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ورزش

 شماره 1152
 شنبه  10آذر 1397

گفتگو با تنها سیرجانی عضو تیم منتخب قدرتی ایران ،حاضر در رقابت های دبی

مبارزه ایرانی ها با
قدرتیکارهای  11کشور

مس�ابقات بین المللی قویترین مردان با ش�رکت 12
کش�ور از پنجش�نبه این هفت�ه  15 -آذر  -در دبی
برگزار میشود .در این مسابقات که تیم منتخب ایران
نیز ش�رکت خواهد داش�ت عظیم دیان�ی قدرتیکار
س�یرجانی وزن  95کیلوگ�رم ،تیم  6نف�ره ایران را
همراهی میکند.
این ورزشکار سیرجانی از زمانی که به ورزش قدرتی
روی آورده موفقیتهای زیادی در مسابقات مختلف
درس�طح کشور داش�ته اس�ت .دیانی اینک فرصت
یافته ش�انس خودش را به هم�راه تیم منتخب ایران
به مربیگری کریم طالشی در یک مسابقه بینالمللی
در حضور قدرتیکاران  12کش�ور دیگر امتحان کند.
جزئیات بیشتر این مسابقات بین المللی را در گفتگو
با این ورزشکار همشهری جویا شدیم.
***
◄آقای دیانی چه شد به عضویت تیم منتخب ایران
برای مسابقات دبی درآمدید؟
بهنام خدا .من از روزی که وارد این رش��ته شدم چشمانداز

مسابقات خارج از کشور را برای خودم تصور کردم و واقعاً از
همان ابتدا آرزو داشتم با قهرمانی در وزن خودم در ایران در
مسابقات بینالمللی شرکت کنم که به لطف خدا این توفیق
به دست آمد.
◄مسابقات از کی شروع می شود؟
از آخر این هفته  15آذر .طبق برنامه روزهای  16و  17آذر
مسابقه داریم.
◄چندت�ا از کش�ورها حض�ور دارند و با چ�ه تعداد
قدرتیکار؟
آنطور که قب ً
ال اعالم ش��ده  12کشور و هر کدام با  6قدرتی
کار حضور دارند .از ایران هم  6ورزشکار شرکت میکنند و
من جزو آن  6نفر هستم.
◄چرا  6نفر .معیار این عدد برای شرکت در مسابقات
چیست؟
مس��ابقات در سه رشته قدرتی ،بدنس��ازی و پرورش اندام
صورت میگیرد که از هر کدام این رش��تهها  2نفر انتخاب
و اعزام میش��وند .برای همین از هر کشور  6شرکت کننده
بیشتر نیست.

◄جز شما از استان کرمان کسی در تیم ایران هست؟
خیر من تنها ش��رکت کننده هستم البته برای اولین بار در
این رش��ته و این وزن یک نفر از استان در اینگونه مسابقات
حضور پیدا میکند.
◄اردوی تدارکاتی هم داشتهاید؟
بله تمرینات زیادی داش��تیم در اردوی شهریار تهران که از
سوی کمیته کمیته قویترین مردان فدراسیون هفته پیش
برگزار شد.
◄چق�در به موفقی�ت خودت و یا تیم ای�ران در این
مسابقات امیدوار هستی؟

