
دو س�همیه بازی های المپیک درخشش تیم 
بانوان کاراته را به اوج رس�اند. برای رسیدن 
به این موفقی�ت چه س�ختی هایی را تحمل 

کردید؟
ب��ا توجه به اینک��ه در ماراتن کس��ب س��همیه المپیک 
ملی پوشان هر دو هفته یک بار مسابقه می دادند کارمان 
سخت شده و بچه ها نیز حس��ابی خسته شده بودند، هم 
از لحاظ روحی و هم از لحاظ جس��می. هرچه به انتهای 
این ماراتن نزدیک می شدیم حساسیت رقابت ها افزایش 
می یافت و هر مب��ارزه ای حکم فینال را داش��ت. در کل 
فشردگی مس��ابقات فش��ار زیادی را به تیم ها وارد کرد. 
خوش��بختانه در این مسیر س��خت موفق عمل کردیم 
و فعاًل دو سهمیه قطعی به دس��ت آورده ایم. از آنجا که 
کاراته فقط یک بار المپیکی شده کسب سهمیه از طریق 
رنکینگ جهانی بسیار سنگین است. همه کشورها با تمام 
قوا به میدان آمدند تا در توکیو نماینده داشته باشند. تیم 
ایران با گرفتن چهار سهمیه )تاکنون( یکی از کشورهای 
پرسهمیه محسوب می شود. همین مسئله فشار زیادی را 

به ملی پوشان، مربیان و فدراسیون  وارد کرد.
احتمال افزایش تعداد س�همیه تی�م کاراته 

بانوان در بازی های توکیو وجود دارد؟
رزیتا علیپور در حال حاضر با اختالف امتیازی جزئی نفر 
ششم رنکینگ جهانی است. امیدوار هستیم در ادامه راه 
اتفاقات خوبی رخ دهد تا او هم المپیکی شود و سومین 
سهمیه نیز برای تیم بانوان به ارمغان بیاید. در رده بندی 
جهانی فعاًل شانس خانم علیپور بسیار باالست و باتوجه 
به انگیزه باال، توانایی های فنی عالی و شناخت خوبی که 
از حریفان دارد قطعاً شانسش از حریفانش برای گرفتن 

سهمیه بیشتر است.
چه آینده ای برای تیم تان در المپیک توکیو 

متصور هستید؟
توانمن��دی دختران ورزش��کار ایرانی بس��یار باالس��ت 
ولی متأس��فانه خیلی جدی گرفته نش��ده اند. به عنوان 
مثال باید بگویم دختران کاراته کش��ورمان پس از اخذ 
مجوز حضور با حجاب اسالمی  در مس��ابقات، در اولین 
حضورش��ان در مس��ابقات جهانی، بازی های آسیایی و 
المپیک جوانان بوینس آیرس همگی خوش درخشیدند، 
روی سکو رفتند و مدال های خوش��رنگ کسب کردند. 
کس��ب مدال و رفتن روی س��کوی المپیک توکیو دور 
از انتظار نیس��ت. ورزش��کاران خانم همواره برای اثبات 
خود تالش می کنند. اگر در قهرمانی آسیا مدال آسیایی 
می گرفتند باید در مسابقات جهانی هم مدال می گرفتند 
تا شایستگی هایشان را به اثبات برسانند. هم تیم دختران 
و هم تیم پسران با همت باالیی که داشتند برای گرفتن 
سهمیه جنگیدند و تا اینجای کار دو سهمیه برای خانم ها 
و دو س��همیه برای آقایان کسب ش��ده. عالوه بر اینکه 
امیدواریم سهمیه هایمان در بخش کومیته بیشتر شود، 

در بخش کومیته هم به کسب سهمیه امیدوار هستیم.
در س�ال های اخیر نگاه ها ب�ه کاراته ایران 

