
مثل همیشه چشم 
دنيا حيدري
    گزارش

ب�ه جیب م�ردم 
دارند و بلوکه شدن 
پول های فوتبال در فیفا نیز بهانه خوبی برای شانه 
خالی کردن از زیر بار مسئولیت و دست گرفتن 
کاسه گدایی دست شان داده است! درست چند 
روز بعد از تقاضای غیرمنطقی تاج از بانک مرکزی 
برای دریاف�ت 10 میلی�ون دالر، ح�اال نوبت به 
سرپرست دبیرکلی فدراسیون رسیده تا با قدم 
برداشتن در راه رئیس خود برای دریافت پول از 
دول�ت ب�ا احساس�ات م�ردم ب�ازی کن�د!

    
روز جمعه بود که تاج با پیش کشیدن مشکالت 
فدراس��یون به طور غیرمس��تقیم تأکید کرد که 
دولت و وزارت ورزش باید در این ش��رایط برای 
فدراس��یون فوتبال بودج��ه در نظ��ر بگیرند تا 
مسائل و مشکالت آن حل و فصل شود و صراحتاً 
خواستار 10 میلیون دالر از بانک مرکزی شد و 
تأکید کرد که این پول برای دولت رقمی نیست، 

اما مشکالت فوتبال را حل می کند!
تاج همواره به خصوصی بودن فوتبال و غیردولتی 
بودن آن تأکی��د دارد و با توجه ب��ه اصرار وی بر 
این موض��وع، دلیلی وج��ود ن��دارد دولت برای 
فوتبال دست به جیب شود. طبق قانون فیفا نیز 
فدراسیون ها مستقل از دولت هستند، پس انتظار 
دریافت پول از دولت برای حل و فصل مشکالت 

مالی، انتظاری کاماًل نابجا و بی مورد است. 
    

تاج مدیر یک روزه نیست. او چهار سال بر مسند 
مدیریت فدراس��یون فوتبال تکیه زده و پیش تر 
نیز کنار دست کفاشیان در این فدراسیون حضور 
داشته است، پس بی شک او بهتر از هر کسی به 
مسائل و مشکالت فوتبال آگاهی دارد. بنابراین 
تصور می شد روزی که برای گرفتن مجوز ادامه 
فعالی��ت خود در فدراس��یون به عن��وان رئیس 
در تالش بود، برنامه هایی ب��رای فوتبال، حل و 
فصل مشکالت آن و راه هایی براي تعامل با فیفا 
و گرفتن حق مسلم فوتبال ایران داشته باشد، نه 
اینکه چشم به دست دولت و مردم بدوزد و از آنها 

توقع کمک داشته باشد.
    

حاال اما درس��ت چند روز بعد از درخواست رئیس 
فدراسیون که البته با مخالفت سفت و سخت بانک 
مرکزی و دولت مواجه شد، نوبت به ابراهیم شکوری 
سرپرست دبیرکلی فدراس��یون فوتبال می رسد 
که به ش��کلی متفاوت تر از تاج ق��دم در راه رئیس 
فدراسیون بگذارد. او برخالف تاج مستقیماً از دولت 
یا بانک مرکزی درخواست پول نمی کند. شکوری 
به شکلی مالیم تر س��عی دارد با صحبت های خود 
مردم و هواداران فوتبال را مقابل دولت قرار دهد و با 
بازی زیرکانه با احساسات آنها به شکلی غیرملموس 
مجوز دس��ت درازی به جیب ملت را بگیرد. شاید 

به همین دلیل اس��ت که وقت��ی از او درباره زمان 
پرداخت طلب ویلموتس س��ؤال می شود با لحنی 
دوستانه  می گوید: »این مسئله حل می شود، اما نیاز 
به کمک رسانه ها و مردم دارد. مشکالتی در فوتبال 

هست که با همدلی حل می شوند.«
    

اولین س��ؤالی که بع��د از درخواس��ت ت��اج یا 
صحبت های شکوری به ذهن می رسد، این است 

