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چرا مدالآوران وزنهبرداری رقابتهای قهرمانی کشور را نمیبینند؟

جام از یاد رفته!

سوژه

آغاز رایگیری جهانی برای مشخص
شدن وزنهبردار سال 2018

رقابت مهیج سهراب و
تاالخادزه برای بهترین شدن

ایران ورزشــی -ســهراب مرادی ســتاره
 96کیلویــی وزنهبرداری ایران برای مشــخص
شــدن بهترین وزنهبردار ســال  2018در جمع
ســتارههای وزنهبــرداری جهان قــرار گرفت.
ســهراب مرادی ،قهرمان طالیــی وزنهبرداری
ایران و رکورددار دســته  96کیلوگرم جهان در
حالی از سوی فدراسیون جهانی کاندیدای کسب
عنوان بهترین وزنهبردار ســال  ۲۰۱۸شد که او
برای بهترین شــدن در بین ســتارههای جهانی
مثل ســال گذشــته رقابتی میلیمتری با الشا
تاالخادزه گرجســتانی در پیش دارد .فدراسیون
جهانی وزنهبرداری مطابق ســالهای گذشــته،
نظرسنجی آزادی برای انتخاب بهترین وزنهبردار
ســال  2018دنیا راهاندازی کرده و بدین ترتیب
کاربران با اعالم کتبی نظرات خود روی ســایت
رسمی فدراســیون جهانی وزنهبرداری میتوانند
بهتریــن وزنهبردار جهان را در ســال  ۲۰۱۸با
ارســال رای خود انتخاب کنند .بر همین اساس
در بخــش مردان ،ســهراب مــرادی ملیپوش
طالیی وزنهبرداری ایــران در رقابتهای جهانی
 2018ترکمنســتان و رکورددار حال حاضر دنیا
در دسته  96کیلوگرم ،مثل سال گذشته همراه
با الشــا تاالخادزه غول رکوردشکن وزنهبرداری
گرجستان در دسته فوقســنگین جزو مدعیان
اصلی و کاندیداهای پرامید برای به دست آوردن
این عنوان در سال  2018به شمار میروند .البته
این دو وزنهبردار مشهور و عنواندار برخالف سال
گذشــته با ســه وزنهبردار رکوردشکن دیگر در
رقابتهای جهانی  2018ترکمنســتان همچون
یولی ایراوان قهرمان دنیا در دسته  69کیلوگرم
از تیم ملی وزنهبرداری اندونزی ،لیئو پیائو جون
از کشــور چین و قهرمان دســته  81کیلوگرم
جهان و نیز ســیمون مارتیروســیان ارمنستانی
قهرمان و رکوردشــکن دســته  109کیلوگرم
رقابتی جذاب و مهیج پیش رو دارند .فدراسیون
جهانــی وزنهبرداری آخرین مهلت شــرکت در
این نظرســنجی را تا  ۳۱ژانویــه  ۲۰۱۹اعالم
کرده است .بیتردید ســهراب مرادی وزنهبردار
شایسته کشورمان برای رســیدن به این عنوان
نیاز به حمایت گســترده و آرای عالقهمندان به
این رشــته پرطرفدار ورزشی در کشورمان دارد،
از اینرو کاربران میتوانند با مراجعه به ســایت
رســمی فدراســیون جهانی وزنهبرداری در این
نظرسنجی بینالمللی شرکت کنند.
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رشته وزنهبرداری همچون کشتی در تاریخ ورزش ایران قدمتی کهن و جایگاهی ویژه دارد ،آنچنان که وقتی نیمنگاهی به تاریخ
ورزش کشور میاندازیم ،این رشته ورزشی چه در بخش داخلی و چه در بعد بینالمللی وجهه و منزلتی باال در ورزش کشور
داشته و افتخارات و عناوین المپیکی و جهانی ارزشمندی را کسب کرده است .بنابراین فارغ از بعد بینالمللی و حضور درخشان
ستارههای وزنهبرداری ایران در رقابتهای مختلف و متعدد آسیایی ،جهانی و المپیکی ،این رشته ورزشی از ابتدا ظهور و
کشف ستارههای افتخارآفرینش را مدیون برگزاری مستمر ،قوی و شایسته مسابقات قهرمانی کشور در ردههای سنی مختلف
بخصوص رده سنی بزرگساالن بوده است .رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی کشور در گذشته حقیقتا اعتبار و ارزش باالیی در
بین مسابقات مختلف داخلی در رشته ورزشی وزنهبرداری داشت اما از زمانی که پای لیگ و یکسری رقابتهای گزینشی
دیگر در این رشته باز شد ،بخصوص در یک دهه اخیر ،این مسابقه معتبر و مهم بهویژه در رده سنی بزرگساالن خیلی جدی
رنگ باخته و تبدیل شده به رقابتی پیش پا افتاده که حضور در آن اهمیت و اعتباری برای ستارههای این رشته ورزشی ندارد!

