجاد مردانی معتقد است« :سجاد در
تمرینات شرایط بسیار خوبی داشت و
امیدوارم هر آنچه کــه در تمرین از او
دیدیم ،در شــیاپچانگ پیاده کند تا
بتوانــد بار روانی که روی او وجود دارد
را کاهش دهد».

طبق اعالم ســایت رســمی فدراسیون
جهانــی جودو پس از بررســی جودوکاهای
حاضر در رقابتهای قهرمانی جهان ،ســعید
مالیــی نایب قهرمــان بازیهای آســیایی
بهعنوان شــانس اصلی کســب مدال طالی
جهان به شــمار مــیرود .بر اســاس تقویم
فدراســیون جهانی جودو فقط سه روز دیگر
تا شروع رقابتهای جودوی قهرمانی جهان
زمان باقی مانده اســت .رقابتی حســاس و
مهیج که قرار اســت با حضور  ۸۰۰جودوکا
از  ۱۲۹کشور به میزبانی آذربایجان در باکو
آغاز شــود .ایــن دوره از رقابتهای جهانی
هفت روز زمان میبرد و بهترینهای جودوی
جهــان قرار اســت در اوزان مختلف در این
مســابقه که بزرگترین و معتبرترین رویداد
سال جاری در رشته جودو به حساب میآید،
به مصاف هم بروند.
بــر همین اســاس ،ســایت رســمی
فدراسیون جهانی جودو در نگاهی اجمالی به
جودوکاهای حاضر در این دوره از مسابقات،
شرایط جودوکاهای شــاخص حاضر در این
دوره از مسابقات را آنالیز کرده است .در این
بین ســتارههای جودوی ایــران نیز از زاویه
دید تحلیلگــران فدراســیون جهانی جودو
دور نماندند زیرا در میان سه نماینده ایران،
فدراسیون جهانی ســعید مالیی ستاره وزن
منهای  81کیلوگــرم ایران را بهعنوان بخت
نخست و شانس اصلی کسب مدال طالی این
دوره از رقابتهای جهانی مطرح کرده است،

جودوکایی که ســال گذشــته در بوداپست
به نشــان برنز جهان دســت یافت و بعد از
آرش میراســماعیلی و ســیدمحمود میران،
بهعنوان ســومین جودوکای ایرانی نام خود
را بین مدال آوران جهانی ثبت کرده اســت.
مالیی در بازیهای آسیایی  2018اندونزی
نیز فقط چند ثانیه تا کســب خوشرنگترین
نشان این مســابقات یعنی مدال طال فاصله
داشــت اما با ناداوری و البته اشتباه خودش
در ثانیه پایانی ،رنگ مدالش عوض شــد و با
نقره بازیهای آسیایی به کار خود در جاکارتا
پایان داد.
طبق اعالم ســایت فدراســیون جهانی
جودو ،ســعید مالیی نفر اول رنکینگ وزن
 -۸۱کیلوگرم ،سال گذشته بعد از  ۱۰سال
برای جودوی ایــران در رقابتهای قهرمانی
جهان مدال برنز کســب کرد .این جودوکای
 ۲۶ســاله با طالی گرنداسلم دوسلدورف و
چهار برنز رقابتهــای گرندپری ،خود را به
ســطح اول جــودوی دنیا رســانده و بعد از
کسب نشان نقره بازیهای آسیایی ،در باکو
به دنبال مدالی خوشــرنگتر از سال گذشته
در رقابتهای جهانی اســت .به همین دلیل
ســعید مالیی قطعا در رقابتهــای جهانی
 2018باکو شــانس اصلــی کاروان جودوی
ایران برای ایســتادن روی سکوی قهرمانی
جهــان و درخشــش در وزن تخصصی خود
است .البته ســعید اگر بتواند در این دوره از
مسابقات قهرمانی جهان صاحب مدال طالی

