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برابري جنسيتي كليد اصلي موضوع بازيهاي المپيك تابستاني  2018جوانان در بوينس آيرس است.
مقرر شده در اين دوره از بازيها  1999ورزشكار زن و  1999ورزشكار مرد از  6تا  18اكتبر با يكديگر رقابت
كنند« .جراردوورتين» رئيس تيم ميزباني بازيها درباره انتخاب اين شعار گفت« :ورزشكاران جوان در
بوينس آيريس به رقابت ميپردازند و سفيران ارزشهاي المپيك از جمله اقوام ،دوستي و برتري خواهند
بود .آنها ميتوانند الهام بخش ديگر نوجوانان و جوانان در سرتاسر دنيا باشند .تالش آنها و اين كه سر مشقي
براي ديگران باشند نشان دهنده تمام آن چيزي است كه جنبش المپيك به آن توجه دارد».
شايان ذكر است كه بازيهاي «بوينس آيرس» اولين المپيك جوانان است كه تعداد ورزشكاران دختر و
پسر در آن برابر است.

دخالت وزير تعاون در ورزش؟!

كرد كه فقط قسمتي از اعزام ورزشكاراني پاك و سالمت به مسابقات مهم بينالمللي به اين فدراسيون
باز ميگردد و بخشي اعظم ديگر اين ماجرا خود ورزشكاران و كادر فني و حتي فدراسيونهاي مربوطه
هستند.

مربيان خارجي تيراندازي در مسير الزلو؟!
فدراسيون تيراندازي كه پس از انتخابات اوايل تابستان سال گذشته خود مدتها درگير شكايتهاي
هاشمي رئيس سابق اين فدراسيون و عدم به رسميت شناخته شدن رياست دادگر بود گويا بعد از
مرتفع شدن اين مشكل اين بار مشكل استخدام مربي خارجي براي تيمهاي ملي را دارد هرچند كه
البته خبرهاي خوشي درباره به خدمت گرفتن دو مربي خارجي به گوش ميرسد اما تجربه نشان داده تا
قراردادي نهايي نشود نبايد به طور كامل به آن اميدوار بود.
پيش از اين سالها «الزلو» سرمربيگري تيم تيراندازي كشورمان را بر عهده داشت كه به تأكيد كليه
مليپوشان موفقيتها و مدالهاي درخشان بازيكنان بهواسطه قابليتهاي وي بهدست آمد .مربياي
كه خودش هم عليرغم اينكه مبلغ قابل توجهي از فدراسيون طلبكار بود اما به مراجع بينالمللي
شكايت نكرد چون دوست داشت همچنان در خدمت تيم ملي باشد با اين وجود اين اتفاق نيفتاد و دادگر
با يك مربي ايتاليايي براي اهداف پروازي و يك مربي صرب براي تفنگ وارد مذاكره شده تا مليپوشان را
براي بازيهاي آسيايي جاكارتا آماده كنند ،دادگر بسيار اميدوارانه در اين زمينه صحبت كرده و عنوان
داشته با توجه به اينكه قرار شده مبلغي از قرارداد اين مربيان ابتدا پرداخت شود ،تخفيفات ويژهاي از
جانب آنان نيز به نفع فدراسيون گرفته شده است.
در هر حال عالقهمندان به تيراندازي با توجه به اينكه این ورزش شانس كسب چند مدال را در مسابقات
مهم دارد اميدوار هستند مشكل مربي خارجي به زودي حل شود و مربيان موردنظر به سرنوشت الزلو
دچار نشوند!

ظاهرا ً از اين پس جمعآوري مدارك الزم و قانوني براي ابقاي بازنشستگان در پست رياست فدراسيونها
هم كفايت نميكند .پس از بركناري سيد امير حسيني از رياست فدراسيون ورزشهاي كارگري كه
از  5بهمن ماه  1395به اين سمت برگزيده شده بود دكتر سلطانيفر طي حكمي سرپرست جديد اين
فدراسيون را معرفي كرد تا سيد امير حسيني نسبت به آن عكسالعمل نشان دهد .عكسالعملي كه اما
وزير ورزش و اين وزارتخانه را نشانه نميرود بلكه به وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي مرتبط است.
سيد امير حسيني ميگويد« :علي ربيعي وزير تعاون ،كار و امور اجتماعي به وزارت ورزش پيشنهاد داده
كه براي فدراسيون كارگري سرپرست معرفي شود و سلطانيفر هم اين كار را انجام داده است .پيش از
اين هم عنوان ميشد كه من بازنشستهام اما با مداركي كه ارائه كردم طبق اعالم بازرسي كل كشور،
حضورم در رأس فدراسيون بالمانع تشخيص داده شد».
وي ميافزايد« :دو سال قبل با رأي اعضاي مجمع انتخاب شدم و حاال اين اتفاق نشان ميدهد كه اقبال
به مشاركت مدني وجود ندارد .به جز فوتبال و كشتي مجامع ساير فدراسيونها از احترام الزم برخوردار
نيستند درست همان گونه كه به مجمع فدراسيون ورزشهاي كارگري بياحترامي شد».
با این وجود شنیده ها حکایت از آن دارد که قضیه در ورزش کارگری متفاوت است و اصوال وزیر تعاون
رئیس فدراسیون را پیشنهاد می کند.

فدراسيون پزشكي ،بخشي از ماجرا!
دكتر غالمرضا نوروزي رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي گفته است كه با توجه به فلسفه وجودي
فدراسيون پزشكي ورزشي مبني بر ارائه خدمات علمي و تخصصي به جامعه ورزش كشور ،باتواني
مضاعف براي آمادهسازي مليپوشان تالش ميكنيم تا سهم خود را در آمادهسازي كاروان اعزامي ،ايفا
كنيم .وي افزوده است تالش خواهيم كرد تا كارواني پاك و سالمت به جاكارتا اعزام كنيم.
به واقع تالش و فعاليتهاي فدراسيون پزشكي ورزشي در اين راستا ،كارگشاست اما نميتوان كتمان
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