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فريدن حسن
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كشورمان عصر 
ام�روز در حالي 
مقاب�ل بحرين به مي�دان مي رود كه كس�ب 
پيروزي دلچسب مقابل كويت عالوه بر اينكه 
صع�ود ب�ه مرحل�ه نيمه نهاي�ي رقابت هاي 
قهرماني آسيا را مسجل كرد، بليت سفر ايران 
به مسابقات جهاني 2023 سوئد- لهستان را 
هم رزرو كرد تا حاال ايران با خيالي آسوده به 
مصاف ب�ا رقب�اي بع�دي خ�ود بينديش�د. 
حضور مانوئل فرناندز، س��رمربي اسپانيايي و نامدار 
هندبال جه��ان تحولي در تيم ملي ايج��اد كرد كه 
حاال ايران بدون ترس از رقباي هميش��گي خود در 
آسيا پا به ميدان مسابقه مي گذارد. تفكرات فرناندز 
و استفاده درس��ت او از تركيبي جوان و باانگيزه در 
كنار باتجربه ه��اي ميدان ديده باعث ش��د ايران در 
رقابت هاي قهرماني آسيا به رغم برخي شيطنت هاي 
صورت گرفته از سوي عربستان ميزبان مسابقات در 
تغيير برنامه ها و معطلي ملي پوشان با پنج پيروزي 
خيلي زود جواز حضور در نيمه نهايي مس��ابقات را 
كسب كند؛ موفقيتي كه تضمين كننده دومين حضور 

ايران در جام جهاني هندبال نيز محسوب مي شود. 
هندبال ايران اولين بار در سال 2015 جواز حضور 
در مسابقات جهاني را به دس��ت آورد؛ مسابقاتي 

كه به ميزباني قطر برگزار مي شد. سال 2014 بود 
كه ايران قهرماني آسيا را تجربه كرد و متعاقب آن 
جهاني شد. ايران در جام جهاني قطر با كرواسي، 
مقدونيه، اتري��ش، تونس و بوس��ني و هرزگوين 
همگروه شد كه حاصل تالش بازيكنان پنج شكست 
و تالش براي به دست آوردن عنوان بيست و يكمي 
جهان شد. اين عنوان در مرحله بعدي مسابقات با 
كسب دو پيروزي مقابل شيلي و عربستان به دست 
آمد و كار ايران در جام جهاني به پايان رسيد و حاال 
بعد از گذشت هفت سال هندبال دوباره شيريني 

حضور در جام جهاني را مي چشد. 
    ما جهاني هستيم

حاال ايران خود را با تفكراتي تازه آماده حضور در جام 
جهاني 2023 مي كند؛ تفك��رات مردي كه به رغم 
قطعي شدن صعود شاگردانش به نيمه نهايي قهرماني 
آسيا در عربستان و كسب سهميه جام جهاني هنوز 
كار را تمام شده نمي داند و سوداي حضور در فينال 
قهرماني آسيا را در سر مي پروراند. فرناندز سرمربي 
اسپانيايي تيم ايران مي خواهد در ديدار امروز مقابل 
بحرين ه��م پيروز ميدان باش��د. او پس از كس��ب 
پيروزي ارزشمند مقابل كويت گفت: »هدف اول ما 
جهاني شدن بود، اما ما اينجا هستيم تا براي رسيدن 
به فينال بجنگيم و كارمان تمام نشده  است. به نظر 
من اين مسابقات نمونه اي از رقابت هاي جام جهاني 

بود   و آسيا نش��ان داد لياقت داشتن پنج سهميه را 
دارد. ما نيز در جام جهاني نش��ان خواهيم داد يك 
تيم صرفاً آسيايي نيستيم، بلكه يك تيم در سطح 
جهاني هستيم. ما بازي با بحرين را پيش رو داريم و 

