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شروع اردوی وزنه برداری با 
18 ملی پوش از 7 فروردین

معتمدی غایب 
اردوی آسیایی

ایــران ورزشــی- مرحلــه نخســت 
اردوی آماده ســازی تیــم ملــی 
وزنــه بــرداری بزرگســاالن قــرار 
اســت از روز 7 فروردیــن 1402 

در تهــران آغــاز شــود. 
اردویــی کــه اگرچــه دیرتــر از 
موعــد مقــرر )بخاطــر برگــزاری 
تکلیــف  تعییــن  و  بــات  نتخا ا
رئیــس جدیــد فدراســیون( برای 
حضــور وزنه بــرداران کشــورمان 
نــی  ما قهر ی  بت هــا قا ر ر  د
ینشــی  گز مرحله دوم  ( ســیا آ
 ) یــس ر پا  2 0 2 4 لمپیــک  ا
مــا لیســت  کلیــد می خــورد، ا
دعوتی هــای نــواب نصیرشــال 
ســرمربی جدید تیم ملی نشــان 
می دهــد کــه او با دید بــاز نفراتی 
را انتخاب کرده است که شرایط 
بهتــری بــرای حضــور در ایــن 

رقابــت معتبــر دارنــد. 
البتــه تنهــا غایب نامدار لیســت 
نصیرشــال »رســول معتمدی« 
قهرمــان طایی جهان در دســته 
وزنــی المپیکــی 102 کیلوگــرم 
اســت. امــا او نیــز قطعاً بــا صدور 
مجــوز بامانــع بــودن حضورش 
در اردو توسط پزشک معالجش 
مانعــی بــرای ملحــق شــدن بــه 
اردونشــینان آســیایی نخواهــد 

داشــت.
نــواب نصیرشــال، ســرمربی 
تیــم ملــی وزنه بــرداری اســامی 
1۸ ورزشــکار را بــرای حضــور در 
اولیــن اردوی تیــم ملــی در ســال 
جدید، اعام کرد. این اردو که از 
هفتــم فروردین در آکادمی ملی 
المپیــک دایــر می شــود، بابــت 
آماده ســازی تیــم ملی بــه جهت 
حضــور در مســابقات قهرمانــی 
آســیا اســت کــه دومیــن مرحلــه 
گزینشــی المپیک 2024 پاریس 
اســت. هجــده وزنه بــردار مدعو، 
تــا شــروع مســابقات جینجو کره 
جنوبــی در تاریخ 1۳ اردیبهشــت 
مــاه 1402 در اردو هســتند. امــا 
اعــزام بر اســاس ارتقــای آمادگی 
و ثبــت بهتریــن رکوردهــا انجــام 

می شــود. 
علــی داودی، آیــت شــریفی، 
علیرضا یوســفی، علی هاشــمی، 
مهــدی کرمــی، امیــر عزیــزی، 
سهراب مرادی، رضا دهدار، رضا 
بیرالوند، کیانوش رستمی، ایوب 
موســوی، مصطفــی جــوادی، 
فــظ  حا  ، نی ســلطا حســین 
قشــقایی، علیرضــا اســفندیاری، 
علیرضا معینی، مسعود ممیوند 
و پوریــا اکبــری، نفــرات دعــوت 
شده به اردو هستند. تنها غایب 
اردوی آسیایی »رسول معتمدی« 
است. ملی پوشی که در مسابقه 
لیگ از ناحیه آرنج دســت آسیب 
دیــد و مشــغول درمــان آســیب 
دیدگــی خــود بــود. او امــا حــاال 
تمریناتش را از ســر گرفته اســت 
و بعیــد اســت مشــکلی بــرای 
اضافه شــدن بــه اردوی آســیایی 

داشــته باشــد. 
نصیرشــال ســرمربی تیــم ملی 
ره غیبــت  ری دربــا وزنه بــردا
رســول معتمــدی در این لیســت 
می گوید: »حضور رسول در اردو 
بــا توجــه بــه آســیب دیدگی کــه 
داشــت، منــوط بــه نظــر و مجــوز 
پزشــک متخصــص او اســت. 
بنابرایــن اگــر از نظــر پزشــکی 
مشــکلی برای معتمدی نباشــد، 
او نیــز بــه جمــع اردونشــینان 

