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ورزشی

* سال یازدهم * شماره 1831

دعوت
از فوتسالیست
مرودشتی به اردوی
تیم ملی

میالد قنبرزاده بازیکن  ۲۸ســاله مرودشــتی
بــه اردوی تیــم ملــی فوتســال دعــوت
شد.
به گزارش روابــط عمومی و پایــگاه خبری و
اطالع رســانی اداره کل ورزش و جوانان فارس،
قنبرزاده مدت  ۳ســال در ارژن شیراز در لیگ
برتر توپ زد ،یک ســال در صدرای شــیراز و
 ۴ســال هم در تیم مقاومت البرز و  ٢ســال در
آذرخش بندرعباس بازی کرده است.
قنبرزاده قهرمانی با تیم ملی فوتسال در تورنمنت
 ٤جانبه تبریز را در سوابق و افتخارات خود دارد
و ســال  ۸۸به تیم ملی جوانان دعوت و ســال

سه فارسی در اردوی تیم ملی کشتی
فرنگی جوانان

 ۲۱تا  ۲۷مرداد در شــهر تالین استونی برگزار میشود ،آماده
میکند.
* اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
 ۵۵کیلوگرم :پویا دادمرز (خوزستان) و علی نوربخش (تهران)
 ۶۰کیلوگرم :میالد رضا نژاد (خوزســتان) ،رضا مردی (قم) و
امیرحسین خوانساری (خوزستان)
 ۶۳کیلوگرم :ســعید ارجمنــدی (فارس) ،شــاهین بداغی
(خوزستان) و امیرحسین حاجی پور (مازندران)
 ۶۷کیلوگرم :محمدرضا مختاری (فارس) ،بهرام معروف خانی
(اردبیل) و یوسف حسینوند (خوزستان)
 ۷۲کیلوگرم :محمدرضا رســتمی (فارس) ،عارف حبیب الهی
(تهران) و فرشید رهبر (مازندران)
 ۷۷کیلوگــرم :محمد ناقوســی (خوزســتان) ،علــی کبیری
(چهارمحال و بختیاری) و امید محمودی (خوزستان)
 ۸۲کیلوگرم :حســین فروزنده (تهران) و داریوش قلی کیانی
(خوزستان)
 ۸۷کیلوگرم :حسن فروزنده (تهران) و آرشام بهرام زاده (البرز)
 ۹۷کیلوگرم :حامد عبدولی (خوزستان) ،وحید دادخواه (خراسان
رضوی) و ابوالفضل سید مهدوی (تهران)
 ۱۳۰کیلوگرم :علی اکبر یوســفی (مازندران) ،نویداهلل قلی نوه
سی (آذربایجان شرقی) و مجتبی حسینی (مازندران)
کادر فنی :حمید باوفا (ســرمربی) ،حسن حسین زاده ،مهرداد
اســفندیاری فر ،ایوب عالیی ،ملک محمد بویری ،جاوید اوجی
(مربیان) و مهدی شربیانی (سرپرست).

کار جالب اعضای تیم ملی کاراته؛

این قهرمانی تقدیم به نوید محمدی!

کادر فنــی و اعضای تیم ملی کاراته مــردان ،قهرمانی کومیته
مــردان در چهارمین مرحله لیگ جهانــی کاراته وان را تقدیم
مرحوم نویدی محمدی کردند.
چهارمین مرحله لیگ برتر جهانی کاراته وان  ۲۰۱۹در حالی به
مدت  3روز در شــهر شانگهای چین و با حضور  543کاراته کا
از  76کشــور برگزار شــد که کاراته ایران با کسب یک طال و
 3نقره و  4برنز بــه کار خود پایان داد و در پایان تیم ایران در
بخش کومیته مردان موفق شد باالتر از سایر تیم ها بر سکوی
قهرمانی بایستد.
سجاد گنج زاده مدال طال ،بهمن عسگری ،صالح اباذری و سید
علی کریمی مدال های نقره ،مجید حسن نیا و مهدی خدابخشی
نیز مدال های برنز تیم ایران در بخش مردان را کسب کردند.
هدایت تیم ملی مردان برعهده شــهرام هروی است ،شهاب
ســلطانی نیز در این رقابتها به عنوان مربی کنار تیم حضور
داشت .شــهرام هروی ،درگذشــت نوید محمدی نخستین
مدال آور کاراته ایــران در المپیک جوانان آرژانتین را به جامعه
کاراته و خانواده وی تسلیت گفت :از دست دادن نوید محمدی
واقعــاً برای جامعه کاراته اتفاق تلــخ و غیر قابل باوری بود ،از
صمیم قلب بــرای خانواده وی از خداوند طلــب آرامش دارم
و امیدوارم که روح نوید عزیز غرق در رحمت الهی باشــد .در
پایان مسابقات لیگ جهانی کاراته وان چین با اعضای تیم ملی
و مربیان تصمیم گرفتیم که این قهرمانی را تقدیم کنیم به روح
نوید محمدی عزیــز و خانواده وی کنیم ،نام او در کاراته ایران
ماندگار شده و همیشه همه ما به یاد این قهرمان بزرگ خواهیم
بود .نوید محمدی نخســتین مدال آور تاریــخ کاراته ایران در
المپیک جوانان آرژانتین بود که متأســفانه بامداد روز پنج شنبه
در سانحه راندگی جان خود را از دست داد.

