اینکه خانمی با حجاب کامل روی ســکوی قهــرمانی
جایـزه اش را می گـیرد ،از باال رفتن پرچم مهمتر است
مقام معظم رهبری
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پـاراتکواندو ایــران فــاتح
مســابقات قـهرمانی آفـریقا
ﻓﻬیﻤه ارسنﺠانی

تیم ملی پاراتکواندو کشورمان با کسب
 2مدال طال ،یک نقره و یک برنز توانست
بر سکوی نخست سومین دوره مسابقات
قهرمانی آفریقا بایستد.

تیمملی پاراتکواندو کشــورمان از اســفندماه سال گذشــته تمرینات خود را
برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا با حضور  1۳هوگوپوش در فدراسیون
جانبازان و معلولین آغاز کرد؛ ملیپوشــان ایران با پیشــنهاد پیام خانلرخانی
سرمربی تیم و موافقت فدراسیون تکواندو برای آمادگی هرچه بیشتر و همچنین
افزایش رنک ملیپوشــانی که امتیازشان کم است در مسابقات قهرمانی آفریقا
حضور پیدا کردند.
سومین دوره مسابقات قهرمانی آفریقا روز  ۸فروردینماه به میزبانی "آگادیر"
مراکش برگزار شــد؛ تیمملی تکواندو کشــورمان که با ترکیب  5نفره ســعید

صادقیان پور ،محمدرضا شــعبانی ،احمد نریمانــی ،محمود جعفرزاده و اصغر
عزیزی شرکت کرد موفق شد با کسب  2مدال طا توسط صادقیانپور و نریمانی،
یک نقره شعبانی و یک برنز عزیزی با  1۸امتیاز سکوی قهرمانی قاره دیگر را به
تصاحب خویش در آورد.
تیمهای روسیه و مراکش نیز با  1۳امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند .همچنین
با توجه به اینکه ایران در بخش زنان نمایندهای نداشــت در مجموع نیز عنوان
چهارمی را بدست آوردند.
هدایت این تیم برعهده «پیام خانلرخانی» به عنوان سرمربی و«مهدی احمدی»
به عنوان مربی بود و مســعود لشــکري به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور
داشت.
با تصمیم فدراسیون جهاني تکواندو ،هوگوپوشان سایر قارهها مجاز به شرکت
در این رقابتها بودند .امتیاز این مسابقات براي تکواندوکاران قاره آفریقا G۴
است و براي تکواندوکاران سایر قارهها  G2خواهد بود.

مدال آوران
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سعید صادقیان پور
مدال طال ومرث

محمدرضا شعبانی
مدال نقره ومرث

احمد نریمانی
مدال طال ومرث

اصغر عزیزی
مدال برنز ومرث

5

درخــشش

تکواندوکاران
ایـــران در
مســـــیر

الــمپیک
جـــــوانان
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علی اﺻﻐرعﺒﺪاﻟﻬی

تکواندوکاران نوجوان ایران در مسابقات
انتخابی المپیک  2018بوینسآیرس با کسب
هر 6سهمیه موجود افتخاری دیگر در تاریخ
تکواندوی ایران ﺛبت کردند.

سومین دوره مسابقات المپیک جوانان
 2۰1۸مهر ماه ســالجاری به میزبانی
شهر "بوینس آیرس" در کشور آرژانتین
برگزار خواهد شد .رشته تکواندو نیز برای
ســومین بار اســت در این رویداد مهم
ورزشی شرکت میکند و تیمهای ملی
تکواندوی دختران و پسران ایران نیز هر
کدام با سه سهمیه (صد در صد سهمیه)
در این مسابقات حاضر میشوند
برهمین اساس مسابقات کسب سهمیه
برای حضور در این رقابتها از روز جمعه
 17فروردینماه  1۳97با حضور ۴۳۸
تکواندوکار در دو گروه دختران و پسران
به میزبانی سالن "ساله کوارت" شهر
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"الحمامات" کشــور تونس آغاز و روز
شنبه  1۸فروردین ماه به پایان رسید.
در پایــان این رقابتها کــه  ۶نماینده
ایران برای کسب ســهمیه حضور پیدا
کــرده بودند ،هــر  ۶ســهمیه موجود
برای هر کشور در نهایت شایستگی به
هوگوپوشان کشورمان تعلق گرفت.
در این رقابتها ملیپوشــان پســران
ایران با هدایت محمدرضا زوار به عنوان
ســرمربی و با ترکیب حامد اصغری در
وزن  -۶۳کیلوگرم ،علی اشکوریان در
وزن  -7۳کیلوگرم و محمد خانی در وزن
 +7۳کیلوگرم حضور داشت.
محمــد خانــی در وزن  +7۳کیلوگرم

نخستین نماینده ایران در این مسابقات
بود کــه با پیروزی مقابــل رقبای خود
("علی مبروک" از عربستان صعودی،
"ســینگ پاتل" از هند" ،نثار احمد"
از افغانستان) راهی مرحله نیمهنهایی
شد و مدال برنز خود را قطعی کرد .او در
این مرحله بــا نتیجه  12بر  7در نهایت
شایســتگی نتیجه را به "منگ لی" از
چینتایپه واگذار کــرد و به مدال برنز
رسید تا نخستین ســهمیه ایران برای
المپیک جوانان  2۰1۸را ثبت کند.
علی اشــکوریان تکواندوکار وزن -7۳
کیلوگرم نخســتین نماینده ایران در
این مسابقات بود که توانست با شکست
دادن رقبای خود ("نوچیت راکیارت"
از تایلند" ،پاتریک وییرا" از کیپورد،
"ایــوان پائولوســکی" از بــاروس،
"دارلین پادیا" از اکوادور" ،آندرانیک
کچاتریان" از ارمنستان) ضمن حتمی

کردن مدال نقره و سهمیه خود ،راهی
مبارزه فینال شد .او در مرحله فینال با
حساب  ۳۳بر  ۳۰مقابل "ایار باراکات"
مصری شکست خورد و ســزاوارانه در
جایگاه دوم قرار گرفت
اما آخرین تکوندوکار تیم پسران ایران
حامد اصغــری در وزن  -۶۳کیلوگرم
بود که توانست رقبای خود ("مصطفی
الحــام" از اردن" ،خلفانی هریس" از
آمریکا ،تئودور زدراوک" از بلغارستان،
"وون هــی چــون" از کرهجنوبــی،
"ماکســیم املکیــن" از روســیه) را
شکست داده و به فینال این وزن برسد.
او در مبارزه فینال با حســاب  25بر 17
"الکساندر دزیوبا" از اوکراین را مقتدرانه
شکســت داده و قهرمان شد .اصغری
ضمن کسب مدال طا ،سومین سهمیه
پسران ایران برای المپیک جوانان 2۰1۸
آرژانتین را کسب کرد.

تیم ملی دختران ایران نیــز با هدایت
فاطمه صفرپــور به عنوان ســرمربی
و بــا ترکیب مهــا مومنــزاده در وزن
 -۴۴کیلوگــرم ،یلدا ولینــژاد در وزن
 -۶۳کیلوگرم و کیمیــا همتی در وزن
 +۶۳کیلوگرم حضور داشت.
یلــدا ولینــژاد تکوانــدوکار وزن -۶۳
کیلوگرم تیم ملی دختــران ،به عنوان
نخســتین نماینده ایران در این بخش
توانســت از ســد رقبای خود ("تراوا
منجی" از کریباتی" ،ایکــرا کایر" از
ترکیه" ،پترا اســتولبوآ" از جمهوری
چک) گذشــته و به مرحله نیمهنهایی
برسد .او در این مرحله با شکست مقابل
"نادیسا بوزانیچ" صربستانی از راهیابی

به فینال این وزن بازماند و با کسب مدال
برنز در مبارزه ردهبندی نخستین سهمیه
را کسب کند.
در ادامه مهال مومنزاده تکواندوکار وزن
 -۴۴کیلوگرم تیم دختران ایران ،پس از
یک دور استراحت در نخستین مبارزه
خود "جردین اســمیت" از انگلیس را
شکست داد ولی در مبارزه دوم با حساب
 ۱۸بر  15نتیجه را به "میرئو کانگ" از
کرهجنوبی واگذار کرده و از دور رقابتها
کنار رفت .اما بــا توجه به اینکه به  ۸نفر
برتر هر وزن ســهمیه تعلق میگرفت،
مومنزاده نیز توانست یک سهمیه دیگر
به نام ایران ثبت نماید.
اما کیمیا همتی تکوانــدوکار وزن +۶۳

کیلوگرم توانســت با شکســت رقبای
خود ("آنا مارتوس" از اسپانیا" ،رهاف
ابراهیم" از سوریه" ،دیالرا ارسالن" از
ترکیه" ،مارسلینا کاسزل" از لهستان)
راهی فینال مسابقات شود .او در مبارزه
فینال با حســاب  ۲۴بر 12نتیجه را به
"ونژه مو" از چین واگذار کرد و در نهایت
شایستگی عنوان نایب قهرمانی را از آن
خود کرد .همتی با کسب این مدال نقره
سومین ســهمیه دختران و ششمین
ســهمیه کاروان تکواندوی ایران برای
بوینسآیرس را کسب کرد.
به این ترتیب تیمهای تکواندوی دختران
و پسران ایران که با ۶نماینده برای کسب
سهمیه عازم تونس شــده بودند ،هر ۶

سهمیه را با شایستگی کسب کردند.
در روز نخســت ایــن مســابقات علی
اشــکوریان (مدال نقره) ،محمد خانی
(مدال برنز) و یلدا ولینژاد (مدال برنز) و
در روز پایانی این مسابقات حامد اصغری
(مدال طال) ،کیمیا همتی (مدال نقره) و
مهال مومنزاده نمایندگان ایران بودند
که موفق به کســب صد در صد سهمیه
برای بازیهای المپیک جوانان ۲۰۱۸
آرژانتین شدند.
قابل توجه اســت که دو دوره گذشتهی
المپیک جوانان نیز به ترتیب در سالهای
 ۲۰۱۰و  ۲۰۱۴به میزبانی ســنگاپور و
چین برگزار شده است که تعداد  5مدال
توسط تکواندوکاران کسب شده است.
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حامد اصغری
وزن  -63کیلوگرم
مدال طال
علی اشــکوریان
وزن  -73کیلوگرم
مدال نقره

مهال مومن زاده
وزن  -44کیلوگرم

هوگوپوشانیکه
 ۶سهمیه المپیک
جوانان را برای ایران
به ارمغان آوردند

محمد خانی
وزن  +73کیلوگرم
مدال برنز

یلدا ولینژاد
وزن  -63کیلوگرم
مدال برنز

کیمیا همتی
وزن  +63کیلوگرم
مدال نقره

المپیک جوانان " 2۰1۸بوینسآیرس" در کشور آرژانتین یکی از میدانهای
بزرگ و تاریخی برای تکواندوی ایران است .تکواندوکاران کشورمان میتوانند
با  ۶ســهمیهای که در اختیار دارند ،با کســب مدال در این مسابقات نتیجه به
یاد ماندنی را بر جای بگذارند.

شــهرام اربابی و غامرضا بهــاری دو داور قضاوتکننده در
مسابقات کسب سهمیه المپیک و مسابقات قهرمانی نوجوانان
جهان
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جهـــــــــان
زیرپای تکواندوکاران
نوجــــوان ایران
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شیﻮا نﻮروزی

درخشش هوگوپوشان نوجوان در آوردگاه
جهانی یک بار دیگر قدرت باالی تکواندو
ایران را به رخ دنیا کشــید تا جایی که این
بار نیز کرهای ها مقهور اســتعدادهای ناب
ما شدند.

نگاهی بــه قهرمانی مقتدرانه در
آوردگاه تونس
دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی
تکواندو نوجوانان جهان در نخســتین
ماه سال  97به میزبانی تونس برگزار
شــد و تیم پسران کشــورمان با ارائه
مبارزاتی شگفت انگیز قاطعانه سکوی
قهرمانی جهــان را به تســخیر خود
درآورد.
بی رقیب مﺜل همیشه
کاروان تکوانــدو کشــورمان بــا
آمادگی باال و حداکثر توان به شــهر
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"الحمامات" تونس اعزام شــد و در
نهایت از بین  11۸کشــور شــرکت
کننده این هوگوپوشــان ایرانی بودند
که گوی ســبقت را از باقی کشورهای
حاضــر ربودنــد .شــاگردان وحید
عبداللهی همانطور که انتظار میرفت
در شــیاپ چانگ جهانی درخششی
مثال زدنی داشتند و با کسب  7مدال
خوشرنگ طا و  2برنز ارزشمند رقبا
را کنار زدند و یک تنه روی سکوی اول
جهان ایستادند.
این قهرمانی در حالی به دست آمد که

 ۸سال از آخرین قهرمانی ایران در رده
نوجوانان میگذشت و خوشبختانه در
آوردگاه تونس تکــرار این موفقیت با
اقتدار هرچه تمامتر رقم خورد .کرهای
ها اما برخاف تصورات شان تنها یک
مدال طا را به گردن آویختند و پایین
تر از کشــورمان رده دوم را از آن خود
کردند .ترکیه ،چین تایپه و آذربایجان
نیز رتبه های بعدی را به دست آوردند.
عقــب مانــدن مدعی همیشــگی از
ملی پوشــان ایرانی نقطــه عطفی بر
موفقیتهای مداوم تکواندو کشورمان
بود .در بخش پسران کرهجنوبی با تکیه
بر تجارب خود تصور میکرد میتواند
سکوهای قهرمانی را با کمترین دردسر
فتح کند اما با شــروع مبارزات معلوم
شد که به این ســادگیها نمیتوانند
تکوانــدوکاران کشــورمان را مغلوب
کنند و اختاف دوبرابری امتیاز میان

تیمهــای اول و دوم ایــن دوره مهر
تاییــد دیگری بر عملکرد درخشــان
نمایندگان ایران است.
جبران گذشته
مدال آوران طایی ایران در این دوره
حامــد اصغری ،حســین لطفی ،امیر
ولی پور ،امیرســینا بختیــاری ،علی
اشــکوریان ،محمد مهدی عمادی و
محمــد علی خســروی بودنــد و در
حقیقت این هفت نفــر نقش اصلی را
در قهرمانی تیم ملی داشــتند ضمن
اینکه عرفان مــرادی و نیما مهرعلی
نیز با گرفتن مدال برنز در این موفقیت
سهیم بودند .نگاهی به عملکرد گذشته
تیمملی نوجوانان نشــان میدهد که
در چهار دوره اخیر تکواندو کشورمان
در این رده و در مسابقات جهانی یک
عنوان قهرمانــی ،یک نایب قهرمانی و
دو عنوان چهارمی را را در کارنامه دارد.

جام قهرمانی  2۰1۸در حالی به دست
آمد که در رقابتهــای  2۰1۴چین
تایپه و 2۰1۶کانادا پســران ایران در
رده چهارم ایستاده بودند اما قهرمانی
بامنازع در تونس پایانی تکرارنشدنی
بــر ناکامیهای هوگوپوشــان در این
رقابتها بود.
تعریف از ستاره ایرانی
پیروزی های متوالی حســین لطفی
موجب شد تا سایت فدراسیون جهانی
نیز بــه تعریــف و تمجید از ســتاره
کشــورمان بپردازد .تکواندوکار ۴5-
کیلوگرم ایــران در اولین روز رقابتها
موفق شد هر  5مبارزهاش را با پیروزی
پشت ســر بگذارد و با اقتدار نخستین
طایی کاروان کشورمان لقب بگیرد.
لطفی آنقــدر در مبارزاتش قدرتمند

ظاهر شد که هر  5مســابقه را با بیش
از  2۰امتیــاز اختــاف از حریفانش
برد .ســایت  WTدر گــزارش خود
به ســرعت باالی این بازیکن اشــاره
کــرد و اینکه لطفی تبحــر خاصی در
اجــرای تکنیک های ســر و صورت
دارد .فدراســیون جهانی او را یکی از
هوگوپوشــان آینده دار ایرانی نامید.
همین عملکرد درخشــان موجب شد
تا فدراسیون جهانی عنوان فنی ترین
تکواندوکار ایــن دوره از رقابتها را به
حسین لطفی بدهد.
بهترین مربی جهان
بدون شک مدال آوران نوجوان موفقیت
خود را مدیون کادرفنی هستند .مربیان
تیم ملی با تعصب و دلسوزی مثالزدنی
ملی پوشان را برای رسیدن به سکوی

جهانی هدایت کردند و انصافا آنها نیز
پاسخ اعتماد مربیان خود را با گرفتن
مدالهای خوشرنگ دادند.
وحید عبداللهی به عنوان ســرمربی
نقش اصلی را در این موفقیت ایفا کرد
و سرمربی تیمملی تکواندو ایران لقب
بهترین مربی جهان در جام دوازدهم
را از آن خود کرد .البته این نخســتین
باری نیســت که مربیان کشــورمان
چنین القابــی را به خــود اختصاص
میدهند و پیــش از عبداللهی نفرات
زیادی به عنوان بهترین مربیان آسیا
و جهان انتخاب شدهاند.
دست خالی دختران از کسب مدال
در حالی که پسران مدالهای رنگارنگ
را در شــیاپچانگ جهانی درو کردند
دختران نتوانستند درخشش گذشته

خود را تکرار کنند .تیــم دختران در
شــرایطی پا به رقابت هــای جهانی
گذاشــت که انتظار میرفــت از مقام
قهرمانی دور گذشــته خود دفاع کند
اما انتظارات برآورده نشــد تا تکواندو
نوجوانان ایــران در بخش دختران در
رده دهم جدول رده بندی قرار بگیرد.
تنها مدال آور کاروان کشــورمان در
بخش دختران مبینــا کلیوند بود که
به مدال برنــز قناعت کــرد ۸ .بانوی
تکواندوکار که بســیاری از آنها تا پای
ســکو صعود کردند با حذف از گردونه
رقابتها دستشــان به مدال نرسید؛
هرچنــد نتیجه تیم دختــران را باید
جدی گرفت اما دختــران تکواندوکار
ثابت کردهاند پتانســیل بازگشت به
دوران اوج و جبران گذشته را دارند.
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دکتر روحانی قهرمانی مقتدرانه ملیپوشان نوجوان در مسابقات جهانی تونس را تبریک گفت
متن پیام تبریک حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی تکواندو پسران نوجوان کشورمان در مسابقات
جهانی تونس ،موجب شادمانی آحاد ملت به ویژه جوانان عزیز میهن اسامی
شد.
اینگونه درخشش های غرور آفرین و به اهتزاز درآمدن پرچم پر افتخار و طنین
سرود ملی ایران اسامی در جهان ،موجی از سرور و امید را به خانه هر ایرانی
ارمغان می آورد و نویدبخش فتح قلههای فردا است.
اینجانب با تبریک این پیروزی ارزشمند به مردم عزیز و قهرمان پرور ایران و
تقدیر و تشکر از مدیران ،مربیان و تکواندوکاران پرتاش؛ موفقیت روزافزون
همه ورزشکاران و بویژه جوانان و نوجوانان کشــورمان را از خداوند بزرگ
مسﺄلت دارم.
"حسن روحانی"
رییس جمهوری اسامی ایران

تبریک رییس فدراسیون جهانی تکواندو به نوجوانان موفق ایرانی
با توجه به کسب سهمیه صد در صدی نمایندگان ایران در مسابقات کسب سهمیه
المپیک جوانان 2۰1۸و همچنین بدست آوردن عنوان قهرمانی در رقابتهای جهانی
با کسب  7مدال طا و دو برنز ،دکتر «چو» رییس فدراسیون جهانی تکواندو با ارسال
پیامی این موفقیت را به رییس فدراسیون تکواندو کشورمان تبریک گفت.
در متن پیام رییس فدراسیون جهانی آمده است:
جناب آقای سیدمحمد پوالدگر
بدینوسیله موفقیت نمایندگان ایران در مســابقات کسب سهمیه المپیک جوانان
 2۰1۸و قهرمانی نوجوانان جهان که در "حمامات" تونس برگزار شد را صمیمانه به
جنابعالی تبریک عرض میکنم.
میزان تعهد و هیجان تیم ایران در این رقابتها ســتودنی بود و پس از سالها کار و
تمرین سخت ورزشکاران و کادر تیم ایران سزاوار شادی و افتخار کسب شده هستند.
مجددا موفقیت تیم ایران را به ورزشکاران فوقالعاده شما تبریک گفته و امیدوارم دامنه
موفقیتهای شما در بازیهای المپیک جوانان  – 2۰1۸آرژانتین تداوم داشته باشد.
"دکتر چو"
رییس فدراسیون جهانی تکواندو
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دکتر سلطانی فر قهرمانی زودهنگام نوجوانان تکواندوکار ایران را تبریک گفت

وزیر ورزش و جوانان قهرمانی مقتدرانه تیمملی تکواندوي نوجوانان
پسر کشورمان را در دوازدهمین دوره مسابقات جهانی تبریک گفت.
در پیام دکتر سلطانی فر خطاب به قهرمانان نوجوان تکواندو کشورمان آمده
است:
«در آستانه بعثت پیامبر کرامت و رحمت ،حضرت محمد مصطفی (ص) ،خبر
قهرمانی مقتدرانه و زودهنگام تیم ملی تکواندو نوجوانان پســر در مسابقات
قهرمانی جهان و قدرت نمایی نوجوانان ســربلند و شایسته ورزش ایران در
کسب شش ســهمیه المپیک جوانان موجب شادی و مسرت مردم و جامعه
خردمند و بزرگ ورزش شد.
اینجانب این موفقیت ارزشمند را به شما آینده سازان ورزش ،مربیان ،مسئوالن
این رشته و به خصوص خانوادههای شما تبریک گفته و امیدوارم رشته مدال
آور تکواندو در عرصه بازیهای آسیایی  -اندونزی ،المپیک جوانان در آرژانتین
و بازیهای المپیک  -توکیو با مدال آوری کام مردم را شیرین کند».
"مسعود سلطانی فر"
وزیر ورزش و جوانان

پیام تبریک وزیر صنعت ،معدن و تجارت به مناسبت قهرمانی نوجوانان تیم ملی تکواندو
محمد شریعتمداری در پیامی کسب مقام اول جهان را به همه اعضای قهرمان
تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران و همه مسئوالن این تیم و ملت بزرگوار ایران
تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
"به نام خدا"
در آستانه بعثت رسول مکرم اسالم دل مردم ایران بار دیگر با خلق صحنه ی قهرمانانهای ،این
بار با پیروزی نوجوانان تیم ملی تکواندوی کشور عزیزمان ایران که نام جمهوری اسالمی ایران
را بر بلندای جهان نشاند ،شاد شد.
اینجانب کسب مقام اول جهان را به همه اعضای قهرمان تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران و
همه مسئوالن این تیم و ملت بزرگوار ایران تبریک میگویم.
"محمدرشیعتمداری"
وزیر صنعت معدن تجارت

افتخار آفرینی های هوگوپوشان نوجوان را تبریک گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه
قهرمانی تیم ملى تکواندو نوجوانان را تبریک گفت

کمیته ملی المپیک طی پیامی افتخار آفرینی های تکواندوکاران
نوجوانکشورماندرآوردگاهجهانیکهباکسب 6سهمیهالمپیک
جوانان بوینس آیرس و قهرمانــی دوازدهمین دوره رقابتهای
جهانی تونس در بخش پسران همراه بود را تبریک گفت.
در متن پیام تبریک فوق آمده است:
کسب 6سهمیه المپیک جوانان بوینس آیرس و همچنین قهرمانی دوازدهمین
دوره رقابتهای جهانی از سوی هوگوپوشان نوجوان پسر آن هم در شب عید
بزرگ مبعث ،دل میلیونها ایرانی را در اقصی نقاط جهان شاد کرد.
ضمن تبریک این موفقیت که بدون تردید با برنامه ریزی و همت واالی مسئولین
فدراسیون در توجه به پشتوانه سازی ،کادر فنی و قهرمانان عزيز بدست آمده
است و خسته نباشید به همه این عزیزان ،امید است در دیگر رقابتهای ورزشی
پیشروبخصوصبازیهایآسیاییجاکارتاوالمپیکجوانانبوینسآیرسشاهد
موفقیت ورزش ایران و تکواندو کاران کشورمان باشیم
ضمن تبریک این موفقیت که بدون تردید با برنامه ریزی و همت واالی مسئولین
فدراسیون در توجه به پشتوانه سازی ،کادر فنی و قهرمانان عزيز بدست آمده
است و خسته نباشید به همه این عزیزان ،امید است در دیگر رقابتهای ورزشی
پیشروبخصوصبازیهایآسیاییجاکارتاوالمپیکجوانانبوینسآیرسشاهد
موفقیت ورزش ایران و تکواندو کاران کشورمان باشیم.

