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2010 – بهترین نتیجه بعد از 36 سال

بعد از بازی های آس��یایی ته��ران که بهترین 
نتیجه تاری��خ کاروان ای��ران نی��ز در آن دوره 
رقم خ��ورد، دوره قبل��ی بازی های آس��یایی 
که در گوانگژوی چین برگزار ش��د، با کس��ب 
20طال، 15 نقره و 24 برن��ز کاروان 362 نفره 
ای��ران در جایگاه چه��ارم قرار گرف��ت. در این 
دوره درخشش رش��ته های رزمی به ویژه ووشو 
و همچنی��ن بان��وان ایرانی در تمام رش��ته ها 
باعث ش��د بعد از س��ال ها ایران در رده چهارم 
آسیا قرار بگیرد. کس��ب نایب قهرمانی توسط 
تیم های هندبال و والیبال و کسب عنوان سوم 
توسط بسکتبالیس��ت ها نیز جزو اتفاقات مهم 
و خوش��ایند این دوره بود. نکته جالب در این 
دوره از رقابت ها بیش��تر بودن تعداد مدال های 
طالی ای��ران از نق��ره بود که باع��ث صعود در 
ج��دول مدال ها ش��د. اتفاقی ک��ه در المپیک 
لندن نیز ادامه دار شد و ایران نتیجه ای تاریخی 

گرفت.
2006 - درخشش کاراته کاران

کاروان ورزشی ایران با کس��ب 11 مدال طال، 
15 نقره و 22 برنز در رده شش��م جدول توزیع 
مدال در بازی های آس��یایی دوحه قرار گرفت. 
کس��ب 7 مدال طالی کاراته و کشتی آزاد در 
روزهای پایانی، منجر به ارتقای ناگهانی ایران 
در جدول ش��د. در بوکس، علی مظاهری طال 
گرفت. فینالیس��ت ش��دن او باعث ش��د صدا 
و س��یمای جمه��وری اس��المی ای��ران برای 
نخستین بار مسابقات این رشته را زنده پخش 
کند. فوتبال روی سکوی سوم ایستاد. در کاراته 
برادران روحانی )حسن و حسین( طال گرفتند؛ 
جاسم ویشگاهی نیز به سان یک ستاره خوش 
درخشید و قهرمان شد. در تکواندو فقط یوسف 
کرمی طال گرفت و در وزنه ب��رداری هم ایران 
فقط یک م��دال توس��ط رض��ازاده گرفت که 
رنگش طالی��ی بود. در کش��تی آزاد که باز هم 
گل سرس��بد کاروان ایران بود مراد محمدی، 
علی اصغر بذری، رضا یزدانی و باالخره علیرضا 

حیدری طال گرفتند.  
 2002- آخرین طالی فوتبال

ایران با 150 ورزش��کار در چهاردهمین دوره 
بازی های آسیایی در بوسان کره جنوبی حضور 
یافت و با کس��ب ۸ مدال ط��ال، 14 نقره و 14 
برن��ز در مکان ده��م قرار گرفت. کش��تی آزاد 
ک��ه 2هفته پی��ش از این مس��ابقات در تهران 
قهرمان جهان ش��ده بود، به ی��ک طال، 2 نقره 
و 2 برنز بسنده کرد. علت این امر، اصرار اشتباه 
کمیته ملی المپیک به استفاده از همان نفرات 
قهرمان جهان ب��ود. پس از بازگش��ت کاروان 
ورزش ای��ران، محس��ن مهرعلی��زاده، رئیس 
وقت س��ازمان تربیت بدن��ی، امیررضا خادم را 
از ریاس��ت فدراسیون کش��تی برکنار کرد. در 
جودو مس��عود حاجی آخون��دزاده طال گرفت. 
مردان طالی��ی کاراته هم علیرض��ا کتیرایی و 
مهران بهنام فر بودند. در تکواندو  هادی ساعی 
طال، بهزاد خداداد نقره و مجید افالکی و پروانه 
تهرانی برنز گرفتند. والیبال هم با درخشش��ی 
کم نظیر مدال نقره را نصیب خود کرد. فوتبال 
با س��رمربیگری برانکو ایوانکوویچ مدال طال را 
نصیب خود کرد و باالخره در ووش��و حس��ین 
اوجاق��ی و در وزنه ب��رداری هم فقط حس��ین 

