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سیفی هم آسیایی شد
رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشو اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا در حالی از هفته ها قبل آغاز شده بود
که همانطور که پیش بینی می شد در نهایت با پیروزی محسن سیفی ترکیب نفرات اعزامی مرددان و زنان
کشورمان به این بازیهای مشخص شد.
در تنها مبارزه باقی مانده انتخابی در بخش ساندای مردان ،محسن محمدسیفی قهرمان پرآوازه ووشوی
جهان به مصاف عباس شیخی رفت و برای دومین بار این حریف را شکست داد.
با این اوصاف س��یفی که دو مدال طالی بازیهای آس��یایی گوانگژو و اینچئون را در کارنامه خود دارد به
عنوان سانداکار وزن  ۷۰کیلوگرم ایران برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا انتخاب شد.
در پای��ان مس��ابقات انتخاب��ی س��اندای م��ردان و زن��ان ش��هربانو منصوری��ان و اله��ه منصوری��ان

در س��اندای زن��ان و رض��ا س��بحانی ،عرف��ان آهنگری��ان ،ف��رود ظف��ری و محس��ن محمدس��یفی
در س��اندای م��ردان ،اعض��ای تی��م مل��ی ووش��وی ای��ران در بازیه��ای آس��یایی  ۲۰۱۸خواهن��د
بود تا بتوانند همچون ادوار گذش��ته با موفقیت خود در این رقابتها نقش بس��زایی در ارتقا رنکینگ مدالی
کاروان اعزامی ایران داشته باشند.
تی��م مل��ی ووش��و که ای��ن ب��ار تنه��ا در بخ��ش س��اندا راه��ی بازیه��ای آس��یایی م��ی ش��ود بدون
تعارف و با دور اندیش��ی از خیر تالو کاران برای اعزام به این رقابتها گذش��ت و تنه��ا تمرکز خود را برا روی
تیم ملی ساندا گذش��ت تا بتواند با حداقل نفرات اعزامی آنهم فقط در س��اندا نتایج بهتری از دور قبل این
بازیها کسب کند.

مردان کاراته کای اعزامی به جاکارتا معرفی شدند

از سوی س��رمربی ترکیب تیم ملی کاراته مردان ایران به منظور حضور در بازی های آسیایی  2018جاکارتا
معرفی شدند.
امی��ر مه��دی زاده در وزن منه��ای  60کیلوگ��رم ،بهم��ن عس��گری در منه��ای  ،75ذبیح اله پورش��یب
در منهای  84و س��جاد گن��ج زاده در به اضافه  84کیلوگرم ب��ه عنوان نفرات اعزامی به بازی های آس��یایی

معرفی شدند.
ش��هرام هروی در این باره گفت :این کارته کاها بر اساس عملکردش��ان در رقابت های برون مرزی و ارزیابی
درون اردوی��ی مورد توجه ق��رار گرفتند ،ضمن اینکه در این گزینش عنصر تجرب��ه نیز مدنظر کادر فنی قرار
گرفت.
وی گفت :خوش��بختانه کاراته ایران به درجه ای از س��طح فنی فنی رسیده که در هر وزن چند ستاره دارد که
می توانیم به طور همزمان  2یا  3تیم ملی داشته باشیم .در جلسات متعددی که با کادر فنی داشتیم سرانجام
به این نتیجه رسیدیم نفراتی را انتخاب کنیم که عالوه بر عملکرد خوب شان در میادین مختلف ،تجربه کافی
برای حضور در بازی های حساس و مهم را داشته باشند.
هروی در خصوص نفرات اعزامی به مس��ابقات آس��یایی اردن نیز گفت :تصمیم بر این شد که بتوانیم از تمام
ظرفیت هایمان در رقابت های قاره ای اس��تفاده کنیم .بنابراین از بهمن عسگری ،مهدی خدابخشی و صالح
اباذری استفاده می کنیم.
س��رمربی موفق تیم ملی ایران ادامه داد :همچنین برای مشخص شدن نفرات اصلی سایر اوزان ،مجید حسن
نیا با رضا روشن ،امیر مهدی زاده با محمد شایگان و هامون درفشی پور با امیررضا میرزایی روز  27خرداد ماه
بازی انتخابی برگزار می کنند.
وی ادامه داد :ترکیب کومیته تیمی در مس��ابقات آس��یایی اردن نیز متش��کل از ذبیح اله پورش��یب ،سامان
حیدری ،بهمن عسگری ،س��جاد گنج زاده ،مهدی خدابخشی ،صالح اباذری خواهد بود .ضمن اینکه با پیکار
انتخابی علی اصغر آس��یابری و کیوان بابان یک کاراته کا به عنوان یار هفتم ب��ه ترکیب کومیته تیمی اضافه
می شود.