«بهرام قاســمی» ،رییس مرکز دیپلماســی عمومی وزارت امور خارجه،
قهرمانی تیم ملى تکواندو نوجوانان ایران در مســابقات قهرمانی جهان را
به مردم ایران ،اعضای این تیم ،کادر فنی و جامعه ورزشــی کشور تبریک
و شادباش گفت.

کمیته ملی المپیک
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روزهای طالیی تکواندو

دکترمسعود ســلطانی فر وزیر ورزش
و جوانان ،دکتر صالحی امیری رییس
کمیته ملی المپیک ،شاهرخ شهنازي
دبیرکل کمیته ملــي المپیک ،دکتر
قرخانلو رییــس اکادمي ملي المپیک
و نصراهلل ســجادي سرپرست کاروان
ایران در بازي هاي آســیایي 2۰1۸
جاکارتا صبــح روز دوشــنبه – 2۴
اردیبهشــت ماه با حضور در ســالن
اختصاصي تکوانــدو در آکادمي ملي
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المپیک از اردوی تیــم ملی تکواندو
کشورمان که دو رویداد مهم مسابقات
قهرمانی آســیا و بازیهای آســیایی
 2۰1۸را پیــش رو داشــتند ،بازدید
کردند.
در ایــن بازدیــد رییس فدراســیون
تکواندو و کادر فني تیم ملي گزارشي
از روند آمــاده ســازي تیمهای ملی
تکوانــدو کشــورمان ارائــه کردند.
همچنین وزیــر ورزش در این بازدید

در جمع ملیپوشــان صحبتهایی را
مطرح کرد.
برنامهریــزی بلندمــدت برای
بازی هــای المپیــک  2020و
بازیهای آسیایی را آغاز کردهایم
از ســال گذشــته تاش کردیم تا با
برنامهریزی بلندمدت برای بازیهای
المپیک  2۰2۰و همچنین بازیهای
آسیایی جاکارتا کار خود را آغاز کنیم
و از همه فدراســیون ها خواســتیم

برنامههای متصل به بازیهای آسیایی
و المپیک را بــه ما ارائه تا مــا از آنها
پشتیبانی کنیم .خوشبختانه در حال
حاضر  95درصد ترکیــب اعزامی به
بازیهای آســیایی جاکارتا مشخص
شده اســت و تنها در برخی رشتهها
همچنان وضعیت باتکلیف است.
به موفقیت تکواندو در بازی های
آسیایی امیدوار هستیم
به موفقیــت تکوانــدو در بازیهای

آسیایی امیدوار هســتیم چراکه این
رشــته از زمان حضــور در بازیهای
المپیک ســیدنی همــواره در میان
رشتههای افتخارآفرین ورزش ایران
قرار داشته است.
ما تا پیــش از المپیک ســیدنی تنها
شاهد مدالآوری رشــتههای کشتی
و وزنهبرداری در المپیــک بودیم اما
از المپیک ســیدنی به بعــد تکواندو
نیز به اضالع رشــتههای مدالآور ما
اضافه شد.
به موفقیت تکواندو در باز یهای
آسیایی دلگرم هستیم
وزیر ورزش تصریح کرد :فدراســیون
تکواندو نیز برای موفقیت در بازیهای
آســیایی برنامه دقیقــی دارد و فکر
میکنم با توجه به سوابق و تجربیات
مدیریتی در این رشته شاهد موفقیت
تکواندو در بازیهای آسیایی باشیم.
رییس فدراســیون نیز به ما قول داده
اســت در جاکارتا حماســهای بزرگ
برای ورزش ایــران بیافرینــد و این
موضوع ما را به موفقیت رشته تکواندو

دلگرم کرده است.
روزهای طالیی تکواندو در پیش
است
فکر میکنم در توان تکتک بازیکنان
تیم ملی پتانسیل الزم برای موفقیت
وجــود دارد و دلیل ایــن موضوع نیز
اســتعدادهای بســیار زیاد رشــته
تکواندو در سراســر کشــور است که
این موضوع پشتوانه خوبی را برای این
رشــته فراهم کرده است .به امید خدا
روزهای طالیی تکواندو در پیش است
و تنها مهم این است که برای موفقیت
برنامه داشته باشیم و تالش کنیم تا به
آرمانهای خود برسیم.
امیدوارم در بازیهای آسیایی مشکل
خاصی برای بازیکنان تیم ملی پیش
نیاید تا بیــش از گذشــته دل مردم
ایران را شــاد و پرچم کشورمان را بر
فراز دهکده مســابقات بــه اهتزار در
بیاوریم .شما نمایندگان ملت بزرگ با
سابقه  10هزار ساله هستید و وظیفه
سنگینی را برای نمایندگی این ملت
در میادین بزرگ بر دوش خود دارید.

امیدوار هستیم نتایج رشته تکواندو در
بازیهای آسیایی بهتر از گذشته باشد
و در این راه باید کمک کنیم حواشی
این رشته کمتر باشد چرا که حاشیهها
آفت این رشته هستند.
شــاهد وحدت خوبی در ورزش
کشور هستیم
وزیــر ورزش افزود :خوشــبختانه در
حال حاضر با لطف خداوند و همکاری
وزارت ورزش و کمیتــه ملی المپیک
شاهد وحدت خوبی در ورزش کشور
هستیم و ما نیز در وزارت ورزش تالش
میکنیم در حد بضاعت مان امکانات
خوبی برای رشتههای ورزشی فراهم
کنیم.
مــدالآوری در تکوانــدو جزء
مطالبات مردم شده است
تــا قبل از ســال  2000رشــتههای
وزنهبرداری و کشــتی تنها رشتههای
مــدالآور ما در المپیــک بودند اما از
المپیک ســیدنی به بعد تکواندو نیز
به جمع این رشــتهها اضافه شــود.
تکواندو به دلیل حضور استعدادهای

موجود در این رشته در حال حاضر به
سطحی رسیده اســت که مدالآوری
در آن جزء مطالبات مردم شده است.
خوشبختانه فدراسیون تکواندو نیز با
تثبیت مدیریــت خود وضعیت خوبی
را حکمفرما کرده است و از این رشته
انتظــار داریم در بازیهای آســیای
جاکارتا ،المپیک جوانــان و المپیک
 2020توکیو نتایج خوبی را کســب
کند.
حساب ویژ های روی تکواندو باز
کردهایم
تکواندو ایران در حال حاضر به سطحی
رسیده اســت که در میان قدرتهای
درجه یک دنیا قــرار دارد و در تمامی
مسابقات روی سکو قرار گرفته است
این شــرایط باعث شده اســت تا ما
حساب ویژهای روی تکواندو باز کنیم
و با همگرایی و همکاری بین وزارت و
کمیته تالش خواهیــم کرد در بحث
پشتیبانی حمایت الزم را از تکواندو و
سایر رشتههای ورزشی کشور داشته
باشیم.
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دختران تکواندو همواره تاریﺦ ساز ورزش بانوان کشور

فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت
ورزش و جوانان و زهرا سادات موسوی
(مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت امور
بانوان وزارت ورزش و جوانان) با حضور
در فدراسیون تکواندو از اردوی تیمهای
ملی کیوروگی و پومســه بزرگســاالن
اعزامی به بازیهای آسیایی و نوجوانان
حاضــر در اردوی بازیهــای المپیک
 - 2۰1۸آرژانتیــن بازدیــد و با اعضا و
کادرفنی تیمهای کشورمان گفتوگو
کردند.
در ابتدای محمدیان بــه همراه رییس
و نایــب رییس فدراســیون تکواندو با
حضور در مزار شهید گمنام آرمیده در
فدراســیون تکواندو به مقام شامخ این
شــهید ادای احترام کردند و سپس در
بازدید از اردو سیدمحمد پوالدگر رییس
فدراسیون تکواندو و زهرا سروی نایب
رییس بانــوان گزارشــی از روند آماده
ســازی تیمهای ملی مطرح و از حضور
محمدیان تشکر و قدردانی کردند.
تکواندو همواره توانسته اولینها را
در این بخش رقم بزند
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فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت
ورزش و جوانان در بازدید از تمرینات تیم
ملی تکواندو و در جمع ملیپوشان اظهار
داشــت :همواره پیگیر رشته پرافتخار
تکواندو هستم و امیدوارم همیشه شما
را قدرتمند در میدان مسابقات ببینم.
دختران تکواندو همواره تاریخ ساز ورزش
کشور به ویژه در بخش بانوان بوده اند و
تکواندو همواره توانسته اولینها را در این
بخش رقم بزند .شاید در دیگر رشتهها نیز
برای اولین بار افتخاراتی رقم خورده باشد
اما شما توانستهاید افتخارآفرینیهای
ویژهای را ثبت کنید و قطعا از شــما با
شایستگیهایی که دارید جز این انتظار
نمیرود.
وزارت ورزش و جوانان همیشه در
کنار فدراسیون تکواندو است
تردید نکنیــد وزارت ورزش و جوانان
همیشــه در کنار فدراســیون تکواندو
است و حمایتهای الزم را برای اجرای
برنامههای در نظر گرفته شده خواهیم
داشــت .با توجه به افتخارآفرینیهایی
که همواره داشتید بی تردید انتظار ما

از شما کسب سکو در بازیهای آسیایی
و بازیهای المپیک جوانان  2۰1۸است
و امیدوارم با ایمان به ســمت ســکوی
نخست خیز بردارید.
مطمئن هستم در بازیهای آسیایی
میدرخشید
بازیهای آسیایی برای تکواندو بانوان از

اهمیت ویژهای برخوردار است و مطمئن
هستم شما در این رقابتها میدرخشید
و دوباره میتوانید نخستینها را در بخش
بانوان رقم زده و فدراسیون و ما را سربلند
کنید .امیدوارم این مهم را رقم زده و این
موفقیت را کسب نمایید و در آیندهای
نزدیک قهرمانی شما را جشن بگیریم.
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دستاورد تاریـخی

پاراتکـــــواندو در قـاره کـهن

مﻬﺪی منﴫف

چهارمین دوره مسابقات پاراتکواندو قهرمانی آسیا  3خردادماه سالجاری در شهر "هوشیمینه"
ویتنام برگزار شد و ملیپوشان شایسته کشورمان برای چهارمین بار متوالی موفق به قهرمانی در این
مسابقات شدند و این عنوان را در انحصار خود نگه داشتند.

شــاگردان خانلرخانی در این دوره از
رقابتها که با حضور  12۰هوگوپوش
از  2۸کشــور جهان برگزار شــد ،در
بخش مردان با کســب  5مدال طا،
 2نقــره و یک برنز باالتــر از تیمهای
ازبکســتان و مغولســتان بــه مقام
قهرمانی دست یافتند.
مســابقاتی کــه بــه دلیــل حضور
کشورهای میهمان از قاره های دیگر
با باالرفتن سطح کیفی و فنی همراه
بود و ســطح رقابتها را بــه میدانی
فراتر از مسابقات قارهای تبدیل کرده
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بود .قهرمانی مقتدرانه ملی پوشــان
کشورمان در "هوشــیمینه" ویتنام
چهارمین قهرمانــی متوالی این تیم
در تاریــخ برگزاری مســابقات بود تا
همچنــان شــاهد افتخارآفرینــی
پاراتکواندو کشورمان باشیم.
فارغ از تکرار عنوان قهرمانی سه دوره
گذشته کســب بهترین نتیجه مدالی
باعث شد تا هوشیمینه شاهد بهترین
دســتاورد تاریخی تیــم پاراتکواندو
در مســابقات پارآســیایی باشــد.
عملکــردی که در ســایه تاشهای

پیــام خانلرخانی ،مربــی جوان این
تیم حاصل شــد و یک بار دیگر مهر
تاییدی بر شایســتگی فنی و اخاقی
خانلرخانی زده شــد .خانلرخانی که
بعد از حضور در تیم پاراتکواندو از دو
قهرمانی این تیم در دورههای ابتدایی
مسابقات پارآســیایی خبر داشت به
خوبی بــه وظیفه خود بــرای ارتقای
این تیم از لحاظ فنــی و کیفی عمل
کرد و در دوره اخیر موفق به کســب
نتایج بهتری از دورههای ابتدایی این
مسابقات شد.

امــا در این رقابتها شــاهد کســب
مدال طا توســط مهــدی پوررهنما
در وزن  -75کیلوگرم ( ،)K۴۴حامد
حقشــناس در وزن  +75کیلوگــرم
( ،)K۴۴ســعید صادقیانپور در وزن
 -۶1کیلوگرم ( ،)K۴2احمد نریمانی
در وزن  +75کیلوگرم ( ،)K۴2مهدی
بهرامــی آذر در وزن  +75کیلوگــرم
( )K۴۳در کنار مدالهای نقره اصغر
عزیزی در وزن  +75کیلوگرم ()K۴۴
و برنــز محمدرضا شــعبانی در وزن
 -75کیلوگرم ( )K۴2بودیم.

خواســتن ،توانســتن است

برای اولین بار مهتاب نبوی به عنوان
تنها نماینده پاراتکواندو بانوان ایران به
یک مسابقه بینالمللی اعزام شد و در
نخستین تجربه خود نیز با کسب یک
مدال طال و یک مدال برنز ارزشــمند
به موفقیت چشــمگیری دست یافت.
نبوی به عنوان مصداق بارز «خواستن،
توانستن است» بر تمام محدودیتهای
جســمانی غلبه و به عنــوان الگوی از

سختکوشــی برای بانوانی با شرایط
جسمانی خاص شــناخته شد .نبوی
با ارادهای آهنین و بدون داشــتن دو
دست برای اولین بار به عنوان نماینده
بانوان ایران در مســابقات پاراتکواندو
حاضر شد و نشان داد که با وجود تمام
محدودیتها میتوان به موفقیتهای
غیرممکــن دســت یافــت .قطعــا
افتخارآفرینی نبــوی در پاراتکواندو

بانوان باعث خواهد شــد تا رفته رفته
شاهد رونق پاراتکواندو بانوان نیز باشیم
تا زمینه برای فعالیــت جدی تر این
رشته در این بخش مهیا باشد.
بــد و ن شــک د ســتا و ر د و
افتخارآفرینیهــای ملیپوشــان
پاراتکواندو کشــورمان در مســابقات
قهرمانی آســیا امیدواری مســئوالن
ورزش کشــورمان برای درخشــش

جوانــان شایســته ایــن رشــته در
بازیهای پارالمپیک را افزایش خواهد
داد .پاراتکواندو در رقابتهای 2020
 توکیو برای نخســتین بار حضور درمســابقات معتبر پارالمپیک را تجربه
خواهد کــرد و قطعــا با ادامــه روند
موفقیتهای اخیر ایــن تیم میتوان
به افتخارآفرینی در ژاپن نیز امیدواری
بسیاری داشت.
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ـــهروهــــــای
ــــاره آسیا
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رقابتهای پومسه قهرمانی آسیا از سال  2010در "آستانه" قزاقســتان کار خود را آغاز کرد و تاکنون  5دوره این
رویداد سپری شده است.
تیم ایران در نخستین دوره این رقابت
ها با هدایت "شین چال کانگ" مربی
کرهای توانست با کســب  7مدال طا
و یک برنز در اولین تجربه بر ســکوی
قهرمانی بایســتد .کانــگ در دومین
دوره این مسابقات در سال  2۰12و به
میزبانی "هوشمینه" ویتنام نیز هدایت
نمایندگان ایران را برعهده داشــت اما
شاگردان وی نتوانستند دومین قهرمانی
را برای کشورمان کسب نماید و پومسه
ایران در این رقابتها بــا  2مدال طا،
 ۳نقــره و  ۶برنز عنوان نایب قهرمانی را
بدست آورد.
در ســومین دوره ایــن رویــداد برای
نخستین بار نمایندگان کشورمان در
هــر دو بخش مردان و زنــان با هدایت
سرمربیان ایرانی (حسینعلی نظری –
مهناز مردانی) در این مسابقات حاضر
شدند و ملی پوشــان کشورمان موفق
شدند عنوان قهرمانی را با  5مدال طا۴ ،
نقره و  5برنز برای ایران به ارمغان آوردند.
در ادامه و چهارمین دوره این رقابتها
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تیم پومسه نتوانست از عناوین خود دفاع
کند و با تصاحب  2طا 5 ،نقره و  5برنز
بر سکوی سومی ایستاد.
اما پنجمین دوره مســابقات پومســه
قهرمانــی آســیا چهــارم خردادماه
ســالجاری با حضور  ۳۰۸ورزشکار از
 2۸کشور آســیا در ویتنام برگزار شد و
پومسهروهای کشــورمان به مقام نایب
قهرمانی دست یافتند.
نمایندگان کشورمان در این مسابقات
موفق به کســب  ۳مدال طــا و  5برنز
در بخش مــردان و یک طــا 2 ،نقره
و  ۳برنــز در بخش بانوان شــدند تا در
مجموع با  ۴مــدال طا 2 ،نقــره و 7
برنز پــس از کرهجنوبی و باالتر از چین
تایپه جشــن نایب قهرمانی خود را برپا
کنند .دستاوردی که نســبت به دوره
گذشته این رقابتها با رشد یک پلهای
پومسهروهای کشــورمان همراه بود تا
مشخص شــود طی دو ســال گذشته
کادرفنــی و بازیکنان بــه دنبال اثبات
شایستگیهای و تواناییهای خود بوده

اند.
این نتایــج در حالی بــرای نمایندگان
کشورمان حاصل شــد که برای اولین
بار رقابتهای پومســه نوین به صورت
آزمایشی نیز در مسابقات ویتنام برگزار
و باعث تفاوت این دوره از مســابقات با
دورههای پیش شد.
فدراسیون تکواندو نیز در راستای رشد
پومســه در ایران و با توجه به اطاع از
برگزاری رقابتهای پومســه نوین در
بازی های آســیایی  2۰1۸جاکارتا از
ماهها قبل اقدام به اســتخدام "سانگ
میونگ کیم" مربی کــرهای در بخش
پومسه نوین داشت تا دراین بخش جدید
و ناشناخته غافل نماند .توجهای که باعث
شد علیرغم مصدومیت و غیبت 2مهره
اصلی و تاثیرگذار ،نخسیتن مدال برنز
توسط کوروش بختیار به نام ایران ثبت
شود.
تیمملی پومسه در حالی به مقام نایب
قهرمانی این دوره از مســابقات دست
یافت که نسبت به نتایج دوره گذشته در

فیلیپین ،عملکرد رو به رشدی داشت و
ضمن بهبود رنگ مدالهای خود موفق
شــد در رنکینگ تیمی یک پله صعود
داشته باشد .دستاوردی که با توجه به
سرمایهگذاری کشــورهای آسیایی در
پومسه و حضور  2۸کشور جهان نشان
از ســیر صعودی و رو به رشــد پومسه
کشورمان دارد.
در این مسابقات علی سلمانی ،هدایت
آریانفــر ،تیم ســه نفره مــردان (علی
ســلمانی-اکبرفروزان-رحمت نظری)
و تیم سه نفره زنان (سونا رزاقی-آتوسا
فرهمند -معصومه حســینی) به مدال
طا دست یافتند.
آتوسا فرهمند و مرجان سلحشوری به
مدال نقره رســیدند و نادر خدامرادی،
کــوروش بختیــار ،منصــور خاندان،
سیدحســین موســینیا ،تیم دونفره
(موســینیا و رزاقی) ،فاطمه اسدپور و
تیم سه نفره زنان (مرجان سلحشوری-
فاطمه حسام -مرجان تاجی رستمی)
صاحب نشان برنز شدند.
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هوشیمینه ویتنام از تاریخ  5تا  7مردادماه شاهد برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا بود.
رقابتهایی که با قهرمانی کرهایها به پایان رسید ،تا این تیم بعد از دو دوره ناکامی در مقابل تکواندو ایران مجددا
حضور روی سکوی قهرمانی آسیا را تجربه کند .ملیپوشان شایسته کشورمان نیز با وجود فرصت کوتاه آمادهسازی
برای حضور در این رویداد با کسب یک طال ،یک نقره و سه برنز باالتر از ازبکستان به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.