ملحــق می شــود.«
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بعد از خدا، علیرضا استکی به کمکم آمد

امیر علی اکبری: میان مرگ و زندگی، 
زندگی نصیبم شد

هنوز هم حسرت UFC را می خورم
یکی از اســتثناهای ورزش ایران امیرعلی اکبری اســت. چهره اســتثنایی در کشــتی فرنگی با بدبیاری از کورس قهرمانی در کشــتی فرنگی خارج شــد و مســیرش به MMA افتاد. شــاید هم از شــانس این ورزش تازه وارد 
بود که به یکباره چهره درخشــانی مثل امیر علی اکبری مســیرش به آن افتاد و حاال امیر اســت و درخشــش های بی نظیر در ورزشــی که حاال طرفداران زیادی را در ایران پیدا کرده اســت. درخشــش امیر در این ورزش 
میکــس ترکیبــی بــه حــدی زیــاد بــود کــه نامــش هــم با آن عجین شــده و شــاید خیلی ها اصالً امیر با  MMA می شناســند. در آخرین روزهای ســال 1401 به ســراغ این نابغــه ورزش رفتیم تا از او درباره این ســال فوق العاده 

خوب بپرســیم. ســالی که دوباره امیر را بعد از دو شکســت بد و کنســل شــدن چند مســابقه و بعد هم کنســل شــدن قراردادش با مهم ترین لیگ مســابقات میکس یعنی  UFCبه ورزش برگرداند.

برای ماها که از قشر 
فقیر و بی امکانات 

جامعه هستیم، 
خانواده مهم ترین 

دارایی است و در 
تمام این روزهای 
سخت خانواده را 
در کنارم دیدم و 

انگیزه گرفتم. البته 
اول باید خدا به آدم 
نظر داشته باشد اما 
بعد از لطف خدا این 
خانواده هست که 

نقش تعیین کننده 
دارد

خواست خدا بود که 
دوباره به کورس قهرمانی 

برگشتیم. البته برای اینکه این 
بردها به دست بیاید؛ 3 الی 4 کمپ 

تمرینی در روسیه  و امارات برگزار کردم 
که خیلی به من کمک کرد. همه  آدم های 

خوب دوباره کنارم جمع شدند. مربی 
بدنساز فوق ا لعاده خوبی داشتم؛ 

سجاد کشاورز که واقعًا به من 
در این دو بردی که به دست 

آوردم؛ کمک زیادی کرد

 محسن وظیفه
روزنامه نگار

به آخرین روزهای سال 1401 
رسیدیم و ظاهراً امسال برای امیر 
علی اکبری سال بسیار خوبی بود.

 بـــه لحـــاظ ورزشـــی ســـال بدی بـــود اما به 
طـــور کلی ســـال خوبـــی نبود و امـــروز هم 
کـــه مردم را در ســـطح شـــهر می بینیم به 
وضـــوح مشـــخص اســـت که حـــال مردم 

خوب نیست.
ولی بازگشت شکوهمندانه ای 

داشتی.
ورزش همیشـــه بـــاال و پایین های زیادی 
داشـــته و من هم پایینـــش را دیدم و هم 
بـــاالی آن  را ولـــی بـــه لطـــف خـــدا االن در 
قســـمت خـــوب آن قـــرار دارم. نـــه هنگام 
پاییـــن بـــودن ناامیـــد شـــدم و نـــه االن که 
دوبـــاره بـــه کـــورس برگشـــتم بـــه خـــودم 

غره شدم.
تقریباً چهار سال سخت اما متفاوت 

داشتی. دو شکست بد و دو برد 
خوب؛ که با همین دو برد هم دوباره 

در اوج قرار گرفتی.
بعـــد از تقریبـــاً ســـه ســـال و نیـــم بدبیاری 
دوبـــاره خدا به من رو کـــرد. در این مدت 
2 قـــرارداد بـــزرگ کنســـل شـــد و شـــرایط 

فوق العاده سخت بود.

UFC مهم ترین قراردادی بود که 
لغو شد.