مي خواهيم جهاني بودن خود را ثابت كنيم.«
   شوتي تا جام جهاني

اما بازي نفسگير ايران و كويت را شوت تماشايي 
سجاد اس��تكي در ثانيه هاي آخر مسابقه به سود 
ايران تمام كرد؛ ديداري كه پاياپاي پيش می رفت 
و با تس��اوي 26 بر 26 رو به اتمام بود اما ش��وت 
اس��تكي كاري كرد كه كويتي ه��ا مجالي براي 
جبران پيدا نكردند و با اش��ك و آه زمين مسابقه 
را ترك كردند. اس��تكي مي گويد: »خوش��حالم 
كه شوت آخر من به گل تبديل شد و تيم ملي به 
مسابقات قهرماني جهان صعود كرد، اما شوتي كه 
من زدم حاصل تالش تمام بازيكنان بود. اميدوارم 
باز هم بتوانيم با همين اتحاد و همدلي پيش برويم 
و دل مردم را بيش از پيش شاد كنيم. از حاال براي 
كسب مدال مي جنگيم تا ان شاءاهلل با كسب يك 

مدال خوش رنگ بتوانيم به كشور بازگرديم.«
   مزد زحمات مان را گرفتيم

بدون ترديد نقش محمد سياوشي، دروازه بان تيم 
ملي هندبال در كس��ب پيروزي ها و صعود ايران 
به جام جهاني غيرقابل انكار است. سياوشي كه 

در جريان بازي با كويت هم باره��ا ناجي دروازه 
ايران شد، با اشاره به خوش شانس بودن كويتي ها 
گف��ت: »توپ هاي آنه��ا پس از برخورد با س��ر و 
دس��ت بازيكنان ما وارد دروازه ما مي شد و حتي 
بيرون نمي رفت! خدا را شكر در لحظه  آخر بازي 
توانستيم پيروز شويم و مزد زحمات مان را گرفتيم. 
همه  از تِه دل خوشحاليم و حس ما وصف  شدني 
نيست. باالخره اتفاقي كه بايد می افتاد، رخ داد. 
قبل از اعزام هم همه يكدل و هم قسم شديم كه 

بايد بشود و شد.«
    هواي هندبال را داشته باشيد

پويا نوروزي نژاد، لژيونر هندبال كش��ورمان هم از 
جمله بازيكنان تأثيرگذار تيم ملي در كسب نتايج 
رقابت هاي قهرماني آسياست. نوروزي نژاد اميدوار 
است حاال كه حضور در جام جهاني مسجل شده 
مسئوالن ورزش بايد بيشتر هواي هندبال را داشته 
باشند. او مي گويد: »اميدوارم همه هواي هندبال 
را داشته باش��ند، چون اين رشته پتانسيل بااليي 
در ايران دارد و مي تواند حرف ه��اي زيادي براي 
گفتن داشته باشد. در نهايت بايد بگويم كه خيلي 
خوشحال هستم. اين براي دومين بار است هندبال 
ايران جهاني مي شود و دفعه قبل هم خيلي سخت 
جهاني شديم، اما اميدوارم اين طلسم شكسته شود 

و راحت تر به رقابت هاي جهاني صعود كنيم.«
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سعيد احمديان

دنيا حيدري

شميم رضوان

 حاشيه ای بر بسته شدن پرونده فساد در فوتبال 
در قوه قضائيه

امیدی که ناامید شد 
نشس��ت خبري صبح ديروز ذبيح اهلل خداييان، س��خنگوي قوه قضائيه در 
ساختمان شيشه اي معروف بلوار كشاورز تهران رنگ و بوي فوتبالي هم داشت 
و سخنگوي قوه در بخشي از پرسش و پاسخ هايي كه با خبرنگاران داشت، به 
سرنوشت پرونده فساد در فوتبال اشاره كرد؛ پرونده اي كه شش سال پيش در 
صحن علني مجلس قرائت شد و اميدواري هاي زيادي درباره مبارزه با فساد 
در فوتبال به وجود آورد اما ديروز سخنگوي قوه قضائيه با اعالم اينكه براي 
متهمان اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است، آب پاكي روي دست 

همه كساني ريخت كه در انتظار برخورد با مجرمان اين پرونده بودند. 
   رونمايي از فساد در فوتبال

