ورزش ایـــــران

@iranvarzeshi

سال بیست و دوم |پنجشنبه  19مهر  1 | 1397صفر  | 11Oct 2018 | 1440شماره 6041

ساره جوانمردی« :ارم» رفیقم است نه رقیبم

عکس نوشت

احســان موســینژاد که در وزن منهــای  100کیلوگرم با
غلبه بر تمــام حریفانش بــه مدال طال دســت پیدا کرد.

محمدرضا
زندی که
موفق به کسب
مدال طالی
رقابت های
کالس W۱در
تیراندازی
باکمان شد.

مهناز امینی در ماده پرتاب نیزه بانوان کالس  F57با ثبت رکورد  25/68طالیی شد.

تیم والیبــال نشســته ایران بــرای اولین بار بــه فینال
بــازی هــای آســیایی راه پیــدا کــرد .ملی پوشــان
ایــران امــروز در فینــال بــه مصــاف چین مــی روند

نهمغرورم،نهلجباز،خیلیهابرایمخطونشانکشیدند
محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

تیراندازی ایران در بازیهای پاراآسیایی
خوش درخشــید .مدالهای ارزشمندی که
توسط رقیه شجاعی و ســمیرا ارم به دست
آمــد ،روزهای خوبی را برای این رشــته در
جاکارتا رقم زد .در این بین ساره جوانمردی
چهره متفاوتی بود که توانســت دو مدال طال
را با اقتدار به دســت بیــاورد .او در ابتدا در
مســابقات  50متر تفنگ بادی قهرمان شد و
سپس در  10متر هم همین مدال را تکرار کرد.
مدالی که از یک رقابت ســخت و دشوار به
دست آمد .رقابتی نفسگیر در فینال با حضور
ســمیرا ارم که برای لحظاتی سالن برگزاری
مسابقه را تحت تاثیر قرار داد.
رقابت شما و خانم ارم فوقالعاده شد.
خیلی خوب بود .فینال ایرانی شــد .حریف
عراقی که هم که برای نخســتین بــار برنز گرفت،
خیلی خوب کار کرد.
از مقدماتــی گرفته تا فینال ،مســابقه
هیجان زیادی داشــت اما در نهایت با طالی
ایران همراه شد!
برای رســیدن به این مدال زحمات زیادی
متحمل شدم .ضمن اینکه رقابت من و سمیرا ارم با
ورزشــکار عراقی خیلی حساس شد اما خدا را شکر
نتیجه خوبی گرفتیم .مزد زحمات و ســختیهایی
که کشیده بودم را گرفتم.
مســابقه فینال هم با دوست و همشهری
شما برگزار شد .سمیرا رقیب سختی بود؟
سمیرا دوســت و رفیق من است نه رقیبم.
پیشــرفت روزافزونش آرزوی من است .این مدال
نقره را که اینجا به دست آورد تا قبل از این نداشت،
به همین دلیل من برای او خیلی خوشحالم .خودش
هم خیلی خوشحال شد از اینکه به این مدال مهم
رسید.
مسابقه در یک لحظاتی سخت و فشرده
شد.
سطح مســابقه واقعا باال بود و حریف عراقی
خوب شــلیک میکرد .ضمن اینکه این نخســتین
مــدال عراقیها بود و به همین دلیل خیلی هیجان
داشــتند .بــه خاطر همین هــم مســابقه به اوج
حساسیت رسید و در بعضی از دقایق واقعا نفسگیر
شد.
بعد از پارالمپیک ریو یک بار دیگر شما دو
مدال طال کسب کردید .تا کجا دبل کردن در
کسب طال ادامه دارد؟
تا هــر جا که بتوانــم .االن برنامهام را برای
پارالمپیک تنظیــم میکنم و باید در توکیو 2020

