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میدانی  و  دو  ملی  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
نوجوانان ایران با ۲۵ ورزشکار شامل ۱۰ دختر 
آسیا  قهرمانی  در  مهر   ۲۴ تا   ۲۱ از  پسر   ۱۵ و 
شرکت کرد که دستاورد آن کسب ۱۳ مدال )۴ 
طال، ۴ نقره و ۵ برنز( و مقام چهارم تیمی بود.

زهرا نبی زاده مربی و قهرمان سابق دوومیدانی 
به  این مسابقات  ایران در  تیم  در مورد عملکر 
ایسنا گفت:  ۱۰ نفر از بهترین ورزشکاران دختر 
ایران را گزینش کردیم که کار بسیار سختی هم 
مدال  و  گرفتند  مدال  نفر   ۶ تعداد  این  از  بود. 
به  هم  را  زنان  دوومیدانی  در  تاریخی  طالی 
دست آوردند. رکورد ورزشکاران در حد قابل 

قبولی بود.
او در مورد سطح مسابقات بیان کرد: دو سه 
سال به دلیل کرونا مسابقات برگزار نشده بود و 
این اولین مسابقه ای بود که بعد از مدتی وقفه در 
سطح نوجوانان برگزار شد. سطح خوبی داشت. 
است و  از طرفی دوومیدانی رشته ای رکوردی 

رکوردها عملکرد ورزشکاران را نشان می دهد.
نبی زاده در ادامه گفت: عملکرد تیم ما در این 
نفرات  که  بود  فدراسیون  اعتماد  نتیجه  مسابقه 
هم  تیم  مربیگری  کادر  کرد.  اعزام  را  بیشتری 
نقش  موفقیت  این  در  که  است  دیگری  عامل 
همدل  و  یکدست  هم  با  داشت چون  پررنگی 
ورزشکاران  برای  را  خود  انرژی  و  بودیم 
گذاشتیم که منجر به این نتیجه شد. فکر می کنم 
می تواند  اعزامی خیلی  فنی  کادر  دقیق  انتخاب 

در عملکرد ورزشکاران تاثیرگذار باشد.
این ورزشکاران  از  نبی زاده در مورد حمایت 
مسابقه  از  وقتی  که  بود  بار  اولین  این  گفت: 
ورزش  وزارت  به  بعدش  روز  دو  برگشتیم 
دعوت شدیم. برای ما جای خوشحالی داشت. 
را  مربیانشان  باید ورزشکاران و  فدراسیون هم 

حمایت و کنترل کند، اردوها برگزار شود تا سال 
آینده که باز هم مسابقات نوجوانان و همچنین 

جوانان آسیا را داریم برای ما بدرخشند.

سال  دو  در  رکوردشکنی ها  اینکه  بیان  با  او 
اخیر در قسمت زنان بیشتر از مردان بوده است، 
کسب  دختران  که  مدال هایی  تعداد  کرد:  تاکید 
کردند، نشان می دهد عملکردشان به نسبت بهتر 
بوده است. من از عملکرد زنان راضی هستم و 
فکر می کنم اگر این روند پیشرفت ادامه داشته 
آسیایی  بازی های  در  دیگر  سال  چهار  باشد، 

مدال می گیریم.
این مربی به مشکالت دوومیدانی زنان اشاره و 
بیان کرد: نگاه جنسیتی با اینکه کم شده اما هنوز 
هم وجود دارد. دوست دارم این نگاه جنسیتی 
مردان  اندازه  به  هم  را  زنان  و  شود  برداشته 
قراردادهای  فوتبال  در  مثال  ببینند.  ارزشمند 
دارم  زنان است. دوست  از  بیشتر  مردان خیلی 
بیشتر  ورزشی  رشته های  تمام  در  برابری  این 

شود.