که سهم فدراسیون در این میان چیست؟ 
فدراس��یون فوتبال معتقد است مشکالت مالی 
این مجموع��ه باید با مس��اعدت دولت، با کمک 
رسانه ها و مردم و تحت عنوان همدلی حل شود، 
اما خواسته این روزهای فدراسیون نشین ها جهت 
دس��ت درازی به بیت المال و جی��ب ملت، نقطه 
مقابل صحبت های چند ماه قبل داورزنی اس��ت 
که از عنوان جنگ اقتص��ادی در مقابل اعتراض 
ورزشکاران و مدال آوران بازی های آسیایی برای 
دریاف��ت پاداش های خود اس��تفاده ک��رده بود. 
جالب تر اینکه داورزني در مواجهه با مش��کالت 
فوتبال کمتر دیده ش��ده که از چنین  واژه هایی 
استفاده کند و ش��اید به همین دلیل مهم است 
که تاج صراحتاً از بانک مرکزی درخواس��ت 10 
میلی��ون دالر می کند و توقع دارد که دس��ت رد 
نیز به سینه اش زده نشود و بعد از آنکه با خواسته 
غیرمعقول او موافقت نمی شود، داستان به شکلی 
مالیم تر توسط سرپرس��ت دبیرکلی فدراسیون 

فوتبال دنبال می شود، آن هم با مانور روی همدلی 
و کمک مردن و رسانه ها تا شاید کار هرچه سریع تر 
پیش برود و فدراسیون فوتبال مثل همیشه بتواند 
بی هیچ تالش و زحمتی برای مهیا کردن پول برای 
پرداخت هزینه های خود با دست بردن به جیب 
مردم و برداشت بی رویه از بیت المال به قول خود 

مشکالت مالی اش را حل و فصل کند.
    

فدراس��یون فوتبال طی چند سال گذشته هرگز 
نتوانس��ته به تنهایی و بدون کمک مالی و حتی 
غیرمالی از دولت مشکالتش را حل کند. مشکالتی 
که ضربه های مهلک بسیاری بر پیکره فوتبال ایران 
وارد کرده، با وجود ای��ن هر زمان که به صالحش 
نباش��د طبق قوانین فدراس��یون جهانی ارگانی 
کاماًل مستقل از دولت اس��ت که تصمیماتش را 
باید بی هیچ دخالتی از سوی مقامات و مسئوالن 
دولتی بگیرد و هر زمان هم که کفگیرش به ته دیگ 
می  خورد و برایش نفع داشته باشد، آنقدر به دولت 
نزدیک می ش��ود که خواهان دریاف��ت بودجه و 
ارقام کالنی باشد که به س��ادگی نمی توان از آن 
چشم پوش��ی کرد. دولتی که البته حق هیچ گونه 
دخالتی در امور این فدراس��یون را ندارد، اما اگر 
به  واقع فدراس��یون تا به این ان��دازه نیازمند پول 
است، چرا به سادگی از کنار پرونده هایی که خبر از 
حیف ومیل و خورده شدن پول فدراسیون می داد، 

گذشت و حاضر به پیگیری آنها نشد؟!

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5707چهار شنبه 2 مرداد 1398 | 21 ذی القعده 1440 |

نگاه اقتصادی اروپایی ها به تورهای پیش فصل
 گواردیوال: 

در چین تجربه فوق العاده ای  داشتیم
تیم های مطرح فوتبال جهان این روزها مشغول پشت سر گذاشتن تورهای 
خارجی خود هستند. همه ساله بسیاری از تیم های درجه اول دنیا با حمایت 
اسپانس��رهای خود به کشورهای مختلف س��فر می کنند و از این طریق 
درآمدهای هنگفتی را به دس��ت می آورند. البته مسئوالن این باشگاه ها 
هدف خود از انجام بازی های تدارکاتی در سراسر دنیا را باال بردن آمادگی 
تیم ها عنوان می کنند، اما بدون شک کسب درآمد از طریق جذب اسپانسر و 

