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كانديداهايي كه نيازي
به فينگليش ندارند!

مقام حداقلي هاكي!

تي��م هاكي س��الني كش��ورمان در مس��ابقات هاكي
بينالملل��ي اتريش به مقام س��وم بس��نده ك��رد .تيم
كش��ورمان كه در مرحله نيمهنهايي مقابل س��وئيس
شكس��ت خ��ورده ب��ود در ب��ازي ردهبندي  5بر س��ه
جمهوري چك را برد تا به حداقل مقام ممكن دس��ت
يافته باشد.
ش��ايان ذكر اس��ت كه پي��ش از اينها چندي��ن عنوان
قهرماني را در مسابقات جهاني كسب كرده بوديم با اين
اوصاف چه اتفاقي افتاد كه در يك تورنمنت بينالمللي
حتي به فينال نرسيديم جاي سئوال دارد!

سهميههاي از دست رفته تيراندازان معلول
جبران ميشود!

تغيير قواني��ن تيراندازي معلوالن
باعث شد تا بسياري از سهميههاي
جهان��ي تيران��دازان كش��ورمان
بخصوص در بخش بانوان از دست
برود .از آنجا كه طبق قوانين جديد
هر تيران��داز به ج��اي  40تير بايد
 60تير در  75دقيقه ش��ليك كند
بسياري از سهميههاي جهاني در
تپانچه و تفنگ بادي از دست رفت
با اين وجود حسين اميري سرمربي
تيم تپانچ��ه و تفنگ كش��ورمان
معتقد اس��ت چنانچه در مسابقات
انتخاب��ي پيشرو ش��ركت كنيم
قادر خواهيم بود سهميه جهاني را
كسب كنيم .اميري با اشاره به اين كه با پيشبيني اين موارد تمرينات را پشت سر گذاشتهايم چنانچه فدراسيون با حضور تيم كشورمان در يكي از
مسابقات انتخابي امارات در اسفند ماه يا لهستان در فروردين ماه موافقت کنند قادر خواهيم بود تا سهميههاي جهاني را به دست آوريم.
با اين وجود حال كه اين انگيزه دربين ورزشكاران معلول به خصوص بانوان و همچنين مربي آنان وجود دارد و چنين اعتماد به نفسي در وجود آنان
ديده ميشود چه خوب است كه فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولين مقدمات كار براي حضور در اين رقابتها را فراهم آورد!

حكايت آزمون زبان انگليس��ي
كانديداه��اي دبيركلي كميته
مليالمپيكهمعجبماجرايي
شد! ماجرايي كه اگرچه از سوي
مس��ئولين مربوطه اعالم ش��د
تم��ام كانديداها اين آزمون را با
موفقيت پش��ت سر گذاشتهاند
اما اتفاقات قب��ل و البته بعد از آزمون ،ترديدهاي��ي را در اين زمينه به
ذهن متبادر ميشود!
بواقع اگر كانديداها بهط��ور كامل از موفقيت خود آگاه بودند پس چرا
برخي به طرقي قصد ش��انه خال��ي كردن از اين آزم��ون و يا به عبارت
درستتر در صدر كنسل كردن آزمون برآمده بودند؟
از طرفي توجيه پرند عزيزي مش��اور حقوق��ي كميته ملي المپيك در
مورد قبول ش��دن تمام كانديداها چندان قانعكننده به نظر نميرسد
بخصوص كه عنوان شده كانديداها سطح استاندارد الزم را داشتهاند!
اس��تانداردهايي كه در اساسنامه بوده اس��ت! حال اين سئوال پيش
ميآيد كه اين اس��تانداردها اصوالً در چه س��طحي ب��وده كه يكي از
كانديداها قبل از آزمون سعي داشته از آن طفره برود و پس از آن اعالم
شده كه او هم با موفقيت اين آزمون را پشت سر گذاشته است!
اگرچه پرند عزيزي برخي موارد را شايعه عنوان كرده اما قاعدتاًهم او و
هم عالقهمندان به ورزش به ياد دارند روخواني متن انگليس��ي توسط
رئيس اسبق سازمان تربيتبدني كشورمان را در كنفرانس رسمي كه
شايع ش��ده بود فينگليش برايش نگاشته شده بود و چه ماجرايي بهپا
كرد!درهرحال جاي شكرش باقيست كه چنانچه هركدام از كانديداها
به زبان انگليسي درحد اس��تاندارد كميته ملي المپيك احاطه ندارند
حداقل زمان خواهند داش��ت تا اين نقيصه جبران كنند به شرط اين
كه از همت الزم برخوردار باش��ند! شايان ذكر اس��ت كه قطعاً در بين
پنج كانديدا چند نفري به زبان انگليسي مسلط هستند و شايد تسلط
همين چند نفر و البته شانس بيشتر آنان براي کسب كرسي دبيركلي
باعث شده باشد كه نتيجه آزمون همگي ،موفقيتآميز اعالم شود.