نوجوان شــیرازی در رشته اسلحه ســابر به اردوی
استعدادیابی تیم ملی شمشیر بازی دعوت شد.
به گــزارش روابــط عمومــی و پایــگاه خبری و
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس ،فرزاد
فرزانه رئیس هیأت شمشیربازی استان فارس اظهار
کرد :کوروش فرزانه در رشته اسلحه سابر به اردوی
اســتعدادیابی تیم ملی شمشیربازی در رده نوجوانان
دعوت شد.
وی ادامــه داد :این اردو از  ۴تــا  ۷تیرماه در تهران
برگزار میشود.
گفتنی است؛ شمشیر بازی نوعی رشته ورزشی است
که دو ورزشــکار در آن با اســتفاده از یک شمشیر

کوچک با هم مبارزه میکنند .مسابقات این رشته در
سه بخش فلوره ،اپه و سابر برگزار میشود که از نظر
نوع شمشــیر مورد استفاده و قوانین بازی با یکدیگر
تفاوت دارند.
این ورزش یکی از پنج رشــته ورزشی است که در
همه دورههای بازیهای المپیک برگزار شــده است.
(چهار رشــته دیگر دوومیدانی ،شــنا ،ژیمناستیک و
دوچرخهسواری هســتند) .شمشیربازی معلوالن نیز
در مســابقات پارالمپیک به صورت شمشــیربازی با
ویلچر برگزار میشــود .در رشــته المپیکی پنجگانه
مدرن نیز یکی از رشتههای ورزشی شمشیربازی اپه
است.

دعوت از
نوجوان شیرازی به
اردوی استعدادیابی تیم
ملی شمشیر بازی

پایان خوش در توکیو با چاشنی جوانگرایی؛

اردوی تیم ملی آغاز شد؛

اردوی تیم کشــتی فرنگی جوانان ایران از دیروز (یکشنبه) در
محل خانه کشتی «محمد بنا» در مجموعه ورزشی آزادی تهران
آغاز شد.
این اردوی آماده ســازی تــا روز  ۲۹خردادمــاه ادامه خواهد
داشــت .تیم ملی کشتی فرنگی جوانان خود را برای شرکت در
رقابتهای قهرمانی آسیا که روزهای  ۱۸تا  ۲۳تیرماه در شهر
چونبوری تایلند و مسابقات قهرمانی جوانان جهان که روزهای