مربی دوومیدانی: باید دوومیدانی کاران زن را 
مثل مردان ارزشمند ببینند

خانم های زیادی با مشکِل جمع شدِن چربی 
زیر بغل یا چربی پشت سوتین مواجه هستند 
و قصد آب کردن این چربی ها را دارند. چربی 
کمر(  پشت  چربی  اصطالح  به  )یا  بغل  زیر 
باشد. دهنده  آزار  برخی  برای  است  ممکن 

جای نگرانی نیست؛ چراکه این مسئله راه حل 
و درمان دارد. در این مطلب برای این مشکل 

راه حل  اساسی ارائه می دهیم. 
تمرینات هوازی

هیت  به خصوص  هوازی  ورزش  انجام 
و  کمر  پشت  چربی  کاهش  برای  راه  بهترین 
زیر بغل است. همان طور که گفتیم و شما هم 
حتما می دانید، جمع شدن چربی در یک ناحیه 

ورزش  و  بی تحرکی  دلیل  به  می تواند  بدن، 
نکردن است. بنابراین پیشنهاد می کنیم که حتما 
از تمرینات هوازی بهره مند شوید، به خصوص 

»تمرینات هوازی پرفشار«.
پرفشار،  تمرینات هوازی  تاثیر چربی سوزی 
برنامه  اگر  کرد.  خواهد  شگفت زده  را  شما 
تمرینی شما براساس تمرینات پرفشار طراحی 
هر  یا  بغل  زیر  چربی  می توانید  باشد،  شده 
چربی دیگری را خیلی زودتر آب کنید. تمرین 
هوازی پرفشار یا همان هیت )HIIT( تمرینی 
با  دقیقه  بیست  مثال  کوتاه  مدت  در  که  است 
فشار تناوبی باال انجام می شود. ابتدا الزم است 
که تمرین هوازی موردعالقه خود را انتخاب 
کنید؛ به طور مثال می توانید از رقص، ایروبیک، 
با  تمرین  یا  تردمیل  دوچرخه سواری،  دو، 
مربی  مشورت  با  سپس  کنید.  استفاده  استپ 
خود تمرین متناوبی پرفشار طراحی کنید و آن 

را انجام دهید.
تمرینات بدنسازی

عضله سازی  تمرینات  بیشتر  کنید  سعی 
چربی  ازبین بردن  برای  کنید.  کار  موضعی 
باید حرکات  بغل و چربی پشت سوتین  زیر 
باالتنه را به درستی و یه طور منظم انجام دهید. 
درست است که با این کار شما چربی زیر بغل 
بسیار  هدف  یک  به  اما  نمی دهید،  کاهش  را 

مهم تر دست پیدا می کنید.
با این کار شما عضالت شل و ضعیف ناحیه 
می کنید؛  تقویت  را  پشت  و  کتف  و  زیربغل 
برجسته  و  سفت  ناحیه  این  عضالت  کم  کم 

می شود و به زیبایی نمایان خواهد شد. نتیجه 
متابولیسم  شما  عضله سازی  با  که  است  این 
می دهید  افزایش  را  بدن خود  و چربی سوزی 
هرچه  زیبایی  به  را  خود  زیربغل  همچنین  و 
چشم  به  کمتر  چربی ها  و  می سازید  تمام تر 
می آیند. عالوه بر این ها با چنین اقداماتی، قطعا 
باالتر می رود و احساس  به نفس شما  اعتماد 
که  باشد  یادتان  داشت.  بهتری خواهید  خیلی 
چربی های  کردن  آب  و  اندام  تناسب  برای 
اضافی بدن تان نیاز به تمرینات اصولی زیر نظر 

مربی و کارشناسان دارید.
از  سری  دو  برای تان  قسمت  این  در 
چربی سوزی  مخصوص  تمرینات  بهترین 
و  خانگی  بغل  زیر  و  پشت  عضله سازی  و 
در سه  را  تمرین  هر  می دهیم.  قرار  باشگاهی 
ست با ۱۲ تکرار انجام دهید. البته بهتر است 
ابتدا نظر مربی را بپرسید و سپس تمرینات تان 

را شروع کنید.
پالور دمبل

فالی معکوس با کش
قایقی نشسته با کش

زیربغل خم با دمبل یا کش
قایقی تک دست با کش

توده ای  که  می کنید  احساس  اگر  مهم:  نکته 
در زیر بغل شما وجود دارد، یا چربی های زیر 
کار  بهترین  نیستند،  اندازه  یک  شما  بغل های 
این است که برای اطمینان به پزشک مراجعه 