رضا عباسپور
Reza Abbaspour

قطعا آنهایی که با پیشکســوتهای وزنهبرداری
ایران و موسپیدان و بزرگانی که استخوان خردکرده
این رشته ورزشی هستند نشست و برخاست دارند و
از نزدیک با عقبه و تاریخچه این رشته کهن ورزشی
در ایران آشنا هســتند ،نیک میدانند هر وقت پای
صحبت ســتارههای قدیمی ،پیشکسوت و بازنشسته
وزنهبــرداری ایران مینشــینند ،محوریــت کالم و
خاطرات گذشــته آنها را رقابتهای قهرمانی کشور
و مســابقات میلیمتری که آنها در این میدان معتبر
داخلی با رقبای خود برای ملیپوش شــدن داشتند
تشکیل میدهد ،زیرا این مسابقات در قدیم وجهه و
شــأن باالیی هم برای مربیان و هم برای ورزشکاران
فعال در این رشــته ورزشی داشــته است ،چراکه از

طریق همیــن مســابقه و رویداد داخلــی بوده که
پدیدهها در وزنهبرداری ایران ظهور کرده و کشــف
میشدند .بعد از آن با حضور در تیم ملی وزنهبرداری
ایران مســیر رشــد و بزرگ شــدن خود در دنیای
وزنهبرداری را طی میکردند .ســتارههای پرافتخاری
همچــون مرحوم سلماســی ،مرحوم نامجو ،اســتاد
علی میرزایی ،اســتاد محمد نصیری ،نصرا ...دهنوی،
پرویــز جالیر ،علــی پاکیزهجمــع ،داودعلی ملکی،
عطار اشرفی ،زندهیاد فیروز پژهان ،جالل منصوری،
مرحــوم هنریک تمرز از نســل گذشــته یا همین
حســین رضازاده ،کوروش باقری ،حســین توکلی،
شاهین نصیرینیا ،مرحوم فالحتینژاد ،محمدحسین
برخواه و ...از نســل پــس از انقالب وزنهبرداری همه
و همه جزو چهرههای شــاخص و نامدار وزنهبرداری
ایران بودند که بــدون تردید تکتک آنها نام و آوازه
خود را مدیون حضور و درخشــش در همین رقابت
معتبر داخلی یعنی مســابقات قهرمانی کشور بودند،
امــا تقریبا نزدیک به یک دهه اســت که این رقابت
معتبــر داخلی رنگ و بوی خود را از دســت داده و

تبدیل شــده به رقابتی که در بیشــتر مواقع توسط
برگزارکننده و میزبان مسابقات «باری به هر جهت»
یا «رفع تکلیفی» برگزار میشود؛ رقابتی که بیشتر از
اینکه مسابقهای گزینشی و جذاب باشد برای کشف
پدیدههای جدید یا خودنمایی ستارههای وزنهبرداری
در مصاف با یکدیگر ،تبدیل شــده به رویدادی بدون
روح و جذابیت برای وزنهبرداران مطرح و نامدار.
امیدوار برای تغییر اساسی
اگرچــه رقابتهــای وزنهبــرداری قهرمانــی
کشــور در ایران همانطوری که گفتیم ،سالهاســت
دیگر حال و هــوای قدیم را نــدارد و با چالشهای
مختلــف و متفاوتی دســتوپنجه نــرم میکند ،اما
امیدواریهای بســیاری وجود دارد کــه با تغییرات
اساسی که کمیته مســابقات و میزبانهای برگزاری
ایــن رقابت در نــوع و نحوه برگزاری مســابقات در
دســتور کار خود قرار دادند ،شــرایط کمی و کیفی
رقابتهای قهرمانی کشــور بزرگساالن متفاوتتر از
قبل برگزار و طراحی شــود .البته امسال یعنی سال

