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انتخاب پهلوان ایران با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور

صادقزاده ،کنار میران در یکقدمی سلیمانی

مصاحبه

رییس فدراسیون بوکس:

هیچ اطالعی از استعفای
 4عضو هیات رییسه ندارم!

عکس :علیرضا اکبری

حســین ثــوری ،رییس فدراســیون
بوکس اعتقاد دارد که غیبت اعضای هیات
رییسه در آخرین جلسه با هماهنگی بوده و
هیچ چیزی در خصوص استعفای این اعضا
نشنیده است!
حســین ثــوری در خصــوص حضور
آدام کوشیر ،مدرس لهســتانی فدراسیون
جهانــی بوکس در ایران میگوید« :مدرس
فدراســیون جهانــی بامــداد روز جمعــه
گذشته وارد ایران شد و از دیروز دورههای
بازآموزی و استاژ فنی را به مدت  8روز در
تهران آغاز کرده اســت .قرار است در این
استاژ فنی حدود  50تا  55مربی از سراسر
کشور حضور داشــته باشند و در دورههای
تئــوری ،عملی ،طراحــی تمرین و اصالح
تکنیک و تاکتیک شرکت کنند».
ثوری در خصوص برگزاری مســابقات
درون اردویی تیم ملی بزرگساالن در اواخر
هفته گذشته معتقد است« :در حال حاضر
 42بوکسور در اردوی تیم ملی حضور دارند
و نیاز است به سمتی حرکت کنیم تا تعداد
نفــرات را نهایتا به  20تــا  30نفر تقلیل
بدهیم .ما باید دو تیم خوب را برای حضور
در مســابقات مجارســتان و چابهار آماده
کنیم و رفته رفته به سمتی حرکت کنیم تا
برنامههای خود را برای حضور در مسابقات
قهرمانی آســیا و کسب ســهمیه المپیک
طراحــی کنیم .با توجه به صحبتهایی که
در گذشته انجام دادیم ،بسته تشویقی برای
نفرات طالیی مســابقات قهرمانی کشور در
نظرگرفتیم.
بر اساس این سیاست تمامی قهرمانان
این مســابقات بــه تورنمنت مجارســتان
که  10بهمنماه تدارک دیده شــده اعزام
میشوند».
ثوری در خصــوص غیبت چهار عضو
هیات رییسه فدراسیون بوکس در آخرین
جلســه هیات رییســه این فدراسیون نیز
اعتقاد دارد« :نمیدانــم بعضیها به دنبال
چه چیزی هســتند اما مطمئن باشید هیچ
اختالفی در هیات رییســه وجــود ندارد.
حسین نهرودی ،سیامک صالحی و منوچهر
مقصــودی قبل از برگزاری جلســه هیات
رییسه با من تماس گرفتند و اعالم کردند
به دلیل مشــکالت کاری امکان حضور در
جلسه را ندارند .این نفرات حتی درخواست
کردند اگر امکان دارد جلســه روز دیگری
برگزار شــود امــا با توجه بــه برنامهریزی
صــورت گرفته این امکان وجود نداشــت.
ســیامک صالحی نیز قبل و بعد از جلســه
با من تماس گرفت و مشکلی وجود ندارد.
در خصوص شایعه استعفای این نفرات نیز
هیچ اطالعی ندارم».

پهل
ا وانی
ز
تا دیروز
ا
مروز

مسابقات کشــتی پهلوانی قهرمانی کشور در ســال  97به میزبانی کرج برگزار شد تا پهلوان ســال  97ایران هم معرفی
شــود .مســابقاتی که در نهایت با برتری جابر صادقزاده به پایان رســید تا او برای پنجمینبار بازوبند پهلوانی را به بازو
ببنــدد و در یکقدمی پهلوان باشــی ایران قرار بگیرد .مرحوم علیرضا ســلیمانی با شــش بار انتخاب شــدن بهعنوان
پهلوان ایران رکورددار اســت اما صادقزاده جوان مازندرانی کشــتی ایران این شــانس را دارد که بــه رکورد علیرضا
ســلیمانی برســد یا حتی از رکورد او هم بگذرد .او در عین جوانــی یکی از رکوردداران گرفتن بازوبند پهلوانی اســت.

