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ورزشی

سعیده جعفری، ملی پوش کبدی استان فارس:

 اهتزاز پرچم ایران در بازی های آسیایی شیرین ترین لحظه زندگی ام بود
وزنه برداری ایران برای چهارمین بار قهرمان جوانان 

جهان شد

 تیم ملی وزنه برداری ایران برای چهارمین ســال متوالی قهرمان جوانان جهان شــد. مسابقات 
وزنه برداری جوانان جهان ۲۰۱۹ در فیجی برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب ۶۲۲ امتیاز 
توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد. در این دوره از مسابقات سه تیم ایران، آمریکا و ژاپن 

با ترکیب کامل و ۱۰ نفره شرکت کرده بودند.
 تیــم ایــران در رده بنــدی مدالی هــم بعد از تیم های ازبکســتان و مصر، ســوم شــد. 
 در آخریــن روز از مســابقات وزنــه بــرداری قهرمانــی جوانــان جهان در کشــور فیجی، 
وزنه برداران دسته +۱۰۹ کیلوگرم به رقابت پرداختند. در پایان حرکت یک ضرب برای ایران یک 

طال به دست آمد. علی داودی با رکورد ۱۹۳ کیلوگرم مدال طال گرفت.
علیرضا یوســفی با رکورد ۱۷۱ کیلوگرم چهارم شد. علی داودی ابتدا وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را مهار 
کرد. در حرکت دوم ۱۹۱ کیلوگرم را انداخت اما در حرکت ســوم توانست ۱۹۳ کیلوگرم را مهار 

کند و مدال طال گرفت.
علیرضا یوسفی وزنه های ۱۵۶ و ۱۶۳ کیلوگرم را باالی سر برد و در حرکت آخر هم توانست وزنه 

۱۷۱ کیلوگرم را مهار کند.
یوسفی که همچنان در رده سنی نوجوانان است موفق شد رکورد یک ضرب نوجوانان جهان که 

۱۶۲ کیلوگرم بود را بشکند و به نام خود ثبت کند. او در یک ضرب چهارم شد.
* رده بندی تیم ها بر اساس امتیاز:

۱- ایران ۶۲۲ امتیاز ۲- آمریکا ۵۵۲ امتیاز ۳- ژاپن ۵۲۱ امتیاز
* رده بندی تیم ها براساس مدال:

۱- ازبکستان ۶ طال ۲- مصر ۳ طال  ۳- ایران ۲ طال، ۴ نقره و ۹ برنز

مقیمی رئیس هیأت والیبال فارس:
سه بانوی فارسی به اردوی تیم ملی والیبال دعوت شدند

سه بانوی فارسی به اردوی تیم ملی والیبال بانوان کشور دعوت شدند. 
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس ، مقیمی 
رئیس هیأت والیبال فارس در گفت وگو با خبرنگار گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
شیراز، گفت: با اعالم سپیده سادات هاشمی سرپرست تیم ملی بانوان، اسامی بازیکنان دعوت 

شده به هشتمین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران مشخص شد.
وی افزود: الهام فالح، نگار کیانی و پوران زارع از اســتان فارس از دعوت شــدگان به تیم ملی 
والیبال بانوان هســتند. مقیمی ادامه داد: مائده برهانی، شکوفه صفری، فرزانه مرادیان، فاطمه 
عنایت، شــبنم علیخانی، ندا چمالنیان، منا دریس محمودی، مائده اسکندری از اصفهان، زهرا 
بخشی، تهمینه درگذنی و فاطمه امینی از تهران، مهسا صابری و مونا آشفته از گلستان، سودابه 
باقرپور از مازندران، مهســا کدخدا از خراسان جنوبی، حانیه محتشمی پور از آذربایجان شرقی، 
فاطمه حســنی از کرمان، نگین شیرتری از گیالن و فاطمه سلگی از لرستان از دیگر ورزشکاران 
دعوت شــده از استان های کشور به این اردو هستند. هشــتمین اردوی تیم ملی والیبال بانوان 
ایران از دیروز ۱۸ خرداد ماه در کمپ شــهید چمران تهران آغاز می شــود و تا ۲۸ خرداد ادامه 

خواهد داشت.