به طال برسم .امیدوارم که امکان پذیر باشد.
با توجه به تغییراتی که رخ داده بود ،شاید
خیلیها توقع این دو طال را نداشتند.
آقای امیری زحمت زیادی برای من کشیده
بودند که به هر حال تصمیم بر این شد که تغییراتی
رخ بدهــد اما من  9ماه تنها بــودم و در این مدت
سختی زیادی را متحمل شدم.
ظاهرا شما نقش زیادی را در این تغییرات
داشتید؟
من کسی را بیرون نکردم .نه چنین قدرت و
اختیاری دارم و نه چنین اخالقی.
اما ســرآغاز این تغییرات اختالف شما و
آقای امیری بود!
من خواستهای داشــتم که به نظرم مشروع
اســت .من مربی اختصاصی خواستم و همه حرفم
این بود که من االن در شــرایطی هســتم که نیاز
دارم بــا یک مربی که از دانش بیشــتری برخوردار
اســت کار کنم .این خواســته زیادی نبود .به این
خواســته توجه نشد و من مجبور شــدم  9ماه به
تنهایی تمرین کنم و مشکالت زیادی را در این راه
متحمل شوم.
خروج شما از اردوها به این مسائل دامن
زد .قبول ندارید؟
تاکیــد میکنم که برای آقای امیری احترام
قائلم اما ایشــان مصاحبه کردنــد و گفتند که اگر

کسی با ســاره ارتباط بگیرد ،با او برخورد میکند.
خب این چه حرفی بود که مطرح شد؟ مگر من چه
چیز زیادی خواسته بودم؟
با انجام تغییــرات مربی اختصاصی برای
شما انتخاب شد؟
نه انتخاب نشــد و من  9مــاه بیرون از اردو
بودم و متاســفانه در این مدت هم کسی پیگیری
نکرد.
فکر نمیکنید با این وضعیت به خود شما
ضربه وارد میشود؟
من خوشحال نیســتم که چنین وضعی به
وجود آمده .درخواســتی ارائه کردم که به آن باید
رسیدگی شــود .من پارالمپیک را در پیش دارم و
باید برای این مســابقات به همیــن وضعیت ادامه
بدهم.
این وضعیت یعنی خارج از اردو و تمرین
کردن به تنهایی؟
بلــه با قدرت بیشــتر به تمریناتــم به طور
اختصاصی ادامه میدهم.
مربی درخواستی شــما خارجی است یا
ایرانی؟
ترجیحا ایرانی اما باید این موارد را فدراسیون
بررسی کند.
شما خودتان چه نظری دارید؟
قرار نیست من مربی انتخاب کنم.

اما به هر حال باید در ذهن شما مسائلی
در مورد انتخاب مربی وجود داشته باشد؟
چنین چیزی نیســت .مــن فقط گفتم یک
مربی اختصاصی میخواهم باید فدراســیون در این
باره تصمیم بگیرد.
در این  9ماه گذشته شما هیچ وقت به این
موارد اشاره نکردید .چرا سکوت کردید؟
کسی به سراغم نیامد که من نخواهم درباره
آن حرفی بزنم.
اما شما جواب رسانهها را نمیدادید؟
چون در روزهایی که نیاز به حمایت داشتم،
کســی از من حمایت نکرد .در این مدت حرفهای
زیادی در مورد من زده شــد .اینکــه مغرورم و یا
لجبازی میکنم اما هیچ کــدام از این موارد نبود.
فقط میخواســتم ســکوت کنم و به وقتش حرف
بزنم.
و حاال وقت حرف زدن فرا رسیده.
خیلیها برایم خط و نشــان کشیدند که اگر
ســاره طال نگیرد چنین و چنان میشود اما خدا را
شکر به خواستهام رسیدم.
برای پارالمپیک چه میکنید؟
امیدوارم این دو تا مدال کمی مســووالن را
بیدار کند و به فکر انتخاب مربی باشند.
اگر هم نباشــند تا توکیو بــا همین وضعیت
ادامه میدهم.
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دو و میدانی

