
شرایط نامناسب 
دنيا حيدري
    گزارش

اقتصادی کشور 
رئیس فدراسیون 
فوتبال را بر آن داش�ته تا از باشگاه های لیگ 
برتری بخواهد از برگزاری اردوهای برون مرزی 
چشم پوشی کنند. خواسته ای که قانونی نیست 
و خیلی زود با واکنش منفی باش�گاه های لیگ 

برتری مواجه شد. 
جمعه ش��ب ب��ود ک��ه رئی��س فدراس��یون در 
مصاحبه ای با خبر ش��بانگاهی شبکه یک سیما 
از توصی��ه به باش��گاه ها در خص��وص اردوهای 
پیش فصل گفت: »در جلسه ای که با وزیر ورزش 
و مدیران 16 باشگاه لیگ برتری داشتیم، به این 
نتیجه رسیدیم که تیم ها به اردوی خارجی نروند. 
در واقع ما دیگر مج��وز برگزاری اردوی خارجی 
را صادر نمی کنیم و از تیم ه��ا می خواهیم که از 

امکانات داخلی استفاده کنند.« 
    

صحبت های تاج به مزاج تیم ه��ای لیگ برتری 
خوش نیام��ده، به ط��وری که مس��عود تابش، 
مدیرعام��ل س��پاهان در واکنش به پیش��نهاد 
غیررسمی رئیس فدراس��یون فوتبال می گوید: 
»در این مورد باید فدراسیون به ما ابالغیه بدهد. 
این حرف ها به خاطر شرایط نامناسب اقتصادی 
و ارزی کشور است که بیراه هم نیست، اما قبل از 
بازی با پرسپولیس در این مورد نمی توانم صحبت 
کنم، چون نمی خواهم برداش��ت اش��تباهی از 

حرف هایم ش��ود.« مدیرعامل پرس��پولیس هم 
به طور ضمنی مخالفت خ��ود را با صحبت های 
رئیس فدراس��یون فوتبال اع��الم می کند: »در 
گذش��ته هم گفتم به چیزی که ابالغ می شود، 
توجه می کنیم. در مصاحبه ممکن است منظور 
به شکل دیگری منعکس ش��ود و با حرف اصلی 
متفاوت باش��د. فعاًل هیچ نامه و بخشنامه ای از 
وزارت ورزش، س��ازمان لیگ و فدراس��یون که 
مسائل فوتبال زیر نظر آنهاست به ما اعالم نشده 
اس��ت. البته باید ب��ه دو نکته مهم توجه ش��ود. 
باید این مسئله شامل حال اردویی که اسپانسر 
هزینه اش را پرداخت می کند، نشود. همچنین 
باید به باش��گاه هایی که در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور دارند توجه بیش��تری ش��ود، چراکه در 
آنجا نیاز به حضور با آمادگی بیشتر است.« نبی، 
عضو هیئت مدیره پرس��پولیس هم در تکمیل 
صحبت ه��ای عرب می گوی��د: »منظ��ور تاج با 
تیم هایی است که در لیگ قهرمانان آسیا حضور 
ندارند. پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیاست و 
قاعدتاً اردو ها باید بر اساس نقطه نظرات سرمربی 
برگزار شود. ضمن اینکه حرف های تاج مصاحبه 
بوده، نه ابالغی��ه و اگر تصمیمی در این راس��تا 
گرفته شود، باید دس��تورالعملش بیاید تا آن را 

تجزیه و تحلیل کنیم.«
    

پایبندی به ش��عارهایی چون اقتصاد مقاومتی، 
آن هم در شرایط این روزهای مملکت که هرچه 