ایران ورزشــی -تاریخ ورزش ایران پهلوانان
زیادی را بــه خود دیده اســت .نامآورانی که از
ســال  1323به طور رســمی بازوبند پهلوانی را
بــه بازو بســتند و نام پهلوانی را به ســینه خود
زدند .افرادیکه نامشان همیشه در تاریخ ورزش
ایران و بخصوص کشتی خوش درخشیده است.
از مصطفی طوســی که به طور رســمی در سال
 1323برای نخستینبار بازوبند پهلوانی را به بازو
بســت تا مرحوم عباس زندی و مرحوم غالمرضا
تختی که در این عرصه ســرآمد هســتند25 .
پهلوان به طور رســمی بازوبند پهلوانی را در 74
سال برگزاری این مسابقات به دست آوردهاند.

از پوریای ولی تا سید حسن رزاز

انتخاب پهلوان در ایران تاریخ بسیار زیادی
دارد و نام بسیاری در تاریخ ایران بهعنوان پهلوان

جایزه۳۵میلیونی
براینفراتبرتر
سنگین وزن

مطرح شــده اســت .از پهلوان فیله همدانی در
ســده هفتم هجری گرفته تا پهلوان محمود بن
ولیالدیــن خوارزمی معروف بــه پوریای ولی در
سده هشــتم و یا پهلوان سیدحسن رزاز معروف
به پهلوان شــجاعت در ســده ســیزدهم به بعد
نامشــان در تاریــخ کهن ایران میدرخشــد اما
انتخاب پهلوان در ایران به طور رســمی و اهدای
بازوبند پهلوانی به پهلوان ایران به ســال 1323
برمیگردد.

تختی سرآمد همه

در بین رکوردداران کســب بازوبند پهلوانی
تعدادی از نامآوران ورزش ایران هســتند که سه
بار توانستند به این مهم برسند .مصطفی طوسی
نخستین کسی است که سه بار بازوبند را به بازو
بســت .او در ســالهای  1324 ،1323و 1325

نفرات اول تا ســوم مسابقات ســنگین وزن رقابتهای
پهلوانی قهرمانی بزرگساالن کشور جایزه  ۳۵میلیونی دریافت
کردند .در پایان رقابتهای کشتی پهلوانی بزرگساالن کشور
در مجموعه انقالب کرج ،فدراسیون کشتی به جابر صادقزاده
از مازندران ،امیر محمدی از خراســان شمالی و علیمحمد
نوروزی از تهران نفرات اول تا ســوم این رقابتها به ترتیب

حمیده عباسعلی اعزام می شود

بهخاطر کمبود منابع مالی

حسنیپور در تورنمنت پاریس ملیپوشان
کاراته را همراهی نمیکند

سعید حســنیپور مربی تیم ملی کاراته کشــورمان بهخاطر محدودیتهای
مالی در نخســتین مرحله لیگ جهانــی کاراتهوان در پاریــس تیم ملی را
همراهی نمیکند.
نخســتین دوره لیگ جهانی کاراتــهوان  2016به میزبانی پاریس فرانســه
و بــا حضور  776کاراتهکا از  82کشــور طی  3روز برگزار خواهد شــد که
نمایندگان کشــورمان در دو بخش مردان و بانوان در این پیکارها شــرکت
میکننــد .تیم ملی کاراته کشــورمان نیز با ترکیــب  7ملیپوش در بخش
مردان و  5نماینده در بخش بانوان در این رقابت معتبر شرکت میکند .البته
طبق گفته مسووالن فدراســیون کاراته کشورمان ،سعید حسنیپور قهرمان
بازیهای آســیایی اینچئــون که بهعنوان یکی از مربیــان تیم ملی در کنار
ملیپوشان حضور داشته است ،در این رقابتها بهخاطر کمبود منابع مالی و
محدودیتهای موجود ،تیم ملی را همراهی نمیکند اما این مربی در مرحله
بعدی مســابقات لیگ جهانی در کشــور امارات کنار تیم ملی حضور خواهد
داشت.
اردونشــینان ملیپوش کاراته ایران قرار است پیش از حضور در لیگ جهانی
فرانسه برای برگزاری اردوی مشترک ،بامداد پنجشنبه  27دیماه عازم ایتالیا
و پس از  5روز تمرین ،راهی پاریس شوند.