تغییر کرده است؟
صد البته، به ویژه پس از بازی های آس��یایی. از 

آنجا که سابقه تیم دختران نسبت به حریفان 
خارجی و حتی تیم مردان کمتر بود تصور 
بر این بود ک��ه نباید از دخت��ران انتظار 
داشت. در مورد مهم ترین رویداد ورزش 

جه��ان صحب��ت می کن��م؛ خیلی ها 
می گفتن��د دختران م��ا نمی توانند 
س��همیه بگیرند یا اینک��ه در مورد 
دختران ما در المپیک جوانان فکر 
می کردند آنها حتی نمی توانند در 
آس��یا مدال بگیرند ول��ی دختران 

کاراته کا کش��ورمان پس از کس��ب 

حداکثری سهمیه )3س��همیه(، هر س��ه نفر مدال برنز 
المپیک جوانان را به گردن آویختند. 

در مورد تیم بزرگس��االن هم ش��رایط بهتر از این نبود؛ 
کارشناس��ان عنوان می کردند ممکن است یک سهمیه 
آن هم نه از طریق رنکینگ جهانی کسب کنند. در حالی 
که تا به االن دو سهمیه قطعی از طریق رنکینگ گرفته ایم 
و به سهمیه سوم نیز امید داریم. کاراته رشته ای مدال آور 
اس��ت و مدال های این رش��ته جایگاه ایران را در جدول 
رده بن��دی بازی های آس��یایی یا بازی های کش��ورهای 
اس��المی ارتقا می دهد. حتی در المپیک جوانان کاروان 
کش��ورمان با مدال کاراته به رتبه هفتم دنیا رس��ید. در 
حال حاضر نگاه ها به کاراته جدی شده چراکه این رشته 
برای یک بار المپیکی شده و همه امیدواریم با مدال های 
دختران و پسران کاراته کشورمان در رده بندی المپیک 

صعود خوبی داشته باشیم.
حضور کارات�ه تنها در ی�ک دوره از المپیک 
فش�ار و اس�ترس زیادی ب�ه هم�راه خواهد 
داش�ت. برای کنترل اس�ترس المپین ها در 

تاتامی  توکیو چه برنامه ای دارید؟
در این مدت از روانشناسان خبره ورزشی کمک گرفتیم 
تا مسیر کسب سهمیه از طریق رنکینگ را با موفقیت طی 
کنیم. تشکر ویژه ای از دکتر واعظ موسوی و همکارانشان 

در بخش روانشناس��ی کمیته ملی المپیک دارم؛ آنها به 
خوبی بچه ها را راهنمایی کردند و ما هم سعی می کنیم 
بار روانی مس��ابقات را کاهش دهیم. تم��ام تالش مان را 
برای موفقیت انجام می دهیم. ب��ا انگیزه و امید باال برای 
کسب مدال در المپیک ظاهر خواهیم شد. ملی پوشان ما 
برای کسب مدال المپیک غیرتمندانه خواهند جنگید. 
می دانیم که رقابت بسیار سخت و شدید است ولی ما نیز 
با تمام قوا آماده می ش��ویم. بچه های ایران می دانند که 
کاراته فقط یک بار المپیکی ش��ده و می دانند اگر مدال 
توکیو را بگیرند باالترین افتخار را به عنوان یک ورزشکار 

کسب کرده اند.
ش�یوع کرونا، تعطیل�ی تمرین�ات و تعویق 
المپیک برخی ورزشکاران را دچار افسردگی 
کرده است. ملی پوشان کاراته در چه شرایطی 