ارز کمتری از کشور خارج شود به سود مردم است، 
در صورتی به نتیجه می رسد که تاج، فدراسیون و 
حتی وزارت ورزش گامی در راستای عملی کردن 
این شعارها بردارند. در غیر این صورت وقتی تیم 
ملی بزرگساالن ایران در طول مدتی که کی روش 
در ایران بود نتوانست یک کمپ مجهز در سراسر 
کشور پیدا کند یا همین اس��تقالل در پایتخت 
ایران هر روز به دنبال زمی��ن تمرین می گردد و 
هنوز هم نتوانس��ته به گزینه ایده آل خود دست 
یابد، چطور می توان با یک مصاحبه ای که حتی 
ش��کل ابالغیه نیز به خود نگرفته، انتظار داشت 
تیم های باشگاهی از برگزاری اردوهای خارجی 
که به زعم مربیان و بدنسازهای تیم ها برگزاری آن 
در کشورهای اروپایی با کمپ های مجهز می تواند 
تیم های ایرانی را در سطح کیفی باالتری از لحاظ 

بدنی قرار دهد، صرف نظر کنند.
    

برگزاری اردوهای آماده س��ازی در داخل کشور 
بدون شک اتفاق بسیار خوبی است، اما این مسئله 
مستلزم مهیا بودن زیرساخت های داخلی است. 
منع برگ��زاری اردوهای خارج��ی نیازمند یک 
برنامه و قانون حساب شده است تا داستان سقف 
قراردادهایی که ردوبدل شدن پول های میلیاردی 
را به دنبال داشت، تکرار نکند. برای نمونه باشگاه 
پرس��پولیس مدعی اس��ت از کانادا، قطر و چند 
کشور دیگر پیشنهاد اردوی رایگان دارد. این تیم 
تعطیالت نیم فصل را هم به دعوت قطری ها به طور 

رایگان در کمپ اسپایر سپری کرد. عدم دقت نظر 
در وضع قانون در این زمینه می تواند باعث افزایش 
پیش��نهاد رایگان برپایی اردوهای خارجی شود 
که در آن صورت تش��خیص دادن واقعی بودن یا 
نبودن این پیشنهاد رایگان همچون داستان سقف 

قراردادها سخت خواهد شد.
      

البت��ه ع��دم برگ��زاری اردوهای خارج��ی تنها 
مسئله ای نیست که فوتبال باشگاهی این روزها 
به واسطه صحبت های تاج با آن درگیر است. گفته 
می شود بخش مهم صحبت های رئیس فدراسیون 
فوتبال در دیدار با نماینده های مردم در مجلس در 
خصوص جلسه با مدیران فوتبالی طی هفته های 
اخیر و دستور عدم جذب مربی و بازیکن خارجی از 
سوی باشگاه های لیگ برتری بوده است. تصمیمی 
که قلعه نویی قبل از هر کسی به آن واکنش نشان 
داده است: »قباًل هم ش��اهد اتخاذ تصمیم های 
آبکی بوده ایم. یک زمانی سقف قرارداد گذاشتند 
و قیمت بازیکنان را از 80 میلیون بردند به 450 
میلیون و بعد هم طرح شکس��ت خ��ورد، چون 
مطالعه نکرده بودند. نمی ش��ود که از بازیکنان و 
مربیان خارجی اس��تفاده نکرد و ارتباط را قطع 
کرد. ان شاءاهلل مسئوالن به سمت و سویی دیگر 
بروند. نمی شود که به یک دکتر متخصص گفت 
که شش ماه با جایی ارتباط نداشته باش. اینطور 
نمی شود که ارتباط برقرار نکرد. آمدن بازیکن و 

مربی خارجی به فوتبال ما کمک می کند.« 

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5658چهارش��نبه اول خرداد 1398 |  16 رمضان 1440|

حاشیه نگاری »جوان« از افتتاح موزه ملي ورزش
شب تاريخي ورزش در سئول شمالي

انتظار ها به پایان رس�ید، یک انتظار 40 س�اله تا سرانجام ورزش 
ایران ه�م صاحب موزه ش�ود. موزه ای ک�ه به هم�ت کمیته ملي 
المپیک، دوشنبه شب روبان آن را اسحاق جهانگیري، معاون اول 
رئیس جمهور برید تا موزه ملي ورزش ایران رس�مًا افتتاح ش�ود.

