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تکواندو قهرمانی جهان
در بلغارستان

یک طال و یک نقره
برای ایران

سیدشهرام هروی :انگیزه زیادی برای درخشش در قونیه داریم

تهدیدها را به فرصت تبدیل کردیم

قطعــا ًاگــر بخواهیــم در بیــن تیمهــای ملــی و رشــتههای ورزشــی مختلــف کــه در ورزش ایران ،همچنین عرصههای مختلف بینالمللی موفقترین لیدرها و ســرمربیان وطنی را گزینش کرده و قدردان آنها باشــیم ،یکی از این مربیان دلســوز،
فهیم و بادانش حتما ً«ســید شــهرام هروی» ســرمربی تیم ملی کاراته خواهد بود .مربی که هرآنچه در توان دارد بیمنت برای کاراته و ملیپوشــان این رشــته گذاشــته اســت .هروی بعد از اینکه کاراته در ســال گذشــته چند تورنمنت مهم و
ارزشمند بینالمللی را از دست داد و در آن حضور نداشت ،در آستانه اعزام کاروان ورزش ایران به بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی خیلی امیدوار است که تیمش نتیجهای درخشان و تاریخی را در قونیه برای ورزش کشور ثبت کند.

رضا عباسپور

@rez7462

برای درخشــش در قونیه پر از
انگیزهایم

سیدشــهرام هــروی در خصــوص
شــرایط تیمــش بــرای حضــور در
باز یهــای همبســتگی کشــورهای
اســامی میگویــد« :پــس از اینکــه
حضــور در چنــد مســابقه مهــم و
ارزشــمند کاراتهوان در سال گذشته
را از دســت دادیــم ،بواقــع از رقبــای
قدرتمنــد خــود اندکی عقــب افتادیم
امــا ســعی کردیم با اردوهــای داخلی
و انتخابیهایــی کــه داشــتیم ایــن
عقبافتادگــی را جبــران کنیــم.
االن هم در سال جدید  4مسابقه مهم

بینالمللــی (باز یهــای همبســتگی،
کاراتهوان آذربایجان ،کاراتهوان سری آ
ترکیه و قهرمانی آسیا) را پیش رو داریم
کــه بازیهــای همبســتگی کشــورهای
اســامی اولیــن تورنمنتــی اســت کــه
پیــش روی مــا قــرار گرفته اســت.
ملــی پوشــان مــا االن بعــد از ســپری
کــردن چنــد مرحلــه اردوی خــوب و
باکیفیــت ،همینطــور رقابت انتخابی
در شــرایط ایدهآلــی بــه ســر میبرنــد
و مــا را بــه آینــده بســیار امیــدوار
میکننــد .
مهمتریــن ویژگــی تیــم ملــی کاراتــه
و ملــی پوشــانم ایــن اســت کــه آنهــا
انگیــزه فو قالعــاده باالیــی بــرای
درخشــش در بازیهــای همبســتگی
دارند و همقسم شدند تا یک نتیجه
درخشــان در کارنامــه کاراتــه ایــران

بهجــا بگذارنــد.
بــه امیــد خــدا مــا در باز یهــای
همبستگی کشورهای اسالمی چراغ
مــدالآوری کاراتــه را در ســال جدیــد
روشــن خواهیم کرد .این اتفاق قطعا ً
انگیزهای میشــود به جهت پیشــبرد
هرچــه بهتــر باقــی برنامههایمــان در
مســیر پیــش رو».

