ستاره نخرید ،طارمی را حفظ کنید

مهدی طارمی پیش از شروع فصل جدید باشگاهی ،خود را به عنوان
شــماره یک خط حمله تیم پورتو معرفی کرد .او در بازی سوپرکاپ،
فراتر از یک ستاره ظاهر شد و با زدن دو گل و تاثیر مستقیم روی یک
گل دیگر ،از سایت گل پوینت ،نمره کامل  10را گرفت؛ نمره ای که
تعداد کمی از بازیکنان آن را تجربه کرده اند .در چنین شرایطی حتی
آبی سفیدها نمی خواهند به جدایی او فکر کنند چه برسد به اینکه در
دنیای واقعی با آن روبرو شوند.

بعد از جدایی الیویرا و دیــاز از پورتو ،مهدی طارمی به تنهایی جور
خط حمله تیم را تا پایان فصل کشــید و با درخشش در بازی سوپر
کاپ مقابل توندال نشــان داد که همچنان تشنه گلزنی و درخشش
است؛ حتی بعد از تعطیالتی که معموال ستاره ها را از شرایط آرمانی
دور می کند! همین موضوع شاید دلیلی باشد بر سکوت کونسیسائو در
برابر سوالی در خصوص جدایی احتمالی مهدی؛ اتفاقی که بعد از بازی
سوپرکاپ شاهد بودیم و سرمربی پورتو در واکنش به آن دست های

خود را باال برده و ابراز بی اطالعی کرد .او قطعا دوســت ندارد چنین
ستاره ای را از دست بدهد .فاز تهاجمی پورتو به رهبری مهدی طارمی
پای به مسابقات فصل جدید خواهد گذاشت؛ البته اگر این تیم بتواند
ستاره ایرانی خود را حفظ کرده و پیشنهاداتی چون پیشنهاد میالن به
نتیجه نرسد .طبق عکسی که مشاهده می کنید در کنار مهاجم تیم
ملی ایران ،په په ،گالنو ،اوانیلسون ،ورون ،لودر و مارتینز تشکیل دهنده
فاز تهاجمی پورتو خواهند بود.
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سال جام جهانی و لژیونرهای بدون تیم

️محسن بهره دار

جــام جهانی تا کمتر از  ۴ماه دیگر شــروع می
شــود و همه تیمهای جهان تقریبا ترکیب اصلی
و لیســت  ۲۶نفره خود را شناخته اند و براساس
قرعهکشــی انجام داده شــده در دوحه مراحل
آماده ســازی خود را از یکســال پیش بصورت
قطعی شــروع کرده اند و نســبت به گروهی که
در آن قــرار گرفته اند ،بازیهــای تدارکاتی خود
را مشــخص کرده اند و منتظــر اولین فیفا دی
هســتند تا هم از نقاط ضعف و قــوت تیم خود
اطالعات دقیقی بدســت بیاورنــد و هم با دیدن
بازی تیمهای همگروه و حتی نفرات تیم حریف
بــه آنالیز گروهی و فردی تیم و بازیکنان حریف
خود نیز بپردازند.
در حالــی که تیمهــای صعود کــرده تکلیف
ســرمربی و تدارکات و حتی مکان اسکان و چند
روز زودتر به دوحه رفتن برای سازگار شدن با آب
و هوای کشور قطر در زمستان هم برنامه ریزی
کرده اند ،تکلیف حتی فدراســیون فوتبال ایران
مشــخص نیســت و ما در عجیب ترین شرایط
ممکن به سر می بریم و در حالی که اکنون باید
برای دقیقه به دقیقه مانده به جام جهانی برنامه
ریــزی کنیم تازه بحث تایید کاندیدای ریاســت
فدراسیون فوتبال مســاله روز فوتبال است .یک
روز کمیته فنی سرمربی را عزل و هفته بعد هیئت