پنجم بهمن 94 بود كه پس از نزديك دو سال تحقيق و تفحص، محمود 
افضلي فرد، سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس نهم، پرونده فساد در 
فوتبال را در صحن علني مجلس قرائت كرد؛ پرونده اي كه بر اساس آن 
18متهم به قوه قضائيه معرفي ش��دند. در متن قرائت شده در مجلس 
درباره تشكيل اين پرونده آمده بود: »كميسيون اصل90 مجلس شوراي 
اسالمي در راستاي انجام وظايف مصرح در قانون اساسي و متعاقب وصول 
شكايات و گزارش هاي متعدد در خصوص موضوع »نهادينه شدن فساد و 
تخلف در فوتبال ايران« ضمن استعالم از مراجع نظارتي و اداري قانوني 
مرتبط با موضوع، تشكيل جلسات متعدد و مصاحبه با تعداد زيادي از 
عالقه مندان فوتبال و استماع نظر كارشناسان خبره و انجام تحقيقات 

الزم، اقدام به بررسي اين پرونده نمود.« 
بر اساس متن قرائت شده، اين گزارش با »تشكيل بيش از 100جلسه با مراجع 
امنيتي، نظارتي، انتظامي، وزارتخانه هاي مرتبط، رسانه ها، مديران فدراسيون 
فوتبال، مديران عامل برخي باشگاه ها، كارشناسان، مربيان، بازيكنان و داوران، 
مكاتبات مكرر با دفتر مقامات عالي كشور، وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، 
امور اقتصاد و دارايي، اطالعات، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسالمي و نيز نيروي 
انتظامي، سازمان صداوسيما، سازمان نظام وظيفه، حراست نهادهاي مرتبط، 
فدراسيون فوتبال و باشگاه هاي فوتبال و استماع شهادت شهود و مطلعين در 

كميسيون و ثبت آن به صورت كتبي« تهيه شده بود. 
در بخشي ديگر هم به سرفصل هاي فساد در فوتبال اشاره شده و آمده 
بود: »وجود فساد در بخش هاي زيادي از فوتبال ايران و افزايش آن طي 
چند سال اخير، غيرقابل انكار بوده و بر اساس اطالعات مستند، مصاديق 
اين معضالت عبارتند از: تباني، رش��ا و ارتش��ا، دوپينگ، ش��رط بندي 
غيرمجاز، جعل و استفاده از سند مجعول، تصديق نامه هاي خالف واقع، 
فرار مالياتي، مصرف الكل و روابط نامش��روع، مصرف مواد مخدر، رواج 
خرافه گرايي از جمله سحر و جادو، تحصيل مال از طريق نامشروع، نقض 

آشكار قوانين و مقررات و قراردادهاي غيرواقعي.« 
پس از تشريح مفصل جزئيات در اين پرونده، در پايان هم به ارسال اسامي 
متهمان به قوه قضائيه اشاره ش��ده بود: »متعاقب اقدامات فوق الذكر، الزم 
است به تناسب جرائم يا تخلفاتي كه در اين گزارش به افراد مختلفي منتسب 
گرديده است، مراتب جهت رسيدگي در خصوص برخي افراد و تعداد ديگري 
از مسئوالن فدراسيون به قوه قضائيه يا ساير مراجع ذي صالح ارسال شود.«

   كلي گويي بود، پرونده را بستيم!
با وجود اميدهايي كه با تهيه اين پرونده براي خشكانده ش��دن فساد در 
فوتبال وجود داشت، ديروز ذبيح اهلل خداييان، سخنگوي قوه قضائيه از بسته 
شدن اين پرونده و برخوردنكردن با متهمان خبر داد تا اميدها درباره مبارزه 
با فساد در فوتبال نقش برآب شود: »در اين پرونده كه از كميسيون اصل90 
آمده، در مرجع قضايي به قرار منع تعقيب منتهي شده، زيرا گزارش واصله 
كلي بود و در اين خصوص از ضابطين نظرخواهي شده بود و پاسخ برخي از 
آنها به گزارش اين بود كه آسيب شناسي كرديم و نقش افرادي كه در فساد 
دخالت داشتند مشخص نشده و معلوم نبود چه كسي متهم است و چه 
جرمي مرتكب شده و چه ميزان نقص داشت. در سال 1398 اين پرونده به 