ساختمان کمیته ملي المپیک در خیابان س��ئول شمالي تهران عصر 
دوشنبه شلوغ تر از همیشه بود. ترافیکي از چهره های ماندگار ورزش 
ایران، از پیشکسوتان و مو سپیدان گرفته تا قهرماناني که همچنان هر 
مسابقه ای که می روند یک افتخار براي ایران به ارمغان می آورند. همه 
خودشان را به ساختمان کمیته رسانده بودند و بهانه این دورهمي هم 
افتتاح موزه ملي ورزش بود. موزه ای که ب��ه گفته رضا صالحي امیري، 
رئیس کمیت��ه ملي المپی��ک یادآور اش��ک ها و لبخنده��اي ورزش 
کشورمان است و بیش از 300 اثر ماندگار از تاریخ ورزش ایران در قالب 
مدال، لوح یادبود و... به نمایش گذاشته شده آن هم  در دو و نیم طبقه. 
در طبقه اول تاریخچه المپیکی ورزش ایران از المپیک 18۹6 آتن تا 
به امروز که در آس��تانه المپیک ۲0۲0 هستیم، روایت می شود. طبقه 
دوم هم تاریخ ورزش ایران )کهن و نوین( روایت خواهد شد. ابتدا تاریخ 
11 هزار ساله ورزش کهن معرفی و سپس به تاریخ ورزش نوین کشور 
پرداخته می شود که پیشینه آن به سال 1306 بازمی گردد. تاریخچه 

بازی های آسیایی هم در همین طبقه معرفی می شود.
  موزه ای براي شناخت قهرمانان

مهمان ویژه این مراسم اسحاق جهانگیري بود. معاون اول حسن روحاني 
که این بار در جمع ورزشي ها حضور پیدا کرده بود تا اهمیت افتتاح موزه 

ملي ورزش براي دولت مشخص شود.
البته جهانگیري در سخنرانی اش کمتر به ورزش پرداخت و ترجیح داد 
درباره تحریم ها و نقشه راه دولت براي مقابله با جنگ اقتصادي دولت 
امریکا صحبت کند. هرچند او در بخش��ي از صحبت هایش از ورزش و 
اهمیت موزه گفت: »یکی از بخش هایی که تا امروز در این عرصه جایش 
خالی مانده، بخش ورزش بود که امروز با تالش های انجام  شده، موزه اش 
راه اندازی شد. تأثیر اولیه این است که از قهرمانانی که برای این کشور 
افتخارآفرینی کرده اند، تقدیر می شود و همچنین زمینه بهتری برای 
ش��ناخت قهرمانان ما که می توانند برای جوانانمان اس��وه های خوبی 

باشند، فراهم می شود.«
   وزیر ورزش در گذشته سیر می کند!

مس��عود س��لطاني فر هم ترجیح داد در حرف هایش گذرا از کنار کار 
بزرگي که به همت کمیته ملي المپیک به سرانجام رسیده، بگذرد و با 
خواندن یک متن تکراري از موفقیت های ورزش در سال گذشته، آن را 
براي چندمین بار به صورت جزء به جزء بیان کند، طوري که اگر کسي 
صحبت های وزیر ورزش را در چند ماه اخیر ش��نیده باشد، می تواند از 
حفظ سخنرانی های وزیر را بخواند. حرف های تکراري وزیر ورزش نشان 
می داد او هنوز در هواي سال گذشته سیر می کند و پس از دو ماه متوجه 
تحویل سال جدید نشده، آن هم در شرایطي که ورزش ایران برخالف 
موفقیت های اغراق آمیزی که سلطاني فر از سال گذشته دارد، در سال 

۹8  در همین مدت کوتاه سال جدید، کم ناکامي به خود ندیده است.
   موزه اسطوره ها

برخالف جهانگیري و سلطاني فر، رئیس کمیته ملي المپیک که موزه 
ملي ورزش با حضور او در ساختمان سئول شمالي به سرانجام رسیده، 
تمام متن سخنرانی اش را به اهمیت موزه ملي ورزش اختصاص داد تا 
جمع بزرگي که از ورزش ایران به مراسم افتتاح آمده بودند، فراموش 
نکنند که براي چ��ه آنجا جمع ش��ده اند، به خصوص ک��ه معاون اول 

