
سرانجام دیروز 
سعيد احمديان

    گزارش
پ�س از اخب�ار 
ض�د و نقی�ض، 
سفارت ایران در بلژیک از امضای قرارداد 3 ساله 
ایران با ویلموتس خبر داد تا این مربی به صورت 
رسمی به عنوان جانشین کی روش انتخاب شود.

زمس��تان گذش��ته بود که با رفتن ک��ی روش، 
ماموریت مهدی تاج برای انتخاب سرمربی جدید 
تیم ملی فوتبال آغاز شد، یک ماموریت سخت که 
پس از بررسی گزینه های مختلف، سرانجام قرعه 

به نام یک مربی بلژیکی افتاد.
 بام��داد 24 اردیبهش��ت در حال��ي محمدرضا 
میثاقي  با آب وتاب و در خب��ري اختصاصي در 
برنامه فوتبال برتر تلویزیون ایران از قول  مهدي 
تاج از انتخاب ویلموتس به عنوان سرمربي تیم 
ملي فوتبال خبر داد که خیلی ها خودشان را براي 
ثبت اولین عکس های یادگاري با مربي جدید تیم 

ملي آماده کرده بودند.
یک روز بعد ویلموتس به ایران آمد و فدراسیون 
فوتبال اطالعیه داد که رسانه ها خودشان را براي 
مراس��م امضاي قرارداد و نشس��ت خبري آماده 
کنند. ویلموتس هست و نیست فوتبال ایران را 
دید و دو روز بع��د از ایران رفت، بدون اینکه پاي 
قراردادي را امضا کند ت��ا گمانه زنی ها درباره به 
توافق نرسیدن فدراسیون و ویلموتس باال بگیرد. 
آن سوي میز مذاکره اما مهدي تاج عنوان می کرد 
که کار تمام ش��ده و ویلموتس سرمربي است و 
قرار است چند روز قبل از بازي سوریه به تهران 

برگردد تا هم قراردادش را امض��ا کند و هم 16 
خرداد اولین حضورش روي نیمکت ایران ثبت 
شود، آن هم با کت وش��لوار مشکي که با پیراهن 
س��فید معروفش همیشه س��ت می کند و گویا 

جزئي جدا نشدني از او هستند.
با گذش��ت چند روز اما خبري نش��د ت��ا اینکه 
فدراسیون فوتبال در خبري عجیب عنوان کرد 
که تاج براي امضاي رس��مي ق��رارداد به بلژیک 
می رود تا در س��فارت ای��ران همه چی��ز نهایي 
ش��ود و عکس ویلموتس با پیراهن ایران، عکس 
یک رس��انه ها باش��د. البته خیلی ها به تاج ایراد 
گرفتند که شأن فدراسیون با رفتن او به بلژیک 
براي گرفتن امضاي نهایي زیر سؤال می رود، اما 
فدراسیون فوتبال در توجیه این حرکت، مباحث 

مالي و انتقال پول را پیش کشیدند. 
اما سه ش��نبه هم گذش��ت و خب��ري از امضاي 
مارک ویلموتس پاي برگه قرارداد با ایران نشد. 
مهدي تاج که خودش را با پرواز بامداد سه شنبه 
تهران – بروکسل به بلژیک رس��انده بود، وعده 
داده بود سه ش��نبه در س��فارت ایران قرارداد با 
ویلموتس به صورت رسمي امضا می شود تا این 
مربي جوان بلژیکي رس��ماً به عنوان جانش��ین 
کارلوس کي روش معرفي شود. با این حال به نظر 
می رسد مذاکرات با ویلموتس به مشکل خورده و 

او از نیمکت ایران دور شده است.
    

