
کش�تي ام�روز 
سعيد احمديان

    گزارش
رئيس جديدش 
را می شناس�د، 
آن هم پس از 9 ماه بالتکليفي که با استعفاي 
رس�ول خادم آغاز ش�د تا امروز ب�ا برگزاري 
مجمع انتخاباتي فدراسيون کشتي تکليف آن 
مشخص شود. همين است که ظهر امروز همه 
نگاه اهالي کش�تي به س�الن قاس�م فارسي 
آکادمي ملي المپيک، مجموعه انقالب تهران 
اس�ت. مح�ل برگ�زاري مجم�ع انتخابات�ي 
فدراسيون کش�تي که قرار است از جانشين 
رسول خادم رونمايي شود و براي چهار سال 
پش�ت مي�ز مديري�ت کش�تي بنش�يند.

يک سال و نيم پس از آخرين انتخابات فدراسيون 
کشتي، اهالي اين رشته چند ماهي است آماده 
برگزاري يک انتخابات ديگر شده اند. 28 آبان 96 
بود که آخرين مجمع انتخاباتي کش��تي برگزار 
شد و رسول خادم با کس��ب 40 رأی از 40 رأی 
مأخوذه و صددرصد آرا براي چهار سال ديگر به 
عنوان رئيس فدراسيون کشتي انتخاب شد. دوره 
دوم حضور خادم در کشتي اما به پايان نرسيد و او 
يک سال بعد در آبان 97 پس از اختالف با وزارت 
ورزش از رياست فدراسيون کشتي استعفا داد و 
رفت. استعفايي که برخالف استعفاي اوليه اش 
در اسفند 96 که منجر به بازگشتش در فروردين 
97 شد، اين بار جدي بود تا خادم راه ميانجيگري 

و بازگشت دوباره را ببندد.
با وجود رفتن خادم اما حرکت الک پشتی وزارت 

ورزش براي مهيا کردن شرايط برگزاري مجمع 
انتخاباتي س��بب ش��د انتظارها براي برگزاري 
انتخابات کش��تي طوالني شود. مس��ئله ای که 
نگرانی های زي��ادي را در بين اهالي کش��تي به 
وج��ود آورد تا از مربي��ان و قهرمان��ان گرفته تا 
پيشکسوتان نس��بت به تأخير در تعيين تکليف 
کشتي، آن هم در فاصله يک سال مانده به المپيک 
توکيو گاليه کنند. البته طوالني شدن روند اعالم 
احراز صالحيت ها توسط نهادهاي نظارتي يکي 
از مسائلي بود که سبب شد انتخابات کشتي به 
تعويق بيفتد. با اين حال با فشار اتحاديه جهاني 
کشتي که خواهان مشخص شدن رئيس جديد 
کشتي بود، وزارت ورزش 26 تير را به عنوان روز 

برگزاري مجمع انتخاباتي اعالم کرد.
   جنجال احراز صالحيت ها

با وجود مش��خص ش��دن تاريخ انتخابات، احراز 
صالحيت ها ش��ايد در هيچ انتخابات ورزش��ي تا 
امروز مانند انتخابات کشتي حاشيه نداشته است. 
در حال��ي وزارت ورزش، تاري��خ برگزاري مجمع 
انتخاباتي را مشخص کرد که شايعاتي درباره عدم 
احراز صالحيت س��ه نامزد شاخص کشتي يعني 
اميررضا خادم، عليرضا دبي��ر و عباس جديدي، 
حاشيه های انتخابات را کليد زد تا جنجال هايی که 
پيش از اين حول محور تأخير در برگزاري مجمع 
بود، اين بار به موضوع صالحيت ها کش��يده شود. 
پروس��ه احراز صالحيت ها مدت زيادی به طول 
انجاميد و در نهايت در نوبت اول تنها شش نفر از 
سوی مراجع ذی صالح تأييد شدند که نام حميد 

بنی تميم، جاسم اميری، سيداصغر آزوره، علی اکبر 
جيره سرايی، عبدالمهدی نصيرزاده و محمدرضا 
صالحی در اين ليست ديده   می شد تا شايعه عدم 

