
رفتن روي سكوي سوم رقابت هاي 

دنيا حيدري
      گفت وگو

قهرمان�ي آس�يا و اقيانوس�يه 
مي توانست براي تيم بسكتبال 
باويلچر ايران بهترين اتفاق باشد وقتي به رغم حق خوري هايي كه 
قهرماني را از اين تيم گرفت، سهميه پاراالمپيك توكيو به شاگردان 
مازيار ميرعظيمي رسيد اما داستان خيلي زود براي اين تيم همانند 
قرارداد ميرعظيمي كه تا پايان اين رقابت ها بود به نقطه پايان رسيد 
چراكه طبق تصميمي كه از پيش گرفته شده بود، بسكتبال باويلچر 
ايران به رغم كسب سهميه نمي توانست مس�افر توكيو باشد. از 
ماه ها قب�ل تصوي�ب ش�ده ب�ود ك�ه كاروان اعزامي اي�ران به 

پاراالمپيك2020 كيفي است نه كمي و همين مسئله به معناي هدر رفتن زحمتي بود كه بسكتبال باويلچر ايران براي كسب سهميه 
كشيده بود. خبر مثل كابوس بود. ديگر كمتر كسي به اين مسئله توجه داشت كه اين تصميم از قبل گرفته شده است. همه تنها به 
يك چيز مي انديشيدند؛ تيمي كه به زعم بسياري نسل طاليي بسكتبال باويلچر ايران بود با 24 لژيونر، اميد داشت در چهارمين 
حضور در پاراالمپيك نتايجي بهتر از دفعات قبل كسب كند، حاال با وجود كسب سهميه به نقطه پايان رسيده بود؛ مسئله اي كه اما 
بعد از تالش هاي بسيار، نظر مسئوالن امر را تغيير داد تا بسكتبال باويلچر ايران هم يكي از تيم هاي اعزامي به توكيو 2020 باشد. 

كس�ب اولين س�هميه 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

بازي هاي المپيك نويد 
روزه�اي خوب�ي را ب�ه 
كاراته ايران مي دهد. رقابت ه�اي ليگ جهاني كاراته 
)كاراته وان( در امارات فرصت ايده آلي بود براي بهمن 
عسگري تا خيال همه را از بابت سهميه اش راحت كند. 
مل�ي پ�وش وزن 75+كيلوگ�رم مث�ل هميش�ه ب�ا 
سختكوش�ي روي تاتامي رفت و با كس�ب مدال برنز 
ضمن تثبي�ت جايگاهش در صدر رنكين�گ اين وزن 
المپيكي نخستين سهميه تاريخ كاراته كشورمان را نيز 
به ارمغان آورد. تيم ملي كاراته همچنان فرصت كسب 
دو سهميه ديگر را در بخش آقايان دارد. عسگري اولين 
المپين اين رشته معتقد اس�ت مسئوالن با وعده هاي 
تك�راري نباي�د انگي�زه را از ملي پوش�ان بگيرن�د. 

    
 پ�س از پيمودن مس�يري س�خت و طوالني 
سرانجام موفق به كسب اولين سهميه كاراته 
در بازي هاي المپيك توكيو ش�ديد. از كسب 

اين موفقيت برايمان بگوييد. 
براي كس��ب س��هميه المپيك بايد حتماً در رقابت هاي 
كاراته وان شركت مي كرديم. پس از كاراته وان پاريس به 
خاطر سرماخوردگي شرايط خوبي نداشتم و حتي چند 
جلسه هم نتوانستم تمرين كنم ولي پس از آن تمرينات 
را از سرگرفتم تا به شرايط ايده آل رسيدم. به كاراته وان 
دبي رسيدم، شايد از نظر فيزيكي خيلي آماده نبودم ولي 
ذهنم براي مس��ابقات آماده بود. خوشبختانه با شكست 
حريفانم به مدال برنز رس��يدم، البت��ه در نيمه نهايي در 
مقابل آقايف حريف قدرتمندم نتوانس��تم مثل هميشه 
ظاهر ش��وم و اتفاقاتي رخ داد كه برايم تجربه ش��د تا در 
المپيك از اين تجربه اس��تفاده كنم. در رده بندي رقيب 
اهل تركيه را ب��ردم، او هم احتماالً يك��ي از حريفانم در 
المپيك خواهد بود. با اين نتيجه صدرنشيني در رنكينگ 