رئیسه فدراســیون فوتبال او را ابقا می کند ،یک
هفته دعوای باندی موافقان ســرمربی معزول با
مخالفان آن در صدر خبرهاســت و هفته بعدش
مغلوبه شــدن جنگ قدرت برای ریاست اما تا ۸
شهریور و شاید جنگ اصلی از آن روز شروع شود
و همه به ضرر تیم ملی فوتبال کشورمان است.
اکنون هیچکس حواسش به برنامه ریزی برای
تیم ملی ایران نیســت و از روزی می ترسیم که
افتضاح فراموش نشدنی بوجود بیاید.
اما عالوه بر مشــکالت فدراســیون فوتبال و
ســرمربی تیم ملی ،بالتکلیف ماندن لژیونرهای

تیم ملی که بــدون تیم ماندهانــد و یا وضعیت
مشخصی ندارند ،از مشکالت دیگر فوتبال ماست
که در اینجا وضعیت چند بازیکن ملیپوش بدون
تیم را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
سعید عزتاللهی
ســعید عزتاللهــی از بازیکنــان تیم ملی در
دور مقدماتی و جام جهانی روســیه می باشــد
کــه از ســن کم به فوتبــال اروپــا رفت و از
اتلتیکو مادرید شــروع کرد و بجای پیشــرفت
و رفتــن به تیــم اول اتلتیکو و دیگر باشــگاه
های بزرگ اروپایی ســیر نزولی در پی گرفت

و ابتدا به فوتبال روســیه آمــد و آنجا بصورت
قرضی در چند باشــگاه جابجا شد تا به باشگاه
وایله در کشــور دانمــارک رفت و در حالی که
در بعضــی بازیها فیکس بــود ،تیمش به لیگ
پایین تر ســقوط کرد و نیم فصل گذشــته به
الغرافه قطر قرض داده شــد و نتوانست اعتماد
اســتراماچونی را جلب کند و اکنــون بازیکن
وایله است و مشخص نیســت باز به تیمی در
اروپا که خودش دوســت دارد ،قرض داده شود
یا خبرهایی که چند روز گذشــته منتشر شد به
لیگ برتر ایران و تراکتور ســازی یا باشــگاه

دیگر خواهد پیوســت و نکته مهم در سال جام
جهانی بازی کردن ســعید برای آمادگی بیشتر
برای بازیهای جام جهانی می باشد.
کریم انصاریفرد
کریم انصاریفرد از جوانان بااستعداد کشورمان
بود که در لیگ برتر و باشگاه سایپا خود را مطرح
کرد و حتی یک فصل آقــای گل لیگ برتر نیز
شد.کریم از ســال  ۲۰۱۴به خارج کشور و ابتدا
به اوساســونا و ســپس به کشــور یونان و تیم
پانیونیوس به مدت دو فصل پیوست و از آنجا به
المپیاکوس ،ناتینگهام فارســت ،السیلیه قطر و از
سال  ۲۰۲۰به آ آک آتن رفت و در انتهای همین
فصل در لیست مازاد باشــگاهش قرار گرفت و
خبرهایی مبنی بر بازگشــتش به لیگ برتر ایران
بود که صحت ندارد و از باشــگاه های قبرسی و
یک تیم یونانی بعنــوان مقصد نهایی او یاد می
شــود و مهمترین مسأله این اســت که کاپیتان
تیم ملی هر چه ســریعتر بــرای در اوج ماندن و
برای انتخاب شــدن در تیم ملی به یک باشگاه
که بتواند فیکس بازی کند بپیوندد.
محمد محبی
محبی از بازیکنان لیگ یکی بود که به سپاهان
پیوست و با بازیهای خوبش برای سپاهان به تیم
سانتا کالرآ پرتغال پیوست و در آنجا زیاد موفق
نبود و در تابســتان زمزمه هایی مبنی بر پیوستن