تبلیغات گسترده از اهداف مهم سران باشگاه های شناخته شده هستند. 
   از امریکا تا شرق آسیا

در چند هفته اخیر تیم های پرطرفدار فوتبال روزهای ش��لوغی را پشت 
سر گذاشته اند و حتی برخی از آنها در عرض چند روز به چند کشور سفر 
کرده اند. آرسنال در ایاالت متحده چند بازی دوستانه برگزار کرده و فعاًل 
برنامه دیگری در دستور کار ندارد. چلسی با فرانک لمپارد تازه وارد دو بازی 
در ایرلند داش��ت، پس از آن به ژاپن رفت و بعد از آن  هم به امریکا و آلمان 
می رود. لیورپول اما از همان ابتدا به امریکا رفت و چند بازی نیز برگزار کرد و 
سفر به اسکاتلند و سوئیس را نیز در برنامه دارد. من سیتی از جمله تیم های 
انگلیسی بود که مستقیماً به شرق آسیا آمد، در چین به میدان رفت و در 
هنگ کنگ و ژاپن نیز بازی دوستانه برگزار خواهد کرد. من یونایتد هم امریکا، 
سنگاپور، چین و ولز را برای اردوی پیش فصل خود انتخاب کرده است. بارسا 
در ژاپن و امریکا چند دیدار دوستانه دارد و رئال، بایرن و اتلتیکومادرید نیز 

در جام بین المللی قهرمانان 2019 در امریکا حضور دارند.  
  درآمد نجومی

قدرت های اصلی فوتبال اروپا برای ماندن در کورس رقابت ها همه ساله با 
خرید بازیکنان و خرج های هنگفت تالش می کنند تا از رقبا عقب نمانند، اما 
این باشگاه های خصوصی برای جبران هزینه ها و کسب درآمد راه و روش 
خود را دارند که اتفاقاً موفق نیز بوده اند. حضور در تورنمنت های بین المللی 
و انجام بازی های دوستانه برنامه ای  است که معموالً در نیم فصل رقابت ها 
مشخص می شوند. کادر فنی تیم ها این فرصت را دارند تا برای رویارویی با 
تیم های حریف برنامه ریزی کنند و بازیکنانشان را محک بزنند. از سوی دیگر 
کمیته های اقتصادی باشگاه ها با جذب اسپانسرهای بیشتر با  فروش بلیت 
بازی ها و پیراهن بازیکنان درآمد خود را افزایش می دهند. به عنوان مثال در 
تحقیقی معلوم شد که اینترمیالن برای انجام هر بازی تدارکاتی پیش فصل 
در سال 2017 مبلغ یک میلیون یورو درآمد داشته است. در این تحقیق 
درآمد بایرن از تورهای آسیایی و اروپایی 10 میلیون یورو تخمین زده شده 
و یوونتوس و تاتنهام هم برای انجام سه بازی در خاک امریکا به ترتیب 12 و 