احراز صالحيت سه قهرمان کشتي تأييد شود.
با وجود مح��رز نش��دن صالحي��ت نامزدهای 
شاخص، فدراسيون کشتي اعالم کرد که تا شب 
انتخابات منتظر احراز صالحيت ه��ا می ماند تا 
در صورتي که صالحيت خ��ادم، جديدي و دبير 
محرز شد، آنها مجوز حضور در انتخابات کشتي را 
بگيرند. با اين حال شامگاه دوشنبه بود که با اعالم 
فدراسيون کش��تي، عليرضا دبير توانست مجوز 
حضور در انتخابات را بگيرد، اما خادم و جديدي 
همچنان پش��ت در مجمع انتخاباتي فدراسيون 

کشتي باقي مانده اند.
البته در حالی برخي رس��انه ها مدعي هس��تند 
صالحيت دبير احراز ش��ده که گفته می ش��ود 
نهاده��اي نظارت��ي درب��اره دبي��ر اظهارنظري 
نداش��ته اند و عدم اح��راز صالحي��ت او به قوت 
خودش باقي اس��ت. ش��نيده می ش��ود مسعود 
س��لطاني فر پس از رايزني مس��ئوالن ورزش با 
جهانگيري در حاشيه جلسه هيئت دولت، دستور 
داده که نام دبير به ليس��ت نامزدهاي انتخابات 
روز چهارشنبه اضافه ش��ود. حاال با اضافه شدن 
دبير انتخابات فدراس��يون کشتي سمت وسوی 
جديدي گرفته است و به نظر می رسد معادالت 

اين انتخابات به سختي رقم خواهد خورد.
   مثلث پرشانس انتخابات کشتي

با تمام اين تفاس��ير س��رانجام امروز ش��مارش 

معکوس اهالي کش��تي براي برگ��زاري مجمع 
انتخابات��ي به پايان می رس��د و ب��ا رأی اعضاي 
مجمع، رئيس جديد کش��تي مشخص می شود. 
با اضافه ش��دن دبي��ر گفته می ش��ود او در کنار 
بني تميم و نصيرزاده شانس بيشتري نسبت به 
بقيه نامزدها براي رسيدن به رياست فدراسيون 
کشتي دارد. گفته می شود دبير حمايت برخي از 
قهرمانان کش��تي را دارد و با توجه به استفاده از 
عوامل رسانه ای در ماه های اخير تالش زيادي را 
براي گرفتن رأی مثبت اعضاي مجمع انجام داده 
است. با اين حال به نظر می رسد کشتي در صورت 
انتخاب دبير با توجه به احراز نشدن صالحيتش 
توس��ط نهادهاي نظارتي ب��ا چالش های زيادي 
مواجه شود، به خصوص که صالحي اميري، رئيس 
کميته ملي المپيک پيش از اين هشدار داده بود 
که در صورت انتخاب رئيسي که تأييد نهادهاي 
نظارتي را نداش��ته باشد، فدراس��يون مربوط با 

چالش های سختي روبه رو می شود.
بني تميم هم در زمان حضور خادم، نايب رئيس 
فدراسيون کش��تي بود، از نامزدهاي نزديک به 
رس��ول خادم، رئيس س��ابق فدراسيون کشتي 
است. او از ديگر نامزدهاي ش��انس دار انتخابات 
امروز است. عالوه بر اين گفته می شود نصيرزاده 
نامزد کرماني انتخابات کشتي که در حال حاضر 
مديرکل تربيت بدني دانشگاه پيام نور است نيز 
از ديگر نامزدهايي است که با توجه به حمايت از 
سوي برخي نهادها، از شانس زيادی برای رياست 

فدراسيون کشتی برخوردار است.

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5701چهار ش��نبه 26 تی��ر 1398 | 14 ذی القعده 1440 |

مربيان معترض، ورزشگاه هاي ناآماده
ليگ برتر پشت درهاي بسته!