 100درصد بودجه را دریافت کردیم اما مشکل مالی نداریم

بنیتمیم :حضورمان در جام جهانی کشتی
آزاد هنوز کامال منتفی نیست

سرپرست فدراسیون کشــتی اعالم کرد هنوز به طور کامل و قطعی حضور
تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جام جهانی قطعی نشده است .حمید بنیتمیم
سرپرست فدراسیون کشتی درباره زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون گفت:
«طبق صحبتهایی که شــده ابتدا باید تکلیف  3هیات اســتانی که با سرپرست
اداره میشود و روسای  4هیات که بازنشسته هستند مشخص شود تا زمینه برای
برگزاری انتخابات فراهم شود .تکلیف آن  3هیات با فدراسیون و ادارهکل ورزش
استان است که در حال انجام آن هستیم».
ی ادامه داد« :شــرایط را تا جایی که
او با اشــاره به دغدغه مربیان تیم مل 
امکان دارد فراهم کردیم تا کادرهای فنی دغدغهای نداشته باشند و طبق برنامه
کارها پیش میرود .اردوی تیمهای ملی در حال برگزاری است ،مسابقات کشتی
پهلوانی کشور را در کرج داریم و مسابقات نوجوانان در قم و خراسان جنوبی نیز
هفته آینده برگزار میشود».
سرپرست فدراسیون کشتی همچنین ادامه
داد« :وظیفه ما این اســت که طبق تقویم مجمع
فدراســیون کار را ادامه دهیــم ،نباید فکر کنیم
در راس هرم چه کســی قــرار دارد .من بهعنوان
خدمتگزار این مســوولیت را پذیرفتهام و امیدوارم
ایــن دغدغهها هرچــه زودتر برطرف شــود اما با
توجــه به تالشها ،کادر فنــی تیمهای ملی نباید
دغدغهای برای انجام فعالیتها داشته باشند».
بنیتمیم درباره ماجرای گرفتن میزبانی جام
جهانی از ایران و ســپس دعوت دوباره کشورمان
به این مســابقات گفت« :زمانی که ما درخواســت میزبانی را داشتیم فقط جام
جهانی کشتی آزاد را درخواست دادیم .پیشنهاد ما این بود که زمان دیگری برای
برگزاری مســابقات در نظر گرفته شود اما اتحادیه جهانی نظر دیگری داشت که
روســیه بالفاصله درخواست جدیدی ارائه میدهد که با توجه به شرایط حاکم بر
فدراسیون ایران مورد موافقت قرار میگیرد».
او همچنین با اشــاره به تصمیمات اتخاذ شــده در نشســت کمیســیون
ورزشــکاران اتحادیه جهانی ادامه داد« :دودانگه کــه بهعنوان نماینده ما در آن
جلســه حضور داشــت با من تماس گرفت و گفت شــیوه حضور تیمها در جام
جهانی تغییر کرده و  5تیم برتر مســابقات جهانی به همراه یک تیم منتخب در
جام جهانی شــرکت میکنند که با توجه به ششــمی ایران در مسابقات جهانی
اســت ،وقتی دیدیم جزو شرکتکنندگان نیســتیم با توضیح دودانگه گفتیم که
اصرار ما بر میزبانی درســت نیست چون نمیتوانستیم شــرکت کنیم اما جای
تعجب این بود که بعد از این موضوع روسیه برای ما دعوتنامه فرستاد .اتفاقی که
خــارج از اصول اتحادیه جهانی رخ داد نه از طریق مرجع اصلی که ما به اتحادیه
نامه زدیم و دلیل این موضوع را جویا شدیم اما هنوز جوابی نگرفتهایم».
بنیتمیــم درخصــوص اینکــه آیا فدراســیون مشــکلی برای اعــزام به
تورنمنتهای بینالمللی با توجه به درخواست کادرهای فنی ندارد ،گفت100« :
درصــد بودجه خود را از کمیته ملی المپیک و بیــش از  95درصد بودجه را از
وزارت ورزش دریافت کردهایم و با چند درصد باقیمانده و همچنین حمایتهای
مالی اسپانسرها فکر نمیکنم تا مسابقات قهرمانی آسیا در چین مشکل بودجهای
برای اعزامها داشته باشیم».

پهلوان کشور جمعه مشخص میشود

مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور جمعه در کرج برگزار میشود.
رقابتهای کشتی پهلوانی قهرمانی کشــور روز جمعه در سالن انقالب کرج
برگزار میشــود تا پهلوان کشور و صاحب بازوبند پهلوانی مشخص شود .این
دوره از رقابتها یادواره پهلوان باشی علیرضا سلیمانی است .مرحوم سلیمانی
دارنده شــش بازوبند پهلوانی بود که اردیبهشت  1393درگذشت .سلیمانی
در مســابقات جهانی  1989مارتینی سوییس موفق شــد بروس بومگارتنر
قهرمان نامدار آمریکایی را شکســت دهد و تنها مدال طالی تاریخ کشــتی
ایران در سنگینوزن جهان را تصاحب کند .بومگارتنر دارنده  13مدال جهان
و المپیــک ( 9مــدال جهانی و  4مدال المپیک) بود کــه پیروزی در فینال
مسابقات جهانی  1989در آن زمان ،سلیمانی را به شخصیتی بسیار پرآوازه
تبدیل کرد .در حــال حاضر جابر صادقزاده دارنده بازوبند پهلوانی کشــور
است .او سال گذشته احمد میرزاپور را در دیدار فینال شکست داد .میرزاپور
در مســابقات امسال حضور ندارد چرا که بهخاطر دوپینگ ،دوران محرومیت
را طی میکند.
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مصاحبه و خبر