صبح دی��روز بود که رس��انه های بلژیکي از عدم 
توافق فدراسیون فوتبال ایران با ویلموتس خبر 

دادن��د، در حالی که پیش از ای��ن از تحریم های 
بانکی ایران به عنوان یک��ی از دالیل عدم توافق 
با ویلموتس یاد می شد. یک سایت بلژیکی دیروز 
به موضوع جدیدی اش��اره و اصرار ویلموتس به 
پروازي بودن را دلیل ع��دم توافق نهایي با ایران 
عنوان کرد. این سایت نوشت: »فدراسیون فوتبال 
ایران از این مربی تقاضا کرده تا تقریباً به صورت 
دائم در ایران س��اکن باش��د تا بتواند از نزدیک 
رقابت ها را ببیند. موضوعی که با مخالفت مربی 
بلژیکی مواجه شده است.پیش تر، این مربی تصور 
می کرد که فقط برای بازی های ملی قرار است به 
ایران برود و در حین آن زمان باید در تهران ساکن 
باش��د، ولی اکنون با این درخواست فدراسیون 
فوتبال ایران روبه رو شده که او باید به صورت دائم 
در ایران ساکن باشد و ممکن است این امر به عدم 

توافق دو طرف منجر شود.«
در حالي به نوشته رسانه های بلژیکي، ویلموتس 
به دلیل مخالفت فدراس��یون با پروازي بودنش، 
مذاکراتش با تاج به بن بست خورده است که پیش 
از این مسئوالن فدراسیون عنوان کرده بودند که 
ویلموتس پس از س��فر به ای��ران، حتي تصمیم 

گرفته خانواده اش را هم به تهران بیاورد!
با این حال گمانه زنی ها درباره نهایي نشدن توافق 
با ویلموتس ادامه دارد و در رسانه های ایران گفته 
می شود برخالف آنچه در رسانه های بلژیکی مطرح 
شده، نحوه انتقال پول تنها نگرانی ویلموتس است. 
خبرگزاري تس��نیم دیروز در این باره نوشت: »با 
وجود سفر رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان به 

بلژیک، برخی رسانه های این کشور خبر داده اند 
که در مذاکرات طرفین اختالفاتی ایجاد ش��ده 
و احتمال به ه��م خوردن توافق وج��ود دارد. در 
حالی که اختالف��ی در مذاکرات ایجاد نش��ده و 
تنها موضوع نگران کننده برای ویلموتس موضوع 
انتقال پول قراردادش است. تحریم هایی که علیه 
ایران وجود دارد باعث نگرانی ویلموتس شده و در 
حال حاضر تنها اختالف او و فدراسیون ایران نحوه 

انتقال پول به این مربی است.
    

در نهایت عص��ر دیروز ب��ا اعالم رس��می دفتر 
نمایندگی ایران در بروکسل، قرارداد فدراسیون 
فوتبال ایران با ویلموتس امضا شد و این مربی تا 
پایان جام جهانی 2۰22 هدایت ایران را برعهده 
خواهد داشت. شیخ علی، رایزن روابط دوجانبه 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در بلژیک ضمن 
تأیید امضای قرارداد ویلموتس با فدراسیون دیروز 
به خبرگزاري ایسنا گفت: »مذاکرات مهدی تاج و 
ویلموتس در محل اقامتگاه سفارت در بروکسل 

انجام و منجر به امضای قرارداد شد.«
پس از امضای قرارداد س��ه ساله ویلموتس، این 
مربی هفته آینده به تهران می آید تا رسماً کارش 
را در ایران آغاز کند. بازی دوستانه با سوریه که 
16 خرداد در ورزش��گاه آزادی برگزار می شود، 
اولین حضور این سرمربی بلژیکی روی نیمکت 
تیم ملی فوتبال کش��ورمان خواهد بود تا پس از 
چهار ماه از جدایی کی روش، تیم ملی کشورمان 

سرمربی جدیدش را بشناسد.
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کوپا  آمه ریکا 2019 تقابل انگیزه هاي باال
دورخیز مسی و نیمار برای قهرمانی

جام ملت های امریکای التین 24 خرداد آغاز می شود. رقابت هایی 
که از یک س�و مس�ی قصد باال بردن جام آن را در سر می پروراند و 
از سوی دیگر تیته درصدد کس�ب آن برای حفظ جایگاهش روی 