وزن خودم را حفظ كردم. 
 كس�ب اولين س�هميه تاريخ كاراته ايران در 

بازي هاي المپيك چه حسي دارد؟
اولين ب��ودن براي من ي��ك افتخار بزرگ اس��ت. كاراته 
نخس��تين حضورش در المپيك را تجربه مي كند و اين 
مسئله مسئوليتم را دوچندان كرده است. براي رسيدن 
به اهدافم بايد با تمركز بيش��تر پيش بروم تا در المپيك 

هم موفق شوم. 
 سال2020 را پرقدرت و با سه مدال )دو طال و 
يك برنز( آغاز كرديد. فكر مي كنيد در توكيو 

به موفقيت اصلي خواهيد رسيد؟
بعد از شكست هميشه پيروزي است. فقط براي رسيدن 
به اهداف بايد صبور بود و به هدف بينديشيم. در آخرين 

مرحله از كاراته وان سال2019 شكست بدي در اسپانيا 
داشتم ولي پس از آن با كمك دكتر حجتي روانشناس تيم 
و آقاي هروي سرمربي تيم ملي دوباره اهداف جديدي را 
ترسيم كردم. براي خودم پنج هدف تعيين كردم و گفتم 
بايد بهترين نتايج را بگيرم. خدا را شاكرم كه سال جديد 
ميالدي برايم اتفاقات شيريني به همراه داشت، در اولين 
مرحله كاراته وان در ش��يلي طال گرفتم، پ��س از آن دو 
هفته در پاريس اردو بوديم و كاراته وان پاريس هم مدال 
طال را تكرار كردم. در چه��ار دوره قبلي كه در كاراته وان 
پاريس به ميدان رفته بودم تنها يك بار مدال برنز گرفتم. 
خوشبختانه طلسم پاريس را شكس��تم و بدون از دست 
دادن حتي ي��ك امتياز قهرم��ان ش��دم. در دبي هم كه 

سهميه ام قطعي شد. 
 كس�ب مدال المپيك يك�ي از آن پنج هدف 

است؟
به سه هدف اولم كه رس��يدم، چهارمين هدفم موفقيت 
در كاراته وان اتريش است و پنجمين هدفم كسب مدال 
در كاراته وان مراكش بود كه البته به خاطر مسافت زياد و 
مسائل ديگر احتماالً به اين مسابقات نخواهم رفت. اينها 
اهداف كوتاه مدت بود و مدال المپيك هدف بلندمدت من 
است. از دو سال پيش كه كارمان در مسير كسب سهميه 
المپيك آغاز شد با خودم قرار گذاشتم كه مرحله به مرحله 
پيش بروم تا به المپيك برس��م. تا اينجاي كار در 23،22 
مسابقه ش��ركت كرده ايم و گرفتن سهميه با اين شرايط 
افتخاري بزرگ محسوب مي شود. آرزوي هر المپيني است 

كه مدال المپيك را به گردن بياويزد. 
 فكر مي كنيد كاراته ايران مي تواند با تركيب 

كامل حضور در اولين المپيك را تجربه كند؟
همه ملي پوش��ان براي رس��يدن به اين موفقيت تالش 
مي كنند؛ هم تيم م��ردان و هم تيم زن��ان. هرچه تعداد 
سهميه ها بيشتر باشد، قدرت كاراته ايران باالتر مي رود. 

 براي حفظ آمادگي و شرايط ايده آل تا شروع 
بازي هاي توكي�و 2020 چه س�ختي هايي در 

پيش داريد؟
تا اواخر اسفندماه كه بايد در رقابت هاي كاراته وان شركت 
كنيم و حضور در ليگ برتر كشورمان را نيز داريم. نزديك 
يك ماه در فروردين ماه استراحت خواهيم داشت و پس از 
آن دوباره تمرينات شروع مي شود. برنامه ريزي فدراسيون 
و كادر فني براي برگزاري اردوهاي داخلي و خارجي قطعاً 

در آمادگي مان تاثيرگذار خواهد بود. 
 گرفتن اولين سهميه المپيكي كاراته چه بازخورد 

و واكنش هايي بين مردم و مسئوالن داشت؟
جامعه كارات��ه و خان��واده و دوس��تانم با پيام هايش��ان 
خوش��حالم كردند و بازخوردهاي خيلي خوب��ي از آنها 
گرفتم. عش��ق و عالقه آنها به من انرژي و انگيزه مي دهد 