بهدنبال خوشرنگترین
مدالها در قونیه هســتیم

ســرمربی تیــم ملــی کاراتــه ادامــه
میدهــد« :بچههــا از نظــر فنــی و
روحــی و روانــی در شــرایط ایدهآلــی
قــرار گرفتنــد و شــرایط مــا بســیار
مناســب اســت.
کمیتــه ملــی المپیــک ،مــا و تیــم
مد یر یتــی فد ر ا ســیو ن کا ر ا تــه

هرآنچــه در تــوان داشــتیم بــه کار
گرفتیــم تــا در بهترین حالــت ممکن
بچههــای کاراتــه ایــران را بــرای
حضــوری درخشــان در رقابتهــای
همبســتگی کشــورهای اســامی و
ســایر تورنمنتهــای پیــش رو مهیــا
کنیــم .
امیدواریــم همیــن رونــد و شــرایط
خــوب و ایــدهآل را بتوانیــم تا روزهای
 26و  27مــرداد حفــظ کنیم و بچهها
در روز مســابقه خــوش بدرخشــند
و قشــنگترین مدالهــا را بــرای مــا و
کاروان کشــورمان کســب کننــد .بــه
نظــرم شــاگردانم اگــر بتواننــد از نظر
ذهنــی خودشــان را بــرای مســابقه
مهیــا کننــد ،هیــچ کــم و کاســتی از
لحــاظ بدنــی و فنــی در مبــارزات خود
نخواهنــد داشــت».

روز مســابقه خودمان باشیم،
حریــف نداریم

سیدشــهرام هــروی تأکیــد دارد:
«در طــول ســالهایی کــه ســرمربی
تیــم ملــی کاراتــه بــودم ،همیشــه
از خــدای خــودم خواســتم کــه ملــی
پوشــان کاراتــه در روزی کــه مســابقه
دارنــد دقیقــا ً همانــی باشــند کــه در
تمرینــات بودند چون اگــر آنها همان
طور شــجاعانه و با فکــر مبارزه کنند،
دیگــر هیچ حریفی در دنیا نمیتواند
پیش رویشــان مقاومت و ایستادگی
کنــد.
در کل بــه ایــن معتقدم هــر نتیجهای
هــم در مســابقات پیــش رو برایمــان
رقــم بخــورد ،قطعــا ًارزشــمند اســت،
چــون تمــام توانمان را بــرای موفقیت
در بازیهــای قونیــه گذاشــتیم».

ZOOM
اگر احیانًا در بازیهای
همبستگینتیجهایکه
میخواهیم و روی آن
تمرکز کردیم رخ نداد،
مهم نیست ،زیرا ما باید
از آن درس بگیریم و
پس از بازگشت روی نقاط
ضعف خود کار کنیم تا
تجربیات تلخ و شکستها
را به فرصتهای طالیی در
آیندهتبدیلکنیم.حقیقتًا
بهعنوان سرمربی از تک
یام
ههایم راض 
تک بچ 
و امیدوار به درخشش
آنها در رویدادهای مهم
پیش رو .ولی اگر احیانًا
اتفاقهای تلخی مثل
سال گذشته در آینده
نیز برایمان تکرار شود،
باز هم ما توکل میکنیم
به خداوند و ائمه اطهار
و تالش میکنیم تا از
مسیر خودش مشکالت
و مصائب را به سود و نفع
کاراته حل کنیم.

میثم دلخانی دارنده
مدال طالی جهان در
وزن  63کیلوگرم با
وجود شکسته شدن
آرنج دستش این
روزها در تمرینات
تیم ملی حضور دارد.
هر چند که از انجام
تمرینات سخت معاف
است.
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بازتاب

دست تکواندو به ناجی نمیرسد

مهماندوست دور از ایران

در روزهــای اخیــر بارهــا نــام رضــا
مهماندوست بهعنوان سرمربیگری تیم
ملــی تکواندو مطرح شــد .عدم حمایت
صریــح هــادی ســاعی از بیــژن مقانلــو و
عملکــرد نه چندان خــوب او در قهرمانی
آســیا باعث شد تا نام رضا مهماندوست
بــر ســر زبانهــا بیفتــد .مهماندوســت
هــم اعــام کــرده بــود کــه بــا فدراســیون
تکوانــدو آذربایجــان قطــع همــکاری
کــرده و بــه ایــن ترتیــب او گزینــه بســیار
خوبی برای تیم ملی محســوب میشــد.
مصاحبــه روز گذشــته مهماندوســت به
تمامــی ایــن شــایعات پایــان داد و حــاال
دیگــر مشــخص اســت کــه او بــه ایــران
نمیآیــد« :هیــچ صحبتــی بــا من نشــده