این رقابتها شــود و در صدر ردهبندی وزن
خود در فهرســت فدراســیون جهانی باقی
بماند ،میتواند بهعنــوان برترین جودوکای
سال  2018صاحب جایزه ویژه و قابل توجه
( 50هزاردالری) فدراسیون جهانی جودو نیز
شود.
همچنین عالوه بر مالیی که براســاس
اعــام فدراســیون جهانــی مســجلترین
ملیپوش ایران برای کســب نشــان طالی
جهان اســت ،محمد محمــدی بریمانلو در
وزن  -۷۳کیلوگرم و جواد محجوب در وزن
 +100کیلوگرم دو جودوکای دیگری هستند
که قرار اســت در این رویــداد معتبر همراه
با مالیــی برای تیم ملی جــودوی ایران در
مسابقات جهانی روی تاتامی بروند .بریمانلو
نیز یکی دیگر از چهرههای شاخص جودوی
ایران اســت که در بازیهای آسیایی 2018
اندونزی مدال برنز را برای کاروان کشورمان
در جاکارتا کسب کرد و در یک سال گذشته
پیشرفت خوبی در وزن تخصصی خود داشته
اســت .او در جاکارتا با ارائه مبارزات ســطح
باال بخصــوص مقابل نماینــده کره جنوبی
ثابت کرد که ســخت و پرتــاش به دنبال
اثبــات تواناییهــای خود در این رشــته و
کسب موفقیت در میدان جهانی و در نهایت
بازیهای المپیک آینده است .جودوکایی که
تالش میکند خود را به  ۱۰ورزشــکار برتر
دنیا در این رشته رزمی برساند .البته بریمانلو
قطعــا در وزن  -73کیلوگــرم جهانــی کار
سختی پیش رو دارد ولی در دنیای حرفهای
ورزش چیزی دور از ذهن و دسترس نیست.
فدراســیون جهانی جودو نگاه و تحلیل
فنی جالبی نیــز در خصوص جواد محجوب
دیگر ســتاره ســنگین وزن جــودوی ایران
دارد .ســایت رســمی فدراســیون جهانی
اینطور در مورد محجوب اظهارنظر میکند:
«جواد محجوب سال گذشته به وزن +۱۰۰
کیلوگــرم آمد و در این مدت مبارزات خوب
و ســطح باالیی را به نمایش گذاشت .او در
چهار تورنمنت جایزه بزرگ مدال کسب کرد
و نشــان داد برای وزن جدیــد برنامه دارد.
ســبک خاص جودوی محجوب بــه همراه
شــرایط وزنی او باعث شــده تا وی توانایی
برتری برابــر هر حریفی را در باکو داشــته
باشد».

ملیپوشان جودو به باکو میروند
تیم ســه نفره جــودوی ایران برای حضــور در رقابتهای
قهرمانــی جهان امروز عازم شــهر باکــوی آذربایجان میزبان
برگزاری این دوره از مسابقات میشود.
محمد بریمانلو در وزن منهای  73کیلوگرم ،سعید مالیی
در وزن منهــای  81کیلوگرم و جــواد محجوب در وزن +100
کیلوگرم تیم ســه نفره جودوی ایران را تشــکیل میدهند که
امروز قرار است با هدایت محمد منصوری سرمربی تیم جودوی
کشــورمان تهران را به مقصد باکوی آذربایجان میزبان برگزاری
این دوره از مســابقات جهانی ترک کنند .ملیپوشــان جودوی

ایران طبق برنامه و تقویم فدراســیون جهانی جودو قرار است از
روز شنبه  ۳۱شــهریورماه کار خود را با مبارزات بریمانلو روی
تاتامی جهانی آغاز کنند .یکشــنبه اول مهرماه سعید مالیی به
دیدار رقبای خود میرود و در نهایت چهارشــنبه چهارم مهرماه
نیز جواد محجوب روی تاتامی جهانی پیکار میکند تا درنهایت
بعد از پنجه در پنجه شدن ملیپوشان کشورمان با رقبای جهانی
خود تکلیف آنها برای کسب مدال در رقابتهای قهرمانی جهان
مشــخص شود .این دوره از مسابقات به مدت هفت روز و در دو
بخش تیمی و انفرادی برگزار میشود.
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برای قهرمانی در دنیا یا لیگ برتر؟