گلستان میزبان تورنمنت ووشو جام پارس

رقابت های ووش��و بین الملل��ی جام پارس در گلس��تان ،تمرین آمادگی ملی پوش��ان ای��ران برای حضوری
قدرتمندانه در بازی های آسیایی جاکارتا است.
صدیقه جهانشاهی رییس هیات ووشو گلستان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت :حضور ورزشکاران مدعی
از کش��ور های صاحب نام ووشو ،تمرین مناسبی برای ووش��وکاران ایرانی به منظور مدال آوری در بازی های
آسیایی است.
وی بیان کرد :فاصله زمانی اندک برگزاری جام پارس با بازی های آس��یایی و شرکت اکثر کشورهای قدرتمند
موجب شده بیشتر مدعیان آس��یا برای شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم خود قبل از بازی های آسیایی در این
رقابت ها شرکت کنند.
تاکنون حضور  10کش��ور دومنیکن ،ویتنام ،ازبکس��تان ،افغانس��تان ،پاکستان ،س��وئد ،عراق ،لبنان ،هند و
اندونزی در این رقابت ها قطعی شده ،اما امکان حضور تیم های آلمان ،ایتالیا و یونان نیز وجود دارد.
جهانشاهی افزود :چین به عنوان یکی از قدرت های اصلی ووشو جهان برای فاش نشدن توانایی ورزشکارانش
پیش از بازی های آس��یایی و تکرار نش��دن شکست مقابل ایران از حضور در این مس��ابقات خودداری کرد اما
ق��درت و توانایی دیگر تیم های ش��رکت کننده قابل اعتنا و برای افزودن بر کیفیت این مس��ابقات امید بخش
است.
وی گفت :ایران با دو تیم پارس جنوبی و گلس��تان در این رقابت ها ش��رکت می کند که سهم استان گلستان از
نفرات ایران 3 ،ورزشکار است.

قرار نیس��ت گویا به این زودیها حواش��ی خود س��اخته و خود پرداخته
جودو دست از سر این رش��ته المپیکی بردارد آن از پناهنده شدن یکی
از جودو کاران در کشوری اروپایی و این از درگیری یکی از جودو کاران
بانوان با مس��ئولین فدراس��یون آنهم در حالیکه وی قصد داش��ت تنها
مشکالت و درخواستهای خود را با یکی از مسئولین فدراسیون در میان
بگذارد که گویا کار از جنگ لفظی فراتر هم رفته است.

جودو و حاشیه هایش
به هر حال رییس فدراس��یون مرد س��رد و گرم چشیده است وقوع این
اتفاقات در محل فدراس��یون آنهم از سوی یکی از مسئولین آن چندان
نمی تواند خوشایند باشد.
از طرفی متاس��فانه برخی دخالت ها و نامه نگاریهای غیر کارشناس��ی
از نهاده��ای مختل��ف مبنی بر دالی��ل خط خوردن و ی��ا حذف برخی
اردو نش��ینان نیز ب��رای کادر فنی مزی��د بر علت ش��ده در حالیکه هر

فدراس��یونی نتیجه گیری برایش اصل بوده و چنی��ن رفتارهایی نمی
توان��د خللی در برنامه فدراس��یون ایج��اد نماید.به هر ح��ال امید می
رود فدراس��یون جودو بتواند با اجرای درس��ت برنام��ه های بلند مدت
خود این رش��ته المپیکی را به روزهای اوج خود باز گرداند وگرنه با این
حواشی خود ساخته این رشته ورزش��ی حاال حاالها روی خوش بخود
نخواهد دید.
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