او به سپاهان و بخصوص استقالل بود که انگار
قصد دارد در پرتغال بماند.
محبــی از بازیکنان مورد عالقه ویلموتس بود و
خود بخوبی می دانــد برای رفتن به جام جهانی
باید در تیمی باشــد که در دید سرمربی تیم ملی
باشد و هر هفته بازی کند نه روی نیمکت بنشیند.
حاجصفی یا میالد محمدی
یک رسانه یونانی مدعی شد نیاز باشگاه آاک به
جذب بازیکنان غیر اروپایی احتماال منجر به کنار
گذاشــتن میالد محمدی یا احسان حاج صفی از
این تیم خواهد شد.
باشگاه آ .ا .ک آتن روز گذشته با دوماگوی ویدا،
مدافع تیم ملی کرواســی که طی پنج فصل اخیر
در بشیکتاش ترکیه حضور داشته ،قرارداد امضاء
کرد که همین انتقال موجب شــده تا خروج یک
بازیکن ایرانی دیگر ،غیر از کریم انصاریفرد ،از
این تیم متحمل شود.
به هر حــال در ســال جام جهانــی عالوه بر
مشــکالت فدراســیون فوتبال ،بی برنامه بودن
فدراســیون و بودن یا نبودن قطعی سرمربی تیم
ملی در جام صجهانی ،بی تیم ماندن ستاره های
تیم ملی کــه عنوان لژیونر و بازیکنان باتجربه و
کلیدی را یدک می کشند از عوامل نگران کننده
برای تیم ملی و بازیکنان در فاصله کوتاه تا جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر می باشد.

اخبار کوتاه
ماجدی:
کمک داور ویدئویی نجاتمان میدهد

طی سالیان گذشته فوتبال ایران از وجود کمک داور ویدئویی
محروم بوده و همین مســئله گالیه و درخواست باشگاهها،
ســرمربیان و بازیکنان برای ورود  VARبه ایران را همراه
داشــته که حاال میرشاد ماجدی ،سرپرست فدراسیون فوتبال
از مقدمهســازی برای ورود این تکنولوژی و آموزش آن خبر
میدهد .سرپرست فدراســیون فوتبال در دوره دانشافزایی
ناظران داوری ایران خطاب به آنها عنوان کرد :امســال قطعا
مسؤولیت ناظران داوری سختتر خواهد بود .مسؤولیت شما
به دلیل رقابت بسیار شدیدی که میان داوران لیگ امسال به
وجود آمده ،زیاد اســت و هر امتیاز و نمره شما در سرنوشت
آنها برای ادامه قضاوت در مســابقات بسیار تاثیرگذار خواهد
بود .بهخصوص تا زمان ورود  VARکه با ورودش بسیاری
از حواشــی رفع میشود .او ادامه داد :در جلسات قبلی درباره
شرایط ورود سیستم کمک داوری ویدیویی صحبت کردم ،اما
صحبتها بهصورت صحیح به جامعه منتقل نشد .چند روزی
است که فدراسیون با قدرت تمام تمرکز خود را به کار گرفته
تا انشــااهلل به زودی بحث آموزش داوری در ویایآر را آغاز
کنیم .ماجدی یادآور شد :در فوتبال نتیجهگرای امروز ،وجود
 VARقطعا ما را از بســیاری مشکالت رهایی خواهد داد.
در شــرایطی که پس از هر بازی هر دو تیم برنده و بازنده به
ایجاد هجمه علیه داوری عادت کردهاند.