 ۹۵به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انتخاب
شد.
گفتنی است؛ اردوی تیم ملی فوتسال در تهران
آغاز شده و تا  ۲۲خرداد ادامه دارد.
مهــدی جاویــد ،علیرضا صمیمی ،ابوالقاســم
عروجی ،محمد شــجری ،حمید احمدی ،سپهر
محمدی ،محمدرضا ســنگ ســفیدی ،ســعید
احمد عباســی ،امین مجیدیپور ،محسن لطفی،
علی عابدیــن ،باقر محمدی ،بهــزاد عظیمی،
شــهاب طالبی ،طاها نعمتیان ،امین نصرالهزاده
و مهدی کریمــی دیگر ملی پوشــان این اردو
هستند.
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ساموراییها هم زانو زدند
ایران  - 3ژاپن 0
تیم ملی والیبال ایران در روزی که  2بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت
در اختیار نداشــت ،بــا نتیجه  3بر صفر از ســد ژاپن میزبــان هفته دوم
گذشت.
لیگ ملت هــای والیبال  2019کــه برای ایران در هفتــه اول خیلی خوب
گذشت ،در ژاپن با شکســت نزدیک مقابل برزیل آغاز شد .دیروز شاگردان
کوالکوویــچ برابــر آرژانتین در یک بازی نفســگیر  3بر یــک به پیروزی
رســیدند تا جای خود را در جمــع مدعیان حفظ کنند؛ دیــداری که تبعات
زیادی را برای والیبال ایران داشــت و چند مصدوم روی دســت کوالکوویچ
گذاشت.
دیروز(یکشــنبه) تیم ملی ایران در شــرایطی به مصاف ژاپن رفت که چند
بازیکن کلیدی خود از جمله امیر غفور ،جواد معنوی نژاد و محمد موسوی را به
دلیل مصدومیت از ابتدا در اختیار نداشت.
ژاپنــی ها از  5بازی اخیر خود  2پیروزی کســب کرده بودند و به امید برد در
آخرین بازی خانگی وارد زمین شــدند .بازی درخشــان ساموراییها مقابل
آرژانتیــن نقطه عطف کار آنها در لیگ ملتهای امســال بود که به پیروزی 3
بر صفر منجر شد.
ایران و ژاپن بارها در سالهای اخیر با هم روبه رو شدند که اکثرا بلندقامتان

ایرانی توانستند برنده از زمین خارج شوند؛ اما پیشرفت سامورایی ها باعث
شد تا آنها بعد از مدت ها سال گذشــته در لیگ ملت های  2018شاگردان
کوالکوویچ را شکست دهند .به همین خاطر بازی یکشنبه به نوعی یک دیدار
انتقامی هم برای بلندقامتان ایرانی به حساب می آید که موفق به گرفتن انتقام
شدند.
کوالکوویچ که قبل از بازی پایانی هفته دوم تیمش در رده سوم لیگ ملت ها
قرار گرفته بود ،شــاگردانش را برای ثبت پنجمین پیروزی به زمین فرستاد
تا آنها با دســت پر به تهران بازگردند و با کسب این پیروزی به جایگاه دوم
جدول رسیدند .در واقع ایران  16امتیازی است و برزیل  15امتیازی اما چون
برزیل شش پیروزی دارد و ایران پنج برد،برزیل اول است و ایران در جایگاه
دوم جدول قرار دارد.
ست اول :ایران  - 25ژاپن 22
ست دوم :ایران  - 25ژاپن 21
ست سوم :ایران  - 25ژاپن 19
* نگاهی آماری به دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و ژاپن
تیم ملی والیبال ایران در دیــدار مقابل ژاپن عملکرد خوبی در دفاع روی تور
داشت.
تیم ملی والیبال ایران در ســومین و آخرین بازی از هفته دوم لیگ ملتهای

والیبال  2019که در شــهر توکیو به مصاف ژاپــن میزبان رفت و با نتیجه 3
بر صفر و با امتیازهای ( 25 - 21 ،25 - 22و  )19 - 25به پیروزی رسید.
تیم ایران در این مســابقه  39امتیاز از اسپک 10 ،امتیاز از دفاع 4 ،امتیاز از
سرویس و  22امتیاز از خطاهای حریف کســب کرد .این در حالی است که
ژاپنیها  41امتیاز از اسپک 2 ،امتیاز از دفاع 4 ،امتیاز از سرویس و  15امتیاز
از خطای تیم ایران به دست آورد.
* عبادیپور امتیازآورترین بازیکن ایران مقابل ژاپن شد

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران عنوان امتیازآورترین بازیکن تیمش مقابل
ژاپن را به خود اختصاص داد.
در پایان این مسابقه میالد عبادیپور با کسب  14امتیاز عنوان امتیازآورترین
بازیکن ایران مقابل ژاپن را به خود اختصاص داد .پس از وی پوریا یلی موفق
به کسب  13امتیاز برای ایران شد .در تیم ژاپن هم یوکی ایشیکاوا توانست
 14امتیاز برای تیم ژاپن به دست بیاورد .نیشیدا هم موفق به کسب  10امتیاز
برای ساموراییها شد.