9 میلیون یورو درخواست کرده اند.  
  اعتراض چینی ها

با توجه به خرج های نجومی باشگاه های مطرح کسب درآمد برای آنها از هر 
چیزی مهم تر است. این مسئله موجب شده برخی از اسپانسرها به رفتارهای 
تیم های اروپایی اعتراض کنند. منچسترسیتی که اخیراً به چین رفته بود، 
نتوانست رضایت خاطر حامیان چینی خود را جلب کند. تیم پپ گواردیوال 
در حالی به شانگهای رفت که هواداران چینی انتظار برخوردهای بهتری 
را از اعضای این تیم داشتند. همین مسئله موجب شد خبرگزاری رسمی 
این کشور تیم دوم منچستر را به بی احترامی به چینی ها متهم کند. در این 
گزارش، قهرمان لیگ جزیره به پول پرس��تی و نگاه اقتصادی به چینی ها 
متهم شده است. البته سرمربی من سیتی ادعای مقامات چین را تکذیب 
کرده است. تلگراف به نقل از گواردیوال نوشت: »ادعاهای چینی ها فراتر از 
واقعیت است. باید بگویم که با اظهارنظرهای آنها کاماًل مخالف هستم. در 
واقع ادعاهایشان دروغ است.  ای کاش آنها از شرایط تیم و باشگاه ما قبل 
از اظهارنظر آگاه   می شدند. در ش��انگهای لحظات فوق العاده ای  داشتیم. 
استقبال زیادی از ما شد. مردم در مقابل هتل بودند و هر کدام خواسته ای  
از ما داشتند. البته برای انجام درخواس��ت های آنها آماده بودیم. با افتخار 
به چین رفتیم و تجربه خیلی خوبی کسب کردیم، چراکه در طول فصل 
اصاًل نمی توانیم به آسیا سفر کنیم. آشنایی با فرهنگ آسیایی و رفتن به 
رستوران های چینی تجربه فوق العاده ای  بود. همه چیز خوب بود؛ شاید 
یک روزنامه نگار یا خبرنگار کمی ناراحت شده باشد و در کل مشکلی وجود 
نداشت.« این در حالی است که هواداران چینی مدعی اند بازیکنان سیتی 

توجهی به عالقه آنها نشان نداده اند.

شکوری: پول ویلموتس با کمک و همدلی مردم و رسانه ها پرداخت می شود

فدراسیون مستقل دولتی مردمی!

سعيد احمديان

قهرمان جهان مسافرکشی می کند!
عضو تیم ملی وزنه برداری معلوالن مي گوید دو مدال طالی جهانی و دو مدال 
نقره آس��یایی دارد، اما برای گذران معیشت خود مجبوراست مسافرکشی 
کند. صمد عباسی دیروز به خبرگزاري ایسنا گفت: »وزنه برداری رشته ای 
پرهزینه است و مکمل هایی هم که می خرم، قیمت باالیی دارند. از طرف دیگر 
هزینه های زندگی باعث شده از چند سال پیش به شغل مسافرکشی رو آورم. 
به خاطر معلولیتم به من تاکسی نمی دهند، برای همین با پرایدی که دارم 
مسافرکشی می کنم. تا به  حال هم به دلیل قانون ممنوعیت مسافرکشی توسط 
ماشین های شخصی، چند بار توسط پلیس جریمه شده ام. چند سال پیش به 
دلیل مدال هایی که در میادین مختلف کسب کرده بودم از مسئوالن خواستم 
تا شغلی برایم دست وپا کنند، اما آن زمان چون مدرکم سیکل بود، گفتند با این 
مدرک تحصیلی نمی شود و اگر دیپلم بگیری مشکلت حل خواهد شد. برای 

همین چند سال تالش کردم و دیپلم گرفتم، اما باز هم اتفاقی نیفتاد.«

 آغاز تور اروپایي تیم ملي بسکتبال
 براي جام جهاني

تیم ملی بسکتبال کشورمان که برای حضور در جام جهانی 2019 چین آماده 
می شود، بامداد پنج شنبه برای برگزاری اردوی آماده سازی و انجام چند بازی 
تدارکاتی راهی پرتغال می شود.تیم بسکتبال کشورمان در این اردو روز جمعه 
با تیم اسلواکي، شنبه با دانمارک و یک شنبه با پرتغال دیدار می کند.ملی پوشان 

کشورمان پس از تورنمنت پرتغال راهی روسیه و یونان خواهند شد.