یکی از این قراردادها مربوط به UFC بود 
اما در این سه سال و نیم عاوه بر این دو 
قرارداد بزرگ و مهم 7 الی ۸ مسابقه هم 
کنســـل شـــد و دو باخت بد هم در همین 
مدت رقم خورد که کلی دردســـر برای ما 

به وجود آورد.
ولی بعد از این همه مشکل دوباره 

اوج گرفتی.
خـــدا بـــه مـــا رو کـــرد؛ علـــی آقـــای اســـتکی 
برگشت و هم تجربه اش و هم انرژی که 
بـــه مـــن منتقل کرد، کمک کـــرد تا بتوانم 

دوباره اوج بگیرم.
شاید قابل باور نبود که بعد از آن 

جدایی دوباره با هم همکاری کنید.
مشکلی با هم نداشتیم اما در آن مقطع 
تصمیم گرفتیم که از هم جدا کار کنیم. 
بـــا علـــی آقا صحبـــت کردم که قبـــول کرد 
برگردد و از همان روز اول برگشـــتش هم 
کلـــی بـــه من انرژی مثبـــت داد و به لحاظ 

روحی خیلی کمکم کرد.

بعد از بازگشت علی استکی دوباره 
استارت بردها زده شد؟

بله. خواست خدا بود که دوباره به کورس 
قهرمانی برگشتیم. البته برای اینکه این 
بردهـــا بـــه دســـت بیایـــد؛ ۳ الـــی 4 کمپ 
تمرینی در روسیه  و امارات برگزار کردم 
که خیلی به من کمک کرد. همه  آدم های 
خـــوب دوبـــاره کنارم جمع شـــدند. مربی 
بدنساز فوق ا لعاده خوبی داشتم؛ سجاد 
کشـــاورز که واقعاً به من در این دو بردی 

که به دست آوردم؛ کمک زیادی کرد.
عالوه بر آقای استکی و مربی 
بدنساز از مربی دیگری کمک 

گرفتی؟
بلـــه مربـــی جوجیتســـو حامـــد جراحـــی را 
هـــم کنارم داشـــتم امـــا علیرضا اســـتکی 
بـــه مـــن فوق العـــاده کمـــک کـــرد. بعـــد از 
خدا، اســـتکی به من کمک کرد تا بتوانم 

برگردم.  
حاال که به سطح اول برگشتی، از 

برنامه سال آینده بگو، چه در پیش 
داری؟

بعد از دو باختی که آوردم و البته کنسلی 
چند تا مسابقات کمی از کورس قهرمانی 
عقب افتادم اما این دو برد اخیر خیلی به 
من کمک کرد که بتوانم دوباره به سطح 

اول برگردم.
به نظر حریف سختی داشته باشی؟

بـــا توجـــه بـــه دو بردی که پشـــت ســـرهم 
مقابـــل نفـــرات بـــاالی وان داشـــتم بـــه 
احتمال زیاد یکی از مدعیان وان را برای 
مبارزه مقابل من می گذارند. 4 الی 5 نفر 
هســـتند کـــه خیلـــی خوبند و بـــه احتمال 
زیـــاد بایـــد با یکـــی از این نفرات مســـابقه 
بدهم. حاال منتظر هستم که وان درباره 
این مسابقه اظهارنظر کند اما اینکه چه 
زمانـــی و بـــه چه شـــکلی هنوز مشـــخص 
نیســـت. نفـــرات اول تـــا پنجـــم وان همـــه 
مدعـــی هســـتند و حتمـــاً مســـابقه بعدی 

هم خیلی سخت می شود.
به عنوان یک ورزشکار روزهای 

سخت کم نداشتی. بعد از 
ماجراهایی که در کشتی برای تو 

پیش آمد به یکباره سر از MMA و 

البته اینجا هم سختی کم نکشیدی. 
چطور از این مشکالت خالصی 

پیدا کردی؟
بعضـــی روزهـــا بـــه حـــدی ســـخت بـــود که 
احســـاس می کـــردم میان مـــرگ و زندگی 
گیر کرده ام اما دوباره زندگی نصیبم شد. 
این لطف بزرگ خدا به من بوده و همیشه 