اولین برد در توکیو در یک بازی نفسگیر؛ 

بازگشت به مسیر پیروزی!

ایران ۳ - آرژانتین ۱
تیم ملی والیبال ایران توانســت در یک بازی نفسگیر آرژانتین 
را با نتیجه ۳ بر یک شکســت دهد.  تیــم ملی آرژانتین که مثل 
ایران هفته اول لیگ ملت های ۲۰۱۹ والیبال را با ۳ برد پشــت 
ســر گذاشته بود، در گام نخســت هفته دوم در توکیو شکست 
خورد. شاگردان ســابق خولیو والسکو که از سال قبل دیگر این 
مربی کهنه کار را در کنار خود نمی بینند، امســال تیم آماده تری 
نشان دادند؛ اگرچه دیروز شکست ۳ بر صفر و غیرمنتظره ای را 
برابر ژاپن تجربه کردند. ایران از ســاعت ۱۰:۴۰ دیروز)شنبه( 
در دومین بازی خود از هفتــه دوم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ 
در توکیو به مصاف آرژانتین رفته تا بلکه با شکســت هموطنان 
والسکو به مسیر طالیی خود بازگردد.شکست جمعه برابر برزیل 
در شرایطی که شاگردان کوالکوویچ در آستانه برد قرار داشتند، 
بازیکنان را از نظر روحی و البته بدنی به خاطر پشت سر گذاشتن 

یک بازی سنگین دچار افت کرد.
دیروز ســعید معروف و یارانش برای کسب چهارمین برد خود و 

دور نشدن از جمع مدعیان این رقابت ها محکوم به برد بودند و 
برای ثبت یک برد ۳ امتیازی وارد زمین شــدند و موفق به کسب 

این برد ارزشمند در یک بازی سخت و نفس گیر شدند.
در ســال های اخیر اکثرا ایران توانســته برابر آرژانتین نمایش 
خوبی داشته باشد؛ اگرچه در المپیک ۲۰۱۶ باخت بدی برابر این 
 تیم متحمل شد. به هر حال ایران در شرایطی که تیم سوم جدول 
رده بندی لیگ ملت ها قبل از شروع بازی پنجم بود، برابر راه راه 
پوشــان آمریکای جنوبی به زمین رفت تا بعد از یک وقفه دوباره 
بتواند به روند خوب خود ادامه دهد. در این دیدار تیم ایران توانست 
در ست اول و سوم و چهارم پیروز شد و در ست دوم بازی را واگذار 
کرد تا سه بر یک برنده شود.در ست چهارم نیز بازی میلیمتری 
 پیش رفت و باالخره سروقامتان ایران بهتر از حریف ظاهر شدند.

 ست اول: ایران ۲۵ - آرژانتین ۱۹
ست دوم: ایران ۲۰ - آرژانتین ۲۵

ست سوم: ایران ۲۵ - آرژانتین ۲۲
ست چهارم: ایران ۳۴ - آرژانتین ۳۲

* نوید محمدی نخستین مدال آور تاریخ کاراته ایران در المپیک لقب 
گرفت

* جوان مرگ شــدن نوید محمدی بزرگ ترین خسارت را به ورزش 
ایران و از جمله خانواده عزیز محمدی وارد کرد

* اگر ســئول نشــینان ورزش ایران فقط کمی از بودجه چندهزار 
میلیاردی را صرف نابغه های ورزش ایران کنند، شاید دیگر شاهد چنین 

فاجعه ای نباشیم
مرحوم نوید محمدی یکی از نوابغ ورزش ایران بود که نباید شــاه ماهی 

بزرگ کاراته ایران به این راحتی به حال خود رها می شد! 
به گــزارش فارس، خبرش تلخ، دردناک و غیر قابــل باور بود، خبری که 
به ســرعت برق و باد بامداد پنج شــنبه در کل شهر شیراز پیچید و صبح 
همان روز تمام رسانه های ایران خبر جوان مرگ شدن نابغه کاراته ایران 
را به ناچار بازتاب دادند. نخستین مدال آور تاریخ کاراته ایران در سانحه 
رانندگی در شیراز درگذشت! این پایان نمایش شیرین پسر ۱۸ ساله ای 
بود که طی چند ســال اخیر با درخشــش در تاتامی دنیا کام همه ورزش 
دوستان را شیرین کرده بود، اما پایانی کامالً تلخ و تراژدی داشت. پایانی 

