رويدادها و نكتهها!

حساب ويژه براي حدادي و تفتيان!

 قاسم کیانی

حسن تفتيان به يك ركورد جالب توجه در ششمين مرحله از ليگ الماس در استكهلم
رسيد .او 100متر را در 10/57ثانيه دويد تا نه تنها به قهرماني برسد بلكه همين ركورد
باعث ش��ود تا او از رتبه  100جهان به رتبه  37صع��ود كند .صعودي چند  10پلهاي كه
اميدواريها را براي كسب بهترين نتيجه در بازيهاي آسيايي جاكارتاي اندونزي بيشتر
و بيش��تر ميكند .در كنار او احسان حدادي پرتابگر ديس��ك كشورمان و نايبقهرمان
المپيك لندن در مس��ابقات اخير به نتايج و ركوردهاي درخش��اني دست يافته است.
ركوردهايي كه باعث ش��ده مك ويلكنيز مربي سرش��ناس آمريكاي��ي او نه تنها اظهار
رضايت كرده بلكه متذكر ش��ود كه احس��ان حدادي روز به روز به نفر اول دنيا نزديكتر
ميش��ود .همان موضوعي كه باعث ميش��ود عالقمندان ب��ه دووميداني بيش از پيش
اميدوار ش��وند كه نه تنها ميتواند در بازيهاي آس��يايي جاكارتا ب��ه مرغوبترين مدال
دس��ت پيدا كند بلكه اميدواريه��اي فراواني براي درخش��ش در المپيك  2020نيز
خواهد داشت.
در هر حال تفتيان و حدادي ازجمله نمايندگان كش��ورمان در بازيهاي آسيايي هستند
كه با توجه به ركوردهاي اخيرشان در ليگ الماس ،از همين االن ميشود روي مدالهاي
مرغوب آنان در بازيهاي آسيايي ،حساب ويژه باز كرد!

رئيس تيراندازي براي رفع مشكالت مسئوليت پذيرفته!

نتايج درخش��ان تيراندازان در مس��ابقات جهاني مونيخ آلمان و باالتررفتن اميدواريها براي رس��يدن به س��كوهاي برتر
بازيهاي آس��يايي جاكارتاي اندونزي ،اين روزها در محافل ورزش كش��ور به گوش ميرسد و البته انتظارات را نيز باال برده
است.
در اين راستا الهه احمدي كه براي اولين بار موفق شد در تفنگ سه وضعيت به مدال طال دست پيدا كند ميگويد مشكالت
فراواني وجود دارد اما با حضور مربي خارجي ،بهعملكرد درخشانش رسيده است هر چند كه براي رسيدن به نتايج مطلوب
عالوه بر مربي خوب خيلي موارد ديگر هم بايد موجود باشد.
با اين وجود الهه احمدي اظهاراميدواري كرده كه در بازيهاي آسيايي در هر دو ماده كه شركت ميكند به مدال طال برسد.
دادگر رئيس فدراس��يون هم ب��ا ابراز رضايت از نتايج تيراندازان در مونيخ آلمان معتقد اس��ت تيراندازان با دس��تخالي و
كمترين امكانات به جنگ حريفان ميروند و بهترين مدالها را كسب ميكنند.

باالرفتن قيمت سكه و مشكل پرداخت پاداشها!

اگر چه چنين به نظر ميرس��د تبعات باال و پائينش��دن قيمت سكه در بازار به مسائل اقتصادي
بازمی گردد و مش��كالتي در اين راس��تا بوجود آمد اما گويا به تازگي اين ماجرا دامن قهرمانان
سالهاي  95و  96را گرفته است .اول خردادماه امسال مثل سالهاي گذشته در مراسمي با حضور
رئيسجمهور از قهرمانان س��الهاي  95و  96تجليل شد و حدود  25700سكه به فدراسيونهاي
مربوطه تخصيص يافت كه چك آن به فدراس��يونها داده ش��د تا از اي��ن طريق پاداش قهرمانان
پرداخت شود.
اما از آنجا كه در آن زمان قيمت س��كه يك ميليون و هش��تصد و پنجاه هزار تومان بوده در زمان
تحويل به ورزش��كاران ب��ه يك ميليون و نهصد و هفتاد هزار تومان رس��يده و پ��س از آن از مرز
دو ميليون و دویس��ت هزار تومان هم گذش��ته ،ظاهرا ًپرداخت مابهالتفاوت اين سكهها دامان
فدراس��يونها را ميگيرد كه چنانچه عملي شود با مشكل بودجه مواجه خواهند شد .البته طبق
آخرين تصميمات قرار شده كه صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان پرداخت اين تفاوت
مبلغ را پرداخت كند .حال اين س��وال پيش ميآيد كه ايا چنين ماجرايي از طرف صندوق پيش
بيني ش��ده كه امروز بتواند اين مشكل را رفع و رجوع كند يا اينكه بايد از مزاياي ساير قهرمانان و
پيشكسوتان بزند تا بتواند اين مبلغ را فراهم كند؟
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