بابت این لطفش شاکرم.
از مرگ و زندگی رهایی پیدا کردی و 

دوباره به اوج قهرمانی رسیدی؟
همـــه این روزهـــای خوبـــم را می بینند اما 
با یک شکســـت و یـــک ناکامی همه چیز 
تغییر می کند. برای ماها که از قشر فقیر 
و بی امکانـــات جامعه هســـتیم، خانواده 
مهم تریـــن دارایـــی اســـت و در تمـــام این 
روزهای سخت خانواده را در کنارم دیدم 
و انگیزه گرفتم. البته اول باید خدا به آدم 
نظر داشته باشد اما بعد از لطف خدا این 
خانواده هســـت که نقـــش تعیین کننده 
دارد. اینکه خانواده کی و چطور حمایت 
کند، بســـیار مهم و تعیین کننده  اســـت و 
خوشبختانه درباره من این موهبت الهی 
نصیبم شد که خانواده ام تمام قد کنارم 
ایســـتادند. روزهایـــی کـــه مـــن در ورزش 
گذراندم واقعاً سخت و دشوار بود؛ تقریباً 

تمام عمرم را در ورزش بودم.
مدال تاریخی در کشتی و بعد هم 

معرفی MMA به عالقه مندان این 
ورزش در ایران.

لطف خدا و ائمه بود که باعث معرفی این 
ورزش در ایـــران شـــدم. بـــرای ایـــن ورزش 
خیلی عذاب و سختی کشیدم. در غربت 
چند ســـال به تنهایی تمرین کردم و حاال 
خدا را شـــکر که این ورزش به ایران آمده 

و حاال کلی هم طرفدار دارد.
برای عالقه مندان به این رشته که 

کم هم نیستند، چه پیشنهادی 
داری؟

توصیـــه می کنـــم که عاقه منـــدان به این 
ورزش ســـه رشته را خیلی جدی پیگیری 
کننـــد و کامـــاً اصولـــی یـــاد بگیرنـــد و بعد 
میکـــس آنهـــا را هم در این مســـابقات به 
نمایش بگذارند. رشته اول که خیلی مهم 
اســـت، کیگ بوکسینگ است و بعد هم 
کشـــتی و جوجیتسو گراپلینگ را باید یاد 
بگیرند. این ســـه تـــا خفن ترین و بهترین 
ورزش ها برای موفقیت در MMA است.

یک سال پیش بحث های زیادی 
بود که بعد از دو باخت دیگر شاید 

برنگردی.
خـــب روزهـــا ســـخت و دشـــوار برایـــم 
می گذشـــت. در اوج بـــودم امـــا بـــه یکباره 
همـــه  چیـــز به هـــم ریخت. شـــایعات هم 
بیشـــتر از هر چیز دیگری به من آســـیب 
مـــی زد امـــا بـــا تصمیماتـــی کـــه گرفتـــم 
توانستم خودم را جمع و جور کنم و یکی 
از روزهایـــی که برایم حکم مرگ و زندگی 
داشت همین لحظات بود اما خدا را شکر 

خوب از این بحران عبور کردم.
و حاال که برگشتی تا کجا می خواهی 

ادامه بدهی؟
مـــن راه نرفتـــه زیـــاد دارم. هنـــوز خیلی از 
خواسته  هایم مانده که می خواهم تاش 
کنـــم بـــه آنهـــا برســـم. ایـــن ورزش هم بی 
رکـــورد و هـــم غیر قابل پیش بینی اســـت. 
شرط سنی هم ندارد و تا جایی که بتوانم 
ادامـــه می دهـــم تا بتوانم وقتـــی از ورزش 

می روم به تمام خواسته هایم برسم.
حتماً مهم ترین خواسته و آرزو هم 

حضور در UFC است؟
بله. یکی از خواســـته هایم تجربه حضور 
در UFC اســـت کـــه هنـــوز هم حســـرت از 

دست دادن آن را می خورم.
هیچ وقت مشخص نشد که چرا 
قراردادی به این مهمی با چنین 

لیگ معتبری به هم خورد؟
مشکات ویزایی و البته یکسری مسائل 
کـــه شـــاید االن قابـــل بیـــان نباشـــد، مانع 
انجـــام آن شـــد اما حاال تـــاش دارم که به 
آن برسم. کل زندگی ام در ورزش گذشته 
و می خواهـــم کـــه بـــه شـــکل ایده آلـــی از 

ورزش بروم.