رئیس جمهور و وزیر ورزش در حال و هواي دیگري سیر می کردند.
صالحي امیري موزه ملي ورزش را موزه سرمایه فرهنگی ایران زمین عنوان 
کرد و گفت: »اهداف برای تشکیل موزه متفاوت است. موزه ملی ورزش 
که امروز افتتاح شد، موزه ارزش های ملی اس��ت. موزه فرهنگ، مرام و 
اخالق پهلوانی است. این موزه بیانگر عرق جبین کسانی است که زحمت 
زیادی کشیدند تا کام ملت ایران شیرین شود. این موزه نماد اسطوره هایی 
اس��ت که فرزندان ایران زمین به آن افتخار می کنند. این موزه با انسان 
سخن می گوید.« بخش پایاني صحبت های صالحی امیری جالب توجه 
بود، جایی که رئیس کمیته ملي المپیک از  زبان این موزه صحبت کرد: 
»من موزه پیشکسوتانی هستم که کمر آنها خمیده شد تا ملتی سربلند 
شود. من موزه جوانانی هستم که برای سربلندی کشورشان تالش کردند. 

من موزه اخالق، معرفت، انسانیت، صداقت و راستی هستم.«

توصیه ای که باشگاه ها زير بار آن نمی روند!
در حالی مهدي تاج پیشنهاد عدم برگزاري اردوهاي پیش فصل خارجي را ارائه کرده که برخي باشگاه ها با این پیشنهاد مخالفت کرده اند

پول مفت به پاي بي فرهنگ هاي فوتبال
وقتي درآمدها زیاد و مفت می شود، وقتي یک بازیکن ظرف فقط چند 
سال به لحاظ اقتصادي چنان رش��د می کند که دیگر به قرارداد چند 
میلیاردي هم قانع نیست و وقتي که ش��خصیت یک بازیکن به اندازه 
درآمدش رشد نمی کند، آن وقت باید منتظر دیدن رفتارهاي طلبکارانه 

و ژست های نه چندان جالب اجتماعي هم بود.
رفتار زش��ت دروازه بان پرس��پولیس با یک مأمور ی��گان ویژه نیروي 
انتظامي، حاکي از نوعي عقب ماندگی فرهنگي در برخوردهاي اجتماعي 
بازیکنان فوتبال دارد. نمونه این رفتار را چند ماه قبل از فرهاد مجیدي، 
سرمربي کنوني اس��تقالل  با مأمور راهنمایي و رانندگي دیده بودیم. 
رفتارهایي که بروز آنها این حقیقت را ثابت می کند که فوتبالي ها این 
حق را براي خود قائلند که هرگونه که دلشان می خواهد با مردم برخورد 

کنند و هر طور که می پسندند در اجتماع حاضر شوند.
البته نباید از یاد برد که این رفتارهاي زننده نمونه هایی اس��ت از آنچه 
در زمین مس��ابقه نیز از آنها دیده می شود. رفتارهایي که خوشبختانه 
جلوي چشم میلیون ها بیننده تلویزیونی یا هواداران حاضر در ورزشگاه 
صورت می گیرد و از نگاه تیزبین دوربین ها دور نمی ماند. فوتبالیست 
ایراني به پول مفت گرفتن عادت کرده و این پولي که از جیب بیت المال 
و مردم به صورت میلیاردي به جیب او س��رازیر می شود، این شائبه را 
برایش به وجود م��ی آورد که می تواند در زمین مس��ابقه به داور بازي، 
بازیکنان حریف و حتي هواداران تیم رقیب بت��ازد و بعد از آن  هم هر 
طور که دلش خواست با مردم کوچه و بازار و ریز و درشت و مسئول و 

