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ملیپوشان جوان وزنهبرداری هنوز برای رقابت با بزرگساالن مهیا نیستند

به دلیل کاهش وزن  6کیلویی
در دوضرب کم آوردم

حسین سلطانی :عملکردم
اصال راضیکننده نبود

حســین ســلطانی وزنهبردار دســته 73
کیلوگرم کشورمان نخستین نماینده وزنهبرداری
ایران بود که در عشــقآباد ترکمنســتان روی
تخته رفت .او که برای نخستین مرتبه مسابقات
جهانی بزرگســاالن را در سن  19سالگی تجربه
میکرد به هیچ وجــه از عملکرد فنیاش راضی
نیست.
حسین ســلطانی وزنهبردار  19ساله دسته
 73کیلوگرم تیم ملی ایران بهعنوان نخســتین
نماینده تیم ملی وزنهبرداری ایران در مسابقات
بزرگســاالن جهان بــه روی تخته رفت و ضمن
کسب تجربهای ارزشــمند از این رویداد مهم و
معتبر در رده نوزدهم دســته  73کیلوگرم دنیا
قرار گرفت.
سلطانی در این خصوص میگوید« :دراین
دوره از مسابقات قهرمانی جهان اغلب ستارههای
عنوانــدار جهانی و المپیک حضور داشــتند .در
یکضرب خیلی بــد کار نکردم و در حرکت آخر
اگر موفق میشــدم وزنــه  150کیلویی را مهار
کنم ،با همان وزنه  150کیلوگرم رکورد جوانان
جهان در این وزن را به نام خودم ثبت میکردم
اما بهخاطر فضا و جو حاکم بر مســابقات جهانی
بزرگســاالن نتوانســتم این وزنــه را مهار کنم.
البتــه من در تهران موفق شــده بودم این وزنه
را با موفقیت باالی ســر ببــرم اما خب اینجا در
ترکمنســتان قسمت نبود تا رکورد دنیا را رسما
بشکنم و به نام خودم ثبت کنم».
ســلطانی ادامه میدهد« :چــون نزدیک
 6کیلــو وزن کم کرده بــودم ،در دوضرب توانم
کم شده بود و نتوانستم آنطور که باید کار کنم.
برای همین در مســابقات رکوردهای تمرینیام
را نتوانســتم تکرار کنم ،ولی خب تجربه حضور
در مسابقات بزرگســاالن آ ن هم برای نخستین
بار تجربه خیلی خوبی برایم بود .جو مســابقات،
صحنه مســابقه و دیگرموارد موجود در ســالن
خیلی با مســابقات جوانــان و نوجوانان متفاوت
بود .بــه همین دلیــل جو حاکم بر مســابقات
یــک مقدار کار را از دســتم درآورد .به هر حال
امیدوارم این حضور تجرب ه خوبی برای سالهای
بعد باشد».
سلطانی با اشاره به شکستن رکورد جهانی
یکضرب و دوضرب در دسته  73کیلوگرم توسط
ژیانگ شی از چین ،تاکید دارد« :با این تجربهای
که کســب کردم میخواهــم در آینده مثل این
وزنهبردار قدرتمند چینی برای کشــورم افتخار
کســب کنم .امیدوارم ســالهای بعد با افزایش
وزن بدنم در دســته  81کیلوگــرم نتایج بهتر
از آنچــه در ترکمنســتان کســب کــردم را به
دســت آورم .قطعا حضور در مســابقات جهانی
ترکمنســتان از لحاظ تجربه برایم بسیار خوب
بود اما در دوضرب میتوانســتم وزنه بیشــتری
بزنم و انتظارم از خودم باالتر بود».

حضو
ر در م
جهانی بد یدان
استرات ون
ژی

تیم ملی وزنهبرداری ایران که در نبود تیمهای مطرح و محروم جهان در سال  2017موفق شده بود عنوان قهرمانی دنیا را برای نخستین بار در
تاریخ این رشته ورزشی به خود اختصاص دهد ،بعد از ناکامی حسین سلطانی نخستین نماینده کشورمان در رقابتهای جهانی ترکمنستان نشان
داد که اوال هیچ شباهتی به تیم سال گذشته (مسابقات جهانی  2017آمریکا) ندارد ،ثانیا در بیشتر اوزان جدید فعال تا زمانی که جانشینهای
خوبی برای بزرگان جدا شده از تیم ملی پیدا نشود ،حرفی برای گفتن در دنیای وزنهبرداری مقابل قدرتهای برتر وزنهبرداری جهان نداریم.
رونمایی از حسین سلطانی جوان و سردرگمی و ناکامی این جوان آیندهدار بهعنوان نخستین نماینده وزنهبرداری ایران در رقابتهای جهانی
 2018ترکمنستان ثابت کرد که ما به هیچ وجه برنامهریزی مدون و استراتژی کارآمدی برای تکرار موفقیت گذشته در آوردگاه پیش رو نداشتیم.