قرار دارند؟
ش��رایط پیش آمده برای کل دنیاس��ت. همه ما از اینکه 
زندگی مردم به لحاظ اقتصادی و س��المتی با مشکالتی 
مواجه شده ناراحت هستیم و اول از همه امیدواریم این 
مس��ائل حل ش��ود. به هر حال این اتفاق افتاده و نباید 
زانوی غم بغل کنیم. ملی پوشان کاراته تمرینات انفرادی 
خود را دارن��د. تیم دختران در باش��گاه های اختصاصی 
تمرینات شان را پیگیری می کنند و تمرینات کاراته را نیز 
در باشگاه های کاراته ادامه می دهند. به ریشه کن شدن 
این بیماری خوش بین هس��تیم. بازی ها هم یک سال به 
تعویق افتاده. کاراته زمانی المپیکی ش��ده که قهرمانان 
کارات��ه ایران ب��ه اوج خود رس��یده اند. امی��د زیادی به 
موفقیت در توکیو داریم و با مدال کاراته انشاءاهلل کاروان 

ایران صعود خوبی در رنکینگ المپیک خواهد داشت.
با توج�ه ب�ه مصدومیت حمیده عباس�علی، 
نگران تک�رار آس�یب دیدگی ملی پوش�ان 

نیستید؟
از کادر پزش��کی حمیده عباسعلی از جمله دکتر امینی، 
آفتابی و آبرون تش��کر می کنم که برای رساندن حمیده 
به المپی��ک تالش وی��ژه کردند. اگر المپی��ک در موعد 
مقرر برگزار می ش��د حمیده قطعاً به بازی ها می رسید. 
خوشبختانه بازی ها یک سال عقب افتاده و ما این موضوع 
را نیز به ف��ال نیک می گیریم. دیگر عجل��ه ای نداریم. او 
تمرینات بازتوانی اش را با صبر و حوصله پیگیری می کند. 
روند خیلی خوبی را طی کرده و انشاءاهلل در المپیک هم 

با آمادگی باال بهترین نتیجه را کسب کند.
قهرمانان ورزش�ی از بی توجهی مس�ئوالن 
و عدم رس�یدگی آنها نس�بت به مش�کالت 
معیشتی ش�ان گالی�ه دارن�د. دغدغه های 
زندگ�ی و کاری چ�ه تأثی�ری ب�ر عملک�رد 

ملی پوشان می گذارد؟
متأس��فانه این مش��کل برای مربیان هم وج��ود دارد؛ 
مربیان نه تنها امنیت ش��غلی ندارند بلکه درآمدش��ان 
از مربیگری بسیار ناچیز است. ورزش��کاران هم از این 
مسئله رنج می برند. ورزشکار مدت زیادی را در اردوها 
سپری می کند. آنها هم که در اردوها نیستند برای 
رس��یدن به پیراهن تیم ملی باید در باشگاه های 
خصوص��ی و با هزینه خ��ود تمری��ن کنند. پس 
یک ورزشکار نمی تواند ش��غل تمام وقت داشته 
باشد. این معضلی اس��ت هم برای ورزشکار و هم 
برای مرب��ی. قباًل مربیان و ورزش��کاران مدال آور 
را در اداره ه��ا و نهادها به خدم��ت می گرفتند که 
متأسفانه این مس��ئله هم منتفی شده است! چرا 
این روند دیگر برای جامعه ورزش ملی ایران اتفاق 
نمی افتد؟ حداقل اگر به روال گذش��ته برگردیم 
همه ما با خیال راحت تمرین می کنیم. اگر دغدغه 
معیش��ت از دوش مان برداشته ش��ود قطعاً نتایج 

بهتری نیز کسب خواهد شد.
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کاراته از آن رش��ته هایی 
اس��ت که در س��ال های 
اخی��ر ه��ر مس��ابقه ای 
رفته، دس��ت پر برگشته اس��ت، می خواهد قهرمانی آسیا 
باش��د یا قهرمانی جهان یا لیگ جهانی، هر مسابقه ای که 
کاراته کاهای کشورمان روی تاتامی  رفته اند، دست شان باال 
رفته و با یک دوجین مدال رنگارنگ به ایران بازگشته اند. با 
این ظرفیت و پتانسیل دیگر همه روی کاراته در بازی های 
المپیک به عنوان یکی از رش��ته هایی که می تواند ایران را 
صاحب مدال کند، حساب ویژه ای باز کرده اند و چند مدال 
برایشان کنار گذاشته اند تا یک رشته دیگر هم به رشته های 
پرامیدی که می توان به آنها برای مدال المپیک امید داشت، 
اضافه شود. در چنین شرایطی اگر المپیک عقب نمی افتاد 
و کرونا همه برنامه های ورزش دنی��ا را به هم نمی ریخت، 