بیتوجهی کادر فنی به رنکینگ جهانی؛

ضربهای که کشتی فرنگی ایران از نرفتن به جام ساساری خورد!!!
طبق ردهبندی جدید اعالمشــده از ســوی اتحادیه جهانی
کشــتی ،فرنگیکاران ایران بهدلیل عدم اعزام به تورنمنت
ساســاری ایتالیا در  ۶وزن هیچ شانسی برای قرار گرفتن در
جمع  ۴نفر نخســت اوزان خود را ندارند و در  ۴وزن دیگر نیز
الزم اســت این نفرات به تورنمنت بالروس به عنوان آخرین
مسابقه دارای امتیاز رنکینگ جهانی اعزام شوند.
به گزارش ایســنا ،جدیدترین ردهبندی برترین فرنگیکاران
جهان از ســوی اتحادیه جهانی کشــتی و پس از برگزاری
تورنمنت بینالمللی ساساری ایتالیا که در رنکینگ فرنگیکاران
مؤثر بود ،اعالم شد.
در حالیکه تنها یک تورنمنت دیگر تا رقابتهای جهانی برای
بهبود وضعیت رنکینگ فرنگــیکاران باقیمانده و تورنمنت
ساساری فرصت مناســبی برای این منظور بود ،اما مشخص
نشــد چرا فرنگیکاران ایران بر خالف آزادکاران عازم ایتالیا
نشدند .این در حالی است که مسابقه انتخابی در کشتی فرنگی
برچیده شــده و زمان بیشتری در اختیار کادر فنی قرار داشت
تا برای حضور در مســابقات رنکینگ دار برنامه ریزی کنند.
نداشــتن برنامهریزی دقیق برای کســب امتیازات از چهار
تورنمنت دارای رنکینگ از ســوی کادر فنــی و عدم اعزام
چند فرنگیکار ایران که شــانس قرار گرفتن در جمع  ۴نفر
نخست رنکینگ را داشتند باعث شد بیشتر این نفرات دیگر
شانســی برای حضور در جمع  ۴نفر نخست نداشته باشند و
از سیدبندی مســابقات جهانی خارج شوند .در اولین مسابقه
رنکینگ دار در زاگرب کرواســی ،تقریباً هیچ کشــتیگیر که
مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی بزرگساالن باشد ،اعزام نشد.
در دومین تورنمنت در مجارستان نیز اغلب نفرات دوم و سوم
هر وزن شــرکت داده شــدند و باز هم از چهرههای شاخص
خبری نبود .در تورنمنت سوم که ساساری ایتالیا بود نیز ایران
حضور نداشت و در حال حاضر تنها رقابت های بالروس باقی
مانده است.
با این اوصاف کار معدود شــانسهای مدال آوری ایران مانند
محمدرضا و محمدعلی گرایی بسیار سختتر خواهد بود .تنها
رضا خدری ،ســعید عبدولی ،حســین نوری و مهدی علیاری
شــانس قرار گرفتن در جمع  ۴نفر نخست رنکینگ پیش از
رقابتهای جهانی را دارند ،به این شرط که این  ۴کشتیگیر را
به تورنمنت بالروس به عنوان آخرین فرصت اعزام کنیم و آنها
نیز بهترین نتیجه را بدست آورند.
فرنگیکاران سراســر جهان تا پیــش از رقابتهای جهانی
قزاقستان که از  ۲۳شهریور برگزار میشود ،میتوانند از تنها
فرصت باقیمانده که تورنمنت اولگ کاراوایف بالروس ( ۴تا ۶
مرداد) است استفاده کنند و برای کسب بیشترین امتیاز برای
حضور در جمع  ۴نفر برتر رقابتهای جهانی تالش کنند.