تأخير در قرعه کشی مسابقات ليگ برتر فوتبال و مشخص نبودن زمان 
دقيق شروع فصل جديد رقابت ها، اعتراض و سردرگمی باشگاه ها و مربيان 
را به دنبال داشته است. در حالی که هنوز نواقص ورزشگاه ها برطرف نشده  
سازمان ليگ ديروز در بيانيه ای  به استان هايی که تيم ليگ برتری دارند 
هشدار داده در صورت برطرف نش��دن نواقص، بازی های خانگی شان در 

استان های همجوار برگزار خواهد شد!
در اين بيانيه آمده اس��ت: »با توجه به مصوبات ش��ورای تأمي��ن و الزامات 
کنفدراسيون فوتبال آسيا درباره موارد مربوط به ورزشگاه های  ميزبان ليگ 
برتر، مباحث مربوطه به استحضار استاندارانی که استانشان دارای نماينده در 
ليگ برتر است، رسيده است. در صورتی که موارد مدنظر ميزبانی مسابقات در 
آن دسته از ورزشگاه هايی که الزامات در آنها اعمال نشده مهيا نشده باشد، اين 
ورزشگاه ها نمی توانند ميزبان مسابقات باشند و بازی هايشان تا اطالع ثانوی 

در استان های همجوار و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.«
   تعويق طوالنی

طبق برنامه ريزی اوليه قرار بود سازمان ليگ 10 تيرماه قرعه کشی بازی های 
فصل جديد را برگزار کند و مس��ابقات هم از 10 مرداد استارت بخورد، اما 
بحث مهيا نبودن شرايط موجب شد قرعه کشی تا اطالع ثانوی به تعويق 
بيفتد. فدراسيون و س��ازمان ليگ برای فصل جديد ضوابط جديدی را در 
نظر گرفته اند و از باش��گاه ها خواسته اند هرچه س��ريع تر تغييرات الزم را 
برای برگزاری مس��ابقات اعمال کنند. راه اندازی و استقرار سيستم بليت 
الکترونيک، نصب گيت های ورودی، ش��ماره دار شدن صندلی ها، تجهيز 
ورزشگاه به سيستم اتاق کنترل و دوربين های مداربسته از مبادی ورودی 
تا س��کوها و همچنين جدا س��ازی و تفکيک فضاهای بيرونی تا سکوها و 
مسيرهای تردد تماشاگران مهمان، ميزبان و عوامل اجرايی از جمله مواردی 
است که مسئوالن فوتبال اصرار زيادی روی اجرايی شدن آنها دارند. پس از 
اتفاقات تلخی که در چند بازی آخر ليگ و همچنين فينال جام حذفی رخ 
داد، انتقادهای زيادی از فدراسيون و سازمان ليگ بابت سوءمديريت ها شد. 
به همين خاطر است که تاج و همکارانش تا اينجا برای جلوگيری از تکرار 

حواشی گذشته قصد کوتاه آمدن از استانداردهای بين المللی را ندارند. 
   خبری از تغييرات نيست

از آنجا که فراهم کردن خواسته های سازمان ليگ برای فصل جديد فراتر از 
حد توانايی باشگاه هاست در برخی از ورزشگاه ها فعاًل هيچ خبری از اعمال 
تغييرات نيست. با توجه به جلساتی که تاکنون برای رفع مشکالت ورزشگاه ها 
برگزار شده، 10 ورزشگاه؛ آزادی تهران، شهر قدس، تختی آبادان، فوالد اهواز، 
امام رضای مشهد، غدير اهواز، نقش جهان، فوالدشهر و بوشهر با رعايت نصب 
گيت های ورودی مش��کلی برای برگزاری ليگ برتر نخواهند داشت، اما به 
گفته داورزنی معاون وزير ورزش، ورزشگاه های سيرجان، قائمشهر، ثامن 
مشهد، جم بوشهر، مسجدسليمان و شهيد باهنر کرمان شرايط الزم را برای 
ميزبانی بازی های ليگ ندارند. البته به گفته داورزنی مسئوالن اين شهرها تا 
پنجم مرداد فرصت دارند که نواقص الزم را برطرف کنند، در غير اين صورت 