که قلب همه ما را به درد آورد.
صحبت از مرحوم نوید محمدی اســت، پسر هجده ساله ای که در کمتر از 
سه سال موفق شد با شکســت تمام حریفان خود روی سکوی قهرمانی 
آسیا، قهرمانی جهان و در نهایت با کســب نشان مدال طالی بازی های 
المپیک جوانان آرژانتین با به دست آوردن خوش رنگ ترین مدال نام خود 
را بر سر زبان  ها بیندازد. پســری پر تالش، سربه زیر و فنی، پسری که 
هنوز خوب به خاطر داریم، سال گذشته در بازی های المپیک خبری در مورد 
او در رسانه ها منتشر شد، مبنی بر اینکه نوید محمدی نخستین مدال آور 
تاریخ کاراته ایران در المپیک لقب گرفت. پسری خوش اخالق، پرتالش،  
با معرفت و آرام. پسری از دیار شعر و ادب، اما حاال دیگر او بین ما نیست 
و تنها خاطراتش و داغ جوان مرگی او در تاریخ ورزش به تلخی به یادگار 
مانده اســت. چنین حوادث تلخ و غیر قابل باوری در تاریخ ورزش ایران 
به وفور دیده می شــود، به عنوان مثال اواخراسفندماه سال گذشته، حسن 
خادمی که مدال طالی رقابت های قهرمانی جوانان ووشو آسیا را در کارنامه 
داشــت، در یک حادثه رانندگی به دیار باقی شــتافت و پس از آن سوم 
فروردین ماه در پی سانحه رانندگی که در جاده ماسوله برای کشتی گیران 
گیالنی رخ داد، ســهیل پرسته قهرمان کشتی ساحلی جوانان جهان و نفر 
دوم انتخابی تیم ملی جوانان، سید علی موسوی نفر اول مرحله اول انتخابی 
تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن، حسن علی نیا و جواد قربان زاده قهرمان 

کشتی استان دار فانی را وداع گفتند.
سال ۹۷  نیز مشــابه همین اتفاقات برای مهدی قائدی بازیکن استقالل 
در بوشــهر رخ داد. مهدی قائدی یکی از جوان تریــن بازیکنان تاریخ 
باشگاه استقالل بود که طبق آنچه که گفته شد، برای انجام امور مربوط به 
دانشگاهش به بوشهر رفته بود، که در حال بازگشت از تماشای مسابقات 
فوتبال ساحلی در اتوبان امام علی بوشهر خودرو اش واژگون شد و به دلیل 
شدت جراحات راهی بیمارستان شهدای خلیج فارس شده است. مهدی 
قائدی بازیکن استقالل به همراه پنج نفر دیگر سوار بر خودرویی بودند که 
به علت ســرعت زیاد خودرو واژگون شد و بازیکن استقالل آسیب زیادی 
دید، اما جان سال از این حادثه بدر برد اما احمدرضا شاکر از بازیکنان پایه 
در این حادثه جان خود را از دست داد و حاال همچنان قائدی درگیر پرونده 

مرگ این جوان است!
مرگ حق است و ما هم در برابر تصمیمات خداوند که کمال محض است، 
سر تعظیم فرود می آوریم، اما ســوال اصلی ما این است که آیا مسئوالن 
ورزش، باشگاه ها، خانواده ورزشکاران در پیشگیری از چنین حوادثی چقدر 
سهیم هســتند؟ آیا نباید هر کدام از این گزینه ها که نام آنها مطرح شد، 

بیشتر در حفظ سرمایه های خود کوشا باشند؟ آیا وقتی کاراته کای جوانی 
که در سن ۱۷ سالگی در بزرگترین آوردگاه دنیا به خوشرنگ ترین مدال 
دنیا می رســد، باید پس از کسب مدال  و ارتقای جایگاه ایران در رنکنیگ 