طاهرخانی:
از حمید مطهری انرژی می گیریم

شــاهین طاهرخانی در مورد اردوی نســاجی در ترکیه به
خبرنگار ما گفت :اردوی خوبی داریم .آب و هوا عالی اســت
و شــرایط برای تمرین پرفشار فراهم است .دو جلسه در روز
تمرین میکنیم و فکر میکنم از نظر شرایط بدنی به شرایط
ایده آل رســیدیم .او در مورد تجربــه کار با حمید مطهری،
مربی ســابق پرســپولیس ادامه داد :آقای مطهری خیلی پر
انرژی اســت و وقت زیادی برای تمرینــات می گذارد و به
تمرینات خیلی اهمیت می دهد و دوســت دارد همیشــه با
برنامه کار کنیم .این بازیکن در مورد خریدهای جدید توضیح
داد :تقریبا تیم ســال قبل حفظ شده و بازیکنان خوبی به ما
اضافه شــدند .برای همه بچه های تیم آرزوی موفقیت می
کنم .طاهرخانی در مورد بازی اولشــان در لیگ با تیم مس
رفســنجان گفت :از نظر من تیمی بازی را می برد که روحیه
بر داشــته باشــد و از نظر بدنی آماده تر و پرتر داشته باشد.
حاال فرقی نمــی کند با چه تیمی بازی داریم ،مهم تالش و
خواستن اســت .وی در مورد هدف نساجی برای سال جدید
نظــرش را اینگونه بیان کرد :قطعــ ًا تکرار قهرمانی حذفی و
جایگاه خوب در لیگ هدف ما اســت .البته که هدف اول ما
سوپرجام اســت .طاهرخانی در پایان در مورد بحث تکراری
میزبانی نســاجی افزود :من فکر می کنم مشکالت حل شده
اســت و ما میتوانیم در وطنی و در حضور هوادارانمان کار
را با قدرت استارت بزنیم.

دغدغه بزرگ ساپینتو رفع شد

یکی از مشــکالت ریکاردو ساپینتو برای مسابقه با سپاهان
در هفته نخســت لیگ برتر به کمبود دروازه بان برمیگشت.
جایــی که علیرضا رضایی به خاطر غیبت در اردوی تیم امید
با حکم کمیته انضباطی یک جلســه محروم شده و از طرفی
سینا سعیدی فر هم در اردوی امیدها حضور داشت.
در این شرایط سیدحسین حسینی تنها دروازه بان استقالل
برای مسابقه با سپاهان در هفته اول لیگ محسوب میشد.
حــاال اما با لغو اردوی تیم فوتبال امید و عدم اعزام این تیم
به مسابقات کشورهای اســامی ،سینا سعیدیفر به اردوی
استقالل برگشته و روز گذشته نیز در تمرینات این تیم حضور
پیدا کرد .با بازگشت ســعیدی فر به تمرینات استقالل حاال
ایــن دروازه بان میتواند در هفته نخســت لیگ برتر مقابل
سپاهان در لیست تیم قرار بگیرد و ذخیره سیدحسین حسینی
باشــد .از این رو خیال ساپینتو نیز بابت کمبود دروازه بان در
تیمش مقابل سپاهان راحت میشود.

مورایس :ساپینتو گفت
بازی اول جنگ خواهد بود

پس از چند ســال بار دیگر شاهد حضور سرمربی خارجی در استقالل و سپاهان هستیم و
اینبار قرعه به نام دو مربی پرتغالی افتاده تا حاال رسانههای پرتغالی که با درخشش طارمی،
حساســیت ویژهای روی نام ایران پیدا کردهاند ،اخبار مربوط به لیگ برتر را نیز کم و بیش
رصد کنند تا در جریان عملکلرد دو هموطن خود قرار بگیرند .جالب اینکه افتتاحیه لیگ برتر
برای این دو تیم نیز مقابل یکدیگر خواهد بود .در همین زمینه ژوزه مورایس سرمربی سپاهان
که تیمش به تازگی از اردوی پرفشار ترکیه به اصفهان بازگشته ،در گفتگویی با «کانال »۱۱
پرتغال از حضورش در تیم سپاهان و ایران اظهار رضایت کرده است .او همچنین درباره دیدار
نخست با استقالل و تقابل با ریکاردو ساپینتو دیگر سرمربی پرتغالی شاغل در فوتبال ایران
نیز حرف زده است .مواریس درباره چگونگی مالقاتش با ساپینتو گفته است«:به طور اتفاقی
ساپینتو را در رســتورانی مالقات کردم (احتما ًال در جریان اردوی دو تیم در ترکیه) .ساپینتو
به من گفت که بازی اول جنگ خواهد بود ».ســرمربی سپاهان که سابقه فراوانی از کار در
کشورهای مختلف و همینطور دستیاری مورینیو در باشگاههای بزرگ دنیا دارد ،درباره دلیل
انتخابش برای حضور در فوتبال ایران نیز اینطور توضیح داده است « :ابتدا تمایلی به حضور
در ایران نداشتم چون این کشور را نمی شناختم اما یک بار برای بازدید رفتم و از چیزی که
دیدم و احساس کردم ،بدم نیامد ».او سپس به تمجید از اصفهان پرداخته و با مقایسه این شهر
با لیسبون گفته است« :من در اصفهان ،پایتخت باستانی و قبلی ایران هستم .االن پایتخت
تهران اســت .اصفهان دومین شهر ایران است اما دو برابر لیسبون جمعیت دارد .دو برابر یا
بیشتر .شهری بزرگ و پر ترافیک است .اما خیابان های زیبایی دارد؛ با درختانی در دو طرف
خیابان و معماری فوق العاده و باستانی».