ما آمادگ��ی خوبی پیدا کردهایم .آنجا ه��م تالش خودمان
را میکنی��م و امیدواریم که با دس��ت پر برگردیم .همینجا
الزم میدانم از مس��ئوالن کمیته قویترین مردان کش��ور
و همچنین مس��ئوالن کمیته قوی ترین مردان اس��تان که
مسئولیتش با آقای حسین شیبانی همشهری خودمان که
زحمات زیادی برای آمادهسازی تیم داشتهاند تشکر کنم.
◄ش�ما از کی وارد این رشته ش�دید و چه سوابقی
دارید؟
من ابتدا در رش��ته کاراته و کیوکوشین فعالیت داشتم ولی
از  24سالگی با نظر برادر بزرگترم فرهاد که خودش در این
رش��ته سرآمد بود به جمع قدرتیها آمدم .با حمایت ایشان
و آقای ش��یبانی و همچنین آقای پورش��اه نظری که مربی
ام بودند و آقای مصطفی جهانش��اهی که مشوق همیشگی
من بودند و همراهی خانواده طی این س��الها موفقیتهای
زیادی در مس��ابقات قهرمانی شهرس��تان ،استان و جنوب
کش��ور همچنین مسابقات غرب کشور طی سالهای  95تا
اآلن که بس��یاری اینها با داوری آقای خودنگاه داور شناخته
شده ایرانی برگزار ش��د بهدست آوردم که الزم میدانم از
همه این عزیزان تشکر کنم.
◄به کدام قدرتیکارهای ایران و جهان عالقه دارید و
سبک آنها را میپسندید؟
در ای��ران که ورزش کاران بهنامی داری��م ولی من به رفتار
پهلوانی رامین فرج نژاد و محمدعزت پور بیشتر عالقه دارم و
در جهان نیز « ادیهال» قهرمان سنگین وزن جهان الگوی
ورزشی خوبی برای این رشته ورزشی است.
◄معموالً ش�رایط یک قدرتی کار برای حضور مداوم
در این رشته چگونه باید باشد؟
ورزش��کارانی از این نوع ،همیشه باید آماده باشند .این یک
ورزش حرف��های اس��ت و قدرتیکارها هم بای��د به آن نگاه

حرفهای داشته باشند .یعنی همیشه خودشان را در شرایط
مس��ابقه نگه دارند که آن هم جز با تمرین و تالش میس��ر
نیست.
◄خودتان اینگونه هستید؟
بله این ورزش جزو زندگی من ش��ده است .اصوالً این رشته
ورزشی با وجود همه سختیهایش عشق خاصی دارد که اگر
واردش بشوی نمیتوانی کنارش بگذاری.
◄در سیرجان شرایط این رشته چگونه است؟
خوب اس��ت بخصوص در امیرآباد و دارستان که فع ً
ال مهد
این رشته شده .بس��یاری از ورزشکاران قدرتیکار از همین
منطقه برخواستهاند .در س��یرجان باشگاههای زیادی روی
بدنس��ازی کار میکنند .خود من هم در نجفش��هر باشگاه
بدنسازی دارم و فکر میکنم برای تقویت این رشتهها یعنی
بدنس��ازی ،قدرتی ،زیباییاندام و همینطور پاورلیفتینگ و
سایر رشتههای مرتبط با توجه به اینکه عالقهمندان زیادی
در س��یرجان دارند اگر از جانب دس��تگاه ورزش حمایت و
زمینه برگزاری مس��ابقات مختلف کشوری و استانی برگزار
شود مطمئن هس��تم با توجه به جذابیتی که دارد ،جوانان
را ب��ه جای ناهنجاریهای اجتماعی به این س��مت و س��و
میکشاند و نتیجه خوبی هم برای آنها و هم جامعه دارد.

گفتگو با خانم ها روح االمینی و جهانشاهی پیرامون رشته ورزشی و پرطرفدار هاپکیدو

درخشش بانوان هاپکیدو کار سیرجانی در مسابقات قهرمانی کشور
 امکان آموزش این رشته برای بانوان در سیرجان فراهم شده است