باید کم ک��م خودمان را آماده درخش��ش کاراته کاها روی 
تاتامی  توکیو می کردیم تا ش��اگردان شهرام هروی که در 
پنج س��ال اخیر حسابی برای کش��ورمان در آسیا و جهان 
گل کاشته اند، با درخشش در المپیک، کارنامه درخشان 

شان را کامل کنند.
 با این حال یک ویروس خطرناک، ش��یرینی اولین حضور 
کاراته در المپیک که آخرین آن هم هس��ت، یک سال به 
تأخیر انداخت تا یک س��ال و یک ماه دیگر منتظر بمانیم 
تا طعم خوش مدال های بچه های کارات��ه را زیر زبان مان 
مزمزه کنیم و برایشان مانند تمام افتخاراتی که در سال های 
گذشته در رقابت های جهانی و آس��یایی آورده اند، این بار 
روی تاتامی  المپیک کف بزنیم و هورا بکشیم. به خصوص 
که در بخش مردان با س��تاره های عن��وان داری که کاراته 
ایران دارد، خیلی ها انتظ��ار دارند که بچه ه��ای کاراته با 
خوش رنگ ترین مدال هایی که می ش��ود از توکیو گرفت، 

عکس یادگاری بگیرند.
  برگ برنده ای به نام مربی داخلی

نام شهرام هروی با موفقیت های کاراته گره خورده است، 
س��رمربی موفق تیم ملی کارات��ه که در س��ال های اخیر 
نقش زیادی در درخشش کاراته کاهای کشورمان داشته 
است. هروی 47 ساله، اردیبهش��ت سال 95 بود که حکم 
س��رمربیگری تیم ملی کاراته را گرفت تا به این رشته سر 
و س��امانی بدهد. کاراته همواره یکی از رشته هایی بود که 
ظرفیت باالیی برای مدال آوری در مس��ابقات بین المللی 
داشت و باید مربی ای پای کار می آمد که بتواند این ظرفیت 
را به صورت کامل تری شکوفا کند تا این رشته مدال های 
بیشتری را در مسابقاتی که اعزام می شد، درو کند و پرچم 

کشورمان بیشتر از قبل باال برود.
البته هروی پیش از ای��ن حکم و در ده��ه 80 در مقاطع 
مختلف به عن��وان مربی در کادر فنی تی��م ملی کاراته در 
رده های مختلف فعالیت کرده بود و حاال نوبت آن رسیده 
بود تا به عنوان سرمربی و نفر اول هدایت کاراته بزرگساالن 
را بر عهده بگیرد. امروز در حالی بیش از چهار سال از آمدن 
هروی به تیم ملی کاراته مردان می گذرد که نتایج حضور 
این مربی جوان به خوبی قابل مشاهده است و کاراته ایران 
از سال 2016 به بعد توانس��ته هم در رقابت های قهرمانی 
جهان و قهرمانی آس��یا یکی از تیم هایی باش��د که با قرار 
گرفتن در بین دو تیم اول، کش��ورمان را به عنوان یکی از 

قطب های کاراته دنیا مطرح کند.
موفقیت ه��ای ه��روی با تی��م مل��ی کاراته ب��ار دیگر 