سجادی و تکذیب حرف های
نمایندهمجلس
حمید سجادی که صبح دیروز در مجلس شورای اسالمی حاضر شده و نمایندگان کارت
زرد دریافت کرده بود ،پس از این اتفاق در مراســم رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی
ورزش کشور حضور یافت و در بخشی از صحبت های خود در این مراسم از صحبت های
یکی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد .سجادی گفت؛ یکی از ایراداتی که یک عزیزی پشت
میکروفــن گفت و من واقعا تعجب کردم این بود که به دیــدار مدالآوران با مقام معظم
رهبری اشاره کردند که تاریخ آن  ۲۷مهر بوده است .ما  ۳مهر حکم گرفته بودیم و تقریبا
ســه هفته بعد خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و جلسه بسیار ارزشمندی هم داشتیم؛
قرار بود چند نفر حرف دلشان را بگویند که یکی از خانم های بزرگوار پارالمپیک گفتند از
آخرین بازی که خدمت شما رسیدیم هنوز مشکل شغلی من حل نشده است .حضرت آقا
هم به من رو کردند و گفتند شنیدی آقای وزیر؟ او ادامه داد :شنیدی آقای وزیر یعنی شما
شنیدی؟ حتما باید پیگیری کنی .امروز پشت میکروفن گفتند ایشان از سوی مقام معظم
رهبــری اینطو ر مورد عتاب و خطاب قرار گرفتنــد .ما جامعه ورزش این ادبیات را نداریم.
گر بر سر نفس خود امیری ،مردی .ما فیرپلی و شفاف هستیم .همه میدانند آن روز مقام
معظم رهبری من را دعوا نکردند یا ایرادی نگرفتند؛ یادآوری کردند که باید پیگیری کنی.
اتفاقا فردای آن روز در هیئت دولت مطرح کردیم و آقای دکتر رئیســی هم بیان کردند و
بالفاصله پیگیری شــد؛ آن خانم بزرگوار قهرمان هم کار میکردند و فقط باید استخدام و
تبدیل وضعیت میشــدند .وزیر ورزش سپس عنوان کرد :انشااهلل فضای ورزش به سمتی
برود که جامعه ورزش پشت هم باشیم و پشت هم را خالی نکنیم و آن منشور المپیک که
دخالت سیاست در ورزش است رعایت شود.