گسترش محصوالت چيني در قايقراني! تدابيري براي عقيم ماندن
ظاهرا ً قرار اس��ت دامنه محصوالت چيني در قايقراني كش��ورمان هم گس��ترش پيدا كند .طي سفري كه
حاشيههاي انتخابات
غالمرضا اميني رئيس فدراس��يون قايقراني به همراه دنيامالي به چين داش��ت و پ��س از مالقات با دبير كل
روئينگ اين كش��ور قايقرانان كش��ورمان صاحب قايقهاي جديد و همچنين مربيان جديد خواهند ش��د.
كميته ملي المپيك!
رئيس فدراس��يون اعالم كرد ك��ه ماحصل اين مالقات خريد تعدادي قايق مناس��ب ب��راي روپينگكاران
كش��ورمان ش��د و همچنين با يك مربي چين جهت هدايت تيم ملي كشورمان ،قرارداد امضاء شد كه اواخر
بهمن به ايران ميآيد .از طرفي يك مشاور چيني هم به تيم بانوان كشورمان خواهد پيوست.
اميني همچنين توافق براي برگزاري اردوهاي مش��ترك با چينيها را از ديگر برنامههاي فدراس��يونهاي
دو كش��ور برش��مرد كه ميتواند
تاثي��رات بس��يار خوب��ي ب��راي
قايقرانان كشورمان داشته باشد
چون طول برخي از اين پيستها
به  20كيلومتر ميرسد!
در هر ح��ال از آنجا ك��ه كاالهاي
چين��ي در كش��ورمان عموم��اً
مس��اوي ش��ده ب��ا كااله��اي
بيكيفي��ت اميدواري��م كيفيت
قايقه��ا و ب��ه خص��وص مربيان
چيني مانند كيفيت كاالها چيني
نباش��د و بتوانند رون��د صعودي
قايقران��ي كش��ورمان را ه��ر چه
سريعتر کنند.

امروز مجمع انتخاباتي كميته ملي المپيك برگزار ميش��ود .انتخاباتي
كه ميتوانست بس��يار پرحاش��يه باش��د اما تدابير اتخاذ شده از سوي
معدودي از رس��انهها و جريانها از اين ماجرا پيشگيري كرد .مصاحبه
حاج محمود خسروي وفا هم ميتواند تلويحاً اش��اره به همين ماجرا داشته باشد آنجا كه از رعايت شرايط
احتياط س��خن به ميان آورده و به نوعي تأييد ميكند كه اگر اقدامات پيشگيرانه نبود انتخابات به حاشيه
كشيده ميشد.
خس��روي وفا مثل هميش��ه صادقانه اظهار نظر كرده و در مورد ثبت نام براي رياست كميته ملي المپيك
ميگويد« :قطعاً كنارهگيري خواهم كرد البته زماني كه مطمئن ش��وم دكتر صالحي اميري در رأيگيري
حضور پيدا ميكنن��د .بنابراين تا روز انتخاب��ات تصميمي عجوالنه نخواهم گرفت .م��ن با كانديداتوري
براي رياس��ت كميته ملي المپيك س��عي كردهام احتياط را در نظر بگيرم تا مطمئن ش��وم تمام زمينهها
براي حضور دكتر صالحي اميري فراهم ش��ده و مش��كلي پيش نميآيد .مطمئناً من قبل از رأيگيري به
نفع ايش��ان كنار ميروم چون معتقدم با حضور دكتر صالحي امي��ري ،فرصتهاي بينالمللي كه پيش از
اين از دس��تمان ميرفت در اختيارمان قرار ميگيرد چون جايگاه گفتمان و ديپلماسي در ورزش تقويت
ميشود».
اظهارنظر حاج محمود خسروي وفا مش��خص ميكند كه احتمال اتفاقاتي ناميمون در انتخابات ميرفته
كه به شيوهاي مدبرانه از آن پيشگيري شده است در اين ميان بايد تحسين كرد جريان يا جريانهايي را كه
باعث شد اين اتفاقات عقيم بماند!
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