ملیپوشان کشورمان در شرایطی در
این رویداد حاضر شدند که تنها  2ماه
برای آمادهسازی زمان داشتند و بخشی
از این زمان نیز به برگزاری مســابقات
قهرمانی کشــور و انتخابــی تیم ملی
اختصاص داشت.
عســکری که پس از بازگشت به تیم
ملی ،ماک حضور در ترکیب ثابت تیم
ملی را حضور ملیپوشــان در تمامی
رویدادهای تدارکاتی قــرار داده بود،
بعد از پشت سر گذاشتن چند مرحله
انتخابی ،هوگوی تیمملی را در اختیار
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آرمین هادیپور ،فرزان عاشــورزاده،
امیرمحمد بخشی ،مهدی خدابخشی،
پوریا عرفانیان و سعید رجبی قرار داد.
ترکیبــی کــه بــا توجه بــه حضور
برترینهای مســابقات انتخابی جای
هیچگونه حــرف و حدیثــی را باقی
نگذاشت تا عســکری به خواسته خود
که شایسته ســاالری در ترکیب تیم
ملی بود ،دســت پیدا کند .در نهایت
نیز از  ۶ملیپوش اعزامــی تنها پوریا
عرفانیان در رسیدن به مدال ناکام ماند
و امیر محمدبخشی مدال طا ،فرزان

عاشــورزاده نقره و آرمین هادیپور،
مهدی خدابخشی و سعید رجبی برنز
کسب کردند.
همانطــور که اشــاره شــد تیمملی
در حالــی که زمــان زیــادی را برای
آمادهســازی و حضور در رویدادهای
تدارکاتی در اختیار نداشت اما عملکرد
قابل قبولی را در هوشــیمینه ارائه داد
و اگر فرزان عاشورزاده در دیدار نهایی
مقابــل "تایهونکیم" کــرهای در
لحظات پایانی دچار بدشانسی نشده
بود و بــه مدال طا دســت یافته بود

شاهد "هتتریک" قهرمانی تکواندو
ایران در قدیمیترین تورنمنت تکواندو
قاره کهن بودیم اما فارغ از شکســت
فرزان عاشورزاده ،عملکرد این بازیکن
با رضایت کادرفنی تیم ملی همراه بود.
سورپرایز این مسابقات نیز کسب مدال
طا توسط امیرمحمدبخشی بود .جوان
میانه ای تکوانــدو ایران که با پیروزی
در انتخابی تیمملی مقابل میرهاشــم
حسینی و ابوالفضل یعقوبی به عضویت
تیم ملی در آمد و در مســابقات نیز با
ارائه عملکردی قابل تحسین نخستین

مدال ارزشمند خود را همراه تیم ملی
بزرگساالن کسب کرد.
اما با تصمیم فدراسیون جهانی تکواندو
در ایــن دوره از رقابتهــا ،بازیکنانی
که در نخســتین دوره جام ریاســت
فدراسیون جهانی موفق به کسب مدال
شده بودند مجوز حضور در مسابقات
قهرمانی آسیا را داشتند اما مدال این
نفرات در جدول تیمی محاسبه نشد و
تنها امتیازات آن در رنکینگ شخصی
بازیکنان مدنظر قرار گرفت.
در این شرایط ابراهیم صفری ،سروش
احمدی ،محمدساالر وحیدی ،مهدی
جاللی ،احمد محمدی و سجاد مردانی

نیز از طریق مســابقات جام ریاســت
فدراســیون جهانی مجــوز حضور در
"هوشــیمینه" ویتنام را پیدا کردند.
فرصتی که باعث شد تا سروش احمدی
و مهدی جاللــی به مدال نقره و احمد
محمدی مدال برنز مسابقات قهرمانی
آسیا را در کارنامه خود ثبت کنند.
در بخش بانــوان نیز ناهیــد کیانی،
طیبه پارســا ،کیمیا علیــزاده ،ملیکا
میرحســینی  ،هانیه اخالقــی و زهرا
پوراســماعیل ترکیــب تیمملی زنان
کشورمان را در بیست و سومین دوره
مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل دادند.
بازگشــت کیمیا علیزاده بعد از پشت

سر گذاشتن دوران نقاهت مصدومیت
بهترین اتفاق برای تیم زنان ایران بود.
کیمیا نیز با وجود انگیــزه زیاد برای
کسب نخســتین مدال طالی خود در
مســابقات قهرمانی آســیا با شکست
در دیــدار نیمهنهایی مقابل حریفی از
ویتنام به مدال برنز دست یافت.
ناهید کیانی نیز در ادامــه روند رو به
رشد خود در مسابقات قهرمانی آسیا
به دیدار نهایی صعود کرد تا با حریفی
از کــره جنوبی دیدار کنــد .کیانی با
وجودی که در این دیدار با  12امتیاز
از حریف خود پیش بــود در نهایت با
 2امتیــاز کمتر مغلــوب حریف خود

شــد تا در یک قدمی مدال طال ،نشان
نقره را بــر گردن خــود بیاویزد .زهرا
پوراسماعیل نیز با کســب نشان برنز
باعث شد تا پرونده زنان کشورمان در
مســابقات ویتنام با کسب یک مدال
نقره ،دو برنز و کســب عنوان پنجمی
بسته شود.
عملکــردی کــه بهترین دســتاورد
ملیپوشــان بانوان ایــران در تاریخ
مسابقات قهرمانی آسیا بود اما همچنان
باعث شــد تا حســرت حضور بر روی
ســکوی تیمی آســیا به دوره آینده
موکول شود.

پوالدگر ناظر فنی مسابقات قهرمانی آسیا

با حکم دکتر «چو» رییس فدراســیون جهانی تکواندو ،ســیدمحمد پوالدگر رییس
فدراسیون تکواندو کشــورمان كه نایب رییس اتحادیه تکواندو آسیا نيز ميباشد ،به
عنوان ناظر فنی( )WTمسابقات قهرمانی آسیا  2018منصوب شده بود.

37

 TAEKWONDOﺗﮑــﻮاﻧــﺪو
فروردین-شهریور  1397شماره 18

MARCH - SEP 2018 38

39

 TAEKWONDOﺗﮑــﻮاﻧــﺪو
فروردین-شهریور  1397شماره 18

دیپلماسیموفقپوالدگـــ

MARCH - SEP 2018 40

ــــر

درمجمعاتحادیهتکواندوآسیا

پیش از آغاز بیســت و ســومین دوره
مسابقات قهرمانی آسیا ،مجمع عمومی
اتحادیه تکواندو آسیا  ATUبه ریاست
دکتر کی سوک لی رییس کهنه کار این
حسن شکریان
اتحادیه و با حضور  6عضوکنســول از
ساعت  10:30تا  12:30در طبقه دوم هتل
«فرست» "هوشیمینه" ویتنام برگزار شد.

در این مجمع در خصوص درخواست
میزبانی رویدادهای ســال 2019که
توسط روسای فدراسیون های مختلف
ارائه شده بود بحث و تبادل نظر صورت
گرفت.
کشورهای متقاضی هرکدام این فرصت
را داشتند که با پخش نماهنگ امکانات
و توانایی های خود را در امر برگزاری
رویدادهای آتی به نمایش گذاشته تا
بتوانند نظر مســاعد کنسول را جلب
نمایند .
در پایــان ایــن دیپلماســی موفــق
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون
تکواندو کشــورمان بود کــه اعضای
شورایکنسول اتحادیه تکواندو آسیا
را مجاب به اعطای میزبانی دو رویداد
مهم آسیایی به کشورمان کرد.
راجنــدران موثوســامی نایب رییس
فدراسیون تکواندو مالزی که پیش از
این به عنوان نماینده فدراسیون جهانی
در بیست و نهمین دوره مسابقات بین
المللی جام فجر و هشتمین دوره جام
باشگاه های آسیا در ایران حضور پیدا
کرده بود.
همچنین رییس فدراسیون پاکستان
از جمله اشــخاصی بودند که ایران را
شایســته این میزبانی دانستند .دکتر
کی ســوک لی نیز با بیان اینکه ایران

در رقابتی فی مابین
مدعیان،ایران،میزبان
مسابقات جام ریاست
فدراسیون جهانی و
جام باشگاههای آسیا

همواره در برگزاری مســابقات یکی از
بهترینها بوده از میزبانی ایران تشکر
کرده و سایر کشورها را نیز به مشارکت
هرچه بیشتر دعوت کرد.
نخستین دوره مسابقات "جام ریاست
فدراســیون جهانی" آســیا که پیش
از این در مرداد ماه ســال گذشــته به
میزبانی تاشــکند قزاقســتان برگزار
شــده بود ،آبان ماه دومین دوره خود
را به میزبانــی چین تایپــه پیگیری
خواهد کرد  .تیــم ملی تکواندو مردان
کشــورمان در نخســتین دوره ایــن
مسابقات با کســب 4مدال طال ،یک
نقره ،چهار برنز و  35امتیاز برسکوی
قهرمانی ایستاد .تیم کره با 4طال ،یک
نقره و  31امتیاز نایب قهرمان شــد و
ازبکســتان نیز با 3مدال نقره3 ،مدال
برنز و  12امتیاز سوم شد.
فدراســیون تکواندو کشورمان موفق
شــد برای اولین بار در تاریخ تکواندو
ایران میزبانی رویدادی با گرید()G2
(جام ریاست فدراسیون جهانی )را بر
عهده بگیرد و همچنین مجوز برگزاری
نهمین دوره مســابقات تکواندو جام
باشگاههای آسیا ( )G1را کسب نماید.
در ادامه نیز میزبانی مسابقات قهرمانی
نونهاالن و نوجوانان آســیا در ســال
 2019نیز به اردن واگذار شد.
بی شک این موفقیت ها جز با مدیریت
و دیپلماسی موفق پوالدگر که با سابقه
عضویت  18ســاله در شورای اجرایی
فدراســیون جهانی تکواندو ،عضویت
در کمیته قانون گــذاری  WTو 14
سال نایب رییســی اتحادیه تکواندو
آسیا توانســته در روند تصمیم گیری
های مهم برای تکواندو آســیا و جهان
به خوبی ایفای نقش نماید امکان پذیر
نبوده است.
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دختران ملی پوش کشورمان
نایب قهرمان تورنمنت بین المللی کره جنوبی

زنان هوگوپوش کشورمان با کسب  5مدال طال ،نقره و برنز موفق شدند در رده دوم جدول مدالی تورنمنت بینالمللی
کرهجنوبی قرار بگیرند.
تورنمنــت بینالمللــی کرهجنوبی از
 27تیرمــاه به مــدت  ۶روز و با حضور
 11۳۴تکواندوکار در دو بخش پومسه و
کیوروگی (ردهسنی نونهاالن ،نوجوانان
و بزرگساالن) در ســالن «هاال» ججو
برگزار شد.
این رقابتها در بخــش زنان با حضور
 21۳تکواندوکار از  ۳۰کشور برگزار شد
که در نهایت تیم کرهجنوبی با کسب 7
طا 2 ،نقره و  ۸برنز در جایگاه نخست

قرار گرفت ،تیم ایــران با یک طا ،یک
نقره و  ۳برنز در جایگاه دومی ایســتادو
ویتنام نیز با  ۳نقره رده سومی را به خود
اختصاص دادند.
ملیپوشان کشــورمان با ترکیب مریم
ملکوتیخــواه در وزن  -۴۶کیلوگرم،
ناهیــد کیانــی در وزن  -۴9کیلوگرم،
الهه شــیدایی در وزن  -5۳کیلوگرم،
پریســا جوادی در وزن  -57کیلوگرم،
زهرا شــیدایی در وزن  -۶2کیلوگرم،

کیمیا علیــزاده در وزن  -۶7کیلوگرم،
ملیکا میرحسینی و زینب اسماعیلی در
وزن  -7۳کیلوگرم ،اکرم خدابنده و زهرا
پوراسماعیل در وزن  +7۳کیلوگرم در
این تورنمنت به مصاف رقبایشان رفتند.
تیم ایران در نهایت با کسب یک مدال
طا (ملیکا میرحسینی) ،یک نقره (مریم
ملکوتیخواه) و  ۳برنز (پریسا جوادی،
اکرم خدابنده و زهرا پوراسماعیل) عنوان
نایب قهرمانی را کسب کرد.

هدایت این تیــم برعهده مهرو کمرانی
به عنوان ســرمربی و ریحانه فوالدی و
زهرا حاجی وند به عنوان مربی بود .زهرا
افتخاری نیز به عنوان سرپرست در کنار
تیم حضور داشت.
گفتنی اســت؛ این رقابتها  2Gبود و
به دارندگان مدال طا ،نقــره و برنز به
ترتیب  12 ،2۰و  7,2۰امتیاز در راستای
افزایش رنکینگ المپیکی تکواندوکاران
تعلق گرفت.
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جوانان شایسته تکواندو ایران بر سکوی گرند ِاسلم

دومین دوره مسابقات تیمی گرندا ِسلم در حالی مردادماه در «ووشی» چین برگزار شد که تیم ایران با وجود اینکه فرصت اندکی برای آماده سازی
در اختیار داشت و با ترکیبی از جوانان راهی این دوره از رقابتها شده بود توانست در میان مدعیان عنوان سومی را کسب نماید.
پایان برسد.
دومیــن دوره مســابقات تیمــی تغییــر قوانین در ایــن دوره از مبارزه کردند.
حضور تکواندوکاران نوﻇهور اما با توجه به اینکه در دوره گذشــته این
گرندا ِسلم در ســال  2۰1۸کار خود رقابتها
مسابقات نمایندگان ایران با شایستگی
را زودتر از سال گذشــته آغاز کرد و مســابقات تیمی گرندا ِســلم در این با استعداد
در حالیکه انتظار میرفت در ماههای مسابقات با شرایط متفاوتتری برگزار نمایندگان کشــورمان از سوم تیرماه و مقتدرانه عنوان قهرمانی را کســب
پایانی شــاهد برگزاری این رقابتها شد؛ در این رقابتها هر تیم میبایست تمرینات خود را آغــاز کردند و برای کردند در این دوره نیز انتظار میرفت
باشــیم؛ مردادماه این رویداد برگزار حداقــل  ۴تکوانــدوکار و حداکثر  5حضــور در ایــن مســابقات فرصتی که بتوانند خوش بدرخشــند اما نباید
تکوانــدوکار در ترکیب خود داشــته یکماهه را در اختیار داشــتند .ایران از این نکته غافل شــد این نتیجه در
شد.
باشد که یک ورزشــکار به عنوان نفر با ترکیب سیدحسین احسانی ،مهدی حالی حاصل شد که شاگردان خلیفه
این رقابتها با حضور  1۶تیم در بخش
جالی ،رامین حســینقلیزاده ،پوریا همگی از تکواندوکاران جوانی بودند که
مردان ۸ ،تیــم در بخش زنان و  ۸تیم ذخیره اعام می شد.
مســابقات در  ۴رانــد ( ۴ ،۳ ،۴و  ۴عرفانیــان و عرفــان ناظمــی در این تنها یک ماه فرصت به منظور کســب
مختلط از  5مردادماه به مدت  ۳ســه
دقیقــهای) با یک دقیقه اســتراحت رقابتها حضور پیدا کرد که بر اساس آمادگی برای شرکت در این رویداد را
روز در "ووشــی" چین پیگیری شد
بین هر راند برگزار شد که در راند اول قرعه کشی انجام شــده در نخستین داشتند و با این حال توانمندی خود را
که تیمهای دعوت شــده از خردادماه
 ۴هوگوپوش به ترتیب اوزان (از سبک گام به مصاف هوگوپوشان ترکیه رفت نشان دادند.
مشخص و معرفی شدند.
به سنگین) هر کدام یک دقیقه مبارزه و با اختاف و نتیجــه  ۶5بر  5۳پیروز تیم ایران نشــان داد پتانسیل باالیی
دعوت بر اساس نتایج مسابقات تیمی
برای رویارویی با حریفــان قدرتمند
میدان شد.
جهان و قهرمانی جهان  2۰17صورت کردند.
راند دوم  ۳ورزشــکار انتخاب شده به در ادامه با نماینــدگان میزبان مبارزه دارد؛ میتوانــد در میادیــن مختلف
گرفت و ایران که در مســابقات تیمی
ترتیب انتخابی که  ۳۰دقیقه پیش از کردند و با امتیــاز  ۶5بر  5۳نتیجه را پرقدرت ظاهر شود و تنها باید شرایط
جهان در "آبیجان" ساحل عاج موفق
شروع مبارزه توسط مربی انجام شده واگذار کردند اما در مســابقات شانس برای حضور تکواندوکاران نوظهور اما با
شد مقتدرانه عنوان قهرمانی را کسب
بود ،بر روی شیاپچانگ رفتند و در دو مجدد برابر قزاقستان  2۸بر  2۶پیروز استعداد فراهم باشد تا با کسب تجربه
کند به عنوان نخســتین تیــم برای
راند پایانی نیــز  ۴تکواندوکار با امکان شــدند تا دومین حضورشــان در این بیش از پیش شاهد اعتای این رشته
حضور در رقابتهای تیمی گرندا ِسلم
حداکثر  12بار جابجایــی در هر راند رقابتها با کســب عنوان ســومی به پرافتخار رزمی باشیم.
دعوت شد.
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نﮕار رشیﺪی

مسابقات گرندپری  2018در حالی برگزار شد که در نخستین مرحله آن به میزبانی رم ایتالیا ،تیم ملی
تکواندوی ایران غایب بود .فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی به دلیل فاصله نزدیک این مرحله با قهرمانی
آسیا ،صالح دانست قید امتیازات گرندپری را بزند و تیمش را برای نبرد آسیایی آماده کند .درستی این
تصمیم هم با کسب مقام قهرمانی خودش را نشان داد.

دومین مرحله گرندپری درســت در
روزهایی که تب جــام جهانی فوتبال
در حال کم شــدن بود بــه میزبانی
مسکو برگزار شد .گام دوم گرندپری
بــا حضــور  25۶تکوانــدوکار از 5۸
کشور برگزار شــد .آرمین هادیپور،
ابوالفضل یعقوبی ،ســروش احمدی،
محمد کاظمی ،سجاد مردانی و احمد
محمدی در حالی به شــیاپچانگ پا
گذاشتند که تنها یک نقره و برنز به نام
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هادیپور و یعقوبی ثبت شد.
سجاد مردانی در وزن  +۸۰کیلوگرم
و سروش احمدی و ابوالفضل یعقوبی
در وزن  -۶۸کیلوگــرم نماینــدگان
ایران در نخســتین روز از مســابقات
بودنــد .مردانی در حالی کــه انتظار
میرفت یکی از مدالآوران ایران باشد،
بخت با او یار نبود تــا پس از یک دور
استراحت در نخســتین دیدار نتیجه
را به «ا ُلگ کوزنتسوف» روس دارنده

مدال برنز قهرمانی اروپا  2۰1۸و 15
مدال تورنمنتهای مختلف  1۸بر 9
واگذار کند .این میدان بهترین فرصت
برای مردانی بود تا با کســب موفقیت
نشــان دهد که نبود نامش در لیست
بازیهای آســیایی ،ضرر بزرگی برای
تکواندو اســت اما خیلــی زود از دور
رقابتها کنار رفت.
احمــدی امــا در وزن  -۶۸کیلوگرم
با وجود تجربه کم یک گام بیشــتر از

مردانی برداشت .او مسابقه اولش برابر
«کنستانتینوس چمالیدیس» از یونان
نایب قهرمان اروپا  2۰1۶و دارنده دو
مدال برنز قهرمانــی اروپا و  2۳مدال
تورنمنت را  1۸بر  5برد .او در گام دوم
«الکسی دنسینکو» روس دارنده مدال
نقره و برنــز المپیک  2۰1۶و ،2۰12
نایب قهرمان جهــان  2۰15و دارنده
 9مدال طا ،نقــره و برنز گرندپری را
پیــش روی خود دیــد و در حالی که

میتوانست از سد او بگذرد ،در دیداری
نفسگیر و نزدیک نتیجه را  16بر 14
واگذار کرد تا به کارش در این مرحله
از رقابتها پایان بدهد.
امــا یعقوبی با برنزی کــه گرفت ،روز
نخســت مســابقات را بــرای ایران
بدون مدال نگذاشــت .نماینده وزن
 -68کیلوگرم کشــورمان پس از دور
اســتراحت «والدیمیــر داالکلیو» از
بلغارســتان دارنــده برنــز قهرمانی
جهان  ،2017طــا و قهرمانی اروپا
 2012و  2010و مدال تورنمنتهای
مختلف را با نتیجه  14بر  13از پیشرو
برداشت و راهی مرحله یکچهارم شد.
وی در ادامه رو در روی «لور برسیک»
از کرواســی که نایب قهرمــان اروپا
 2018و  2012و دارنــده مدال برنز
بازیهای یونیورسیاد  2017است قرار
گرفت و با نتیجه  21بــر  4به برتری

رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.
ابوالفضل در نیمهنهایی با «الکســی
دنسینکو» که احمدی را هم شکست
داده بود رقابت کــرد و در حالی که تا
راند ســه جلو بود ،کار به راند طالیی
( 12بر  )12کشید؛ در این راند با توجه
به اینکه امتیازی رد و بدل نشــد در
نهایت با تشخیص سیســتم نماینده
روس برنده اعالم شــد و ابوالفضل بر
سکوی ســومی ایســتاد .یعقوبی در
حالی به گرندپــری گام نهاده بود که
مدتها با مشکل معده دست و پنجه
نرم میکرد و در ســه دوره آخری که
در این مســابقات حضور داشت ،نمره
قبولی نگرفت.
در دومیــن روز از رقابتهــا آرمین
هادیپور و محمــد کاظمی در -58
کیلوگرم به میــدان رفتند و یک نقره
از خود به جای گذاشــتند .هادیپور

کارش را بــا پیــروزی  30بــر  10بر
«آنتونیو فلســا» ایتالیایی آغاز کرد.
او برد پراختالفــش را مقابل «هدی
نفاتــی» تونســی را ادامــه داد و با
پیروزی  23بر  12یــک گام دیگر به
جلو برداشت .سومین برد آرمین برابر
«یون جو جئونگ» نماینده میزبان با
نتیجه  11بر  9به دست آمد .هادیپور
در نبرد نیمه نهایی با «ویتو دلالکویال»
به تساوی  ۱۸بر  ۱۸رسید با پیروزی
در راند طالیی به فینال راه پیدا کرد.
فینالی کــه مصدومیت مفصل زانوی
پای چپ به او اجازه رقابت نداد تا بدون
مسابقه نایبقهرمان شود.
کاظمی امــا یکی از بدشــانسهای
مســابقات بــود .او در گام نخســت
«روی برانگانکا» پرتغالی را  14بر 13
شکست داد ،سپس در دومین مبارزه
«اســتپان دیمیتری» از مولداوی را

مقتدرانه  15بر  6از پیش رو برداشت و
در رقابت حساس با نماینده میزبان در
راند سوم دستش شکست و نتوانست
به مســابقه ادامه بدهد .به این ترتیب
پرونده مرحله دوم گرندپری با نقره و
برنز هادیپور و یعقوبی بسته شد و بعد
از روسیه و کره جنوبی روی پله سوم
مسابقات بایستد.
مسابقات گرندپری همیشه مدالهای
بیشتر و خوشرنگتری را برای ایران به
ارمغان آورده بود و شاید اگر شاگردان
عســکری کمی خوششانستر بودند
و مصدومیتها درهــا را به روی آنها
نمیبســت ،حاال از مدالهای دیگری
مینوشــتیم .هرچند عسکری نشان
داد که در مدت حضورش روی نیمکت
تاثیر خود را روی پیشرفت شاگردانش
گذاشته است.
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ترکیب تیم ایران در مرحله سوم مسابقات گرندپری  – 2018چین تایپه را آرمین هادیپور در وزن  -58کیلوگرم ،ابوالفضل
یعقوبی و میرهاشم حسینی در وزن  -68کیلوگرم ،مهدی خدابخشی در وزن -80کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن +80
کیلوگرم را تشکیل میدادند.
در نخســتین روز از این مســابقات،
یعقوبی ،حسینی و مردانی به مصاف
رقبای خود رفتند .سجاد مثل مرحله
قبــل کارش را با اســتراحت در دور
اول آغــاز کرد .اما این تنها شــباهت
دو مرحله برای هوگــوش وزن +۸۰
کیلوگرم ایران نبود .او درســت مثل
مسکو در نخســتین دیدارش حذف
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شد .ســجاد این بار بازی را با نتیجه
نزدیــک  ۸بر  7به «امره اتســلی» از
ترکیه که عنــوان قهرمانی نوجوانان
جهــان  2۰1۸را در کارنامــه دارد،
واگذار کرد و از دور مســابقات کنار
رفت .ســجاد تــا پیــش از المپیک
تضمین بزرگــی در وزن خودش بود
اما گویا او به زمان بیشتری نیاز دارد

تا بشــود همان ســجاد قهرمانی که
می شناختیم.
پس از مردانی نوبــت یعقوبی بود که
کارش را در شــیاپچانگ چینتایپه
آغاز کنــد .یعقوبــی در مرحله دوم
گرندپری بازگشــت خوبــی به این
مسابقات داشــت و توانست با کسب
مدال برنز ســهمی در ســومی ایران

داشته باشــد .اما او در مرحله سوم با
وجود درخشش و عملکرد خوبی که
داشــت ،در یک قدمی مدال از رفتن
روی ســکو باز مانــد .یعقوبی کارش
را در چینتایپــه طوفانــی آغاز کرد.
او «ســیدهارتها بات» از کانادا را 1۰
بر یک شکست داد تا از همان ابتدای
کارش برای رقبا خط و نشــان بکشد.