فرزانه قنبردزفولی -سرویس ورزشی
زهرا دبیری متولد ششــم بهمن  ،۷۶یکی از ووشوکاران برجسته فارس به
شمار می رود که تاکنون افتخارات و عناوین بسیاری را در این رشته ورزشی
کسب کرده است .وی سال  ۹۷موفق شد دو مدال طالی فرم تایچی چوان و
نقره فرم جین تایچی را در مسابقات بین المللی که به میزبانی ایران برگزار
شــد ،به دســت آورد .دبیری همچنین مدرک مربیگری ووشو ،داوری تالو و
داوری ساندا از فدراسیون ووشــو ایران را در کارنامه ورزشی خود دارد .در
ادامه گفتگوی این بانوی موفق را با سرویس ورزشی «تماشا» می خوانید.
* چرا ووشو را به عنوان ورزش حرفهای خود انتخاب کردید؟
من قبل از شروع فعالیت هایم در رشــته ورزشی ووشو هیچ گونه شناختی
از این رشــته نداشــتم .می توانم بگویم عالقه ای که به معلم ورزشم در
دوران ابتدایی داشــتم باعث شد که به این رشــته ورزشی روی بیاورم و
به تدریج به آن عالقه مند شــوم .در آن زمان بیشــتر از درس خواندن به
ورزش کردن عالقه مند بودم و معلــم ورزش ما هم یکی از مربیان مجرب
در رشته ووشو بود .همین مســائل موجبات آشنایی و فعالیت هایم در این
رشــته ورزشی را فراهم کرد .البته از وقتی تحصیالتم را در مدرسه به پایان
رســاندم ،تمریناتم را به صورت فشــرده تری آغاز کردم و در واقع حدود
چهار سال است که فعالیت هایم را در این رشته به طور جدی تری پیگیری
می کنم.
* در چه رشتهای از ووشو فعال هستید؟
من در رشته تالو یا همان حرکات نمایشی فعالیت می کنم .قب ً
ال چانگ چوان
کار می کردم .در حال حاضر هم کمتر از یک سال است که در رشته تایچی
چوان فعال هستم و عالقه زیادی به این رشته دارم.
* مربیان شما چه کسانی هستند؟
خانم شیدا رحمانی مربی ام در این رشته ورزشی هستند ،البته با مربی های
دیگر هم به صورت مقطعی کار کــرده ام اما خانم رحمانی اولین و بهترین
استادم در این رشته ورزشی بوده و هستند.

رقابتهای زیر  ۲۳سال آسیا به وزن  ۷۷کیلوگرم رفت و نقره
آســیا را گرفت اما مجددا ً در رقابتهای قهرمانی آسیا در رده
بزرگساالن به وزن  ۷۲کیلوگرم بازگشت و به مدال طال رسید
تا با کســب  ۱۲امتیاز این مدال و در مجموع با  ۱۸امتیاز در
رده  ۱۵رنکینگ ماه پیش جای گیــرد .وی در صورتی که به
ساساری اعزام میشد و مدال میگرفت این شانس را داشت
تا در نهایت به  ۴نفر نخست رنکینگ برسد اما این فرصت از
وی گرفته شد .در رنکینگ جدید محمدرضا گرایی با یک پله
سقوط در جایگاه شانزدهم قرار گرفته است.
* وزن  ۷۷کیلوگرم :محمدعلی گرایی هم شانسی ندارد
متأسفانه کشــتی فرنگی ایران در این وزن نیز نمایندهای در
جمع  ۲۰نفر نخســت رنکینگ ندارد .محمدعلی گرایی چهره
شاخص کشتی فرنگی ایران که مدال برنز جهان را در کارنامه
خود دارد در رقابتهای قهرمانی آســیا با قبول شکست برابر
قهرمان جهان و المپیک از کره جنوبی به مدال برنز رسید.