رضا عباسپور
Reza Abbaspour

بیتردید اســتمرار و تکرار موفقیتهای
ورزشــی در میادین معتبر مثــل رقابتهای
جهانی و یا المپیک در هر رشــته ورزشــی
نیازمند رعایت و پیاده کردن بیچون و چرای
یکسری فاکتورهایی است که اگر آنها را کنار
هم قرار ندهیم و بیاهمیت از کنارشان عبور
کنیم ،قطعا چیــزی که با زحمت و تالش به
دســت آورده بودیم را محــو میکند ،دقیقا
مشــابه اتفاقی که برای وزنهبرداری ایران در
رقابتهای جهانی  2018ترکمنســتان قابل
پیشبینی و رویت اســت .حســین سلطانی
وزنهبردار جوان و آتیهدار دسته  73کیلوگرم
کشــورمان بیتعــارف یکــی از آیندههــای
وزنهبرداری ایران در همین وزن و یا یک وزن
باالتر اســت .وزنهبردار خوش خلق و بااراده
زنجانی که تحت نظر و هدایت برادر بزرگترش
محسن ســلطانی و مربی سازنده و کاربلدی
همچون علی نصرتی الفبای وزنهبرداری را در
زادگاهش به خوبی یاد گرفته و به درستی در
طول این سالها آن را در تیمهای پایه پیاده

کرده بود اما بدون تعــارف باید اعتراف کرد
حسین ســلطانی که ما در رده سنی جوانان
و مسابقات مختلف گذشته میدیدیم به هیچ
وجه «ســلطانی» نبود که در گروه  Aدسته
 73کیلوگرم در عشقآباد روی تخته رفت!
چیــزی که همیشــه مــا از حســین
ســلطانی وزنهبــردار جنگنده و خوشــفکر
تیمملی کشورمان ســراغ داشتیم هرگز این
چیزی نبود که مــا از او در رقابت با بزرگان
وزنهبــرداری جهــان در رقابتهــای جهانی
 2018ترکمنستان دیدیم.
این قبول که ســلطانی وزنهبرداری است
که هنوز هم در رده سنی جوانان وزن ه میزند
و برای نخستین بار است که او در رقابتهای
رده سنی بزرگساالن روی تخته میرود .این
هم قبول کــه وزنهبــرداران جوانی که برای
نخســتین بار در رده ســنی بزرگساالن وزنه
میزنند ،زمان نیاز دارند تا خوب با شــرایط
موجــود وفق پیــدا کرده و بعد بایــد از آنها
توقع کســب مدال و افتخار داشته باشیم اما
مگــر نه اینکه تمامی ســتارههای عنواندار و
بزرگ تاریخ وزنهبــرداری دنیا از همین رده
ســنی جوانان درخشش خود را در رده سنی

بزرگســاالن آغاز کرده و در ســن و سال کم
صاحب مدالهای خوشرنگ جهانی و المپیک
شــدهاند؟ پس اینکه وزنهبردار جوان بوده و
چون تجربه نداشــته نتوانسته همان عملکرد
خوب خود در گذشــته را اینجــا در میدان
معتبر جهانی نیز تکرار کند ،سخنی اشتباه و
غلط است که بیشتر شبیه به توجیه برای فرار
رو به جلو به نظر میرســد تا حرفی منطقی
برای پوشش ناکامی کسب شده.
همــه ما این را قبول داریم که حســین
ســلطانی قطعا وزنهبرداری اســت آیندهدار
کــه اگر بیــش از این بــه او بها داده شــود
مثل ســایر ســتارههای عنواندار و پرافتخار
وزنهبرداری ایــران میتواند برای وزنهبرداری
ایران مدالهای خوشــرنگ و مرغوب جهانی
دشــت کند .اما سوای نتیجه ضعیفی که این
وزنهبردار ملیپوش در پایان رقابت دسته 73
کیلوگــرم به دســت آورد (نوزدهمی جهان)
یک نکته مهم در عملکرد فنی سلطانی رویت
میشــد که بــه نظر ملیپــوش  73کیلویی
کشــورمان از همین بابت مشــکل داشت و
ضربه خورد.
قطعــا داشــتن روحیــه جنگندگــی و