کنید و مورد معاینه قرار بگیرید.
منبع: فیتامین

در سه  اخیر  دهه  در یک  ایران  تیرانداز  زنان 
المپیک پاریس، توکیو و لندن اولین سهمیه ها را 
کسب کرده اند. به گزارش ایسنا، هانیه رستمیان 
 ۲۰۲۲ جهان  قهرمانی  تیراندازی  مسابقات  در 
شد  المپیک  سهمیه  صاحب  خفیف  تپانچه  در 
که اولین سهمیه کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۴ 
توکیو  المپیک  در  رستمیان  هانیه  است.  پاریس 
ایران را به همراه صمد  نیز پرچمداری کاروان 

نیکخواه بهرامی بسکتبالیست به عهده داشت.
نمایندگان  که  نیست  دوره ای  اولین  این 
را کسب  المپیک  اولین سهمیه  ایران  تیراندازی 
می کنند. در المپیک ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۱۲ لندن 
ایران  کاروان  المپیک  سهمیه های  اولین  نیز 
بدست  تفنگ  رشته  در  تیرانداز  دختران  توسط 
آمد. برای المپیک ریو هم احسان روزبهانی در 
رشته بوکس صاحب اولین سهمیه برای کاروان 

ایران شد.
جام  تیراندازی  مسابقات  در  خدمتی  نجمه 
جهانی ۲۰۱۹ چین در تفنگ بادی پنجم شد و 
اولین سهمیه المپیک توکیو را برای کاروان ایران 
فاطمه  صادقیان،  آرمینا  او  از  بعد  کرد.  کسب 
هانیه  و  فروغی  جواد  مهیار صداقت،  کرم زاده، 

رستمیان نیز صاحب سهمیه المپیک شدند.
ایرانی  تیرانداز  دیگر  هم  بزرگ  جام  لقا  مه 
مونیخ  جهان  قهرمانی  مسابقات  در  که  است 
المپیک  سهمیه  اولین  صاحب  تفنگ  رشته  در 
اولین  بزرگ  جام  شد.  ایران  برای  لندن   ۲۰۱۲
اولین  و  المپیک  در  ایران  تیراندازی  سهمیه 
سهمیه المپیک لندن را برای کاروان ایران کسب 
کرد. به جز جام بزرگ، الهه احمدی و ابراهیم 

کسب  را  لندن  المپیک  سهمیه  نیز  برخورداری 
کردند.

با  ایرانی  تیراندازان  قبل  المپیک های  در 

فرهنگ  می شدند.  مسابقات  راهی  کارت  وایلد 
در  مالزال  و صمد  محمود سخایی  خسروپناه، 
المپیک  در  مبصر  غالمحسین   ،۱۹۴۸ المپیک 
۱۹۶۰ و ۱۹۶۴، محمد جعفر کالنی و نصرت اهلل 
ممتحن در المپیک ۱۹۶۴ نمایندگان ایران بودند.
 ۱۹۹۶ المپیک  در  فریمان  لیدا  همچنین 
بود،  هم  اعزامی  کاروان  پرچمدار  که  آتالنتا 
منیژه کاظمی در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و نسیم 
حسن پور در المپیک ۲۰۰۴ آتن، سه ورزشکار 
زن ایرانی در رشته تیراندازی بودند که در این 

رقابت ها حضور پیدا کردند.
بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس ۵ تا ۲۱ مرداد 

