رويدادها و نكتهها

 قاسم کیانی

كليگويي در مورد خزانهدار
و اساسنامه كميته ملي المپيك!

بهترتيب در مراحل ابتدايي پس از چند پيروزي و شكست از دور رقابتها حذف
شدند .بنابراين جاي آنان در ادامه مسابقات خالي ماند و بهخصوص از آن جهت
كه ايران ميزبان چنين رقابتهاي بزرگي با حضور بزرگترين بانوان شطرنجباز
جهان بود انتظار ميرفت نمايندگان كش��ورمان يا حداق��ل يكي از آنان تا پايان
رقابتها و يا تا مراحل پاياني در اين مس��ابقه مهم ،حضور داشته باشند .انتظاري
كه معقول بود و صدالبته دس��تاندركاران فدراس��يون و خود شطرنجبازان هم
اميدوار به اين ماجرا بودند! با اين وجود پس از آغاز اين رقابتها و در سومين روز
آن ،سومين شطرنجباز كشورمان يعني ميترا حجازيپور هم پس از پوركاشيان
و خادمالشريعه ،از اين رقابتها ،حذف شد!

رضايت از نتايج نه قناعت به آن!

«رئيس كميته ملي المپيك هفته پيش اعالم كرد وضعيت خزانهدار اين كميته
طي يكي دو هفته آينده مش��خص خواهد شد و همچنين موضوع اساسنامه اين
كميته نيز پايان س��ال جمع ميش��ود ».اين خبري بود كه هفته گذش��ته روي
خروجي خبرگزاريها به چش��م خورد تا اميدواركننده باش��د كه باالخره قرار
اس��ت اين بحثهاي كشدار در كميت��ه ملي المپيك به اتمام برس��د اما وقتي
ادام��ه خبر را ميخوانيد تازه متوجه ميش��ويد كه ظاهرا ًهنوز هم قرار نيس��ت
بهطور كامل اين ماجرا به اتمام برس��د زيرا كيومرث هاش��مي در مورد خزانهدار
كميته اعالم كرده« :طبق قوانين موجود ،ذيحس��اب بايد كارمند دولت باشد
و رايزنيه��ا صورت گرفته تا اين اتفاق بيفت��د در غير اينصورت فردي به عنوان
سرپرس��ت منصوب ميكنيم كه اين ماجرا تا دو هفته ديگر مش��خص ميشود،
هاشمي در مورد اساس��نامه هم گفته« :تصويب اساسنامه كميته ملي المپيك
هم توس��ط مراجع مختلف انجام خواهد ش��د كه در درج��ه اول بايد به تصويب
هيئت وزيران برسد ولي تا پايان اسفند ماه ،اساسنامه جمعبندي ميشود!»
ب��ه اين ترتيب ظاه��را ًهنوز هم اين بحثه��ا ادامه خواهد ياف��ت يعني اگر قرار
باشد براي خزانهداري سرپرست مشخص شود كه اتفاق يا تغيير خاصي صورت
نگرفته اس��ت و همچنين جمع ش��دن اساس��نامه كميته هم تا پايان اس��فند
ماه،كام ً
ال مبهم و كلي اس��ت! در اين ميان اما بحث خزانهدار بيش از حد طوالني
شده در حالي كه بعيد است تنها دليل اين ماجرا ،پيدا نشدن فردي حائز شرايط
مث ً
ال كارمند دولت بودن ،باش��د! شايد در اين راس��تا عزم جزمي وجود نداشته و
البته ظاهرا ًهنوز هم وجود ندارد!

حذف زودهنگام بانوان شطرنجباز!

يكي از بانوان بدمينتونباز كش��ورمان پس از مس��ابقات بدمينتون دهه مبارك
فجر ،نتايج بهدس��ت آمده توسط بانوان كش��ورمان را راضيكننده عنوان كرده
اس��ت با توجه به اينكه  20تيم در اين رقابتها حضور داشتهاند و سطح رقابتها
نيز باال بوده اس��ت ،از طرفي در پايان اين رقابته��ا ،نامي از آقايان بدمينتونباز
كشورمان نيز در جمع برترينها ديده نميش��ود در حالي كه قاعدتاً بسياري از
آنان نيز از نتايج بهدست آمده آقايان در مقايسه با حريفان و سطح رقابتها ،مثل
بانوي بدمينتونباز كشورمان راضي هستند.
اما خوب است كه اين احساس رضايت گولمان نزند و ما را از موفقيتهاي بزرگ

دور نكنند .باالخره اگرچه كس��ب برخي از نتايجي كه از انتظارات باالتر است اما
در نهايت به شكست منجر ش��ده ،نميتواند آنچنان هم رضايتبخش باشد چرا
كه اگر شكس��ت رضايتبخش است پس براي پيروزي چه وصفي بايد بهكار برد.
البته طرح اين موضوع بدينمعنا نيس��ت كه هدف ناديده گرفته ش��دن تالش
بدمينتونبازان باش��د اما الزم اس��ت كه يادآوري ش��ود تداوم احساس رضايت
نسبت به شكستها ،راه رس��يدن به پيروزيها را طوالنيتر و طوالنيتر خواهد
كرد .بهتر است در چنين ش��رايطي حتي اگر عنوان ميشود نتايج راضيكننده
بوده در ادامه تأكيد ش��ود كه اما قانعكننده نيست و بايد تالشها مضاعف شده و
البته امكانات الزم فراهم شود تا به مرور احساس رضايت از شكستها در مقابل
حريفاني شاخص به احساس رضايت در پيروزيها ،تبديل شود!

اتمام حجت فدراسيون با
دووميدانيكاران!

هر س��ه نماينده ش��طرنج بانوان كش��ورمان از مس��ابقات جهاني ش��طرنج كه
به ميزباني تهران برگزار ميش��ود حذف ش��دند .س��ه نماينده شاخص شطرنج
كشورمان حتي نتوانستند به مراحل پاياني راه پيدا كنند و بعضاً تقريباً در همان
ابتداي كار حذف شدند.
آتوس��ا پوركاشيان ،سارا خادمالش��ريعه و ميترا حجازيپور شناخته شدهترين
بانوان ش��طرنجباز كش��ورمان با عناوين بزرگ بينالمللي هس��تند كه در اين
مس��ابقات حضور به هم رس��اندند و حس��اب ويژهاي هم روي آنان ميش��د اما
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فدراس��يون دووميداني با دادن اطالعيهاي به نوعي با ورزش��كاران اتمام حجت
كرده اس��ت .در اين اطالعيه صريحاً هر آنچه مربوط به امورات ورزش��كاران در
اردوهاي آمادگي داخل��ي و برون مرزي و همچنين مس��ابقات مختلف داخلي
و برون مرزي و بينالمللي اس��ت به س��ازمان تيمهاي ملي و با تأييد اين سازمان
مربوط ش��ده و همچنين عموماً با داش��تن مجوز از سوي ش��وراي برون مرزي
به اي��ن ترتيب اعزام كليه افراد به مس��ابقات و تورنمنته��ا ،بكارگيري مربيان
خارجي در هر س��طحي ،اعزام ب��ه كليه اردوهاي خارجي و ب��رون مرزي ،نتايج
بدس��ت آمده در مس��ابقات برون مرزي ،پرداخت هزينه عزيمت ورزشكاران به
مسابقات و اردوهاي خارجي با تائيد سازمان تيمهاي ملي و كسب مجوز شوراي
برون مرزي موردتائيد فدراس��يون خواهد بود و همچنين مالک انتخاب نفرات