 10 ،20و  5میلیون تومان جایزه نقدی اهدا کرد .نفر اول این
وزن ،جابر صادقزاده بازوبند پهلوان کشور در سال  ۹۷را نیز
دریافت کرد و قهرمانان اوزان شــشگانه نیز جواز حضور در
مســابقات بینالمللی جام تختی را کسب کردند .رقابتهای
کشــتی پهلوانی بزرگساالن قهرمانی کشــور یادواره پهلوان
باشــی علیرضا سلیمانی روز جمعه با حضور  ۱۶۰کشتیگیر

رکوردداران پهلوانی

در طول تاریخ  74ســاله برگزاری مسابقات
پهلوانــی ایران علیرضا ســلیمانی با شــش بار
قهرمانــی و بســتن بازوبند پهلوانی بیشــترین
عنوان را به خودش اختصاص داده است .علیرضا
ســلیمانی که در سال  1989تنها طالی سنگین
وزن تاریخ کشــتی آزاد را به دســت آورده بود،
شش بار هم بازوبند پهلوانی را به بازو بست .البته
او برای به دست آوردن این شش بازوبند یکدهه
زحمت کشید .سلیمانی که لقب پهلوان باشی را
به خودش اختصاص داده اســت ،برای نخستین
بار در ســال  58این بازوبند را به دســت آورد و
ششــمین و آخرین بازوبند خود را هم در ســال
 69به دست آورد .او ســال  68توانست قهرمان
جهان شود .سلیمانی در سالهای ،۱۳۶۱ ،۱۳۵۸
 ۱۳۶۵ ،۱۳۶۴ ،۱۳۶۲و  ۱۳۶۹پهلوان ایران نام
گرفــت .بعد از ســلیمانی ســالها عباس زندی
رکــورددار پهلوانی در ایران بــود .پهلوان عباس
زنــدی در ســالهای  ۱۳۳۳ ،۱۳۳۲ ،۱۳۲۸و
 ۱۳۳۴به بازوبند پهلوانی رسیده بود .سیدمحمود
میــران جودوکای نامدار ایــران هم تقریبا چهل
ســال بعد توانست رکورد پهلوان زندی را بشکند
و با  5دوره قهرمانی باالتــر از زندی قرار بگیرد.
رکوردی که حاال یک شــریک پیدا کرده است و
جابر صادقزاده توانســت با قهرمانی در مسابقات
پهلوانی سال  97برای پنجمینبار بازوبند پهلوانی
را بــه بازو ببندد .حاال صادقزاده در کنار محمود
میران قرار گرفته و یک قهرمانی دیگر تا رسیدن
به رکورد ســلیمانی فاصله دارد .صادقزاده برای
نخستینبار در سال  91به بازوبند پهلوانی رسید
اما در ســالهای  92و  93بازوبند را به میرزاپور
و پرویز هادی داد وگرنه االن از رکورد ســلیمانی
هم رد شده بود.

از سراسر کشــور در  ۶وزن در مجموعه ورزشی انقالب کرج
برگزار شد و جابر صادقزاده با برتری مقابل امیر محمدی در
مسابقات دسته  +۱۰۰کیلوگرم کشتی پهلوانی برای دومین
سال پیاپی صاحب بازوبند پهلوانی شد .بازوبند پهلوان کشور
در سال  97توسط خانواده معظم شهیدان یساولی بر بازوی
جابر صادقزاده بسته شد.

فتیله پیچ

با تصمیم «محمد بنا» ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی ایران،
فرنگیکاران ملیپوش از روز  10بهمنماه دوباره به اردو میروند.
مرحله نخســت اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی که در واقع نخستین
برنامه محمد بنا در بازگشــت مجدد او به کشــتی بود ،روز پنجشنبه هفته
گذشته بعد از  ۱۱روز تمرین کشتیگیران به پایان رسید .طبق گفته محمد
بنا کشــتیگیرانی که قرار است در رقابتهای بینالمللی جام تختی شرکت
کنند ،تمرینات خود را به صورت شــخصی دنبــال میکنند و مرحله جدید
اردوی تیم ملی کشــتیفرنگی برای حضور در مســابقههای کشتی قهرمانی
آســیا در چین از روز  ۱۰بهمنماه آغاز میشود .محمد بنا در اینباره گفت:
«قرار شــد کشــتیگیران برای جام تختی مســتقیما از شهرشان به محل
برگزاری رقابتها در شهرســتان اندیمشــک ســفر کنند .این رقابتها در
روزهای  4و  5بهمنماه برگزار میشود».
بنا همچنیــن ادامه داد« :نفراتــی که قرار اســت در رقابتهای
بینالمللــی جام وهبی امره در ترکیه شــرکت کننــد ،به همراه چند
کشــتیگیر دیگــر که از قبل معاف شــدهاند ،در جام تختی کشــتی
نمیگیرند».