صدور قرار منع تعقيب منتهي شده است.«
   اراده اي براي برخورد با فساد در فوتبال وجود ندارد

با وجود بسته شدن پرونده فساد در فوتبال در قوه قضائيه، تهيه كنندگان آن 
به دفاع از آن پرداخته اند. عبدالرحمان شاه حسيني، مسئول پرونده و رئيس 
اسبق فدراس��يون فوتبال در گفت وگو با »جوان« معتقد است در اين باره 
سكوت كند، بهتر است: »صحبتي در اين رابطه ندارم و سكوت كنم بهتر است. 
تمام مراجع از كميسيون اصل90 گرفته تا سازمان بازرسي گزارش هايي را 
كه تهيه مي كنند به قوه قضائيه ارسال مي كنند و اين قوه است كه صالحيت 
رسيدگي به اين پرونده ها را دارد و هر تصميمي بگيرد، فصل الخطاب است. 
درباره اينكه گفته اند كلي گويي بوده است، اظهارنظري نمي كنم، پرونده فساد 
در فوتبال، گزارشي نبوده است كه يك نفر تهيه كند، بلكه اين گزارش يك 
كميسيون است كه متشكل از نمايندگان مختلف است. يك كار جمعي است 

و نزديك دو سال صرف زمان تهيه اين پرونده شده است.«
حميد رسايي، نماينده مجلس نهم و عضو وقت كميسيون اصل90 هم 
در گفت وگو با »جوان« در واكنش به اظهارنظر سخنگوي قوه قضائيه 
مي گويد: »همان موقع هم اعالم كردم اراده اي براي برخورد با فساد در 
فوتبال وجود ندارد، در اين گزارش به تخلفات رئيس وقت فدراسيون به 

صورت واضح و مشخص اشاره شده بود كه كمترين آن بود.«

امروز ايران- بحرين، دو گام تا فينال قهرماني آسيا

هندبال ايران مي خواهد جهاني باشد

تجلیل ورزشكاران از مادر شهید طوقاني
به مناسبت ميالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر، جمعي از 
اعضاي كميسيون اخالق كميته ملي المپيك به همراه تعدادي از قهرمانان 
ورزشي به ديدار مادر پهلوان شهيد سعيد طوقاني رفتند. در اين ديدار صميمي 
آقايان حاج محمد خوشجان)پيشكسوت باستاني(، سجاد گنج زاده )رئيس 
كميسيون ورزشكاران و قهرمان مسابقات كاراته المپيك(، علي پاكدامن 
)قهرمان شمشير بازي(، شاهين موسوي) قهرمان بوكس(، عباس اكبرنژاد 
)ناظر اخالق( و خانم ساره جوانمردي )قهرمان تيراندازي پارالمپيك( از جمله 
قهرمانان ورزش كشور بودند كه اعضاي كميسيون اخالق را همراهي كردند و 
با حضور در منزل پهلوان شهيد سعيد طوقاني ضمن ديدار با مادر شهيد، لوح 

اخالق ورزش كشور را به خانواده اين شهيد عزيز اهدا نمودند.

 چین تايپه
 فرصت جديد بانوان فوتبال براي جبران 

حذف هند از گردونه رقابت ها به دليل تع��دد بازيكنان كرونايي باعث 
سه تيمي شدن گروه A و البته از دس��ت رفتن تك امتياز كسب شده 
توسط شاگردان مريم ايراندوست شد، با وجود اين اما براي جلوگيري 
از هرگونه اختالف احتمالي در مقايسه نهايي بين تمامي تيم هاي سوم، 
نتايج بازي هاي گروه B و C بين تيم هاي اول، دوم و سوم برابر تيم هاي 
چهارم محاسبه نمي شود و به همين دليل نتيجه بازي ساعت17:30 
امروز تيم ملي فوتبال ايران در ورزش��گاه دي واي پاتيل ش��هر ناوي 
مومباي برابر چين تايپه از اهميت بااليي برخوردار است و تأثير زيادي 