تیم کشتی آزاد آرش زین بابل دور برگشت لیگ را با جذب نفرات
جدید خود با قدرت شروع میکند و با توجه به جذب نفرات نامداری که
قرار است بعد از مسابقات جهانی در ترکیب این تیم به میدان بروند ،این
تیم میتواند مدعی قهرمانی در دنیا باشد.
ایــن تیم در روزهای اخیر با ایمــان صادقی در  ۶۱کیلوگرم ،پرویز
هادی در سنگین وزن و  ۳عضو تیم ملی جوانان قرارداد بست .البته پرویز
هادی بعد از مســابقات جهانی در ترکیب این تیم به میدان میرود که
البته به این جمع تعدادی دیگر از کشتی گیران نامدار اضافه میشوند.
دور رفت لیگ کشــتی آزاد روز  14مهرماه به پایان رسید و تیمها
تغییراتــی را در فهرســت نفرات خود ایجاد کردنــد .تیم آرش زین که
هفته سوم دور رفت را با شکست غیرمنتظره مقابل پتروشیمی به پایان
رســاند ،بعد از این مسابقه نام چند کشتی گیر را از فهرست نفراتش کم
کــرد و به جای آن با ایمــان صادقی در 61
کیلوگرم ،پرویز هادی قهرمان ســنگین وزن
بازیهای آســیایی و همچنین سه عضو تیم
ملی اعزامی به مســابقات جهانی جوانان در
اسلواکی قرارداد بست.
عالوه بر ایــن تیم آرش بابــل در دور
برگشــت و بعــد از مســابقات جهانی رضا
اطری ،مصطفی حسین خانی ،حسن یزدانی
و تعدادی از کشــتی گیران خارجی همچون
عبدالرشید سعدا...اف را به خدمت میگیرد.
با توجه به داشــتههای فعلی این تیم که از
جمله آنها میتوان به رضا یزدانی اشاره کرد
و همچنین نفراتی که قرار اســت از دور برگشت به این تیم اضافه شود،
حتما باید این تیم را مدعی درجه یک قهرمانی دانست.
تیمی که با این ترکیب خود میتواند در رقابتهای قهرمانی جهان
هم مدعی باشــد چه برســد به لیگ برتر ایران که بایــد دید غالمرضا
محمدی بــه همراه مراد محمدی بــا این تیم چه نتیجهای را کســب
میکنند.
ایــن تیم که در هفته اول دور برگشــت که از اول مهر اســتارت
خواهد خورد ،با قرعه اســتراحت مواجه است ،اردوی یک هفتهایاش
را پیش از رویارویی با تیم ســتارگان ساری از اول مهر در بابل برگزار
میکند.
شــاگردان ســیدمراد محمــدی روز  8مهرماه در ســاری میهمان
ستارگان هستند ،جدال دور رفت دو تیم به سود آرش زین تمام شد.

دردسر المپیک نوجوانان برای کشتی

 12روز سرگردانی در بوینس آیرس

کاروان ورزشــی ایران برای حضور در المپیک نوجوانان 10 ،مهر با یک
پرواز از تهران راهی بوینس آیرس میشــود که این موضوع دردســرهایی را
برای برخی تیمها از جمله کشتی ایجاد کرده است.
تیمهای کشــتی آزاد و فرنگــی ایران در
آســتانه اعزام به بازیهای المپیک نوجوانان با
یک معضل بزرگ روبهرو هستند .این تیمها در
حالی  10مهر راهی کشــور آرژانتین میشوند
که مراسم افتتاحیه این بازیها  14مهر برگزار
میشود.
نخستین مسابقه فرنگی کاران نوجوان هم
در این دوره از بازیها  20مهر برگزار میشــود
و تیم کشــتی آزاد نوجوانــان هم باید  22مهر
مسابقات خود را شروع کند.
 10الــی  12روز حضور در بوینوس آیرس
یک مشــکل بزرگ اســت که کادر فنی باید در بهترین روزهای تمرین خود
این مشکل را رفع کند.
این نگرانی چند روزی اســت که کادر فنی را تحت تاثیر خود قرار داده
و حاال برنامه ریزی برای اینکه کار خوب پیش برود و کشــتی گیران در این
 12روز نــه به لحاظ روحی و روانی و نه به لحاظ جســمانی افت نکنند ،در
دستور کار کادر فنی قرار گرفته است.

رانندگی ستاره تکواندوی جهان در وضعیت غیرطبیعی

دستگیری نایب قهرمان بازیهای
آسیایی در حالت مستی!