فرنگیکاران اعزامی به جام وهبی امره معرفی شدند

عبدولی و جوانان در راه ترکیه

ترکیب تیم منتخب کشــتی فرنگــی ایران برای اعزام بــه رقابتهای
بینالمللی جام وهبی امره در ترکیه اعالم شد.
محمــد بنا نفــرات اعزامی به مســابقات
بینالمللــی در ترکیه را معرفــی کرد .تیمی با
تلفیقی از جوانان و نفرات نامدار و باتجربه که از
بین آنها یک تیم خوب برای مسابقات قهرمانی
آسیا انتخاب میشود.
در ترکیب تیم کشــتیفرنگی در وزن 55
کیلوگــرم پویا ناصرپــور ،در وزن  60کیلوگرم
مهــدی محســننژاد ،در وزن  63کیلوگــرم
محمدجواد رضایی ،در وزن  67کیلوگرم حامد
تاب ،در وزن  72کیلوگــرم امین کاویانینژاد،
در وزن  77کیلوگرم پژمان پشتام ،در وزن 82
کیلوگرم ســعید عبدولی ،در وزن  87کیلوگرم
محمدهادی ساروی و در وزن  97کیلوگرم علیاکبر حیدری حضور دارند.
همچنین محمد بنا برای وزن  130کیلوگرم هم تصمیم دارد از بین سه
کشتیگیر یک نفر را برای ترکیه انتخاب کند.
قرار اســت کادر فنی پس از ارزیابی وضعیت آمادگی شهاب قورهجیلی
در جام تختی از بین قورهجیلی ،امیر قاسمی منجزی و علیاکبر یوسفی یک
نفر را به این رقابتها اعزام کند .ضمنا با تصمیم کادر فنی به اســتثنای وزن
 130کیلوگرم ،ســایر نفرات از حضور در رقابتهــای بینالمللی جام تختی
معاف هســتند و اردوی تیــم اعزامی به ترکیــه از روز  6بهمن ماه در خانه
کشتی آغاز میشود.

مسابقههای کشتیفرنگی قهرمانی روسیه

ستارههای تزار در کالینگراد سر شاخ میشوند

مســابقههای کشتیفرنگی قهرمانی روســیه در روزهای  27دی تا اول
بهمن ماه در شــهر کالینگراد این کشور برگزار
میشود.
با تصمیم «گوگی گوگیاشویلی» سرمربی
تیم ملی کشــتیفرنگی روسیه همه مدالآوران
طال در مســابقههای قهرمانی  2018جهان در
بوداپســت مجارستان از حضور در این رقابتها
معاف هســتند و در دو تورنمنــت بینالمللی
مجارستان و بالروس شرکت میکنند .تیم ملی
کشــتیفرنگی روسیه در مســابقههای جهانی
مجارستان توســط ســرگئی امیلین ،استپان
ماریانیان ،آرتم ســورکوف ،الکساندر چهرکین،
موسی اولویف و سرگئی سیمینوف در وزنهای  97 ،77 ،67 ،63 ،60و 130
کیلوگرم به مدال طال دست یافت.

