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 قاسم کیانی

كميته ملي المپيك و مشكل بودجه؟!
در حاليكه وزارت ورزش و جوانان تاكنون يك س��وم بودجه فدراس��يونها را به گفته آقازاده سرپرس��ت
معاونت توسعه مالي و منابع انساني وزارت ورزش و جوانان پرداخته است.
اما كميته ملي المپيك هنوز هيچگونه پرداختي به فدراسيونها نداشته است .اين در حالي است كه يك
رويداد مهم یعنی مسابقات همبستگي كشورهاي اسالمي در باكو را با حضور  280اعزامي پشتسرگذاشتيم
و مسابقات داخل س��الن و رزمي تركمنستان را تا حدود دو ماه ديگر با حضور  400نفر پيش رو داريم و از اين
جهت پرداختيها از سوي كميته ملي المپيك به فدراسيونها بسيار اهميت پيدا ميكند.
در س��ال گذش��ته بودجه كميته ملي المپيك  35ميليارد تومان بوده كه از اي��ن مبلغ  25ميليارد تومان
پرداخت ش��ده و س��هم كميته پارالمپيك  10ميليارد بوده است .گفته ميش��ود بودجه سال جاري كميته
المپيك  25ميليارد اس��ت كه در اين ميان بودجه پارالمپيكيها  11ميليارد از اين مبلغ خواهد بود به شرط
اينكه همه بودجه تمام و كمال پرداخت شود و مثل پارسال حدود  30درصد از آن كم نشود!
بودجه براي كميته المپيك در دو رديف اصلي و فرعي تعريف شده كه بودجه اصل حقوق كاركنان ،مزايا،
هزينههاي آب و برق و  ...و هزين ه فرعي مربوط به فدراسيونهاست.
دره��ر حال از آنجا كه در راه آماده س��ازي تيمهاي مل��ي و اردوهاي آنان بيش از ه��ر ارگاني كميته ملي
المپيك تعيين كننده اس��ت ميطلبد اين مش��كل به زودي برطرف ش��ود بخصوص كه ظاهرا ًدر راس��تاي
اختصاص بودجه اعالم ش��ده براي كميته المپيك ،مسئولين اين كميته بايد تالش و رايزني كنند و كاري از
دست هيچكس ديگري برنميآيد!

حداقلهايي براي رسيدن به المپيك در شيرجه!
س��رمربي تيم ملي شيرجه كشورمان اميدهاي فراواني به كس��ب مدالهاي متعدد از مسابقات شيرجه
ردههاي س��ني كه در ازبكس��تان برگزار خواهد ش��د ،دارد .رضا خيبرينژاد با اعتماد كامل به شيرجهروها
ميگويد « :در رقابتهاي ازبكس��تان مقرر شد تا در ردههاي  12تا  13س��ال  14 ،تا  15سال 16 ،تا  17سال
و باالي  18س��ال در شيرجه ش��رکت کنیم كه به همين جهت تا دو هفته ديگر مس��ابقات انتخابي تيم ملي
شيرجه اين ردههاي سني تا چند روز ديگر آغاز ميشود.
خيبرينژاد قاطعانه از موفقيتهاي ش��يرجه روها در مس��ابقات پيشرو ميگويد و دليل آن را نيز كسب
مداله��اي متعدد در دورههاي گذش��ته اين مس��ابقات عن��وان ميكند كه اميدواريهاي قوي به كس��ب
مدالهاي متعدد در مسابقات ازبكستان خواهد داد.
اما در طول سال شيرجه روهاي كش��ورهاي مختلف در بيش از  20مسابقه بينالمللي شركت ميكنند.
اما سهم شيرجهروهاي ما چقدر اس��ت؟ خيبرينژاد ميگويد« :در طول سال حدود  30مسابقه و تورنمنت
بينالمللي برگزار ميش��ود كه كشورها دائما در حال شركت در اين مس��ابقات هستند و اگر شيرجهروهاي
ايران در طول س��ال بتوانند حداقل در چهار يا پنج دوره اين مس��ابقات شركت كنند اين رشته شكوفا شده و
ميش��ود از آن در بازيهاي آسيايي و المپيك توقع داشت .اينكه در طول سال به يك يا دو مسابقه دل خوش
كنيم كمك چنداني به پيش��رفت نميكند ».از تمام صحبتهاي خيبرينژاد به نكته آخر بيشتر جلب نظر
ميكند آنجا كه ميگويد با چهار يا پنج مس��ابقه در طول سال حتي ميتوانيم براي المپيك هم توقع داشته
باش��يم! واقعاً اينطور است؟ يعني مث ً
ال با حضور يك چهارم مسابقاتي كه س��اير كشور هم به طور طبيعي در

آب پاكي وزارت ورزشيها
روي دست منتقدان تكواندو!
تكواندو عليرغم تمام منتقداني كه دارد و انتقادات ريز و درش��تي كه از سوي بسياري كارشناسان به آن
وارد شد از نظر وزارت ورزش عملكرد مطلوبي داشته است.
محمدرضا داورزني معاونت ورزش قهرماني وزارت ورزش اين موضوع را در جريان جلس��ه با كميس��يون
فرهنگي مجلس عنوان كرد تاتأكيد موكدي باشد بر بياهميت فرض شدن تمام انتقاداتي كه برتكواندو طي
حدود يك س��ال گذشته وارد بوده است .قاعدتاً وقتی مسئولي از وزارت ورزش در جمع جمعي از نمايندگان
تأثيرگذار در امور ورزش چنين اظهارنظري ميكند عم ً
ال قصد دارد آب پاكي را روي دست منتقدان تكواندو
حال با هر ديدگاه منصفانه يا غيرمنصفانه بريزد و اعالم كند كه روند حركتي تكواندو درس��ت اس��ت و حق با
منتقدان نيست هر چند كه داليلي داشته باشند!
در هر حال چنين اظهارنظري از س��وي معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش در جمع نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي و همچنين تأكيد دكتر س��لطانيفر وزير ورزش و جوانان مبني بر عدم وجود تغيير در رأس
تكواندو در مجمع انتخابات ژيمناس��تيك قاعدتاً مفهوم ديگري نميتواند داشته باشد به جز آنچه در سطور
باال آمد حال باي��د منتظر ماند و ديد منتق��دان تكواندو حتي آنانيكه از جنس تكوان��دو آن هم در باالترين
س��طوح بودهاند ،قرار اس��ت به انتقادهاي خود ادامه داده و كوتاه نيايند يا اينكه چون فكر ميكنند انتقادات
اثري نخواهد داشت دست از آن بر ميدارند.
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طول س��ال در آن شركت ميكنند ،ميتوان به س��طوحي چون المپيك فكر كرد؟ اگر اين گونه است پس به
واقع در حق ش��يرجه جفا ميشود! به هر حال وقتي سرمربي ش��يرجهروها با چنين اعتماد به نفسي در اين
زمينه صحبت ميكند چرا نبايد بيشتر اين حداقلها آماده شود؟!