 13مدال بر گردن
دوومیدانیکاران
در روز چهارم

دوومیدانیکاران ایران در روز چهارم
بازیهای پاراآســیایی هم دست پر میدان
را ترک کردند.
مهدی اوالد در فینال پرتاب دیســک
کالس  F11توانســت با رکــورد 42/37
به مدال طالی این رشــته برســد .اوالد با
ثبت این رکورد ،رکورد آســیا و همچنین
بازیهای پاراآســیایی را نیز شکســت و
رکــورد جدید را به نام خود ثبت کرد .این
دومیــن طالی اوالد در ایــن بازیها بود.
آرین لطفی نیز با پرتابی معادل  34/14به
مدال برنز رسید.
ســیامک صالح فــرجزاده در فینال
رقابتهاى پرتاب وزنه مردان کالس ،F34
با ثبت رکورد  ١١متر و  ٤٤ســانتیمتر به
مدال نقره دست یافت.
علیرضــا مختاری در ماده پرتاب وزنه
مردان کالس  F53با  8/73ضمن شکستن
رکورد آســیا و بازیهای پاراآسیایی موفق
به کســب مدال طال شــد .اسدا ...عظیمی
دیگــر نماینده کشــورمان در این ماده با
 8/35به مدال نقره دست یافت.
 2نماینده کشــورمان در ماده پرتاب
دیســک بانــوان کالس F56/57به مصاف
حریفانشان رفتند که در نهایت مدال طال
به هاشمیه متقیان از ایران رسید .متقیان
با ثبت حد نصاب  21/17ضمن شکســتن
رکورد آســیا و بازیهای پاراآسیایی موفق
به کسب مدال طال شد.
نمایندگان ایــران در ماده دوی 400
متر هم بــه مصاف حریفانشــان رفتند و
هاشم رستگاری در دوی  400متر کالس
 T37با ثبت حد نصــاب  53:54موفق به
کسب مدال نقره شــد .قاسمی در همین
ماده بــا زمان  56:60برنــز گرفت .فرهاد
کهریزی نیز در دوی  400متر کالس T36
با ثبت حد نصاب  60:39موفق به کســب
مدال برنز شد.
عــارف بهاروند در مــاده پرتاب وزنه
کالس  F36بــا ثبت حد نصــاب 12/57
ضمن کســب مدال طال موفق به شکستن
رکورد بازیها نیز شد.
هاجر صفرزاده نماینده کشــورمان در
مــاده دوی  100متر بانــوان کالس T12
به مصاف حریفانش رفــت که با ثبت حد
نصاب  13/68موفق به کســب مدال برنز
مسابقات شد.
احمــد اجاقلــو در دوی  100متــر
کالس T45/46/47با زمان  11/08ثانیه در
رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.
مهناز امینی در ماده پرتاب نیزه بانوان
کالس  F57بــا ثبت رکورد  25/68طالیی
شد.

دست نعمتی از طال کوتاه ماند
ورزشــکاران تیر و کمان ایران در
روز چهارم بازیهای پاراآسیایی به یک
طال ،یک نقره و یک برنز رسیدند.
در فینــال رقابتهــای ریکــرو
مســابقات تیرانــدازی باکمــان زهرا
نعمتی با نتیجه  6بــر  4مغلوب وون
از چین شــد تا به مدال نقره رضایت
بدهد .او در دوره گذشــته رقابتها و
همچنیــن المپیک ریو بــه مدال طال
رســیده بــود .نعمتــی در بازیهای

آسیایی جاکارتا هم شرکت کرد اما در
آن رقابتها با اتفاقی عجیب از مسابقه
جاماند و نتوانست به مسابقهاش برسد.
او شانس اصلی طالی این رقابتها به
حساب میآمد که البته نتوانست به آن
برسد.
مجید کاکوش ملیپوش تیراندازی
باکمان کشورمان در رقابتهای W1
بازیهــای پاراآســیایی جاکارتا برابر
نماینده کره جنوبی به برتری رسید و

عنوان سوم را کسب کرد و برنزی شد.
محمدرضا زنــدی در فینال W1
تیرانــدازی باکمان با برتــری مقابل
حریفــان خود به نشــان طال دســت
یافــت .وی در فینال رقابتهای W1
تیراندازی باکمان بازیهای پاراآسیایی
برابر لیجی از کشور چین قرار گرفت
و بــا نتیجه  130بــر  127به پیروزی
رســید و عنوان قهرمانی را به دســت
آورد.