مسئوليت از دست رفتن ميزبانی آنها برعهده خودشان خواهد بود.
   گاليه همه تيم ها 

بحث استانداردسازی و برطرف کردن نواقص باعث شده هنوز زمان دقيقی 
برای برگزاری مراسم قرعه کش��ی ليگ اعالم نشود و همين مسئله تيم ها و 
مربيانشان را نيز سردرگم کرده است. يحيی گل محمدی، سرمربی پديده 
اخيراً از بی تفاوتی فدراسيون نسبت به باشگاه ها انتقاد کرده و از اينکه باشگاه ها 
را نسبت به تعويق قرعه کشی و شروع ليگ مطلع نکرده اند، گاليه کرده است. 
البته گل محمدی تنها مربی منتقد سازمان ليگ نيست. سرمربی تيم پيکان 
نيز از اينکه هيچ کدام از تيم ها تکليف خود را برای آينده نمی دانند، شاکی است. 
حسين فرکی که تيمش اردوی پيش فصل خود را در ايران برگزار می کند، در 
گفت وگويی راديويی به تعويق شروع ليگ اعتراض کرد و گفت: »اين مسئله نه 
تنها برای تيم ما، بلکه برای همه تيم ها سردرگمی به وجود آورده است و تا اين 
لحظه کسی نمی داند که ليگ چه زمانی آغاز خواهد شد. پيش از اين صحبت 
از شروع ليگ در 10 مرداد بود، اما االن از 20 مرداد صحبت می شود، موضوعی 
که مربيان را دچار سردرگمی کرده است. ما می خواستيم تمريناتمان را از 20 
خرداد شروع کنيم، اما از اول تير استارت زديم و در ادامه بازی های تدارکاتی 
هم انجام داديم. هفته آينده راهی ش��هر بروجرد خواهيم ش��د تا دو بازی 
تدارکاتی ديگر برگزار کنيم. هر سال ليگ از پنجم تا دهم مرداد آغاز  می شد، 
اما حاال اگر عقب هم بيفتد ما پيش بينی هايی در اين خصوص انجام داده ايم. 
در حال حاضر برخی از تيم ها در خارج از کشور اردو زده اند و همانطور که گفتم 

اين مسائل و مشکالت برای همه تيم هاست.«

مجمع انتخاباتي فدراسيون کشتي امروز برگزار می شود

رونمايي از رئيس جديد کشتی
فريدون حسن

شرط پاريسي ها براي جدايي نيمار
نشريه »ميرر« انگليس خبر داد که باش��گاه پاری سن ژرمن يک شرط برای 
جدايی نيمار، ستاره برزيلی اش گذاشت. نيمار روز گذشته با مسئوالن باشگاه 
پاريسی جلس��ه ای برگزار کرد و در نهايت نيز قرار ش��د در صورت رسيدن 
پيشنهاد مناسب پاری سن ژرمن اجازه خروج نيمار را بدهد. مسئوالن باشگاه 
پاری سن ژرمن خواستار برگرداندن 222 ميليون يورو پرداختی شان شدند. 
نيمار در سال 2017 با مبلغ 222 ميليون يورو از بارسلونا به پاری سن ژرمن آمد. 
جدايی نيمار از جمع پاريسی ها از ماه گذشته سوژه رسانه های دنيا شده است و 

از سوی باشگاه بارسلونا و رئال مادريد نيز مورد توجه قرار گرفته است.

بازگشت بيل به تاتنهام
روزنامه مارکا، چاپ مادريد در گزارشی به موضوع جدی شدن انگيزه  باشگاه 
تاتنهام به خريد گرت بيل اشاره کرد. بيل در س��ال های 2007 تا 2013 
نزد هاتسپر بازی کرد و حتی در دو فصل، عنوان بهترين بازيکن ليگ را به 
خود اختصاص داد. با توجه به اين نکته که زين الدين زيدان، سرمربی تيم 
کهکشانی برای فصل آينده روی حضور چنين ستاره ای حساب نمی کند، وی 
نيز از همکاری مجدد با تيم بريتانيايی استقبال کرده است. البته در راه تحقق 
چنين انتقالی، تاتنهام حداکثر می تواند 60 ميليون يورو سرمايه گذاری کند. 
موضوعی که شايد مانعی محکم برای بازگشت او به جمع هاتسپری ها باشد. 
از طرفی پرداخت دستمزد 17 ميليون يورويی رئالی ها در سال،  در توان اين 

تيم ليگ برتری نيست. گرت بيل تا سال 2022 با رئال قرارداد دارد.