 در مسابقات هاپکیدو که اخیرا ً در استان گلستان برگزار شد بانوان سیرجانی  11مدال طال ،نقره و برنز دریافت کردند

| سعیده جهانشاهی نسب |

| نسیم روحاالمینی |

گ�روه ورزش :حض�ور زن�ان در رش�تههای
مختل�ف ورزش�ی و تلاش ب�رای کس�ب
موفقیته�ا و افتخارات مل�ی و جهانی که
زمانی رویاهایی مردانه محس�وب میش�د
نشانگر تغییر بیشتر نگاه جنسیتی به مقوله
ورزش است .زنان امروز با حضور گسترده و
انگیزه باال در میادین ورزشی ثابت کردهاند
میتوانن�د از پ�س بس�یاری از ورزش ها و
چالشه�ای آن برآیند .رش�تههای رزمی و
دفاع شخصی نیز از جمله رشتههایی هستند
که اگر روزی فقط در تصاحب مردان بودند اما
امروز زنان نیز در آنها خوش میدرخشند و
حتی صاحب مقام و رتبه بینالمللی و جهانی
در آن ش�ده و به موفقیتهای بزرگی دست
پیدا می کنند.

نس�یم روح االمینی مربی و نماینده رش�ته
هاپکی�دو در اس�تان کرم�ان و س�عیده
جهانشاهی نسب قهرمان مسابقات کشوری
و صاح�ب م�دال طالی ای�ن رش�ته از آن
جملهاند .رش�ته ورزشی ،هاپکیدو از جمله
رش�تههای رزمی و دفاع ش�خصی است که
مورد اس�تقبال بانوان قرار گرفته و با حضور
آنها رشد چش�مگیری نیز داش�ته است.
در گفتگوی حاضر ب�ا این دو بانوی قهرمان
از جزئیات بیش�تر موفقیتهای آنان مطلع
شدیم.
***
◄خانم روح االمینی بهعنوان اولین س�ؤال
لطف ًا قدری در مورد رشته هاپکیدو بگوئید؟
هاپکیدو یک ورزش کرهای است .به نوعی میتوان
گفت مکمل رش��ته تکواندو است .هاپکیدو عالوه
ب��ر تمام ضربات و تکنیکهای رزم��ی دارای دفاع
شخصی بسیار کاملی اس��ت یعنی میشود گفت
بهترین دفاع ش��خصی در میان رش��تههای رزمی
مربوط به هاپکیدو اس��ت که حت��ی ورزش رزمی
پلیس نیز نامیده میش��ود .در این رشته عالوه بر

مربی ارزشمند بسکتبال

سرکار خانم مهسا محمدزمانی افشار

موفقیت چشمگیرت در دوره مربیگری درجه یک بسکتبال مایهی
فخر خانواده و الهام بخش بانوان سرزمینمان است.
به امید درخشش روزافزونت

خواهرزادهات سام

سرکار خانم

مینا بلندگرامی

کس�ب مقام اول کشوری در رش�ته ورزشی هاپکیدو
را تبریک گفت�ه ،از خداوند متعال موفقیت روزافزون
برایت آرزومندم.

همسرت

دفاع ش��خصی ،استفاده از س�لاح نیز در آن بسیار
حرفهای است .سالحهای این ورزش شامل چوب،
نانچیکو ،سانچیکو و سالح های سنتی کره است.
تکنیکهای گالویزی به شکل بسیار پیشرفته در
این ورزش وجود دارد .البته این ورزش شاخههای
مختلف��ی دارد اما ش��اخهای که م��ا کار میکنیم
هاپکیدو  WHFاس��ت که رئیس سبک آن استاد
یزدیزاده هستند.
◄از چه زمانی این رشته در سیرجان آموزش
داده میشود؟
از قبل آقایان در این رشته در سیرجان کار کردهاند
ولی برای زنان از اوایل تیر امس��ال من نمایندگی
این رشته را در اس��تان کرمان گرفتم و این رشته
را برای بانوان در س��یرجان پایهگزاری کردم .البته
س��الها ورزش تکوان��دو را انج��ام دادهام و دان 3
تکوان��دو را دارم ولی برای اولین بار موفق ش��دم با
اخذ نمایندگی آن ،خانمها را به س��مت این رشته
پرطرفداربکشانیم.
◄چه ویژگیها و یا جذابیتهایی در رش�ته
هاپکی�دو وج�ود دارد که ش�ما توانس�تید
خانمهای عالقهمند را به این سمت بکشانید؟

میناجان
موفقیت در آرزوها ،نس�بت مستقیم با قدرت اراده ما
دارد .اراده قابل تقدیر ش�ما موفقیتتان را در کس�ب
مقام اول کشوری مسابقات رزمی هاپکیدو را تضمین
کرد .موفقیتتان مستدام.