دنیا به حال خود رها شود؟!
اینکه نوید محمدی جوان در بدترین شــرایط سنی به خوش رنگ ترین 
مدال دنیا می  رسد، آیا کسی به این باور نرسیده بود که جوان ۱۸ ساله ای 
که سرشار از غرور است و هنوز شور و هیجان در خون او جریان دارد، نباید 
به حال خود رها شــود؟! آیا چنین قهرمان بزرگی که از سرمایه های اصلی 

ورزش ایران هستند، نباید زیر نظر روانشناس و مشاور باشند؟ 
بدون شــک نوید محمدی یکی از سرمایه  های بزرگ کاراته ایران بود که 
می توانست سال های سال در تمام رقابت های بزرگ دنیا برای کاراته ایران 
مدال کسب کند، اما... این گوهر کمیاب را خیلی زود از دست دادیم. وقتی 
جوانی که در ۱۷ ســالگی به تمام مدال های، آســیایی، جهانی و المپیک 
می رسد، نشــان می دهد که نابغه بی نظیر در این رشته است و در کاراته 
ایران از بین خانواده پر جمعیت خود صید بزرگی را کرده و نباید شاه ماهی 
بزرگ کاراته ایران به این راحتی به حال خود رها می شــد. اینکه حاال ما 
دیگر نوید محمدی را نداریم، آیا کسی از خود سوال کرده که برای داشتن 
یک نوید دیگر ما چقدر باید در ورزش ایران هزینه کنیم تا شــاید، آن هم 

شاید، بتوانیم یک نوید دیگر در کاراته ایران داشته باشیم؟!
خداوند متعال جامع جمیع کماالت وجودی است، خلق می کند چون خالق 
است، رزق می دهد چون رازق است، زنده و حی ّ می کند چون محیی است 
و ... اگــر خدا خلق نمی کرد خدا نبود؛ چون اگر خلق نمی کرد خالق نبود و 
اگر خالق نبود فاقد این صفت کمالی بــود و اگر فاقد یکی از کماالت بود 
ناقص بود و اگر ناقص بود، واجب الوجود نبود و موجودی که واجب الوجود 
نیست، خدا نیست. پس خدا می آفریند چون آفریدن کمال ذاتی اوست اما 
نباید فراموش کنیم که در برخی مواقع این ما هســتیم که سرنوشت خود 

را به غلط رقم می زنیم.
جان کالم اینکه جوان مرگ شــدن نوید محمدی بزرگترین خســارت را 
به ورزش ایران و از جمله خانواده عزیز محمدی وارد کرد. خســارتی که 
اگر سئول نشینان ورزش ایران فقط کمی از آن بودجه چندهزار میلیاردی 
را صرف نابغه های ورزش ایران کنند، شــاید دیگر شاهد چنین فاجعه ای 
نباشــیم. به هر حال ما در ورزش ایران به تعداد انگشتان یک دست هم 
نوابغ ورزشــی نداریم، پس اگر با یک برنامه ریزی دقیق چنین قهرمانان 
بزرگی را تحت حمایت داشته باشیم، بدون شک در آینده ای نه چندان دور 

آنچه که در مزرعه ورزش کاشته ایم را پربارتر درو خواهیم کرد.

فرزانه قنبر دزفولی- سرویس ورزشی
ورزش را از هشــت سالگی و با رشــته ژیمناستیک آغاز کرد. 
سپس وارد رشــته های مختلف رزمی شــد و در این رشته ها 
افتخارات بســیاری را به دســت آورد. سال ۱۳۸۵ پا به عرصه 
ورزش کبدی گذاشت و به دلیل عالقه فراوانی که به این ورزش 
 هیجانی و نشــاط آور پیدا کرد، فعالیت هایــش را  به صورت 
حرفه ای در کبدی ادامه داد. وی از سال ۸۸ به صورت مستمر به 
اردوهای تیم ملی کبدی فراخوانده می شد و در نهایت با پشتکار 
و کوشش مستمر توانست بازیکن فیکس تیم ملی کبدی ایران 

