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رويدادها و نكتهها!

مقصر عدم اعزام مليپوشان شنا و ...كيست؟!

تيمهاي شنا ،ش��يرجه و واترپلوي ردههاي سني كشورمان كه براي مسابقات ردههاي سني آس��يا خيلي خوب آماده شده و اردوهاي
مطلوبي را پشت سرگذاشته و اميدواريهاي فراواني به كسب مدالهاي رنگارنگ داشتند متأسفانه نتوانستند در اين مسابقات حضور
پيدا كنند .متوليان فدراس��يون ش��نا اعالم كردهاند كه اين اتفاق عم ً
ال به دليل عدم همكاري برخي از كشورها براي پرواز چارتري كه از
سوي فدراسيون تهيه شده بود از آسمان كشورهايشان رخ داده است .البته ظاهرا ًابتدا قرار بوده مليپوشان كشورمان از طريق مرزهاي
زميني عازم ازبكستان محل برگزاري مسابقات شوند كه به دليل ناامن بودن اين مسير ،اين ماجرا منتفي شده است و عالوه بر آن پيش
از اين نيز بليطهايي از س��وي فدراسيون شنا براي مليپوشان كشورمان از طريق پروازهايي تهيه شده بودند بنا به داليلي مورد موافقت
مس��ئولين قرار نگرفت و ماجرا به پرواز چارتر و نهايتاً لغو س��فر مليپوشان رسيد! حال اين س��ؤال پيش ميآيد كه به واقع در اين ماجرا
آيا فقط كش��ورهايي كه اجازه پرواز برفراز كشورش��ان را ندادهاند مقصر هستند يا كوتاهيهايي نيز از سوي متوليان ورزش و همينطور
متوليان فدراسيون شنا هم صورت گرفته است؟ آيا به واقع اين ماجرا قابل پيشگيري نبوده است و برخي ديگر از كشورها و يا شايد هم
كش��ور ميزبان آنچنان برنامهريزي كرده بودند تا تيمهاي ايران به اين مسابقات نرسند؟ بايد قبول كرد اين مورد آخري چندان منطقي
به نظر نميرسد!

مدالهاي ارزشمند اما تأسفآور قايقراني!

كماهميتي فدراسيون روستايي ،عشايري!
بيس��تم شهريور گذشت و از انتخابات فدراسيون ورزشهاي روستايي ،عشايري و بومي و محلي خبري نشد
هرچند كه پيش از اين اعالم ش��ده بود انتخابات اين فدراسيون  20اين ماه برگزار ميشود و از سوي معاونت
ورزش همگاني به غالمرضا جعفري سرپرس��ت فدراسيون هم اطال ع داده ش��ده بود و وي هم اطالعرساني
كرده بود اما فقط يك روز قبل از اين تاريخ اعالم ش��د انتخابات در اين تاريخ لغو و به س��وم مهر موكول شده،
خبري كه البته فدراسيون مربوطه معتقد است كه فدراسيون در زمينه اعالم آن مسئوليتي نداشته است.
در هرحال لغو انتخابات يك فدراسيون و موكول شدن آن به تاريخي ديگر در ورزش كشور ما نه تنها بيسابقه
بلكه بس��يار هم تكرار شده است اما آنچه بيسابقه اس��ت اعالم تغيير تاريخ انتخابات فقط يكي دو روز قبل از
تاريخ اعالمي اولي بوده اس��ت آن هم بدون مطرح ش��دن هيچ دليل براي آن تا اين س��ؤال پيش آيد كه نكند
فدراسيون ورزشهاي روستايي و عشايري از نظر وزارت ورزش اهميتي همسنگ ساير فدراسيونها نداشته
كه چنين اتفاقي رخ دادهاست در غير اينصورت حداقل چند روز قبل از انتخابات و با ارائه پارهاي داليل بايد
اين ماجرا مطرح ميشد!

قايقرانان روئينگي كشورمان در مس��ابقات آسيايي مدالهاي خوش رنگي صيد كردند .مدالهايي كه همه
را خوش��حال كرده اما بعد از اين نتايج مطرح شدن استفاده از قايقهاي قرضي كشورهايي نظير هند و كويت
ك��ه به جهت بهتر بودن از قايقهاي خودي عامل موفقيت در فينال بوده اس��ت واقعا جاي افس��وس دارد! به
واقع براي اينكه به قابليتهاي خود دس��ت پيدا كنيم بايد دست به دامان كش��ورهاي ديگر بشويم و از آنان
قايق قرض بگيريم؟ آيا اين تحقير ورزش و ورزش��كاران كشورمان نيس��ت؟چرا بايد با قايقهاي سال 86كه
س��نگين هستند در مسابقات شركت كنيم و در فينال دس��ت نياز ـ البته شايد كلمهاي مناسبتر هم بتوان
استفاده كرد كه شرمآور است ـ به س��وي هنديها و كويتيها دراز كنيم؟! واقعاً حد و انداازههاي ما ايرانيها
به اين حد رسيده است؟ فقط ميتوان گفت اگر چه كسب چنين مدالهاي ارزشمند است اما در اين شرايط
براي ورزش و ورزشكاران ايراني ،تأسفبار است! واقعاً نگاه آسياييها و جهانيان در چنين شرايطي به ورش و
ورزشكاران ايراني چه خواهد بود؟! آيا قرار گرفتن در چنين شرايطي به خودمان بياحترامي نكردهايم؟!

پيشدستي كميته ملي المپيك نسبت به وزارتخانه!
رضا عليپور س��نگنورد برجسته كش��ورمان كه تا به امروز فكر ميكرديم در جهان شناخته شده تر باشد تا در
نظر متوليان ورزش كش��ورمان باالخره پاداشي از سوي كميته ملي المپيك دريافت كرد پاداشي كه با توجه
به مصاحبههاي س��نگنوردان كشورمان طي يكساله اخير البته گوشهاي از هزينههاي فقط يكي از سفرهاي
اين سنگنوردان ميشود كه پيشتر بهصورت شخصي تأمين ميشد .مبلغ  10ميليون تومان كه البته چندان
دس��ت و دلبازانه نيس��ت اما همينكه باالخره پس از چندين و چند بار مطرح ش��دن مشكالت سنگنوردان
اين قدم كوچك برداشته ش��د ميتوان اميدوار بود كه متوليان ورزش كش��ورمان از اين به بعد سنگنوردان
هم نگاهي مش��ابه ساير ورزشها داشته باش��ند .در اين ميان اما بايد يك امتياز به كميته ملي المپيك نسبت
به وزارت ورزش داد و آن هم پيشدس��تي در اين اقدام اس��ت .به ياد داريم كه وزي��ر ورزش و جوانان در زمان
رأي اعتماد گرفتن از مجلس ش��وراي اسالمي طي سخنانی به ورزشهايي اشاره كرد كه غير از چهار ورزش
مدالآور المپيك ميتوانند مدالآور باشند كه يكي از اين ورزشها سنگنوردي بود .در همان زمان ،در همین
صفحات با استناد به صحبتهاي دكتر سلطانيفر نوشتيم كه چنين انتظاري ميطلبد كمكهاي متوليان
ورزش كش��و را به س��نگنوردان! در اين ميان ظاهرا ًاين مطالب مورد توجه متوليان قرار گرفت اما از س��وي
كميته ملي المپيك نه وزارت ورزش و جوانان حال حداقل ميتوان انتظار داش��ت كه در رقابت با اين حركت
كميته المپيك ،وزارت ورزش کمکهای بيشتري از سنگنوردان داشته باشد تا از قافله عقب نماند؟
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