۱۴۰۳ برگزار می شود.
آب کردن چربی زیر بغل با تمرینات ورزشی

زنان تیرانداز صاحب اولین سهمیه های المپیک 
در یک دهه اخیر

اعالم ترکیب تیم های ملی 
پایه ووشو برای حضور 

در مسابقات جهانی
به  اعزامی  دختران  ووشو  ملی  تیم   ترکیب 
مسابقات رده های سنی و جوانان قهرمانی جهان به 
میزبانی اندونزی اعالم شد. به گزارش وب سایت 
فنی   کادر  رسمی  اعالم  بر  بنا  و  ووشو  فدراسیون 
و  سنی  رده های  ملی  تیم های  ترکیب  ملی  تیم های 
جوانان کشورمان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان 
نازنین  دختران  تالو  تیم  ترکیب  در  شد.  مشخص 
بازدار و حدیث امیری در رده سنی جوانان، هستی 
صدیقی و ستایش تک فالح در بخش نوجوانان و 
نونهاالن  سنی  گروه  در  رامیان  صبا  و  بائوج  ترنم 
حضور خواهند داشت. در بخش ساندا کیانا بیابانی 
در وزن ۵۲- کیلوگرم، دیانا رحیمی در وزن ۵۶- 
کیلوگرم   -۶۰ وزن  در  زاده  علی   کوثر  و  کیلوگرم 
به عنوان  معماری  مریم  هستند.  ایران  تیم  اعضای 
سرمربی و زهرا نوری به عنوان مربی تیم تالو و الهه 
به عنوان سرمربی و شهربانو منصوریان  منصوریان 
به عنوان مربی تیم ساندای دختران هستند. هشتمین 
و  جهان  جوانان  قهرمانی  ووشو  مسابقات  دوره 
به  آذر    ۲۰ تا   ۱۲ روزهای  طی  سنی  گروه های 

میزبانی تانگرانگ اندونزی برگزار خواهد شد.

کاتای تیمی جوانان دختر 
ایران از مسابقات جهانی 

حذف شد
ایران در نخستین دور  تیمی جوانان دختر  کاتای 
قهرمانی  پایه  سنی  رده های  کاراته  مسابقات  از 
جهان نتوانست از گروه خود به دور بعد راه یابد. 
قهرمان  دختران  تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
جهان  قهرمانی  پایه  سنی  رده های  کاراته  مسابقات 
تیمی  کاتای  و  شد  دنبال  ترکیه  قونیه  در  امروز 
دختران ایران به نتیجه دلخواه نرسید. در چهارمین 
با  ایران  دختران  تیمی  کاتای  پیکارها،  این  از  روز 
ترکیب تینا فتاحی، ملیکا سلطانی و یکتا داوری در 
تاتامی  روی  دیگر  تیم   ۸ با  مصاف  در  یک  گروه 
رفت. نتیجه، اما برای ایران در حد و اندازه ای نبود 
در  ایران  دوم شود.  دور  به  عامل صعود  بتواند  که 
گروه یک، ۲۲.۴۶ امتیاز به دست آورد و پنجم شد. 
در  ایران  دختران  تیم  حضور  پرونده  ترتیب  بدین 
بخش کاتا در ترکیه بسته شد. کاتای تیمی جوانان 
در دور اول کنار رفت و کاتاروهای انفرادی جوانان، 
مدال  کسب  به  موفق  نیز  ایران  امید  و  نوجوانان 
نشدند. یکتا داوری در کاتای نوجوانان در دور اول 
حذف شد، ساجده جهانشاهی در کاتای جوانان در 
کنار رفت و زینب حسینی در دور سوم  دور دوم 

کاتای امید به کار خود پایان داد.
صعود ۲۹ پله ای دختران 

والیبال ایران در جهان
ایران  والیبال  دختر  نوجوانان  و  جوانان  تیم های 
فدراسیون  رنکینگ  در  صعود  پله   ۲۹ با  مجموعا 
جهانی، در جایگاه های سی ام و سی ویکم ایستادند.
به گزارش ایرنا، فدراسیون جهانی والیبال جدیدترین 
رنکینگ تیم های رده های پایه دختر جهان را اعالم 
جوانان  والیبال  تیم  رتبه بندی  این  براساس  و  کرد 
جهان  سی ام  جایگاه  در  صعود  پله   ۱۱ با  دختر 
ایستاد و تیم نوجوانان دختر با ۱۸ پله صعود راهی 
جایگاه سی و یکم جدول رده بندی جهانی شد. در 
تیم های جوانان زیر ۲۰ سال،  رنکینگ اعالم شده، 
هر  امتیاز   ۱۰ کسب  با  ایران  و  اروگوئه  کرواسی، 
سه در جایگاه سی ام جای گرفته اند. تیم های ایتالیا، 
و   ۱۱۶  ،۱۳۰ با  ترتیب  به  هم  آمریکا  و  صربستان 
قرار  جدول  سوم  تا  اول  جایگاه های  در  امتیاز   ۹۰
دارند. همچنین تیم والیبال نوجوانان دختر ایران هم 
امتیاز در جایگاه سی   ۵ پله صعود و کسب  با ۱۸ 
و یکم قرار گرفته  است. در این رده سنی تیم های 
ایتالیا، آمریکا و روسیه به ترتیب با ۱۲۰، ۱۱۰ و ۱۰۲ 
امتیاز جایگاه اول تا سوم جدول رده بندی را به خود 

اختصاص داده اند.