او در دومیــن دیدار خــود به مصاف
«لوره برســیس» از کرواسی قهرمان
اروپا  2018رفــت و  12بر  5برتری
رسید .در مرحله یکچهارم اما باز کار
به راند طالیی کشــید و این «ادیوال
پونتس» از برزیل بود که توانســت به
عنوان برنده از زمیــن بیرون بیاید و
نماینده کشــورمان فاصله یکقدمی
تا مدال را برندارد.
میرهاشم حســینی دیگر هوگوپوش
وزن  -68کیلوگــرم کشــورمان که
چند وقتی اســت در تکوانــدو غوغا
به پا کــرده ،آخرین نماینــده ایران
در روز نخســت مســابقات بود .او در
گام نخســت «والدیمیر داالکلیو» از
بلغارستان دارنده مدال برنز قهرمانی
جهان  2017را  16بر  9شکست داد،
نبرد بعــدی او برابر «جــواد آچاب»
نماینــده قدرتمند بلژیــک بود که

توانســت با برتری  20بر  6به عنوان
برنده از شــیاپچانگ بیــرون برود.
او سپس بر «کریســتین مسینیش»
انگلیســی قهرمان اروپــا  2018هم
غلبه کرد تــا به مرحلــه نیمهنهایی
برسد .میرهاشم در مرحله نیمهنهایی
برابر «یو جن هوانــگ» دارنده مدال
برنــز قهرمانی آســیا  2018و نایب
قهرمان جهان در دیداری حساس با
نتیجه  6بر  2به برتری رسید و راهی
فینال شــد .او در این مرحلــه برابر
«دای هون لی» از کرهجنوبی دارنده
مــدال برنز و نقــره المپیک  2016و
 ،2012قهرمان جهان 2013 ،2017
و  2011و قهرمان بازیهای آسیایی
 2014 ،2010و  2018قرار گرفت و
با واگذاری نتیجــه ( 13بر  )9عنوان
نایب قهرمانی را به نام خود ثبت کرد.
میرهاشــم به تازگــی در باز یهای

آسیایی روی ســکوی قهرمانی رفته
بود و این انتظار از او وجود داشت که
یک طالی دیگر هم به دســت بیاورد
اما خستگی ناشی از مسابقه و فاصله
کم این دو رویــداد تاثیرات خودش
را در دیدار فینــال و رقابت با حریف
قدرتمند کرهای نشان داد.
آرمیــن هادیپور چهارمیــن و تنها
نماینده ایــران در روز دوم رقابتها
بود .او هم مانند یعقوبــی در مرحله
دوم به مدال رســید اما در چینتایپه
دســتش از مدال کوتاه ماند .آرمین
نماینــده وزن اولــی کشــورمان در
نخســتین دیدار «آنتونیو فلســا» از
ایتالیا را با نتیجه  17بر  11از پیش رو
برداشــت اما در گام دوم برابر «جون
جانگ» کرهای قهرمان آســیا و نایب
قهرمان گرنداســلم نتیجــه را  12بر
 7واگذار کــرد و از گردونه رقابتها

خارج شد.
تــا چند وقــت پیــش نــام مهدی
خدابخشــی که به میان میآمد همه
یک مدال برای ایــران در گرندپری
کنار میگذاشــتند .امــا نابودگر که
آخرین هوگوپوش ایران در ســومین
مرحلــه گرندپــری بود ،نتوانســت
مدالی به دست بیاورد .شاید اتفاقات
بازیهای آسیایی و حذف زودهنگام
او در جاکارتا مانــع از موفقیتش در
گرندپری شده بود.
نماینده وزن  -80کیلوگرم کشورمان
در اولیــن و آخرین مبارزهاش در این
میدان به مصاف «صالح الشــراباتی»
از اردن دارنده مــدال برنز بازیهای
آســیایی  2018و نقره قهرمانی آسیا
 2018رفــت و در دیــداری نزدیک
نتیجه را  13بر  11واگــذار کرد و از
دور رقابتها کنار رفت.
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افتخارآفرینی نمایندگان ایرانی با کسب 32
مدال رنگارنگ در مسابقات جهانی هانمادانگ

در پایان بیست و ششمین دوره مسابقات جهانی هانمادانگ  ،2018نمایندگان ایران موفق به کسب  11مدال طال،
 12نقره و  9برنز شدند.
بیست و ششمین دوره رقابتهای جهانی هانمادانگ  2۰1۸در دو گروه مردان و زنان با حضور تکواندوکارانی از  ۶2کشور از  ۶مردادماه در شهر «ججو» کرهجنوبی آغاز
و به مدت  ۴روز برگزار شد.ایران که در این رقابتها با  ۳5نماینده ( 2۴مرد و  11زن) حضور پیدا کرد موفق به اخذ  11مدال طا 12 ،نقره و  9برنز گردید.
رشته سوننال سرعتی

رشته سوننال قدرتی

مدال آوران طال در رشته های مختلف

رده سنی  19تا  39سال

سیده حمیده حسینی

ردهسنی باالی  40سال

نرجس شریفی

ردهسنی  40تا  59سال

بهنام محمدی

رده سنی  19تا  39سال

معصومه دهمالیی

ردهسنی باالی  19سال

زهرا خالقی

رشته سوننال

رشته سوننال سرعتی
رشته نوپی آپچاگی

امیرمهدی هاشم فیروز

ردهسنی  16تا  18سال

رشته شکستن در چند جهت
ردهسنی کمتر از  18سال

شروین خلیلی

رده سنی  16تا  18سال

شکوفه مدملیل

ردهسنی  40تا  59سال

اکبر غفاری

رشته نوپی چاگی

رشته پال کیوکپا
رشته جوموک

ردهسنی باالی  60سال

جالل اقدم

ردهسنی  40تا  59سال

مهدی جمارانی

رشته سوننال قدرتی

مدال آوران نقره در رشته های مختلف

رده سنی  19تا  39سال
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شیوا همایونی

رده سنی  19تا  39سال

نیان شاه محمدی

رشته پال کیوکپا
ردهسنی  19تا  39سال

رشته پومسه ابداعی

امین آرامش فر

ردهسنی کمتر از  30سال

اشکان مقدسی ،حسین اسحاقیان ،مصطفی جمالی،
رضا بابایی و سجاد مهرابی

ردهسنی باالی  40سال

نرجس شریفی

ردهسنی باالی  19سال

شیوا همایونی

رشته پومسه
رشته پال کیوکپا

رشته شکستن در چند جهت
ردهسنی باالی  19سال

لیال کشاورزی

ردهسنی  16تا  18سال

شروین خلیلی

رشته نوپی آپچاگی
رشته نوپی چاگی

رده سنی  16تا  18سال

فرناز شیرازی عفیف

ردهسنی  40تا  59سال

ابوالحسن شاهوردی

رشته پال کیوکپا
رشته سوننال

ردهسنی باالی  60سال

جالل اقدم

ردهسنی  19تا  39سال

مجید نظمده

رشته جوموک

رشته پال کیوکپا
رده سنی  19تا  39سال

مدال آوران برنزدر رشته های مختلف

رشته نوپی آپچاگی
ردهسنی باالی  19سال

پیام جمارانی

سوننال قدرتی

رشته پومسه استاندارد

ردهسنی باالی  19سال

رده سنی  19تا  39سال

زهرا خالقی

رده سنی  19تا  39سال

معصومه دهمالیی

رشته سوننال سرعتی
رده سنی  19تا  39سال

سیده حمیده حسینی

رده سنی باالی  19سال

کریم مقدم

رشته سوننال

شاهین ساعتﭽی

علی میرزاییان ،کریم مقدم و عباس رضایی

ردهسنی  40تا  59سال

محمد ربیعپور

ردهسنی  19تا  39سال

پیام جمارانی

رشته جوموک
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انسیه ﺑﺤری

 27مردادماه روز سرنوشــت برای تکواندوکارانی بود که با هزار امید و آرزو پا به میدانی گذاشتند که
برترین رقبای آسیایی از مدت ها قبل برای آن نقشه داشتند .روز قرعه کشی مسابقات پومسه و تکواندو
بازیهای آسیایی که فرا رسید ،بسیاری شاید فکرش را هم نمی کردند ،این کارزار قاره ای ،نمایشی برای
قدرت نمایی مبارزان ایرانی باشد.

ورود پومسه به المپیک قارهای

چندی قبل بود که فدراسیون تکواندو
کشورمان یکی از اعضای متعبر اتحادیه
آســیا و فدراســیون جهانی ،پیشنهاد
برگــزاری نخســتین دوره رقابتهای
پومســه در بازیهای آسیایی را داد که
مورد استقبال هم قرار گرفت و بازیهای
آســیایی  2۰1۸جاکارتا و پالمبانگ با
برگزاری مســابقات تکواندو در بخش
اجرای فرم ،به عنوان نخســتین دوره
برگزاری این رقابت ها ،در تاریخ به ثبت
رسید.

پومسه جدید

پومسه ایران برای حضور در جاکارتا ،با
 ۶ورزشکار عازم اندونزی شد و برای این
بازیها از مدتها قبل برنامه ریزی کرده
بود .مسابقاتی که در آن برای نخستین
بار از سبک جدیدی از فرمها نیز رونمایی
شد .برگزاری رقابتها در بخش "پومسه
جدید" موجب شد فدراسیون تکواندو
برای آمادگی بیشــتر نمایندگانش از
چند ماه پیش با استخدام یک مربی اهل
فن کرهای به فکر نتیجهگیری باشــد و
"سانگ میونگ کیم" کرهای با حضور
در اردوهای تداکاتی به عنوان سرمربی
تیمملی شروع به آموزش فرمهای جدید
این بخش کــرد .البته هدایت تیم ملی
بانوان همچنان برعهده فاطمه اسدپور
قرار گرفت.
کوروش بختیار ،امیررضا مهربان ،علی
سهرابی ،مرجان سلحشــوری ،مهسا
صادقی و فاطمه حســام پومسه کاران
اعزامی ایران به جاکارتــا بودند که در
بخش تیمــی اجرای فــرم کردند و در
نهایت بختیار و سلحشــوری در بخش

MARCH - SEP 2018 56

انفرادی ،پومســهکاران موفق ایران در
این رقابتها لقب گرفتند.

تاریخ سازی با  2نقره

مسابقات پومســه یا همان اجرای فرم
در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی
جاکارتــا  2۸مردادماه برگزار شــد .در
بخش انفرادی کــوروش بختیار در گام
اول با امتیاز  ۸,22بــر  7,۸1در رقابت
با نماینده کامبوج پیروز شــد ،سپس با
امتیاز  ۸,25بر  ۸,19مقابل پومسهرویی
از کشور میزبان به برتری رسید و در نیمه
نهایی پس از ثبت امتیاز  ۸,57در مقابل

امتیــاز  ۸,۴۸نماینده چین تایپه مدال
برنز خود را قطعی کرد .بختیار با امتیاز
 ۸,7۳مقابل امتیاز  ۸,۸1حرف کره ای
مدال نقره اولیــن دوره این بازیها را از
آن خود کرد.
امــا مرجــان سلحشــوری نماینده
بانوان ایران در بخش پومســه انفرادی
تاریخسازی کرد .او ابتدا با امتیاز ۸,۰1
مقابل امتیاز 7,59مقابل حریفی از ماکائو
به برتری رسید ،ســپس با ثبت امتیاز
 ۸,27مقابل  7,99امتیاز حریف ژاپنی
مدال برنزش قطعی شد .سلحشوری در

نیمه نهایی با امتیاز  ۸,۴۳درمقابل امتیاز
 ۸,۳۰حریف مالزی به فینال رسید و در
مسابقه پایانی هم امتیاز  ۸,۴7را مقابل
امتیاز  ۸,۶9پومسه کار میزبان ثبت کرد
و مدال نقره گرفت.
در بخش تیمی هم تیم کوروش بختیار،
امیررضا مهربان و علی ســهرابی امتیاز
 ۸,1۰را مقابل امتیاز  ۸,۳۳ثبت کرد و
متوقف شد و تیم سه نفره بانوان با ترکیب
مرجان سلحشوری ،مهســا صادقی و
فاطمه حسام با امتیاز  7,95مقابل امتیاز
 ۸,12تیم کره ای توفیقی نداشتند.

تکواندو ایران و شروعی دوباره

مســابقات تکواندو در بخــش مبارزه
مثل همیشــه پرهیجان بــود .با اضافه
شدن مسابقات پومســه به این بازیها،
رقابتهای بخش کیوروگی در پنج وزن
به میزبانی ســالن "همایش جاکارتا"
برگزار شد و تیم ملی ایران برای نخستین
بار با سرمربیگری فریبرز عسکری در این
بازیها به میدان رفت.
عســکری بعد از المپیک  2012لندن
و جام جهانی آروبا در همان ســال که
سرمربیگری تیم ملی را برعهده داشت،
بار دیگــر هدایت تکوانــدوکاران ایران
را از اســفند  96همراه بــا علی محمد
بسحاق برعهده گرفت .بعد از حضور در
رقابتهای قهرمانی آسیا ،آزمون جدی
او همین بازیهای آسیایی جاکارتا بود
که ســربلند از آن بیرون آمد .تیمی که
فرزان عاشورزاده در وزن  -58کیلوگرم،

میرهاشم حسینی در وزن -63کیلوگرم،
امیرمحمد بخشی در وزن -68کیلوگرم،
مهدی خدابخشی در وزن  -80کیلوگرم
و سعید رجبی در وزن +80کیلوگرم را در
ترکیب خود داشت ،با انتخابیهای دقیق
و کامال شفاف مزد زحمات خود را گرفت.

برنز ارزشمند عاشورزاده

فرزان عاشورزاده در وزن  -58کیلوگرم
که در دوره قبل بازیهای آســیایی در
" 2014اینچئون" کرهجنوبی یکی از
طالییهای تکواندو بود اما نتوانست در
المپیک ریو به مدالی برسد ،برای جبران
نتایج  2سال گذشته ،بار دیگر نماینده
ایران در بازیهای آسیایی شد .او در این
بازیها ابتدا  26بر " 3محمد سوناتو" از
تاجیکستان را در راند دوم مغلوب کرد،
سپس مقابل "کوآک هونگ" از ویتنام با
نتیجه 13بر 6به برتری رسید اما در نیمه
نهایی با نتیجه نزدیک  15بر  13مقابل

"نیاز پوالتوف" ازبکستانی باخت و به
مدال برنز رسید.

حسینی با قهرمانی مزدش را
گرفت

میرهاشم حسینی در وزن  -63کیلوگرم
تکوانــدوکار جوان ایران بــود که برای
نخستین بار بازیهای آسیایی را تجربه
میکرد .در این وزن  26تکواندوکار نام
نویسی کرده بودند .او با مدال نقره جهان
در ســال  2017به فکر ثبت افتخاری
دیگر بود.
حسینی بعد از یک دور استراحت ،ابتدا
نماینده فیلیپین را  24بر  2برد ،سپس
"ســردار تویروف" ازبکستانی را  29بر
 9از پیش رو برداست و در گام سوم و در
نیمه نهایی مقابل "چو گانگ مین" کره
ای با نتیجه  37بر  29به برتری رســید
و فینالیست شد .او در فینال  17بر 11
"شوآئی ژائو" قهرمان نامدار چینی را

مغلوب کرد و قهرمان شد.

بدشانسی پدیده و کسب نقره
المپیکآسیایی

امیرمحمدبخشیپدیدهتکواندوایرانکه
چند ماه با کسب مدال طالی رقابتهای
قهرمانی آسیا پدیده تکواندو ایران لقب
گرفت ،در این بازیها نیز خوش درخشید
و با ارائه نمایشــی خیره کننده حریفان
مطرح خود را در وزن  -68کیلوگرم یکی
از پس از دیگری مغلوب کرد و به فینال
رسید ،اما در فینال با بدشانسی و ناداوری
طالیش به یک مدال نقره ارزشمند برای
ایران تبدیل شد.
بخشی برای رســیدن به فینال ،ابتدا با
قرعه استراحت روبرو شــد ،سپس در
گام نخست "زوکی روف" از ازبکستان
را با نتیجه  24و بــر  4و با برتری کامل
امتیازی در رانــد دوم مغلوب کرد .او در
مرحله یک چهارم نهایی مقابل "یوجن
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هوانگ" از چین تایپــه در وقت قانونی
پس از تساوی  1۳به  ،1۳در راند طایی
به برتری  15بر  1۳دست یافت و به نیمه
نهایی رســید و در این مرحله "احمد
ابوغاش" تکواندوکار نامدار اردنی و برنده
مدال طای المپیک  2۰1۶ریو را پیش
رو داشت که توانست با قدرت و با امتیاز
 1۰بر  ۸این حریف خود را مغلوب کند.
بخشی در دیدار نهایی مقابل "دای هون
لی" کره ای قرار گرفت و در نهایت 12
بر  1۰مغلوب نفر اول رنکینگ المپیکی
و دارنده سه مدال طای جهان تکواندو
شد و به مدال نقره دست یافت.

مبارزه خوب خدابخشی

مهدی خدابخشی در وزن  -۸۰کیلوگرم
برای دومین بار در بازیهای آســیایی
حاضر شد .او در گام نخست بازی قابل
قبولی از خود ارائه داد اما با نتیجه نزدیک
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 2۴بر  22مقابل "لی هــوژان" از کره
جنوبی باخت.

شد و نخستین طای سنگین وزن ایران
در این بازیها را بدست آورد.

ســعید رجبی تکواندوکار سنگین وزن
ایــران در وزن  +۸۰کیلوگرم نیز اولین
حضور خود در بازیهای آسیایی را تجربه
میکرد .او ابتدا "سئوک وان لی" کرهای
را پیش رو داشت که در وقت قانونی پس
از تساوی  ۳بر  ۳در راند طایی به برتری
رســید و در دور دوم "هونگی سون" از
چین را  5بر  ۴برد .رجبی در مرحله نیمه
نهایی "روسان جپاروف" از قزاقستان
را  11بــر  7شکســت داد و راهی دیدار
نهایی شد.
در فینال "دیمیتری شوکین" حریف
مطرح ازبکســتانی مقابــل رجبی قرار
گرفت که پس از تساوی یک بر یک در
سه راند ،این تکواندوکار ایران ۳بر 2پیروز

تیم ملی بانوان هم برای نخســتین بار
مهرو کمرانی را به عنوان ســرمربی در
این بازیها داشــت .او به همراه ریحانه
فوالدی هدایت پنج تکواندوکار ایران را
در جاکارتا برعهده گرفت .ناهید کیانی
در وزن  -۴9کیلوگرم ،الهه شیدایی در
وزن  -5۳کیلوگرم ،پریســا جوادی در
وزن  -57کیلوگرم ،ملیکا میرحسینی
در وزن  -۶7کیلوگرم و زهرا پوراسماعیل
در وزن +۶7کیلوگرم نمایندگان ایران در
تیم ملی بانوان بودند.
در وزن  -۴9کیلوگرم ناهید کیانی ابتدا
 ۴۳بر " ۴آشمیتا خادکا" از نپال را برد،
سپس در مرحله یک چهارم نهایی مقابل
"جسیکا کانابال بابی" از فیلیپین  2۳بر

طالی ناب در سنگین وزن

تیم جوان و جدید بانوان

 15به برتری رسید و راهی نیمه نهایی
شد و مدال برنز خود را قطعی کرد .کیانی
در نیمه نهایی 11بر ۶مقابل "پانیپاک"
نماینده قدرتمنــد تایلند باخت و مدال
برنز گرفت.
الهه شیدایی در وزن  -5۳کیلوگرم ابتدا
 1۰بر " 2رشیه آراگون" از فیلیپین را
برد اما در دور بعد  11بر  ۳نتیجه را برابر
"فریزا الدانگ گوروا" از قزاقستان واگذار
کرد .پریسا جوادی در وزن  -57کیلوگرم
به "تولپبرگ نوا" از قزاقســتان  15بر
 1۰باخت و ملیکا میرحسینی در وزن
 -۶7کیلوگرم ابتدا برابر "تی خیم باک"
از ویتنام  2۳بر هشت پیروز شد و در دور
دوم  21بــر  5مغلوب "جولیا الصادق"
از اردن شکســت خــورد .در وزن +۶7
کیلوگرم هم زهرا پوراســماعیل  ۶بر ۳
مغلوب "اسوتلو اوسیپوا" ازبکستان شد.

قهرمانان ماندگــار ایـران
مریم عطایی

 27مردادماه روز سرنوشــت برای تکواندوکارانی بود که با هزار امید و آرزو پا به میدانی گذاشتند که
برترین رقبای آسیایی از مدت ها قبل برای آن نقشه داشتند .روز قرعه کشی مسابقات پومسه و تکواندو
بازیهای آسیایی که فرا رسید ،بسیاری شاید فکرش را هم نمی کردند ،این کارزار قاره ای ،نمایشی برای
قدرت نمایی مبارزان ایرانی باشد.

ما ملتی هســتیم که امیــد و انگیزۀ
رویــش را از اســطوره هــای زنــدۀ
ســرزمینمان میگیریم .گذشتۀ نه
چندان دور این مرز و بوم ،حکایت از
جانفشانی شــیر زنان و بزرگمردانی
دارد که به پــاس حرمت وطن ،آوای
دلنواز پاسداری از این آب و خاک سر
دادند و اکنون یاد آنــان در تار و پود
زندگی روزمره ما همچون شریانهای
حیاتی بافته شده است.
چه بســیار شــبها کــه بــه امید
سحرگاهان تاب آوردیم و بزرگ منشی
ایرانی خود را به جهانیان نشان دادیم،
چه بسیار ستمها در گذرگاههای تاریخ
که بر مــا رفت اما حلقههــای زنجیر
وحدتمان محکمتر شــد چه بســیار
روزگارانی کــه اهریمن تصور میکرد
ما را به زمین خواهــد کوفت اما پیر و
جوان ،خرد و کالن در ســایۀ دستان

توانای ایزد پر مهر جوانمردی را برای
دنیا معنا کردند.
از تیغ آختهی دشــمنان نهراسیدیم،
اســتوارانه کنار هم ماندیــم و الطاف
یزدان بر ما تابید آنگونه که هیچ قدرتی
یارای چیرگی بر دژ مستحکم ایمان و
اعتقاد ما را نداشــت چرا که ما "ما"
بودیم.
شوق بالیدن نسل جوان ما ،ریشه در
اهلل اکبرهای پشت خاکریزها دارد ،از
میان مشــتهای خاکی و خونآلود
گره کرده دیــروز شــهیدان ،اکنون
جوانههایی روییده که هیچ تند بادی
به شکستن شــاخههای نورسته و پر
قدرت آن کارگر نیست.
صالبــت و دالوری ،ارثیــه ی نیاکان
ماســت ،که سینه به ســینه تاریخ را
شکافته و با نسلها به پیش آمده است.
در خلنگ زار این دنیا که انسانیت رو

به زوال اســت ،دلهای نوباوگان این
ســرزمین لبریز از مهر و اندیشه شان
سراسر پاسداشت جوانمردی است.
صحنــۀ کارزار این روزهــای دنیا ،نه
میــدان نبــرد برابر و تن بــه تن ،که
داستان فریفتن ضحاک است جوانان
را برای بلعیدن غیرت و انســانیت .اما
ســیاوشها و گردآفریدهــای امروز
این ســرزمین به مدد برکت زندگی
بخش خون شهید ،درفش کاویانی بر
زمین ننهادنــد و بیرق غرور بر دوش،
معصومیت و همت جوانــان ایرانی را
فریاد می کنند.
جوان ســرزمین من آنگونــه تجلی
اصالــت و تدبیر و جوانمردی اســت،
که در رویدادها و آزمونهای مختلف
بینالمللی ،جهانیان بارها از یکهتازی
بیبدیــل ،ادب و بزر گمنشــی او،
متحیرانه لب به تحسین گشوده اند.

