وزنه برداری

محمدعلي فالحتينژاد قهرمان ارزشمند و اسبق جهان درگذشت
محمدعلي فالحتينژاد قهرمان اسبق وزنهبرداري ايران ،آسيا و
جهان در سن  41سالگي دار فاني را وداع كرد و به ديار باقي شتافت!
مرحوم فالحتينژاد از مدتي پيش به علت نارسايي كليه در
بيمارستان اميد بستري شد و با وجود تالش پزشكان ،متاسفانه
معالجات موثر واقع نشد و در روز  23مرداد ماه دستش از دنيا كوتاه
شد .قهرمان ارزشمند جهان در سال  2003در ونكور كانادا با وزنه
سنگيني كه در دو ضرب باالي سر بر دو ركورد تازهاي را به پا كرد به
مدال طالي دنيا رسيد .او همچنين مدال بازيهاي آسيايي و قهرماني
آسيا را هم در ويترين افتخارات دارد.
روز سهشنبه  24مرداد ماه مراسم تشييع و خاكسپاري ايشان انجام

شد .اين مراسم از مسجد توتونچي خيابان مخصوص و با حضور عده
كثيري از مردم ورزشدوست ،قهرمانان ،پيشكسوتان و نامآوران
شروع شد و پس از خواندن نماز ،پيكر ايشان به سمت خانه پدري
تشييع و از آنجا به قطعه نامآوران بهشت زهرا(س) منتقل شد .در اين
مراسم عالوه بر علي مرادي رئيس فدراسيون ،حسين برخواه سرمربي
جوانان و نوجوانان ،محسن بيرانوند سرمربي تيم بزرگساالن ،سعيد
آذري مديرعامل باشگاه ذوب آهن و رئيس هيات مديره وزنهبرداري
استان اصفهان ،تورج فرهادي رئيس هيات استان تهران ،بهمن زارع
سرمربي اسبق تيم ملي ،بهادر مواليي نايب قهرمان جهان و  ...حضور
داشتند.

پيام تسليت فدراسيون

علي مرادي رئيس فدراسيون وزنهبرداري در پي درگذشت محمدعلي
فالحتينژاد قهرمان ارزشمند و اسبق جهان با انتشار پيامي اين ضايعه
را به خانواده وي تسليت گفت .وي در قسمتي از پيام خود آورده است:
خبر درگذشت قهرمان و پهلوان وزنهبرداري كشور ،دل همه ملت را
لرزاند ،به راستي كه او نه تنها قلههاي قهرماني را فتح كرد كه در اخالق
و منش پهلواني نيز به باالترين سكوها رسيد كه همين ويژگيها به او
جايگاهي رفیع و ويژه داده بود.
وي ادامه داده است :فقدان آن مرحوم براي وزنهبرداري كشور نيز
ضايعهاي دلخراش و باورنكردني است و ...
دنياي ورزش نيز اين ضايعه را به پدر گرامي و خانواده ايشان تسليت
ميگويد و از خداوند متعال براي بازماندگان طلب صبر و شكيبايي
مسئلت دارد.

برگزاري جام استاد سيفزاده در مباركه

مسابقات وزنهبرداري قدرتي ،گراميداشت استاد سيدمرتضي سيفزاده با حضور محمد نصيري اسطوره
وزنهبرداري ايران و جهان و المپيك ،در شهرستان مباركه برگزار شد .اين دوره به نام و به ياد استاد
سيدمرتضي سيفزاده از پيشكسوتان وزنهبرداري ايران از تاريخ  23تا  25مردادماه در سالن ورزش
الزهرا(س) شهرستان مباركه برگزار شد و ميزباني آن برعهده هيأت پاورليفتينگ و اداره ورزش و جوانان
شهرستان مباركه بود .اين ابتكار به همت هيأت بدنسازي و پرورش اندام استان اصفهان و به مديريت دكتر
يارمحمديان صورت گرفت كه از كارهاي خوب ايشان به شمار ميرود .در افتتاحيه رقابتها كه سالن مملو
از تماشاگران ،مشتاقان و پيشكسوتان رشتههاي مختلف بود ،تعدادي از مقامات لشكري و كشوري استان
هم حضور داشتند .محمد نصيري ضمن ابراز خرسندي به دليل نامگذاري اين جام به نام سيد مرتضي
سيفزاده پيشكسوت ارزشمند وزنهبرداري ايران گفت :استاد سيفزاده از دوستان عزيز بنده هستند كه
زحمات ايشان در ورزش كشور شايسته تقدير ميباشد ،چرا كه جوانان و قهرمانان انگيزه بيشتري براي
ادامه مسير ورزشي خود پيدا ميكنند و آينده روشني را براي خود ترسيم خواهند كرد.
نصيري نقش پيشكسوتان در ورزش را بسيار مؤثر دانست و بيان داشت :در تمام دنيا از تجربههاي
پيشكسوتان تا سنين باال هم استفاده ميشود و از مسئوالن ورزش كشور ميخواهم از تجربه ارزشمند
پيشكسوتان ورزش براي رشد جوانان و تربيت قهرمانان استفاده نمايند تا ورزش كشور در بستر قهرمانيها
و موفقيتهاي روزافزوني قرار گيرد ،زيرا ورزش ميتواند باعث به اهتزاز درآمدن پرچم و سرود ملي
كشورمان در همه جاي دنيا شود و هيچ چيز ديگر نظير ورزش نميتواند اين كار مهم را صورت دهد.
در اين مراسم تعداد زيادي از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور حضور داشتند و حتي معاون استانداري
اصفهان ،مديرعامل سازمان ورزش شهرداري اصفهان و ديگر عزيزان با سيد مرتضي سيفزاده و محمد
نصيري ديدار و گفتگو كردند و از آنها تقدير به عمل آوردند.
اي كاش وزنهبرداري هم قدر بزرگان خود را ميدانست ،همچون هيأت بدنسازي و پرورش اندام اصفهان كه
قدر بزرگان وزنهبرداري را ميداند!
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شركت دانشجويان در مسابقات دانشجويان جهان

تيم ملي دانشجويان ايران در رقابتهاي دانشجويان جهان كه از  28مراد تا  8شهريور ماه در كشور چين
تايپه برگزار ميشود ،شركت خواهند كرد.اولين وزنهبردار ايران جابر بهروزي است كه در دسته 77كيلو به
ميدان ميرود و روز  31مرداد با حريفان خود مبارزه خواهد كرد.روز اول شهريور ماه هم مسعود چترايي
به همراه علي مكوندي در دسته  85كيلو مبارزه ميكنند .چترايي از وزنهبرداران خوب اصفهان است و
مكوندي نيز پسر خوب خوزستان ميباشد.
روز دوم شهريور ماه و در رقابتهاي  94كيلو و  105كيلو ايران سه وزنهبردار را در اختيار دارد .محمد زارعي،
ميالد رهبرينژاد و كيا قدمي وزنهبردارن كشورمان هستند كه با حريفان رقابت دارند.سوم شهريور ماه هم
در فوق سنگين ،ايران وزنهبردار ديگري را در اختيار دارد كه محسن دادرس نام دارد.در اين تيم برخي از
نفرات چند سالي لباس تيم ملي را بر تن داشتند و افتخاراتي را براي ميهن به ارمغان آوردهاند كه اميدواريم
در اين دوره هم موفق باشند.