مهدی و مهال

سرکار خانم مینا بلندگرامی
کسب مقام اول کشوری مسابقات رزمی هاپکیدو را صمیمانه
تبری�ک عرض می نماییم ،آرزومن�د موفقیت های پی در پی
شما هستیم.

نماینده رزمی استان کرمان
استاد شیبانی و استاد روح االمینی

من بهعنوان کس��ی که  14سال تکواندو کار کرده
اس��ت و آشنایی کامل با این رشته دارد باید بگویم
هاپکیدو به واس��طه اُفتها و ضربات و سالحهایی
ک��ه دارد ف��رد را به ح��دی از توانمن��دی در دفاع
شخصی میرساند که میتواند کمترین آسیب را در
درگیریها و حوادث داشته باشد .در واقع هاپکیدو
یک رش��تهی کاربردی اس��ت نه صرفاً یک رش��ته
ورزشی نمایشی که در مس��ابقات قابل ارائه است.
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد هاپکیدو این است
ک��ه ارتباط چندانی به وزن و قد ف��رد ندارد و حتا
یک کودک  10ساله نیز با فراگیری فنون و تکنیک
های این رش��ته میتوان��د از خودش در مقابل یک
بزرگسال دفاع کند .بههمین دلیل محدویت سنی
برای ش��رکت در کالسهای هاپکیدو وجود ندارد و
در عین حال جذابیتهای خاص خودش را دارد.
◄در حال حاضر در کدام باشگاهها به آموزش
این رشته میپردازید؟
در حال حاضر در باشگاه هیربد در خیابان ولی عصر
ابتدای ابومسلم و باشگاه حوزه شهید بهشتی بعد از
پل دفاع مقدس در مکی آباد به آموزش این رشته
به هنرجویان مشغولم.
◄لطف� ًا در م�ورد موفقیتهایی ک�ه در این
رشته تاکنون کسب کردهاید هم بگوئید؟
در مسابقات کوماندویی کشور که در تهران برگزار

ش��د با  5نفر ش��رکت کردیم و  4مدال طال و یک
نقره کسب کردیم .هفته قبل هم در مسابقاتی که
ب��ا حض��ور  253نفر در قالب  11تیم از  8اس��تان
در استان گلس��تان برگزار شد  5مدال طال کسب
کردی��م .ای��ن مدالها توس��ط خانمها س��عیده
جهانش��اهی ،نازنین زهرا چهارگنبدی محمودی،
زهرا صفیپ��ور ،مینا بلند گرامی و فاطمه حیدری
کس��ب شد .خانمها فاطمه اس��فندیارپور ،فاطمه
یاراحمدی و زهره عباس��ی نیز مدال نقره کس��ب
کردند و س��ه مدال برنز هم توس��ط خانمها مریم
جوان ،رقیه بنیاس��دی و ملیکا مکیآبادی بدست
آمد که در نوع خود موفقیت بزرگی برای خانمهای
عالقمند این رشته محسوب میشود.
◄مشکالت و موانعی هم در این راه دارید؟
بله متأس��فانه کمب��ود امکان��ات و از طرفی عدم
حمایت مس��ئوالن و هئیت رزمی و اداره ورزش و
جوانان مشکل اصلی ماست .بچهها تمام هزینهها
را خودش��ان پرداخت کردند و بعضی از خانوادهها
به سختی هزینه اعزام فرزندانشان را فراهم کردند
و برای من جای تأسف است که بگویم چندین نفر
از استعدادهای درخشان سیرجان بهدلیل مشکالت
مالی ،علیرغم انتخاب شدنش��ان برای مس��ابقات
کشوری نتوانستند در مسابقات شرکت کنند .کاش
شرایطی فراهم میشد که بتوانیم برای استعدادهای