شکست ناباورانه زهرا نعمتی در مصاف با حریف چینی

تیم های شطرنج نابینایان و کم بینایان ایران که در روز چهارم
روز پر مدالی را پشت سر گذاشتند 9 .مدال که سه تای آنها
طالیی رنگ بــود ،ماحصل تالش شــطرنجبازان ایران بود.

عــارف بهارونــد بــا ثبــت حــد نصــاب  12/57ضمــن کســب
مــدال طــا موفــق بــه شکســتن رکــورد بازیهــا نیــز شــد.

هاشــمیه متقیان یکی از طالییهای دو و میدانی در پرتاب
دیسک بود

یکی از مهمترین طالهایی که شاید
همــه منتظرش بودند ،مدال طالی زهرا
نعمتی بود .بانــوی افتخارآفرین ورزش
ایران که با اقتدار به فینال رســیده بود
اما در این مرحله به طرز عجیبی مسابقه
را واگذار کرد.
در مســابقات ریکرو هر ورزشکاری
زودتر به امتیاز شــش برسد برنده است.
در مســابقه فینال ریکرو بانوان هم زهرا
نعمتی و رقیبش در هر مرحله ســه تیر
میتوانســتند ،از چله کمــان رها کنند.
هر کــدام از این تیرها میتوانســت در
نهایت  10امتیاز داشته باشد که مجموع
امتیازات کســب شــده با این ســه تیر
تکلیف برنده در هر مرحله را مشــخص
میکرد .برنده در هــر مرحله دو امتیاز
میگرفت و تساوی یک امتیاز داشت .در
مجموع این مراحل هم هر کســی زودتر
به امتیاز شش میرسید ،برنده بود.
این رقابت حساس بین زهرا نعمتی
و ورزشــکار چینی در حالــی به مرحله
آخر رســید که چهار بر چهار مســاوی
بودند .حریف مرحله آخر با امتیاز شش
شــروع کرد که اتفــاق خیلی خوبی بود
و میتوانســت زهرا نعمتــی را به مدال
طال برســاند اما از بدشانسی زهرا تیر او
روی امتیاز  7نشست تا فقط یک امتیاز
پیش باشــد .در تیر دوم ورزشکار چینی

اشک ایران

 9امتیاز گرفت امــا زهرا در اتفاقی نادر
بدترین تیر خود در این مسابقات را رها
کرد تا فقط  5امتیاز کسب کند و همین
باعث شکست نعمتی شد.
زهرا نعمتی به جــای امتیاز  5هر
عــدد بیشــتر دیگری را ثبــت میکرد
میتوانســت برنده باشــد اما او که کم
ســابقه بوده زیر  8را ثبت کند ،با امتیاز
 5کارش را بــه پایان برد .با این  5امتیاز
سکوتی ورزشــگاه را فرا گرفت .سکوتی
که بــا هیاهوی چینیها بعد از کســب
امتیاز  9در تیر ســوم شکســت .معنی

این  9امتیاز این بود که شکست نعمتی
قطعی اســت و او مدال نقره را کســب
میکند .هر چند کــه او هم در حرکت
سوم خود  10امتیاز گرفت اما این برای
برتری کافی نبود .یک شکست بد و تلخ
که اشــک زهرا نعمتی را جــاری کرد.
شاید اشکهای زهرا نعمتی باعث گریه
خیلیها در ایران شــد اما او این فرصت
را دارد کــه امروز بخنــدد و همه ایران
را بخندانــد .او امــروز در فینال میکس
شانس رســیدن به مدال طال را دارد که
امیدواریم این اتفاق رخ بدهد.