شود و به مسابقات برون مرزی راه پیدا کند.
 ســعیده جعفری یکی از بانوان موفق اســتان فارس اســت 
 که با حضور مســتمر در مســابقات برون مــرزی در کنار هم 
تیمــی هایش عملکرد مطلوبی را از خود به نمایش گذاشــته و 
موفق شــده در این رقابت ها برای کشور ایران و استان فارس 
افتخارآفرینــی کند. این بانوی موفق که تنها ورزشــکار مدال 
 آور اســتان فارس در بازی های آســیایی سال ۲۰۱۴ به شمار 
می رفت، در رقابت های آسیایی جاکارتا در سال ۲۰۱۸ نیز تنها 
بانوی فارسی بود که موفق به کسب مدال در این مسابقات شد. 
جعفری در گفتگوی صمیمانه خود با سرویس ورزشی »تماشا« از 

فعالیت هایش در این رشته ورزشی می گوید.
 * چرا کبدی را به عنوان ورزش حرفه ای خود انتخاب کردید؟

از نظر من کبدی رشته ای نشاط آور و هیجان انگیز است که به 
دلیل داشتن فاکتورهای آمادگی جسمانی از جمله قدرت، انعطاف 

پذیری، سرعت و چابکی برای من جذابیت زیادی دارد.
* چه ویژگی هایی باعث شد تا شما به عنوان یکی از بازیکنان 

فیکس و اثرگذار تیم ملی شناخته شوید؟
من از دوران کودکی دختری جســور، بی باک و شــجاع بودم. 
موفقیت در رشته ورزشــی کبدی هم نیاز به جسارت، انگیزه و 
اعتماد به نفس باالیی دارد و یک کبدی کار برای دســتیابی به 
موفقیت در این رشته باید جرأت و جسارت زیادی داشته باشد 
و تمرینات خود را به صورت جدی و مستمر دنبال کند. وجود این 
ویژگی ها در شخصیت من باعث شــد که بتوانم در این رشته 
ورزشی موفق باشم. البته هدف و پشــتکاری که در این رشته 
ورزشی داشــته ام نیز از عوامل موفقیتم در این مسیر به شمار 
می رود. در ســال های گذشته اسم من بارها از لیست بازیکنان 
تیم ملی خط می خورد اما این مسئله باعث ناامیدی و دلسردی 
ام نشد و هیچ گاه دست از تالش برنداشتم. البته بخش بزرگی 
از موفقیتم را مدیون حمایت های بی دریغ خانواده و دوســتانم 

هستم.
* از حضــور تیم ملی کبدی بانوان ایــران در رقابت های 

آسیایی جاکارتا بگویید؟
تیم ملی بانوان ایران با حضورش در مســابقات آسیایی جاکارتا 
موفق شد، مدال طال را از آن خود کند. سطح رقابت ها خیلی باال 
بود و کشورهایی از جمله کره جنوبی، تایلند و هندوستان که در 
مسابقات قبل ما را شکست داده بودند، در این مسابقات حضور 
داشتند. در نهایت هم تیم ملی ایران با رقابتی سالم و جوانمردانه 
توانست طلسم را بشکند و بعد از ۱۵ سال قهرمان شود. در واقع 
بانوان کبدی کار مــا در این رقابت ها کار بزرگی را انجام دادند 
و این اتفــاق بزرگی بود که برای اولین بار در طول تاریخ کبدی 

ایران رقم خورد.
* وضعیت تیم ملی کبدی بانــوان ایران را از نظر کمیت و 

کیفیت چگونه ارزیابی می کنید؟
تیم ملی کبدی بانوان از پتانسیل های باالیی برخوردار است و با 
اتفاقی که در مسابقات جاکارتا افتاد، کار تیم ملی ایران سخت 
تر خواهد شد. به دســت آوردن مدال در این رقابت ها افتخار 
بزرگی بود. باید از این مدال حمایت شود و این قهرمانی را حفظ 
کرد. چرا که همیشه حفظ قهرمانی از به دست آوردن آن سخت 