نیمکت زردپوشان برزیلی است.
 این دوره از رقابت های کوپا آمه ریکا عالوه بر حضور تیم های آرژانتین، 
بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئال دو 
مهمان ویژه هم دارد. قطر و ژاپن که دو تیم دعوت شده از کنفدراسیون 

فوتبال آسیا در این رقابت ها هستند. 
  مسی و آرزوی جام قهرمانی

مسی با وجود ثبت رکوردهای پرتعداد و کسب عناوین پرافتخار فراوان، 
اما هنوز موفق به باال بردن جام قهرمانی با آلبی سلسته نشده و حاال بعد از 
سال ها انتظار این فرصت را دارد تا در سرزمین قهوه به نخستین قهرمانی 
خود با تیم ملی آرژانتین دست یابد، آن هم بعد از دست دادن فینال هایی 

تلخ و فراموش نشدنی.
س��ال 2۰16 بود که بس��یاری بر این باور بودند که طلس��م مس��ی و 
آلبی سلسته در فینال کوپا آمه ریکا شکسته خواهد شد. مسی قرار بود 
آخرین ضربه پنالتی را به ثمر برساند. بازی با شیلی درست مثل سال قبل 
به ضربات پنالتی کشیده شده بود و ضربه ستاره کاتاالن ها در ترکیب تیم 
ملی آرژانتین می توانست یک قهرمانی دلچسب و شیرین، آن هم بعد از 
ناکامی در دو فینال حساس و فراموش نشدنی )فینال جام جهانی 2۰14 
و شکس��ت به آلمان، فینال کوپا آمه ریکا 2۰15 و شکست به شیلی( را 
برای آلبی سلسته به همراه داشته باشد، اما ضربه شماره 1۰ راه راه پوشان 
به بیرون رفت تا یک ناکامی دیگر در پرونده مسی در تیم ملی آرژانتین 
ثبت شود و ستاره آبی واناری های اسپانیا تصمیم به خداحافظی از فوتبال 
بگیرد. مسی البته چند ماه بعد از تصمیم خود گذشت و بار دیگر لباس 
آلبی سلسته را بر تن کرد، اما در جام جهانی 2۰18 روسیه هم نتوانست به 
ناکامی های خود در تیم ملی آرژانتین پایان دهد و آلبی سلسته که برای 
صعود از مرحله گروهی به دردس��ر افتاده بود در مرحله بعد به فرانسه، 
قهرمان این جام باخت و حاال کوپا آمه ریکای 2۰19 نهمین تالش مسی 
برای فتح جام با آلبی سلسته اس��ت و باید دید کاپیتان مسی می تواند 
تحت هدایت لیونل اس��کالونی به ناکامی های خود برای کسب عنوان 
قهرمانی با تیم ملی آرژانتین پایان دهد یا نه. موفقیتی که دستیابی به 
آن در سرزمین قهوه بدون شک قهرمانی فراموش نشدنی خواهد شد، 
خصوصاً که آلبی سلسته بعد از سال 1993 دیگر هرگز موفق به کسب 
عنوان قهرمانی در این رقابت ها نشده و س��ال های 2۰15 و 2۰16 نیز 
که به فینال راه یافت، هر دو بار در ضربات پنالتی به شیلی باخت تا این 

ناکامی به نقطه پایان نرسد.
  تالش تیته برای پایان دادن به حسرت 12 ساله!