در صعود فوتبال بانوان ايران به دور دوم دارد. 
تيم ملي فوتبال بانوان ايران در حالي عصر امروز در سومين ديدار خود در 
اين رقابت ها مقابل چين تايپه صف آرايي مي كند كه مثبت شدن تست ثنا 
صادقي، نگين زندي، سمانه چهكندي، مرضيه نيكخواه و قرنطينه شدن آنها 

دست مريم ايراندوست، سرمربي تيم را در پوست گردو قرار داده است!
بانوان فوتبال ايران بعد از نمايش ديدني مقابل هند اگر چه مصاف با چين، 
پرافتخارترين تيم حاضر در اين رقابت ها را با نتيجه اي پرگل به پايان بردند 
كه سيوهاي ديدني كودايي، گلر تيم ملي بار ديگر تحسين همگان را به 
دنبال داشت اما بعد از قبول باخت پرگل برابر يكي از اصلي ترين مدعيان 
قهرماني اين دوره، شاگردان مريم ايراندوست در گام سوم با چين تايپه 
ديدار مي كنند؛ تيمي كه چهاردهمين حضور خود را در اين رقابت ها تجربه 
مي كند و سه عنوان قهرماني در سال هاي 1977، 1979 و 1981 را يدك 
مي كشد. با وجود اين اما آخرين حضور چين تايپه در جام ملت هاي آسيا 
به سال 2008 برمي گردد و اين وقفه طوالني مي تواند شانس بزرگي براي 
شاگردان مريم ايراندوست باشد تا با برتري مقابل آخرين حريف خود به 

مرحله بعد صعود كنند و بار ديگر تاريخ ساز شوند. 
چين تايپه در مصاف خود با چين به شكس��ت 4 بر صفر تن داده و حاال 
تيم ملي فوتبال بانوان ايران فرصت دارد عالوه بر برد مقابل اين تيم با به 
نمايش گذاشتن توانمندي هاي خود زمينه حضورش در مرحله بعد را 
نيز مهيا كند؛ موفقيتي كه ايراندوست قبل از اعزام به هند قولش را داده 
بود: »براي صعود راهي هند مي شويم و قول مي دهم چهره اي متفاوت از 

فوتبال بانوان ايران شاهد باشيد.«

يك میلیون تومان، حقوق ثابت قهرمان تیراندازي

رقابت تنگاتنگ مدعیان صعود
هفته بيست و يكم       خبر
ليگ برتر واليبال 
مردان در حالي چهارشنبه با هفت ديدار پيگيري 
مي ش��ود كه تنها س��پاهان حضور خ��ود را در 
پلي آف قطعي كرده است و نگراني بابت از دست 
دادن جايگاهش در صدر جدول ندارد اما 13تيم 
ديگر همچنان به دنبال كسب سهميه هستند و 
اين آتش رقابت باالنش��ينان را شعله ورتر كرده 
اس��ت، خصوصاً كه با توجه به نزديكي امتيازها 
هيچ تيمي در حاشيه امنيت قرار ندارد. سپاهان 

صدرنش��ين اين هفته به مهماني پاس گرگان 
مي رود و شهرداري، تيم دوم جدول در ديداري 
خارج از خانه با مس رفسنجان، يكي از تيم هاي 
سرسخت ليگ رو به رو مي شود. پيكان در حالي 
از هراز آمل پذيرايي مي كند كه هر دو امتيازي 
مش��ابه دارند و همين بر حساسيت مصاف آنها 
مي افزايد. مقاومت يزد ديگ��ر تيم 12امتيازي 
ليگ در سيرجان به مصاف فوالد ايرانيان مي رود، 
هورسان ميزبان سايپاس��ت و آذرباتري اروميه 

مهمان راه ياب ملل خواهد بود.