رضازاده طال گرفتند. 
1998 - شکوفایی نسل طالیی ایران

کاروان ورزشی ایران با کسب 10 طال، 11 نقره 
و 13 برن��ز در م��کان هفتم س��یزدهمین دوره 
بازی های آس��یایی به میزبانی بانکوک ایستاد. 
درواقع این بازی ها آغاز درخشش نسل طالیی 
ورزش ای��ران بود ک��ه جوانان فعلی بیش��تر با 
نام آنها آش��نا هس��تند. امیر توکلیان، علیرضا 
حیدری، عباس جدی��دی و علیرضا رضایی، در 
کش��تی آزاد قهرمان ش��دند و مهدی سبزعلی 
در کش��تی فرنگی. مهدی بی ب��اک، تک طالی 
تکواندو را نصیب خود کرد؛ قادر میزبانی در 50 
کیلومتر تایم تریل انفرادی )دوچرخه س��واری( 
طال گرفت و شاهین نصیری نیا در وزنه برداری 
قهرمان ش��د. حس��ین رضازاده، رئیس کنونی 
فدراسیون وزنه برداری، هم در 20 سالگی روی 
سکوی سوم آس��یا ایس��تاد. در کاراته علیرضا 
کتیرایی طال و عالءالدین نکوفر، مهدی عموزاده 
و علی ش��املوزاده نقره گرفتن��د. در جودو هم 
محمود می��ران نقره و کاظم س��اریخانی، آرش 
میراس��ماعیلی و فرهاد معایی هم سوم شدند. 
در فوتبال با سرمربیگری منصور پورحیدری و 
درخشش بازیکنان جوانی مثل علی  موسوی، 
وحید  هاش��میان، مه��دی مهدوی کی��ا و علی 
کریمی و ب��ا تجربه ترهایی مث��ل کریم باقری، 
ایران ضمن غلبه بر کویت در فینال روی سکوی 

نخست قرار گرفت. 

سیر تا پیاز میزبان هفدهمین دوره بازی های آسیایی 

اینچئون؛منشوریدرحرکتجامها

رقابت

مردان و زنان تمام ماده ها. 
8 مه�ر: کش��تی فرنگی: 71کیلوگرم)س��عید عبدولی(، 
۸0کیلوگرم)حبیب اهلل اخالق��ی( و 9۸ کیلوگرم)مهدی 
علیاری( مقدماتی، تکواندو: مردان 74 کیلوگرم)مس��عود 
حجی زواره(، ۸7 - کیلوگرم)یوس��ف کرم��ی( و زنان 53 
کیلوگرم )سوس��ن حاجی پور(/ دوومیدانی: فینال پرتاب 
دیسک مردان، فینال پرش طول)ارزنده(، 200 متر مردان 
)تفتیان و محمدحسین ابارقی(/ بوکس: یک چهارم نهایی 
اوزان 91- و 91+ کیلوگرم/ دوچرخه س��واری کوهستان: 
فینال کراس کانتری/ کبدی: زنان ایران - چین تایپه، مردان 

ایران - کره جنوبی/ پینگ پنگ: دوبل مردان، دور دوم. 
9 مه�ر: کش��تی فرنگی: 66کیلوگرم)امی��د ن��وروزی(، 
75کیلوگرم)هادی علیزاده پورنیا(، ۸5 کیلوگرم)مجتبی 
باباج��ان زاده(/  )بش��یر  کیلوگ��رم   130 کریم ف��ر(، 
بس��کتبال: نیمه نهایی س��اعت 19:45/ تکواندو: مردان 
۸0کیلوگرم)مهدی خدابخشی( و ۸7+ کیلوگرم)سجاد 
مردانی( و زنان 57 کیلوگرم)سمانه شش پری(/ دوومیدانی: 
نیمه نهایی و فینال 200 متر م��ردان/ والیبال: مرحله یک 
چهارم نهای��ی/ کبدی: زنان ایران - تایلن��د، مردان ایران- 
ژاپن/ پینگ پنگ: انفرادی مردان، دور دوم/ قایقرانی: فینال 

