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خیلی دوست داش��تم  تبعیضی درمیان نبود ونگاهها درورزش به یکی 
دورشته خاص محدود نمی شد.خیلی دوست داشتم که بعداز قهرمانی 
غرورانگیز گوش شکس��ته های نوجوان کسی احوالشان را می پرسید 

واز نزدیک درجریان وضعیت قهرمانان جهان قرارمی گرفت.
اما انگارنه ان��گار چراکه واکنش به این موفقیت ه��ای بزرگ تنها چند 
پیام تبریک بود. درحالی که نتایجی که درمس��ابقات جهانی کرواسی 
به دس��ت آمد ،نشان از قدرت وشایس��تگی های نوجوانان این مملکت 

است. 
بع��داز پیروزه��ای درخش��ان نوجوان��ان کش��تی آزادوفرنگ��ی 
چندروزپیش،نوبت به جوانان سلحشور کشتی فرنگی ایران رسید که 
با 6مدال طال،3نقره ویک برنز ازسکوی قهرمانی قاره کهن صعودکرده 
وندای قهرمانی سردادند.درود برحمیدباوفا سرمربی جوان وموفق تیم 
مل��ی فرنگی جوانان وکادرفن��ی این تیم وزنده باد ملی پوش��ان جوان 

فرنگی ایران.
به راستی این موفقیت های بزرگ سزاوارتش��ویق نیست ، آیا وقت آن 
نرس��یده که برای ایجاد انگیزه میان قهرمانان ورزش��کاران رشته های 

مدال آورخصوصا کشتی مورد حمایت قرارگرفته وازآنها تقدیرشود؟
ضمن احترام به همه دوستان پرسش این است چه تفاوتی میان رشته 
های ورزش��ی است که درسرتاسرش��هر یک بنر از قهرمانان کشتی که 
بعداز22سال خارج ازکش��ورقهرمان جهان ش��ده دیده نمی شود اما 

درورزشی دیگرعکس ورزشکاران به چشم می خورد ؟ 
شاید تکرارمکرارات باشد اما پیش��نهادما به مسولین ورزش این است 
،پس از بازگش��ت کش��تی آزادوفرنگ��ی از دهلی نو هندوس��تان ،طی 
مراس��می از قهرمانان نوجوان وجوانان تجلیل بعمل آمده وجوایزی به 
آنها تعلق گیرد .که توجه به پش��توانه های ورزش تضمین کننده آینده 

ورزش خواهد بود
 مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روزهای 26 و 27 تیرماه 
در ش��هر دهلی نو برگزار ش��د , در پایان تیم ایران توسط پویا ناصر پور، 
بهرام معروف خانی، امین کاویانی نژاد، حس��ین فروزنده، محمدهادی 
س��اروی و امین میرزازاده به ترتی��ب در اوزان 55، 63، 72، 82، 87 و 
130 کیلوگرم صاحب م��دال طال، علی رضا نجاتی، ش��ایان عفیفی و 
وحید دادخ��واه در اوزان 60، 77 و 97 کیلوگرم صاح��ب مدال نقره و 
سجاد ایمان طلب در وزن 67 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد و با کسب 
225 امتی��از و با اقتدار کامل بعنوان قهرمانی رس��ید. پس از تیم ایران 
تیم های قزاقس��تان و قرقیزستان به ترتیب با 147 و 135 امتیاز دوم و 

سوم شدند.

کشتی ایران نیازمند حمایت عملی است 

    اکبرفیض

  

تمرینات تیم ملی کش��تی آزاد بزرگس��االن ایران در راه آماده س��ازی برای حضور در بازی های آس��یایی 
اندونزی و رقابت های جهانی مجارستان با حضور 10 آزادکار در خانه کشتی تهران آغاز شد. حسن یزدانی، 

پرویز هادی، رضا اطری، عزت اهلل اکبری و مصطفی حس��ین خانی به هم��راه تعدادی از جوانان آزادکار در 
این تمرین حضور داشتند.

قبل از ش��روع تمرین کشتی گیران  زودتر از زمان مقرر در محل تمرین حاضر شدند و سپس با حضور خادم 
تمرین آغاز ش��د. در ابتدای تمرین آزادکاران با میانداری حسن یزدانی بدن های خود را گرم کردند و خادم 
نیز بصورت جداگانه با انجام نرمش و حرکات کشش��ی بدن خود را گرم کرد. در ادامه آزادکاران تیم ملی به 
صورت دو به دو به مرور فن پرداختند و خادم بارها با دقت نظر نکات الزم و نحوه درست اجرای فنون مختلف 

را به کشتی گیران گوشزد کرد.

در قس��متی از تمرین پس از آنکه خادم نحوه صحیح کار کردن مداوم و با قدرت دست ها بر روی سر و گردن 
حریفان را آموزش داد، آزادکاران به اجرای این فن پرداختند. حس��ن یزدانی و محراب کریمی مش��غول به 
اجرای این فن ش��دند اما خادم برای آموزش صحیح به یزدانی و دیگر کشتی گیران با او لحظاتی را سر شاخ 

شد و به اجرای این فن پرداخت.

خادم تاکید داشت کار کردن مداوم و پرقدرت دس��ت ها و تغییر مداوم دست ها بر روی سر و گردن حریف 
باعث کالفگی و عصبانیت حریفان شده و راه را برای اجرای فنون مختلف و گرفتن امتیاز باز می کند. از بین 
مربیان تیم ملی تنها علی اصغر بذری در کنار رس��ول خادم حضور داشت و س��ایر مربیان با اجازه خادم در 
این تمرین غایب بودند. سایر آزادکاران تیم ملی که قرار است به تورنمنت وهبی امره ترکیه اعزام شوند نیز 

بصورت جداگانه تمرینات خود را پیگیری می کنند.

سکوهای قهرمانی آسیا درتسخیر کشتی گیران فرنگی ایران

تمرین جانانه رسول خادم وحسن یزدانی
برطرف کردن اشکاالت فنی کشتی گیران