عذرخواهي به خاطر شرایط نامناسب 
اردوي کشتي

رئیس جدید فدراسیون کش��تی در بازدیدی که از تمرینات تیم ملی 
نوجوانان آزاد داشت، به دلیل وضعیت خوابگاه و اسکان قهرمانان نوجوان 
از آنها عذرخواهی کرد. محسن کاوه، مدیر تیم هاي ملي کشتي دیروز در 
گفت وگو با خبرگزاري تسنیم، عذرخواهي دبیر را اینطور روایت کرده 
اس��ت: »دبیر از خوابگاه نوجوانان بازدید کرد و خیلی هم ناراحت شد، 
وقتی این فضا را دید. او خودش از بچه ها عذرخواهی کرد که مجبورند در 
چنین جایی بخوابند. این محل برای ورزشکاری که قرار است قهرمان 
دنیا شود، جای مناسبی نیست. از تعداد نفرات حاضر در اتاق ها گرفته 
تا بحث نظافت و موضوعات دیگر که رئیس فدراسیون هم از این شرایط 
اصاًل راضی نبود. بای��د به صورت کوتاه مدت تدبیری ش��ود و بعد برای 

تکمیل پروژه آکادمی اقدامات الزم صورت گیرد.«

 نتیجه سرمایه گذاری روی نوجوانان تکواندو را 
در المپیک 2024 خواهید دید

قهرمانی تیم نوجوانان ایران در قاره کهن 
حاص��ل س��رمایه گذاری و برنامه ری��زی 
فدراسیون است. ملی پوشان نوجوان هم 
در بخش پس��ران و هم در بخش دختران 
گل کاش��تند و قدرت خود را در آسیا به 
رخ حریفان کش��یدند. در واقع نفراتی که 
در قهرمانی آسیا خوش درخشیدند همان 
ملی پوشانی هس��تند که در رده نونهاالن 
روی آنها س��رمایه گذاری شده بود. عالوه 
بر این فدراسیون برنامه ویژه ای  برای برگزاری منظم لیگ در رده های 
پایه دارد. این مسئله تأثیر مستقیمی در رشد و پیشرفت تکواندوکاران 
نونهال و نوجوان داش��ت. ضمن اینکه مس��ابقات لیگ ای��ن فرصت را 
می دهد که مربیان جوان توانایی هایشان را نشان دهند و استعدادهای 
ناب نیز از این طریق شناسایی می شوند. نوجوانان قهرمان آسیا به زودی 
به تیم بزرگساالن اضافه خواهند شد و پتانس��یل خود را در این رده به 
نمایش خواهند گذاشت. از همه مهم تر اینکه نتیجه سرمایه گذاری روی 
نوجوانان را در المپیک 2024 خواهیم دید. موفقیت در آس��یا نتیجه 
دیگری هم داشت؛ اینکه چین و کره جنوبی به رغم سرمایه گذاری های 
وس��یع از تکواندوی ایران جا ماندن��د. نوجوانان پی��ش از این قهرمان 
نوجوانان جهان شده بودند و در المپیک نوجوانان هم خوش درخشیدند. 
امیدواریم تیم نونهاالن نیز درخش��ش تکواندوی کشورمان را تکمیل 
کند. فدراسیون تکواندو طی این سال ها نشان داده که برنامه ریزی روی 
رده های پایه و سرمایه گذاری و پشتوانه سازی را به بهترین شکل اجرایی 
می کند. البته برای رسیدن به اهداف بزرگ و تداوم موفقیت ها فدراسیون 
به تنهایی نمی تواند به نتیجه برسد. کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
و جوانان نیز حمایت از تکواندو را فراموش نکنند. اگر آنها حمایت های 
الزم را انجام دهند و بودجه مورد نی��از را در اختیار تکواندو قرار دهند، 
فدراسیون می تواند برنامه های بلندمدت خود را به اجرا بگذارد. با توجه 
به افتخارات و مدال هایی که تکواندوکاران به دست آورده اند و برنامه هایی 
که پیش رو دارند، از وزارت و کمیته ملی المپی��ک انتظار می رود نگاه 

ویژه ای  به این رشته مدال آور المپیکی داشته باشند.