 2019با توجه به اینکه وزنهبرداری ایران رویدادهای
مختلــف و معتبــر بینالمللــی متعــددی همچون
مســابقات آســیایی ،رقابتهای جهانی و بازیهای
گزینشــی المپیک  2020توکیــو را پیش روی خود
دارد ،اینگونــه پیشبینی میشــود کــه رقابتهای
وزنهبرداری قهرمانی بزرگساالن کشور که قرار است
(یکم تا ششم بهمنماه جاری) در شهرستان امیدیه
و استان خوزستان برگزار شود ،نسبت به رقابتهای
مشابه در سالهای گذشته هم از نظر کیفی و هم از
لحاظ کمی در شــرایطی بهمراتب بهتر و باکیفیتتر
نســبت به سالهای گذشته برگزار شود .ضمن اینکه
اگرچه بــاز هم مســووالن برگزارکننده مســابقات
قهرمانــی کشــور و کادر فنی تیم ملــی تاکتیک و
طرحی کارآمد ندارند تا بهواسطه آن پای تعدادی از
ستارههای نامدار و شناختهشده وزنهبرداری ایران به
تخته مسابقات قهرمانی کشور باز شود ،اما امیدواریم
حداقل بر خالف ادوار گذشــته ،برخی از چهرههای
سرشــناس و مدالدار که هنوز ابتدای راه و مســیر
قهرمانی هســتند بهخاطر اینکه شــرایط رکوردی و
آمادگی خود را به کادر فنی تیم ملی نشان دهند در
این مسابقه معتبر داخلی روی تخته آمده و باعث باال
بردن سطح کیفی مسابقات امسال در امیدیه شوند.
تست دوپینگ برخی از مدعیان را فراری داد!
کمیته مســابقات فدراسیون وزنهبرداری چند
ماه قبل از شــروع مســابقات وزنهبرداری قهرمانی
کشــور بزرگســاالن صراحتــا اعالم کرد کــه قرار
است افســران نادو (ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ
ایران) در محل برگزاری مســابقات قهرمانی کشور
بزرگســاالن حضور داشته باشند و بهواسطه شرایط
موجود از قهرمانان و چهرههای شاخص این دوره از
مســابقات قهرمانی کشور آزمایش دوپینگ دریافت
کنند .همین موضوع یعنی حضور افســران کنترل
دوپینگ در مســابقات قهرمانی کشــور بزرگساالن
قطعا میتواند یکی از اهرمهای فشــاری باشد برای
برخی چهرههای شــاخص و مدعی که بهواســطه
شــرایط ویژهای که در دوره بدنسازی و آمادهسازی
خود دارند از ترس اینکه مبادا در آســتانه بازیهای
المپیک و رقابتهای آسیایی و جهانی سال  2019با
این نمونهگیری داخلی دچار چالش و بحران جدی
شوند ،از حضور در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی
کشور به هر شکل ممکن خودداری کرده و انصراف
دهند .البته قطعا حضور افســران نادو برای گرفتن
آزمایش دوپینگ از ورزشــکاران در حین برگزاری
مســابقات اتفاقی خوب و قابل تقدیر اســت ،زیرا با
اســتمرار در این خصوص میتــوان در رقابتهای
داخلی از شــیوع این پدیده شوم (دوپینگ) بهطور
جدی جلوگیری کرد ،امــا قطعا این اتفاق میتواند
عمل قوی بازدارندهای باشد برای وزنهبرداران مدعی
که قصد حضور در قهرمانی کشــور را داشتند اما با
این شــرایط خیلی برای وزنه زدن در این مســابقه
داخلی تمایلی نشان نمیدهند.