دســتگیری قهرمــان تکواندوی
جهان پس از مصرف مشروبات الکلی
در حالــت رانندگــی با شــرایط غیر
طبیعی توســط پلیس کرهجنوبی در
این کشــور جنجال به پــا کرد .اعزام
نشــدن «آه ریــوم لــی» تکواندوکار
وزن  -57کیلوگــرم تیــم ملی بانوان
کرهجنوبــی که به همین دلیل حضور
در گرنــد پری را از دســت داد .او در
حالی به مسابقات گرندپری چین تایپه
اعزام نمیشود که خبر دستگیری او و
اتفاقهایی که افتاده ،با واکنش شدید
مردم این کشور مواجه شده است.
لــی که در حال حاضر در جایگاه
دوم ردهبندی فدراسیون جهانی قرار
دارد و ماه گذشــته نیز در مســابقات
تکواندوی بازیهای آسیایی اندونزی
بــه مــدال نقره دســت یافــت ،در
تعقیــب «جیــد جونــز» تکواندوکار
پــرآوازه بریتانیایی برای رســیدن به

صــدر فهرســت فدراســیون جهانی
قــرار دارد .او در کارنامــه خود مدال
طالی مســابقات قهرمانی جهانی در
ســال  2017و مدال طالی بازیهای
آسیایی اینچئون را دارد.
تکوانــدوکار مشــهور کــرهای،
چنــد روز قبل بعــد از اســتفاده از
نوشــیدنیهای الکلــی ،بــه همــراه
دوســتان خود در مســیر بازگشت به
خانــه بود که از ســوی پلیس محلی
کرهجنوبی بازداشت شد .پس از انجام
آزمایشهای الزم ،وجود الکل در خون
او تایید شد .اتفاقی که با واکنش مردم
کشور کرهجنوبی روبهرو شده است و
آنها خواستار اخراج این بازیکن از تیم
ملی کرهجنوبی شــدهاند .این خبر با
توجه به نزدیکی رقابتهای گرندپری
چین تایپه و غیبت این تکواندوکار در
فهرست نفرات شــرکت کننده ،مورد
توجه قرار گرفته است.

شایعهسازان را به خدا واگذار میکنم

ریحانه درفشی :از طریق پلیس فتا
تا آخر پیگیر ماجرا هستم
داور بینالمللــی کاراتــه بانوان
میگویــد« :هیچ نقشــی در اتفاقی
که در شــورای شــهر بابل رخ داده،
نداشــتم .برخی شایعهسازان و افراد
مریض خواســتهاند ایــن موضوع را
دســتاویز قراردهند و بــه من ضربه
بزنند».
حواشــی عجیبی که در شورای
شهر بابل رخ داده ،باعث شده تا پای
افراد مختلف به موضوع باز شود .یکی
از این افراد که نامش مطرح شــده،
ریحانه درفشی است؛ داور بینالمللی
کاراته در ایــن رابطه میگوید۲۵« :
ســال اســت که در بخش داوری به
صــورت جــدی فعالیــت میکنم و
نزدیک به  ۱۸ســال اســت که داور
بینالمللــی کاراته نیز هســتم اما با
توجه به اینکه خیلی از بخش داوری
نمیتوانم منبع درآمدی داشته باشم،
به همین دلیل سالیان سال است که
در بابــل یک آتلیــه دارم و در کنار
داوری از این آتلیه عکاسی نیز درآمد
دارم .متأسفانه این روزها همه شاهد
اتفاقات ناخوشایندی در شورای شهر
بابل هســتند اما نمیدانــم چرا این
همه هجمه علیه من آغاز شده و در

صفحات مجازی ،اخبار دروغ منتشر
شده است .با قاطعیت اعالم میکنم
این موضوع هیچ ربطی به من ندارد».
درفشی در پاســخ به این سوال
که آیا فرد مورد نظر و یا آتلیهای که
او دارد تشابه اســمی با شما دارد یا
خیر ،میگوید« :خدا را شــکر هیچ
تشــابه اســمی نه در نــام و فامیلی
من وجــود دارد و نه در نام آتلیه اما
نمیدانم پس از اینکه این صحبتها
مطرح شــد و حتی امام جمعه بابل
در نماز جمعــه در مورد این موضوع
صحبت کرد چرا در خیلی از سایتها
نام من عنوان شــده اســت .شاید به
خاطر اینکه بنده حکم و سوت داوری
آســیاییام را به شهدای مدافع حرم
اهداء کردهام برخی سایتهای معاند
خواســتهاند این موضوع را دستاویز
قرار دهند و با منتشــر کردن اخبار
کام ً
ال کــذب علیه بنده فضاســازی
کنند .به هر حال پس از انتشار وسیع
اخبــار مذکور به صورت رســمی از
طریق پلیس فتا و محاکم قضایی روز
چهارشنبه ( ۲۱شهریورماه) شکایت
خود را ثبــت نموده و این موضوع را
پیگیری میکنم».