شایس��تگی های مربی ایرانی را به رخ کش��یده 
اس��ت، مربیانی که در بیش��تر مواقع با وجود 
کارنامه درخش��انی ک��ه داش��ته اند، مورد 
بی مهری های زیادی ق��رار گرفته اند و آن 
طور که شایسته ش��ان بوده، مورد تقدیر 
قرار نگرفته اند. نمونه آن رضا مهماندوست 
س��رمربی موفق تی��م مل��ی تکواندوی 
کش��ورمان بود که به رغم تاریخ سازی با 
تکواندو و گرفتن جشن قهرمانی جهان 
در خاک کره که مهد این رش��ته رزمی  
است، با بی توجهی مسئوالن از تیم ایران 

کنار گذاش��ته ش��د و هدایت تیم کشور 
آذربایجان را بر عهده گرفت.

در چنین شرایطی به نظر می رسد عملکرد فنی 
فوق العاده مربیان ایرانی که ش��هرام هروی در رشته 

کاراته یکی از این مربیان است، باید بیشتر از گذشته مورد 
توجه مسئوالن قرار بگیرد و به همان اندازه که از هروی و 
شاگردانش در رقابت های مختلف بین المللی انتظار وجود 
دارد، حمایت های الزم هم صورت بگیرد تا مربیانی مانند 
هروی که پایه گذار موفقیت رشته ای مانند کاراته شده اند، 
دلسرد و بی انگیزه نشوند. به طور قطع رسیدگی به وضعیت 
مربیان موفق داخلی و حمایت هایی که باید از آنها صورت 
بگیرد، کوچک ترین انتظاری اس��ت که از متولیان ورزش 
می رود. به طور قطع حمایت از مربی ایرانی عالوه بر دلگرمی 
 آنها، س��بب می ش��ود تا مربیان داخلی با انگیزه باالتری، 

شاگردانش را برای موفقیت کشورمان هدایت کند.
   نایب قهرمانی تاریخی 

ابتدا موفقیت های کاراته با هروی را در مسابقات قهرمانی 
جهان مرور می کنیم. مسابقات جهانی 2016 اتریش که 

در شهر لینر اتریش برگزار شد، اولین حضور کاراته با مربی 
جوانش در رقابت های جهانی بود. در این مس��ابقات تیم 
کش��ورمان توانس��ت با 3 مدال طالی امیر مهدی زاده در 
منهای 60 کیلوگرم، سجاد گنج زاده در مثبت 84 کیلوگرم 
و تیم کومیته تیمی  کش��ورمان در کن��ار دو برنز ذبیح اهلل 
پورش��یب در منهای 84 کیلوگرم و علی اصغر آس��یابری 
در منهای 75 کیلوگرم به مقام س��وم جهان دس��ت پیدا 
کند. این در ش��رایطی بود که در دوره قبلی این رقابت ها 
که س��ال 2014 در برمن آلمان برگزار ش��د تی��م کاراته 
کش��ورمان در رده بندی نهایی در رده شش��م قرار گرفته 
بود و با حضور هروی توانست در دوره بعد با سه پله صعود، 

سوم جهان شود.
روند صعودی کاراته با ش��هرام هروی در مسابقات جهانی 
ادامه پیدا کرد و در قهرمانی جه��ان 2018 که در مادرید 
اسپانیا برگزار شد، کاراته کاهای کشورمان با یک پله صعود 

در جدول رده بندی نایب قهرمان جهان شدند و بهترین مقام 
کاراته ایران را در رقابت های جهانی  به دست آوردند.