فرنگی کاران با کسب مدال طال  ۸امتیاز ،نقره  ۶امتیاز و برنز
 ۴امتیاز دریافت میکننــد ،البته اگر در این تورنمنتها در هر
وزن تعداد کشتیگیران کمتر از  ۱۰نفر باشد  ۶امتیاز ،بین ۱۱
تا  ۲۰نفر  ۸امتیاز و بیشــتر از  ۲۰نفر  ۱۰امتیاز به این تعداد
امتیاز افزود میشود.
 ۴نفر برتر هر وزن رنکینگ جهانی (از لحاظ کســب امتیاز)
در رقابتهای جهانی و یا المپیک بــه ترتیب در باال و پایین
جــدول (نفرات اول و چهارم در باال و نفرات دوم و ســوم در
پایین) قرار میگیرند و کار به مراتب راحت تری برای رسیدن
به مدال دارند.
جدیدترینرنکینگبرترینفرنگیکارانجهانبهشرحزیراست:
* وزن  ۵۵کیلوگرم :خدری در رده هفتم و همچنان امیدوار
رضا خدری با  ۶امتیازی که بواســطه پنجمی در رقابتهای
قهرمانی آســیا گرفت ،با  ۲۴امتیــاز در رده هفتم جای دارد.
خــدری  ۱۳امتیاز با اکرم اوزترک ترکیــهای که با  ۳۷امتیاز
در رده چهارم اســت فاصله دارد و میتواند با کسب مدال در
تورنمنت بالروس و با توجه به عملکــرد رقبایش برای قرار
گرفتن در بین  ۴نفر نخست خیز بردارد .خدری با کسب مدال
در رقابتهای قهرمانی آسیا میتوانست از جایگاه بهتری در
ردهبندی این وزن برخوردار شود.
* وزن  ۶۰کیلوگرم :ایران نمایندهای در  ۲۰نفر نخست ندارد
* وزن  ۶۳کیلوگرم :ایران بدون نماینده در  ۲۰نفر نخست!
* وزن  ۶۷کیلوگرم :در این وزن هم شانسی نداریم!
محمدرضا گرایی که تا ســال گذشــته در این وزن کشــتی

میگرفت با یک پله ســقوط نسبت به رنکینگ ماه قبل در رده
 ۱۹جای دارد و به غیر از او هیچکدام از فرنگیکاران ایران در
جمع  ۲۰نفر نخســت رنکینگ نیستند ،به این ترتیب در این
وزن نیز شانسی برای قرار گرفتن در جمع برترینها نداریم.
* وزن  ۷۲کیلوگرم :از دست رفتن فرصت برای محمدرضا
گرایی!
محمدرضــا گرایی پس از حضور در وزن  ۷۲کیلوگرم در جام
تختی به عنوان قهرمانی رســید ،وی سپس چند ماه پیش در

گرایی با این مدال برنز آســیا  ۸امتیاز گرفت اما با این وجود
جایی در بین  ۲۰نفر نخست رنکینگ ندارد تا کار بسیار سختی
برای کسب موفقیت در رقابتهای جهانی داشته باشد .در این
وزن کیم هیــون وو دارنده مدالهای طالی جهان و المپیک از
کره جنوبی پس از کســب مدال طالی آسیا و جام ساساری و
تصاحب دو مدال برنز از مسابقات مجارستان و کرواسی ،با ۷۱
امتیاز مقتدرانه در صدر جای دارد تا در مسابقات جهانی مسیر
راحت تری برای کسب مدال داشته باشد که مشخص است

زهرا دبیری ،ووشوکار برجسته فارس:

ووشو بانوان فارس تیم لیگی ندارد!

* در اکثر خانوادهها رشتههای رزمی برای دختران و زنان رشتههایی
آســیبپذیر و خشــن قلمداد میشوند ،آیا خانواده شــما موافق با
فعالیتهایتان در این رشته ورزشی هستند؟
بدون شک در اکثر خانواده ها نگرانی هایی در رابطه با فعالیت فرزندانشان
در این رشته های ورزشی وجود دارد .ورزش های رزمی به دلیل ظاهر خشن
و تعارض هایی که با خصوصیات فیزیکی و ویژگی های روانی دختران دارند،
ســؤاالت زیادی را در ذهن والدین آنها ایجاد می کند .مث ً
ال مادرم زمانی که
ن بار جهت تماشای رقابت های ووشو به سالن مسابقات آمدند و
برای اولی 
مبارزه بین سانداکاران را مشاهده کردند ،نظرشان این بود که ساندا ورزشی
خشن است .با این وجود حتی اگر من ساندا را به عنوان رشته حرفه ای خود
انتخاب کنم ،مطمئن هستم که خانواده ام با من مخالفتی نمی کنند و اطمینان
دارم که مرا مورد حمایت خود هم قرار می دهند .اگر من روزی صاحب فرزند
دختری شــوم قطعاً مانند خانواده خــودم از او حمایت می کنم و هیچ وقت
سلیقه شخصی ام را به او تحمیل نخواهم کرد .در حقیقت ورزش های رزمی
به خودی خودشان خشن نیستند و این ما هستیم که چنین برداشتی از آنها
داریم .اکثر سانداکارهایی که من می شناسم دختران با اخالق ،آرام و صبوری
هســتند ،چراکه یک ووشوکار قبل از هر چیز یاد خواهد گرفت که کار خود را
همیشه با حرکات دفاعی شــروع کند نه با حمله ،و بدون تردید او مسائلی
مانند نظم و انضبــاط ،احترام و تواضع ،صبر و تحمل ،اســتقامت و روحیه
شکست ناپذیری را می آموزد.
* چه اهدافی را در این رشته ورزشی دنبال میکنید؟

