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کاراته کش��ورمان در  حالی راهی پانزدهمین دوره 
رقابتهای قهرمانی آسیا در امان اردن شد که انتظار 
می رفت تی��م ملی م��ردان و زنان ب��ر روی تاتامی 
کورس مدال آوری داشته باشند ولی در عمل بانوان 
کشورمان نتوانس��تند انتظارات را برآورده ولی تیم 
مردان در کومیته تیم��ی  و در بخش مردان قهرمان 
این رقابتها ش��د بخصوص که  کومیته مردان با پنج 
برد متوالی و شکست عربستان سعودی در فینال با 
شایستگی بر سکوی اول قاره کهن ایستاد تا عملکرد 

مطلوبی داشته باشد.
تیم ملی کاراته ای��ران در مجموع در حالی با 4 طال، 
یک نقره و 3 برن��ز به کار خ��ود در اردن پایان داد تا 
مسئوالن این فدراس��یون به برخی اشتباهات خود 
در تغییرات پ��ی در پی کادر فنی بان��وان پی برده و 
بفکر تصمیم جدیدی در این زمینه باش��ند اما یکی 
از باختهای تلخ این رقابتها حذف امیر مهدیزاده بود 
کاراته کار ب��ا اخالق و فنی کش��ورمان که خیلی ها 
معتقدند وی بیشتر در رقابتهای جهانی خوب مدال 
می گیرد تا آس��یایی و لول وی بیشتر جهانی است تا 
قاره ای،مهدیزاده در خصوص مس��ابقات اردن می 
گوید: حضور در مس��ابقات کاراته قهرمانی آسیا در 
اردن، چهارمین دوره حضور من در قهرمانی آس��یا 
بود. اولی��ن تجربه من در قهرمانی آس��یا در س��ال 
2011 بوده ب��ه مدال برنز دس��ت یافتم. در س��ال 
2015 در ژاپن نیز نخس��تین م��دال طالی خود را 
کسب کردم و خوش��بختانه در س��ال 2017 نیز از 

عنوان خود دفاع ک��ردم. اما متاس��فانه در اردن در 
بازی با حری��ف ژاپنی که به نوعی ب��رای من فینال 
زودرس بود، مسابقه را واگذار کردم تا با نرسیدن این 
کاراته کا به دیدار نهایی از دور مس��ابقات کنار بروم و 

این یعنی آخر بدشناسی.
وی تصریح کرد: هر مس��ابقه ای شرایط خاص خودش 
را دارد و من نیز کامال این شکس��ت را می پذیریم. تنها 
دلیل شکس��تم را نیز  عملکرد خ��ودم می دانم و هیچ 
موضوع دیگری را در این شکست تاثیرگذار نمی دانم. 
مطمئن باشید به سرعت این موضوع را برطرف می کنم 
و این نتیج��ه را در بازی های آس��یایی اندونزی با یک 
مدال خوشرنگ جبران خواهم کرد. به خوبی می دانم 
جایگاهم در کاراته کجاس��ت و به همی��ن دلیل نیز از 
انتظارات به ج��ا و به حق جامعه کاراته باخبر هس��تم 
اما برخی مواقع کنترل مس��ائل از دس��ت انسان خارج 
است و این نیز طبیعت زندگی است و هیچ وررزشکاری 

نتوانست از همه اعزامهای خود مدال بدست آورد.
به هر ح��ال باخت مهدیزاده تلخ ب��ود اما به نظر می 
رس��د برخی اختالفات پیدا و پنه��ان در بین رئیس 
فدراس��یون و دبیر آن و همچنین بی��رون ماندگان 
کاراته بنوعی پس لرزه ه��ای خود را درتاتامی  امان 
نش��ان داد جائیکه تیم ملی بانوان نتوانست حداقل 
در حد انتظار ظاهر شود اگر چه محمد صادق فرجی 
رئیس فدراس��یون کاراته معتقد است که انتظارات 
م��ردم از تیم ملی بانوان نباید در حد تیم ملی مردان 
باشد ولی واقعیت اینست که این حرفها دیگر نخ نما 

شده و باید رئیس فدراسیون که این روزها تاحدودی 
در باد موفقیت های گذش��ته  خوابیده کمی در این 

باره دور اندیشی کند.
وی در توضیح بیش��تر می گوی��د: پانزدهمین دوره 
مسابقات کاراته قهرمانی آسیا از دو منظر برای همه 
 کش��ورهای حاضر در این رقابت ها مه��م بود. نکته 
اول اینکه، این دور از مس��ابقات برای کسب سهمیه 
المپیک بود و ۶ امتیاز داشت، به همین دلیل خیلی 
از کش��ورهای آس��یایی در ای��ن مس��ابقات حضور 
داشتند. 2۹ کش��ور در این دوره شرکت کرده بودند 
و همین مسئله نشان دهنده این بود که مسابقات از 
اهمیت بسیار باالیی برای آن ها برخوردار بوه است.