و البتــه آمــدن مــن هــم به ایران ســخت
است و اینطور نیست تا بگویند ،من هم
بیایــم .همه انتظــار دارند مدالهای طال
را درو کنیــم امــا وقتــی میبینــم شــرایط
و امکانــات مهیــا نیســت ،ترجیحــم ایــن
اســت کــه این ســمت را قبــول نکنم .در
آذربایجــان ماهیانــه  ۱۲هــزار دالر حقوق
میگرفتــم ،حــاال بهخاطــر عشــق بــه
تکوانــدوی ایــران و مــردم کشــورم قبول
میکنــم کــه بــا نصف ایــن مبلغ هــم کار
کنــم .آیــا فدراســیون تکوانــدو میتوانــد
حداقــل نصــف ایــن مبلــغ را ماهیانــه به
مــن بدهــد؟ برنامــه  ۴ســاله میدهــم و
میگویــم بــه غیــر از مســابقات رســمی
شــامل قهرمانــی آســیا ،جــام جهانــی و

قهرمانــی جهــان ،در هــر ســال بایــد بــه
 ۱۰تــا  ۱۲تورنمنــت بینالمللــی برویــم
و بــا کشــورهای دیگــر اردوی مشــترک
بگذاریــم ».رضا مهماندوســت میتواند
تکوانــدو را از باتالقــی کــه در آن فــرو
رفتــه خــارج کنــد و خیلــی هــم خــوب راه
را بــرای بــرون رفــت از ایــن بحران نشــان
داد« :نتیجــه مــا در قهرمانــی آســیا اصال ً
خــوب نبــود اما تیمهای دیگــر هم بیکار
ننشســتهاند و مــدام کار میکنند .مدال
گرفتــن و کســب موفقیــت در گــرو بودن
ســاعی ،مهماندوســت یا مقانلو نیست،
بلکــه بایــد امکانــات مهیــا باشــد و تیــم
ملــی هــر مــاه حداقــل در یــک رویــداد
بینالمللی حاضر شود تا جایگاه بچهها

در رنکینــگ بــاال بیایــد و آبدیــده شــوند
و بــا قوانیــن جدیــد هــم آشــنا شــوند».
مهماندوســت در این مصاحبه با اشــاره
بــه ماجــرای کنار رفتــن از تیم ملی با دلی
شکســته قبــل از المپیک لنــدن ،گفت:
«کمیتــه المپیــک اصــا ًبهخاطــر مــن و
شــرایطی کــه داشــتم بــرای ســرمربیان
تیمهــای المپیکــی حقــوق تعییــن کرد و
دل من را هم شکستند .بارها به پوالدگر
گفتــم مــن دو بچــه مریــض روی تخــت
بیمارســتان دارم اما فایدهای نداشــت و
قبــول نکرد که حقوق مــن را قطع نکند.
اگر ســرمربی تیم ملی در المپیک لندن
میماندم قطعا ًهم معتمد و هم یوسف
کرمــی طــای المپیــک میگرفتنــد» .

