وزنه برداری

www.ettelaat.com

دكتر حميد محمدي استاد دانشگاه ،قهرمان اسبق آسيا و عضو تيم ملي وزنهبرداري:

مسئوالن دلسوز ،همهجانبه بايد وزنهبرداري را ياري دهند!

دكتر حميد محمدي متولد  1353تهران است؛ و وزنهبرداري را از سال
 65زيرنظر استاد خود يداهلل باقري شروع كرد و بعد از قهرمانيهاي
كشور لباس تيم ملي را پوشيد و مدال برنز مسابقات قهرماني آسيا در
رده جوانان در مغولستان را بهدست آورد .عالوه بر آن دكتر محمدي در
پنج دوره جام نامجو و مسابقات اكو حضور داشته و افتخاراتي بهدست
آورده است و به جهت ادامه تحصيل ورزش قهرماني را كنار گذاشت و
موفق شد دكتراي تربيتبدني خود را بگيرد .ايشان دوازده سال رئيس
هيأت پرورش اندام شاهينشهر را عهدهدار بوده و اكنون نيز رئيس
هيأت همگاني شاهينشهر است .دكتر محمدي مدرس فدراسيون
وزنهبرداري ،بدنسازي و پرورش اندام ،ورزشهاي همگاني ،مدرس
دانشگاه و داور بينالمللي وزنهبرداري هم ميباشد .در مورد كسب
مدالهاي ارزنده پيشكسوتان شاهينشهري و همچنين وزنهبرداري اين شهرستان ميگويد :وزنهبرداري
در شاهينشهر سابقه طوالني دارد و در تمام ادوار گذشته مسابقات قهرماني كشور ،همواره در شالوده
تيم استان چهار يا پنج نفر بهصورت عضو ثابت استان از شاهينشهر بودهاند .با توجه به اين عقبه طوالني،
اكنون هم در اعزام تيم پيشكسوتان به مسابقات كشوري ،تعداد شش نفر از شاهينشهر حضور داشتند
و پنج نفر مدال طال و يك نفر هم مدال نقره گرفت كه باعث مباهات است .اين قهرمانيها انگيزه بسيار
خوبي براي نوجوانان و جوانان بهشمار ميآيد كه بهواقع با اين امكانات كم و ناچيز شهرستان و بهواسطه
عشق و عالقه پيشكسوتان و اهتمام و پشتكار آقاي باقري كه تا پاسي از شب در سالن حضور دارند و به
فعاليت و تربيت جوانان و نوجوانان و همچنين حمايت از پيشكسوتان ميپردازند ،همه و همه منجر به
پيروزي درخشان شده است در پايان جا دارد كه تمامي مسئوالن چه از نظر ساختاري و چه از جهت مالي
از اين ورزش ديرباز و كهن حمايت نمايند تا همچون سهراب مراديها ،جوانان اين شهر نيز مدالهاي
زرين را به ارمغان آورد.جا دارد از جناب آقاي اعراب رئيس اداره شهرستان ،مسئوالن وزنهبرداري استان
و همچنين استاد سيفزاده به پاس زحمات شبانهروزي و حمايتهاي ايشان كه شامل حال بنده بوده
هم تشكر و قدرداني نمايم .چه خوب است مسئوالن فدراسيون و محلي در جهت علمي شدن ورزش و
پيشرفت حرفهاي آن گامهاي مثمرثمري بردارند.
اعزامي كه قسمتي از هزينههايش را نفرات اعزامي پرداخت كردند،
تهيه كرديم و تيم با شكل و ظاهر آراسته و بسيار زيبا و جالب عازم
مسابقات شد .تيم از استان اصفهان به مسابقات كشوري رفت،
ولي نفرات همه شاهينشهري بودند كه جا دارد از كليه مسئوالن
هيات استان ،مسئوالن ورزش شهرستان شاهين شهر نيز تشكر و
قدرداني كنم كه در اين راه ما را ياري دادند .حاصل كار نفرات پنج
مدال طال و يك نقره بود ،آقايان غالمحسين بلمه ،بيژن بختيار،
رضا ناصحي ،محمدرضا سليماني و يداله باقري مدال طال گرفتند و
مهدي حكيميان نيز به مدال نقره رسيد .حكيميان خود دبير هيات
شاهينشهر و بسيار فعال و كوشا است كه به ايشان هم خسته نباشيد
ميگوييم.
دارنده مدال طالي كارگران جهان در مورد باشگاه وزنهبرداري
شاهينشهر اظهار داشت :تعداد زيادي از نونهاالن ،نوجوانان و جوانان
در اين باشگاه تمرين ميكنند كه بنده به عنوان مربي در خدمت آنها
و همچنين پيشكسوتان شهرستان هستم و عالوه بر آن مسئوليت
هيات را هم دارا ميباشم .در بين وزنهبرداران حاضر ،آقاي حسين
عربی قهرمان نونهاالن كشور شده و به عنوان خوش تكنيكترين
وزنهبردار ايران انتخاب شده است كه آتيه بسيار خوبي دارد و عالوه بر
او تعداد ديگري از نونهاالن و نوجوانان نيز بسيار با استعداد هستند كه
اميدواريم به عنوانهاي خوبي دست يابند.
قهرمان 12دوره مسابقات كارگران كشور و  9دوره باشگاهها و
دستجات آزاد ايران در مورد دكتر حميد محمدي هم ميگويد :او
اولين كسي است كه در شاهينشهر مدال آسيايي و برون مرزي گرفته
 .هم در وزنه برداري خيلي فعال است و هم در تحصيل ،استاد دانشگاه
و داراي دكتراي تربيت بدني ميباشد .ايشان وزنهبرداري خود را نيز
از همين باشگاه شروع كرد .دوست دارم فدراسيون وزنهبرداري قدر
امثال محمديها را خوب بداند و حداكثر بهرهبرداري را از آنها بكند.
دكتر محمدي اولين مدال آسيا را به شاهينشهر آورد و اولين مدال
جهاني را در سال 62بنده براي شهرم در تركيه گرفتم كه نقرهاي رنگ
بود.

