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مليپوش براي مسابقات آس��يايي و جهاني و المپيك صرفاً مسابقاتي است كه
س��ازمان تيمهاي ملي آنرا تائيد كند و مس��ابقات خارج از اين چارچوب مدنظر
قرار نميگيرد!
با اعالم اين موض��وع اولين و مهمترين نكتهاي كه جلبنظر ميكند اين اس��ت
كه مگر تاكنون اعزام يا اعزامهايي به مس��ابقات يا اردوهاي خارجي بدون اطالع

حل شدن مشكالت تيراندازي
با رفتن هاشمي!
مهدي مبيني سرپرس��ت فدراس��يون تيراندازي بدنبال طي شدن دوران گذار
تيراندازي و همچنين به فكر برگزارشدن مجمع انتخاباتي سالم اين فدراسيون
است .او ميگويد« :بعد از آمدنم به فدراسيون به اردوهاي تيمهاي ملي سرزدم و
مشكالت را جويا شدم .در ادامه خوابگاههاي ورزشكاران تجهيز شد ،تشك طبي
در اختيار آنان قرار گرفت غذاي مليپوشان ،منوي يك و صاحب بهترين كيفيت
شد و بصورت بهينه ارائه ميشود ».وي عنوان كرده بدنبال تغييرات نبوده چون

سازمان تيمهاي ملي و عليالخصوص شوراي برون مرزي صورت گرفته است؟
چطور چنين ماجرايي بوده و تاكنون عكسالعملي صورت نگرفته است چرا كه
بدون شك وقتي ورزشكاري در مسابقات يا اردوهاي خارجي با نام ايران حضور
مييابد مسئوليت اصلي آن برعهده فدراسيون مربوطه و به تبع آن وزارت ورزش
و جوانان است! در اين ميان قاعدتاً با بودن چنين ماجراهايي بايد خدا را شكر كرد
كه اتفاقي خاص و غيرمنتظره رخ نداده اس��ت در غير اينصورت جمع كردن آن،
كار آساني نميتوانسته باش��د! در هر حال از آنجا كه جلوي ضرر را از هر كجا كه
بگيري ،سودمند است قراردادن فعاليتهاي ورزشكاران مليپوش در چارچوبي
خاص و قانوني حتماً از الزامات هر فدراس��يوني است كه فدراسيون دووميداني
نيز با اين اقدام خود ،اين چارچوب را س��ازماندهي كرده اس��ت ،هر چند انتظار
وجود چنين چارچوبي بديهي از ابتدا وجود داشته است!

تغييراتبانظررئيسجديدبايدصورتپذيرداماسعيشدهرونداصالحمشكالت
ادامه يابد .همچنين س��عي ميشود بدهيهاي الزلو او بصورت قسطي پرداخت و
تسويه شود و در مورد اين مربي هم بايد رئيس جديد تصميم بگيرد.
قطعاً مبيني روش درس��تي را در پيش گرفته اس��ت و تا زم��ان انتخابات با ادامه
اين روند بس��ياري از اصالحات انجام خواهد ش��د .با اين وجود صحبت در مورد
خوابگاهها و غذاي ورزش��كاران و مش��كالت آنان كه البته امروز حل شده است
واقعاً جاي س��ؤال دارد! يعني واقعاً ورزش��كاران مليپوش تا وقتي كه مبيني بر
سر كار آمده از تشك طبي اس��تفاده نميكردهاند؟ يعني كجا و روي چه تشكي
خوابيدهاند؟ و آيا غذاي آنان آنق��در ،عادي بوده كه امروز به منوي يك و كيفيت
خوب تبديل شده اس��ت؟ يعني كاري را كه سرپرست فدراسيون توانسته انجام
بدهد رئيس س��ابق فدراسيون نميتوانس��ته انجام دهد يا شايد هم شرايط را به
گونهاي فراهم آوردهاند كه وي نتواند اين حداقلها را هم آورده كند؟ با مشخص
ش��دن اين ماجرا معلوم ميشود كه در حاش��يههايي كه طي يكي دو سال اخير
فدراسيون تيراندازي با آن روبرو بوده است بيشترين ضرر شامل حال تيراندازان
شده است!
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