در حالي در دو ماه اخير با فروكش 
ماني سعيدي
      بازتاب

ك��ردن م��وج كرونا، برگ��زاري 
فعاليت هاي ورزشي و ليگ هاي 
رشته هاي مختلف به حالت عادي برگشته بود كه در روزهاي گذشته 
با افزايش آمار ابتال به كرونا با ورود ويروس جهش يافته اوميكرون، 
احتمال بازگشت محدوديت ها به ورزش افزايش پيدا كرده است. 
مثبت شدن تست تعداد زيادي از بازيكنان استقالل و چهار ملي پوش 
تيم ملي فوتبال در آستانه بازي با عراق در كنار جوالن اردوي كرونا 
در تي��م واليبال ش��هرداري ورامين و ليگ بس��كتبال و تيم ملي 
تكواندوي بانوان سبب شده است صداي زنگ پيك ششم كرونا به 
صدا دربيايد.  در اين رابطه غالمرضا نوروزي، رئيس فدراس��يون 
پزشكي ورزشي ديروز در گفت وگويي با مهر به افزايش كرونايي هاي 
ورزش واكنش نشان داد و گفت: »آنچه مسلم است اينكه مهيا بودن 
شرايط براي پيگيري برنامه ها و فعاليت هاي ورزشي براي مان اهميت 
دارد و موضوع مهم تر سالمت ورزشكاران است كه در هر شرايطي در 

اولويت خواهد بود. طي روزهاي گذشته مجدداً شاهد موارد جديدی 
از ابتال هستيم كه تعدادشان كم هم نيست. اين موضوع بي ارتباط به 
شيوع ويروس اوميكرون نيست.« نوروزي با اشاره به اوج گيري كرونا 
در ورزش، از اقدامات��ي كه انجام ش��ده هم صحبت كرده اس��ت: 
»مكاتبه اي با فدراسيون واليبال داشتيم و خواستار ممانعت از حضور 
تماشاگران در ديدارهاي ليگ برتر اين رشته شديم چراكه شرايط و 
خبرها حكايت از گس��ترش ويروس در واليبال داشت، حتي اين 
موضوع را مطرح كرديم كه در صورت امكان ديدارهاي ليگ برتر 
واليبال يك هفته تعطيل تا شرايط كمي مساعدتر شود يا اينكه براي 
هر بازي دوباره انجام تست اجبار ش��ود. ديگر رشته ها هم توسط 
فدراسيون پزشكي ورزشي رصد مي شوند و در صورت نياز به آنها هم 
ورود خواهيم كرد.«رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي تعطيلي دوباره 
فعاليت هاي ورزشي را بعيد دانست: »به منظور جلوگيري از سرعت 
انتشار، پروتكل هاي سختگيرانه تري خواهيم داشت اما بعيد است 

كار به تعطيلي دوباره ورزش كشيده شود.«

فدراسيون پزشكي ورزشي تعطيلي را رد كرد
 به صدا درآمدن زنگ 

پیك ششم کرونا در ورزش

تي�����م مل��ي 
شميم رضوان

    چهره
تيران��دازي در 
حالي خ��ود را 
براي حضور در مسابقات جام جهاني مصر آماده 
مي كند كه نجمه خدمتي، دارنده طالي آس��يا 

تأكيد دارد حمايت ها مي تواند تأثير بس��زايي در 
كس��ب موفقيت اين رش��ته داشته باش��د: »در 
بازي ه��اي آس��يايي 2014 تيران��دازي خوش 
درخشيد و من نيز دو مدال)طال و نقره( گرفتم اما 
در جاكارت��ا ن��ه تجهي��زات خوبي داش��تم و نه 
ورزشكاران در جاي خود بودند، به طوري كه من 
در ميكس رقابت مي كردم و موفقيتي رقم نخورد 
اما اميدوارم با حمايت ها بتوانيم در هانژو بهترين 
نتيج��ه را بگيريم. براي حف��ظ آمادگي نيازمند 
حمايت و حضور در مسابقات هستيم. از يك سو 
دغدغه مالي داريم و شخصاً بعد از المپيك حقوقي 
نگرفت��ه ام.  مرحل��ه قبل��ي اردو،  فدراس��يون 
كمك هزينه داد ام��ا تنها حق��وق ثابت من 
دريافت��ي يك ميليون تومان��ي از صندوق 
حمايت از قهرمانان اس��ت. از سوي ديگر 
فصل مسابقات از اسفند شروع مي شود و 
تقريباً هر ماه يك مسابقه مهم داريم كه 
حضور در آن به عملكردمان در هانژو كمك 
مي كند. رقابت هاي مص��ر مي تواند براي 
رقابت هاي جهاني و كس��ب س��هميه 
المپيك مسابقه آزمايش��ي باشد و به 
همين دليل مي خواهيم مثل بقيه 
رشته ها به مسابقات اعزام شويم.«