نعمت خليفه

کارشناس تکواندو

شيوا نوروزی

تکواندوي آسیا زیر پاي نوجوانان ایران
تیم های ملی تکواندوی نوجوانان دختر و پسر ایران مقتدرانه عنوان های        خبر
قهرمانی هر دو رده و مجموع رقابت های آسیایی 2019 در اردن را از آن 
خود کردند.در پایان دهمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی نوجوانان آس��یا، تیم ملی تکواندوی 

ایران در مجموع دختران و پسران با کس��ب 10 مدال طال، شش 
نقره، یک برن��ز و 179 امتیاز مقتدرانه قهرمان قاره کهن ش��د. 
کره جنوبی با سه مدال طال، چهار نقره، هفت برنز و 110 امتیاز 

عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و چین 
نیز با س��ه طال، یک نقره، دو برنز و 77 امتیاز بر 
س��کوی س��وم ایس��تاد. در بخ��ش پس��ران، 
ملی پوشان باغیرت ایران با کسب پنج مدال طال، 

چهار نقره، یک برنز و 99 امتیاز توانستند 
برای نخس��تین بار مقتدرانه بر سکوی 
قهرمانی آسیا بایستند. سرمربیگری تیم 
نوجوانان پسر بر عهده محمدرضا زوار 
بود و حس��ین کریمی و وحید ناصری 
نیز مربی��ان این تیم بودن��د. در بخش 
تیمی دختران هم ایران برای دومین بار 

و با کس��ب پنج مدال طال، دو نقره  و ۸0 
امتیاز با شایستگی عنوان قهرمانی آسیا 
را به دست آورد. هدایت تیم دختران را 
ندا زارع به عنوان س��رمربی و معصومه 
محمدیان و لیال خزایی به عنوان مربیان 

برعهده داشتند.

کسب مدال جهاني شمشیربازی کار هر کسي نیست
مدال تاریخي مجتبي        بازتاب
عابدیني در مسابقات 
شمشیربازی قهرماني جهان باعث شد نگاه ها دوباره 
به سمت این رشته و ملی پوش��ان افتخارآفرین آن 
برگردد. پیمان فخری، سرمربي تیم ملي می گوید: 
»در بخش انفرادی باالخره در زمره کشورهای صاحب 
م��دال ق��رار گرفتیم که بازتاب وس��یعی داش��ت. 
کشورهای زیادی نیس��تند که بتوانند در مسابقات 
قهرمانی جهان به مدال برسند، اما امسال ایران را به 
هدفی که سال ها برای آن تالش کرده ایم، رساندیم. 

عابدینی فوق ستاره بود. او، ایبراگیموف از روسیه که 
دو سال مداوم برنز جهان و هارتونگ از آلمان را که در 
مس��ابقات اخیر جام جهانی به مدال رس��یده بود، 
شکست داد و مدال با ارزشی را به دست آورد و باالخره 
جهانی شد. در قسمت تیمی اتفاق بزرگی افتاد و چین 
قدرتمندی را شکست دادیم که شش ماه قبل برابر آن 
شکست خورده بودیم. در یک ماه دو بار مستقیم با 
چین جنگ المپیک را برگ��زار کردیم و تقریباً باید 
بگویم بیش از 60 تا 70 درصد راه کسب سهمیه تیمی 

المپیک را طی کرده ایم و خیالمان راحت است.«

نایب قهرمان��ی کاراته ای��ران در      کاراته
رقابت های قهرماني آسیا در حالي 
به دس��ت آمد که بانوان و مردان کاراته کاي کش��ورمان با کمي 
خوش شانسی می توانس��تند حتي عنوان قهرماني را از آن خود 
کنند. با این حال درخشش فوق تصور بانوان در مجموع و هت تریک 
مردان در کسب طالي کومیته نشان از قدرت باالي کاراته ایران 