کشتی فرنگی و دغدغههای بیپایان

خبر

آزاد و فرنگی به استراحت
چند روزه میروند

پایان اردوی شاگردان
بنا و محمدی

مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی
آزاد و مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی
فرنگی تا روز جمعه به پایان میرســد.
آزادکاران پس از پشــت ســر گذاشتن
یک مرحلــه اردو ،مرحله دوم تمرینات
خود را از روز  10دی ماه در محل خانه
کشــتی عبدا ...موحد مجموعه ورزشی
آزادی تهران آغاز کردهاند و در این اردو
تمرینات متنوع فنی ،ایستگاهی ،هوازی
و بدنســازی در برنامه ملیپوشــان قرار
داشته است .مرحله دوم اردوی تیم ملی
کشتی آزاد روز جمعه  21دی ماه با یک
جلسه تمرین کشــتی زیر نظر غالمرضا
محمدی سرمربی تیم ملی و همکارانش
به پایان میرســد و اردونشینان مرحله
ســوم تمرینات خود را برای شرکت در
جام بینالمللی تختــی (روزهای  18و
 19بهمن ماه در کرمانشــاه) از  25دی
ماه آغــاز میکننــد .آزادکاران تا زمان
حضور در رقابتهای قهرمانی آســیا در
چین ( 3تا  8اردیبهشــت ماه سال )98
چند مرحله اردو و شــرکت در تورنمنت
بینالمللی جــام دانکلوف بلغارســتان
( 9تا  12اســفندماه) بهعنــوان یکی از
تورنمنتهای رنکینگ سیستم اتحادیه
جهانــی را در برنامه دارنــد .همچنین
نخســتین اردوی تیــم ملــی کشــتی
فرنگی هم امروز به پایان میرســد .این
اردو از  12دی در محــل خانه کشــتی
عبدا ...موحد مجموعه ورزشــی آزادی
تهران آغاز شــده بود و فرنگیکاران در
این چنــد روز تمرینات متنوع تکنیکی،
تاکتیکی ،ایســتگاهی و بدنسازی را زیر
نظــر محمد بنا ســرمربی تیــم ملی و
همکارانش پشت ســر گذاشتهاند .طبق
برنامهریــزی کادر فنــی دومین مرحله
اردوی فرنگــیکاران از روز  24دی ماه
آغاز میشــود و تا زمان حضور در سی
و نهمیــن دوره رقابتهــای بینالمللی
جام تختی که روزهای  4و  5بهمن ماه
برگزار میشود ،ادامه مییابد .تیم ملی تا
زمان اعزام به رقابتهای قهرمانی آســیا
در چین ( 3تا  8اردیبهشــت ماه ســال
 )98چنــد مرحلــه اردو و حضور در دو
تورنمنت بینالمللــی وهبی امره ترکیه
( 12تــا  14بهمن مــاه) و جایزه بزرگ
مجارســتان ( 4و  5اسفندماه) ،بهعنوان
یکی از تورنمنتهای رنکینگ سیســتم
اتحادیه جهانــی را در برنامه خود دارد.
رقابتهای کشــتی المپیک روزهای 12
تا  18مردادماه سال  99برگزار میشود
و آزادکاران تا زمان حضور در این رویداد
مهم حدود  19ماه زمان دارند.

آرزوی طالی المپیک بدون داشتن فینالیست در جهانی
محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

کشتی ایران این روزها با مشکالت
زیادی دســت و پنجه نرم میکند .عدم
برگزاری انتخابات ریاســت فدراسیون
کشــتی بعد از اســتعفای رسول خادم
یکی از این مشــکالت است اما در کنار
آن برخی مسائل هم هست که به یکباره
بــروز میکند و حواشــی را بــه وجود
میآورد که نشــاندهنده تالش برخی
از نزدیکان به کشــتی برای آسیب زدن
به این رشــته است؛ آن هم در شرایطی
که حمید بنیتمیم بهعنوان سرپرســت
فدراسیون کشــتی تمام تالش خود را
میکند تا آرامش در اردوی کشتی آزاد
و فرنگی برقرار باشد و مربیان تیم ملی
بتوانند کارهای خود را بدون کوچکترین
دغدغهای پیش ببرند.
از جملــه افرادیکــه بخصوص در
کشــتی فرنگی در حال شعلهور کردن
آتش اختالفات هستند ،اعضای شورای
فنیاند؛ اعضای مســتعفی که مشخص
نیســت به چــه دلیل و براســاس چه
نیازی دوباره برگشتند و سعی دارند در
کشــتی فرنگی باقی بمانند .افرادیکه
هدفشــان ماندن به هر قیمتی است و
حاضر نیستند از رفتارهای خود در چند
سال گذشته درس بگیرند .این افراد اگر
درست نتایج کشتی را بررسی میکردند
و مســوولیت خــود را در تصمیمــات
میپذیرفتند ،متوجه میشــدند که در
بســیاری از مشــکالت به وجود آمده
نقــش آنهــا کمتر از رییس مســتعفی
کشــتی نبوده اما مشخص نیست حاال
که رییس رفته این افراد چرا کشــتی را
رها نمیکنند که بروند؟
البتــه اگر بمانند و ســکوت را در
پیش بگیرند مشکلی نیست اما عجیب
اســت که با هزار و یک بهانه ماندهاند و
حرفهای شــگفتآوری را هم میزنند
و مدام سعی میکنند باری روی دوش
کادر فنــی تیــم ملی کشــتی فرنگی
بگذارنــد .در آخریــن اظهارنظری که
یکی از اعضای شــورای فنی انجام داده
ابراز امیدواری کــرده که در بازیهای
المپیــک  2020توکیو ،کشــتی ایران
حداقل دو فینالیســت داشته باشد! این
در حالی است که این فرد حتما به رغم
وظیفهای که در کشــتی فرنگی داشته
بررســی کرده و متوجه شده که کشتی
فرنگی ایران بعد از حمید ســوریان که
در مسابقات  2014به مدال طال رسید،
دیگــر نتوانســته به طالی مســابقات
جهانی برسد .بعد از آن هم در این مدت
فقط یک بار قاسم رضایی در مسابقات
جهانی  2015توانســته به فینال برسد