تداوم افتخارآفريني دختر تاريخ ساز تنیس 
حمايت مي خواهد

مشكا ت الزهرا صفي كه براي نخستين بار 
در مسابقات گرند اسلم استراليا بازي كرد، 
از همان ابتداي كارش در تنيس نشان داد 
تنيس را جدي دنبال مي كند و معلوم بود 
هدفمند است. كاري كه او انجام داد اصاًل 
آس��ان نبود، اين همه مسافرت و تمرين و 
هزينه فقط عش��ق و عالقه مي خواهد كه 
او از اين كار دست نكشيد. روزي سه، چهار 
ساعت تمرين و حضور در مسابقات مختلف 
حاال از او يك تنيسور خوب ساخته است. او بازي اولش را برد و بازي دوم 
را به دختر بلژيكي باخت. حريف بلژيكي رنك900 بزرگساالن دنيا را در 
اختيار دارد و اينكه وی در 15سالگي در فينال ويمبلدون بازي كرده نشان 
مي دهد او چقدر قدرتمند است. اگر مشكات الزهرا مي خواهد به اهداف 
بزرگ تري برسد بايد در رده بزرگس��االن بيشتر بازي كند و به مسابقات 
فيوچرز زيادي برود، چون اگر نرود شرايطش در آينده سخت مي شود. او 
بايد حضورش در مسابقات را تقسيم كند و بيشتر در رده بزرگساالن بازي 
كند كه وقتي 18، 19ساله شد، حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشد. 
حاال كه اين دختر استعداد و نبوغ خود را در تنيس نشان داده است، وزارت 
ورزش حتماً بايد بودجه اي را به او اختصاص دهد تا بيشتر در مسابقات 
حاضر شود، اگر اين اتفاق بيفتد، اين دختر آينده روشني خواهد داشت. به 
نظر من در سال 80 تا 100هزار دالر هزينه مي خواهد كه يك بازيكن در 
سطح جهاني داشته باشيم، به خصوص كه بازي ديروز مشكات الزهرا جنگ 
نابرابر بود چون حريف او در كمپي در بلژيك تمرين مي كند و دغدغه مالي 
هم ندارد. 100هزار دالر در سال پول يك بازيكن درجه2، 3 فوتبال است 
و مي توانيم اين مبلغ را براي يك بازيكني هزينه كنيم كه مستعد بوده و 
تاريخ سازي كرده است و اگر اين كار انجام شود، تنيس ايران زنده مي شود. 
در حال حاضر بهترين موقعيت است؛ حاال كه تنيس يك حركتي انجام 

داده، وزارت ورزش هم بايد پاي كار بيايد و حمايت كند.

سعيد احمدوند

 سرمربي سابق تيم ملي تنيس

 فسادستیزي در ورزش
 شعار فراوان است و عمل، شرمنده!

شعاري براي مبارزه با فساد نمي دهند اما نه تعارفي با كسي دارند و نه ابايي 
از رو كردن دست مفسدان اقتصادي! موفقيت برايشان در يك كالم خالصه 
مي شود، مديريت بر پايه اصول و قواعد و تخطي از اين اصول بي توجه به نام و 
جايگاه شخص خاطي، بي چون و چرا به مجازات ختم مي شود و اين بي شك 
مهم ترين دليل موفقيت ژاپن طي س��ال هاي اخير در عرصه ورزش است؛ 
روندي امتحان پس داده كه البته در بسياري از كشورهاي ديگر دنيا نيز دنبال 