میزبانی این دوره از رقابت های کوپا برعهده برزیل است. تیمی که آخرین 
بار سال 2۰۰7 جام قهرمانی این مسابقات را باالی سر برد و بعد از آن دیگر 
این موفقیت تکرار  نش��د.  اما حاال بعد از سال ها امیدوارند تا با استفاده از 
پوئن میزبانی بتوانند بعد از 12 سال موفق به باال بردن جام قهرمانی در خانه 
شوند. سلس��ائو پیش از این هر چهار باری که میزبانی تورنمنت اول قاره 
امریکای جنوبی را برعهده داشت، موفق به فتح آن شده بود، اما این تیم در 
سه کوپا و سه جام جهانی اخیر نتایج ضعیفی را به نمایش گذاشت و حاال 
تیته امیدوار است با تیمی باتجربه، جام را در خانه باالی سر ببرد، به طوری 
که برخالف سال گذشته که دوگالس کاستا را به دلیل پرتاب آب دهان 
در یکی از بازی های سری آ از فهرست تیم ملی خط زد، نه فقط نیمار را با 
وجود حرکت ناشایسته اش نسبت به یک هوادار در پایان فینال جام حذفی 
فرانسه دعوت کرد، بلکه فرناندینیو هافبک منچسترسیتی را هم که از سوی 
مطبوعات برزیلی به عنوان مقصر اول شکست برابر بلژیک معرفی شده بود با 
وجود تصمیم بر بازنشستگی به حضور دوباره در جمع طالیی پوشان راضی 
کرده، شاید چون سرنوشت تیته برای ادامه حضور روی نیمکت تیم ملی 

برزیل به نتیجه این تورنمنت بستگی دارد!

امضای  ویلموتس پای قرارداد با ایران
 مذاکرات رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربي بلژیکي  براي امضای قرارداد دیروز به نتیجه رسید

 و ویلموتس بلژیکی قرارداش را با ایران امضا کرد تا رسماً به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال معرفی شود

ورودي فوتبال را نگهبان بگذارید
عابربانک فوتبال به زندان محکوم شد. 2۰ سال؛ برود یا نرود مهم نیست، 
در زندان سلولي شبیه هتل داشته باشد یا نه مهم نیست، ولی مهم است 
که تکلیف پول هایی که بذل و بخش��ش کرده چه می شود. مهم است 
که ثابت شد چقدر از پول هایی که در فوتبال ریخت وپاش می شد، پول 

مردمي بود که این روزها محتاج نان شب شان هستند.
می گفت متولد ظهر عاشوراست، ولي سرانجامش 2۰ سال زندان شد، 
آن هم به خاطر باال کشیدن مال مردم و بذل و بخشش بین فوتبالیست ها. 
حسین هدایتي یک درس عبرت است، درس عبرتی براي فوتبالي ها که 
دیگر اینقدر راحت اسیر متموالن عشق شهرت نشوند و حداقل فیلتري 
جلوي ورود برخی به فوتبال بگذارند، ولو اینکه این آدم پولش از پارو باال 
برود و قرار باش��د براي فوتبال خرج کند. حداقل مشخص شود که چه 
کسي قرار اس��ت بیاید و با چه هدفي می خواهد در فوتبالی خرج کند 
که هیچ آورده ای  ندارد و تمامش ضرر است. راستي درگیرودار دادگاه 
عابربانک کسي پیدا نشد از او بپرس��د این همه پول را با چه هدفي در 

فوتبال خرج کردي بدون اینکه ریالي برایت سود داشته باشد؟
کسي پیدا نش��د که این را بپرسد، اما حداقل مس��ئوالن فوتبال شاید 
هوشیار شده باشند و به باشگاه ها و بازیکنان گوشزد کنند که هر پولي 
را از هر کسي نگیرند، چراکه ممکن اس��ت پول مردم زحمت کشیده 
باش��د که خرج میلیاردرهاي فوتبالیست می ش��ود. حسین هدایتي، 
بابک زنجاني و امیرمنصور آریا فقط نمونه هایی هستند که گند کارشان 
درآمده، واال همین حاال هم در فوتبال داریم کسی را که میلیاردي خرج 
می کند و اسمش را گذاشته خصوصي، حاال چه زماني پرونده او هم رو 
شود )که البته چند بار ش��ده( خدا می داند، اما نکته اینجاست که باید 