برای رفع فیلترینگ کاربران ایران از سوی  IWFفدراسیون دیر ،اما نامه نوشت

ترکیب کاراتهکاهای اعزامی به فرانسه مشخص شد
ترکیــب تیمهای ملی کاراته ایران بــرای اعزام به رقابتهای لی 
گ
جهانی کاراتهوان فرانسه در ســال  2019در شرایطی معرفی شد که
حمیده عباسعلی غایب اردوهای آمادهسازی بانوان نیز مجوز حضور در
این رقابتها را دریافت کرد!
کادرفنــی تیمهای ملی کاراته مردان و بانوان ترکیب کاراتهکاهای
ایران برای حضور در نخســتین مرحله مسابقات لیگ جهانی کاراتهوان
 ۲۰۱۹در شهر پاریس کشور فرانسه را معرفی کردند.
برهمین اســاس؛ ترکیب تیمهای ملی کاراته ایران برای اعزام به
گ جهانی کاراتهوان فرانســه در سال  2019در شرایطی
رقابتهای لی 
معرفی شــد که حمیده عباسعلی غایب اردوهای آمادهسازی بانوان نیز
مجوز حضور در این رقابتها را نیز دریافت کرد!
بنابراین گزارش ،شــهرام هروی ســرمربی تیم ملی کاراته مردان
کشورمان به ترتیب اسامی امیر مهدیزاده،
سامان حیدری ،مهدی خدابخشی ،ذبیحا...
پورشیب ،بهمن عسگری ،هامون درفشیپور
و ســجاد گنج زاده را بهعنــوان  7نماینده
کاراته کشــورمان در بخــش مردان معرفی
کرد تــا در رقابتهای کاراته وان فرانســه
بــه نمایندگی از کاراته ایــران روی تاتامی
مسابقات حاضر شوند.
همچنین ســتاره موسوی سرمربی تیم
ملی بانوان نیز پس از بررســیهای الزم در
خصوص اینکــه چه نفراتی بــه رقابتهای
کاراته وان فرانســه اعزام شــوند به ترتیب
ســارا بهمنیار ،طراوت خاکسار ،شیما آل سعدی ،رزیتاعلیپور و حمیده
عباســعلی را بهعنوان  5نماینده کاراته بانــوان ایران برای اعزام به این
رقابت معتبر بینالمللی گزینش کرد.
نکته قابل توجه پیوســتن حمیده عباسعلی به تیم ملی بانوان در
شــهر پاریس است .او به دلیل حضور در خارج از کشور زمان اعزام تیم
ملی در ایران نیســت و تنها به فرانسه میرود .کاراتهکای سنگین وزن
بانــوان در اردوهای تیم ملی که برای حضــور در این رقابتها برگزار
میشــود نیز حضور نداشت و با این حال در ترکیب اعزامی تیم بانوان
حضور دارد.
اردونشــینان تیم ملی پیش از حضور در لیگ جهانی فرانسه طبق
دعوت فدراسیون کاراته ایتالیا ،برای برگزاری اردویی مشترک با تیمهای
ایتالیا و ژاپن بامداد پنجشــنبه  ۲۷دی ماه عازم ایتالیا میشــوند .این
اردو پنج روز ادامه دارد و کاراتهکاها پس از آن راهی پاریس میشوند.
لیگجهانی کاراته وان فرانسه با حضور  ۷۷۶کاراتهکا از  ۸۲کشور،
طی  ۳روز برگزار میشود.

شمسی ســه بار بازوبند پهلوانی را به بازو بست
که گفته شــده در ســال  24نبــرد او با پهلوان
ابوالقاسم ســخدری برای بازوبند پهلوانی دو روز
طول کشیده است! بعد از طوسی نوبت به جهان
پهلوان احمد وفادار چوخهکار ،نامدار خراســانی
رسید که در ســالهای  ۱۳۳۰ ،۱۳۲۹و ۱۳۳۱
توانست سه بار پیاپی این بازوبند را به بازو ببندد.
بعد از وفادار بازوبند پهلوانی برای سه سال
پیاپی به کسی رســید که واقعا شایستگی آن را
به معنای واقعی کلمه داشت .غالمرضا تختی در
سالهای  ۱۳۳۷ ،۱۳۳۶و  ۱۳۳۸پهلوان ایران نام
گرفــت که این نام تا ابد برای او ماند و در واقع با
نام تختی کلمه پهلوان معنا پیدا کرد .هیچیک از
پهلوانان نامشان به اندازه غالمرضا تختی در طول
تاریخ ماندگار نشد.
بعد از تختی ســالها طول کشید تا باز هم

بعد از وفادار
بازوبند
پهلوانی برای
سه سال
پیاپی به کسی
رسید که واقعا
شایستگی
آن را به
معنای واقعی
کلمه داشت.
غالمرضا تختی
در سالهای
۱۳۳۷ ،۱۳۳۶
و ۱۳۳۸
پهلوان ایران
نام گرفت که
این نام تا ابد
برای او ماند
و در واقع
با نام تختی
کلمه پهلوان
معنا پیدا
کرد .هیچیک
از پهلوانان
نامشان به
اندازه غالمرضا
تختی در طول
تاریخ ماندگار
نشد

پهلوانی سه بار به این بازوبند برسد .پهلوان حمید
قشنگ در سالهای  ۱۳۷۸ ،۱۳۷۷و  ۱۳۸۱سه
بار این بازوبند را به بازو بســت اما نتوانست این
ســه دوره را پیاپی تکرار کند و در سالهای 79
و  80این بازوبنــد را به محمود محمدی و امین
رشــید لمیر داد .تقریبا یک دهه طول کشید تا
آرش مردانــی در ســالهای  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹و
 ۱۳۹۰ســه بار این بازوبند را به دســت آورد تا
آخرین کسی باشد که سه بار به بازوبند پهلوانی
رسیده است.