از این دســت کم نیســتند سربازان
سلحشــور ایــران زمیــن ،پهلوانانی
که ققنــوس وار قامت رعنایشــان بر
ســکوهای افتخــار در میادین بزرگ
جهانی با پرچم ســه رنگ وطن مزین
میشــود و نتیجه ســختیها ،تالش
ها و لحظات طاقتفرســای خود را به
اســطورههای زندهی میهن پیشکش
میکنند.
مرجانسلحشوری،میرهاشم حسینی
و سعید رجبی ،سه تکواندوکار شایستۀ
کشــورمان که در بازیهای آسیایی
جاکارتا مدال با ارزش خود را بر گردن
شــهید گیتی نما،شــهید مرادخانی
و شــهید عــادل ســعد آویختند و
ستارههای آسمان خود را برای ادامهی
مسیر افتخار یافتند .عیار این قهرمانان
را با هیچ معیــاری گرانبها تر از ایثار و
رشادت نمیتوان سنجید.
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آمنه سلیامنی

در خوش ترین روزهای بهار ،استان البرزپس از  14سال برای دومین بار میزبان جام فجرشد .جامی که حاال وارد
سی سالگی شده است و به عنوان قدیمی ترین تورنمنت بین المللی امسال نیز پذیرای میهمانان خارجی شد.
رقابت های جام فجر امسال از اول اردیبهشت ماه با حضور  161تکواندوکار مرد از  12کشور خارجی و سه تیم از
کشورمان در سالن انقالب کرج آغازشد.

در مجموع  2۰تیم از کشورهای عراق
( ۴تیــم) ،ایران ( ۳تیم) ،افغانســتان
( ۳تیم) ،لبنان ( 2تیــم) ،آذربایجان،
ارمنستان ،پاکستان ،روسیه ،سوریه،
قزاقستان ،عمان و هند به مدت دو روز
به رقابت پرداختند .رقابت هایی که با
توجه به حضور ملی پوشــان از شور و
هیجان خاصی برخوردار بود.
باتوجه به این کــه کادرفنی تیم ملی
تکوانــدو بــه تازگی ســکان هدایت
ملیپوشــان را برعهده گرفته بود این
رقابت ها را به عنوان انتخابی تیم ملی

مقام

و یکی از خوان هــای ورود به تیمملی
در نظر گرفــت .یکــی از هفت خوان
سخت که باعث شد هوگوپوشان برای
پوشیدن پیراهن تیم ملی هرآنچه در
توان دارند به نمایش بگذارند.
برهمین اســاس رقابتهای جذاب و
البته حساس درشیاپچانگهای جام
فجر بــه اجرا درآمــد .رقابتهایی که
با اســتقبال گرم و پرشور تماشاچیان
البرزی همراه شد و جذابیت این رقابت
ها را دوچندان کرد.
اندیشه سرمربی تیم ملی در جام امسال

وزن اول ( -54کیلوگرم)

مدال آوران

وزن سوم ( -63کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

آرمین هادی پور

البرز

اول

سروش احمدی

منطقه آزاد قشم

ابراهیم صفری

منطقه آزاد قشم

مهدی یوسفی

منطقه آزاد کیش

سوم

آرش صالحی نژاد

منطقه آزاد کیش

سورن آیدینیان

ارمنستان

مقام

نام نام خانوادگی

اول
دوم
سوم

اول
دوم
سوم
سوم

نام نام خانوادگی

باعث شد تا مدعیان تیم ملی به مصاف
یکدیگر بروند .این دوره از مسابقات در
گروه مردان در اوزان ،-۶۳ ،-5۸ ،-5۴
 -۸7 ،-۸۰ ،-7۴ ،-۶۸و  +۸7کیلوگرم
برگزار شــد که در پایان تیم البرز با ۴
مدال طا ۴ ،برنز و  ۶7امتیاز بر سکوی
قهرمانی ایستاد ،تیم منطقه آزاد قشم با
 ۳طا ۴ ،نقره و  ۶۶امتیاز نایب قهرمان
شد و تیم منطقه آزاد کیش با یک مدال
طا ۳ ،نقره ۳ ،برنز و  ۴۸امتیاز عنوان
سومی را بدست آورد.
به ایــن ترتیــب پرونده جــام فجر با

قهرمانی تیم های ایران بسته شد .جامی
که شــاید در چند سال گذشته برخی
از تیمها با نگاه سیاســی و سلیقهای از
حضور درآن ممانعت میکنند اما این
مشکات باعث نشد تا جام بیست ونهم
بی رمق باشد.
مســابقات جــام فجرکــه در تقویم
فدراسیون جهانی تکواندو نیز به ثبت
رسیده  G1است و به دارندگان مدال
طا ،نقره و برنز به ترتیب  ۶ ،1۰و ۳,۶
امتیــاز در راســتای افزایش رنکینگ
المپیک تعلق میگیرد.

وزن اول ( -58کیلوگرم)

دوم
سوم
سوم

استان

فرزان عاشورزاده

البرز

سجاد محمد جاسیم

پلیس عراق

وزن سوم ( -68کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

محمد حسن پلنگ افکن

البرز

اول

امیرمحمد بخشی

منطقه آزاد قشم

محسن رضایی

افغانستان

میرهاشم حسینی

منطقه آزاد کیش

جواد امیرسرخی

منطقه آزاد کیش

محمدساالر وحیدی

البرز

الیاس ادریس

افغانستان

سرگئی واردازاریان

ارمنستان
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دوم
سوم
سوم

استان

مقام
اول
دوم
سوم

نام نام خانوادگی

وزن اول ( -74کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

امیرحسین ساسان

البرز

اول

پوریا عرفانیان

منطقه آزاد کیش

عرفان حیدری

منطقه آزاد قشم

محمدرضا خانی

منطقه آزادقشم

سوم

مهدی جاللی

منطقه آزاد کیش

دیوید واردمیان

ارمنستان

مقام

نام نام خانوادگی

اول
دوم
سوم
سوم

وزن سوم ( -87کیلوگرم)

وزن اول ( -80کیلوگرم)

دوم
سوم
سوم

استان

احمد محمدی

البرز

آرسن گریگوریان

ارمنستان

وزن سوم ( +87کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

مهدی خدابخشی

البرز

اول

سعید رجبی

منطقه آزاد قشم

عرفان ناﻇمی

منطقه آزاد قشم

مرتضی شیری

منطقه آزاد کیش

علی عباس علی شماری

عراق

راب ناواز

پاکستان

دوم
سوم
سوم

استان

سجاد مردانی

البرز

ویسان بهیر حبیب

عراق

بهترینها

داوران قضاوت کننده در مسابقات بینالمللی جام فجر
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ــمین

دوره مسابقات بینالمللی جام فجر زنان

رقابت های جام فجر درشرایطی سومین دهه خود را پشت سر می گذارد که این رقابت ها دربخش
زنان نیز دهمین سالگرد خود را برگزار کرد و شیاپچانگهای سالن "انقالب" کرج امسال نیز برای
رقابتهای دختران تکواندو پهن شد.
دهمین دوره رقابتهای بینالملی تکواندو جام فجر در گروه زنان با حضور ملی پوشــان پیگیری گردید و به نوعی این دوره از
آمنه سلیامنی
رقابتها برای دختران هوگوپوش نیز حکم مسابقات انتخابی را داشت.
این رقابتها در اوزان  -67 ،-62 ،-57 ،-53 ،-49 ،-46و  +73کیلوگرم با حضور تیمهایی از کشورهای ایران (2تیم  -البرز الف و ب) ،افغانستان (2
تیم) ،پاکستان ،آذربایجان ،روسیه و سوریه انجام شد و جدال مدعیان تیم ملی در  8وزن رونق خاصی به این مسابقات داد.
در پایان این مسابقات ،تیم البرز به نمایندگی از ایران با کسب  56امتیاز قهرمان شد ،تیم آذربایجان با  14امتیاز عنوان نایب قهرمانی را به تصاحب
خویش در آورد و تیم افغانستان نیز با  14امتیاز بر سکوی سومی ایستاد .تیمهای روسیه ،سوریه و پاکستان به ترتیب در رده چهارم تا ششم جدول
رده بندی قرار گرفتند.
وزن سوم ( -62كيلوگرم)

مدال آوران
مقام
اول
دوم
سوم

نام نام خانوادگی

وزن اول ( -46كيلوگرم)

استان

فاطمه آقابیگلو
فاطمه مداحی

لبرز الف

سوم

راضیه اکبری

افغانستان

نرگس عرفانی

افغانستان

مقام

نام نام خانوادگی

اول
دوم
سوم

استان

دنیا محمدی

البرز الف

پانیذ اسماعیلپور

آذربایجان

سوم

سمیه غالمی

افغانستان

صابره جعفری

افغانستان

مقام

نام نام خانوادگی

اول
دوم
سوم
سوم

وزن اول ( -53كيلوگرم)

اول
دوم
سوم

البرز ب

وزن اول ( -49كيلوگرم)

مقام

سوم
مقام
اول
دوم
سوم
سوم
مقام
اول
دوم
سوم

نام نام خانوادگی

استان

کیمیا علیزاده

البرز الف

کبری امیرزاده

آذربایجان

نیلوفر محمودی

البرز ب

سلما آلنوکار

سوریه

وزن اول ( -57كيلوگرم)

نام نام خانوادگی
طیبه پارسا

البرز الف

میترا انصاری

البرزب

زهرا حسینی

افغانستان

ناهید کیانی
دریا ولکوا

روسیه

اسما باخدا

افغانستان

فاطمه اموری هریس

البرز ب

افغانستان

طیبه اکبری

وزن سوم ( -67كيلوگرم)

نام نام خانوادگی

استان

هانیه اخالقی

البرز ب

ملیکامیرحسینی

البرز الف

فرشته حسینی

افغانستان

وزن سوم ( +73كيلوگرم)

استان
البرز الف

استان

مقام

نام نام خانوادگی

اول

زهرا پوراسماعیل

البرز الف

شهربانو دامغانینژاد

البرز ب

الما خاواندا

سوریه

دوم
سوم

استان
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بهترینها

داوران قضاوت کننده مسابقات بینالمللی جام فجر
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قهــــــــرمانیدانشــ

در جشن  8سالگی جام باشگاه های آسیا

آمنه سلیامنی

جام باشگاههای آسیا درشرایطی  8سالگی خود را در سالن " انقالب" به میزبانی کرج جشن گرفت که این رقابت
ها پس از برگزاری جام فجر درروزهای نخست اردیبهشــت برگزارشد .رقابت هایی که هنوز نتوانسته آنطور که
باید در میان کشورهای آسیایی جایی پیدا کند و شــاید مهم ترین دلیل آن نبود لیگ منظم و حرفه ای شبیه به
لیگ های ایران در کشورهای آسیایی باشد .اما این موضوع باعث نشده تا فدراسیون تکواندوی ایران قید طرح
پیشنهادی خود را بزند .برهمین اساس در طی هشت سال گذشته جام باشگاه های آسیا برگزارشده و امسال نیز
شیاپچانگ های استان البرز میزبان این رقابتها شد.

ـگاهآزاد
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هشــتمین دوره مســابقات جــام
باشگاههای آســیا به مدت دو روز و از
سوم اردیبهشت ماه با حضور تیمهای
شهرداری ورامین ،دانشگاه آزاد اسامی
و باشگاه مقاومت از ایران ،پاکستان یک
و دو ،تیم ملــی و صنایع میان فنی از
افغانســتان ،پلیس و البصره از عراق،
عمان و هند برگزار شد .رقابت هایی که
به مانند جام فجر با حضور ملی پوشان
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برگزار شــد .جدال مدعیان تیم ملی
بهانهای بود تا تماشــاچیان زیادی در
سالن مسابقات حاضر شوند و از نزدیک
شاهد تاش مدعیان تیم ملی باشند.
جام باشگاههای آسیا در حالی برگزار
شد که رقابت جذاب و دیدنی تیمهای
دانشگاه آزاد و شــهرداری ورامین در
لیگ برتر که همواره برسر کسب جام
قهرمانی می جنگند درجام باشگاه های

آسیا نیز ادامه داشت.
دراین مرحله از رقابتها تیم باشــگاه
دانشگاه آزاد اسامی با کسب  ۴مدال
طا 2 ،نقره ،یــک برنــز و  ۶5امتیاز
توانست عنوان قهرمانی جام هشتم را
به خود اختصاص دهد .هوگوپوشــان
باشــگاه مقاومت با  ۳مدال طا ،یک
نقره ،یک برنز و  5۰امتیاز نایب قهرمان
شدند و باشگاه شــهرداری ورامین نیز

با یک طا ۳ ،نقــره 2 ،برنز و  ۴2امتیاز
عنوان سومی را کسب کردند.
باشــگاههای پلیس (عــراق) ،البصره
(عراق) ،یونایتی (پاکســتان) ،صنایع
میان فلز (افغانســتان) ،ایانتیاف
(افغانســتان) ،گادیاتور (پاکستان)،
آریان (هندوستان) ،قزاقستان و عمان
به ترتیب در رده چهــارم تا دوازدهم
قرار گرفتند.

مدال آوران
مقام
اول
دوم
سوم

وزن اول ( -54کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

استان

مقام

نام نام خانوادگی

آرش صالحینژاد

ایران – باشگاه مقاومت

اول

رامین حسینقلیزاده

ایران – باشگاه مقاومت

آرش تبریزی

ایران – باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی

مهدی جاللی

ایران – باشگاه شهرداری ورامین

سوم

مصطفی ناصر

عراق – باشگاه پلیس

منتادر سالم

عراق – باشگاه البصره

استان

مقام

نام نام خانوادگی

محمدصادق دهقانی

ایران  -شهرداری ورامین

اول

عرفان ناﻇمی

ایران  -دانشگاه آزاد اسالمی

آرمین هادیپور

ایران – دانشگاه آزاد اسالمی

بهزاد ایلخانی

عراق – پلیس

سوم

امیر ولیپور

ایران – باشگاه شهرداری ورامین

محمد سلیمانی

عراق – باشگاه پلیس

مقام

نام نام خانوادگی

اول
دوم
سوم

وزن سوم ( -74کیلوگرم)

وزن اول ( -58کیلوگرم)

دوم
سوم

دوم
سوم

وزن سوم ( -80کیلوگرم)

استان

استان

هارون خان

پاکستان  -گالدیاتور

جواد امیری سرخی

ایران  -دانشگاه آزاد اسالمی

سوم

استان

مقام

نام نام خانوادگی

سروش احمدی

ایران – باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی

اول

احمد محمدی

ایران – باشگاه مقاومت

فرزان عاشورزاده

ایران – باشگاه شهرداری ورامین

مهدی خدابخشی

ایران – باشگاه شهرداری ورامین

سوم

سمیر آخوندزاده

افغانستان – باشگاه میالن فلز

حسین العیدانی

عراق – باشگاه پلیس

مقام

نام نام خانوادگی

سوم

مقام
اول
دوم
سوم

اول
دوم
سوم
سوم

وزن اول ( -63کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن اول ( -68کیلوگرم)

دوم
سوم
سوم

سیفاﷲ اوریاخیل

افغانستان – ANTF

امیرحسین ساسان

ایران – شهرداری ورامین

وزن سوم ( -87کیلوگرم)

استان

محمدرضا خانی

ایران – باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی

محمدرضا اینانلو

عراق – باشگاه البصره

وزن سوم ( +87کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

میرهاشم حسینی

ایران  -دانشگاه آزاد

اول

سعید رجبی

ایران – باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی

سینا بهرامی

ایران  -باشگاه مقاومت

سیاوش فخرایی

عراق – باشگاه البصره

توحید اﷲ آخوندزاده

افغانستان – ANTF

ویسان دهیر حبیب

عراق – باشگاه پلیس

شاهرخ خان

پاکستان  -باشگاه یونایتی

داوود حسین

افغانستان  -میالن فلز

دوم
سوم
سوم

استان

مسابقات جام باشگاههای آسیا  G1اســت و به دارندگان مدال طا ،نقره و برنز به ترتیب  ۶ ،1۰و  ۳,۶امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک
تعلق میگیرد .برگزاری جام باشــگاه های آســیا و جام فجر فرصتی شد تا تکواندوکاران کشورمان تاش خود را برای کســب امتیازات المپیکی
در سال 97از این رقابت ها آغاز کنند.
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هیانگ برترینهای خود را شنــ

مرحله نهایی مسابقات انتخابی هیانگ « »ITFبه منظور تعیین تیم منتخب این سبک با حضور کلیه مدال آوران مسابقات قهرمانی کشور و منتخبین کمیته فنی روز 29
تیرماه در خانه تکواندو استان گیان برگزار شد.

نتایﺞ انفرادی رده سنی جوانان

وزن  -51کیلوگرم

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

امیرحسین میرحاج

اصفهان
البرز

اول

نریمان عبدی زر

استان

کردستان

سوم
سوم

پارسا ﻇاهری

علی موسیوند

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

علی نیک رفتار

کرمان

اول

وزن  -57کیلوگرم

مهدی شاداب

سوم
سوم

سینا احدیان

سامان اشرف خانی

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

حسین یزدانی

اول
سوم
سوم

کردستان

استان
تهران
البرز

وزن  -63کیلوگرم

دوم

امیرحسین عزیزی

اول

نیما وطندوست

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

احسان ابراهیمی

تهران
البرز

سوم

اول

یاور سیدی

گیالن
استان

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

مهرشاد ارشدی

امیرحسین حیدری

کهگیلویه و بویر احمد

اول
سوم
سوم

کهگیلویه و بویر احمد

وزن  -75کیلوگرم

معراج نظری

البرز

گیالن

سوم

سوم

گیالن

البرز

علی نیکجویان

سوم

سیدمهدی تقوی
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مقام

نام نام خانوادگی

سجاد عبدلی

کهگیلویه و بویر احمد

رضا پیوست

وزن  -69کیلوگرم

استان

وزن  +75کیلوگرم

محمد رحمانی

احمدرضا خسروی
فرمان طاهری

استان

کرمان
گیالن

استان
تهران

تهران

اصفهان
تهران

ـــــــاخت

نتایﺞ انفرادی ردهسنی بزرگساالن

مقام
اول
دوم

وزن  -50کیلوگرم

نام نام خانوادگی
محمد فرهمند

محسن روشندل

سوم

عماد نیازی

مقام

نام نام خانوادگی

سوم

اول
دوم

وزن  -57کیلوگرم

کاروان غرابی

علی پورقربانی

سوم
سوم

علی اصغر عربپور

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

محسن عباسیان

سوم
سوم

البرز

تهران
کیش

استان

کردستان
گیالن

عادل ویسی

اول

استان

وزن  -64کیلوگرم

محمدسعید طالبی
محسن زهتابیان

مصطفی محجوب
وزن  -71کیلوگرم

کردستان
فارس

استان

اصفهان
تهران
یزد

گیالن

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

سیامک سیرانی

اصفهان
کردستان

اول

محسن شعبانی

سوم
سوم

حسن سجادی

کوروش خضری

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

مهرزاد احمدی

اول

وزن  -78کیلوگرم

علی توری

سوم
سوم

بهمن اسماعیلی

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

سعید لشکری

وزن  -85کیلوگرم

رسول جعفری

سوم

مقام

نام نام خانوادگی

دوم

امیر لطفی

اول
سوم
سوم

تهران

استان
البرز

گیالن

اصفهان
استان

آذربایجان غربی
البرز

رضا ربیعیپور

سوم

تهران

گیالن

آرمان پورجعفر

اول

استان

محمدسعید تقیزادگان
وزن  +85کیلوگرم

ایالم

تهران
استان

محمد یوسف اردالن

البرز

بهزاد غضنفرزاده

گیالن

امیر قربانی

البرز

تهران

79
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سیزدهمین دوره مســابقات آزاد هانمادانگ قهرمانی کشــور در گروه مردان  19و
 2۰اردیبهشتماه با حضور 9۶۰تکواندوکار از استانهای سراسر کشور در آیتمهای
سوننال ،پال کیوک پا ،نوپی آپچاگی ،جوموک ،سوننال سرعتی ،پومسه ،نمایش

شکستن اجسام در چند جهت برای شناسایی واجدین شرایط و به منظور حضور در
مسابقات انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی  2۰1۸به میزبانی خانه تکواندو
برگزار شد.