درخواست هیاتهای کشتی از وزارت ورزش برای برگزاری مجمع فوقالعاده

پایانی بر تصمیمات خودسرانه؟
محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

برخی از روسای هیاتهای کشتی روز
گذشته نشستی را برگزار کردند و در نشست
خــود درباره برگــزاری مجمــع فوقالعاده
رایزنی کردنــد .این اعضای مجمع به دنبال
برگزاری مجمع فوقالعاده هستند و در این
باره از فدراسیون کشــتی خواستند که هر
چه سریعتر این کار را انجام بدهد .کاری که
پیش از این رســول خادم در نامه استعفای
خود به وزارت ورزش و جوانان درخواســت
کرده بود و از وزیر ورزش و جوانان خواسته
بود که هر چه ســریعتر مجمــع را برگزار
کند .هنوز دو ســه روزی بیشتر از موافقت
وزارت ورزش و جوانان با اســتعفای رسول
خادم نمیگــذرد اما هیاتهــا یکبار دیگر
با هماهنگی اعضای مســتعفی فدراســیون
کشــتی نامهای را به وزارت ورزش و جوانان
ارســال کردند و خواهان برگــزاری مجمع
شدند.
فدراسیون کشتی حتی تاریخ برگزاری
مجمع را هم مشخص کرده و اعالم کرد که
روزهای  21و  22آبــان بهترین زمان برای
برگزاری مجمع انتخاباتی است و بهتر است
که وزارت ورزش و جوانان با برگزاری مجمع
هیاتهای کشتی در این تاریخ موافقت کند.
بــا اساســنامهای کــه رســول خادم
برای فدراســیون کشتی نوشــته حاال این
هیاتهــا هســتند کــه از اهمیــت زیادی
برخــوردار هســتند .آنها میتواننــد درباره
اســتعفای رییس و انتخاب سرپرست نقش
تعیینکنندهای داشــته باشــند امــا با این

رقابت دســته  73کیلوگرم مســابقات جهانی
عکس نوشت وزنهبــرداری ترکمنســتان از نــگاه دوربیــن

سلطانی دست و پا بسته روی تخته رفت!
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مبارزهای فاکتور بســیار مهمی است که اگر
وزنهبــردار در طول برگزاری مســابقه از آن
بیبهره بماند ،در نهایت برای کســب مدال و
عنوان قهرمانــی راه به جایی نمیبرد .اتفاقی
تلخ که حسین ســلطانی وزنهبردار ملیپوش
کشورمان در ترکمنســتان اسیرش شد .اگر
نیم نگاهــی به رقابتهــای بینالمللی قبلی
که سلطانی در آن روی تخته رفت بیندازیم،
میبینیم او در بیشتر مسابقاتی که روی تخته
رفتــه کمترین درصد انداختن وزنه و خطا را
در حرکات خود داشته است زیرا پشت صحنه
ســوای تمرین و ممارست بدنی برای تقویت
عضالت و قدرت بدنــی این وزنهبردار ،خیلی
خوب روی روح و روان او هم کار شده بود .تا
حدی که این وزنهبردار به درجهای از آمادگی
روحی روانی رســیده بود که میدانست برای
مهــار و زدن وزنههای انتخابی کادرفنی روی
تخته مسابقه میرود نه اینکه مثل عشقآباد
از پیش بازنده پشــت وزن ه حاضر شــود .این
درســت که رقبای وزنهبردار جوان کشورمان
در مســابقات جهانــی رده ســنی جوانــان
بــا وزنهبرداران ششــدانگ و مدعــی که در
مسابقات جهانی بزرگساالن روی تخته حاضر
شــدند زمین تا آســمان از لحاظ رکوردی و
آمادگی متفاوت بودند اما «حسین سلطانی»
ما از لحاظ فیزیکی همان حسین سلطانی بود
که در مسابقات قبلی خود با حداکثر حرکات
صحیح تخته مســابقه را تــرک میکرد .تنها
موضوعی که نوع و ســبک وزن ه زدن سلطانی
را بــا ادوار گذشــته متمایز میکــرد ،تفکر
مســموم و غلط از پیش بازنده شدنی بود که
مشــخص بود در ذهن این وزنهبردار قبل از
مسابقه حک شده بود.
همین موضــوع یعنی نداشــتن روحیه
مبارزهای برای هر ورزشــکاری کافی است تا
هم توان بدنیاش تحلیل برود و هم از لحاظ
روحی روانی پیــش روی خود از وزنهبرداران
نامدار رقیب «غولسازی» کند! در کل وقتی
به نوع وزنه زدن حســین سلطانی در مسابقه
دســته  73کیلوگرم نــگاه میاندازیم کامال
مشخص اســت که از لحاظ روحی روانی به
هیچ وجه ســلطانی در پشت صحنه مسابقه
مهیای حضــور و وزنــه زدن در رقابتهای
جهانی رده سنی بزرگساالن نشده بود .مشابه
ســلطانی در همین دوره از مسابقات حضور
دارند .وزنهبردارانــی مثل فارس الباخ قطری
که همراه با ســهراب مــرادی و تیان تائوی
چینــی ،مدعی مــدال دســته  96کیلوگرم
هســتند .بنابراین اگر قرار است در تیم ملی
بزرگساالن به دنبال جوانگرایی باشیم ،قطعا
باید ابتدا بســترش را بــرای جوانان باانگیزه
مهیــا کنیم و بعد به دنبــال انتقال قدرت از
ســتارههای کهنهکار و باتجربه بــه جوانان
جویای نام و کمتجربه باشیم.