است  سال   ۲۱ اعتمادآنالین: 
سال  و  دارد  حضور  فوتبال  در 
گذشته باالخره به آرزویش یعنی 
جهانی  جام  فینال  در  قضاوت 
گالره  رسید.  مردان  فوتسال 
ناظمی در این سال ها همه باال و 
دیده.  را  ایران  فوتبال  پایین های 
او مسابقات لیگ را برگزار کرده، 
در لیگ فوتسال زنان سوت زده 
مسابقات  سطح  باالترین  در  و 
بین المللی زنان و مردان به عنوان 
زمان  از  او  شده.  دعوت  داور 
به  تا  دادکان  و  فراهانی  صفایی 
امروز با همه رییس فدراسیون ها 
ماندگاری اش  دلیل  اما  کرده  کار 
قابل  عملکرد  که  کردن  البی  نه 
هم  می شود  را  این  بوده.  قبولش 
و  خودش  شخصی  پیشرفت  از 
برگزاری  در  که  پیشرفتی  از  هم 
مسابقات فوتبال زنان تا به امروز 
موفق  آن قدر  او  فهمید.  داشته 
که  آنهایی  حتی  همه،  که  بوده 
دارند  هم  سیاسی  انگیزهای 
از  یکی  او  که  هستند  متفق القول 
چهره های ماندگار موفق زنان در 
همین  به  و  بوده  معاصر  دوران 
خاطر هم عکسش را گذاشتند در 
ولیعصر  میدان  پرحاشیه  بیلبورد 
میرزاخانی  مریم  عکس  کنار 
به  سایرین.  و  فرخزاد  فروغ  و 
برتر  لیگ  فصل  شروع  بهانه 
و  بیلبورد  آن  داستان های  و  زنان 
گالره  گذشته  سال  موفقیت های 
گفت وگویی  ایشان  با  ناظمی 
ترتیب دادیم که در ادامه خواهید 

خواند.
پخش  مصاحبه  این  *وقتی 
شروع  زنان  جدید  لیگ  می شود 
شرایط  و  لیگ  این  از  شده. 
مسابقات در فصل جاری بگویید.
امسال پانزدهمین سال برگزاری 
لیگ را شاهد هستیم و از ۲۹ مهر 
ماه آغاز می کنیم. سالی که داریم 
تعداد  لحاظ  از  می کینم  شروع 
با سال های  تیم های شرکت کننده 
قبل تفاوت دارد. امسال متاسفانه 
از دست  را  تیم های مان  از  تا  دو 
ذوب آهن  و  همیاری  تیم  دادیم. 
ما  امسال  لیگ  واقع  در  اصفهان. 
قرار  مالی  مشکالت  تحت تاثیر 
گرفته. البته ما در ۵ رده مسابقات 
تمامی  در  که  امیدواریم  و  داریم 
را  کار  خوبی  به  بتوانیم  رده ها 
پیش ببریم و امیدوارم که حمایت 
باشگاه های فوتبال  از طرف  الزم 
فوتبال  تیم های  به  نسبت  مردان 
ما  و  باشد  داشته  وجود  زنان 
بزرگی  تیم های  انصراف  شاهد 
فوتبال  لیگ  در  ذوب آهن  مثل 

زنان نباشیم.
و  استقالل  می شد  *گفته 
پرسپولیس هم قرار است در لیگ 
حضور داشته باشند گویا به نتیجه 

نرسید. این طور نیست؟
آقای  براساس صحبت هایی که 
استقبال  این  ما  فرمودند  وزیر 
بزرگ  تیم های  که  می کردیم  را 
سایر  و  پرسپولیس  و  استقالل 

وارد  بیایند  برتری  لیگ  تیم های 
صحبت ها  متاسفانه  ولی  شوند، 
ماند  باقی  حرف  همان  حد  در 
طرف  از  درخواستی  هیچ  ما  و 
مخصوصا  برتری  لیگ  تیم های 
این دو تیم در هیچ یک از رده ها 