بادبانی، اساللوم زنان و اساللوم مردان. 
10 مه�ر: تکواندو: م��ردان 6۸ کیلوگرم)بهنام اس��بقی(، 
زنان 62 کیلوگرم)کیمیا علیزاده( و 67 کیلوگرم)شکرانه 
ایزدی(/ والیب��ال:   بازی های مرحله نیم��ه نهایی/ کاراته: 
مردان 67 کیلوگرم)حسین سمندر(، 75 کیلوگرم)سعید 
حس��نی پور(، زنان 6۸+ کیلوگرم )حمیده عباس��علی(/ 
دوومیدانی: فین��ال 4 در 400 متر م��ردان و فینال پرتاب 
وزنه مردان/ هندبال: بازی رده بندی و فینال/ بوکس: نیمه 
نهایی اوزان 60 کیلوگرم، 69 کیلوگرم، ۸1 کیلوگرم و 91+ 
کیلوگرم و نیمه نهایی 75 و 91 کیلوگرم/ کبدی: نیمه نهایی 
زنان و م��ردان/ پینگ پنگ: مراحل حذف��ی انفرادی زنان 
و مردان و دوبل مردان/ قایقرانی: اس��اللوم م��ردان و زنان 

نیمه نهایی.
11 مهر: بس��کتبال: ب��ازی رده بندی و فین��ال/ والیبال: 
رده بندی و فینال/ تکواندو: م��ردان 5۸ کیلوگرم)فرزان 
عاش��ورزاده(، زنان 73 کیلوگرم)فاطمه روحانی( و 73 + 
کیلوگرم)اکرم خدابنده(/ کاراته: مردان 60 کیلوگرم)امیر 
مهدی��زاده(، زن��ان 61 کیلوگرم)فاطم��ه چاالک��ی( و 
6۸کیلوگرم )پگاه زنگن��ه(/ بوکس: فینال تم��ام اوزان/ 

کبدی: فینال زنان و مردان.
12 مه�ر: کاراته: فین��ال وزن ۸4+ کیلوگ��رم و زنان 50 

کیلوگرم )نسرین دوستی(.

نگاه

نگاه مربی

این روزها که همه از موفقیت های والیبال ایران 
س��خن می گویند، باید این نکته را گوشزد کنم 
که طبق برنامه ریزی انجام شده، والیبال ایران تا 
حداقل 10 سال دیگر می تواند به موفقیت های 
خود ادامه ده��د و امید داریم روزی برس��د که 
به راحت��ی قهرمان��ی در دنیا و المپی��ک را مال 
خود بدانی��م. خوش��حالم که با هم��ت وزارت 
ورزش و جوانان مراس��م تقدیر از م��دال آوران 
قبل از بازی های آس��یایی اینچئون برگزار شد 
و توفیق این را داش��تیم که هدای��ای خود را از 
دست ریاست محترم جمهوری دریافت کنیم. 
این مس��أله روحیه والیبالیست ها را باال می برد. 

آنه��ا مدت هاس��ت در اردو هس��تند و ب��دون 
استراحت، حس��رت دیدار با خانواده هایشان را 
می کشند. این تالش ها را باید ارج نهاد. حاال هم 
شرایطی ایجاد شده که تیم ملی مستقیما باید از 
لهستان به کره جنوبی اعزام شود. با وجود تمام 
خستگی ها، به مردم عزیز ایران قول می دهم که 
تیم ملی والیبال با قدرت در رقابت های آسیایی 
ش��رکت می کند و هیچ هدفی جز کسب مدال 
ط��ال را دنب��ال نمی کنیم. هیچ حریف��ی را هم 
دست کم نمی گیریم، ش��اید ژاپن و چین اسما 
برای ایران حریف تدارکاتی باشند اما دست کم 
گرفتن آنها می تواند به تیم ملی ضربه بزند.   پس 
با قدرت تمام در همه بازی ها ش��رکت می کنیم 
و انش��اءاهلل مقتدرانه عنوان قهرمانی را به دست 
می آوریم. مردم نیز مثل همیشه دعای خیرشان 
همراهمان خواهد بود تا بتوانیم خواسته شان را 

برآورده کنیم.  

تیم مل��ی تکواندو با توجه به حض��ور 10 ماهه 
در اردوهای آمادگی، ش��رایط خوب��ی را برای 
حضور در بازی های آس��یایی 2014 اینچئون 
کره جنوبی دارد. این تیم نس��بت به بازی های 
آس��یایی 2010 گوانگ��ژو چی��ن تغیی��رات 
زیادی کرده اس��ت. کس��ب 3 طال و یک برنز 
در بازی های آس��یایی 2010 حاصل 2/5 سال 
تالش و زحم��ت بود.   خوش��بختانه ما در این 
مسابقات یوسف کرمی را نیز در اختیار داریم. 