نشست کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته

ورود ضربه  ۴امتیازی به پیشنهاد نماینده ایران

در نشســت کمیتــه فنــی فدراســیون جهانی که
در مادرید اســپانیا برگزار شد ،پیشــنهاد نماینده ایران
درخصوص لحاظ شدن  ۴امتیاز برای یکی از تکنیکهای
پا مورد تایید قرار گرفت.
در نشســت کمیته فنی فدراســیون جهانی که در
مادرید اســپانیا برگزار شد ،پیشنهاد مسعود رهنما ،عضو
ایرانی این کمیته درخصوص لحاظ شــدن  4امتیاز برای
یکــی از تکنیکهای پــا مورد تایید قــرار گرفت و برای
تصویب به کمیته تصویب فدراســیون جهانی ارسال شد.
مســعود رهنما ،عضو کمیته فنی فدراســیون جهانی در
همیــن ارتباط گفت« :یکی از موارد مطرحشــده در این
جلســه ،تغییر جدول مســابقات کاتا ،نوع امتیازدهی و
شــرح وظایف مربیان در طول مســابقات حتی در محل

گرم کردن ورزشــکاران بود که مورد بحث و بررسی قرار
گرفــت ».رهنما ادامه داد« :همچنیــن درخصوص نحوه
آموزش مربیان ،امتحانــات و چگونگی صدور گواهینامه
مربیگــری بحــث و تبادل نظر شــد .در جلســه کمیته
فنی فدراســیون جهانی درخصوص نحــوه امتیازدهی به
تکنیکهای دســت و پا بر اساس زیبایی ،ظرافت ،سختی
و آسانی اجرای این تکنیکها پیشنهادی را ارائه دادم که
مورد توجه قرار گرفت».
عضو ایرانی کمیته فنی فدراســیون جهانی با تشریح
پیشــنهادش در نشست فدراســیون جهانی گفت« :برای
مثال ضربه اوراماواشــی یک تکنیک زیبا و تماشاگرپسند
محسوب میشــود و کاراتهکایی که این ضربه و تکنیک
ســخت را اجرا میکند ریسکپذیری باالیی دارد و ارزش

آغاز رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از امروز

۶نماینده ایران در روز نخست روی تاتامی

حال هنوز یک ابهام بــزرگ وجود دارد که
چرا رســول خادم نامه اســتعفای خود را به
وزیــر ورزش و جوانان نوشــت و چرا حاضر
نشــد که این نامه به مجمــع برود و آنها در
اینبــاره تصمیمگیری کننــد؟ او که تالش
کرد تا هیاتها در تمامی تصمیمات کشتی
دخیل باشند چرا برخالف دفعه قبل که نامه
اســتعفای خود را به مجمع ارائه کرده بود،
این بار به وزیر ورزش و جوانان نامه نوشت؟
او هم میتوانســت همانند محمد درخشان
در فدراسیون جودو کامال حرفهای زمانی را
برای برگزاری مجمــع عمومی اعالم کند و
بعد در مجمع عمومــی خودش کنارهگیری
کند و بعد هم یک نفر بهعنوان سرپرست در