و مسئوليت س��نگيني را كه به دوش دارم به من گوشزد 
مي كند. انتظارات از كاراته زياد است و توجه زيادي به اين 
رشته مي شود ولي از سمت مسئوالن واكنشي نديده ام! در 
مسابقات دبي من سهميه گرفتم، ذبيح اهلل پورشيب و تيم 
بانوان به مدال هاي خوشرنگ رسيدند اما در بازگشت مان 
به تهران هي��چ مس��ئولي از وزارت ورزش و كميته ملي 
المپيك در فرودگاه حضور نداشت. فقط يك پيام تبريك 

كلي فرستادند و كسي با من تماس نگرفت. 
 انتظار ش�ما به عنوان يك المپي�ن از وزارت 
ورزش و كميته ملي المپيك در سال المپيك 

چيست؟
سلطاني فر وزير ورزش اخيراً اعالم كرده همه مدال آوران 
المپيك اس��تخدام مي ش��وند! اين قولي تكراري است. 
در صورتي كه خود آقاي وزير مي داند ورزش��كاران براي 
رس��يدن به مدال چقدر س��ختي مي كش��ند.  اي كاش 
وعده اي عملي و جديد را بيان كنند. استخدام ورزشكاران 
در مجلس هم تصويب شده ولي من شخصاً دو سال است 
پس از مدال قهرماني جهان دنبال كار اس��تخدام هستم 
ولي هنوز به جايي نرس��يده ام. قولي جدي��د بدهيد كه 
ورزشكاران انگيزه بگيرند، درس��ت است كه ملي پوشان 

با غيرت و تعصب ش��ان دس��ت از تالش نمي كشند ولي 
مسئوالن هم بايد وظايف شان را انجام دهند. آيا مسئوالن 
وظايف ش��ان را در قبال ورزش��كاران انج��ام مي دهند؟! 
بايد به كش��ورهاي موفق نگاه كنند و ببينن��د آنها براي 
ورزشكاران ش��ان چه كارهايي انجام مي دهند. مي توان 
از آنها الگوبرداري كرد. ما كه با دل و جان و با هر سختي 
بوده براي كشورمان مي جنگيم، مسئوالن هم بايد به ما 

روحيه دهند و حمايت هاي بيشتري از ما داشته باشند. 
در اين صورت با انگيزه بيشتر به ميدان مي رويم. هميشه 
گفته ايم هر كاري مي كنيم براي شادي مردم است، منتها 
انتظار حمايت بيشتر از مسئوالن ورزش را هم داريم. باور 
كنيد ما انتظاري فراتر از حق مان نمي خواهيم. نمي گويم 
حمايت نمي شويم ولي در حال حاضر مگر چند المپيكي 
داريم. المپيكي ها به حمايت نياز دارند. اولين س��هميه 
تاريخ كاراته را گرفتم ولي غيبت مس��ئوالن در فرودگاه 

دلم را شكست. تحمل سختي ها هم حدي دارد. 
 آينده كاراته ايران در المپيك را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
توجهات به كاراته و پس از المپيكي ش��دن اين رش��ته 
زياد شد. همه مي گويند پتانسيل تيم ملي ايران باالست 
و توانايي كس��ب مدال را دارد، حت��ي مي گويند يكي از 
رش��ته هاي م��دال آور كاروان كش��ورمان در بازي هاي 
توكيو كاراته می باش��د. كارات��ه ما انصافاً در چند س��ال 
گذشته مدال هاي خوبي به دس��ت آورده و در تمام دنيا 
احترام زيادي به تيم كش��ورمان مي گذارند. به مسابقات 
بين المللي كه مي رويم استقبال خوبي از ما مي شود و همه 
مي خواهند با قهرمانان ايراني عكس يادگاري بگيرند. اين 
نشان دهنده ارزش و اس��تعدادهاي كاراته ماست. همين 
مسئله انتظارات كسب مدال را از كاراته حسابي باال برده 
اس��ت. اين توقع در ورزش ما به وجود آمده اس��ت. اين 
اطمينان را مي دهم هر كدام از كاراته كاران كشورمان كه 
در المپيك به ميدان برود، تمام تالشش را براي موفقيت 
انجام مي ده��د. همه بچه ه��اي كاراته مس��ئوليت پذير 
هس��تند. اگر حمايت ها بيشتر ش��ود بدون شك شانس 

موفقيت مان هم باال خواهد رفت. 
 چه عواملي باعث موفقيت ه�اي متوالي تيم 
ملي كاراته كش�ورمان در چند سال گذشته 