حواس ها جمع شود.
حس��ین هدایتي راهي زندان ش��د، اما ضربه ای  را که به فوتبال ایران 
زد تا سال ها قابل جبران نیس��ت. روزي که به فوتبال آمد، خیلي ها از 
هول حلیم در دیگ افتادند و نفهمیدند که چگونه از او پول می گیرند 
و چگونه خرجش می کنند. همان روز هم کسي از هدایتي نپرسید که 
چگونه بدون هیچ آورده ای سکه و پول در فوتبال و ورزش حراج می کند. 
همانطور که از زنجاني نپرس��یدند و همانگونه که از آریا سؤال نکردند. 
این متمولین خیلي خوب متوجه ش��ده بودند که فضاي پرحاش��یه و 
پرسروصداي فوتبال محیطي امن براي پولشویي و فرار از دست قانون 
اس��ت. موضوعي که اهالي فوتبال حتي همین حاال ه��م که هدایتي 
محکوم شده به آن پي نبرده اند و خیلي ها از جمله بزرگان ریش سفید 
کرده فوتبال براي اثبات بی گناهی هدایتي و خالصي او از شالق و بند و 

جریمه این در و آن در می زنند!
عابربانک راهي زندان شد تا فوتبالي ها و البته برخي رشته های دیگر که 
چشم به پرداخت های آن داشتند، متوجه شوند که تا امروز نه از جیب 
او، بلکه از جیب مردم می خوردند و منت پیروزی ها و موفقیت هایشان را 
سر همین مردم می گذاشتند. عابربانک رفت زندان، اما یادمان باشد که 
در ورودي فوتبال یک نگهبان می خواهد تا حداقل از تازه واردها بپرسد 
که هستند و چه می خواهند و اگر می خواهند سرکیسه را براي فوتبال 
شل کنند از کجا آورده اند که بی حساب و کتاب و بدون امید برگشت 

پولشان، ولخرجي می کنند.
فوتبال دیگر عابربانک ن��دارد و امیدواریم عابربان��ک بعدي که حتماً 
خیلي زود پیدایش خواهد شد، حداقل از جیب خودش پرداخت کند 
و با چشمان باز فوتبالي ها وارد فضاي این رشته شود. امیدواریم روزي 
برسد که فوتبال از لوس برخي پول های کثیف پاک شود و فوتبالیست 
چشم به دست این و آن نداشته باشد و هر پولي )به خصوص پول مردم 

زحمتکش( را سر سفره اش نبرد.

فريدون حسن

فهرست نهایی تیم ملی والیبال در لیگ ملت ها
کوالکوویچ فهرس��ت 25 نفره تیم ملی والیبال ب��رای حضور در لیگ 
ملت های والیبال را اعالم کرد. معروف، محمودی، عبادی پور، قائمی، 
موسوی، فیاضی، حضرت پور، غالمی، غفور، کاظمی، معنوی نژاد، مجرد، 
شفیعی، صالحی، مؤذن، یلی، شریفی، اس��فندیار، رمضانی، کریمی، 
توخته، رضوی، فالحت خواه، فیض امام دوست و عابدینی نفراتی هستند 
که روز یک شنبه تهران را به مقصد چین ترک می کنند. ایتالیا، چین و 

آلمان حریفان کشورمان در هفته اول لیگ ملت ها هستند. 

کمک ۵۰۰ دالری IOC برای قهرمانان ایران
کمیته بین المللی المپیک )IOC( از کمیته ملی المپیک کشورها از 
جمله ایران درخواست کرده تعدادی از ورزشکاران خود را معرفی کنند 
تا این ورزشکاران را بورسیه کند. IOC حدود 1۰ ورزشکار را انتخاب 
می کند و تا اردیبهشت س��ال 99 ماهانه مبلغ 5۰۰ دالر به آنها کمک 
خواهد کرد. در حال حاضر نفراتی چون نوشاد عالمیان، علی پاکدامن، 
حسن یزدانی، کیانوش رستمی و محمدعلی گرایی در لیست هستند.