همان مجمع معرفی شــود .رسول خادم اما
ایــن کار را نکرد و حاال کلی حرف و حدیث
به راه افتاده است.
مجمــع هیاتهــای کشــتی خواهان
برگزاری مجمع فوقالعاده هستند اما هنوز به
طور دقیق مشخص نیست که در این مجمع
قرار است چه کاری را انجام بدهند؟ آیا قصد
دارند استعفای رسول خادم را بررسی کنند
و یا اینکه میخواهند سرپرســت جدید را
برای فدراســیون انتخاب کننــد؟ هنوز این
هم مشــخص نیســت که آیا هماهنگی بین
هیاتهای کشــتی و وزارت ورزش و جوانان
برای معرفی سرپرســت به وجود آمده یا نه
اما به نظر باید ایــن اتفاق رخ بدهد .اینکه

هیاتهای کشــتی بخواهند روال گذشته را
در پیــش بگیرند و مدام حرف خود را بزنند
نمیتواند نتیجه خوبی را در پی داشته باشد.
یکی از بزرگترین مشــکالت کشتی در یکی
دو ســال اخیر این بود که بین فدراســیون
کشــتی و وزارت ورزش و جوانان هماهنگی
وجود نداشت .هر حرفی بین این دو به یک
اختالف نظر بزرگ تبدیل میشــد و همین
مشــکالت را گســترش میداد .انتخاب یک
گزینه مناسب که هم بتواند کشتی را خوب
اداره کند و هم از جامعه کشــتی باشد و هم
اینکه با سیاستهای وزارت ورزش و جوانان
هماهنگ پیش بــرود میتوانــد مهمترین
تصمیم برای مجمع باشد.

برکناری به خاطر نامه به رییس جمهوری!

اهدای کرسی اتحادیه جهانی به کشور دیگر

رســول خادم در دورانی که در ریاســت فدراســیون کشتی قرار داشــت چندین بار
بــدون هماهنگی با وزارت ورزش و جوانــان تصمیماتی را اتخاذ کرد که برای ورزش ایران
هزینه بر بود .یکی از این کارهای رســول خادم سه بار نامهنگاری او با رییس جمهوری بود
که بدون اطالع وزارت ورزش و جوانان انجام شد و حتما این سوال برای هیاتهای کشتی
به وجودآمده که اگر یکی از آنها بدون اطالع رســول خادم به وزارت ورزش و جوانان نامه
مینوشت و از مشکالت بحق شهر و استان خود گالیه میکرد چه اتفاقی برایش رخ میداد
و رســول خادم بهعنوان رییس فدراســیون چه برخوردی با آنها میکرد که چرا سلســله
مراتب رعایت نشده است؟ بعید است که قدیمیهای کشتی فراموش کرده باشند که حول
و حوش سال  84محمد رضا طالقانی در زمان ریاستش در فدراسیون کشتی برای برگزاری
فینال مسابقات لیگ برتر کشتی از رییسجمهوری وقت؛ محمود احمدینژاد دعوت کرد تا
تماشــاگر مسابقات فینال باشد اما محمد علیآبادی به خاطر همان نامه مقابل محمد رضا
طالقانی ایســتاد و خواهان کنارهگیری او از ریاست فدراسیون کشتی شد .حتما این سوال
باید برای هیاتهای کشــتی به وجود آمده باشــد که رسول خادم در چه جایگاه و مقامی
قرار داشت که با رییس جمهوری مکاتبه میکرد؟ آیا او خودش را در حد و اندازههای وزیر
میدید و یا اینکه احســاس میکرد در حد نمایندگان مجلس شــورای اسالمی است که
میتواند برای رییسجمهوری نامه بنویسد؟

