بانوان

كيميا عليزاده
پرچم كاروان ايران را در دست گرفت

كشورمان؛ ايران تاكنون در  14دوره از بازيهاي آسيايي حضور داشته و در اين ميان در  2دوره ،پرچمداري
كاروان ورزشي كشور به زنان رسيده است.
اولين پرچمدار زن كاروان ايران در بازيهاي آسيايي «زهرا محروتي» در رشته تيراندازي بود كه انتخاب
او به مس��ابقات س��ال  1998تايلند ـ بانكوك برميگردد و اكنون دومين پرچمداري زنان ورزشكار ايران
نتيجه انتخاب اعضاي هيئت اجرايي كميته ملي المپيك در مس��ابقات  2018اندونزي ـ جاكارتا است كه
البته مسابقات نه فقط در ش��هر «جاكارتا» كه پايتخت اين كشور آسياي شرقي است ،انجام ميشود بلكه
شهر «پالمبانگ» هم ميزبان برخي از مسابقات اين دوره خواهد بود.
انتخاب كيميا عليزاده كه مشهورترين زن ورزشكار ايران به دليل كسب مدال برنز المپيك ريو  2016است
ـ همان مس��ابقاتي كه زهرا نعمتي در رش��ته ريكرو تيراندازي باكمان پرچمدار آن در كشور جشنوارهها
بود ـ از ميان دو كانديداي ديگر پرچمداري صورت گرفته اس��ت؛ احس��ان حدادي ك��ه او هم اولين مدال
المپيك دووميداني را نصيب ايران كرده و الهه احمدي ديگر ورزش��كار زن ايران كه در رشته تيراندازي در
دو المپيك لندن  2012و ريو  2016در رده ششم قرار گرفته و تاكنون تنها زن ورزشكار ايراني است كه در
رشته خود يكبار در صدر ردهبندي فدراسيون جهاني رشته مربوط قرار گرفته است.
البت��ه اله��ه احمدي ب��راي پرچم��داري المپي��ك  2016برزيل هم ج��زو كانديداه��ا بود ام��ا به دليل
ناهمزمان��ي و فاصل��ه زماني زياد مس��ابقات تيراندازي با اعزام بخش اول ورزش��كاران كاروان كش��ور به
ريو براي مراس��م افتتاحيه ،زه��را نعمتي كه م��دالآور پارالمپيك و صياد ط�لاي پارالمپيك لندن بود و
در برزيل براي نخس��تين بار ش��انس خود را در ميان ورزش��كاران اعزامي به المپيك ه��م تجربه ميكرد،
پرچمدار شد.
گرچ��ه انتخاب كيمي��ا عليزاده به عن��وان پرچمدار كاروان اي��ران در بازيهاي آس��يايي  2018انتخاب
شايس��تهاي هم به لحاظ فردي و جايگاه او در ميان ورزشكاران زن ايراني و هم به لحاظ اجتماعي و اهميت
به رشد و توس��عه ورزش بانوان در كشور است اما پرچمداري زنان ورزش��كار ايراني در كاروان ورزشي ايران
در مسابقات مختلف و در سالهاي اخير ،رويهاي مرس��وم است؛ مث ً
ال در بازيهاي كشورهاي اسالمي 2017
مهلقا جام بزرگ در رش��ته تيراندازي و در مس��ابقات داخل سالن آسيا  2017س��ارا خادمالشريعه در رشته
شطرنج پرچمدار كاروان ورزشي كشور بودهاند.

ا.ا.نظامیان

ب��ه هر ح��ال؛ اميدواريم انتخاب كيميا ب��راي پيش قراولي كاروان ورزش��ي ايران براي ورزش زنان كش��ور
مبارك باش��د و زنان ورزش��كار ايراني در اين دوره از بازيهاي آس��يايي مدالهاي بيشتري را كسب كنند و
فاتح سكوهاي باالتري ش��وند تا توانايي ورزش زنان ايران را به رخ مدعيان قارهاي بكشند و مسئوالن ورزش
كش��ور را نيز براي س��رمايهگذاري و توجه بيش��تر به ورزش مدالآور زنان كش��ور ترغيب و عزم آنان را براي
محروميتزدايي از اين بخش از ورزش كشور بيش از پيش جزم كنند.

تکواندوکاران در تورنمنت کره
آماده می شوند

تیمملی تکواندوی بانوان ایران برای آماده سازی جهت حضور در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا با
 ۱۰ملی پوش عازم جزیره "ججو" شد تا در تورنمنت بین المللی کره جنوبی شرکت کنند.
این مس��ابقات به عنوان یک دوره مبارزات تدارکاتی برای تکواندوکاران ایران محسوب میشود که با
درخواست مهرو کمرانی ،سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران انتخاب شده است.
نف��رات اعزامی تیم ملی تکواندو بانوان به این مس��ابقات در وزن  -46کیلوگ��رم ،مریم ملکوتیخواه
در  -49کیلوگرم ،ناهید کیانی در  -53کیلوگرم ،الهه ش��یدایی در  -57کیلوگرم ،پریس��ا جوادی در
 -62کیلوگرم ،زهرا شیدایی در -67کیلوگرم ،کیمیا علیزاده در  -73کیلوگرم ،ملیکا میرحسینی و
زینب اسماعیلی و در  +73کیلوگرم ،اکرم خدابنده و زهرا پوراسماعیل هستند.
ریحانه فوالدی و زهرا حاجی وند هم به عنوان مربی تیم را همراهی می کنند.
این رقابتها گرید  2است و برای نفرات اول تا سوم به ترتیب  ۱۲ ،۲۰و  ۷.۲۰امتیاز به منظوز افزایش
رنکینگ المپیکی تعلق میگیرد.

ذکایـی
در حلقه داوران الیت آسیا
مهن�از ذکایی ،داور فوتبال ایران به جمع داوران الیت قاره آس�یا در س�ال
 ۲۰۱۸پیوست.
وی پس از انجام تس�تهای مختل�ف و آزمونهای کنفدراس�یون فوتبال
آسیا توانس�ت این دوره را با موفقیت پشت سر گذاش�ته و به جمع داوران
فوتبال الیت آس�یا در سال  2018راه یابد .در حال حاضر سلطنت نوروزی و
مهس�ا قربانی دیگر داوران فوتبال زنان ایران هستند که در حلقه داوران
الیت فوتبال آسیا قرار دارند.
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