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دكتر س��لطاني فر براي جلب حمايت بيشتر رئيس  جمهوري در 
راس��تاي صدور مجوز براي حضور بانوان در ورزشگاه ها، گزارشي 
مبسوط و مفصل با اش��اره به كليه محاس��ني كه چنين حركتي 
خواهد داشت و همچنين با اش��اره به حضور پرشور خانواده ها در 
ورزش��گاه آزادي تهران براي ديدن بازي ايران � پرتغال و ايران � 
اس��پانيا ارائه كرد كه در آن به تمام جوانب ماجرا و همكاري هاي 
ارگان هاي مختلف براي به انجام رس��يدن اين موضوع نيز اشاره 
ش��ده بود.گزارش��ي دقيق و مفصل كه اّما پاس��خ كوت��اه رئيس 

جمهوري را در برخي از خبرگزاري ها به همراه داشت.
دكتر روحاني در پاس��خ گفت��ه: »اين حضور به نحو مناس��ب و با 

همكاري وزارت كشور، ادامه يابد.«
به اي��ن ترتيب و با توجه به اين پاس��خ كوتاه و البت��ه كلي، خيلي 
مش��خص نيس��ت كه باالخره قرار اس��ت حكم حضور بانوان در 
ورزشگاه ها، صادر ش��ود يا باز هم مشكالتی وجود خواهد داشت! 
نكت��ه جالب ماجرا اين اس��ت كه دكتر س��لطاني فر در حالي اين 
گزارش را به رئيس جمهوري ارائ��ه داده كه پيش از اين داورزني 
معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش اعالم كرده بود زيرساخت ها 

براي حضور بانوان آماده نيست!
آيا تا به امروز اين زيرساخت ها آماده شده است يا دكتر سلطاني فر 
فارغ از اظهارنظر چندي پيش معاون خود، چنين اقدامي صورت 

داده است.

خبر تعليق رئيس فدراس��يون جهاني ش��طرنج براي هر كشوری كه 
خوب نباش��د قطعاً براي فدراسيون شطرنج ايران، خبر ناخوشايندي 
نيست! با توجه به بدهي فدراسيون شطرنج ايران به فدراسيون جهاني 
ش��رايط آماده بود تا فدراس��يون جهاني مترصد تعليق فدراس��يون 
شطرنج باش��د اّما به يكباره رئيس فدراس��يون جهاني خودش با 18 
ماه تعليق بدليل آنچه كه نقض قوانين اخالقي عنوان مي ش��ود، روبرو 
شده است. اين در حالي است كه انتخابات رياست فدراسيون جهاني 
ش��طرنج ش��هريورماه برگزار مي ش��ود و با اين اوصاف قاعدتاً شانس 
حضور مجدد ايليوثرنيوف رئيس تعليق ش��ده في��ده، به حداقل می 
رس��د.در اين ميان اّما شايد خوش��حال ترين فدراسيون، فدراسيون 
شطرنج ايران باش��د كه با تعليق رئيس فيده، تعليق احتمالي شطرنج 
ايران بابت بدهكاري نيز به حداقل رسيد و تحت الشعاع تعليق رئيس 

فدراسيون جهاني قرار خواهد گرفت.

خبر خوش تعليق رئيس فيده براي شطرنجي ها!

در چهاردهمين دوره المپياد دانش��جويان دختر و پسر كش��ورمان 4100 دانشجو حاضر خواهند بود. اين 
مس��ابقات به ميزباني اداره كل تربيت بدني وزارت علوم در شيراز برگزار مي شود و دانشجويان در رشته هاي 

مختلف رقابت خواهند داشت. 
ش��كي نيست كه المپياد ورزشي دانش��جويان، رويدادي مهم براي دانش��جويان به حساب مي آيد كه پس 
از برگزاري هر دورة، ورزش��كاران دانش��جو لحظه شماري مي كنند تا دوره بعدي ش��روع شود. با اين احوال 
به واقع بازده اصلي اين المپياد به غير از دورهم جمع ش��دن دانش��جويان ورزش��كار سراسر كشور و رقابتي 
چن��د روزه، چه نتيجه مهم ديگري دارد؟  ش��كي نيس��ت كه يك��ي از اهداف مهم حض��ور در اين رقابت ها، 
شناس��ايي بهترين هاي رش��ته هاي مختلف براي حضور در تيم منتخب دانشجويان ايران كه به اشتباه تيم 

ملي دانشجويان ناميده مي  شود، خواهد بود. اما آيا به واقع اين هدف محقق مي  شود؟
با گذري بر تركيب تيم هاي منتخب دانش��جويان اعزامي رشته هاي مختلف كشورمان به رقابت ها مختلف 

جهاني و حتي يونيورسياد جهاني دانشجويان، مشخص مي شود كه پاسخ اين سؤال، منفي است. 
با تمهيداتي ك��ه وزارت علوم به عمل مي آورد عمدتاً مداركي براي ملي پوش��ان رش��ته هاي مختلف تهيه 
مي  شود و عموماً اعضاي تيم هاي منتخب دانش��جويان ايران در مسابقات برون مرزي معتبر، اعضاي اصلي 
تيم هاي ملي رش��ته هاي مختلف هس��تند و نه دانش��جوياني كه در المپياد ورزش��ي داخل كشور شركت 

مي كنند!
بنابراين اگرچه برگزاري المپياد دانشجويان در داخل كشور امري قابل تحسين است اما وقتي به طور كامل 
قابل قبول خواهد بود كه منتخب همين دانشجويان به مسابقات برون مرزي و يونيورسياد جهاني و آسيايي 

اعزام شوند نه اين  كه حق آنان ناديده گرفته شود!

المپياد دانشجويان با فاصله از هدف اصلي!

گزارش مفصل وزير ورزش و پاسخ كوتاه رئيس جمهوري!

بانوان 
مجوز 
حضور

 مي گيرند؟!