یکی دیگر از کارهای عجیب رســول خادم در دوران ریاســتش در فدراســیون کشتی
انصراف او از کرسی هیات ریســه اتحادیه جهانی بود .آیا این برای اعضای مجمع فدراسیون
کشــتی سوال نشده که چرا رسول خادم از این سمت اســتعفا کرده است؟ اعضای مجمعی
که خودشــان طومار جمع کردند و خواهان حضور رسول خادم در انتخابات اتحادیه جهانی
شدند ،آیا این حق را نداشتند که از او بپرسند که به چه دلیل از این سمت استعفا کرد؟ چرا
زمانی که رسول خادم قصد داشت برای انتخابات اتحادیه جهانی ثبت نام کند ،ثبت نام او به
هیاتهای کشــتی ربط داشت و آنها باید نامه مینوشتند اما در موقع استعفا نیازی به اینکه
آنها در جریان باشند ،نبود؟ کرسی که برای به دست آوردن آن میلیاردها تومان هزینه شده
بود آیا یک کرسی شخصی بود و یا اینکه یک جایگاه بینالمللی بود که رسول خادم به راحتی
آن را به یک کشور دیگر واگذار کرد؟ آیا هیات کشتی در جریان هستند که این کنارهگیری
رســول خادم حتی بدون اطالع مسووالن ورزش بوده و کامال سرخود چنین تصمیمی اتخاذ
شده است؟ اینها همه نشــان میدهد که هیاتهای کشتی در روزهای سرنوشت سازی قرار
دارند .اگر میخواهند که کشــتی را از شر تصمیمات خودســرانه راحت کنند ،نیاز است که
فــردی از جامعه کشــتی و هماهنگ با وزارت ورزش انتخاب شــود .تصمیمی به غیر از این
وضعیت شــرایط کشتی را بغرنجتر میکند و اصال بعید نیســت که فردی خارج از مجموعه
کشتی بهعنوان سرپرست و حتی رییس فدراسیون کشتی انتخاب شود.
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در نخســتین روز از بیستوچهارمین دوره رقابتهای
کاراته قهرمانی جهان در اســپانیا  ۶نماینده کشــورمان به
مصاف رقبا میرونــد .بیســتوچهارمین دوره رقابتهای
کاراتــه قهرمانی جهــان در حالی از امروز سهشــنبه 15
آبانماه با حضور  1117کاراتهکا از  140کشور آغاز میشود
که ابوالفضل شهرجردی و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی
نخســتین نفراتی هســتند که بهروی تاتامی میروند .در
وزن  +84کیلوگرم ســجاد گنجزاده ،در وزن  +68کیلوگرم
حمیده عباسعلی ،در وزن  -84کیلوگرم ذبیحا ...پورشیب و

در وزن  -68کیلوگرم پگاه زنگنه دیگر نمایندگان کشورمان
هســتند که بهترتیب به مصاف حریفــان خود میروند .در
کاتای انفــرادی بانوان  58کاتارو ،در کاتای انفرادی مردان
 85کاتــارو ،در وزن  +84کیلوگــرم  79نفر ،در وزن +68
کیلوگرم 60نفــر ،در وزن  -84کیلوگرم  89نفر و در وزن
 -68کیلوگرم  69کاراتهکا شرکت دارند .این رقابتها طی
 6روز برگزار میشود و تیم ملی کشورمان در دو بخش کاتا
و کومیتــه تیمی و انفرادی به میدان میرود .مســابقات از
ساعت 10صبح به وقت محلی اسپانیا آغاز میشود.

فنی آن بیشــتر از ضربــه از روبهرو اســت ،بنابراین باید
بهلحاظ امتیازی شرایط متفاوتتری داشته باشد ».رهنما
ادامه داد« :این نظر از ســوی همــه اعضای حاضر مورد
حمایت قرار گرفت ،خصوصا اعضای ترکیهای و آذربایجانی
و دبیر کمیته فنی و در واقع نخستین پیشنهاد من در این
جلســات بود که برای در نظر گرفتن  4امتیاز برای ضربه
اوراماواشــی موافقت شــد .در همین ارتباط صورتجلسه
برای کمیته قوانین ارســال شــد تا مسووالن کمیتههای
مختلف درمورد این قضیه تصمیم نهایی را اتخاذ کنند».
این نشست در حاشــیه مســابقات کاراته قهرمانی
جهان در مادرید اســپانیا برگزار شــد .بیستوچهارمین
دوره مســابقات قهرمانی کاراته جهان از امروز (سهشنبه
 15آبان) به مدت شش روز در مادرید برگزار میشود.

