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جوالیی خواستار خروج تعدادی از اماکن ورزشی از ماده 88 شد 

قهرماین  دوومیداین  مسابقات  در 
کشور رده سین نوجوانان در دو بخش 
دختران و پسران تیم کردستان با کسب 

7 مدال رنگارنگ خوش درخشیدند.
در  کردستان  دختران  دوومیداین  تیم 
این مسابقات با کسب سه مدال طال 
و یک مدال برنز عنوان سوم تییم این 

مسابقات را کسب کرد.
قهرماین  دوومیداین  رقابت های 
نوجوانان دختر کشور با حضور 200 
دونده در مواد مختلف به مدت دو روز 

در شهرکرد برگزار شد. 
با  با هشت نماینده و   تیم کردستان 
سرپرسیت و مربیگری پرستو احمدی 
در  داشت.  حضور  رقابت ها  این  در 
نتایج انفرادی دلنیا بیگم جاین در ماده 
ماده  و   12:35 زمان  با  متر   100 دو 
پرش طول با رکورد 5.20 متر توانست 
کردستان  تیم  برای  طال  مدال  دو 
دیگر  ثمری  هسیت  آورد.  ارمغان  به 
نماینده کردستان در ماده 2000 متر 
با مانع با زمان 8:52:23 مقام نخست 
و مدال طال را به خود اختصاص داد. 
با  هفتگانه  ماده  در  آقاجاین  صدف 
و  سوم  مقام  به  امتیاز   3102 کسب 

مدال برنز رسید.
از  بعد  کردستان  تیم  تییم  نتایج  در 
استان های یزد و تهران به عنوان سوم 

دست یافت.
بخش  کشور  نوجوانان  مسابقات  در 
به  موفق  کردستاین  دوندگان  پسران 
در  رنگارنگ شدند.  مدال  کسب سه 

این رقابت ها 235 دونده از 31 استان 
کشور به مدت دو روز با هم به رقابت 

پرداختند.
به  نماینده  هفت  با  کردستان  تیم 
شورش  مربیگری  و  سرپرسیت 
حضور  رقابت ها  این  در  مصطفایی 
داشت. در نتایج انفرادی ماده 2000 
دونده  رحماین  زانیار  مانع  با  متر 
زمان ۶:23.۴0  با  شایسته کردستاین 
پایان  خط  به  خود  حریفان  از  زودتر 
خود  آن  از  را  طال  مدال  و  رسید 
صهیب  گام  سه  پرش  ماده  در  کرد. 
با  کردستان  نماینده  ساعدموچیش 
رکورد 13.57 متر به مقام دوم و مدال 
نقره رسید و در ماده 10 کیلومتر پیاده 
نماینده  دیگر  اسماعییل  اشکان  روی 
زمان  با  رقابت ها  این  در  کردستان 
1:01:05 عنوان سوم و مدال برنز را 

به دست آورد.

دو مدال دوچرخه سواران کردستانی 
در مسابقات کشوری

   ییک از رشته های پایه کردستان که 
رو  روند  توانسته  اخیر  سال  چند  در 
ژیمناستیک  رشته  کند،  طی  رشدی  به 
بوده است. مدیریت صحیح و در کنار 
تقویت  و  خانواده ها  موثر  حضور  آن 
که  بوده اند  عوامیل  مربیان  علیم  بنیه 
منجر به ظهور چهره های جدید در این 
رشته شده است. شایان رحماین ییک 
اخیر  سالهای  موفق  های  ژیماست  از 
المپیاد استعدادهای  بوده که دو مدال 
برتر برای کردستان را به ارمغان آورد. 
قصد  شماره  این  سکو  بخش  در   .
معرفی این ورزشکار آتیه دار را داریم. 
سال  آبان   11 متولد  رحماین  شایان    
سالیگ  چهار  سن  از  سنندج،  در   83
سیروان  نظر  زیر  را  ژیمناستیک  رشته 
طول  در  و  کرد  شروع  احمدی  شیخ 
این 11 سال مدال های زیادی را برای 

کردستان کسب کرده است.
مسابقه  اولین  مورد  در  رحماین 
همچنین  و  داشت  حضور  که  کشوری 
کسب  کنون  تا  که  مهیم  عنوان های 
کرده است، گفت: سال 91 رقابت های 
نونهاالن کشور که در یزد برگزار شد، 
برنز  مدال  و  سوم  مقام  توانستم 
کنم.  کسب  را  خرک  پرش  در  کشور 
آموزی  دانش  رقابت های  در   95 سال 
در  شد  برگزار  سنندج  در  که  کشور 
پرش خرک به مدال طال رسیدم، مدال 
قهرمان  عنوان  و  نفره  دوم  تییم  نقره 
به  را  مسابقات  از  دوره  این  قهرمانان 
المپیاد  دوره  اولین  در  و  آوردم  دست 
سال  که  کشور  برتر  استعدادهای 
پرش  بخش  در  شد  برگزار  گذشته 
خرک و قهرمان قهرمانان به مقام سوم 

و مدال برنز دست پیدا کردم.
اولین  برگزاری  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
المپیاد استعداد های برتر در میان 17 
نفر منتخب قرار گرفتم و به اردوی تیم 
دوره  سه  و  شدم  دعوت  جوانان  میل 