زهرا نعمتی :بازی هنوز ادامه دارد؛  در فینال میکس جبران میکنم
بانــوی افتخارآفرین ایــران بعد از
کسب مدال در مسابقات انفرادی ریکرو
بانــوان وعده جبران ایــن ناکامی را در
مســابقات امروز داد .زهرا نعمتی امروز
با غالمرضــا رحیمی به مصاف حریفانی
از چیــن میروند و این میتواند بهترین
فرصت برای رســیدن به مــدال طال و
جبران نتیجه دیروز باشد.
او روز گذشــته بعــد از شکســت
عجیــب و غریب مقابــل حریف چینی
گفــت« :همه بدانند که بــا تمام وجود
تالش کــردم طال بگیرم اما متاســفانه

نتیجــه بدی ثبت شــد .خیلــی از این
وضعیت ناراحت هستم چون میتوانستم
به مدال طال برسم».
زهرا نعمتی با بیــان اینکه حریف
چینی انتقام شکســت در ریــو را از او
گرفت ،ادامه داد« :دو بار با این کماندار
بازی کردهام که در بازیهای پارالمپیک
ریو او را شکســت دادم و میتوانســتم
دیــروز هم ایــن کار را تکــرار کنم اما
شرایط جوی تمرکزم را به هم زد».
نعمتی با اشــاره به گریهاش بعد از
این مســابقه گفت« :خیلی از این باخت

ناراحت شدم اما بازی هنوز تمام نشده و
من امروز فرصت جبران دارم و حتما در
مسابقه امروز تالفی میکنم».
کمانــدار پرافتخــار کشــورمان با
اشــاره به شرایط نامســاعد جوی ادامه
داد« :متاسفانه باد چرخش دارد و مدام
تغییــر میدهد و همین کار را ســخت
میکنــد .وزش بــاد روی عملکــرد ما
تیراندازان تاثیرگذار اســت و تمرکز من
را از بین برد اما میپذیرم که در رقابت
ورزشــی چنین اتفاقی میتواند رخ دهد
اما خوشحالم که تمام سعیام را کردم».

گزارش

درخواست قهرمان بازیهای
پاراآسیایی از وزیر بهداشت

علیرضا مختاری :دو
مدال میدهم 2 ،تا
آمبوالنس بدهید

دارنده مــدال طــا و نقره
بازیهــای پاراآســیایی از وزیر
بهداشت خواســت تا برای کمک
به مــردم روســتایی در اصفهان
دو دســتگاه آمبوالنس اهدا کند.
علیرضا مختاری که در مســابقات
دوومیدانی صاحب دو مدال طال و
برنز شد ،درباره مدال برنز مسابقات
پرتاب دیسک گفت« :از سال 2014
که در اینچئــون دو مدال طال در
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک گرفتم،
توقع داشتم که در این دوره هم این
مدالها را تکرار کنم اما نشد .بدنم
ســنگین بود و نتوانستم خودم را
جمع کنم».
مختاری ادامه داد« :معموال قبل
از مسابقه اندکی زودتر در ورزشگاه
حاضر میشــوم تا بتوانم خودم را
جمع و جور کنم اما متاســفانه این
بار نتوانستم این کار را انجام بدهم.
شاید یکی از دالیل شکستم همین
بود».
مختاری درباره کســب مدال
طال در رشته پرتاب وزنه هم گفت:
«از سهشــنبه که مسابقات پرتاب
دیســک شروع شــد رقابتهای
خودم را شــروع کردم اما دیروز
نسبت به قبل بســیار بهتر بودم.
دیروز هم طال گرفتم و هم رکوردی
را زدم که  15سال بود جابهجا نشده
بود .این رکورد متعلق به ورزشکار
مکزیکی بود».
او در مورد میزبانی اندونزی هم
توضیحاتی میدهد« :گرما و غذا در
اندونزی به هیچ وجه به ما نساخت.
البته کشور خوبی است اما در بعضی
از موارد میزبانی ضعیف عمل کرد و
همین برای ما مشکلساز شد».
او همچنیــن با بیــان اینکه
درخواستی از وزیر بهداشت دارد،
گفــت« :اصلیتم اصفهانی اســت
و از توابع شهرســتان زرین شهر
هســتم اما متاسفانه این منطقه به
لحاظ تجهیزات پزشکی و داشتن
آمبوالنس با ســختی روبهرو است.
به همیــن دلیل درخواســتی از
وزیر بهداشــت دارم؛ در این دوره
دو مدال گرفتم کــه هر دو مدال
را میدهــم و به جــای آن دو تا
آمبوالنس به روستای همام از توابع
شهرستان زرین شــهر بدهند تا
وضعیت اورژانس بهبود پیدا کند».