کرم��ی از قهرمانان خوب کش��ورمان اس��ت و 
در بازی های آس��یایی ه��م از حداکث��ر توان 
وی اس��تفاده خواهیم کرد. از طرفی تجربه او 

می تواند بسیار کمک حال تیم تکواندو باشد. 

ج��دای از بح��ث تکوان��دو بن��ده بس��یار ب��ه 
کاروان ایران در اینچئون خوش��بین هس��تم. 
رشته هایی مثل وزنه برداری، کشتی، والیبال، 
تکواندو، ووش��و، کاراته و... شانس باالیی برای 

مدال آوری دارند.
هدف همه خوش��حال کردن مردم ایران است 
و این که رکوردی ثبت کنیم ک��ه وقتی تاریخ 
خواست ما را در بازی های آس��یایی اینچئون 
قضاوت کند، ب��ه نیکی از ورزش��کاران ایرانی 
یاد کند. ش��خصا ب��ه موفقی��ت کاروان ایران 

خوشبین هستم. 
نمی توان��م بگوی��م که رتب��ه چهارم��ی دوره 
قب��ل را حفظ می کنیم یا خیر اما کس��ب رتبه 
چه��ارم دور از دس��ترس نیس��ت، هرچند که 
نباید فرام��وش کنیم تیم ه��ای دیگر با قدرت 
زیادی وارد مسابقات می ش��وند و البته بودجه 
کاروان ایران هم نس��بت به دوره قبل کاهش 

چشمگیری داشته است.  

محمدرضا داورزنی
 رئیس فدراسیون والیبال

بیژن مقانلو
 سرمربی تیم ملی تکواندو

فقط»طال«میخواهیم

تاریخبهنیکیازورزشایرانیادمیکند

در آینه تاریخ

هوا، تنفس ورزشکاران هنگام ورزش مختل می شود 
و بهترین راه برای کنار آمدن با این مش��کل، برگزاری 
اردو در ش��هرهایی ب��ا آب و هوایی ش��بیه اینچئون 
 اس��ت؛ اقدامی که اکثر تیم های اعزامی کش��ورمان

 انجام داده اند. 
مراسم افتتاحیه

مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره بازی های آسیایی، 
س��اعت 1۸ روز 19 سپتامبر 2014 به وقت محلی در 
ورزشگاه اصلی اینچئون برگزار می شود. مراسم در 4 

بخش و با 4 عنوان مجزا انجام می ش��ود. بخش اول با 
عنوان »آسیا از سال ها پیش« اختصاص به مراسمی 
برای معرفی قاره که��ن دارد. در بخش دوم که عنوان 
»آسیا به مالقات دریا می رود« نام دارد، جلوه های ویژه 
به نمایش درمی آید. در بخش س��وم یا همان »آس��یا 
به عنوان یک خانواده و گروه دوستان« بخشی با معرفی 
فرهنگ کشورهای گوناگون آسیا به نمایش درمی آید 
و سرانجام در قسمت پایانی با عنوان »آسیای خاص، 
آینده ای که به امروز وصل می شود« درواقع بخش دوم 

جلوه پردازی های خاص اینچئون میزبان است. 
اقامت تیم ها

49 مکان مسابقه و 4۸ مجموع تمرینی برای رقابت ها 
تدارک دیده ش��ده که 10 مجموعه ورزشی در استان 
»گیونگجی« واقع شده است. عالوه بر چونگجو و سئول، 
۸ منطقه دیگر در اینچئون هم تیم های شرکت کننده 
را می پذیرند. دهکده خاص ورزش��کاران و رسانه های 
گروهی، 3 هزار و 300 بخ��ش و 9 هزار و 560 اتاق دارد. 
استادیوم اصلی که »آسائی« نام دارد، 61 هزار و 74 نفر 
را در خود جا می دهد و مراسم افتتاحیه هم در این مکان 
انجام می شود. 30 هزار صندلی از صندلی های استادیوم، 
پس از پایان رقابت ها قابلیت جابه جای��ی دارد. بودجه 
400 میلیون دالری صرف شده برای استادیوم اصلی در 
نوع خود جالب است. استادیوم اصلی در ابتدای ساخت، 
70 هزار نفری بود و سازنده اش، همان نام آشنای طراح 