غیرمسئول برخورد کند.
فوتبالیست این س��ال های ایراني هیچ محدودیتي براي خودش قائل 
نیست. گفتیم این سال ها چون آنها که قدیمی ترند حتماً مرداني را در 
همین فوتبال به یاد می آورند که حس م��ردم داری و احترام به بزرگ 
و کوچک و مسئول و غیرمس��ئول آنها زبانزد خاص و عام بود. کسانی 
که در باشگاه ها درست تربیت می شدند تا اینگونه به همه نتازند. آنها 
که یاد می گرفتند قبل از قهرماني باید بااخالق باشند و البته به دنبال 
تحصیل علم و معرفت هم بروند. شما این روزها فقط یک تیم یا باشگاه 
پیدا کنید که دغدغه  این مس��ائل را براي بازیکنانش داشته باشد. این 
روزها همه به دنبال پول و افزایش میزان قراردادش��ان هستند و ثمره 
آن هم این می شود که دروازه بان ملی پوش آنگونه رفتار می کند، مربي 
مدعي به گونه دیگر و از همه بدتر بازیکني که خون به گردنش هست، 
براي همه شاخ و شانه می کشد. همه اینها را بگذارید کنار عدم برخورد 
مسئوالن ورزش و فوتبال با این خاطیان تا بیشتر از قبل متوجه وخامت 
اوضاع ش��وید. کمیته انضباطي و کمیته اخالق فدراسیون آنگونه که 
باید برخورد نمی کنند، حتي به سادگی از اتفاقاتي که در زمین مسابقه 
رخ می دهد، می گذرند تا ش��اهد تنش های روزافزون بین بازیکنان در 
زمین مس��ابقه باش��یم. تنش ها، کج خلقی ها و بدرفتاری هایی که در 
بازی های بین المللی چوب آن را خورده ایم، اما قرار نیست درس بگیریم. 
رفتارهایي که به صورت مس��تقیم از زمین مس��ابقه به بیرون منتقل 
می شود و می شود تابلوي نوع برخورد و رفتار اجتماعي فوتبالیستي که 
تنها یاد گرفته عربده بکش��د و از زمین و زمان طلبکار باشد. البته پول 
میلیاردي هم بگیرد که اگر نگیرد، آن وقت شاید هیچ تفاوتي به لحاظ 

رفتاري با بزن بهادرهای عصر جاهلي ندارد.
همه اینها را گفتیم که به این نتیجه برسیم که فوتبالیست ایراني هنوز 
نمی داند که به عنوان یک چهره، یک الگو و یک فرد ش��ناخته شده در 
جامعه باید چه نوع رفتار اجتماعي داشته باشد. هنوز نمی داند که در 
برخورد با مردم چگونه بای��د رفتار کند. این فوتبالیس��ت تنها پول را 
می شناسد و فوتبال فاسد هم این پول را به وفور در اختیارش می گذارد 
بدون آنکه به او بیاموزد وقتي که نام بزرگ پیدا کرد و جیبش پرپول شد 
باید افتاده تر شود و معقوالنه تر برخورد کند، نه اینکه افسارگسیخته و 
طلبکارانه به همه بتازد. فصل که تمام می ش��ود و هیاهوها می خوابد، 
فرصت مناسبي براي دیدن این معضالت است. البته اگر چشم بینایي 
براي دیدن و گوش شنوایي براي شنیدن باشد اما افسوس که نیست تا 

هیچ امیدي به درست شدن فوتبال و فوتبالي ها نداشته باشیم.