اردوي خارجي يا تبعيض عينی؟
تبعيض در برپايي اردوهاي خارجي بين تيم های باشگاهي آخرين هنر 
فدراسيون فوتبال پيش از شروع رقابت های ليگ برتر بوده است، آن هم 
در حالي که فدراسيون از باشگاه ها خواسته بود به لحاظ شرايط اقتصادي 
حاکم بر کشور و به منظور صرفه جويی و عدم خروج ارز از کشور، اردوهاي 
خود را در داخ��ل برگزار کنند. در اين ميان اما انتش��ار تصاوير بعضي از 
تيم های هميشه بدهکار، پرمدعا و عزيزکرده فدراسيون در اردوی ترکيه 
ثابت کرد که  آنها مثل سال های قبل هر کاری دلشان خواست کردند و 
با دهن کجی روشن به مردم و مسئوالن راهي اردوهاي بی کيفيت خارج 
شدند تا با اين حرکت صداي همه را درآورند. حسين فرکي، سرمربي تيم 
پيکان يکي از اين معترضان است که می گويد: »شرايط اقتصادی کشور 
خوب نيست و ما می خواستيم از اين وضعيت تبعيت کنيم، حتی تيم های 
شهرستانی که به تهران می آيند شايد بيش��تر از اردوی خارج از کشور 
هزينه کنند، چراکه هزينه ها باال رفته است. در اين بين برخی از باشگاه ها 
رعايت نمی کنند و اين تبعيض می شود. حاال اسم آن سليقه است يا قانون 

نمی دانم، چراکه ما نه سليقه را اجرا می کنيم و نه به قانون پايبنديم.«

 وزارت در تأخير برگزاری
 انتخابات واليبال مسئول است

بالتکليفی ه��ر مجموعه مديريت��ی را با 
مش��کل مواجه می کند. بدون ش��ک در 
مجموعه ای  که نفر اول خود را بشناسد و 
همه ارکان وظايفش را بداند، ديگر اجباری 
به اجرای برنامه های قبلی نيست. از طرفی 
نبايد فرام��وش کرد ک��ه واليب��ال ايران 
رقابت های حس��اس زيادی پيش رو دارد 
که الزمه موفقيت در آن مش��خص بودن 
مديريت فدراسيون است. قطعاً اگر رئيس 
باشد کارها بهتر انجام می شود. با اين حال قبل از شروع ليگ ملت ها برای 
آنکه تيم تحت تأثير انتخابات قرار نگيرد و ميزبانی دو اس��تان با مشکل 
مواجه نشود، برگزاری مجمع انتخاباتی به تعويق افتاد که می توان گفت 
اين تصميم منطقی بود، ولی حاال مسابقات ليگ  ملت ها به پايان رسيده 
و ديگر دليلی برای تعويق وجود ندارد. متأسفانه مسئوالن اشاره ای  به اين 
قضيه نمی کنند در حالی که قرار بود پروسه ثبت نام از کانديداها بعد از 
ليگ ملت ها آغاز شود، اما تاکنون از اين ثبت نام خبری نشده است. قرار 
است فردا مجمع عمومی برگزار شود، آن هم در شرايطی که فدراسيون 
هنوز با سرپرست اداره می ش��ود. هيچ کس علت تأخير برگزاری مجمع 
انتخاباتی را نمی داند و وزارت در قبال اين تأخير مس��ئول است. ضمن 
اينکه مدت زمان سرپرستی داوری نيز به پايان رسيده و معلوم نيست که 
طبق آيين نامه می توان مدت زمان سرپرستی وی را تمديد کرد يا نه. قطعاً 
تأخير در برگزاری مجمع انتخاباتی به ضرر واليبال تمام خواهد شد. اگرچه 
تيم ملی طبق برنامه های قبلی پيش می رود، تمرين می کند، اردو می رود 
و به مسابقات اعزام می شود، ولی باز هم بالتکليفی مديريتی به سود تيم 
ملی نخواهد بود. برگزاری مجمع انتخاباتی بايد بر مسائل ديگر ارجحيت 
داشته باشد. مهم اس��ت که هرچه سريع تر رئيس جديد انتخاب شود تا 
تکليف اعضای هيئت رئيسه و کميته ها نيز مشخص شود. در اين صورت 