ایزدیار :بهخاطر پرسپولیس
دوست دارم  6طال بگیرم نه  7طال!
مهمترین چهره کاروان خودباوری
و امیــد در رقابتهــای پاراآســیایی
 2018جاکارتا ،یک شــناگر جوان و
خوشآتیه بوده که تا به حال  5مدال
را از آن خود کرده است.
شاهین ایزدیار در این باره گفت:
«مســابقه بسیار سختی بود 50 .متر،
کمتــر از  30ثانیه طول میکشــد و
همه ورزشکاران حاضر در آن ممکن
اســت بتوانند صاحب قهرمانی شوند
کــه این موضوع ،کار را برای صاحبان
رکورد نیز سخت میکند».
او درمورد اینکه چرا نتوانست در
این ماده ،بار دیگر رکوردشکنی کند،
ادامه داد« :متاسفانه موفق به این کار
نشدم زیرا هنوز بیماری سرماخوردگی
مرا آزار میدهد و قدرت و ســرعتم را
پایین آورده است اما با این حال ،خدا
را شــکر میکنم که توانستم  5مدال
طال بهدست بیاورم .این بهترین اتفاق

ممکــن بود کــه با وجــود بیماری و
رقبای سختی که داشتم ،به این هدف
رسیدم».
شــاهین درخصوص رقابت امروز
در روز پنجــم از مســابقات شــنای
پاراآسیایی در ماده  400متر آزاد نیز
گفت« :در این رقابت ،بهترین رکورد
ممکن متعلق به شــناگر قزاقستانی
اســت اما من تالشــم را میکنم که
بتوانم او را شکســت بدهم .البته این
را هم بگویم که چون دو روز پشــت
ســر هم دو ماده سخت را باید پشت
سر بگذارم ،شاید انرژیام را برای هر
دو شنا ذخیره کنم .به هر حال طالی
فردا برای من  50 - 50است».
این شــناگر طالیی کشــورمان
درنهایت بهشوخی به تعداد طالهایش
پرداخــت و گفت« :البتــه خودم هم
دوســت دارم بهخاطر پرســپولیس
صاحب  6مدال طال شوم نه  7مدال!»

نوری :این طال ماحصل تالش
یکساله بود

وحید نوری ،جودوکای تیم ایران
پــس از پیروزی برابــر حریف ازبک و
کسب مدال طال گفت« :حریف ،مقتدر
و عنــواندار جهان بــود و مانند دیگر
ازبکهــا از قدرت بدنی الزم برخوردار

بــود اما هنر مربیان من آن اســت که
نقطه ضعف ایشــان را تشخیص داده
و توانســتم با مهار دستهایش عمال
اجازه اجرای فن به وی ندهم».
او ادامه داد« :مدال طالی امروزم
مــزد زحمــات و تالشهای یکســاله
مربیان و اردوهایی است که بهسختی
پشــت سر گذاشتم و امروز بابت آن از
مربیام تشکر میکنم».
نــوری در پایــان بــا اشــاره به
برنامههــای خود برای آینــده گفت:
«تــا  ۲۰روز دیگر مســابقات جهانی
پرتغــال را پیش رو داریم و پس از آن
تمــام تمرکز خود را بر روی مســابقه
پارالمپیــک توکیــو  ۲۰۲۰خواهــم
گذاشت».