و این یعنی اینکه در  5ســال گذشــته
کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی
فقط  2فینالیســت داشته که یک طال
و یک نقره را از آن به دســت آورده که
البته این دو مدال را هم نفراتی گرفتند
که دیگــر در عرصــه قهرمانی حضور
ندارند .حال چگونه عضو شــورای فنی
کشــتی فرنگی مدعی است که کشتی
فرنگی میتواند دو فینالیســت داشته
باشد؟
در دو دوره گذشته مسابقات
جهانی کشتی فرنگی ایران
حتی یک فینالیست هم
نداشته و با چنین وضعی نگاه
به المپیک برای رسیدن به سه
مدال طال  یا داشتن حداقل دو
فینالیست حرفهایی است که
فقط برای محمد بنا و تیمش
حاشیه میسازد

تمام گرفتاریهای کشتی فرنگی در
سالهای گذشته و مشکالتی که گریبان
رسول خادم را گرفت به این برمیگشت
که از افرادی مشــورت گرفت که اصال
شناختی از ماهیت این رشته نداشتند.
ظاهرا پیشکســوت این رشته بودند اما
هیچ شناختی از این رشته نداشتند که
اگر داشتند حتما میدانستند ،در طول
تاریخ کشتی فرنگی ایران در مجموع 4
کشــتیگیر در فینال بازیهای المپیک
داشته که یکی رحیم علیآبادی در سال
 1978بوده و ســه نفر دیگر در ســال
 2012به فینال رســیدند ،حال چگونه
عضو شــورای فنی در  20ماه مانده به
بازیهای  2020توکیو با این پشــتوانه
حرف از رســیدن به فینال المپیک آن
هم در دو وزن میزند؟
در سال  2012کشتی فرنگی ایران
اگر توانست صاحب سه مدال طال شود،

اهدای مدالهای محجوب به حرم امام رضا(ع)

چندین ســال روی این کشــتیگیران
کار شــده بود و امید نــوروزی و حمید
ســوریان در ســالهای قبل از المپیک
بهعنوان قهرمانی جهان رســیده بودند
امــا حاال محمد بنا با اســتفاده از کدام
کشتیگیر باید به مدال المپیک برسد؟
کشتیگیرانی که در  10وزن ،یک برنز
را در مسابقات جهانی کسب کردند که
آن یک برنز هم به خاطر حاضر نشــدن
ماکسیم مانوکیان روی تشک به دست
آمد و گرنه معلوم نبود به دست بیاید.
در دو دوره گذشــته مســابقات
جهانــی کشــتی فرنگی ایــران حتی
یک فینالیســت هم نداشته و با چنین
وضعی نگاه به المپیک برای رســیدن
به ســه مدال طال یا داشــتن حداقل
دو فینالیســت حرفهایی اســت که
فقط برای محمد بنا و تیمش حاشــیه
میســازد .آیا دوباره قرار اســت برای
محمد بنا حاشــیه درســت شــود تا
نتوانــد کار خود را به بهترین شــکل
ممکن انجام بدهد؟ بعید اســت کسی
فشــارهایی را که از سوی همین افراد
قبل از بازیهای المپیک ریو به محمد
بنا و تیمش وارد شــد را فراموش کرده
باشــد .اگر این افــراد میخواهند در
کنار کشــتی باقی بمانند ،بهتر است با
ســکوت خود به تیم کمک کنند .این
افراد قبل از این مشــورتهای خود را
ارائه کردهاند و نتایجی که به آن اشاره
شد همه حاصل همین مشورتها است.
اینگونــه اظهارنظرهــا زحمــات
سرپرســت فدراســیون را هم که مدام
در تــاش اســت تا با همــه کمبودها
مشکالت حاشــیهای را کاهش دهد ،از
بین میبرد .فدراسیون کشتی از زمان
اســتعفای رســول خادم با مشکالت
زیادی روبهرو بوده با این حال بنیتمیم
ســعی کرده آرامش به اردوی تیم ملی
برگردد که تــا حدودی هم موفق بوده
اما حاال چــرا برخــی میخواهند این
آرامش را بر هم بزنند؟
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میخواستم مثل تختی باشم