آغاز اردوی فرنگیکاران از  10بهمن

5

رزمی

گزارش

نوشدارو بعد از مرگ سهراب!

برای حضور در رقابتهای
جهانی هلند

کمانداران معلول در
کیش اردو میزنند

دومیــن اردوی تیــم ملــی
تیروکمان معلوالن برای شــرکت
در مســابقات قهرمانی جهان در
هلند از ســوم بهمن بــه میزبانی
جزیره کیش برپا میشود.
مجیــد کهتــری ســرمربی
تیــم ملی تیروکمــان جانبازان و
معلوالن ایــران در خصوص این
اردوی آمادهســازی معتقد است:
«نخســتین اردوی کمانــداران
معلول بعد از بازیهای پاراآسیایی
جاکارتا از اواسط دی ماه در زمین
چمن شماره دو مجموعه ورزشی
شهید شیرودی آغاز شد و جمعه
گذشــته  ۲۱دی به پایان رسید.
همچنیــن به خاطر ســردی هوا
و جلوگیــری از افــت عملکــرد
کمانــداران طــی رایزنــی که با
موسســه فرهنگی ورزشی کیش
داشتیم ،قرار است دومین اردوی
کمانداران معلول از ســوم بهمن
مــاه در کیش برپا شــود و تا ۱۴
بهمن ادام ه پیدا کند».
کهتری ادامه میدهد« :کیش
دارای زمیــن چمــن و خوابگاه
مناســبی است و ما میتوانیم هم
از نظر بدنسازی و هم از بعد فنی
روی کمانــداران کار کنیــم .در
این اردو ســعی کردیم همان ۱۶
کمانداری که در اردوی اول حضور
داشتند به دومین اردو نیز دعوت
شوند تا از بین این  ۱۶کماندار در
پایان ســومین اردو که در اسفند
ماه برگزار میشــود ۱۴ ،نفر را در
صــورت صالحدید فدراســیون و
کمیته ملی پارالمپیک به جهانی
هلند اعزام کنیم».
رییــس انجمــن تیروکمان
معلوالن با اشــاره به برگزاری دیر
هنگام اردوی کمانــداران معلول
بعــد از بازیهــای پاراآســیایی
جاکارتا ،معتقد است« :با توجه به
اینکه مســابقات هلند سال آینده
در خرداد ماه برگزار میشــود و
ما زمان کمی برای آمادهســازی
کمانــداران داریــم ،در نتیجه در
فصل زمســتان که معموال برای
بدنســازی اســت کمانداران را از
نظر تکنیــک و تاکتیک نیز آماده
میکنیــم تا بهتریــن کمانداران
خود را برای جهانی هلند گزینش
کنیم».

ایران ورزشــی -علی مرادی رییس
فدراســیون وزنهبرداری ایــران در حالی
از ارســال نامهای رســمی به فدراسیون
جهانی بابت حل مشــکل کاربران ایرانی
بــرای شــرکت در نظرســنجی برترین
وزنهبردار ســال جهان خبر میدهد که
تقریبا چند روزی از زمان آغاز رایدهی
به کاندیداهای کســب عنــوان بهترین
وزنهبردار مرد و زن ســال  2018جهان
میگذرد.
ســرانجام بعد از گذشــت چند روز
از شــروع زمان رایدهی به کاندیداهای
برتر ســال  2018وزنهبرداری جهان در
دو بخش (مــردان و زنان) ،مســووالن
فدراســیون وزنهبــرداری ایــران به یاد
نامهنگاری رســمی و مکتــوب با تاماش
آیان رییس فدراسیون جهانی وزنهبرداری
افتادند.
دســتاندرکاران فدراســیون
وزنهبــرداری حاال بعد از گذشــت چند
روز از رایگیری بهترین وزنهبردار ســال
 2018جهان ســرانجام تصمیم گرفتند
بــا اعتراض به این موضــوع که چرا حق
مســلم و قانونی عالقهمندان و مخاطبان
به وزنهبرداری در ایران در این رایگیری

نادیده گرفته شده است ،نسبت به فیلتر
شــدن ســایت فدراســیون جهانی و از
دســترس خارج کردن آن برای کاربران
ایرانــی به رییــس فدراســیون جهانی
وزنهبرداری گالیه و انتقاد کنند! اقدام به
نامهنگاری و مکاتبه رسمی با فدراسیون
اقدام به نامهنگاری و مکاتبه رسمی
با فدراسیون جهانی وزنهبرداری
(البته اگرچه خیلی دیر صورت
گرفته و امکان دارد خیلی ترتیب
اثری هم روی آن اعمال نشود) اما
به هر ترتیب میتواند پیشزمینهای
موثر باشد برای اینکه در آینده
مجددا با یک چنین شرایط مشابهی
مواجه نشویم.