من اهداف بزرگی دارم و می بایست مسیر زیادی را برای حرفه ای شدن در
این رشته ورزشی طی کنم .مدت زمان زیادی نیست که سبکم را تغییر داده ام
و اگر بخواهم امسال نتیجه خوبی کســب کنم باید پشتکار فراوانی داشته
باشــم و در مقابل رقیبانم قوی ظاهر شــوم .بایســتی تمــام تالش خود
را بــه کار بگیرم تا بتوانم در کوتاه مدت و با ســخت کوشــی ،خود را به
ترکیب تیم ملی برســانم .تیم ملی ووشو ایران بســیار قدرتمند است و از
پتانســیل باالیی بهره می برد .عضویت در این تیم واقعا برایم ارزشــمند
است.
* فعالیت در این رشته ورزشی چه تأثیری در زندگی شما گذاشته است؟
من از دوران کودکی عالقه زیادی به افراد پرجنب و جوش و بانشاط داشتم.
این رشــته ورزشی باعث شد که من هم دختری صبور ،پرتالش ،با انگیزه و
شاداب باشم.
* مشوقان و حامیان شما در این رشته ورزشی چه کسانی هستند؟
مربی ،خانواده و دوستانم از بهترین حامیان من در این رشته ورزشی هستند
که جا دارد از همه این عزیزان تشــکر و قدردانی ویژه ای داشــته باشم.
* فعالیتهایتان در عرصه ورزشی مشکلی برای درس خواندن شما ایجاد
نمیکند؟
در دوران تحصیلم در مدرســه با وجود اینکه حجم درس هایم خیلی کمتر
بود اما همیشــه نگران بودم که فعالیت های ورزشی ام تأثیر منفی بر درس
خواندنم داشته باشــد .درس خواندن و همزمان با آن فعالیت حرفه ای در
عرصه ورزش کار بســیار دشواری اســت .من تحصیل و اشتغال به ورزش