نداشتیم متاسفانه.
*چرا؟

شرایطی  باید  می کنم  احساس 
تیم ها  که  باشد  داشته  وجود 
ترغیب شوند. من خودم دنبالش 
چرا؟  واقعا  کنم  پیدا  که  هستم 
زنان  را  ما  جمعیت  از  نیمی 
نشان  حق  به  و  می دهند  تشکیل 
دادند اگر شرایط برای آنها فراهم 
باشد بسیار توانمند هستند. اما به 
به  ما  باشگاهی  تیم های  هر حال 
و  سپاهان  نظیر  تعدادی شان  جز 

امسال  به  تا  ذوب آهن  و  ملوان 
نداشتند.  را  نگاه  و  حمایت  این 
آن  آقایان  مثل  بانوان  فوتبال 
مستلزم  این  پس  ندارد  را  درآمد 
در  که  است  مدیری  آن  دیدگاه 
راس هرم قرار دارد. روی خیلی 
باشگاه  اسم  ما  باشگاه های  از 
شده.  درج  ورزشی  فرهنگی 
آن  بخواهد  اگر  باشگاهی  هر 
انجام  را  فرهنگی اش  مسوولیت 
دهد باید فعالیت بیشتری در این 

زمینه انجام دهند.
شدید  موفق  شما  *شنیدم 
مجوز پخش فوتبال لیگ زنان را 

بگیرید. توضیح می دهید.
با  اینترنتی  پخش  مجوز  بله. 
یک سری شرایط خاص که مقرر 
شده برای فوتبال زنان صادر شده 
باشگاه ها  با حمایت  امیدوارم  که 
و هیات فوتبال استان ها و سازمان 
و  بخورد  رقم  اتفاق  این  لیگ 
با  را  امسال  مسابقات  بتوانیم 

پخش اینترنتی داشته باشیم.
*از کدام پلتفرم پخش می شود؟
ما هنوز  نیست.  هنوز مشخص 
در حال بررسی هستیم و درنهایت 
تصمیم  ریاست  کالن  سطح  در 
پلتفرم هایی  چه  با  که  می گیرد 
مراحل  یک سری  کنیم.  همکاری 
دارد که باید طی شود. خبری که 
این  که  است  این  بدهم  می توانم 

شرایط برای ما مهیا شده.
*با صداوسیما رایزنی کردید؟

در این خصوص نه، ولی حاال 
که  اول  مرحله  این  کنم  فکر 
اینترنتی است را پشت سر  پخش 
بعد  کنیم  عمل  موفق  و  بگذاریم 
این شرایط را  آینده  ان شاءاهلل در 

در صداوسیما پیگیری کنیم.
مسابقات  پخش  *با 
و  می شود  بهتر  هم  اسپانسرینگ 

درآمدزایی باال می رود.
مزایاست.  از  یکی  این  قطعا 
لیگ باید اسپانسر داشته باشد. ما 
دو سال است در جام باشگاه های 
از  یکی  داریم.  نماینده  آسیا 
شرایطی که لیگ حرفه ای قلمداد 
شود همین داشتن اسپانسر است. 
شایانی  کمک  اینترنتی  پخش 

باشگاه ها  شدن  دیده  به  می کند 
در  نه  قطعا  اسپانسرها.  جذب  و 
سطح آقایان و نه در سطح خیلی 
درآمدی  یک  می تواند  ولی  باال 

برای باشگاه ها داشته باشد.
هم  آقا  عکاسان  *شنیدم 
فعالیت  زنان  لیگ  در  می توانند 

کنند.
حیطه  در  مساله  این 
نهاد  و  حراست  تصمیم گیری 
مربوطه است. در این خصوص و 
متاسفانه  هنوز  برای فصل جدید 
جدیدی  ابالغیه  یا  دستورالعمل 
و  عکاس  ما  اما  نشده.  صادر 
طی  که  داریم  خانم  فیلمبردار 
یکی، دو سالی که به ما ابالغ شده 
افراد استفاده کنیم از  از این  باید 
اینها استفاده کردیم و خب تا حد 
مورد  در  اما  بودند.  موفق  زیادی 
یا  دستورالعمل  آقایان  حضور 