نفرات برتر بخش سون نال
ردهسنی  19تا  39سال

ردهسنی باالی  19سال

علیرضا سالمیفرد

تهران

یعقوب اسماعیلی

گیالن

مهدی سلیمانی

گیالن

عبدالمجید نظمده

البرز

ردهسنی  40تا  59سال
بهنام محمدی

کرمانشاه

محمد ربیعپور

تهران

اکبر موسوی

لرستان

محمود غالمی

گیالن

ردهسنی باالی  60سال
جالل فشنگساز اقدم

البرز

فیروز اسبقی

تهران

محمود ابوالفتحی

تهران

پرویز زمانی

تهران

نفرات برتر بخش پال کیوک پا
ردهسنی  19تا  39سال
حامد بهرامی نیا

البرز

محمدرضا حسین پور

تهران

بهزاد غضنفر زاده

گیالن

حسین انصاری

قزوین

ردهسنی  40تا  59سال
اکبر غفاری

البرز

مسعود طالیی

تهران

بهروز خوش نگاه هریس

تهران

یداﷲ رهبر

ردهسنی باالی  60سال
محمود ابوالفتحی

کردستان

تهران

پرویز زمانی

تهران

محمد درحی

خراسان رضوی

فیروز اسبقی خانقاه

تهران

نفرات برتر بخش نوپی آپچاگی

رده سنی کمتر از  12سال
مانی پورقاسم

تهران

اشکان فدوی

البرز

سعید جاللی

یزد

شایان نوری

البرز

ردهسنی  13تا  15سال
حامد بیجاری

خوزستان

محمدمهدی حسینآبادی

قزوین

ارمتین احمدی

گلستان

پدرام وزیری

تهران

ردهسنی  16تا  18سال
امیرمهدی حشم فیروز

البرز

ابوالفضل علمدار

بوشهر

علیرضا الیق

خراسان رضوی

یوسف محققیان

اصفهان
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یوسف خاکی نهاد

البرز

معین رحمتی

مازندران

احمد شوقی

سمنان

محمد رحیمی

اصفهان

نفرات برتر بخش پومسه استاندارد انفرادی
ردهسنی  40تا  59سال
البرز

حسین دهقان فر
مجبد طاهری

گیالن

سید حسین جاهد

تهران

علیرضا صفری

ردهسنی باالی  60سال

کرمانشاه

تهران

عباس رضایی
فیروز اسبقی

تهران

اکبرحاجی غالمرضا

تهران

نفرات برتر بخش پومسه استاندارد تیمی

ردهسنی زیر  18سال

آکادمی تکواندو صمدیان ج

همدان

شهید محسن حججی

اصفهان

مرکز توسعه تکواندو

اصفهان

پایگاه قهرمانی پومسه استاد هاشمی

خراسان رضوی

هیات تکواندو فارس الف

فارس

ردهسنی باالی  19سال

ردهسنی  19تا  39سال
علی اصغر میرزایی

مازندران

عبدالمجید نظم ده

البرز

یاسر خانی

گیالن

مهدی

گیالن

عباس جاللی

خوزستان

عبدالصمد فتحی زینی

خراسان رضوی

علی کالنتری

خوزستان

مهدی محمد حسن جمارانی

البرز

جالل فشنگ ساز اقدم

البرز

ردهسنی باالی  60سال
احمد بهرامی نیا

البرز

محمود ابوالفتحی

تهران

دانش دولتخواه

آذربایجان شرقی

نفرات برتر بخش سون نال سرعتی

ردهسنی باالی  19سال
محمد جواد منتی

هیات تکواندو خوزستان

خوزستان

هیات تکواندو قزوین3

قزوین

تیم شهید محسن حججی

اصفهان

تیم تکاوران

البرز

تیم آکادمی تکواندو صمدیان

همدان

تیم مرکز توسعه تکواندو

اصفهان

نفرات برتر بخش پومسه ابداعی تیمی
ردهسنی زیر  18سال

نفرات برتر بخش جوموک

ردهسنی  40تا  59سال

هیات تکواندو یزد

یزد

اصفهان

علی خرم آبادی

البرز

مصطفی محمدی

اصفهان

جالل فشنگ ساز اقدم

البرز

احسان کالسنگیانی

گلستان

نفرات برتر بخش پومسه استاندارد انفرادی
ردهسنی  19تا  39سال
دانیال برزگری

البرز

علیرضا هاشمی

خراسان رضوی

رضا علیپور

زنجان

ردهسنی باالی  19سال

تیم احیا فوالد سپاهان

اصفهان

تیم المپیک

گلستان

تیم ابداعی کاشان

اصفهان

تیم ابداعی شهید احمد کاﻇمی

اصفهان

نفرات برتر بخش تیم نمایش

مقاومت

اصفهان

صنایع غذایی درنا

البرز

احیاء فوالد سپاهان

اصفهان

هیات تکواندو

فارس

نفرات برتر بخش شکستن اجسام در چند جهت

ردهسنی زیر  19سال

حسین حیدری بلداجی

چهارمحال و بختیاری

شروین خلیلی

گیالن

رضا رشیدی

فارس

محمد حسین خدادادی

فارس

ردهسنی باالی  19سال
رضا عبدالملکی

کرمانشاه

محمد امین سلیمیان

اصفهان

علی صفاری

اصفهان

محمد عباسی

ردهسنی باالی  30سال

اصفهان

علیرضا صفری

کرمانشاه

حامد قربانی زاده

فارس

محسن احمد پناه

کرمانشاه

عبدالحسین نظرآبادی

کرمانشاه
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سیزدهمین دوره مســابقات آزاد هانمادانگ قهرمانی کشور در گروه زنان  22و 2۳
اردیبهشتماه با حضور  ۴72تکواندوکار از استانهای سراسر کشور در آیتمهای سون
نال ،سون نال سرعتی ،نوپی آپچاگی ،نمایش ،شکستن اجسام در چند جهت ،پومسه
نفرات برتر بخش سوننال سرعتی
ردهسنی باالی  19سال
فروزان باباحیدری

همدان

معصومه ده مالیی

مازندران

ندا ورمهزیار

لرستان

کیانا احمدی

یزد

فاطمه محبت دار

خراسانرضوی

نفرات برتر بخش سوننال

ردهسنی  19تا  39سال

مازندران

فاطمه قلی زاده
شیوا همایونی

لرستان

سیده حمیده حسینی

مازندران

فاطمه محمدعلیزاده

همدان

ردهسنی باالی  40سال
نرجس پروین

خراسانرضوی

فاطمه زارعیان

خراسانرضوی

نفرات برتر نوپی آپچاگی
رده سنی کمتر از  12سال
غزل زمانی

فارس

درسا رضایی
اقلیما مختاری

خراسان رضوی

نازنین احمدی وند

بوشهر

رده سنی  13تا  15سال

مازندران

دنیا فرهمند

فارس

کوﺛر عنایت اله

خوزستان

مریم رادنیا

رده سنی  16تا  18سال

خراسان رضوی

شکوفه مدملیل

خوزستان

ساحل فرخ نژاد

خوزستان

مهسا محسنی

قزوین

فرناز شیرازی

رده سنی باالی  19سال

خراسان رضوی

زهرا خالقی

خوزستان

شکیبا شایگان

البرز

فاطمه آباد

البرز

لیال کشاورز

فارس

نفرات برتر بخش تیم نمایش

هیات تکواندو تهران

تهران

احیا فوالد سپاهان

اصفهان

هیات تکواندو دزفول

خوزستان

ستارگان

فارس

نیان شاهمحمدی

کردستان

نفرات برتر بخش پال کیوکپا
ردهسنی  19تا  39سال
اعظم اقبالی

البرز

سمیه حاجیوند

لرستان

فاطمه جودکی

ردهسنی باالی  40سال

لرستان

نرجس پروین

خراسانرضوی

فاطمه زارعیان

خراسانرضوی
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رده سنی کمتر  16تا  18سال
ملیکا اشرفی

خراسان رضوی

ساحل فرخنژاد

خوزستان

هستی بیگیپور

خوزستان

کیمیا طاهریپور

کرمانشاه

ردهسنی باالی  19سال
کیانا احمدی

یزد

فاطمه قدرتی

تهران

نازیال جهانبین

یزد

رضوان ملکمحمدی

خوزستان

نفرات برتر پومسه بخش استاندارد
ردهسنی  19تا  39سال
نگار اصغری

تهران

فریدا پیمانزاده

تهران

مهدیه عقبایی

تهران

الناز حسینآبادی

ردهسنی  40تا  59سال
اصفهان

سیده هستی حسینی

و پال کیوکپا در چند جهت برای شناســایی واجدین شرایط و به منظور حضور در
مسابقات انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی  2۰1۸به میزبانی خانه تکواندو
برگزار شد.
نفرات برتر بخش شکستن اجسام در چند جهت

تهران

نرجس شریفی

کرمان

کبری قنبرزاده

مازندران

سکینه رضایی

همدان

همتا حاجیلویی

البرز

نفرات برتر پومسه بخش استاندارد تیمی
ردهسنی کمتر از  19سال
تیم معراج

-

تیم احیا فوالد سپاهان

اصفهان

تیم آکادمی جالل

-

تیم باران

-

ردهسنی باالی  19سال
تیم معراج

-

تیم دزفول یک

خوزستان

تیم باران

-

تیم گیالن

-

نفرات برتر پومسه بخش ابداعی تیمی

ردهسنی کمتر از  19سال

تیم هیات تکواندو دزفول 3

خوزستان

تیم هیات تکواندو دزفول 6

خوزستان

تیم شایسته

-

تیم احیا فوالد سپاهان الف

اصفهان

ردهسنی باالی  19سال
تیم تکاوران

البرز

تیم معراج یک

-

تیم ستارگان

فارس

تیم استان تهران

-
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دفاع شیر بﭽههای

گــــــیالنی

از عنوان قهرمانی
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در پایان بیست و ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردساالن پسر ،شیر بﭽههای گیالنی توانستند ازعنوان
قهرمانی سال قبل خود دفاع کرده و سکوی قهرمانی را به تصاحب خویش در آورند ،تکواندوکاران استان تهران
نایب قهرمان شدند و نمایندگان زنجان بر سکوی سومی ایستادند.
بیســت و ششــمین دوره مسابقات
قهرمانی کشــور خردساالن پسر  29و
 ۳۰خردادماه با حضور  ۳1۴تکواندوکار
در قالب  ۳2تیم از  ۳1استان آذربایجان
شــرقي ،آذربایجان غربــي ،اردبیل،
اصفهان ،البرز ،ایام ،بوشــهر ،تهران و
توابع ،چهارمحال بختیاري ،خراســان
جنوبي ،خراســان رضوي ،خراســان
شمالي ،خوزســتان ،زنجان ،سمنان،

سیستان و بلوچستان ،فارس ،قزوین،
قم ،کردســتان ،کرمان ،کرمانشــاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان ،گیان،
لرستان ،مازندران ،مرکزي ،هرمزگان،
همدان و یزد در ورزشــگاه شش هزار
نفری شاهدیه استان یزد برگزار شد.
این دوره از رقابتها در حالی به پایان
رسید که تکواندوکاران گیان با کسب
 2مدال طا ۳ ،نقره (یک مدال قرآنی)،

 2برنز و  ۶7امتیــاز مقتدرانه قهرمانی
دوره گذشــته خود را تکــرار کردند،
نمایندگان تهرانی با یک طا 2 ،نقره،
 2برنز و  51امتیاز نایب قهرمان شدند؛
تیم زنجان با یک طــا (مدال قرآنی)،
 5برنز و  ۴۸امتیاز بر ســکوی سومی
ایستاد.
تیمهای البرز و قزوین به ترتیب با  ۴۳و
 ۴2امتیاز عنوان چهارمی و پنجمی را

به خود اختصاص دادند.
همچنیــن در پایان مســابقات قرآنی
سهیل حنیفهلو از استان زنجان مدال
طای این دوره از رقابتها را کســب
کرد ،سبحان رستمی از استان گیان
در رده دوم قــرار گرفــت؛ امیرعباس
تهوری از استان قم و مهدی یار به آئین
از استان مرکزی مشترکا جایگاه سوم
را به خود اختصاص دادند.

مدال آوران
مقام
اول
دوم
سوم
سوم

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

نام نام خانوادگی

وزن اول ( -24کیلوگرم)

وزن سوم ( -28کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

آدرین نجفی

گیالن

اول

ابوالفضل عسکری

فارس

محمد رضا علی پور

البرز

میرعلی مایلی

تهران

کیان موذن حسنی

قزوین

امیرعلی شریعتی

تهران

سوم

آرش ضامنی

البرز

رضا قراخانی

زنجان

استان

مقام

نام نام خانوادگی

علی هوشیار

بوشهر

اول

رضا رحیمی

تهران

محمد طه محقق

خوزستان

محمد پارسا غالمی

گیالن

فرهام حسنی دورودخانی

گیالن

محمد ارشیا عزیزی قوچ

خراسان رضوی

عرفان رسولﯽ

زنجان

ایرج محمدی

زنجان

نام نام خانوادگی

وزن دوم ( -26کیلوگرم)
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دوم
سوم

دوم
سوم
سوم

وزن چهارم ( -30کیلوگرم)

استان

استان

مقام

وزن پنجم ( -32کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

آرش احمد پور

مازندران

اول

حسام عظیمی

قزوین

علی سنایی

آذربایجان شرقی

محمد منصور بشردوست

قم

سوم

ابوالفضل جوان

خراسان رضوی

سینا جعفری

زنجان

مقام

نام نام خانوادگی

اول
دوم
سوم

اول
دوم
سوم
سوم

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

نام نام خانوادگی

وزن هشتم ( -38کیلوگرم)

وزن ششم ( -34کیلوگرم)

دوم
سوم
سوم

استان

علیرضا خاوری

ایالم

سیدمحمد سید عبدالهی

گیالن

وزن نهم ( -40کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

سینا رستاد

بوشهر

اول

رادین زینالی

آذربایجان شرقی

محمد امین غیاﺛوند

قزوین

سبحان محمدی

مرکزی

محمد یاسین امینی

خراسان رضوی

امیرمحمد فرمانی

قم

ماهان باقري

زنجان

محمدامین پورابراهیمی

فارس

وزن هفتم ( -36کیلوگرم)

دوم
سوم
سوم

استان

وزن دهم ( +40کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

هادی اکبری

آذربایجان غربی

اول

امیرحسین بیگلری

البرز

کیارش صمدی

گیالن

علی پرماس

تهران

جعفر امیرقاسمی

اردبیل

محمد ابویی

یزد

نام نام خانوادگی

آرین فرخ گهر

تهران

سید آرش حکامیان

هرمزگان

دوم
سوم
سوم

استان

بهترین های

حسین طاهر گلگانی
استان :بوشهر

غالمحسنخداپرستی
استان :گیالن

مجتبی آقارضایی
استان :یزد
رسول اکبر شاهی
استان :قزوین

ابوالفضل عسکری
استان :فارس

باشگاه تکواندو
استان :یزد
هاوری ابوالمحمدی
استان :کردستان
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قهرمانی دختران

البــــــرزی

درشهر بادگیرها
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در پایان بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردساالن دختر ،شردختران البرزی موفق شدند عنوان
قهرمانی دوره قبل خود را در شهر یزد تکرار نمایند ،مازندران بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و هوگوپوشان تهران
نیز عنوان سومی را به خود اختصاص دادند.
بیســت و ســومین دوره مســابقات
قهرمانی کشور خردســاالن دختر از
 ۳1خردادماه به مدت دو روز با حضور
 2۸7تکواندوکار در قالب  ۳2تیم از ۳1
استان آذربایجان شــرقي ،آذربایجان
غربي ،اردبیل ،اصفهــان ،البرز ،ایام،
بوشــهر ،تهران و توابــع ،چهارمحال
بختیاري ،خراســان جنوبي ،خراسان
رضوي ،خراسان شــمالي ،خوزستان،

زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان،
فارس ،قزوین ،قم ،کردستان ،کرمان،
کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمد،
گلستان ،گیان ،لرســتان ،مازندران،
مرکزي ،هرمزگان ،همــدان و یزد در
ورزشگاه شش هزار نفری شاهدیه یزد
برگزار شد.
این دوره از رقابتهــا در حالی به کار
خود به پایــان داد که دختران توانمند

البرزی بــا  ۳مدال طا (یــک مدال
قرآنی) 2 ،نقره ،یــک برنز و  ۶9امتیاز
توانســتند مقتدرانه از عنوان قهرمانی
خود دفــاع نمایند ،تیــم مازندران با
تصاحب یک طا 2 ،نقره ۳ ،برنز و 5۶
امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و
هوگوپوشان تهران با یک طا 2 ،نقره،
 2برنــز و  5۶امتیاز عنوان ســومی را
بدست آوردند.

تیمهای گیان و سمنان به ترتیب در
جایگاه چهارم و پنجمی قرار گرفتند.
در پایان مسابقات قرآنی نادیا عابدینی
از استان البرز عنوان نخست را بدست
آورد ،فاطمه زهرا محمدپور از اســتان
چهارمحال و بختیاری بر سکوی دومی
ایستاد ،ریحانه مقامی از استان قزوین
و آرزو کرمی از استان زنجان مشترکا
عنوان سومی را کسب کردند.

مدال آوران
مقام

استان

مقام

نام نام خانوادگی

فاطمه قربانی

گیالن

اول

غزال هوشمند

بوشهر

هانیه متقی

مازندران

پریناز خورشیدی

البرز

سوم

پرنیان نوری

تهران

مبینا پیکانی

زنجان

سوم

نگار محمد بیگی

زنجان

آتوسا تقدمی

گیالن

مقام

نام نام خانوادگی

استان

مقام

نام نام خانوادگی

یاس قنبری

مازندران

اول

لیان الهامی

سمنان

نازنین زهرا طاهریان

سمنان

رقیه غیبی

البرز

رویا یوسفی زاده

گیالن

مهتاب محمودی

مرکزی

النا سر پیرا

آذربایجان شرقی

زهرا محمدی نیا

مازندران

اول
دوم
سوم

اول
دوم
سوم
سوم

نام نام خانوادگی

وزن اول ( -24کیلوگرم)

وزن سوم ( -28کیلوگرم)

وزن دوم ( -26کیلوگرم)
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دوم
سوم

دوم
سوم
سوم

وزن چهارم ( -30کیلوگرم)

استان

استان

مقام
اول
دوم
سوم

وزن پنجم ( -32کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن هشتم ( -38کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

صبا بیگی

گلستان

اول

ساغر مرادی شیخلر

تهران

آرنیکا خلیلی

مازندران

زهرا شعبانی رود پشتی

گیالن

دوم
سوم

استان

زهرا عظیمی

گیالن

حنانه حسینی

قزوین

سوم

استان

مقام

نام نام خانوادگی

فاطمه آقازاده

البرز

اول

آرمیتا محسنیان

آذربایجان شرقی

یاس کریمی

قزوین

شبنم امانی

آذربایجان غربی

سوم

لیدا خرمی

قزوین

بهار بهزادی

مرکزی

سوم

نرگس محمد خانی

البرز

شیدا محمدی

تهران

مقام

نام نام خانوادگی

استان

مقام

نام نام خانوادگی

مریم اکبری

البرز

اول

شایسته دهقانی

خوزستان

ستایش حسنی

تهران

پروشات طالوت

فارس

هانیه پور خوبیاری

بوشهر

سیده حسنا حسینی

مازندران

ریحانه مقامی

قزوین

دنیز کالنتری

آذربایجان شرقی

سوم

مقام
اول
دوم
سوم

اول
دوم
سوم
سوم

وزن ششم ( -34کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن هفتم ( -36کیلوگرم)

دوم
سوم

دوم
سوم
سوم

نرگس عبدی

قزوین

فاطمه عباسی دریاکنار

مازندران

وزن نهم ( -40کیلوگرم)

وزن دهم ( +40کیلوگرم)

استان

استان

بهترین های

نرگس فرخی نژاد
استان :کرمان

مینا همتی
استان :البرز

عهدیه افسانه
استان :چهارمحال و بختیاری
نرجس شریفی
استان :کرمان

غزل هوشمند
استان :بوشهر

هیات تکواندو
استان :فارس
لیان الهامی
استان :سمنان
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نونـــهاالن

دیـــــــار
پهلوانان
بر سکوی قهرمانی
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در پایان بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشــور نونهاالن پسر ،شیرپسران دیار بیستون با شایستگی
قهرمان شدند ،تکواندوکاران قم نایب قهرمان شدند و پسران مازندرانی بر سکوی سوم ایستادند
بیســت و هفتمیــن دوره مســابقات
قهرمانی کشور نونهاالن پسر با حضور
 ۳1۰تکوانــدوکار در قالــب  ۳2تیم از
 ۳1استان آذربایجان شرقي ،آذربایجان
غربي ،اردبیل ،اصفهــان ،البرز ،ایام،
بوشــهر ،تهران و توابــع ،چهارمحال
بختیاري ،خراســان جنوبي ،خراسان
رضوي ،خراسان شــمالي ،خوزستان،
زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان،

فارس ،قزوین ،قم ،کردســتان ،کرمان،
کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمد،
گلستان ،گیان ،لرســتان ،مازندران،
مرکزي ،هرمزگان ،همــدان و یزد در
مجموعه ورزشی نخلستان قم به مدت
روز برگزار شد.
در پایان این دوره از رقابتها ،شیرپسران
کرمانشــاهی با  ۳مدال طا (یک مدال
قرآنی) ،یک نقره و ۶۰امتیاز با شایستگی

قهرمان شــدند ،تکواندوکاران قم با 2
مدال طا 2 ،نقره(یک مــدال قرآنی)،
یک برنز و  57امتیاز نایب قهرمان شدند
و مازندرانی ها با  ۳مدال طا ،یک برنز و
 5۶امتیاز بر سکوی سوم ایستادند.
تیمهای البرز و زنجان به ترتیب با  ۴۶و
 ۴1امتیاز عنوان چهارمی و پنجمی را به
خود اختصاص دادند.
در پایان مسابقات قرآنی نیز محمد حسن

غامی از استان کرمانشاه مدال طای
این دوره از رقابتها را کسب کرد ،سید
امیر احسان شــمس نیا از استان قم در
رده دوم قرار گرفت؛ سید عباس نبوی
از استان خراسان رضوی و محمد رضا
رسولی از استان تهران مشترکا جایگاه
سوم را به خود اختصاص دادند.

مدال آوران
مقام
اول
دوم
سوم
سوم

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

نام نام خانوادگی

وزن اول ( -33کیلوگرم)

وزن سوم ( -41کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

محمد معین مجیدی

قزوین

اول

البرز

مرکزی

امیر رضا کریم

ایالم

محمد مهدی توکلی

گیالن

مهدی حاجی موسی

البرز

حمید رضا مرادی

قم

طاها دهقانی

اصفهان

علیرضا اسماعیلی

بوشهر

وزن دوم ( -37کیلوگرم)

دوم
سوم
سوم

وزن چهارم ( -45کیلوگرم)

استان

استان

مقام

نام نام خانوادگی

محمد حسین غالمی

کرمانشاه

اول

کیوان کاﻇمی

قم

سعید عباسیان

قم

امیرحسین آقایاری

زنجان

محمد مهیار رحمانی

زنجان

امیر حسین ایرانی

البرز

عرشیا حاجی زاده

البرز

محمد عبدالهی

خراسان رضوی

نام نام خانوادگی
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دوم
سوم
سوم

استان

مقام
اول
دوم
سوم

وزن پنجم ( -49کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن هشتم ( -61کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

کامران کاﻇمی

قم

اول

ارشیا شیرازی

البرز

مهدی عسکری

تهران

مهدی طهماسبی

مازندران

سوم

قاسم رنجبران

فارس

استان

مقام

نام نام خانوادگی

علی صفری

کرمانشاه

اول

علی قویدل

مازندران

ابوالفضل قربانی

البرز

امررضا عبدلی

تهران

سوم

امیر حسین حاجی زاده

قزوین

امید غالمی

قم

مقام

نام نام خانوادگی

مقام
اول
دوم
سوم

اول
دوم
سوم
سوم

محمد شایان احمدی

مرکزی

سوم

علی گودرزی

لرستان

سوم

مجتبی کهن روز

مازندران

دوم

استان

وزن ششم ( -53کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

دوم
سوم

وزن نهم ( -65کیلوگرم)

استان

سوم

هومن زمانی

گیالن

علیرضا زمنی

البرز

استان

مقام

نام نام خانوادگی

متین حبیبی

زنجان

اول

علیرضا باقریان

مازندران

حسین فریدون نژاد

فارس

کسری در پرش

کرمانشاه

سید محمد مهدی موسوی

هرمزگان

مهرتم میرزانژاد

گلستان

وزن هفتم ( -57کیلوگرم)

دوم
سوم
سوم

وزن دهم ( +65کیلوگرم)

استان

فرزاد اعلمی

لرستان

حسین فرجی تبار

تهران

بهترین های

علی پرنیخ
استان :سمنان

جواد خاوری
استان:کرمانشاه

ابراهیم خاوری
استان :گیالن
هاشم آقایی
استان :قم

کامران کاﻇمی
استان :قم

هیات تکواندو
استان :خراسان شمالی
امیررضا سالمی
استان :آذربایجان شرقی
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شاهکاردختران

نونــــهال
الــــبرزی

همزمان با میالد
کریمه اهل بیت )ع(
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همزمان با والدت کریمه اهل بیت(س) دختران تکواندوکار البرزی با کسب  9مدال رنگارنگ شگفتی ساز شده و
مقتدرانه عنوان قهرمانی را به نام خود ﺛبت کردند ،تیم تهران نایب قهرمان شد و هوگوپوشان استان گیالن نیز بر
سکوی سومی ایستادند.
بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی
کشــور نونهاالن دختر  2۳و  2۴تیرماه
به مناســبت والدت حضرت معصومه
(س) و آغاز دهه کرامت با حضور 29۸
تکواندوکار در قالب  ۳2تیم از  ۳1استان
به میزبانی هیات تکواندو استان قم و در
مجموعه ورزشی نخلســتان این شهر

برگزار و با قهرمانی مقتدرانه البرزیها
به پایان رسید.
در پایان این دوره از رقابتها ،دختران
غیرتمند البرزی با کسب  ۴مدال طا5 ،
برنز و  ۸۰امتیاز مقتدرانه و با شایستگی
بر سکوی قهرمانی ایستادند ،نمایندگان
اســتان تهران با  2طــا 2 ،نقره ،یک

برنز و  59امتیاز نایب قهرمان شــدند و
تکواندوکاران گیانی نیز با یک طا2 ،
نقره ،یک برنز و  51امتیاز عنوان سومی
را کسب کردند.
تیمهای قزوین و مازندران نیز به ترتیب
در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند.
در پایان مســابقات قرآنــی نیز مائده

کاظمی از اســتان قم عنوان نخســت
را بدســت آورد ،زهرا جلیلی از استان
آذربایجانشــرقی بر ســکوی دومی
ایســتاد و مائده رنگرززاده از اســتان
خراســانرضوی و یاسمن شکرالهی از
استان قزوین مشترکا عنوان سومی را
کسب کردند.