رویدادهای مهم ورزشی بود؛ شرکت پوپولوس. 
اینجا تنوع می درخشد

چهاردهمین دوره بازی های آسیایی با حضور 45 کشور 
در 36 رش��ته و 439 ماده انجام می ش��ود. مدال های 
طراحی ش��ده توس��ط کمیته المپیک آس��یا دارای 
نش��انه هایی از شهر اینچئون اس��ت. طبق گزارش ها، 
یک میلیارد و 62 میلیون دالر هزینه برگزاری رقابت ها 
شده که یک میلیارد و 39 میلیون دالر، صرف زیرساخت 
و تجهیز استادیوم ها شده است. وقتی در آوریل 2002 
اخباری مبنی بر بروز مش��کالت اقتص��ادی به خاطر 
هزینه های صورت گرفته برای میزبانی پخش ش��ده، 
باالترین مقامات اجرایی ورزش آسیا به فکر راه حلی برای 
صرفه جویی افتادند و درنهایت بهترین راه حل، کاهش 
تعداد ورزش��کاران از 2 هزار و 25 به هزار و 500 نفر بود. 
»اینجا تنوع می درخش��د« شعار اصلی رقابت هاست و 
نماد رقابت ها هم 3 عروس��ک به نام های برامه، ویچون 

و چومورو نام دارند. 
رسوایی

اگر تصور می کنید اوضاع در اینچئون به ش��دت خوب 
است، سخت در اشتباه هستید. شرکت »جی وای جی« 
کره جنوبی به خاطر رسوایی های اخیر از حضور به عنوان 
نماد افتخاری بازی ها در مراسم افتتاحیه محروم شد و 
به جای اعضای این گروه، چند میهمان دیگر جایگزین 
ش��دند. البته برخالف همیشه ش��ک و تردیدی در راه 
میزبانی اینچئون وجود نداش��ت و این ش��هر به خاطر 
برتری های همه جانبه نسبت به دهلی نو )تنها کاندیدای 
دیگر میزبانی رقابت ها( پس از س��ئول )سال 19۸6( و 
بوس��ان ) س��ال 2002( سومین ش��هر کره ای میزبان 
بزرگترین فستیوال ورزش آسیا نام گرفت. چشم آسیا 
از همان لحظه شروع رقابت ها به تکنولوژی کره جنوبی 
است؛ از جاذبه های مراس��م افتتاحیه که در ید قدرت 
این کشور است تا نظم خاص مورد انتظار از این کشور 
در طول رقابت ها و باالخره پایان خوبی که همیش��ه از 

مردمان مهربان شرق آسیا انتظار می رود. 

گفت وگو

گروه ورزش| انتخاب پرچمدار کاروان ورزش 
ایران در بازی های آسیایی در این دوره با حاشیه 
زیادی همراه نب�ود زیرا با توجه به غیبت حمید 
سوریان از کش�تی و دیرتر رسیدن ملی پوشان 
والیبال، ارجح تری�ن گزینه ب�رای پرچمداری 
بهداد س�لیمی، قوی ترین مرد جهان بود. البته 
مس�ئوالن کمیته ملی المپیک برای انتخاب او 
نیز تردید داش�تند زیرا پرچمدار ایران باید در 
روز افتتاحیه حضور داش�ته باشد، درحالی که 
بهداد س�لیمی در آخرین روزهای این بازی ها 
بای�د روی تخته برود ام�ا آمادگی ب�االی غول 
وزنه ب�رداری ایران و قطعی بودن کس�ب مدال 
طال توسط او مسئوالن را مجاب کرد تا قهرمان 
سنگین وزن المپیک لندن را برای این عنوان در 
نظر بگیرند. در ادامه گفت وگوی بهداد سلیمی را 
با »شهروند« در آستانه افتتاح رسمی بازی های 

آسیایی 2014  می خوانید: 
  در آس�تانه حض�ور در افتتاحی�ه بازی های 
خ�ودت  ش�رایط  از  داری،  ق�رار  آس�یایی 

می گویی؟
وضعی��ت آمادگی ام بس��یار خوب اس��ت و در 
بهترین شرایط قرار دارم. ماه هاست که در اردوی 
تیم ملی هس��تیم و هم��راه با س��ایر وزنه برداران 
در اردوهای داخل��ی و خارجی به س��ر می بریم. 
متاس��فانه اتفاق تلخی در آس��تانه اع��زام به این 
بازی ها برای یکی از وزنه ب��رداران رخ داد. براری، 
وزنه دس��ته 105 کیلوگرم که از آمادگی باالیی 
هم برخوردار بود، مصدوم ش��د و این بازی ها را از 