قهرمان ســنگینوزن جودوی کشــورمان ســه مدال خوشرنگ خود را امروز
(پنجشــنبه) به موزه حرم مطهر امام رضا(ع) تقدیم میکند .با توجه به درخواســتی
که محجوب هشــت ماه پیش به مسووالن فرهنگی آســتان مطهر امام رضا(ع) ارائه
کــرده بود ،تصمیــم گرفته تعدادی از مدالهــای خود را به موزه حــرم مطهر امام
رضا(ع) اهدا کند .محجوب مدال طالی مســابقات قهرمانی آســیا ،طالی کاپ آزاد
اروپــا و مدال نقره گرندپری ترکیه را به موزه حرم مطهر امام رضا(ع) تقدیم میکند.
جواد محجوب با اشــاره به برگزاری مراســم اهدای
مدالهایش بــه حرم امام ثامنالحجج(ع) گفت« :در
دوران کودکــی وقتی برای زیارت به حرم مطهر امام
رضا(ع) میرفتــم و وقتی در موزه مدالهای پهلوان
احمد وفادار و غالمرضا تختی را میدیدم ،دوســت
داشــتم من هم مثل تختی شــوم و مدالهایم را به
حرم امام رضا(ع) تقدیم کنم .همیشــه پیش خودم
اینطــور فکر میکردم که آیا میشــود یک روز من
هم بتوانم مدال کســب کنم و مدالم را به موزه حرم
امام رضا(ع) تقدیم کنم؟ حاال خوشحالم از اینکه به
آرزویم رســیدهام ».او در ادامه صحبتهایش گفت:
«هشــت ماه پیش چنین تصمیمی را گرفتم و دوســت داشتم مدال طالی مسابقات
جهانی و بازیهای آســیایی اندونزی را به موزه حرم اهدا کنم اما متاســفانه بهخاطر
مصدومیتهایــی کــه برایم پیش آمده بود ،این فرصت را از دســت دادم .من همان
هشــت ماه پیش درخواستم را به مســووالن موزه آستان ارائه کرده بودم و حاال قرار
اســت امروز (پنجشــنبه) مدالهایم را به موزه حرم تقدیم کنم .البته شنیدهام قرار
است خانواده بیتا ...عباسپور نیز مدالهای او را به موزه حرم اهدا کنند .انشاءا ...که
خدا کمک کند قهرمان المپیک بشــوم و مدال المپیکم را به موزه حرم تقدیم کنم».
محجوب در پاســخ به این سوال که شــنیده شده احتمال دارد بهدلیل مصدومیت از
دنیای قهرمانی خداحافظی کنید ،ادامــه داد« :نه تصمیمی برای خداحافظی ندارم،
هنوز با سنگینوزنهای دنیا کار دارم و باید از آنها انتقام بگیرم و حاال حاالها من در
جودوی دنیا کارهای زیادی برای انجام دادن دارم».

ن
مربیان ادواری بهجای بیرانوند هدایت فنی وزنهبرداران جوا 
را در دست گرفتند

آغاز اردوی جهانی جوانان بدون حضور سرمربی!