بوده است؟
مهم ترين فاكتور يكدل و متحد بودن كادر فني و ملي پوشان 
است. همه ما مسير موفقيت را مي شناسيم و براي دستيابي 
به اهداف بزرگ مي جنگيم. يكدل بودن يعني اينكه در تيم 
ما فرقي نمي كند چه كسي المپيكي شود. در اين مدت كل 
اعضاي تيم براي درخشش و موفقيت كمك حال يكديگر 
بوده ايم. اگر من االن صدرنش��ين رنكينگ جهاني هستم، 
قطعاً حريفم علي اصغر آسيابري در رسيدن به اين جايگاه 
كمك زيادي به من كرده و مدعيان زيادي را شكست داده 
و امتيازهاي زيادي را از آنها گرفته اس��ت. در اوزان ديگر 
نيز همين شرايط حاكم است. هميش��ه خوبي و موفقيت 
همديگر را خواسته ايم و خدا هم ش��اهد اين موضوع بوده 
است. عالوه بر اين مديريت شهرام هروي به عنوان سرمربي 
و عدالتي كه در تيم برقرار كرده قطعاً تأثير زيادي در اين 

موفقيت ها داشته است. 

 كسب سهميه پاراالمپيك در رقابت هاي قهرماني 
آسيا و اقيانوسيه اتفاق بسيار خوبي بود اما انتظار 

مي رفت اين سهميه با قهرماني همراه باشد.
براي قهرماني آسيا و اقيانوسيه در تايلند كه مسابقات كسب 
سهميه نيز بود مشكالت زيادي داشتيم كه بزرگ ترين آن 
عدم حضور لژيونرها در اردو بود. تاريخ برگزاري مسابقات 
براي اولين بار از شهريور و مهر، به آذر ماه افتاد. اين مسئله 
باعث شد لژيونرهاي ما نتوانند براي حضوردر اردوهاي تيم 
ملي از باشگاه هاي خود اجازه بگيرند و ما چند روز بعد از 
حضور در تايلند بود كه توانستيم با لژيونرها تمرين كنيم و 
اين كار هماهنگي را سخت مي كرد و به ضرر ما تمام شد و 
اجازه نداد تا به رغم دو تورنمنت قبلي با آمادگي كامل در 
اين رقابت ها حاضر شويم. در حالي كه در تورنمنت تركيه 
و ژاپن عملكرد خيلي خوبي داشتيم اما اين وقفه سه ماهه 

و دير رسيدن لژيونرها كار را سخت كرد.
 با وجود اين مشكالت اما از كسب عنوان سومي 

رضايت نداشتيد. 
همين االن هم مي گويم كه تيمم را قهرم��ان آن رقابت ها 
مي دانم چراكه در بازي با استراليا اتفاقاتي رخ داد كه خارج 
از زمين بازي رقم خورد و ما اگر 24س��اعت ديگر هم بازي 

مي كرديم اجازه نمي دادند برنده بازي باشيم. درست است كه 
در نيمه اول با اختالف كمي از استراليا عقب بوديم اما در نيمه 
دوم شروعي طوفاني داشتيم و توانس��تيم بازي را به دست 
بگيريم به طوري كه همه در سالن خوشبين به برنده شدن 
و منتظر پيروزي مان بودند اما تصميمات فاجعه بار داوري 
اجازه نداد تا ما برنده بازي باشيم، به طوري كه رئيس كميته 
داوران بعد از پايان مس��ابقه يك ربع مقابل نيمكت ايران از 
ما عذرخواهي مي كرد. از آن طرف هم دوس��تاني كه شاهد 
بازي كره و ژاپن بودند مي گفتند ك��ه ژاپن را نيز به همين 
شكل بازنده كردند تا استراليا كار سختي برابر كره در فينال 
نداشته باش��د، با اين وجود اما ما در بازي سوم و چهارم كه 
بازي سختي هم برابر ژاپن بود لطف خدا شامل حالمان شد 
و توانستيم ژاپن را شكست دهيم و به سهميه دست يابيم اما 
از مقامي كه به دست آورده ايم رضايت ندارم و قهرماني حق 

مسلم و شايسته ايران بود كه به ناحق از ما گرفتند. 
 شيريني كسب س�هميه اما خيلي زود به كام 
همه تلخ شد وقتي گفته ش�د قراري بر اعزام 

اين تيم به پاراالمپيك توكيو نيست!
اين بدترين خبري بود كه مي ش��د ب��ه بازيكناني داد كه 
به سختي براي كسب س��هميه تالش كرده بودند. ما يك 