همکار ارجمند

جناب آقاي یحیی بدري
پیروزي افتخار آمیز فرزندتان محمد پارسا بدري و کسب مقام

نخست در مس�ابقات قهرماني هانش�ي کاپ اروپا بلغارستان
 ٢٠١٨را به شما و خانواده تبریک عرض نموده و توفیق روز به

روز این عزیز را از درگاه خداوند آرزومندیم.

روابط عمومي

شرکت گهر کاو گام سیرجان

ش��هرمان حامی پیدا کنیم و خیلی بیش��تر از این
درخشش آنها در مسابقات جهانی را شاهد باشیم.
و در پایان تش��کر میکنم از رئیس س��بک استان
کرمان اس��تاد ش��یبانی که پیگیر برگزاری مراسم
استقبال برای بچهها بودند.
  از طالی تهران تا طالی گرگان
◄خانم س�عیده جهانشاهی نس�ب شما از
دالیل عالقهمندیتان به این رشته بگویید؟
م��ن قبل از آش��نایی ب��ا ورزش هاپکی��دو مدتی
تکواندو کار میکردم .اما همانطور که استادم خانم
روحاالمینی توضی��ح دادند به دلی��ل ویژگیهای
خاص هاپکیدو و تکنیکها و فن��ون کاربردی آن
عالقهمند به این رشته شدم.
◄چه مقامهایی تاکنون در این رشته کسب
کردهاید؟
در مسابقات کشوری کوماندو که در ابتدای امسال
در تهران برگزار شد توانستم مدال طال کسب کنم.
همچنین در مسابقات کشوری گلستان که اخیرا ً
در شهر گرگان برگزار شد هم مقام اول را بهدست
آوردم ک��ه ج��ا دارد این موفقیته��ا را که نتیجه
زحمات و راهنماییهای استادم خانم روح االمینی
است به ایشان تبریک بگویم و تشکر ویژهای هم از
خانوادهام داشته باشم که همواره مشوق من در امر
ورزش بودهاند.
◄این که میگوئید این رشته کاربردی است
ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
هاپکی��دو دارای تکنیکها و اُفتهایی اس��ت که
توانمندی در آنها سبب می شود بتوانید از خودتان
در حادثهها و نزاعها دفاع کنید .مش��خصهی مهم
این تکنیکها این است که به گونهای طراحی شده
ک��ه فرد از نیروی فرد مهاجم ب��رای ضربه زدن به
خودش استفاده میکند و این باعث میشود خانمها
و کودکان که بالطبع نیروی قدرتی کمتری نسبت
به م��ردان دارند بتواند با اج��رای آنی تکنیکها از
خودشان دفاع کنند و کمترین آسیب را ببینند.
◄توصیه ش�ما به دختران عالقهمند ورزش
برای آموزش این رشته چیست؟
همانطور که گفته ش��د این رشته هم ورزشی
اس��ت و هم برای آموزش دفاع شخصی خیلی
با اهمیت اس��ت و شاید دلیل جاذبه این رشته
همین اس��ت .بنابراین توصیه میکنم خانمها
ب��ه این رش��ته گرایش پیدا کن��د و از امکان
آموزش آن که در سیرجان فراهم شده حداکثر
استفاده را ببرند.

جناب آقای

محمدرضا

زیدآبادینژاد
انتخاب شایس�ته ش�ما را به
ریاس�ت بانک ملی ش�عبه بازار س�یرجان تبریک
ع�رض نموده ،توفی�ق و س�ربلندی جنابعالی را از
خداوند متعال آرزومندم.

شیرینی سرای آران  -رضا آران