فدراسيون و مديرانش منسجم تر از قبل می توانند کارها را پيش ببرند.

محمود افشار دوست

 کارشناس واليبال

شیوا نوروزی

در همه اوزان شانس کسب مدال طال داريم
کسب نتايج درخشان در چند دوره      چهره
اخير کاراته وان توقعات را از تيم ملی 
باال برده، به طوری که ح��اال انتظار م��ی رود کاروان اعزامی به 
مسابقات قهرمانی آس��يا با دست پر و کس��ب سهميه المپيک 
بازگردد.  انتظاری که البته هروی، سرمربی تيم ملی کاراته نيز در 
صحبت هايش تأکيد می کند که بی جا و بی مورد نيست: »در شرايط 
فعلی بهترين تيم دنيا هستيم. اين يک ادعا نيست، يک واقعيت 
تمام عيار اس��ت. در بهترين ش��رايط راهی قهرمانی آسيا 
می شويم و با ظرفيتی که از تيم سراغ دارم، در همه اوزان 
شانس اول کس��ب مدال طال هس��تيم و می خواهيم 
قهرمانی دوره قبل را تکرار کنيم. البته با توجه به شرايط 
کسب سهميه، در تاش��کند کار به مراتب سخت تر از 
دوره های قبل است و با وجود آنکه تک تک نفرات تيم 
شانس طال هس��تند، چيزی که داخل تاتامی اتفاق 
می افتد، غيرقابل پيش بينی اس��ت. با وجود اين ما 
می خواهيم هر س��ه س��هميه ممکن را از مس��ير 
رنکينگ به دست آوريم و در اين راه نيز با برنامه 
پيش می رويم، به همين دليل با تمام توان تالش 
می کنيم که با دست پر بازگرديم و اميدوارم که 
تا پايان سال با همين شرايط پيش برويم و با 
کسب هر سه سهميه خود را برای موفقيت 

در المپيک آماده کنيم.

نماينده خوبي براي ايران در المپيک خواهم بود
س��يمين رضايی،      بازتاب
داور بين الملل��ی 
پينگ پنگ ايران قرار اس��ت در المپيک قضاوت 
کند. او اميدوار است که نماينده شايسته ای برای 
کشورش باش��د: »اهداف بزرگی داشتم. از همان 
س��ال 2006 که به عنوان داور بين المللی مجوز 
حضور در عرصه های مختلف جهانی و آسيايی را 
گرفتم ب��ه دنب��ال قض��اوت در المپي��ک بودم. 
تالش هاي��م ادامه داش��ت و م��درک »بلوبج«، 

باالترين مدرک مربيگ��ری در تنيس روی ميز را 
هم دريافت کردم تا اينکه چندی پيش به عنوان 
يکی از 11 داور زن حاضر در المپيک 2020 توکيو 
انتخ��اب ش��دم. موفقيت هاي��م در قض��اوت در 
مسابقات جهانی، آسيايی و پروتورها فينال های 
مختلف، شانس��م را ب��رای قض��اوت در المپيک 
افزايش داد. حاال بايد تمام تالشم را به کار گيريم 
تا با بهترين قضاوت هايم نماينده خوبی برای ايران 
باشم و نام کشور عزيزم را بر سر زبان ها بيندازم.«