قربانی:بهترینپرسپولیس
تاریخ را بردیم

علی قربانی مهاجم ســابق تیم های استقالل و سپاهان پس از
دو فصل دوری از لیگ برتر به ایران بازگشــت تا در لیگ بیست
و دوم در فوالد و زیر نظر جواد نکونام توپ بزند .این بازیکن که
سابقه گلزنی در دربی را هم دارد در گفتوگویی با برنامه فوتبال
برتر درباره بازگشتش به فوتبالی ایران صحبت کرد.
قربانی در ابتدا درباره بازگشــتش به لیگ برتر ایران گفت :بعد
از دو ســال غیبت با تیم خوب فوالد به ایران برگشتم و انشااهلل
که سال خوبی داشته باشیم .من نیم فصل هم از فوالد پیشنهاد
داشــتم و آقا جواد خیلی پیگیر بود که به فوالد بیایم اما شرایط
پیش نیامد .اول فصل هم با صحبت هایی که شد و اینکه خودم
هــم مایل بودم با آقا جواد کار کنم و در مجموعه فوالد باشــم،
تصمیم گرفتم که با این تیم قرارداد ببندم.
او در ادامه در خصوص شــرایطی که در ســومقاییت پشت سر
گذاشت گفت :دو فصل اخیر در سومقاییت بودم؛ فصل اول فصل
خیلی خوبی داشــتیم و تیممان شکل خوبی داشت و سوم شدیم
و من هم  ۱۰گل زدم .این اولین بار در تاریخ باشگاه تیممان بود
که مقام سوم کسب کرد و مدال گرفت .اما سال دوم مشکالتی
در تیم پیش آمد و بازیکنانی جدا شدند و نتوانستیم شاکله فصل
قبل را حفظ کنیم.
وی درباره پیوســتنش به استقالل گفت :معموال همه آدم ها به
استقالل یا پرسپولیس عالقه دارند .من هم از بچگی به استقالل
عالقه داشتم و در خانواده ای استقاللی بزرگ شده بودم.
بازیکن ســابق آبیپوشان سپس درباره گلی که در دربی به ثمر

رســاند توضیح داد ۴ :روز قبل از آن بازی با الســد در پلی آف
لیگ قهرمانان آسیا بازی کردم و بازی هم به  ۱۲۰دقیقه کشید
و واقعا خســته بودیم؛ همه بازیکنانی کــه در این بازی فیکس
بودیم در بازی قبل هم  ۱۲۰دقیقه بازی کرده بودیم .آن ســال
هم پرســپولیس خیلی خــوب بازی میکرد و یکــی از بهترین
پرســپولیس های تاریخ بود .مــا گل اول را در دقیقه  ۵خوردیم
و همــه هواداران فکر کردند تمام شــد و مثل دربی قبل باالی
 ۴گل میخوریم و منتظر بودند پرســپولیس گل های پشت سر
هــم را بزند .مهدی طارمی چند دقیقــه بعد از گل یک موقعیت
خیلــی خوب خراب کرده بود اما پــس از آن ما دو گل را در دو
دقیقه زدیم و اواخر نیمه هم یک گل زدیم و پرسپولیسی ها وارد
شوک شده بودند.

خورشیدی VAR :نیم فصل دوم؛
خوشبیننیستم

او در خصوص کالس دانش افزایی پیش از فصل داوران و هم چنین تست آمادگی جسمانی
که منجر به مردود شدن چند ده داور شد ،به خبرنگار ما گفت :خب این کالس ها هر فصل
برگزار می شود و در همه جا هم مرسوم است .کمیته داوران فیلم های آموزشی جدید نشان
می دهــد و هدفش از برگزاری این کالس هماهنگــی داوران برای فصل جدید و کاهش
اشتباهات است .در پایان هم بر اساس نمونه های جهانی از داوران تست می گیرد .تست های
آمادگی جسمانی سخت است و می طلبد که داور شرایط ایده آلی داشته باشد .قبول شدن در
این تست به حال خوب داور در روز تست هم بستگی دارد و شاید برخی از داوران که در این
آزمون نمره قبولی نگرفتند در آن روز شــرایط روحی و روانی خوبی نداشتند .همان طور که
در مورد بازیکن می گویند روز ،روز او نبود .من هم جزو داورانی هســتم که در تست آمادگی
جســمانی قبول نشــدم .به تمرینات خود ادامه میدهیم و در زمانی که کمیته داوران تعیین
میکند دوباره تست خواهیم داد تا دوباره به جریان قضاوت بازی ها برگردیم .فعال در هفتههای
ابتدایی در کنار دیگر داوران نخواهیم بود .او در پاسخ به این سوال که تعداد داوران با تجربهای
که تســت ها را پاس نکردند آیا موجب نگرانی بابت قضاوت های خوب در بازی های لیگ
برتر نمیشــود؟ گفت :داوری فوتبال کشور در حال پوست اداختن است .داوران جوان خوبی
وارد گود شده اند و داوران با تجربه هم در لیست قضاوت هستند .امیدوارم این داوران به خوبی
بازی ها را شروع کنند و در ادامه ما به جمع آنها اضافه خواهیم شد .داور با تجربه فوتبال ایران
پیرامون صحبتهای وزیر در مورد ورود تکنولوژی  VARدر نیم فصل گفت :من نسبت به
این موضوع خوش بین نیستم .ما در نیم فصل نخست به طور حتم این تکنولوژی را نخواهیم
داشت و در دور برگشت هم من بعید می دانم که بتوانیم از آن استفاده کنیم.