او اف��زود: نکت��ه دوم این که ب��ه دلیل نزدی��ک بودن 
بازی ه��ای آس��یایی 201۸ جاکارتا، اکثر کش��ورها 
قهرمانان خود را در این رقابت ها ش��رکت داده بودند تا 
برای بازی های آس��یایی آن ها را ارزیابی کنند. لذا اکثر 
کاراته کاها نفرات اصلی تیم ها بودند که نش��ان دهنده 
اهمیت مس��ابقات قهرمانی آس��یا برای کشورها بود و 

همین مسائل، سطح رقابت ها را باال برده بود.
رئی��س فدراس��یون کارات��ه در م��ورد عملک��رد 
ملی پوش��ان مردان ای��ران گفت: خوش��بختانه در 
بخش آقایان توانستیم دو مدال طال، یک مدال نقره 
و یک برنز کس��ب کنیم. همچنین در بخش کومیته 
تیمی مس��ابقات نیز ک��ه یک��ی از فاکتورهای مهم 
برای ارزیابی بخش کومیته اس��ت و اهمیت بس��یار 
باالیی دارد، قهرمانان ما با قاطعیت عنوان نخست و 

قهرمانی مسابقات را کسب کردند.
در بخش بان��وان نیز با توجه به اینک��ه در دوره قبل 
)در قزاقستان( هم یک طال و یک برنز به دست آمده 
بود، با تک��رار همان نتایج عملکرد خوبی داش��تیم. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه اکثر کش��ورها در بخ��ش بانوان 
س��رمایه گذاری می کنند و در فضای تمرینات نیز 
از ظرفیت ه��ای دیگری)تمرین تیم ه��ای بانوان با 
آقایان( استفاده می کنند، کار برای قهرمانان ایران 
سخت تر می ش��ود. ما نیز باید با تالش زیاد فضایی را 
برای قهرمانان بانوان خود فراهم کنیم تا در اردوهای 
تیم ه��ای مل��ی کش��ورهای دیگر ش��رکت کرده و 
اردوهای مش��ترکی را با تیم های بانوان کشورهای 
مختلف برگزار کنند تا در بخش بانوان نیز جهش رو 

به جلویی داشته باشیم.
رئی��س فدراس��یون کارات��ه با بی��ان اینک��ه نباید 
خواس��ته ها از تیم بانوان در حد تیم مردان باش��د، 
تصریح کرد: اگر در بخش بانوان نیز خواس��ته هایی 
هم س��طح با تیم آقایان داریم دید درس��تی نیست. 
س��طوح این دو بخش با یکدیگر متفاوت اس��ت اما 
خوش��بختانه در رده های پای��ه  با توجه ب��ه برنامه 
ریزی های خوبی ک��ه انجام داده ایم نتایج خوب و رو 
به رشدی حاصل شده است. ان شاءاهلل نفراتی که در 
رده های پایه هس��تند و طی فرآیند موجود وارد رده 
سنی بزرگساالن می شوند، تا رسیدن به ترکیب تیم 
ملی از تجربیات خوبی برخوردار می شوند پس باید 

منتظر درخشش بخش بانوان بود.

قهرمانی مردان و ناکامی کاراته زنان در آسیا
   حسین رامادان

در حاشیه برگزاری نشس��ت مسئوالن و سرپرس��تان تیم های ملی 
اعزامی به جاکارتا حس��ین ثوری رئیس فدراسیون بوکس با اشاره به 
مسیر دشوار ملی پوش��ان ایران در بازی های آسیایی 201۸ جاکارتا 
گفت: با وجود حضور رقیبان مطرح و قدرتمند، از کس��ب مدال ناامید 

نیستیم و چه بسا بچه های ما بر روی سکو هم بروند.
وی اظهار داش��ت: ش��رایط خوبی ب��رای حضور ارزش��مند در بازی 
های آس��یایی داریم و عملکرد مناس��ب تیم ایران در تورنمنت های 
مغولس��تان و تایلند، نش��ان دهنده روند مثبت بوکس ایران است و با 

برنامه هایی که داریم تیم خوبی را داریم راهی اندونزی می کنیم.
وی با بی��ان اینکه بوکس ایران در تمامی ادوار بازی های آس��یایی در 

اوزان سنگین به مدال دست می یافت می گوید:در جاکارتا با توجه به 
حذف این اوزان، نگاه ویژه ای به بوکسورهای سبک وزن داریم و تالش 

بچه ها اینست با قرار گرفتن بر روی سکو معادالت را به هم بریزند .
رئیس فدراسیون بوکس خاطرنش��ان کرد: بوکسورهای سبک وزن 
آسیایی شرقی در جهان جزو بهترین ها هستند و همین امر کارمان را 
در جاکارتا بسیار دشوار خواهد کرد، با این حال امید به کسب موفقیت 
داریم. وی با بیان اینکه اردوهای تیم ملی ایران از دی ماه سال گذشته 
در تهران آغاز شده اس��ت، گفت: بزودی در یکی از مناطق ساحلی که 
با آب و هوای جاکارتا همخوانی داش��ته باشد، اردو برگزار می کنیم تا 

ملی پوشان با شرایط آب و هوایی شهر میزبان آشنا شوند.

ثوری:در سبک وزن شانس مدال داریم