جهانی وزنهبــرداری (البته اگرچه خیلی
دیر صورت گرفته و امــکان دارد خیلی
ترتیب اثری هم روی آن اعمال نشــود)
اما به هــر ترتیب میتواند پیشزمینهای
موثر باشد برای اینکه در آینده مجددا با
یک چنین شرایط مشابهی مواجه نشویم
و بیخبر از همه جا در عمل انجامشــده

قرار نگیریم.
بیشــک نامهنــگاری فدراســیون
وزنهبرداری با سیستم بینالمللی خصوصا
در این مــورد ویژه که برای «ســهراب
مرادی» ســتاره این روزهای وزنهبرداری
ایران یــک امر حیاتی و سرنوشتســاز
در دنیای حرفهای وزنهبرداری بهشــمار
مــیرود ،دقیقا همــان زمانــی باید در
دســتور کار قرار داده میشد که متوجه
فیلتر شــدن سایت جهانی شــدیم ،اما
به هر حال اینک این نوشــدارو از سوی
سکانداران وزنهبرداری ایران برای بهبود
شــرایط حاد بهوجود آمده تجویز شده و
برای اثرگذاری احتمالی در دســتور کار
قرار گرفته است.
بــر همین اســاس بعد از گذشــت
چنــد روز از فیلتر شــدن و غیــر قابل
دســترس بودن سایت فدراسیون جهانی
وزنهبــرداری برای کاربــران ایرانی ،علی
مرادی رییس فدراسیون وزنهبرداری گویا
برای حل شدن معضل ایجادشده دست
به کار شده اســت و با ارسال نامهای به
تامــاش آیان رییس فدراســیون جهانی
وزنهبــرداری از او درخواســت کرده که
مشــکل کاربران ایرانی را برای حضور در
رایگیری بهترین وزنهبردار سال 2018
دنیا هر چه سریعتر حل و فصل کند.
فدراســیون بینالمللــی همچون
سالهای گذشته اقدام به انتخاب بهترین
وزنهبردار ســال  2018کــرده و در این
رایگیری ســهراب مرادی با  4وزنهبردار
دیگر (یولی ایراوان از اندونزی ،لیئو ژیائو
جون از چین ،ســیمون مارتیروسیان از
ارمنستان و الشا تاالخادزه از گرجستان)
برای تصاحب این عنوان ارزشمند رقابت
میکند.
ســایت فدراســیون بینالمللــی
وزنهبــرداری ( )IWFآخریــن مهلــت
شــرکت در این نظرسنجی را  31ژانویه
( 11بهمن ماه) اعالم کرده و این انتخاب
با رای مردم انجام میشود.

رییس فدراسیون وزنهبرداری:

نامهنگاری کردیم تا مشکل فیلترینگ سایت جهانی حل شود

علی مرادی رییس فدراسیون وزنهبرداری ایران درباره
حل مشــکل کاربران ایرانی برای شــرکت در نظرســنجی
برترین وزنهبردار سال جهان معتقد است« :بیتردید سهراب
مرادی از وزنهبرداران بزرگ تاریخ ایران و جهان اســت که
هم در بعد فنی و هم در بعد اخالقی ،الگو بهشــمار میرود.
عملکرد او نشان میدهد چه جایگاهی در تاریخ وزنهبرداری
جهان و کشورمان دارد و این موضوع بارها به اثبات رسیده
است».
مرادی با اشاره به روند اخذ رای برای انتخاب وزنهبردار
سال  2018جهان توسط فدراسیون بینالمللی تاکید دارد:
«گزارشهای دریافتی و بررســیهای صورتگرفته نشــان
میدهد مشکلی برای شــرکت هموطنان و عالقهمندان به