غالمحسين بلمه عضو سابق تيم ملي وزنهبرداري:

پيشكسوتان همانند پول نقد ميباشند!
غالمحسين بلمه در سال  1331در اهواز متولد شد و از سال
 56به عضويت تيم ملي وزنهبرداري درآمد و قبل از شروع
جنگ تحميلي در تورنمنتي كه حضور داشت به عنوان
قويترين مرد وزنهبرداري لقب گرفت .ايشان چند سالي
است كه در مسابقات پيشكسوتان فعاليت ميكند و در مورد
موفقيت تيم شاهينشهر در مسابقات كشوري و ديگر مسائل
ميگويد:مسابقات قهرماني كشوري پيشكسوتان تبريز در حد
متوسطي برگزار شد ،ولي احترام به پيشكسوتان خيلي خوب
بود كه من از همه دستاندركاران تشكر ميكنم .در اين دوره
من به مدال طال دست يافتم ،ولي در جواني در دسته  90كيلو
وزنه ميزدم كه  152/5كيلو در يكضرب و  190كيلو در دو
ضرب را باالي سر ميبردم.مرد ديار باروت لقبي بود كه دنياي ورزش در زمان جنگ تحميلي به قهرمان
پيشكسوتان ايران داد ،او راجع به اين رده ميگويد :درحال حاضر براي پيشكسوتان هزينهاي نميشود و
آنها گويا با اموات بايد مسابقه بدهند! جوانان هم فردا پيشكسوت ميشوند و اين نگاه بايد تغيير كند .براي
اينكه هزينهها را پايين بياورند ،ركورد ورودي ميگذارند و بيتوجهي به پيشكسوتان ميكنند ،درحالي
كه اين عزيزان ميروند تا در مسابقات يكديگر را ببينند و خاطرات را زنده كنند.غالمحسين بلمه سپس
به تجربه باالي موسپيدان وزنهبرداري اشاره ميكند و ميگويد :پيشكسوتان همچون پول نقد ميمانند
كه هر كدام قادرند عده زيادي را به سمت ورزش آورده و آنها را تا سكوهاي قهرماني رهنمون سازند .ما
ميخواهيم جوانان را از موادمخدر و ...دور كنيم ،ولي به نظر ميرسد ،برخي اين كار را دوست ندارند! درحال
حاضر بنده در كنار آقاي يداهلل باقري از ساعت پنج بعدازظهر تا ده شب ورزشكاران ردههاي مختلف را از
ردههاي نونهاالن تا نوجوانان و جوانان تمرين ميدهيم و چشمداشتي هم نداريم ،ولي براي بردن و آوردن
ورزشكاران كه نبايد از جيب هزينه كنيم.ايشان در ادامه به كار با ارزش مربيگري اشاره كرده و ميگويد:
هيأت استان حتي ارتقاء مربيگري را به ما نميدهد! وي در پايان از كليه كساني كه به رونق وزنهبرداري
شاهينشهر كمك ميكنند ،تشكر و قدرداني كرد.

يداهلل باقري مربي دلسوز شاهينشهر ادامه ميدهد :دوست دارم
مسئوالن شهرستان و هيات وزنهبرداري استان عنايت بيشتري به
وزنهبرداري اينجا كه اولين مدال جهاني را براي شهرآورد داشته
باشند و رسيدگي بيشتري كنند .تنها سالن وزنهبرداري شهرستان
غيراستاندارد است و نياز به توجه بيشتري دارد .البته رئيس محترم
تربيت بدني جناب آقاي اعراب انساني فعال و كوشا ميباشد و
همكاري خوبي دارند ،ولي مسئوالن بايد او را ياري دهند و امكانات
زيادتري در اختيارشان قرار دهند .تا بتوانيم قهرمان جهان و المپيك

را براي شاهينشهر تربيت كنيم .وي در پايان از زحمات هيات
وزنهبرداري استان و آقاي سيفزاده كه خانه وزنهبرداري استان را
بنا كردند و مسئوالن زحمتكش شاهينشهر به خصوص مهندس
بصيري فرماندار و كياني بخشدار محترم شاهينشهر و همچنين
رئيس ورزش و جوانان شهرستان و ابوالحسن عسگري وزنهبردار
قديمي كه كمك شاياني را كردهاند تشكر و قدرداني كردو از احمد
متقي زاده مربي وزنهبرداري نيز به خاطر فعاليت خوب در شاهينشهر
به نيكي ياد كرد.
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