تر است.
* آیا پوشــش بانوان ما در رقابت های بــرون مرزی بر 

عملکردشان تأثیری دارد؟
ما ایرانی هســتیم و برای این کشور می جنگیم. برای ما رعایت 
حجاب و پوشــش اســالمی در کنار به اهتزاز در آوردن پرچم 
جمهوری اســالمی ایران جهت صیانت از ارزش های فرهنگی 
و حیثیت کشورمان، بســیار مهم است. این پوشش هیچ گونه 
محدودیتی را برای ما ایجاد نمــی کند و مانع از تالش هایمان 

برای به اهتزاز درآوردن پرچم عزیزمان ایران نمی شود.
* چه مسابقات مهمی در پیش دارید؟

در حال آماده سازی خودم برای حضور در مسابقات سوپرلیگ و 
همچنین رقابت های آسیایی هستم.

* با توجه به اینکه شما در عرصه مربیگری هم فعالیت دارید، 
ارزیابی  این رشــته چگونه  را در  فارس  بازیکنان  وضعیت 
می کنید و نقاط ضعف و قدرت کبدی استان فارس از نظر شما 

چیست؟
بازیکنــان فارس از اســتعداد و ظرفیت باالیی در این رشــته 
ورزشــی بهره می برند. تیم کبدی بانوان استان فارس هم در 
مسابقات لیگ برتر حضور دارد و در سال گذشته توانستیم مقام 
سوم کشــوری را در این رقابت ها به دست آوریم. البته بانوان 
 این اســتان شایسته جایگاه بهتری در ســطح کشور هستند. 
مــی توان گفت مدیریــت و حمایت های جنــاب آقای عباس 
رضایی رئیس هیأت کبدی اســتان فــارس یکی از نقاط مثبت 
 کبدی در این اســتان به شــمار می رود. از ایشــان به خاطر 
حمایت های بی دریغ شــان بی نهایت سپاسگزارم. برگزاری 
دوره های آموزشــی و پــرورش مربیان نیــز از جمله اقدامات 
قابل توجهی بود که برای پیشــرفت روزافزون این رشــته در 
سطح اســتان صورت گرفت. خوشبختانه تمام مسئولین هیأت 
در راستای پیشــبرد کبدی و قرار گرفتن این رشته در جایگاه 

قهرمانی گام های استواری برمی دارند. 
* چه بازیکنان شاخصی توسط شما پرورش یافته اند؟

مریم اخالق پور، میترا شاه پرســت و شکیال زارع از بازیکنانی 
هستند که تحت نظر من پرورش یافته  و به اردوی تیم ملی نیز 

دعوت شده اند.
* از فعالیت های روزمره تان بگویید؟ اوقات فراغت خود را 

چگونه سپری می کنید؟
من در دانشــگاه دولتی اصفهان در مقطع کارشناســی ارشد 
مشغول به تحصیل در رشته آســیب شناسی ورزشی هستم و 
در حال حاضر به شدت درگیر امتحانات دانشگاه هستم. معموالً 
اوقات فراغتم را با ورزش کردن ، کتاب خواندن، گوش دادن به 

موسیقی و رفتن به سینما سپری می کنم.
* شیرین ترین و تلخ ترین خاطره ورزشی شما چیست؟

اهتزاز پرچم ایران در مسابقات آسیایی جاکارتا و زمانی که همه 
به احترام پرچم ایران ایســتادند و سر تعظیم در مقابل آن فرود 
آوردند، شیرین ترین لحظه زندگی ام بود. تلخ ترین خاطره ام 
نیز مربوط به ســال ۹۲ و خط خوردن اســمم از تیم ملی در آن 
ســال بود. متأسفانه در هفته آخر اسم من از لیست خط خورد و 
هنوز هم دلیل خط خوردن اسمم را از لیست بازیکنان ملی در آن 

سال نمی دانم.
* چه درخواستی از مسئولین دارید؟

خوشــبختانه آقای حیدرعلی کامیاب مدیــر کل اداره ورزش و 
جوانان فارس و ســرکار خانم فریبا خالدی معاون امور ورزش 
بانوان تاکنون تالش بســیاری جهت توســعه کبدی در سطح 
استان داشــته اند که جا دارد از این عزیزان تشکر و قدردانی 
ویژه ای داشته باشم. اما پیشرفت و توسعه کبدی استان فارس 
نیاز به حمایت های مالی بیشتر و امکانات بهتری دارد. امیدوارم 
مسئولین همچنان ورزش کبدی را مورد حمایت خود قرار دهند و 

پشتیبان و حامی ورزشکاران این استان باشند.