داشت. آنها حاال به حضور در میدان بزرگ المپیک می اندیشند.
ستاره موس��وي، س��رمربي تیم ملي بانوان با اشاره به عملکرد 
موفق ش��اگردانش در مسابقات ازبکس��تان می گوید: »قبل از 
شروع مسابقات چنین عملکردی را پیش بینی کرده بودم. گفته 
بودم که یک سال و نیم است بچه های ما در مسابقات کاراته وان 
ش��رکت می کنند، حتی اگر مدال کسب نمی کردند، رنکینگ 
تک رقمی را به دست می آوردند. من قبل از مسابقات اعالم کردم 
که به تک تک بچه ها ایمان دارم و خدا را شکر ایمانم به بچه ها 
درست بود و خداوند نیز من را روس��یاه نکرد. قطعاً کسب این 
موفقیت سکوي پرتاب بانوان کاراته ایران در راه کسب سهمیه 
المپیک و حضوري درخش��ان در توکی��و 2020 خواهد بود.« 

شهرام هروي، سرمربي تیم ملي مردان هم در پاسخ به این سؤال 
که چرا قهرمانی دوره قبل تکرار نشد، گفت: »یکی از دالیل این 
اتفاق مشکلی بود که برای امیر مهدی زاده رقم خورد. امیر تنها 
عضو تیم ما نیس��ت، او به تنهایی یک تیم اس��ت. همه اعضای 
تیم به او وابسته هس��تند. مهدی زاده یکی از بازیکنان اثرگذار 
تیم ماست. این اتفاق شوک بزرگی برای تیم بود و حتی تا 10 
صبح فردای وزن کشی به دنبال رایزنی برای حضور مهدی زاده 
در مسابقات بودیم، اما متأسفانه نتوانستیم از فرصت استفاده 
کنیم.« هروي به برنامه های کادر فني براي حضور در مسابقات 
انتخابي المپیک هم اشاره کرد: »مأموریت ما حضوری موفق در 
این رقابت ها برای کسب سهمیه است. این تیم تشنه موفقیت 
و قهرمانی های متعدد است. در سال 2019 در هفت تورنمنت، 
پنج بار اول و دو بار نیز دوم شدیم و این یعنی تیم ما ثبات دارد. تا 
رسیدن به المپیک نیز 9 تورنمنت سطح باالی دیگر را پیش رو 
داریم که هفت مرحله از آنها امتیازی مش��ابه همین بازی های 
تاشکند را دارند. ما به فکر ادامه این مسیر هستیم و می خواهیم 

با تمام توان در المپیک حاضر شویم.«

 وعده سرمربیان تیم هاي زنان و مردان کاراته 
پس از قهرماني آسیا

با تمام توان به المپیک می رویم

 مدیران دائم السفر ورزش 
جا براي ورزشکاران باز کنند!

صحبت های دیروز رئیس فدراسیون قایقراني، نوري در تاریکي بود که گفت 
»به سفر نرفتم تا یک ورزشکار بیشتر برود.« صحبت های علیرضا سهرابیان 
نقطه مقابل مدیران دائم السفر ورزش ایران است. مدیراني که در ورزش ایران 
کم نیستند و در فدراسیون های مختلف، کمیته ملي المپیک، وزارت ورزش 
و همچنین باشگاه ها حضور دارند و همیشه چمدان بسته آماده سفر هستند. 
سال هاست که پدیده ای به نام مدیران ورزشي دائم السفر به یکي از معضالت 
ورزش ایران تبدیل شده است، مدیراني که هیچ سفري را از دست نمی دهند 
و همواره یک جاي ثابت در اعزام های ورزشي دارند. کیفیت و کمیت مسابقات 
هم هیچ اهمیتي ندارد، از کم اهمیت ترین رقابت که می تواند یک تورنمنت 
کوچک خارجي باشد تا مهم ترین آن  که رقابتي مانند المپیک است، می توانید 