مي شود اما ورزش ايران همچنان از گردن نهادن به آن سر باز مي زند!
مقابله با متخلفان بي شك مهم ترين گام در مسير پيشرفت است. نگاهي كه 
شيمائوكا يكي از اعضاي افسانه اي پيشين تيم ملي واليبال ژاپن كه در سه دوره 
از بازي هاي المپيك تابستاني شركت كرد و در كسب مدال طال در بازي هاي 
المپيك 1972 مونيخ نقش داش��ت و لقب پرطمطراق »شاهزاده« را يدك 
مي كشيد نيز در حاشيه امنيت قرار نمي دهد! آن هم تنها به اين دليل كه چشم 
بر يك تخلف بسته است؛ چشم پوشي ای كه او را به دليل »رسوايي بي سابقه« از 
رياست فدراسيون واليبال كه از سال 2017 در دست داشت، بركنار مي كند. 

داستان به دسامبر سال 2019 برمي گردد و جعل گواهي پزشكي دو بازيكن 
واليبال ساحلي كه براي حضور در تور جهاني FIVB كه به دليل ثبت نام نكردن 
در مهلت مقرر در آس��تانه كناركش��يدن از اين رقابت ها بودند اما به واسطه 
جعل گواهي پزشكي موفق به حضور در اين رقابت هاي بين المللي مي شوند. 
شيمائوكا و همكارانش از جعل مطلع بودند اما آن را فاش نكردند تا امروز به دليل 
چشم پوشي از اين تخلف با مجازات و بركناري از فدراسيون واليبال ژاپن توسط 
هيئت مديره روبه رو شوند! هيئت مديره اي كه عدم جريمه مالي فدراسيون 
واليبال ژاپن را براي بخشيدن گناه شاهزاده دستمايه قرار نمي  دهد! چراكه 
چشم پوشي بر اين خطا را ادامه دار شدن روند اين تخلف مي داند؛ عادتي اشتباه 

كه مي تواند ژاپن يا هر كشور ديگري را از ادامه روند موفقيت بازدارد!
در واقع آنها كه رأي به بركناري رئيس فدراسيون واليبال ژاپن مي دهند، نه 
امروز و شرمسازي بابت رسوايي بي سابقه شيمائوكا كه آينده را مي نگرند؛ 
آينده اي كه مي تواند ورزش اين كشور را به جوالنگاهي براي افرادي با اين 
طرز تفكر تبديل كند ي��ا آينده اي كه مي تواند مان��ع از حضور چنين افراد 
فرصت طلبي باشد و اين دقيقاً همان تفاوت نگاهي است كه در ورزش ايران 
و كشورهايي چون ژاپن وجود دارد؛ ديدگاهي كه با تفكر اشتباه حفظ آبرو يا 
توجيهاتي از اين قبيل راه را بر افراد متخلف باز مي كند و ورزش كشور را به 
دست مشتي به اصطالح مدير مي سپارد كه به چيزي جز آبروي ورزش كشور 
مي انديش��ند؛ مديراني كه با عقد قراردادهاي تأسفبار هزينه هاي هنگفت 
از خود به جاي مي گذارند! مديراني كه به داليل غيرقابل قبول جعل سند 
مي كنند و حتي با وجود رو شدن دست ش��ان هم از سمتي كه دارند، كنار 
گذاشته نمي ش��وند! مديراني كه با توجيهات نخ نماش��ده در مسيري گام 
برمي دارند كه نتيجه آن حذف شدن سرخابي هاي پايتخت از ليگ قهرمانان 
آسياست؛ مجازاتي كه نتيجه تفكراتي متفاوت با آن چيزي است كه شيمائوكا 
را بركنار مي كند! تفكري كه امثال شيمائوكا هاي ايران را در حاشيه امنيت قرار 
داده است و ورزش كشور را در مسير ناكامي، نابودي و مجازات قرار مي دهد. 
راستي اگر شيمائوكا امروز يكي از مديران ورزشي ايران بود، چه برخوردي با 
او مي شد؟ آيا باز هم بركنار و مجبور به عذرخواهي مي شد؟ پاسخ اين سؤال ها 

همان گمشده اصلي راه مبارزه با فساد در ورزش كشور است.