کریمی دوباره مدال خود را به مزایده گذاشت
پنجمین مراسم گلریزان ماه مبارک رمضان کرج برای آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمد در حالی برگزار شد که علیرضا کریمی، مدال خود را برای 
کمک به آزادی این زندانیان به مزایده گذاشته بود. در این مراسم همان 
مدالی که کریمی هفته گذشته آن را برای کمک به آزادی زندانیان در 
فردیس به مزایده گذاشته بود و پس از چند بار خرید و فروش و جمع 
شدن مبلغ 2۰۰ میلیون ریال دوباره به خود او بازگشته بود، باز هم به 
مزایده گذاشته شد. در پایان این مراسم بیش از 1۰ میلیارد ریال کمک 

برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شد. 

بیرانوند تا اطالع ثانوي از فوتبال محروم شد
دروازه بان پرسپولیس تا اطالع ثانوی از انجام کلیه فعالیت های ورزشی 
محروم ش��د. علیرضا بیرانوند به دلیل رفتار ناشایس��ت با مأمور نیروی 
انتظامی در حاشیه بازی پرس��پولیس و پارس جنوبی و همچنین عدم 
حضور در جلسه رس��یدگی کمیته اخالق به رغم دعوت قبلی با دستور 
موقت فعاًل از انجام کلیه فعالیت های فوتبالی تا اطالع ثانوی محروم شد.

مشهد میزبان فینال جام حذفي ماند؟
فینال جام حذفي کجا برگزار مي ش��ود، س��ؤالي که ت��ا هفته پیش 
مسئوالن س��ازمان لیگ با قطعیت از انتخاب مش��هد خبر مي دادند، 
اما اعتراض داماشي ها به محل برگزاري فینال جام حذفي با توجه به 
اینکه پدیده مشهد در صورت شکست داماش، سهمیه آسیا را کسب 
می کند، سبب ش��د سازمان لیگ با عقب نش��ینی، اعالم کند انتخاب 
مشهد قطعي نیس��ت. با این حال برگزاري جلسه بررسی نقاط ضعف 
و قوت لیگ هجدهم در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد با حضور رئیس 
کمیته مسابقات سازمان لیگ و بحث درباره انتخاب مشهد براي فینال 
جام حذفي، بار دیگر سبب شده خیلي ها این گمانه زنی را مطرح کنند 
که مشهد میزبان فینال جام حذفي باقي می ماند، مسئله ای که براي 

رد یا تأیید آن باید منتظر اعالم نهایي سازمان لیگ ماند.

اردوی داخلی کم کردن هزینه هاست
ش��رایط نامس��اعد اقتصادی و فشاری که 
این روزها به واس��طه مس��ائل مختلف از 
جمله تحریم ه��ا بر دوش مردم اس��ت بر 
کسی پوشیده نیس��ت و با توجه به همین 
ش��رایط می ت��وان گفت ک��ه توصیه های 
رئی��س فدراس��یون فوتب��ال ب��رای عدم 
برپایی اردوهای خارجی کاماًل قابل قبول 
و منطقی است. با وجود این، زیباتر آن است 
که به جای وضع قانون و اجبار، باش��گاه ها 
به واسطه همدلی با مردم و هواداران خود که عمدتاً از قشر ضعیف جامعه 
هستند به طور خودجوش و داوطلبانه از برپایی اردوهای پرخرج خارجی 
خودداری و در این زمینه روی استفاده از ظرفیت های داخلی برنامه ریزی 
کنند. البته تیم های مطرحی چون پرسپولیس و استقالل به واسطه برند 
بودن می توانند پیشنهاداتی برای برپایی اردوهای تدارکاتی رایگان از سوی 
کمپ های خارجی داشته باشند، اما نباید با وضع قانون بدون در نظر گرفتن 
همه جوانب راه را برای دور زدن تیم ها از قانون ایجاد کنیم. در شرایطی که 
اکثر تیم ها با مشکالت مالی فراوان دست به گریبانند، کم کردن هزینه ها 
با برپایی اردوهای داخلی بهترین گزینه است که مدیران باید مدنظر قرار 
دهند. عالوه بر آن باید نظارت دقیقی از سوی مراجع ذی ربط نیز وجود 
داشته باشد تا بی دلیل و برای برپایی اردوهایی که ثمره ای ندارند باعث 
خروج ارز از کشور نشویم. کمپ های مناس��بی در داخل داریم که اگر از 
لحاظ نرم افزاری به روز ش��وند، نه فقط می توانیم نیاز تیم های داخلی را 
برای برپایی اردو برآورده کنیم که می توانیم توریست ورزشی نیز جذب 
و ارزآوری کنیم. در خصوص بازیکن و مربی خارجی نباید منعی صورت 
گیرد، اما باید فیلترهای مناسبی طراحی شود تا مانع از حضور مربیان و 
بازیکنان بی کیفیت خارجی شویم. اگر این اتفاق بیفتد مربیان و بازیکنان 