نماینــده وزن -۶۸ کیلوگرم تکوانــدو ایران با 
شکســت عنوان داران جهان و المپیک به مدال 

طالی رقابت های گرندپری ایتالیا رسید.
مرحله نخست مسابقات گرندپری در سال ۲۰۱۹ 
از ظهر جمعه با حضور ۳۲ تکواندوکار برتر جهان 
)۲۵۵ نفر از ۵۳ کشــور( در هر ۴ وزن المپیکی 
مردان و زنان در سالن فورو ایتالیکو رم آغاز و به 

مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت.
در روز نخست این رقابت ها مبارزات اوزان -۶۸ و 
+۸۰ کیلوگرم برگزار شد که میرهاشم حسینی و 
ســروش احمدی در وزن -۶۸ کیلوگرم و سجاد 
مردانی در وزن +۸۰ کیلوگرم به عنوان نمایندگان 

ایران به روی شــیاپ چانگ رفتنــد که در پایان 
حسینی با نمایشی مقتدرانه طال گرفت و مردانی 

نیز به مدال برنز رسید.
کیلوگرم  وزن -۶۸  نماینده  میرهاشم حســینی 
ایــران ابتدا »ســوهون کیم« آمریکایــی را در 
پایان راند دوم ۲۰ تایی کــرد و با نتیجه ۲۸ بر 
۵ پیروز میدان شــد؛ ســپس به مصاف »ادیوال 
 پونتس« از برزیل رفــت و ۱۱ بر ۱۰ به برتری 

رسید.
میرهاشم در سومین گام »لوره برسیس« نماینده 
کرواســی را نیز در پایان راند دوم با ۲۰ اختالف 
امتیاز )۲۷ بر ۷( شکست داد و مدال برنز خود را 

قطعی نمود. وی در مرحله نیمه نهایی برابر »شوای 
ژآئو« چینی قهرمان المپیک ریو ۲۰۱۶، دارنده ۲ 
طال و برنز قهرمانی جهانی، برنز قهرمانی آسیا، ۲ 
نقره و برنز گرندپری و نقره گرنداسلم قرار گرفت 

و ۱۷ بر ۷ به برتری رسید.
حســینی در فینال این رقابت ها »دای هون لی« 
تکواندوکار عنــوان دار کره جنوبی نایب قهرمان 
المپیــک ۲۰۱۲ و برنز المپیــک ۲۰۱۶، طالی 
قهرمانی جهــان ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷، نقره 
جهانی ۲۰۱۹ و ... را با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ شکست 

داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.
حسینی اخیراً به علت عدم صدور ویزا نتوانست 

برای ایران در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱۹ 
منچستر حاضر شــود تا یکی از بخت های اصلی 

مدال طال از ایران گرفته شود.
سجاد مردانی در وزن +۸۰ کیلوگرم نیز به مدال 
برنز رســید اما ســروش احمدی دیگر نماینده 
ایــران در وزن -۶۸ کیلوگرم با شکســت برابر 
 دای هون لی از کره جنوبی در دور نخست حذف 

شد.
این رقابت ها G۴ است و به نفرات اول تا سوم به 
ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴ امتیاز در راستای افزایش 
رنکینگ المپیک و همچنین پنج، ســه و هزار دالر 

جایزه نقدی تعلق می گیرد.

کوالک میرهاشم در 
ایتالیا؛

 مدال طال با 
چاشنی انتقام!

 پیشرفت و توسعه کبدی استان فارس نیاز به 
حمایت های مالی بیشتر و امکانات بهتری دارد

نابغه ای که در هجده سالگی به زیر خاک رفت؛

 ستاره ای که از آسمان کاراته ایـــران پر کشید