فريدون حسن

همکاری منتقدان با انگلیسی ها!
آرش فرهادیان، رئیس سازمان تیم های ملی تکواندو در پاسخ به انتقادات 
صورت گرفته از عملکرد هوگوپوشان در مسابقات جهانی منچستر مدعی 
شد عده ای  از ایران به انگلیسی ها کمک می کردند: »ما از یک ماه و نیم قبل 
برای روادید انگلیس اقدام کردیم. حدود یک ماه قبل هم برای انگشت نگاری 
ملی پوشان و اعضای تیم به ترکیه اعزام شدند. این بار اولی نبود که برای ویزای 
انگلیس اقدام می کردیم، اما می دانستیم که همیشه با تأخیر ویزا را صادر 
می کنند. به همین خاطر این بار زودتر اقدام کرده بودیم. قطعاً سفارت انگلیس 
کارشکنی کرد، چون ویزای چند نفر دیر صادر شد. دوستانی که در این زمینه 
اظهارنظر می کنند، باید مستندات و اطالعات داشته باشند، بحث زمان مطرح 
نبود. هادی پور، میرهاشم حسینی و مردانی سه ورزشکار دارای رنکینگ ما 
هدف انگلیسی ها بودند که ویزای دو نفر دیر صادر شد و برای یکی از آنها هم 
صادر نشد. این نشان می دهد شیطنتی در کار بوده است. متأسفانه انگلیسی ها 

به هدفشان رسیدند و برخی هم در داخل به آنها کمک می کنند.«

تکذيب وجود سرنگ در پیست دوچرخه سواری
شائبه وجود سرنگ در سرویس های بهداشتی پیست دوچرخه سواری در جریان 
لیگ برتر در حالی مطرح شده که خس��رو قمری، رئیس فدراسیون تاکنون 
گزارشی در این مورد دریافت نکرده است: »برخی افراد هستند که می خواهند 
برای فدراسیون حاشیه درست کنند. مسابقات ما کامالً مشخص است و هر زمان 

که نادو بخواهد افسران خود را برای تست دوپینگ می فرستد.«

خداحافظی ژاوی با فوتبال به سبک ايرانی
نه خودش و نه طرفدارانش هیچ کدام فکر نمی کردند بازی خداحافظی 
هافبک معروف اسپانیایی در تهران و در ورزشگاه آزادی برگزار شود. ژاوی 
هرناندس بعد از اینکه حضور در فوتبال حاشیه خلیج فارس را هم تجربه 
کرد، تصمیم گرفت در آخرین بازی تیم قطری در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا برای همیشه از مستطیل سبز خداحافظی کند. اهمیت 
نبرد پرسپولیس – السد کم نبود؛ هم پرسپولیسی ها به دفاع از اعتبار خود 
فکر می کردند و هم اینکه بازی خداحافظی ژاوی بود. بازیکنی که سال ها 
در بارسلونا در کنار لیونل مسی ستاره بازی می کرد و قهرمانی های زیادی 
را در کارنامه داشت، تصمیم قطعی اش را برای وداع از فوتبال گرفته بود. 
مقامات فوتبال کش��ورمان هم برای ژاوی سنگ تمام گذاشتند و هدیه 
ویژه ای  به او دادند. اتفاقاً خبر خداحافظی این بازیکن سرشناس هم در 

تهران بازتاب گسترده ای  داشت و هم در رسانه های خارجی.