ماه كابوس وار را پشت سر گذاشتيم. بچه ها به واقع دچار 
افس��ردگي ش��ده بودند و نمي توانم حالت روحي آنها را 
برايتان بازگو كنم. همه بس��يار ناراحت بودند و احساس 
پوچي مي كردند و كاماًل روحيه خودشان را باخته بودند، 
آن هم در ش��رايطي كه به زعم بس��ياري از كارشناسان 
بسكتبال، اين نسل طاليي بسكتبال باويلچر ايران است كه 
مي تواند نتايج قابل توجهي كسب كند. ما بهترين بازيكنان 
را داريم. تيمي با 23، 24 بازيكن لژيونر كه هر كدام جزو 
بهترين بازيكنان تيم هاي خود )تيم هاي اروپايي( هستند 

و توان رفتن روي سكوي پاراالمپيك را دارند.
 اما س�رانجام تالش ها براي اخذ ج�واز اعزام 
به نتيجه رس�يد و مي توان گفت كه بسكتبال 
باويلچر ايران دو بار به پاراالمپيك صعود كرد؛ 
يك بار وقتي سهميه گرفت و مرتبه دوم وقتي 
بود كه جواز اعزام گرفت. اين چقدر در انگيزه 

تيم ملي براي موفقيت در توكيو تاثير دارد؟
خب اين بهترين خبري بود كه مي ش��د به بچه ها داد. اين 
اتفاق و تصميم باعث شد تا روحيه تيم برگردد. طي چند روز 
گذشته بازخوردهاي خوبي را شاهد بوده ايم. تك تك بازيكنان 
تيم ملي بدون ترديد با روحيه و انگيزه هاي مضاعف تالش 

مي كنند تا نمايش قابل قبول��ي از خود در توكيو به نمايش 
بگذارند و يك بار ديگر از حيثيت و شايس��تگي بس��كتبال 
باويلچر ايران دفاع كنند، همانطور كه در تورنمت هاي قبل از 

مسابقات قهرماني آسيا نيز شاهد بوديم. 
 بعد از تغيير تصميم مس�ئوالن ب�راي اعزام 
بسكتبال باويلچر به پاراالمپيك اما كار بدون 
شك سخت تر مي شود، ضمن اينكه انتظارات 

نيز از اين تيم باالست. 
روند رو به رشد تيم ملي بعد از مسابقات پاراالمپيك ريو كه 
با نتايج جالب توجهي همراه نبود، كامالً مشهود و مشخص 
اس��ت. ما براي اولين بار جزو چهار تيم دنيا قرار گرفتيم 
و براي اولين بار قهرمان آس��يا شديم؛ مسئله اي كه باعث 
شده بسياري از كارشناسان بسكتبال ايران اذعان داشته 
باشند كه اين نسل، نسل طاليي بسكتبال باويلچر ايران 
است؛ تيمي كه بازيكنان مطرحي در دنيا دارد كه هر كدام 
جزو بهترين بازيكنان باشگاه هاي خود هستند. شما نگاه 
كنيد ما 23،24 لژيونر داري��م و البته بيش از 10بازيكني 
كه توان حضور در باش��گاه هاي مطرح اروپايي را دارند اما 
هنوز شرايط برايشان مهيا نش��ده است؛ توانايي هايي كه 
البته انتظارات را هم از اين تيم باال مي برد و من به عنوان 

كس��ي كه هدايت اين تيم را بر عهده داش��تم، بر اين باور 
هس��تم كه تيم ملي مي تواند در المپيك روي سكو برود، 
كمااينكه ما سال گذش��ته در مسابقات هامبورگ تنها به 
دليل كم تجربگي سكو را از دست داديم و چهارم شديم. 
در حالي كه در آلمان هم توان و شانس رفتن روي سكو را 
داشتيم و اين مسئله اميدهاي تيم بسكتبال باويلچر را براي 
رفتن روي سكو در توكيو بيشتر مي كند و اميدوارم تيم ملي 
با يك نمايش خوب در پاراالمپيك، بتواند يكي از تيم هاي 

برتري باشد كه حضور روي سكو را تجربه مي كند. 
 اما اين تيم هنوز حتي سرمربي هم ندارد!