باکیفیت خارجی می توانند باعث پیشرفت فوتبال ایران شوند.

کاظم اوليايی

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل

دنيا حيدري

تک مدال تکواندوی 
شيوا نوروزی
    تکواندو

بانوان ای��ران در 
مسابقات جهانی 
را یک ملی پوش نوجوان به دس��ت آورد تا از او به 
عنوان نابغه جدید تکواندوی کشور یاد شود. مهال 
مؤمن زاده همان دختر هوگوپوش ایرانی است که 
در آوردگاه منچستر با اعتماد به نفس خوب و تکیه 
بر توانایی هایش حریفانش را یکی پس از دیگری 
شکس��ت داد و در نهایت ب��ه مدال نقره رس��ید. 
مؤمن زاده تنها مدال آور تیم بانوان در جهانی 2۰19 

بود و در حقیقت جور همه تیم را کشید. 
  تالش برای موفقیت

درخش��ش مؤم��ن زاده در وزن 46- کیلوگ��رم 
بانوان توجه همه را به خود جلب کرد. این بانوی 
ملی پوش در گفت وگو با »جوان« از راه سختی که 
برای رسیدن به موفقیت طی کرده، گفت: »اولین 
حضورم در مسابقات جهانی را تجربه می کردم و 
از اینکه توانستم به این افتخار بزرگ دست یابم، 
خیلی خوشحال هستم. عوامل زیادی در موفقیت 
من نقش داشتند؛ خانواده، مربیان و فدراسیون 
همگی در کس��ب مدال نقره جهان سهم دارند. 
این اولین باری بود که به عن��وان ملی پوش رده 
بزرگساالن به رقابت های رسمی اعزام  می شدم. 
البته من قبل از این تجربه حضور در رقابت های 
نونهاالن و نوجوانان را داشتم. در رده نونهاالن دو 
مدال جهانی کسب کرده ام و یک مدال آسیایی. 
شش سال است که به عضویت تیم ملی درآمده ام 
و در این مدت تمام تالش��م را کرده ام تا بهترین 

نتیجه را به دست آورم.«
  تالش مضاعف

نایب قهرمان تکواندوی جهان به خاطر کم تجربگی 
نتوانست از سد حریف کره ای  بگذرد: »حریف اولم 
از کشور قزاقس��تان بود و برای من هم مثل بقیه 

کس��ب اولین برد در اولین مبارزه اهمیت زیادی 
داشت. در دور دوم باید با تکواندوکار میزبان بازی 
می کردم و آن دیدار هم حساس��یت های خاص 
خودش را داشت. رقیب سوم از کشور روسیه بود و 
بعد از آن نیز به مصاف رقیب کروات خود رفتم. در 
این مبارزه 11 امتیاز از تکواندوکار کرواسی عقب 
افتادم. با این حال توانس��تم امتیازهای از دست 
رفته را جبران کنم. برای صعود به فینال باید از سد 
حریف چینی عبور می کردم که خوشبختانه به 
این هدفم هم رسیدم. در مبارزه فینال برای کسب 
مدال طال با یک کره ای رقابت کردم. او خیلی از 
من باتجربه تر بود و سال گذشته نیز روی سکوی 