ضعف هاي کاراته در  راه المپیک ديده شود
قهرمانی ب��زرگ و تاریخی ملي پوش��ان 
کارات��ه در دومین مرحله س��ري آ کاراته 
در استانبول ترکیه، مزد زحمات همدلی 
خانواده بزرگ کاراته ب��ود. وقتی در یک 
رویداد بیش از 100 کش��ور حضور پیدا 
می کنند، این موضوع ثاب��ت می کند که 
سطح فنی این رقابت بسیار باالست. این 
رقابت ها چون سری آ بوده، نباید بگوییم 
س��طح فنی خوبی نداشته اس��ت. اگر به 
اسامی کاراته کاهای خوب دنیا که در این مسابقات حضور داشتند، نگاه 
کنیم متوجه می شویم که چقدر سطح فنی این رقابت ها باال بود. شاهدیم 
در اوزان مختلف نتایج خوبی برای کاراته ایران رقم خورد. ملي پوشان 
باید از این فرصت ها به بهترین ش��کل ممکن استفاده کنند و با کسب 
مدال امتیازه��ای الزم را برای حضور در المپیک به دس��ت بیاورند. در 
این رقابت ها دیدیم که جوان ترها خیلی خوب ظاهر شدند و این نقطه 
عطفی برای کاراته کشورمان است. البته در برخی اوزان مثل 60 و 67 
کیلوگرم نتایجی که باید کسب می شد، به دست نیامد. ناکامي برخي 
از باتجربه های تیم ملی در بعضي از مسابقات هم به این دلیل است که 
مواقعي دست بازیکنان ما مقابل حریفانشان از لحاظ تاکتیک رو می شود، 
البته در تمام مسابقات اینطور نیست. با این حال ملي پوشان باید خیلی 
دقت کنند و در خصوص این موضوع تغییراتی را در نحوه مبارزات خود 
ایجاد کنند. وقتی در تمرینات این مشکل حل شود، آنها در مبارزاتی که 
حریفشان بازی را برایشان می بندد، می توانند بالفاصله در چنین لحظاتی 
با تغییر تاکتیک و تکنیک برنده مسابقه شوند. در واقع مسابقه با مسابقه 
تفاوت دارد. البته در برخي مسابقات ملي پوشان حریفان خود را دست کم 
می گیرند. در هر صورت ما باید روی این موضوع خیلی کار کنیم تا در 
مسیر المپیکی که قرار داریم با مشکل روبه رو نشویم. در مجموع معتقدم 
کاراته در مسیر المپیکی قرار گرفته و با توجه به اینکه همه می خواهند 
در این آوردگاه بزرگ حضور داشته باشند، حضور پرقدرت کاراته ایران 

باید تا آغاز المپیک ادامه داشته باشد.

حسن روحاني

 کارشناس کاراته

سعيد احمديان

تالش برای المپیکی شدن  با هزينه شخصی!
محمدجعف����ر        چهره
مرادی با هزینه 
شخصی برای کسب س��همیه المپیک تالش 
می کند. دونده المپیکی دو ماراتن ایران به  رغم 

تمام کمبودها و در ش��رایطی که فدراس��یون 
دوومیدانی توجهی به او ن��دارد در گفت وگو با 
ایسنا از امیدش به گرفتن س��همیه بازی های 
توکیو س��خن گفت: »برای المپی��ک ۲0۲0 
رکوردهای ورودی خیلی تغییر کرده است. در 
رش��ته های دوومیدانی هر فردی ک��ه رکورد 
ورودی را بزند، ش��انس مدال است و این کار را 
بسیار س��خت می کند. با توجه به تایم در نظر 
گرفته ش��ده فک��ر می کنم نمی ت��وان ورودی 
المپیک گرفت، ول��ی بند دیگری در کس��ب 
سهمیه وجود دارد که از طریق رنکینگ می توان 
ورودی گرفت. اگر جزو 80 نفر برتر جهان باشی 
می توانی ورودی المپیک را بگیری. برای حضور 
در المپی��ک برنامه دارم و تم��ام تالش خود را 
خواهم کرد تا به آن دست یابم. در هر مسابقه ای 
که شرکت می کنم با هزینه شخصی است. البته 
برخ��ی مواق��ع اسپانس��ر پیدا می ش��ود و 
هزینه های مرا تقبل می کند، ام��ا اکثراً با 
هزینه ش��خصی به مس��ابقات م��ی روم. 
فدراسیونی وجود ندارد، اگر هست به ما 
معرفی کنی��د تا م��ا پیش آنه��ا برویم. 
فدراسیون هیچ هزینه ای نه برای اردو، نه 
برای مسابقه و نه برای مربی به من نمی دهد 

و همه چیز با هزینه شخصی است.«

تیراندازی برای پارالمپیک برنامه ای ندارد
ک��ه  حال��ی  در        بازتاب
تیران��دازان ایرانی 
همیش��ه مدال ه��ای ارزش��مندی در بازی های 
پارالمپیک گرفته اند، اما هنوز خبری از برنامه ریزی 
فدراس��یون جانب��ازان و معلولی��ن و کمیته ملی 
پارالمپیک ب��رای مس��ابقات پارالمپی��ک توکیو 
نیست!ساره جوانمردی بانوی تیرانداز کشورمان که 
اولین سهمیه پارالمپیک را کسب کرده در گفت وگو 
با مهر به این مس��ئله واکنش نش��ان داده اس��ت: 
»فدراس��یون جانبازان و معلولی��ن و کمیته ملی 
پارالمپی��ک هنوز برنام��ه ای ب��رای تمرینات تیم 