ســیزدهمین دوره رقابتهــای
تکوانــدو قهرمانــی نوجوانان جهان
بــه میزبانــی بلغارســتان در شــهر
صوفیــه با حضــور  ۷۶۸تکواندوکار
از کشــورهای مختلــف برگــزار
میشــود .در روز نخست ،مبارزات
اوزان  -۴۲و  -۴۴کیلوگرم دختران و
 -۴۵کیلوگرم پسران برگزار شد که
تیم کشورمان  ۲نماینده در بخش
بانوان داشت که هر دو تکواندوکار
بــا برتــری مقابــل رقبــای خــود بــه
دیــدار نهایــی راه پیــدا کــرده و یــک
طــا نصیب ایــران کردند .ســوگند
شــیری در وزن  -۴۲کیلوگــرم در
حضور  31تکواندوکار ،اولین طالی
ایران را کســب کرد .همچنین پرنیا
ســلمانی دومین نماینــده ایران در
روز نخست و در وزن  -۴۴کیلوگرم
به نشان ارزشمند نقره دست پیدا
کــرد .هدایــت تیــم ملــی نوجوانان
در گــروه دختــران برعهــده فاطمــه
صفرپــور اســت و نیلوفــر صفریــان
و اختــر کیانــی بهعنــوان مربــی او را
همراهــی میکننــد.

آغاز مرحله جدید تمرینات
تیم ملی بوکس

محل اسکان
تیم را نصف کرد

مرحلــه جدیــد تمرینــات تیــم ملی
بوکس کشــورمان پس از بازگشت
از تورنمنــت بینالمللــی کویــت،
در حالــی از روز چهارشــنبه۱۲ ،
مردادمــاه در ســالن حــاج احمــد
ناطــق نــوری آغــاز شــد کــه بهدلیل
مشــکالتی کــه در کمبــود خوابگاه
وجــود دارد ،ایــن تیــم نصــف شــد.
ملیپوشــان بوکــس کشــورمان
پــس از افتخارآفرینــی در تورنمنت
بینالمللــی کویــت و کســب 2
مــدال نقره و  4برنــز ،مرحله جدید
تمرینات آمادهســازی خود را از روز
چهارشــنبه 12 ،مردادماه در ســالن
حــاج احمد ناطق نــوری آغاز کردند
کــه ایــن اردو بهمــدت 13روز ادامه
دارد .علیرضــا اســتکی ،ســرمربی
تیم ملی بوکس کشورمان با اشاره
بــه آغــاز مرحلــه جدیــد تمرینــات
گفــت« :تصمیــم داشــتیم در ایــن
اردو از  30بوکســور دعــوت کنیــم،
اما متأســفانه بهدلیــل محدودیت
محل اســکان ،باالجبار این مرحله
از اردو را بــا  16ملیپــوش پیگیــری
میکنیــم .بــا ایــن حــال بــا ســایر
بوکســورها از طریق فضای مجازی
در ارتبــاط هســتیم».

احتمال بازگشت کاراته به
المپیک ۲۰۲۸

بوکس و
هبرداری حذف
وزن 
میشوند؟

کمیتــه بینالمللــی المپیــک در
ســال  ۲۰۲۳بایــد تصمیــم بگیــرد
کــه آیــا وزنهبــرداری ،پنجگانــه و
بوکــس را در برنامــه اولیــه ســال
 ۲۰۲۸بازگرداند یا خیر؟ با توجه به
اینکــه هنــوز دو ســال تــا بازیهای
المپیــک  2024پاریس باقی مانده
اســت ،صحبت از بازیهای 2028
لسآنجلــس و احتمــال اضافــه
شــدن رشــتههای جدیــد در ایــن
بازیهــا از جملــه کاراتــه وجــود
دارد .بــر اســاس گــزارش نشــریه
اســپانیایی «مارکا» چــاپ مادرید؛
کمیتــه بینالمللی المپیک ()IOC
در ســال  2023باید تصمیم بگیرد
کــه آیــا وزنهبــرداری (حضــور ایــن
رشــته در پاریــس  2024تضمیــن
شــده اســت) ،پنجگانــه و بوکس را
در برنامه اولیه ســال  2028دارد یا
نــه؟ بر اســاس این گــزارش؛ تعداد
پایــه رشــتههای ورزشــی بازیهای
المپیــک پیــشرو  28رشــته از
جملــه کوهنــوردی ،اســکیتبرد و
موجســواری اســت کــه در پاریــس
برگــزار میشــود.