کادر فنی کره جنوبی حتی برای این چهره شاخص برنامهریزی
دقیقی داشته تا به صدر رنکینگ جهانی برسد.
گرایی نیز شانسی برای رســیدن به  ۴نفر نخست رنکینگ
نــدارد تا یکی از بختهای مــدال آوری ایران در رقابتهای
جهانی کار بسیار سختی در پیش داشته باشد.
* وزن  ۸۲کیلوگرم :ســعید عبدولی بهترین فرنگیکار
ایران در رنکینگ
ســعید عبدولی دارنده مدالهای طالی جهان و برنز المپیک و
شاخصترین چهره حال حاضر کشتی فرنگی ایران که محمد
بنا حساب ویژهای را بر روی او برای مدال آوری در رقابتهای
جهانی باز کرده ،با  ۳۸امتیاز در رده سوم رنکینگ جای دارد که
با توجه به خداحافظی روز شنبه پیتر باشی مجارستانی که در
رده دوم جای داشت ،عبدولی به رده دوم رنکینگ صعود کرد
تا شانس بیشــتری برای قرار گرفتن در جمع  ۴نفر نخست
ردهبندی برای حضور در رقابتهای جهانی داشته باشد.
ســومی عبدولی در رنکینگ در حالی است که نفرات پایینتر
از وی اختــاف امتیاز چندانی بــا او ندارند و در صورت غیبت
عبدولی در تورنمنت بــاروس ،احتمال اینکه این رتبه از وی
گرفته شود وجود دارد.
* وزن  ۸۷کیلوگرم :نوری و فرصت طالیی در بالروس
غیبت در جام ساساری به ضرر حســین نوری یکی دیگر از
معدود شانسهای مدال آوری ایران در رقابتهای جهانی شد.
وی در رنکینــگ ماه قبل با قرار گرفتــن در رده هفتم ،تنها ۸
امتیاز با اســام عباس اف  ۴۰امتیازی در رده چهارم فاصله
داشت اما در رنکینگ جدید ویکتور لورینچ با  ۵۲امتیاز در رده
چهارم قرار گرفته اســت .البته از آنجا که نفر سوم رنکینگ
نیز کشــتیگیر دیگری از مجارستان است ،نوری باز هم این
شانس را دارد تا اختالف  ۸امتیازی با عباساف که پنجم است
را با مدال در تورنمنت بالروس جبران کند.
در وزن  ۸۷کیلوگرم حسین نوری پس از کسب مدال طالی آسیا
همچنان با مجموع  ۳۲امتیاز در رده هفتم رنکینگ جای دارد.
* وزن  ۹۷کیلوگرم :علیاری و لزوم اعزام به بالروس
مهدی علیاری تنها مدالآور ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۱۸
پس از کســب مدال برنز آسیا  ۲۰۱۹در مجموع با  ۳۹امتیاز
همچنان در رده چهارم رنکینگ جای گرفته است .کشتی گیران
صربســتان ،ونزوئال ،ترکیه و مجارســتان با اختالف اندک با
علیاری مترصد کوچکترین اشــتباه از سوی این کشتیگیر
هستند تا جایگاه او را بدست بیاورند.
با این اوصاف اعزام علیاری به بالروس و کسب مدال میتواند
خیال وی را از بابت حضور در  ۴نفر نخست رنکینگ مطمئن کند.
* وزن  ۱۳۰گیلوگرم :قاســمی منجزی هم دیگر شانسی
ندارد

حرفه ای به صورت همزمان را توصیــه نمی کنم .چراکه در این صورت راه
پیشرفت برای هردو سخت تر می شود .در حال حاضر دانشجوی سال سوم
مهندســی شهرسازی هستم و در رشته ای کام ً
ال نامربوط با ورزش تحصیل
می کنم .البته هنوز هم فعالیت های ورزشــی ام را با قــدرت زیادی ادامه
می دهم .در شــرایط کنونی نمی توانم بیــن درس خواندن و ورزش حرفه
ای ،یکی را انتخاب کنم اما ســعی می کنم در کنار موفقیت های تحصیلی،
در ووشو نیز پیشرفت داشته باشم .من می دانم روزهای پرمشغله و سختی
در انتظارم هســت ولی به آینده بســیار امیدوارم و به قدرت خودم ایمان
دارم.
* از مسئولین چه توقع و انتظاراتی دارید؟
خوشبختانه مسئولین دلســوزی داریم که تالش زیادی برای پیشبرد این
رشــته ورزشی می کنند .با این وجود ووشو هنوز هم مشکالت خاص خود را
دارد .مشکالت مالی یکی از عمده ترین معضالت ورزشکاران در این رشته
ورزشی است .همچنین ووشــو بانوان استان فارس از عدم وجود اسپانسر
رنج می برد .ما از تعداد زیادی ووشــوکار در استان فارس بهره می بریم اما
متأســفانه هنوز هم یک تیم لیگی از این استان در مسابقات کشوری حضور
ندارد.
* در پایان اگر صحبت ناگفتهای باقی مانده بیان کنید؟
هرچند که من شرایطم را بسیار ایده آل توصیف کردم اما باید بگویم رسیدن
به موفقیت چندان هم کار ســاده و راحتی نیست .هیچ موفقیتی بدون زمین
خوردن و تالش مســتمر به دست نمی آید .مشــکالت همیشه بر سر راه
موفقیت وجــود دارد و هیچ کس کامل و بی نقص نیســت اما ما می توانیم
نقاط ضعف و قوت مان را بشناســیم و فرصت ها و تهدیدات ناشی از آنها را
بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم .این تجزیه و تحلیل معموالً اطالعاتی کلیدی
را جهت آشکار شدن مشــکالت و قابلیت هایمان در اختیار ما می گذارد .با
این کار شاید نتوانیم به قله برسیم اما حداقل شرایطی فراهم می شود که به
سمت قله پیش برویم.