محمدیان:نونهاالنتکواندو
در دنیا تاریخسازی کردند

سرمربی تیم ملی تکواندو نونهاالن کشورمان گفت :یک تاریخسازی
در مسابقات نونهاالن جهان رقم خورد که ما در  6وزن 4 ،مدال طال،
یک نقره و یک برنز کسب کردیم .مسابقات تکواندوی نونهاالن جهان
در حالی به پایان رســید که تیم ملی تکواندوی کشورمان با کسب 4
مــدال طال ،یک نقره و یک برنز به عنــوان قهرمانی در این دوره از
این رقابتها دست یافت .در پایان این مسابقات معصومه محمدیان
ســرمربی تیم ملی دختران ایــران به عنوان برتریــن مربی رقابت
تکواندوی نونهاالن جهان انتخاب شد .معصومه محمدیان در پاسخ
به این سوال که این مسابقات با قوانین جدید برگزار شد و شرایط فنی
این مسابقات با توجه به تغییراتی که ایجاد شده بود ،چطور بود ،گفت:
ســطح مسابقات از لحاظ فنی بسیار باال بود .بعضی از کشورها حتی
تفکراتشان در سطح نوجوانان بود .به هر حال مسابقات از لحاظ قوانین
تغییر کرده بود و به همین دلیل ما شــاهد مسابقات با کیفیتی بودیم.
وی در ادامه افزود :این دوره از مسابقات از حساسیت ویژهای برخوردار
بود و با توجه به اینکه در طول این دو سال شیوع کرونا باعث تعطیلی
مسابقات شده بود و تمام کشورها در انتظار آغاز مسابقات بودند .درواقع
همه تیمهای دنیا در عطش کســب قهرمانی و کسب مدال در این
مسابقات بودند .برای نخستین بار بود که مسابقات به این شکل قبل
از قهرمانی آسیایی جوانان برگزار میشد .نونهاالن ما در هیچ رویداد
داخلی حضور پیدا نکرده بودند و حتی در هیچ مسابقه بینالمللی هم
شرکت نکرده بودند .ما یک مرحله انتخابی آزاد در کشور برگزار کردیم
که  800نفر شــرکتکننده حضور داشــت و درنهایت  6نفر انتخاب
و راهی مســابقات شــدند .این برای اولین بار بود که ما در مسابقات

قهرمانی نونهاالن جهان  6وزن را اعزام میکردیم .سرمربی تیم ملی
تکواندو نونهاالن کشورمان در ادامه صحبتهای خود اظهار داشت:
مســابقات یک تاریخسازی شــد که در  6وزن  4مدال طال،

در این
یک نقره و یک برنز کسب کردیمو موفق به کسب عنوان قهرمانی
جهان را برای ایران ثبت کردیم ،این در حالی اســت که در دورههای
گذشته مســابقات در  10وزن برگزار میشد و این اتفاق خوشایندی
برای تکواندوی ایران است .وی در پایان صحبتهای خود در واکنش
به این سوال که شما به عنوان برترین مربی دنیا انتخاب شدید و حاال
چه حس و حالی دارید ،افزود :خیلی خوشحالم که این اتفاق برایم رقم
خورده و خدا را شــاکر هســتم که در این دوره از مسابقات به عنوان
برترین مربی دنیا انتخاب شــدم ،چون از  6نمایندهای که ما در این
مسابقات داشتیم ،هر  6نفر موفق به کسب مدال شدند.