این ورزش در کشورمان بهمنظور حضور در رایگیری وجود
دارد اما دلیل آن هنوز مشخص نیست!»
رییس فدراسیون وزنهبرداری ادامه میدهد« :برای حل
این مشکل با فدراسیون بینالمللی نامهنگاری انجام دادیم تا
در صورت وجود اشکال فنی ،این مشکل هرچه سریعتر رفع
شود تا مردم عزیز کشورمان نیز بهراحتی در این نظرسنجی
شرکت کنند و بتوانند به گزینه مورد نظرشان رای دهند».
مــرادی اعتقاد دارد« :امیدوارم مشــکل بهوجود آمده
از ســوی فدراســیون جهانی هرچه ســریعتر حل شود تا
عالقهمندان به وزنهبرداری با شرکت در این نظرسنجی که
در سایت فدراسیون بینالمللی قرار دارد ،افتخاری دیگر را
برای وزنهبرداری ایران در دنیا رقم بزنند».

تداوم صدرنشینی «کن»
در لیگ تکواندو بانوان

در پایــان رقابتهــای هفتــه
ســیزدهم و چهاردهــم لیــگبرتر
تکوانــدو بانوان ،تیم لــوازم خانگی
کن با کســب دو پیــروزی همچنان
صدرنشین باقی ماند.
رقابتهــای هفته ســیزدهم و
چهاردهم لیگ برتــر تکواندو بانوان
(جام کوثر) با حضور  ۱۶تیم پیگیری
شد که در پایان تیم لوازم خانگی کن
توانست با برتری مقابل حریفان خود
جایگاه نخست جدول را حفظ کند.
در این دوره از مسابقات تیمهای
لوازم خانگــی کن ،هیــات تکواندو
شــمیرانات ،هیات تکواندو اســتان
تهران ،ققنوس ،هیات تکواندو البرز،
هیات تکواندو ورامین ،هیات تکواندو
شمالشــرق تهران ،باشگاه ورزشی
داتیس یــزد ،بنیاد گیــان ،هیات
تکواندو استان گلستان ،هیات تکواندو
استان چهارمحال و بختیاری ،هیات
تکواندو جنوبشــرق ،هیات تکواندو
شهرســتان کرج ،آیندهسازان لوازم
خانگی کن ،هیات تکواندو شهرستان

بهــار و هیات تکوانــدو جنوب غرب
تهران با یکدیگر به رقابت میپردازند.
دو تیــم لــوازم خانگــی کن و
بنیــاد گیالن از مدعیــان اصلی این
فصل رقابتهای لیگ تکواندو بانوان
هستند که در نخســتین دیدارهای
خود(هفته ســیزدهم) توانســتند با
نتایج مشــابه  ۸بر صفــر به ترتیب
تیمهــای هیات تکوانــدو ورامین و
آیندهســازان لوازم خانگی کن را از
پیش رو بردارند.
بنیــاد گیــان در دومین بازی
خود (هفته چهاردهم) با حساب  6بر
 2تیم هیات تکواندو شهرستان بهار
را شکست داد و تیم لوازم خانگی کن
نیز در دومین دیدار خود توانســت با
نتیجه  ۸بــر صفر تیم هیات تکواندو
تهران را شکست دهد.
با این نتایج هر دو تیم در امتیاز
 ۲۸برابر شــدند اما تیم کن به دلیل
تفاضل بــرد انفرادی بهتــر جایگاه
نخســت خود را حفظ کرد و نماینده
گیالن نیز در رده دوم باقی ماند.

به میزبانی هیات وزنهبرداری تهران

کالس مربیگری بانوان
برگزار میشود

کالسهای مقدماتــی وزنهبرداری
بانــوان ،مربیگری درجــه ( 3آقایان و
بانوان) و مربیگری درجه ( 2آقایان) طی
روزهای هفتم تا چهاردهم بهمنماه در
تهران برگزار میشود.
هیــات وزنهبرداری اســتان تهران
با همــکاری کمیته آمــوزش و مربیان
فدراســیون وزنهبــرداری در نظر دارد
کالسهای مقدماتی وزنهبرداری بانوان

و مربیگری درجــه ( ۳آقایان و بانوان)
و درجــه ( ۲آقایــان) را بــه مدت یک
هفتــه از (هفتم تا چهاردهــم) بهمن
ماه برگزار کند .الزم به توضیح اســت،
کالس مقدماتی وزنهبرداری بانوان  7و
 8بهمن مــاه و کالس مربیگری درجه
سه آقایان و بانوان  9تا  11بهمن ماه و
کالس مربیگــری درجه  2آقایان  12تا
 14بهمن ماه تشکیل میشود.