مدال آوران
مقام

استان

مقام

نام نام خانوادگی

نیکی یوسفی شیخ رباط

اصفهان

اول

زهرا زرین نعل شیخانی

گیالن

نازآفرین آذربایجانی

قزوین

کیانا نوری

تهران و توابع

سوم

فاطمه محمودی

البرز

تینا گل محمدی

زنجان

سوم

فاﺋزه بی غم سوستانی

البرز

عاطفه صفایی

قم

مقام

نام نام خانوادگی

استان

مقام

نام نام خانوادگی

ماﺋده منصوری

البرز

اول

مهشاد احوطی

تهران

پارمیدا خوشدل

گیالن

محدﺛه فرامرزی

لرستان

ترنم احمدی نژاد

مازندران

فاطمه حسن پور

گلستان

عسل اکبرزاده

تهران و توابع

ساناز عباس پور

البرز

اول
دوم
سوم

اول
دوم
سوم
سوم

نام نام خانوادگی

وزن اول ( -29کیلوگرم)

وزن سوم ( -37کیلوگرم)

وزن دوم ( -33کیلوگرم)
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دوم
سوم

دوم
سوم
سوم

وزن چهارم ( -41کیلوگرم)

استان

استان

مقام
اول
دوم
سوم

وزن پنجم ( -44کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن هشتم ( -55کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

هستی روشن ضمیر

سمنان

اول

 -آرمیتا داد خواه

تهران و توابع

مبینا نعمتزاده

تهران

رعنا الرتی

کرمانشاه

دوم
سوم

استان

مریم صادقی پور گلنگش

البرز

ستایش محمدی

کرمانشاه

سوم

استان

مقام

نام نام خانوادگی

مریم وسیله بر

البرز

اول

ساناز سمیاری

قزوین

سعیده نصیری

مازندران

آیناز راستگو

بوشهر

سوم

ریحانه امام دادی

خراسان رضوی

فاطمه رحمانی

قزوین

سوم

فریبا کریم زاده

آذربایجان شرقی

مهدیس مرادلو

البرز

مقام

نام نام خانوادگی

استان

مقام

نام نام خانوادگی

نسترن ولیزاده

البرز

اول

نیوشا فرح بخش

البرز

پونه جعفر صالحی

مارندران

هستی رجبی دلیوند

گیالن

سوم

مقام
اول
دوم
سوم

اول
دوم
سوم
سوم

وزن ششم ( -47کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن هفتم ( -51کیلوگرم)

کیانا اشراقی

گیالن

آنیتا محمدیان

آذربایجان شرقی

دوم
سوم

دوم
سوم
سوم

مریم فتحﯽ زاده

قزوین

شکیبا جمشیدی

گلستان

وزن نهم ( -59کیلوگرم)

وزن دهم ( +59کیلوگرم)

استان

استان

ماﺋده مهدان

گلستان

آیناز محمدی

کرمانشاه

بهترین های

بانو رضایی
استان :بوشهر

شهره خلﺞزاده
استان :البرز

سارا نوروزی
استان :فارس
الهام درحی
استان :خراسان رضوی

مهشاد احوطی
استان :تهران

هیات تکواندو
استان :قم
ماﺋده منصوری
استان :البرز
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قــــهرمانی
مقتـــــدرانه
نوجــوانان تهرانی
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بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان پسر  15و  16شهریورماه با حضور  309تکواندوکار در قالب
 32تیم از  31استان به میزبانی هیات تکواندو استان زنجان و در سالن  6000نفری مجموعه انقالب برگزار شد.
در پایان این دوره از رقابتها ،نوجوانان
پسر تهرانی با  ۴مدال طا 2 ،نقره 2 ،برنز
و  ۸۶امتیاز مقتدرانه قهرمان شــدند،
تکواندوکاران اصفهــان با  2مدال طا،
 2برنز و  51امتیاز نایب قهرمان شدند و

البرز با  2مدال طا ،یک برنز و  5۰امتیاز
بر سکوی سوم ایستادند.
تیمهای زنجان ،مازندران و کرمانشــاه
به ترتیب با  ۳۸ ،۴۴و  ۳۶امتیاز عنوان
چهارم تا ششــم را به خــود اختصاص

دادند.
در پایان مســابقات قرآنــی نیز محمد
مهدی کشاورز حسین آبادی از استان
قزوین مدال طای این دوره از رقابتها
را کســب کرد ،محمد رضــا گرجی از

استان لرستان در رده دوم قرار گرفت؛
محمد صــدرا جعفري از کرمانشــاه و
حسین مهدوی از استان خراسان رضوی
مشترکا جایگاه سوم را به خود اختصاص
دادند.

مدال آوران
مقام
اول
دوم
سوم
سوم

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

نام نام خانوادگی

وزن اول ( -45کیلوگرم)

وزن سوم ( -51کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

محمد آموی

اصفهان

اول

امیرحسین مریوانی

البرز

سیاوش اسدپور

تهران

رضا نجات

فارس

محمدصالح حسین زاده

کرمان

سعید احسانی

تهران

علیرضا دودانگه

زنجان

امیر رضا مشایخی

گیالن

وزن دوم ( -48کیلوگرم)

دوم
سوم
سوم

وزن چهارم ( -55کیلوگرم)

استان

استان

مقام

نام نام خانوادگی

حسین لطفﯽ

تهران

اول

امیر ولی پور

تهران

حامد امین پور

بوشهر

رضا جمشیدی

لرستان

نام نام خانوادگی

بردیا مقراضﯽ

کرمانشاه

عباس داوطلب

خراسان رضوی
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دوم
سوم
سوم

استان

حماد همتی

کرمان

محمد رضا ایلبگی

گیالن

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

وزن پنجم ( -59کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن هشتم ( -73کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

امیرسینا بختیاری

زنجان

اول

محمدمهدی عمادی

تهران

دانیال بزرگی شوب

مازندران

آرین حیدری

قزوین

حمیدرضا جعفرزاده

آذربایجان غربی

محمد رضا محبی

اصفهان

دوم
سوم

استان

ابوالفضل حاتمیان

تهران

حسین محمدی خان آبادی

اصفهان

سوم

استان

مقام

نام نام خانوادگی

1علی اکبر داوودی

مازندران

اول

پژمان مرادی جوشانی

اصفهان

امیرمصطفی رضایی

کرمانشاه

محمد مقدم فرد

تهران

3محمد رضا التی

البرز

محمداحسان مهاجری

زنجان

سوم

علی بابازاده انویق

آذربایجان شرقی

سیاوش بطا

خراسان رضوی

استان

مقام

نام نام خانوادگی

امیرحسین بهرآبادي

البرز

اول

نیما مهرعلﯽ

تهران

مهدی محمدی گواری

مرکزی

محمد رضا سلیمانی

فارس

وزن ششم ( -63کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن هفتم ( -68کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

علیرضا تیشهء

کرمانشاه

علی رجب علی جماعت

زنجان

دوم
سوم

دوم
سوم
سوم

وزن نهم ( -78کیلوگرم)

وزن دهم ( +78کیلوگرم)

استان

استان

علی نجفی اندرود

آذربایجان شرقی

امیرحسین ناصری

کرمانشاه

بهترین های

جاوید آشوری
استان :گیالن

حسین کریمی
استان:تهران

اسفندیار اسدی
استان :زنجان
منصور حدادی
استان :مازندران
مهدی بهادری
استان:تهران

امیر ولی پور
استان :تهران

هیات تکواندو
استان :فارس
حامد امین پور
استان :بوشهر
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بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان دختر با حضور  314تکواندوکار در قالب  33تیم از 32
استان به میزبانی هیات تکواندو استان زنجان و در سالن  6000نفری مجموعه برگزار شد.
در پایــان ایــن دوره از رقابت هــا
شــیردختران تهرانی بــا  ۳مدال طا،
2نقره 2 ،برنز و  72امتیاز قهرمان شدند،
تکواندوکاران کرمانشاه با  2مدال طا،
یک نقره (قرآنی)  ۳برنــز و  57امتیاز

عنوان نایب قهرمانی را کســب کردند
و تیم مازنــدران نیز با یک مدال طا2 ،
نقره ،یک برنز و  51امتیاز بر ســکوی
سومی ایستاد.
تیمهای البرز ،گیان ،اردبیل ،اصفهان،

آذربایجانشرقی و یزد به ترتیب در رده
چهارم تا دهم قرار گرفتند.
در پایان مسابقات قرآنی کشوری نیز زهرا
توسلی از استان خراسانرضوی صاحب
گردن آویز طا شد ،زینب حاجی مقصود

از استان کرمانشاه به مدال نقره رسید و
ســارا جباری نیک از استان قم و زینب
قربانی از استان مرکزی مشترکا عنوان
سومی را کسب کردند.

مدال آوران
مقام
اول
دوم
سوم
سوم

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

وزن اول ( -42کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن سوم ( -46کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

سوگند پورمرآت

یزد

اول

مهدیه عزیزی رزانی

البرز

فاطمه شهابی شکاکمی

تهران

زهرا علیزاده خاتون آباد

تهران

محدﺛه سادات متقی نژاد

خراسان رضوی

کیمیا خانزاده تپراقل

اردبیل

سوم

زهرا لرستانی

لرستان

رقیه فتحی

اذربایجان شرقی

استان

مقام

نام نام خانوادگی

مریم نعمتی

اردبیل

اول

مریم ملکوتیخواه

تهران

زینب رمضانی کرانی

سمنان

سارا احدی نیا

اصفهان

نگین محسنی

البرز

صبا عباسی

گرمانشاه

نام نام خانوادگی

وزن دوم ( -44کیلوگرم)

روژان عرب عامري

گلستان

مریم حاجی علیزاده

گیالن
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دوم
سوم

دوم
سوم
سوم

وزن چهارم ( -49کیلوگرم)

استان

استان

مقام
اول
دوم
سوم
سوم

مقام
اول
دوم
سوم

وزن پنجم ( -52کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

وزن هشتم ( -63کیلوگرم)

استان

مقام

نام نام خانوادگی

مهسا علیزاده خاتون آباد

تهران

اول

محدﺛه محمودی

گیالن

شاپرک نجفی

البرز

نازنین تنکابنی

مازندران

الیا سادات خلف سیدی

خوزستان

روشنک موالﺋی

آذربایجان شرقی

سوم

راضیه رنگرز زاده

خراسان رضوی

یاسمن جارستاد

البرز

استان

مقام

نام نام خانوادگی

غزل عزیزی

کرامانشاه

اول

آناهیتا توکلی

تهران

سوگند قربانزاده

گیالن

زهره حسن نتاج

مازندران

وزن ششم ( -55کیلوگرم)

نام نام خانوادگی

دوم
سوم

دوم
سوم

وزن نهم ( -68کیلوگرم)

استان

استان

صفا ارجمندی

خوزستان

سیده فاطمه امامزاده

بوشهر

سوم

نگین ناصربخت

البرز

ماﺋده عالیپور

چهارمحال و بختیاری

سوم

مقام

نام نام خانوادگی

استان

مقام

نام نام خانوادگی

کوﺛر اساسه

کرمانشاه

اول

مهسا کیادلیری

مازندران

مطهره پژمان حسین آبادی

قزوین

یلدا رنجبر

اصفهان

اول
دوم
سوم
سوم

وزن هفتم ( -59کیلوگرم)

آیدا بهزاد

تهران

عالمه پوشیان جویباری

مازندران

دوم
سوم
سوم

وزن دهم ( +68کیلوگرم)

استان

اتوسا پروین

کرمانشاه

بانو زهرا امینی

تهران

بهترین های

نرگس ولیزادیان
استان :ایالم

اعظم درستی
استان:تهران

زهره رضایی
استان :بوشهر
شهره خلﺞزاده
استان :البرز
مژده پزشکیان
استان:خوزستان

سوگند پورمرات
استان :یزد

هیات تکواندو
استان :زنجان
مریم نعمتی
استان :اردبیل
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برگزاری کالس تعـیین سطـــــــ

کمیتــه داوران فدراســیون تکواندو
با توجه به رســالتی که در پیشرفت
چشمگیر این رشــته رزمی پرافتخار
دارد برنامههای بسیاری را در راستای
هرچه بهتر شــدن این بخش به کار
گرفته اســت .یکی از مــواردی که
اهمیت باالیی بــرای تمامی خانواده
بزرگ تکواندو داشت برگزاری کاس
تعیین ســطح داوران بود که از سال
گذشــته در دســتور کار این کمیته
قرار گرفت.
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پــس از برگــزاری جلســات متعدد
بــا کارشناســان و به منظــور ارتقاء
ســطح مهــارت داوران کیوروگی با
برنامه ریزی هــای صــورت گرفته و
حمایتهای رییس فدراســیون برای
نخســتین مرتبه ایــن کاس برگزار
شــد که با تاثیر خوبی بر سطح کیفی
داوران همراه بود.
با توجــه بــه شــرایط متفاوتی که
لیگهای تکواندو بزرگســاالن از نظر
ســطح فنی دارد ،کمیته داوران الزم

دانســت تا کاس تمرینی آموزشی
و عملــی را در ابعاد مختلــف برابر با
استانداردهای فدارســیون جهانی با
کمی تفاوت برگــزار نماید تا داوران
جوان شناسایی شوند .برهمین اساس
تمامی افرادی که مدعی قضاوت بودند
باید حتما در این کاس شرکت کرده
و آزمونها را پشت سر میگذاشتند.
این کاس با هدف توانمندســازي و
ارتقا ســطح مهارتهاي علمي و فني
داوران و همچنین شناسایي و انتخاب

برترینها براي قضاوت در مســابقات
برون مرزي ،لیگها برتر و دســته یک
با حضور  1۶۸نفر در دو گروه مردان
و زنان و طي  ۳روز در دانشــگاه آزاد
رودهــن برگــزار و در آن قوانین به
روز شــده و مقررات داوری مسابقات
( ،)WTیکسانسازی عائم براساس
اســتانداردهای داوری ( ،)WT
تمرین شبیهسازی امتیازدهی ،مبانی
روانشناســی داوری ،مبانی آمادگی
جسمانی داوران و مدیریت مسابقات

ـــح داوران کــــیوروگی کشور
قــــوانین جدید داوری
به صورت عملی مرور شد

تدریس شد.
باتوجه بــه موضوعــات ،فاکتورهای
آموزشــی و محتــوای تدریس ،این
کالس رضایت شــرکتگنندگان را
به همراه داشــت و داوران با آخرین
روشهــای فنــی و آموزشــی برابر
استانداردهای فدراسیون جهانی آشنا
شدند و قوانین جدید داوری به صورت
عملی مرور شــد تا در آینده شــاهد
ارتقاء مهارتهای داوران کشــورمان
در سطح چشمگیری باشیم.

در پایــان ایــن کالس و در نهایــت
داورانــی که در این دوره توانســتند
بهترین امتیاز را بــه خود اختصاص
دهند برای قضاوت در لیگهای برتر و
دسته یک جوانان و بزرگساالن مردان،
حضور در ســمینار داوری بینالمللی
و قضــاوت در تورنمنتها در اولویت
قرار گرفتند و میتوان نخستین ثمره
برگزاری ایــن کالس را در لیگهای
بزرگساالن شاهد باشیم.

حافظ مهدوی رییس کمیته داوران با
ابراز رضایت از برگزاری کالس تعیین
ســطح داوران کیوروگــی گفت :برای
نخســتین بار و با هدف توانمندسازی
و ارتقاء سطح مهارتهای علمی و فنی
داوران و همچنین شناسایی و انتخاب
برترینها برای حضور در مسابقات برون
مرزی ،لیگها برتر و دستهیک کالس
تمرینی را به منظور تعیین سطح داوران
کشور به مدت  3روز برگزار کردیم.
وی افزود :در این کالس شاهد حضور
داوران جوان در کنار با تجربهها بودیم
و قطعا این مهم در برگزاری هرچه بهتر
دوره کمک شــایانی به ما کرد.هرچند
که توقع داشــتیم داوران پیشکسوت
بیشتری شرکت کنند.
مهدوی تصریح کرد :خدا را شکر باتوجه
بــه موضوعات ،فاکتورهای آموزشــی
و محتوای تدریس شــرکت کنندگان
از حضورشــان راضی بودند .با توجه به
اینکه داوران با آخرین روشهای فنی و
آموزشی برابر استانداردهای فدراسیون
جهانی آشنا شدند و قوانین جدید داوری
به صورت عملی مرور شد انشاهلل شاهد
ارتقاء مهارتهای داوران کشورمان در
سطح چشمگیری خواهیم بود.
رییس کمیتــه داوران با بیــان اینکه
برگــزاری ایــن کالسهــا از اهمیت
ویژهای برخوردار اســت خاطرنشــان
کرد :قضاوتهای صحیــح و به دور از

اشــتباه داوران در مســابقات انتخابی
باعث میشود تکواندوکاران از فیلترهای
مطمئن عبور کــرده و بــه کادرفنی
تیمملی دعوت شــوند .کمیته داوران
تمام سعی خود را میکند تا با برگزاری
دورههای آموزشی در راستای رسالت
خود گام بردارد و قطعا در نتایج کسب
شده تیمهای ملی احساس مسئولیت
کرده و خود را سهیم میداند.
وی افــزود :بــرای برگــزاری کالس
تعییــن ســطح داوران اهدافی تعیین
شــده بود که خدا را شکر با نگاه فنی و
همچنین حمایت رییس فدراســیون
به آن رســیدیم؛ در ایــن کالس برای
نخستین بار سرعت عمل و دقت داوران
در واگذاری امتیاز با استفاده از دستگاه
شبیه ساز مورد ســنجش قرار گرفت
و همچنین داوران جوان و مســتعدی
را شناســایی کردیم که بدون شک در
رویدادهای پیشرو میتوانند در کنار
داورهــای باتجربه عملکــرد مطلوبی
داشته باشند.
مهــدوی در پایان گفــت :داورانی که
در این دوره با تالش بیشــتر توانستند
بهترین امتیاز را به خود اختصاص دهند
برای قضاوت در لیگهای برتر و دسته
یک جوانان و بزرگساالن مردان ،حضور
در سمینار داوری بینالمللی و قضاوت
در تورنمنتها معرفی میشوند.
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یاریقهرمانجامغنﭽههایتکواندو

در پایان نخستین دوره لیگ منطقهای خردساالن پسر ،تیم یاری توانست بدون باخت عنوان قهرمانی
را کسب کند ،هیات تکواندو استان زنجان نایب قهرمان شــد و هیات تکواندو گیالن نیز بر سکوی
سومی ایستاد.
پیرو درخواســت های مکرر روســای
هیاتهای تکواندو سراسر کشور مبنی
بر برگزاری لیگهای تکواندو به صورت
منطقهای و موافقت مسئوالن فدراسیون
تکواندو ،ســازمان لیگ تصمیم گرفت
تا با تشــکیل کارگروههای تخصصی و
همفکری با مسئولین هیاتهای استانی
تدوین آیین نامه برگزاری این طرح در
سالجاری را در لیگ های خردساالن
و پومسه در سطح کشور اجرایی نماید.
برگــزاری لیــگ بــه روش منطقهای
باعث شد تا استان هایی که با پایتخت
فاصله داشتند و به علت ب ُعد مسافت و
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هزینههای سنگین در لیگ حضور پیدا
نمیکردند به دلیــل کاهش هزینهها
در لیگ مناطق حضور پررنگی داشــته
باشــند .این مهم باعث شــد تا ازهمه
پتانسیل تکواندو کشــور استفاده شود
و پشــتوانه سازی مناســبی برای تیم
های ملی در رده های سنی نونهاالن و
نوجوانان صــورت گیرد و انگیزه تیمها
نیز افزایش پیدا کند.
اســتقبال چشــمگیر این رقابتها و
افزایش بیش از دو برابر شرکت کنندگان
باعث شد که این طرح نمره قبولی بگیرد
و شاهد رقابت  5۰۸تکواندوکار در قالب

 ۳۳تیم در این دوره از مسابقات باشیم.
با قاطعیت میتوان گفــت در این دوره
تمامی پتانسیل تکواندو ایران در میدان
مبارزه حاضر شــدند تا در نهایت تیم
قهرمان مشخص شود.
 ۳۳تیم حاضر در این مســابقات به 5
منطقه تقسیم شدند که در نهایت 1۰
تیم شهرداری دادگستری ارومیه ،هیات
تکواندو شهرضا ،یاری ،آرسام ،فرمانیه،
هیات تکواندو خراســانرضوی ،هیات
تکواندو زنجان ،هیات تکواندو مرودشت،
هیات تکواندو گیــان و هیات تکواندو
شهرســتان بهار موفق شدند به مرحله

پایانی راه پیدا کنند.
مســابقات مرحله پایانی در دو مرحله
مقدماتــی و نهایــی برگزار شــد؛ که
رقابتهای نهایی میان تیمهای یاری،
هیات تکواندو گیان ،فرمانیه و هیات
تکواندو استان زنجان پیگیری گردید.
در پایــان ایــن دوره از مســابقات،
هوگوپوشــان یــاری موفق شــدند بر
سکوی قهرمانی این رقابتها بایستند،
هیات تکواندو استان زنجان عنوان نایب
قهرمانی را کسب کرد و هیات تکواندو
گیان نیز عنــوان ســومی را به خود
اختصاص داد.

تقدیر از فدراسیون تکواندو به منظور حمایت از طرح اهدای عضو

جشــن پنج هزارمیــن پیونــد عضو
بیمارستان دکتر مســیح دانشوری ،با
حضور دکتر جان بابایی ،معاون درمان
وزارت بهداشــت ،دکتــر کاظمینی،
رییس مرکــز مدیریت پیوند و بیماری
های خــاص وزارت بهداشــت ،دکتر
جماعتی ،قائــم مقام مرکز پزشــکی
دکتر مســیح دانشــوری ،دکتر سیم

فروش متخصــص اورولوژی ،جمعی از
بازیگران ،ورزشــکاران و خانواده های
اهدا کنندگان ،به میزبانی واحد فراهم
آوری اعضای و نسوج پیوندی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
در در پایان این مراســم کــه با حضور
مسئوالن ،خانوادههای اهداء کننده و
برخی از هنرمندان و ورزشکاران انجام

شد از پزشکان و پرســنل بیمارستان
دکتر مســیح دانشــوری و بازیگران و
ورزشکاران حامی اهدای عضو از جمله
کامران تفتی ،علیرغم نورایی ،افشــین
هاشمی ،الهام پاوه نژاد ،آرش زی نوری
مجری صدا و ســیما ،بهنام اســبقی
قهرمان تکواندو جهان و آســیا ،حمید
درخشان مربی فوتبال و علی خسروی

داور بین المللی فوتبال تقدیر شد.
همچنین با اهدای تندیــس به بهنام
اســبقی نماینده فدراسیون تکواندو از
همکاری و حمایت فدراســیون با این
مجموعه در قالب طرح «نفس قهرمان»
و عضویــت بیــش از  400تکواندوکار
دارنده کارت اهدای عضو تقدیر و تشکر
به عمل آمد.
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حسینعلی نظری رییس کمیته مربیان فدراسیون تکواندو
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو با صدور حکمﯽ حسینعلی نظری را به عنوان رییس کمیته مربیان منصوب کرد.