دقيقاً همين طور است. تا پنج شنبه قرار نبود تيم اعزام شود 
و وقتي كه قراري بر اعزام نيست، تيمي هم تشكيل نمي شود 
كه نيازي به كادر فني داشته باشد اما االن شرايط تغيير كرده 
است. اولين كار االن مش��خص كردن كادر فني تيم است 
چراكه قرارداد من تا پايان مس��ابقات كسب سهميه بود اما 
حاال قطعاً بايد جلساتي تشكيل شود و انجمن فدراسيون و 
پاراالمپيك طي يكي دو هفته آينده به اتفاق تصميمي بگيرند 
براي انتخاب كادر فني جدي��د، برنامه ريزي براي حضوري 
پرقدرت در پاراالمپي��ك، رايزني با باش��گاه ها براي حضور 
بازيكنان لژيونر در اردوها، برگزاري بازي هاي تداركاتي كه 

بسيار هم مهم است و مسائل ديگر. 
 ممكن است مازيار عظيمي جايي در تفكرات 
تازه مس�ئوالن براي انتخاب سرمربي جديد 

نداشته باشد؟
من در فكر آنها نيستم. اگر اين افتخار بار ديگر به عهده من 
گذاشته شود با كمال ميل مي پذيرم و باز هم كما في السابق 
تمام تالشم را مي كنم براي موفقيت تيم و افتخارآفريني 
براي ايران عزيزمان، اگر هم كه به عهده هر يك از همكاران 
ديگرم گذاش��ته ش��ود با تمام وجود براي موفقيتش دعا 
مي كنم و هر كاري از دس��تم بربيايد انجام مي دهم. مهم 
نيست من روي نيمكت اين تيم مي نشينم يا ديگري، مهم 

موفقيت تيم بسكتبال باويلچر ايران است و بس. 
 بعد از اتفاقاتي كه در رقابت هاي قهرماني آسيا 
و اقيانوس�يه رخ داد، فك�ر مي كنيد برگزاري 
بازي هاي تداركاتي چقدر مي تواند به موفقيت 

اين تيم در توكيو كمك كند؟
يكي از كمبودهاي اين تيم همواره بازي هاي تداركاتي بود 
كه البته امسال بعد از سه سال، توانستيم در دو تورنمنت 
بسيار خوب، مخصوصاً ميتسوبيشي ژاپن شركت كنيم كه 
از لحاظ كمي و كيفي دست كمي از مسابقات قهرماني آسيا 

و اقيانوسيه نداشت و خيلي كمك كرد. 
 جدا از اهمي�ت برپاي�ي اردوه�ا و بازي هاي 
تداركاتي اما به نظر مي رس�د ويلچر بسياري 

از بازيكنان نيز نياز به تعويض دارد.
 بله آن چيزي كه واضح است اينكه همه بازيكنان ما منهاي 
يكي دو نفر، نياز به تعويض ويلچر دارند چراكه ويلچرهايي 
كه استفاده مي كنند قبل از رقابت هاي پاراالمپيك ريو به 
آنها داده شده است، يعني چيزي حدود چهارپنج سال قبل 
و شايد هم بيشتر. در حالي كه عمر هر ويلچر دو سال است. 
ويلچرهاي اكثر بچه ها بارها شكسته و تعمير شده و قطعاً 
براي توكيو نياز به ويلچرهاي جديد دارند تا بتوانند بهتر 
تمرين كنند. اين مسئله اهميت بسياري دارد و مي تواند 

تاثير بسيار زيادي در عملكرد تيم داشته باشد.
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همي�ن االن ه�م مي گويم ك�ه تيمم را 
قهرمان آن رقابت ه�ا مي دانم چراكه در 
بازي با استراليا اتفاقاتي رخ داد كه خارج 
از زمين بازي رقم خورد و ما اگر 24ساعت 
ديگر هم بازي مي كرديم اجازه نمي دادند 

برنده بازي باشيم

بعد از شكست هميش�ه پيروزي است. 
فقط براي رس�يدن به اهداف بايد صبور 
بود و به ه�دف بينديش�يم. در آخرين 
مرحله از كاراته وان سال2019 شكست 
بدي در اسپانيا داش�تم ولي پس از آن با 
كمك دكتر حجتي روانشناس تيم و آقاي 
هروي س�رمربي تيم ملي دوباره اهداف 

جديدي را ترسيم كردم

گفت وگوي »جوان« با بهمن عسگري، اولين المپيكي كاراته ايران در توكيو 2020

وزير ورزش وعده تكراري مي دهد

تيممراقهرمانآسياميدانم

 مازيار ميرعظيمی، سرمربي سابق تيم بسكتبال با ويلچر ايران 
در گفت وگو با »جوان«:

توان رفتن روي سكوي پاراالمپيك را داريم

دنيابهكاراتهايراناحترامميگذارد