تیراندازی ارائه نکرده اند، اما من کماکان و همچون 
یک س��ال و نیم گذش��ته به صورت انف��رادی و 
غیرمتمرکز پیگیر تمریناتم در شیراز هستم و خود 
را برای مس��ابقات آتی آماده می کنم. البته بعد از 
بازی های پاراآس��یایی تصمیم بر این بود تا برنامه 
جامعی برای دارندگان سهمیه پارالمپیک به خصوص 
ورزشکارانی که شانس کسب مدال دارند، اجرایی و 
عملیاتی شود، اما متأسفانه محدودیت های مالی تا 
به ام��روز مانع از آن ش��ده اس��ت. امی��دوارم این 
بی برنامگی ها هرچه زودتر سامان گیرد تا بتوانیم 
تمرینات منسجمی را برای پارالمپیک آغاز کنیم.«

کسب حداکثری سهمیه المپیک       کاراته
هدف اصلی تیم ملی کاراته در سال 
پیش رو است. تیم کاراته کشورمان در لیگ جهانی ترکیه با اقتدار 
عنوان قهرمانی را کسب کرد و اقتدار خود را به رخ حریفان کشید. 
شهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته در گفت وگو با مهر ضمن 
تمجید از عملکرد شاگردانش در کاراته وان استانبول در خصوص 
راه سخت کاراته ایران گفت: »رقابت های ترکیه از سطح فنی قابل 
قبولی برخوردار بود و اغلب مدعیانی جهانی در اوزان مختلف حضور 
داشتند و ما در چنین میدان سختی موفق شدیم عنوان قهرمانی را 
کسب کنیم. نکته مهم این رقابت ها عبور از ترکیه به عنوان یکی از 
رقبای جدی ما بود. تا پایان پروسه کسب سهمیه 10 رویداد دیگر 
داریم، تورنمنت بعدی 17 خردادماه در چین است و از روز پنجم 
خرداد دور جدید تمرینات را آغاز می کنیم. رقابت  مهمی را با کسب 
یک نتیجه مطلوب پشت سر گذاش��تیم، ولی زمانی برای شادی 
نداریم. ضمن بررسی و شناخت نقاط ضعف و قوت خود باید برای 

مسابقات بعدی آماده شویم.« هروی در ادامه به حرکت رو به جلوی 
کاراته کشورمان اشاره و عنوان کرد: » کاراته ایران حرکت رو به جلو 
دارد. اگر می خواهیم این روند ادامه داشته باشد باید روز بعد از پایان 
مسابقات نتایج آن را فراموش کنیم و به فکر رویداد بعدی باشیم. در 
خصوص رقابت های ترکیه هم همین شرایط بود.« سرمربی تیم 
ملی ابراز امیدواری کرد نتایج درخشان کاراته کاران در آینده نیز 
تداوم داشته باشد: »قوانین فدراسیون جهانی برای کسب سهمیه 
المپیک بسیار سخت و پرهزینه است. برای ماندن در کورس باید در 
تمام مسابقات شرکت کنیم. همه کشورها همین شرایط را دارند و 
در میان همه مدعیان ایران تنها تیمی است که ثبات داشته است. 
تیمی که در مراکش قهرمان شد، در ترکیه تنها یک برنز کسب کرد 
و سایر تیم ها هم همین شرایط را دارند. پرونده کسب سهمیه از 
طریق سیستم رنکینگ در پایان سال جاری بسته خواهد شد و با 
جمع بندی امتیازات سهمیه های این بخش مشخص می شود. در 

تالشیم تا در همین مدت سهمیه های خود را قطعی کنیم.«

فرصتی برای شادی نداريم