در ای��ن رقابت ها تیم ایران در بخ��ش کومیته تیمی  برای 
سومین دوره متوالی مدال طال گرفت و قهرمان شد و تیم 
کاتای کش��ورمان برنز گرفت. در بخش انفرادی نیز بهمن 
عسگری در منهای 75 کیلوگرم قهرمان جهان شد، سجاد 
گنج زاده در مثبت 84 کیلو نقره گرفت، ذبیح اهلل پورشیب 
در منهای 84 کیلوگرم و هومن درفش��ی فر در منهای 67 
کیلوگرم دو مدال برنز برای کش��ورمان به ارمغان آوردند 
تا  تیم کشورمان نایب قهرمانی جهان را در اسپانیا جشن 

بگیرد.
   هت تریک نایب قهرمانی

موفقیت های کاراته در قهرمانی آسیا هم با سرمربی جوانش 
ادامه پیدا کرد، چهاردهمین دوره رقابت های کاراته 2017 

قهرمانی آسیا که به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار شد، 
اولین رقابت آسیایی هروی با شاگردانش بود. همان طور 
که در جهانی کاراته با حضور هروی شاهد صعود در جدول 
رده بندی بودیم، در آسیا هم این روند ادامه پیدا کرد و تیم 
کش��ورمان که در دوره قبلی در س��ال 2015 در رده سوم 
جدول مدال ها قرار گرفته بود، در سال 2017 نایب قهرمان 
شد و یک پله صعود کردیم. در این دوره در بخش مردان، 
در بخش کومیته تیمی، تیم ایران طال گرفت و قهرمان شد. 
در کومیته انفرادی، امیر مهدی زاده در منهای 60 کیلوگرم 
و بهمن عس��گری در منهای 75 کیلوگرم طالیی شدند، 
مجید حس��ن نیا در منهای 55 کیلوگرم و سجاد گنج زاده 
در مثبت 84 کیلوگرم نقره گرفتند و مهدی خدابخشی در 
منهای 84 کیلوگرم برنز گرفت. در قسمت تیمی  کاتا هم 

ایران نقره گرفت.
در پانزدهمین دوره تیم کشورمان با شهرام هروی باز هم 
نایب قهرمانی در آسیا را تکرار کرد. در قهرمانی آسیا 2018 
که به میزبانی امان در اردن برگزار ش��د، تیم کشورمان در 
بخش کومیته تیمی  برای دومین دوره متوالی طال گرفت 
و قهرمان شد. در کومیته انفرادی حسن نیا در منهای 55 
کیلوگرم و صالح اباذری در مثبت 84 کیلوگرم طال گرفتند، 
علی اصغر آس��یابری در منهای 75 کیلوگرم به مدال نقره 
رسید و مهدی خدابخشی در منهای 84 کیلوگرم مدال برنز 

دوره گذشته اش را تکرار کرد.
شانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در سال 
2019 در حالی به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد که 
باز هم تیم کشورمان پس از ژاپن که به عنوان مهد کاراته، 
قهرمان بالمنازع این رقابت هاست به سومین نایب قهرمانی 
دست پیدا کرد و هت تریک کرد. در تاشکند هم در بخش 
کومیته تیمی، تیم کش��ورمان برای سومین دوره متوالی 
قهرمان ش��د و مدال طال گرفت. در کومیت��ه انفرادی هم 
ذبیح اهلل پورشیب در منهای 84 کیلوگرم مدال طال گرفت، 
س��جاد گنج زاده در مثبت 84 کیلوگرم و بهمن عسگری 
در منهای 75 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. در بخش 

کاتای تیمی  هم، تیم کشورمان به مدال برنز رسید.
   حاال نوبت المپیک است

پس از موفقیت های قابل توجه در قهرمانی آس��یا و جهان، 
حاال شهرام هروی ش��اگردانش را آماده حضور در المپیک 
می کند، رقابت هایی که با توجه به نتایج درخش��ان کاراته 
در سال های اخیر، انتظارها را از کاراته کاهای کشورمان باال 
برده است. توکیو 2020 اولین و البته آخرین حضور کاراته 
در رقابت های المپیک است، مس��ئله ای که سبب شده تا 
شاگردان هروی تمام تالش شان را در یک سالی که تا 
شروع المپیک باقی مانده به کار برده و از تنها شانسی 
که برای درخشش در بزرگ ترین میدان ورزشی دنیا 
به آنها داده شده، نهایت اس��تفاده را ببرند و مدال 
باارزش المپیک را هم به ویترین مدال های جهانی 
و آسیایی ش��ان اضافه کنند. برای حضور کاراته 
کش��ورمان در المپیک تا امروز س��همیه بهمن 
عس��گری قطعی ش��ده و یک رقابت جذاب بین 
ذبیح اهلل پورشیب و سجاد گنج زاده را برای سهمیه 
دوم آقایان برای المپیک شاهد خواهیم بود. امیر 
مهدی زاده با آن همه تجرب��ه و مدال هم عزمش 
را جزم کرده تا کارنام��ه اش را با حضور در المپیک 
تکمیل کند و در مس��ابقات آزاد که بهار سال آینده 

