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ملي پوشان تكواندو در اردو

اردوی تیمملی تکواندو زنان برای ش��رکت در بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی و مسابقات قهرمانی
جهان  2017با  21تکواندوکار در مرکز جهانی فدراس��یون تکواندو آغاز ش��ده و به انتخاب فدراس��يون قرار
است؛ مهرو كمراني تيمملي تكواندو را در اين دو رويداد بينالمللي هدايت كند.
کیانا اخوان ،فاطمه مداحی ،ناهید کیانی ،س��ودابه پورصادقی ،بهاره ندرخانلو ،فاطمه اموری،طیبه پارسا،
مهس��ا جدی،مبینا بابالو ،حنانه همتی ،هانیه اخالقی ،نیلوفر محمودی ،کیمیا علیزاده ،ملیکا میرحسینی،
نفیسه مخلصی ،زهرا پوراسماعیل ،فاطمه امینی ،ساجده فرامرزی ،پریسا جوادی ،فاطمه مصطفایی و اکرم
خدابنده تکواندوکاران حاضر در این اردو هستند.
فاطم��ه صفرپور به عنوان مربی و س��ارا خوش جم��ال فكري به گفته كمراني؛ به دلي��ل تجربيات حضور در
المپيك و مسابقات بين المللي در كادر فني تيم در كنار كمراني هستند.
مملی را دهه پایانی اسفندماه اعالم كرده است.
کمرانی مرحله دوم مسابقات انتخابی تی 

بانوان

مهروز ساعی ،عضو س��ابق تیم ملی تکواندوی بانوان درباره سطح بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی
ودر واکنش به انتخاب س��رمربیان تیمهای ملی برای هدایت تکواندوکاران گفت :هر کس��ی که هدایت تیم
مل��ی را برعهده گرفته باید بدان��د که در بخش مردان و بانوان باید قهرمان بازیهای کش��ورهای اس�لامی
ش��ویم چرا که سطح فنی مسابقات کشورهای اسالمی با حضور تیمهای حاضر در این رقابتها در قد و قواره
تکواندوی ایران نیس��ت .تکواندوی ایران به لحاظ فنی خیلی باالتر از کش��ورهایی است که در این رقابتها
حضور خواهند داش��ت .من احترام زیادی به کادر فنی که انتخاب شده قائل هستم ،اما نفرات منتخب این را
باید بدانند هر فرد دیگری به عنوان س��رمربی انتخاب میشد قطعا به خوبی میدانست که در آذربایجان جام
قهرمانی را میتواند کسب کند.
چهارمین دوره بازیهای همبس��تگی کشورهای اس�لامی  26تا  28اردبیهشتماه 96و مسابقات قهرمانی
جهان  2017نیز تیرماه برگزار خواهد شد.

اسکار ورزشی براي بئاتریس ویو
مراس��م معرفی برترینهای ورزش جهان در س��ال  ۲۰۱۶تحت عنوان « الروس »۲۰۱۷
در موناکو برگزار ش��د و س��یمون بیلس دختر ژیمناس��ت آمریکایی بهترین ورزشکار زن
سال 2016جهان شد.
در این مراسم جایزه بهترین ورزشکار مرد هم به « اوسین بولت » رسید .
جایزه «بازگشت س��ال» به مایکل فلپس ،ش��ناگر آمریکایی تعلق گرفت که با کسب پنج
مدال طال در ریو به دوران حرفه ای خود پایان داد.
در بخش ورزش��کاران دارای معلولیت ،شمشیرباز با ویلچر ایتالیایی به نام « بئاتریس ویو »
موفق شد جایزه را از آن خود کند.
این ورزش��کار از ناحیه هر دو دس��ت و هر دو پا دچار قطع عضو ب��وده و در ریو از گروه خود
بدونشکست صعود و در فینال بر ورزشکار چینی غلبه کرد و به مدال طال دستیافت.
نکته قابل توجه اینکه برخالف سایر منتخبین ،به محض اعالم نام این ورزشکار پارالمپیکی
پادش��اه موناکو و سایر حضار ایستادند و برای لحظاتی این ورزشکار  ۱۹ساله ایتالیایی را به
شدت تشویق کردند.
« نیکو رزبرگ » جایزه شگفتیس��از س��ال « ،راش��ن آنترتون » جایزه ش��خصیت اکشن
ورزشی س��ال ،تیم لسترس��یتی جایزه روحیه تیمی سال و تیم بیس��بال آمریکایی به نام
«شیکاگوکوبس» جایزه تیم برتر ورزشی سال را به خود اختصاص دادند.
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