مجوز جدیدی نداریم.
لحاظ  از  گذشته  سال  *شما 
عملکرد فردی سال فوق العاده ای 
را پشت سر گذاشتید. از قضاوت 
فوتسال  جهانی  جام  فینال  در 

مردان بگویید؟
من فینال های زیادی را قضاوت 
کردم اما فینال جام جهانی و اصال 
فضای جام جهانی به نظرم با تمام 
آن روز قضاوت  تا  که  مسابقاتی 
قطعا  داشت.  تفاوت  بودم  کرده 

جام  مسابقات  شرایط  خاطر  به 
نهایت  حد  در  چیز  همه  جهانی 
و غایت خودش برگزار می شود، 
به همین دلیل یک تجربه متفاوت 
برای ما بود. قرار گرفتن در فینال 
آرزویم  بزرگ ترین  جهانی  جام 
از ۲۱  به آن رسیدم. بعد  بود که 
سال که در رشته داوری فوتبال و 

فوتسال قضاوت کردم.
فینال  به  ساله   ۲۱ *مسیر 
رسید. از این مسیر بگویید. قطعا 

سختی هایی هم داشته.
کالس های  که  زمانی  قطعا. 
کردم  شرکت  سه  درجه  داوری 
نداشتیم.  فوتبال  فدراسیون  ما 
یعنی  بود.  فوتبال  انجمن  یک 
وجود  منظمی  ساختار  یک  حتی 
نداشت. همین مسیر را برای من 
دوستان  االن  کرد.  خیلی طوالنی 
مسیر  وارد  که  جوانی  داوران  و 
کمتری  زمان  با  را  مسیر  شدند، 
همین  هم  درستش  می کنند.  طی 
 ۲۱ باشد  قرار  اگر  چون  است، 
به  داور  یک  بکشد  طول  سال 
قضاوت مسابقه ای برسد که آرزو 
از  را  بعدی  مسابقات  قطعا  دارد 
دست می دهد. اما برای شروع کار 
این  که  افتاد  اتفاقاتی  یک سری 
مسیر سخت ما، برای کسانی که 
شوند  وارد  آینده  در  می خواهند 
هموار شود، ولی خب از شرایط 
تمرین بخواهم بگویم باید اشاره 
کنم به نبود امکانات. مسابقاتی که 
و  می شد  برگزار  شهرستان ها  در 
امکان دسترسی نبود. با همه این 
تفاسیر ما سعی می کردیم حضور 
برگزار  کالس هایی  باشیم.  داشته 
نمی شد زیر نظر فدراسیون. االن 
می شود  برگزار  منسجم  کالس ها 
کالس ها  این  در  می توانیم  ما  و 

به روز باشیم.
زیرنظر  زمان  آن  چون  ما 
از  خیلی  نبودیم  فدراسیون 
امکانات آقایان را نداشتیم و اینها 
همه خیلی مسیر را سخت کرد. در 
آن کالس اولی که شرکت کردم 
و بیش از ۲۰ نفر بودیم هیچ کس 
به جز من مسیر را ادامه نداد، ولی 
من باتوجه به عالقه ای که داشتم 
می خواستم به انتهای مسیر برسم 
چون  دارد،  انتها  این  بگویم  و 
آخری  داوری  می گویند  خیلی ها 
داوران  دوستان  از  خیلی  ندارد. 
حساب  به  ورزشکاران  جزو  را 
نمی آورند. خیلی از جاها هستند 
داوران شاید  نمی شوند.  دیده  که 
شاید  نگیرند.  قرار  سکو  روی 
مدال به دست نیاورند. داوران از 
همان ابتدا هم خیلی مظلوم بودند 
را  داوران  اصال  خیلی ها  شاید  و 
اتفاقی  آن  شاید  ولی  نشناسند. 
در  حضور  و  افتاد  من  برای  که 
شاید  مردان  جهانی  جام  فینال 
این  را  نگاه ها  حدی  تا  توانست 
از  کند. ولی خیلی  سمت جذب 
دوستان هستند که تالش می کنند 
ولی متاسفانه این نگاه روی آنها 

نیست و فراموش می شوند.
ورزش در خانه
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