نظــری اســتاد دانشــگاه و دارای مدرک
کارشناسی ارشــد مدیریت تربیت بدنی،
کمربنــد مشــکی دان  ۸و از مربیــان و
قهرمانان برجســته ،خــوش فکر و اخاق
مدار پومسه کشورمان است که در کارنامه
وی ســرمربیگری تیم های ملی پومســه
کشورمان در رویدادهای مختلف همچنین
کســب عنوان بهترین مربی آسیا در سال
 2۰1۴به چشم می خورد.

 ۸سال ریاســت کمیته داوران فدراسیون،
عضویت کمیته فنی ،ریاست کمیته داوران
وزارت علوم و سرپرســت فنــی از جمله
مدارک و تجارب حسینعلی نظری رییس
جدید کمیته مربیان فدراســیون تکواندو
می باشد.
گفتنی اســت؛ پیش از این پیمان رفعتی
مســئولیت کمیته مربیان فدراســیون را
برعهده داشت.

احمد رﺿایی رییس کمیته بازرسی ،نظارت و رسیدگی به شکایات فدراسیون تکواندو
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو با صدورحکمﯽ احمد رضایی را به عنوان رییس کمیته بازرسی ،نظارت و رسیدگی
به شکایات منصوب کرد.
درحکــم رضایی آمده اســت؛ انتظار دارم
براساس شــرح وظایف مصوب و با رعایت
حرمت ها و حفظ آبروی اشخاص ،در انجام
امور محوله بــا دقت نظر کامــل و نهایت
دلسوزی و تعهد نسبت به احقاق و حراست
از حقوق افراد عمل نمایید.
گفتنــی اســت؛ پیــش از ایــن اســتاد

رضاشــیروندی از پیشکسوتان و مدیران با
سابقه تکواندو کشور مسئولیت این کمیته
را برعهــده داشــت .فدراســیون تکواندو
ضمن تقدیر از عملکرد نامبرده پیش بینی
مراســمی به منظور تجلیــل از عملکرد و
زحمات ایشــان و همینطور پیمان رفعتی
مسئول سابق کمیته مربیان را کرده است.

فیروزی مشاور فدراسیون در امور مناطق مرزی کشور
عبدالحکیم فیروزی رییس هیات تکواندو استان گلستان با حکم سید محمد پوالدگر به عنوان مشاور فدراسیون در امور مناطق
مرزی کشور منصوب شد.
متن حکم به شرح ذیل است:
با توجه به ســوابق و تجارب ارزنده عبدالحکیم فیــروزی رییس هیات تکواندو
استان گســلتان در حوزههای اداری ،سیاسی و ورزشــی و با حکم سید محمد
پوالدگر وی به عنوان مشاور فدراسیون در امور مناطق مرزی کشور منصوب شد.
این انتصاب با دو هدف عمده توســعه و گســترش تکواندو در مناطق مرزی به
منظور تحکیم روابط دوستانه با کشــورهای همسایه و همچنین تحقق و تعمیم
طرح زکات ورزشی در مناطق مرزی به منظور توجه به نوجوانان و جوانان محروم
ساکن این مناطق و اجرای طرح استعدادیابی صورت گرفته است.
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عزتاهلل بهرامی رییس هیات تکواندو استان چهارمحال و بختیاری شد
مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان چهارمحال و بختیاری عصر روز پنجشنبه –  27اردیبهشتماه با حضور سیدمحمد
پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو ،مرتضی ساوه شمشکی نماینده وزارت ورزش و جوانان ،حمید کریمی مدیر کل ورزش و
جوانان استان ،آرش فرهاديان رییس امور استانها و مجامع فدراسیون تكواندو و ساير اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره
کل ورزش و جوانان برگزار شد.
عزتاهلل بهرامــی نامزد ریاســت این هیات
ورزشی با کســب  16رای از  16آرای اعضاي
مجمع به مدت  4سال به عنوان رییس هیات
تکواندو استان چهارمحال و بختیاری انتخاب
شد.
حسن اسیوند و مجید فرجزاده دیگر كانديداي

انتخاباتي به منظور كسب عنوان رياست هيات
تكواندو استان بودند که حسن اسیوند پیش از
آغاز انتخابات انصراف خود را اعالم کرد.
گفتنی اســت؛ پیش از این عزتاهلل بهرامی
سرپرستی هيات تكواندو اســتان را برعهده
داشت.

علی میرزائیان رییس هیات تکواندو استان یزد شد
مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان یزد صبح روز شنبه – 27مردادماه با حضور محمد احسنی فروز دبیر فدراسیون تکواندو،
مسعود شریعتی مدیر کل و هاشمی معاون اداره ورزش و جوانان استان ،آرش فرهاديان رییس امور استانها و مجامع فدراسیون
تكواندو و ساير اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

علی میرزائیان نامزد ریاست این هیات ورزشی
با کسب  16رای از  17رای ماخوذه به عنوان
رییس هیات تکواندو استان یزد انتخاب شد.

گفتنی اســت؛ پیش از این علــی میرزاییان
سرپرستی هيات تكواندو اســتان را برعهده
داشت.

برگزاری نشست بررسی کارشناسی دوره های مربیگری پودمانی
نشست بررســی کارشناســی دورههای مربیگری پودمانی درجه  ۳روز 31
تیرماه با حضور محمداحسنی فروز دبیر فدراسیون ،محمدامین نامجو رییس
کمیته آمــوزش ،مجید نیری رییــس کمیته تحقیقات و پژوهش ،حســین
حســین زاده رییس هیات تکواندو استان خراســان رضوی ،وحید عبدالهی
دبیر هیات تکواندو اســتان البرز ،صفوی ،بابایی و زارع زاده روســای کمیته
آموزش هیاتهای تهران ،گیالن و فارس در مرکز آموزش  -علمی کاربردی
فدراسیون تکواندو برگزار شد.
در خالل نشســت با توجه به انجام آزمایشــی این طرح در ســال گذشــته،
درخصــوص ابعاد مختلف برگزاری و نقاط قــوت و ضعف برگزاری دوره های
مربیگری به روش پودمانی بحث و تبادل نظر شــد و بــا توجه ارجحیت نقاط
قوت این روش ،مقرر گردید از این پس دوره های مربیگری درجه  ۳اســتان
های منتخب به صورت پودمانی برگزار و طی ســالهای آینده به سایر استان
ها و درجات مربیگری تعمیم یابد.
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مشاور امور اجرایی فدراسیون تکواندو منصوب شد
ســیدمحمد پوالدگر رییــس فدراســیون تکواندو با
صدور حکمﯽ جعفر بخشــی را به عنوان مشــاور امور
اجرایی فدراسیون تکواندو منصوب کرد.
در حکم بخشی آمده اســت؛ نظر به تجربیات ارزشمند و سوابق طوالنی
جنابعالی به موجب این حکم به مدت یک ســال به عنوان «مشــاور امور
اجرایی» فدراسیون منصوب می گردید.
امید است با تعهد و دلسوزی که در جنابعالی سراغ دارم در این مسئولیت
مثل همیشه کوشا و موثر باشد.

حضور تیمهای ملی جوانان در اردوی تمرینی روسیه
سومین دوره بازیهای المپیک جوانان  2018مهرماه سالجاری در "بوینس آیرس" آرژانتین برگزار میشود.
دختران و پسران تکواندوکار کشــورمان که در مسابقات کسب سهمیه المپیک
موفق به تصاحب صد در صدی ســهمیه شــده اند از خردادماه تمرینات خود را
به منظور حضوری مقتدرانه برای شرکت در این دوره رقابتها آغاز کردهاند.
با دعوت فدراسیون تکواندو روسیه و موافقت فدراسیون تکواندو 12 ،تکواندوکار
ملی پوش جوان کشــورمان زیر نظر کادرفنی و به منظور کسب آمادگی هرچه
بیشتر از  ۳تا  1۴مردادماه تمرینات مشــترکی را در این کشور پیگیری کردند.
برای حضور در این اردو از تیمهای تونس ،قزاقستان ،صربستان ،ترکیه و آلمان
نیز دعوت شده بود.
حامد اصغــری ،محمدمهــدی عمادی ،محمــد خانی ،محمدعلی خســروی،
امیرحســین بهرآبادی ،علی اشــکوریان در گروه پســران و کیمیا همتی ،مها
مومنزاده ،یلدا ولینژاد ،مهســا کیادلیری ،کوثر اساسه و زهرا علیزاده در گروه
دختران به این اردوی تمرینی اعزام شدند.
گفتنی اســت؛ هدایت تیم پســران برعهده محمدرضا زوار به عنوان سرمربی و
وحید عبداللهی به عنوان مربی اســت .هدایت تیم دختــران نیز برعهده فاطمه
صفرپور به عنوان سرمربی است و ندا زارع نیز مدیرفنی تیم میباشد.

کسب باالترین درجه داوري توسﻂ مهدوی ،نامجو ،باقری و رﺿوانی
 ۴داور تکواندو کشورمان موفق به کسب باالترین مدرک بینالمللی داوری شدند.
یداهلل رضوانی داور بین المللی کیوروگی کشورمان موفق به کسب درجه داوری ممتاز
( )S classدر جهان شد که باالتری درجه بینالمللی میباشد.
همچنین حافظ مهدوی ،ناصر باقری و محمدامین نامجو در بخش پومســه موفق به
کسب مدرک داوری درجه یک شدند.
گفتنی اســت؛ پیش از این نیز محمدامیــن نامجو ،ناصر باقری ،مهدی کاشــانیان و
مجتبی نظمده موفق به کسب درجه داوری ممتاز کیوروگی شده بودند.
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خدامی مربی تیمملی تکواندو برزیل شد
جالل خدامی تکواندوکار ســابق تیمملی تکواندو که  7مدال رنگارنگ را در کارنامه
قهرمانی خود دارد با درخواست فدراســیون تکواندو تکواندو برزیل و به منظور آماده
سازی اردونشینان این کشور برای شــرکت در رویدادهای پیشرو به عنوان مربی به
کادرفنی این تیم اضافه شد.
تیمملی برزیل با ترکیــب  10نفره خود را برای حضور در مســابقات آزاد آرژانتین و
مرحله دوم رقابتهای گرندپری آماده میکنــد و تمرینات خود را زیر نظر کیلیتون،
رجینالدو و خدامی را پیگیری میکنند.
پیش از این نیــز از خدامی به منظور مربیگری تیم برزیــل برای حضور در بازیهای
المپیک ریو  2016دعوت شــده بود که هوگوپوش این کشــور موفق به کسب مدال
برنز شده بود.
گفتنی است؛ بهمنماه سال گذشته خدامی دارنده مدال طالی دانشجویان جهان به
همراه "بیانکا والکدن" دارنده برنز المپیک و قهرمان جهان" ،آرون کوک" قهرمان
نامدار تکواندو ،مربی تیمملی تکواندو نروژ و مربی بینالمللی یونان هنرجویان تکواندو
نروژ را در کمپ تمرینی این کشور آموزش دادند .همچنین وی پیش از این در کمپ
عراق و یونان حضور پیدا کرده بود.

نصر آزادانی هدایت تیم ملی تکواندو بلژیک را برعهده گرفت
علیرضا نصرآزادانی کاپیتان با اخالق و اســبق تیم ملی که  24مدال رنگارنگ جهانی
و آســیایی و همچنیــن مربیگری تیم ایــران را در کارنامه خود دارد با درخواســت
فدراســیون تکواندو بلژیک و به منظور آماده ســازی اردونشــینان این کشور برای
شــرکت در رویدادهای پیشرو تا المپیک  2020به عنوان مربی به کادرفنی این تیم
اضافه شد.
گفتنی اســت؛ نصرآزادانی پیش از این در کنار بیژن مقانلو و همچنین مهدی بی باک
به عنوان مربی هدایت تیم ملی تکواندو ایران را برعهده داشت.

حجیزواره و مستعان در کمپ تمرینی صربستان
فدراسیون تکواندو صربستان به منظور بهره گیری از تجارب ارزشمند
مســعود حجیزواره قهرمان پرافتخار کشورمان و دارنده مدال طال و
برنز قهرمانی جهان ،طالی بازیهای آســیایی ،طالی قهرمانی آسیا
و ...و همچنین هادی مســتعان نایب قهرمان جهــان ،نایب قهرمان
باز یهای یونیورســیاد برای حضور در کمپهای آموزشی و تمرین
این کشور دعوت به عمل آورده بودند.
این کمپ تمرینی با حضور  200تکواندوکار از  5کشور به مدت  4روز
برگزار شد که نمایندگان کشورمان به آنها آموزش دادهاند؛ در میان
این هوگوپوشــان ،تکواندوکارانی حضور داشتند که در کارنامه خود
قهرمانی نونهاالن جهان ،نوجوانان جهان و همچنین ســابقه حضور
در مسابقات گرندپری را داشتند.
گفتنی است؛ پس از آن حجیزواره برای شــرکت در کمپ تمرینی
دیگری به یونان رفت و به مدت یکهفته ایــن کمپ با حضور 150
نفر پیگیری شد.
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رییس فدراسیون تکواندو ایران مدیر تاالر مشاهیر تکواندو
رییس و بنیانگذار تاالر افتخارات تکواندو ،سیدمحمد پوالدگر را برای دو
سال دیگر به عنوان مدیر تاالر مشاهیر تکواندو منصوب کرد.

طی حکمی از سوی "جرارد رابینز" رییس و بنیانگذار تاالر افتخارات تکواندو،
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان به عنوان مدیر تاالر
مشاهیر تکواندو منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:

جناب آقای سید محمد پوالدگر
ریاست محترم فدراسیون تکواندو جمهوری اسامی ایران
بدینوسیله به مدت 2سال دیگر به عنوان مدیر تاالر مشاهیر تکواندو منصوب میشوید.
اطمینان دارم شما با تمام توانایی در راستای اهداف تاالر مشاهیر تکواندو اقدام خواهید
کرد؛ همچنین انتخاب مجدد جنابعالی را به عنوان رییس فدراسیون تکواندو ایران
تبریک عرض مینمایم.

«جرارد رابینز»
رییس و بنیانگذار
تاالر افتخارات تکواندو

حضور سفیر اندونزی در تمرین تیم ملی تکواندو ایران
مردان هوگوپوش کشورمان در مراحل پایانی تمرینات خود که
برای حضوری مقتدرانه در بازی های آسیایی  - 2۰1۸جاکارتا
پیگیری میکردند ،صبــح روز  1۴مردادماه میزبان «اوکتاویان
علیم الدین» ســفیر اندونــزی در ایران به همراه ســیدمحمد
پوالدگر رییس فدراسیون و محمداسماعیل آذرپاد پیشکسوت
تکواندو بودند.

تقدیر از کادرفنی و نوجوانان افتخارآفرین کشورمان
به پاس قدردانــی از افتخارآفرینی تیمملی تکواندو نوجوانان کشــورمان
در مسابقات کســب ســهمیه المپیک جوانان و قهرمانی نوجوانان جهان
از کادرفنی و مدال آوران توسط فدراسیون تکواندو تقدیر و تجلیل شد.
نمایندگان کشــورمان در مســابقات کســب ســهمیه المپیک هر شش
ســهمیهای ( ۳دختر و  ۳پســر) که به یک کشــور تعلــق میگرفت را
بدســت آوردند؛ همچنین تیمملی پسران با کســب  9مدال ( 7طا و 2
برنز ) مقتدرانه در میان  11۸کشور بر ســکوی قهرمانی جهان ایستاد و
وحید عبداللهی به عنوان بهترین مربی جهان و حســین لطفی به عنوان
فنی ترین بازیکن دنیا انتخاب شدند.
در بخش دختران نیز مبینا کلیوند موفق به کسب نشان برنز جهانی شد.
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مراسم دومین سالگرد خاکسپاری شهید گمنام فدراسیون تکواندو برگزار شد
به مناسبت دومین سالروز تشییع و خاکسپاری شهید گمنام فدراســیون تکواندو ويژه برنامه گراميداشت ياد و خاطر اين شهید بزرگوار با حضور سید محمد پوالدگر
رییس فدراسیون ،مسئولین کمیته ها ،کادرفنی و ملی پوشان تیمهای پومسه و کیوروگی مردان و زنان کشورمان در کنار مزار برگزار و در پایان ملی پوشان کشورمان
با اهدای شاخه گل به مقام شامخ این شهید  18ساله ادای احترام کردند.
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خلیلی :کادری همدل ،فنی و متدین افتخار هیات برتر بودن را برای تهران به ارمﻐان آوردند
بدون تردید هیاتهای ورزشی فعال استانها بازوان قدرتمند اجرایی برای هر فدراسیون در رسیدن به موفقیت در عرصه داخلی
و رقابتهای بینالمللی هستند و در میان هیاتهای تکواندو سراسر کشور ،تهران به عنوان نگین درخشان وهیات فعال پایتخت
محسوب و کسب عنوان هیات برتر از سوی فدراسیون تکواندو و اداره ورزش وجوانان استان گواهی بر این موضوع است.
مریﻮ رﺿایی

رییس هیات تکواندو اســتان تهران
ضمــن تشــکر و قدردانــی از کلیه
مســئولین در امــور هیات اســتان
گفت :هیات تکوانــدو پایتخت با الگو
قرار دادن شــش هدف مهم از جمله
توســعه کمی و کیفی تکواندو تهران
بــا اســتفاده از دانش فنــی و علمی
روز ،تاش در راســتای رشد و ارتقا
دانش فنی و علمــی و مربیان داوران
و مدیران اجرایی ،گســترش لیگ و
مسابقات اســتانی با هدف شناسایی
برترینها به منظور حضور در تیمهای
ملی و کســب افتخارات بین المللی،
عمق بخشــی اعتقادی ورزشــکاران
بــا تکیه بــر ارزش معنــوی دینی و
اعتقــادی و پرهیز از شــعار زدگی،
توسعه کمی و کیفی زیر ساخت های
هیات تکواندو اســتان تهران در ابعاد
ســخت افزاری و نرم افزاری و از همه
مهمتر نظارت و پیگیری در اجرای هر
چه بهتر برنامههــا ،انجام تحقیقات و
بازرسیهای مستمر و ادواری توانسته
به عنوان یکی از اجــزای قدرتمند و
فعال هیاتهای ورزشــی در ســطح
استان و حتی کشور باشد.
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خلیلی در ادامه اظهارداشــت :افتخار
بزرگی است که تکواندوکاران تهرانی
در رویدادهای بینالمللی نقش مهمی
در به اهتزاز در آمــدن پرچم مقدس
کشــور عزیزمان دارند و این موفقیت
را متعلــق به مــردم میدانیم و امید
داریم در دیگر رقابتهای برون مرزی
همچنان هوگوپوشان تهرانی یک پای
قهرمانی باشند.
رییس هیات اســتان تهــران با بیان
اینکه هیات سالی سخت و پر ترافیک
را پشــت سر گذاشــته در ادامه بیان
داشــت :این هیات با داشتن کادری
همــدل ،فنــی و متدیــن در امور،
همواره برای اعتا و سربلندی ورزش
کشــورمان تاش می کند چرا که ما
مسئولیت داریم با تمام توان در قبال
میهن و مردم عزیزمــان که صاحبان
اصلی این نظام تاش کنیم؛ برهمین
اساس ســعی داریم بتوانیم با برنامه
ریزی و تــاش شــبانه روزی عاوه
بر حضور گســترده در عرصه ورزش
قهرمانی در دیگــر امورات فرهنگی و
اجتماعی نیز مثمر ثمر بوده و حضور
فعالی داشته باشیم.

وی افــزود :حضور مربیــان داوران و
قهرمانان متعــدد تهرانی در تیمهای
ملی و اعزامهای برون مرزی ،میزبانی
رویدادهــای مهم کشــوری و لیگ،
برگزاری آزمون و دورههای آموزشی،
توجه به مقوله فرهنگی و گســترش
فرهنــگ قرآنــی در میــان جوانان،
حضــور قدرتمندانه تکواندوکاران در
عرصه هــای مختلف بــرون مرزی و
تجلیل از افتخارآفرینان و فرهیختگان
و زحمت کشان تکواندو تهران در کنار
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای
ایران اســامی ،مدافعین حرم و قدر
شناســی از خانوادههای این عزیزان،
همــه و همــه در راســتای توجه به
منویات مقام معظم رهبری در رشــد
گسترش ورزش بین آحاد مردم بوده
و خدا را شــاکریم کــه در حد توان و
بضاعت خود توانســتیم با یاد خداوند
متعال گامهای مهمی را در این زمینه
برداریم .
سکاندار هیات اســتان تهران ضمن
قدرشناسی از حمایتهای فدراسیون
تکواندو و خانــواده بزرگ و فرهیخته
تکواندو کشــور کــه مجموعه هیات

تهران ،را در دستیابی به اهداف خود
یاری رســانده مراتب حق شناســی
خود را از همــه این عزیــزان به جا
آورده و به همه انها برای موفقیتهای
کسب شده تبریک گفت و بیان کرد:
امید مــیرود تکواندو تهران همچون
چندسال گذشــته بتواند با همدلی و
همزبانی انتظارات مسئوالن و جامعه
بــزرگ تکوانــدو تهران را بــرآورده
سازد ،بدون تردید در کنار همه این
برنامهریزیهــا وهمتهــا اگر لطف
خداوند متعال و دعای خیر مردم نبود
دستیابی به این موفقیت و افتخارات
غیر ممکن بود.
وی در پایان گفــت :امیدوارم جامعه
تکواندو تهران با اصل قرار دادن برنامه
محوری و ارزش ســاالری و توجه به
اخاق مــداری بتوانــد در آینده نیز
با همدلی و همزبانی مســیر موفقیت
خود را ادامه دهد و بــا یاری خدا در
به اجرا درآوردن منویات رهبری ،به
اهتزاز درآمدن پرچم مقدس و طنین
اندازی سرود میهن اسامی در عرصه
داخلی و خارجی همچنان موفق بوده
به مسیر رو به رشد خود ادامه دهد.

تهران؛ برترین هیات تکواندوی کشور در سال 96
براساس شاخصهای اعالمی از سوی وزارت ورزش و جوانان و با ارزیابیهای انجام شده توسط کمیته امور استانها و مجامع فدراسیون تکواندو ،هیات تکواندو استان
تهران با کسب  5/873امتیاز موفق شد در میان  31هیات اســتانی سراسر کشور رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
البرز با کســب  867امتیاز در رده دوم قرار گرفت ،خراسانرضوی با  5/808امتیاز رده سومی را کسب کرد و استان اصفهان با  797امتیاز و مازندران با  5/742امتیاز
به ترتیب چهارم و پنجم شدند.
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