نام این مدیران را در لیست کاروان اعزامي مشاهده کنید. 
با این حال به نظر می رسد جایي باید پرونده چنین مدیراني بسته شود، 
آن هم مدیراني که عادت کرده اند با بیت المال از این هواپیما به آن هواپیما 
بروند. شرایط ویژه اقتصادي موجود که ورزش را هم مانند تمام بخش های 
دیگر کشور دچار چالش های مالي کرده است، بهترین فرصت براي برخورد 
و نظارت بر سفرهاي توریستي برخي رؤساي فدراسیون ها و معاونان وزارت 
ورزش و البته مدیران باشگاه های دولتي فوتبال است.  بودجه ورزش به رغم 
افرایش چند برابري هزینه ها، به صورت ناچیزي افزایش پیدا کرده است 
و این مسئله می طلبد تا نسبت به کاهش هزینه های اضافه در مجموعه 
ورزش اقدام شود. کاهش سفرهاي بی ثمر مدیران ورزشي که بیشتر قالب 
توریستي به خود می گیرد، یکي از همان مواردي است که اصالح آن نسبت 

به هر زماني ضروری تر به نظر می رسد.
بدیهي است که اغلب س��فرهای مدیران و مس��ئوالن همراه تیم های 
ورزش��ي کوچک ترین دس��تاوردي ب��راي ورزش ن��دارد و تنها جاي 
ورزشکاران و مربیان را تنگ می کند، مانند مسابقات دوومیداني قهرماني 
آسیا که سال گذشته در قطر برگزار شد و این فدراسیون براي گنجاندن 
افراد اضافه که حضورشان تأثیری در شرایط ورزشکاران نداشت، برخي 
از مربیان دوومیداني کاران را حذف کرد تا جا براي افرادي که این سفر 
تنها برایشان جنبه توریستي داشت، باز شود. چنین نمونه هایی در ورزش 
ایران کم نیست، می توان از رئیس فدراسیوني مثال زد که به بهانه های 
مختلف مانند رایزني براي کسب کرسی آسیایي از این کشور به آن کشور 
می رود و دست آخر هم رایزنی هایش هیچ ثمري براي ورزش به ارمغان 
نمی آورد یا از رئیس فدراس��یوني می توان گفت که در اکثر اعزام های 
بین المللی این رشته، حتي مسابقات آسیایي رده های پایه هم همراه تیم 

است تا جایش در عکس های پاي سکوها خالي نباشد!
نمونه های چنین مدیراني را در بین معاونان وزارت ورزش و باش��گاه های 

دولتي فوتبال نیز می توان دید که سالي چند پاسپورت تعویض می کنند.
در چنین شرایطي ارزش حرکت هایی مانند حرکت رئیس فدراسیون قایقراني 
که جایش را در س��فر به یک ورزش��کار می دهد بیشتر از همیشه مشخص 
می شود. با توجه به شرایط سخت اقتصادي کشور ضروری است که چنین 
حرکت هایی در ورزش گسترش پیدا کند، به خصوص که ورزش کشور شرایط 
سختي را از نظر بودجه ای پشت سر می گذارد و جایي براي حیف ومیل این 
بودجه محدود براي سفر توریستي مدیران باقي نمی ماند، آن هم در شرایطي 
که خیلي از اعزام های ورزش��کاران به دلیل کمبود پول لغو و بودجه همان 
اعزام های محدود و کنترل شده هم به سختي تهیه می شود. در چنین شرایطي 
ریال به ریال بودجه اعزام باید با اولویت ورزشکاران و مربیان هزینه شود و تا 
حد امکان از سفر رؤسا و همراهاني که حضورشان ضرورتي ندارد، جلوگیري 
ش��ود. در این بین نقش وزارت ورزش براي جلوگیري از حیف ومیل بودجه 
فدراسیون ها و باشگاه ها با اعزام مدیران و نفرات اضافه نامربوط اهمیت زیادي 
پیدا می کند. شوراي برون مرزی وزارت ورزش باید جدی تر از همیشه در زمینه 
کنترل سفر مدیران ورزش وارد میدان شود تا مدیري به خودش اجازه ندهد 
در هر سفر خارجي، نامش را اول لیست نفرات اعزامي بنویسد و بدون توجه به 

شرایط سخت بودجه ای کشور و ورزش، سفرهاي توریستی اش را برود.
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