رويدادها و نكتهها!
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جودو پشت كوراش!

حتماً عالقهمندان به ورزش به خصوص ورزشهاي رزمي به خاطر دارند آن روزي را كه كوراش در حال به رس��ميت ش��ناخته
ش��دن در جهان بود .در آن زمان بس��ياري معتقد بودند كه كوراش برگرفته از جودو است و برخي از قهرمانان جودو ،جذب اين
ورزش شدند.
ً
اما چه كس��ي در آن زمان فكر ميكرد كه كوراش روزي بتواند به راحتي از جودو پيش��ي بگيرد .كوراش كه عمال ميتوان گفت
متولد شدنش از بطن جودو بود.
با اين حال اين اتفاق افتاده اس��ت و در حالي كه جودو حال و روز خوش��ي ندارد كوراش س��كوهاي جهاني كس��ب ميكند .در
مس��ابقات گرنداسلم جودو ،تيم جودوي كشورمان خيلي زود حذف ش��د .ظاهرا ًاين حذف پيش از چند دقيقه طول نكشيده
است .اما در مقابل كوراش كشورمان در مسابقات تقريباً همزمان در همان روز اول به دو مدال نقره و برنز ميرسد! نكتهاي قابل
تأمل كه بايد مورد بررسي و موشكافي دقيق قرار بگيرد!

دليل عدم امضاي يك تفاهمنامه!

طي جلسهاي كه محمدرضا دهخدا رئيس فدراسيون ورزشهاي ملي دانشگاهي با دادگر رئيس فدراسيون تيراندازي داشته
مقرر شده كه پس از بررسيهاي الزم مقدمات امضاي تفاهمنامه بين دو فدراسيون ،فراهم شود.
در اين جلس��ه در مورد ترويج تيراندازي در دانشگاهها ،توجه به زيرس��اختها ،تأمين تجهيزات ،حضور در رويدادها و توجه به
مقوله آموزش ،بحث و تبادلنظر شده است.
ب��ا اين وجود چنين جلس��اتي با هدف امضا تفاهمنامه صورت ميگيرد اما اينكه عنوان ش��ده اين ماجرا نياز به بررس��يهاي
بيش��تر دارد  ،شايد ريشه در جايي ديگر داشته باش��د و آن هم عدم اعتماد به اينكه دادگر رئيس فدراسيون تيراندازي هست
يا نيست؟!
باالخره طبق آخرين اخباري كه همواره شنيده ميش��ود ظاهرا ًكماكان مهدي هاشمي رئيس رسمي فدراسيون تيراندازي
اس��ت و اين موضوع مورد تأييد فدراسيون جهاني نيز هست .حال چگونه اين ماجرا قرار است حل شود اهللاعلم بهخصوص كه
پاي ديوان عدالت اداري هم وسط است!

دقت مثالزدني كميته ملي المپيك!
هفته گذش��ته طرحي كه قرار بود روي تيشرتهاي اهدايي به تماشاچيان ايراني در آمريكا براي حمايت وزنهبرداران اهدا شود،
كلي سروصدا كرد .طرحي كه در آن جاي بعضی استانها خالي بود .اين طرح ظاهرا ًبه تأييد كميته ملي المپيك هم رسيده بود اما
خوشبختانه با حضور بهموقع مردم اين طرح اصالح شد .بله با حضور به موقع مردم نه مسئولين كميته ملي المپيك!
ب اس��ت كه از سوي كميته ملي المپيك اعالم ش��د كه اين طرح از سوي حافظ منافع ايران در آمريكا به كميته ملي المپيك
جال 
كشورمان ارسال شده و كميته ملي المپيك آن را تاييد كرده است و در اينستاگرام به نمايش گذاشته است .جائيكه البته مردم
بالفاصله به ميدان آمده و خواس��تار تصحيح شدهاند .واقعاً بايد خسته نباش��يد گفت به متوليان كميته ملي المپيك كه اينقدر
دقت و توجه را معطوف اموري با اين اهميت ميكنند!

 300خبرنگار چيني با كدام كيفيت؟!
قرار است  300خبرنگار چيني بازيهاي آسيايي جاكارتاي اندونزي  2018را پوشش بدهند.
قطعاً هيچكدام ديگر از كشورها ،اين تعداد خبرنگار را اعزام نخواهند كرد.

به نظر ميرس��د چينيها عزم خود را جزم كردهاند تا در تولیدي انبوه همهچيز گوي سبقت را
از سايرين بربايند.
از توليد و صدور انبوه اجناس و كاالها و خودرو و محصوالت كش��اورزي بگير تا صدور بيشترين
مهندسان و ...به اقصينقاط جهان .اينبارهم كه با  300خبرنگار ركوردار خبررسانی بازيهاي
آس��يايي خواهند بود .با اين حال اميدواريم كيفيت خبرنگاران و نحوه خبررساني آنان در اين
رقابتهاي مشابه كيفيت كاالهاي چيني نباشد!
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