دست داد. 
 ف�ردا بای�د در مراس�م افتتاحی�ه بازی های 
آسیایی به عنوان پرچمدار کاروان ایران حاضر 

شوی، از احساست می گویی؟
احساس خوب و قشنگی اس��ت. با پرچمداری 
کاروان ایران در اینچئ��ون افتخار بزرگی نصیبم 
می شود و شاید یکی از بهترین روزهای زندگی ام 
فردا در این مراسم رقم بخورد که با پرچم کشورم 

مقابل دی��دگان میلیون ها نفر ک��ه از طرق 
مختلف مراسم را مشاهده می کنند، حرکت 
می کنم. ش��اید به جز م��دال آوری در جهان 
و المپی��ک یک��ی از آرزوهای هر ورزش��کار، 
پرچمدار کاروان کش��ورش باش��د که خدا را 

شکر من به این آرزویم رسیدم. 
 جلس�ه ای ه�م دراین ب�اره با مس�ئوالن 

داشته ای که بتوانی به شکلی خوب از پس این 
وظیفه برآیی؟

فکر نمی کنم نیازی به جلس��ه باش��د و وقتی 
مس��ئوالن نفری را به عنوان پرچم��دار انتخاب 
می کنند، یعنی او صالحی��ت الزم را برای انجام 
این وظیفه دارد. هیچ صحبت��ی دراین باره با من 
انجام نشده و امیدوارم به نحو احسن کارم را انجام 
دهم و خاطره ای خ��وب از خودم به جای بگذارم. 
فقط به دلیل حضور در مراسم افتتاحیه مجبورم 
چن��د روز زودت��ر به اینچئ��ون بروم ک��ه آن هم 
مشکلی نیست و خوشحال می شوم تا کنار سایر 

ورزشکاران باشم. 
 ب�ا وضعیتی ک�ه در کاروان 276 نف�ره ایران 
می بینی، چقدر به تکرار مق�ام چهارمی دوره 

گذشته امید داری؟
انش��اءاهلل که بتوانیم نتیجه خوب��ی بگیریم. به 
نظرم اگر تمام ورزش��کاران انگیزه الزم را داشته 
باش��ند و تم��ام تالش ش��ان را بکنند، خ��دا نیز 
پاداش شان را می دهد و می توانیم عنوان چهارمی 
دوره گذش��ته را تکرار کنیم و حتی شاید از نظر 
مدالی بهتر از دوره قبلی هم باشیم. از وضع سایر 
رش��ته ها خبر زیادی ن��دارم اما امی��دوارم تمام 

اتفاقات در بازی های آسیایی خوشایند باشد. 
 خودت 4 سال قبل نیز در این بازی ها حضور 
داشتی و مدال طال هم کسب کردی. به نظرت 
مسئوالن نسبت به دوره قبلی امکانات بهتری 

فراهم کرده اند؟
امکانات قبل از مس��ابقه که همیشه بوده و چه 
کم و چه زیاد ورزش��کاران با آن کنار آمده اند. هر 

طوری 
هس��ت تم��ام تیم ها با 

بهترین نفراتشان راهی این 
رقابت ها می شوند اما مهم بعد 
از رقابت هاس��ت که مسئوالن 

پ��اداش ورزش��کاران را به موقع 
پرداخت کنند نه مثل مسابقات 

چند  س��ال اخیرکه پ��اداش آن را 
به تازگی دریافت کردیم. متاسفانه 
برخالف دوره های گذش��ته میزان 
پاداش م��دال آوران اعالم نش��ده 
و همین ش��اید باع��ث کاهش 
انگیزه ها شود. البته ورزشکاران 
ایرانی نشان داده اند که برای 

م��ردم ت��الش می کنن��د 
و هیچ وق��ت ب��ه خاطر 

ک��م کاری  پ��اداش 
نکرده اند. 