لي��گ ملت های واليب��ال بهانه 
دنيا حيدري

    خبر
خوبی برای تعل��ل در برگزاری 
انتخابات بود. فرصت خوبی هم 
بود که آقايان برای خ��ود زمان بخرند. حاال با رس��يدن ليگ 
ملت ها به نقطه پايان ديگر بهانه ای برای عدم برگزاری انتخابات 
رياست فدراسيون واليبال باقی نمانده است. با وجود اين، آقای 
سرپرست که بارها تأکيد کرده وابستگی به صندلی که روی آن 
نشسته ندارد، گويا برنامه ای برای برگزاری انتخابات هم ندارد. 
خصوصاً که حاال در تدارک برگزاری مجمع عمومی اس��ت به 
جای مجمع انتخاباتی، مجمعی که به نظر می رس��د ميتينگ 

انتخاباتي جناب داوري باشد!
سرپرست فدراس��يون واليبال برنامه هايی در س��ر دارد، آن هم 
در ش��رايطی که طبق قانون، يک ماه هم از زمان سرپرس��تی او 
می گذرد و تعلل بي��ش از اين ديگر جايز نيس��ت و هيچ توجيه 
قانع کننده و منطقی ندارد. پس از برکناری احمد ضيايی، رئيس 
سابق فدراس��يون واليبال با اس��تناد به قانون منع به کارگيری 

بازنشسته ها در 16 آذر 1397، افشين داوری به عنوان سرپرست 
اين فدراسيون معرفی ش��د که از آن تاريخ هفت ماه می گذرد. 
درحالی که عماًل طبق قانون صريح اساس��نامه فدراسيون های 
ورزشی مهلت ش��ش ماهه داوری برای سرپرستی در انتخابات 
تمام ش��ده و بنا بر تبصره 2 ماده 10 اين اساسنامه که در سال 
1381 به تصويب هيئت وزيران رس��يده، رئيس س��ازمان بايد 
بالفاصله پس از عزل يا قبول استعفای رئيس فدراسيون، فردی 
را به عنوان سرپرست منصوب کند، مجمع عمومی مکلف است 
حداکثر ظرف مدت ش��ش ماه در مورد انتخ��اب رئيس جديد 
فدراسيون با رعايت مقررات اقدام کند.« در جريان مسابقات ليگ 
ملت های واليبال محمدرضا داورزنی، معاون وزير ورزش و جوانان 
گفته بود که بعد از مسابقات در مورد مجمع واليبال تصميم گيری 
می کنند، اما حاال به ج��ای برگزاری مجمع انتخاباتی، ش��اهد 
برنامه ريزی برای برگزاری مجمع عمومی هس��تيم. البته ناصر 
سراج، رئيس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پايان يافتن 

مهلت شش ماهه سرپرستی داوری اقدام کرده است.

 تعلل بدون توجيه برای برگزار نکردن 
مجمع انتخاباتی واليبال 

ميتينگ انتخاباتی آقای سرپرست

تابستان و اصل فراموش شده ورزش
در هياهوي ورزش حرفه ای  و سروصداهای کر کننده آن که اين روزها از هر 
زمان ديگري آزاردهنده تر به گوش می رسد، آنچه به راحتی آب خوردن به 
دست فراموشي سپرده شده اوقات فراغت دانش آموزان عاشق ورزش است.

به چش��م برهم زدني يک ماه از تابستان گذش��ت. يک ماه دانش آموزان 
بدون اينکه برنامه خاصي از سوي مدارس براي آنها تعريف شود، گذشت. 
دانش آموزان يا در کوچه پس کوچه های شهر رها شده اند يا اينکه موبايل و 
تبلت به دست گوشه ای  خزيده اند. امسال هم درست مثل تمام سال های 
قبل با تمام ش��دن آخرين امتحان خردادماه در مدارس کش��ور به روي 
دانش آموزان بسته شد و رفت تا اول مهر بدون اينکه کسي باشد که براي 