ایران ورزشی -شــروع مجدد مرحله دوم اردوی آمادهسازی وزنهبرداران جوان
برای جهانی شــدن بدون حضور ســرمربی تیم انجام شــد! مرحلــه دوم تمرینات
آمادهســازی تیم وزنهبرداری جوانان برای حضور در مســابقات جهانی  2019فیجی
در حالی از روز گذشــته (چهارشــنبه  19دیماه) آغاز شد که گویا باز هم قرار است
این اردو بدون حضور مستمر محسن بیرانوند دبیر فدراسیون و سرمربی تیمهای پایه
برگزارشــود .مرحله دوم اردوی تیم ملی جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات
جهانــی فیجی از دیروز (چهارشــنبه  19دیمــاه) در اردوگاه تمرینی تیمهای ملی
واقع در ورزشــگاه آزادی تهران آغاز شد .بر همین اساس و بنابر اعالم کادر فنی تیم
وزنهبرداری جوانان کشــورمان ،بهترتیب مهدی دویرانی ،حسین نجفی ،امیر عزیزی
(زنجان) ،بهرام حریرچی ،یاشــار میرزایی ،ابوالفضل موسوی (فارس) ،افشین طاهری
(خوزســتان) ،رضا حســنزاده (مازندران) ،آرمین عباسی ،علی قاســمی (اردبیل)،
حســین ترکاشوند ،احســان موســوی (تهران) ،روحا ...بیرالوند (لرســتان) ،محمد
حسینی (آذربایجان شرقی) ،محمد فتاحی (کرمانشاه) و علیرضا لطفی (ایالم) نفرات
دعوتشــده به این مرحله از اردوها هســتند .الزم به توضیح است در این مرحله از
اردوی آمادهسازی مثل مرحله قبلی گویا قرار است تمرینات آمادهسازی وزنهبرداران
جوان و آیندهســازان تیم ملی وزنهبرداری کشــورمان بهجای اینکه بهصورت مستمر
تحت نظر سرمربی تیم یعنی محسن بیرانوند باشد ،با هدایت فنی مربیان ادواری تیم
یعنی شــاهو جوانمردی و حمید ملکی تدارک و صورت بگیرد ،زیرا بیرانوند بهخاطر
اینکه در چند پســت کلیدی مثل دبیرکلی فدراســیون وزنهبرداری و ریاست کمیته
آموزش و مربیان مســوولیتهایی حساس دارد ،بهواســطه ترافیک کاری باال خیلی
فرصت حضور مستمر و پیگیری شــرایط تمرینی وزنهبرداران جوان در تیمهای پایه
را ندارد ،به همین دلیل او چارهای جز واگذاری بیشــتر اختیارات فنی و تمریندهی
تیم جوانان به مربیان این رده ســنی ندارد .به هر روی مسابقات وزنهبرداری 2019
جوانان جهان قرار اســت  11تا  18خردادماه سال  98در کشور فیجی برگزار شود و
تیم وزنهبرداری جوانان ایران بهعنوان یکی از مدعیان اصلی کســب عنوان قهرمانی
باید خود را مهیای حضور در این رویداد مهم جهانی درسال  2019کند.

آغاز اردوی تیمملی تکواندو از  ۲۹دی

خدابخشی به اردو دعوت شد

پــس از اعالم نظر پزشــک متخصص،
مهدی خدابخشی نیز میتواند تمرینات خود
را در کنار دیگر نفرات راهیافته به اردوی تیم
ملی آغاز کند.
بیســت و چهارمیــن دوره مســابقات
قهرمانی جهان  ۲۵تا  ۲۹اردیبهشتماه سال
آینده به میزبانی «منچستر» انگلیس برگزار
میشود .اردوی نفرات راهیافته به تیمملی از
روز شنبه  ۲۹دیماه با حضور  ۳۳تکواندوکار
در مرکز جهانی تکواندو آغاز میشود.
بــا اعــام فرهادیان رییس ســازمان
تیمهــای ملــی ،مهدی خدابخشــی که در
جریان برگزاری مســابقات آزاد کشوری از
ناحیه دســت آسیب دیده بود با نظر پزشک
متخصص جواز حضور در اردو را کسب کرد.

حمیدرضا صــدری ،علی صالحــی ،آرمین
هادیپور ،آرش صالحینژاد ،ابراهیم صفری،
محمدحســن پلنگافکن ،حسین طالبپور،
محمد کاظمی ،سروش احمدی ،حمیدرضا
هادیان ،آریان محمدی ،امیرحســین خانلو،
محمدمهدی عمــادی ،اســماعیل مردانی،
میرهاشــم حســینی ،امیرمحمد بخشــی،
سیداحمد خســروفر ،امیررضا نیکسیرت،
علی اشکوریان ،محمدحسین یزدانی ،مهدی
جاللی ،عرفان ناظمــی ،مهران برخورداری،
محمدعلــی خســروی ،محمدرضــا خانی،
امیدرضا چیتســاززاده ،نیما مهرعلی ،علی
نجفی ،سعید رجبی ،سیاوش فخرایی ،سجاد
مردانی و حسین قربانزاده نفرات دعوتشده
به اردوی تیم ملی هستند.