 به عنوان س�وال 
از  م�ردم  آخ�ر 
تی�م  و  خ�ودت 
انتظار  وزنه برداری 
باالیی دارن�د. این 
توقع�ات ب�رآورده 

می شود؟
خ��ودم  درم��ورد 
بای��د بگوی��م ک��ه 

2 س��ال اس��ت از 

گفت وگوی »شهروند« با بهداد سلیمی، پرچمدار کاروان ایران

 انگیزه داشته باشیم، تکرار چهارمی سخت نیست

منتظر بهترین روز زندگی ام هستم

میادی��ن بین المللی دور 
هس��تم و ش��اید کمی به 
این دلی��ل کارم س��خت 
باش��د. البته وزنه ب��رداران 
فوق س��نگین ایران همیشه 
در آس��یا بی رقی��ب بوده اند 
اما نباید از حاال خودم را روی 
سکوی قهرمانی ببینم و مغرور 
ش��وم. تم��ام تالش��م را برای 
کس��ب دومین م��دال طالیم 
در بازی ه��ای آس��یایی انجام 
می دهم. س��ایر وزنه ب��رداران 
نیز در بهترین شرایط هستند 
و خدا را ش��کر هیچ کاستی 
وجود ن��دارد. پتانس��یل 
تمام بچه ها در حد مدال 
طال است اما همه چیز به 
روز مسابقه برمی گردد 
که چه شرایطی حاکم 
باشد. انشاءاهلل که تیم 
وزنه برداری  7نف��ره 
هم��ه ب��ا م��دال 
کش��ور  ب��ه 
بازمی گردند. 

دس��تیاران پرویز دهداری بر اردوی تیم ملی حاکم 
کرده بودند، از بازی برای تیم ملی اس��تعفا دادند. در 
تکواندو، قهرمانی ابراهیم قادری، آن هم در سرزمین 
مهد تکواندو )کره جنوبی( از اتفاقات ش��یرینی بود 

که برای کاروان ایران رخ داد. 
1990 - قهرمانی فوتبال با پروین

کاروان ورزشی ایران با کسب 4 مدال طال، 6 نقره و ۸ 
برنز و با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل، در مکان 

پنجم قرار گرفت. در کشتی آزاد، اویس مالح، بهروز 
یاری و رضا سوخته س��رایی طال، رسول خادم و آیت 
واگذاری نقره و جلیل جهانشاهی و ایوب بنی نصرت 
برن��ز گرفتن��د. در دو و میدانی هم یک برنز توس��ط 
منصور قربانی در رش��ته پرتاب دیسک به دست آمد. 
در بوکس که در ایران به تازگی رفع ممنوعیت شده 
بود، علی اصغر کاظمی نقره گرفت و سیامک ورزیده 
و ایرج کیارس��تمی س��وم ش��دند. ای��ران در جودو، 

وزنه برداری و دوچرخه سواری بی مدال ماند. بهترین 
نتیجه ام��ا در فوتبال رقم خ��ورد و تیم ملی ایران در 
بازی نهایی با س��رمربیگری علی پروین و هنرنمایی 
احمدرضا عابدزاده در ضربات پنالتی بر کره ش��مالی 
غلبه کرد. به این ترتیب، ایران پس از 16 سال مجددا 

فاتح رقابت های فوتبال در بازی های آسیایی شد. 
1994 - دوران طالیی بزرگان کشتی

در این دوره ایران با 9 مدال ط��ال، 9 نقره و ۸ برنز 

در مکان هفتم قرار گرفت. در کش��تی آزاد 6 طال، 
یک نقره و 2 برنز به دست آمد که نتایج درخشانی 
محسوب می شد. از تیم 10 نفره کشتی آزاد، 9 نفر 
مدال گرفتند و فقط غالمرضا محمدی، س��رمربی 
سابق تیم ملی کشتی آزاد ناکام ماند. نادر رحمتی، 
علی اکبرنژاد، بهروز یاری، رس��ول خادم، امیررضا 
خادم و ابراهیم مهربان، مردان طالیی تیم منصور 
برزگر بودند. مازیار فرید خمامی در کاراته، فریبرز 

عسگری در تکواندو و ایوب پورتقی فرشچی هم در 
بوکس روی سکوی قهرمانی ایستادند. در فوتبال، 
تیم اس��تانکو پوکله پوویچ از دور مسابقات حذف 
ش��د. ضربه دروازه بان بحرین به ش��کم علی دایی 
در همین مس��ابقات رخ داد و منجر به مصدومیت 
شدید او ش��د. اگر داور در آن صحنه اعالم پنالتی 
می کرد، ش��اید نتایج دیگری در آن مسابقات رقم 

می خورد. 
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