اين آينده سازان کشور دل بسوزاند.
با نگاهی گذرا به کوچه پس کوچه های شهر و ديدن نوجوانان محصلي که 
در نهايت با ترس و لرز توسط والدينشان به مدارس فوتبال می روند يا با 
لباس های تکواندو در سطح شهر تردد می کنند، می توان اين حقيقت را 
دريافت که چه استعدادهاي نابي داريم، اما از داشتن يک برنامه مدون و 
درست براي اوقات فراغت آنها عاجزيم. با ديدن اين نوجوانان عالقه مند تنها 
بايد تأسف خورد، چراکه اگر اين ميزان ظرفيت ورزش حرفه ای  و قهرماني 
در اختيار کشورهاي ديگر بود، به درستی از آن استفاده می کردند، اما ما 
فقط آنها و فرصت هايمان را می سوزانيم، چون به جز هياهو و سروصدای 

حرفه ای های ورزش چيز ديگري را نمی بينيم.
يک تابستان ديگر در حال گذر اس��ت و دانش آموزان ايران به جاي سه ماه 
فرصت ورزش و بارور کردن استعدادهايشان، يک ماهش را به بطالت گذراندند 
و تکليف دو ماه ديگر هم که به خودی خود روشن است. جالب آنکه مشعل 
المپيک 2020 توکيو که روشن شود، انگشت حيرت به دهان می گيريم که 
چگونه فالن ورزشکار 16 ساله چيني مدال های ژيمناستيک را درو کرد يا 
اينکه مگر می ش��ود يک نوجوان ژاپني صاحب گردن آويز طالي المپيک 
شود و... . بله می ش��ود، چون آنها براي لحظه لحظه عمر و زندگي نوجوانان 
و دانش آموزان شان برنامه دارند و مثل ما در مدرسه را روي آنها نمی بندند. 
البته ما هم می توانيم به شرط آنکه براي اين نسلي که سه ماه از عمرش را با 

سوءمديريت می کشيم، برنامه داشته باشيم.
اين برنامه ای  که عنوان شد يک برنامه جدي و عملي است، واال تا دلتان 
بخواهد کنفرانس، س��مپوزيوم و نشس��ت در خصوص اوق��ات فراغت 
دانش آموزان و ورزش دانش آموزی برگزار ش��ده و چ��ه هزينه هايی که 
بابت آنها به گردن بيت المال نيفتاده اس��ت، اما هر سال دريغ از پارسال. 
تابستان که از راه می رسد دانش آموزان و آينده س��ازان ورزش کشور در 
کوچه پس کوچه های شهرها به امان خدا رها می شوند و مدارس هم تا شروع 

دوباره سال تحصيلي خاک می خورند.
الزم به ذکر نيست که امنيت مدرسه و امکانات هرچند محدود آن در طول 
تابستان تا چه ميزان می تواند به رشد استعدادهاي ورزشي دانش آموزان 
کمک کند، فقط کافی است که براي آنها برنامه داشته باشيم، شعارزدگی 
را کنار بگذاريم و به جاي افتادن دنبال تصويب انواع و اقس��ام سندهای 
غربي و مخالف فرهنگ و آيين مان براي يک بار هم که شده خودمان برای 
نوجوانانمان برنامه ريزی کنيم و نگذاريم فرصت های پيش رو به اين سادگي 
هدر بروند. تابستان 98 هم می گذرد بدون اينکه به وضعيت آينده سازان 
کشور اهميت بدهيم. با ادامه اين روند تابستان های ديگر هم می آيند و 

می روند بدون اينکه از گذشته درس بگيريم.
نکته اينجاست که رسيدن به جايگاه های مهم، عناوين و افتخارات بزرگ 
در ورزش نيازمند کار درست و با برنامه روي نوجوانان و اهميت دادن به 
ورزش دانش آموزی است. مسئله مهمي که مسئوالن ورزش و مديران 
آموزش و پرورش در طول تمام اين سال ها اهميت آن را درک نکرده اند 
و قرار هم نيست که فعاًل به آن اهميت دهند، چراکه به زعم آنها ورزش 
تنها در حرفه ای گري، حاشيه ها و س��روصداهای آن خالصه می شود و 

بچه ها در آن جايی ندارند.