برگزار می شود سهمیه بازی های توکیو را کسب کند.

موفقیت ه�ای ه�روی با تی�م ملی 
کاراته ب�ار دیگر شایس�تگی های 
مربی ایرانی را به رخ کشیده است، 
مربیانی که در بیشتر مواقع با وجود 
کارنامه درخش�انی که داشته اند، 
م�ورد بی مهری های زی�ادی قرار 
گرفته اند و آن طور که شایسته شان 

بوده، مورد تقدیر قرار نگرفته اند

براي کرونا نباید زانوی غم بغل کنیم. 
ملی پوشان کاراته تمرینات انفرادی 
خ�ود را دارن�د. تی�م دخت�ران در 
باشگاه های اختصاصی تمرینات شان 
را پیگیری می کنند و تمرینات کاراته 
را نی�ز در باش�گاه های کاراته ادامه 
می دهن�د. به ریش�ه کن ش�دن این 

بیماری خوش بین هستیم

آقایتاریخساز
نگاهی به نقش پررنگ شهرام هروی سرمربی تیم ملی در موفقیت های جهانی و آسیایی کاراته

سعيد احمديان
      گزارش

گفت وگوی »جوان« با سمانه خوش قدم، سرمربی تیم ملی کاراته بانوان

المپیک�ی ش�دن کارات�ه بهتری�ن اتف�اق ب�رای 
کاراته کاهای مس�تعد ایرانی بود که پس از سال ها 
انتظار حض�ور روی تاتام�ی  بزرگ تری�ن رویداد 
ورزش دنیا را تجربه خواهند کرد. کس�ب س�همیه این بازی ها ماراتن سختی 
بود که خوشبختانه ملی پوشان کشورمان س�ربلند از آن بیرون آمدند. بانوان 

کاراته نیز که در سال های اخیر درخش�ش بی نظیری داشتند تاکنون موفق به 
کسب دو س�همیه المپیک )حمیده عباسعلی و س�ارا بهمنیار( شده و احتمال 
افزایش سهمیه نیز وجود دارد. در مسیری که دختران کاراته طی کردند نقش 
سرمربی تیم پررنگ و بس�یار تأثیرگذار بود. س�مانه خوش قدم سرمربی تیم 
بانوان در گفت وگو با »جوان« شرایط این روزهای کاراته بانوان را تشریح کرد.

شيوا نوروزی 
      گفت و گو

مربیان نه تنها امنیت ش�غلی ندارند 
بلکه درآمدش�ان از مربیگری بسیار 
ناچیز است. ورزش�کاران هم از این 
مسئله رنج می برند. ورزشکار مدت 
زیادی را در اردوها س�پری می کند. 
آنه�ا ه�م ک�ه در اردوه�ا نیس�تند 
برای رس�یدن به پیراه�ن تیم ملی 
باید در باش�گاه های خصوص�ی و با 
هزینه خ�ود تمرین کنن�د. پس یک 
ورزش�کار نمی تواند شغل تمام وقت 
داش�ته باش�د. ای�ن معضلی اس�ت 
 هم برای ورزش�کار و هم برای مربی

مدالهایکاراته
جایگاهایرانرادرالمپیکارتقاميدهد