قهرمانی جهان ایستاد.«
حفظ روحیه و انگیزه باال در سخت ترین شرایط 
به کمک این بانوی مدال آور آمد و مانع از حذف 
زودهنگام مؤمن زاده در مقابل حریف کروات شد: 
»عقب افتادن از رقیب در هر مسابقه ای  که باشید 
س��ختی های خاص خ��ودش را دارد و قطعاً این 

اتفاق در مسابقات جهانی بسیار سخت تر است. با 
این حال من سعی کردم که خونسردی ام را حفظ 
کنم و روحیه ام را از دست ندادم. فقط به این فکر 
می کردم که با تالش مضاعف می توانم نتیجه را 

تغییر دهم.«
  کاری به اسم حریف ندارم

مهال مؤمن زاده در ادامه صحبت هایش از ش��یوه 
مبارزاتش و رویارویی با حریفان ش��ناخته شده 
سخن گفت: »اولین حضور و اولین مدال همیشه 
سخت است، به ویژه برای کسی که تجربه حضور 
در مس��ابقات جهانی را ندارد. معموالً وقتی پا به 
شیاپ چانگ می گذارم به اسم و رسم حریف توجه 
نمی کنم، چراکه اگر همه حواس��م به مدال ها و 
افتخ��ارات قبلی حریفانم باش��د، قطعاً روحیه ام 
پایین می آید. به همین خاطر بدون در نظر گرفتن 
عناوین و نام حریفان مبارزه می کنم. در جهانی 
منچستر انگیزه زیادی داش��تم و تمام تالشم را 
به کار گرفتم تا در اولی��ن حضور بهترین نتیجه 

را بگی��رم.« تنها مدال آور تی��م تکواندوی بانوان 
در مسابقات جهانی معتقد است هم تیمی هایش 
به حق شان نرسیدند: »گرفتن مدال جهانی هدف 
و آرزوی همه تکواندوکاران اس��ت و تمام بانوان 
برای رسیدن به سکوی جهانی تالش کردند و از 
جان مایه گذاشتند. شاید قرعه سختی که نصیب  
آنها شد یا جو مسابقات و سالن بازی ها موجب شد 
به حق شان نرسند.کادر فنی در این مدت زحمات 
زیادی کشید تا تمام اعضای تیم ملی با باالترین 
سطح آمادگی به منچستر اعزام شود. آنها نیز مثل 
ما دوری از خانواده را تجربه می کردند، اما چیزی 
برای ما کم نگذاشتند. در مبارزه چهارم هم که از 
رقیب عقب افتاده بودم استاد کمرانی نیز مثل من 
ناامید نش��د و تا ثانیه آخر به من انگیزه می داد و 

نکات فنی را گوشزد می کرد.«
  المپیک هدف بعدی

دارنده مدال نقره جهان در پایان صحبت هایش به 
لذت کسب مدال در این مسابقات و تالش برای 
حضور در المپیک اش��اره کرد: »به خاطر کسب 
مدال نقره جهان خوش��حال هستم، اما معتقدم 
بعد از اینکه از سکو پایین آمدم باید آن را فراموش 
و برای مس��ابقات و مدال های بعدی تالش کنم. 
تمریناتم را دوباره از سر می گیرم تا در آینده نیز 
بتوانم موفقیت های بیش��تری به دست آورم. در 
مس��ابقه فینال ورزش��کار بازنده ناراحت است و 
من هم همین شرایط را داشتم. هدفم قهرمانی و 
کسب طال بود، ولی وقتی روی سکو رفتم، لذت 
کسب مدال جهانی را حس کردم. هدفم حضور در 
المپیک و گرفتن مدال در این بازی هاست و به این 
موفقیت می اندیشم. در مسابقات بعدی برای ارتقا 
پیدا کردن در رنکینگ جهانی به میدان می روم. 
با نتیجه ای  که در منچستر به دست آوردم صعود 

چشمگیری در رنکینگ خواهم داشت.«

مؤمن زاده: هدفم مدال المپیک است
آرزوهای بزرگ بانوي نوجوان تکواندوي ایران و نایب قهرمان جهان در گفت وگو با »جوان«