در اردوی تیم میل شرکت کردم.
نحوه  و  آینده  برنامه  مورد  در  رحماین 
قرار  داشت:  اظهار  خود  سازی  آماده 
است 21 مرداد ماه سال جاری دومین 
و  برتر  استعدادهای  المپیاد  دوره 
رقابت های ژیمناستیک انتخایب جوانان 
حال  در  که  شود  برگزار  شهرکرد  در 
موفق  حضور  برای  خود  سازی  آماده 
برنامه تمریین  این رقابت ها هستم.  در 
بعدازظهر  و  صبح  شیفت  دو  در  من 
است و روزی بیش از 10 ساعت زیر 
شیخ  سیروان  آقای  خود  مریب  نظر 

تمرین یم کنم. احمدی 
در  کشور  ژیمناستیک  قهرمان  این 
مشکل  گفت:  خود  مشکالت  مورد 
و  مایل  مشکل  ژیمناستیک  اصیل 
حال  در  من  است.  اسپانسر  نبود 
ساعت   10 از  بیش  روزانه  حاضر 
-سیروان  ما  مریب  که  یم کنم  تمرین 

برای  خودش  جیب  از  احمدی-  شیخ 
تغذیه  هزینه  حیت  و  یم کند  هزینه  ما 
تنها  یم کند.  تقبل  را  ما  وعده  میان  و 
است  این  مسئولین  از  من  انتظار 
برای  اسپانسر  و  مایل  حایم  یک  که 
با  ما  تا  کنند  پیدا  استان  ژیمناستیک 
ادامه  را  خود  تمرینات  راحت  خیال 
افتخار  کشور  و  استان  برای  دهیم 

کنیم.  کسب 
خود  تخصیص  اسباب  مورد  در  شایان 
از مجموع  ژیمناستیک گفت:  در رشته 
پارالل،  ژیمناستیک  اسباب  شش 
حرکات زمیین و پرش خرک سه اسباب 
تخصیص من هستند که بیشترین مدال 

را در این سه بخش کسب کردم.
سوم  سال  آموز  دانش  که  رحماین 
 10 از  بیش  روزی  و  است  راهنمایی 
ساعت در سالن مشغول تمرین است 
ورزش  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
لطمه  وی  به  دریس  لحاظ  از  تمرین  و 
نزده است، گفت: ورزش کردن نه تنها 
بلکه  است  نزده  من  به  ای  لطمه  هیچ 
من  به  خییل  دریس  پیشرفت  لحاظ  از 
آموزان  دانش  همه  به  و  کرده  کمک 
را  ورزش  کنار درس  در  توصیه یم کنم 

نکنند.  فراموش  هم 
آرزوی  کردستان  آتیه  با  ورزشکار  این 
المپیک  مسابقات  در  حضور  را  خود 
این  من  هدف  گفت:  و  کرد  عنوان 
شرکت  و  میل  تیم  در  حضور  با  است 
ضمن  جهاین  و  آسیایی  مسابقات  در 
و  استان  برای  مدال  و  مقام  کسب 
خود  مربیان  سربلندی  باعث  کشور 
را  آنان  زحمات  از  ای  گوشه  و  شوم 

کنم. جبران 
خود  سخنان  پایان  در  رحماین  شایان 
شیخ  سیروان  و  امید  مربیانش  از 
که  مادرش  و  پدر  همچنین  و  احمدی 
مرحله  این  به  تا  کردند  تالش  خییل 

برسد، تشکر و قدرداین کرد. 

ســـــکــــو 
در نشست تخصیص مسئوالن 
بازریس  و  عملکرد  ارزیایب 
شمال  و  غرب  کل  ادارات 
ورزش  مدیرکل  کشور  غرب 
خواستار  جوالیی  جوانان  و 
خروج تعدادی از اماکن ورزیش 

از ماده 88 شد.
آموزیش  تخصیص  نشست 
ارزیایب  مسئوالن  کارشناس 
کل  ادارات  بازریس  و  عملکرد 
کشور  غرب  شمال  و  غرب 
پریچهره  نصرالله  حضور  با 
و  ارزیایب  مدیریت  کل  مدیر 
بازریس وزارت ورزش و جوانان 
و کارشناس مسئوالن بازریس 
هفت استان به مدت یک روز 

در سنندج برگزار شد.
روزه  یک  نشست  این  در 
کارشناس مسئوالن ادارات کل 
استان  ورزش و جوانان هفت 
ایالم،  کرمانشاه،  لرستان، 
آذربایجان  شرقی،  آذربایجان 
غریب، اردبیل همراه با مسئول 
و  ورزش  کل  اداره  بازریس 
جوانان استان کردستان حضور 

داشتند.
بیان مباحث مربوط به قوانین 
محاسبات  دیوان  مقررات  و 
مربوط  مباحث  بیان  کشور، 
سازمان  مقررات  و  قوانین  به 
بیان  کشور،  کل  بازریس 
دیدگاه ها و سیاست های دفتر 
بازریس  و  ارزیایب  مدیریت 
بیان  جوانان،  و  ورزش  وزارت 
مباحث مرتبط با مواد 88 و 5 
کارگاه  برگزاری  الحاق،  قانون 
های آموزیش و تخصیص و ارائه 
کارشناسان  عملکرد  خالصه 
استان ها از اهم برنامه های این 

نشست بود.

جوالیئ در این جلسه خواستار 
خروج تعدادی از اماکن ورزیش 
از ماده 88 شد و گفت: اماکین 
های  خانه  و  زورخانه ها  مانند 
جودو،  کشیت،  روستایی، 
و  رزیم  ورزش های  بوکس، 
روستایی  ورزیش  سالن های 
که درآمدی ندارند یم توان این 
اماکن را از ماده 88 خارج کنند.

جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
دو  داشت:  اظهار  کردستان 
در  بازریس  و  حراست  نهاد 
کردستان  استان  کل  ادارات 
کمک حال مدیران هستند که 
یم توانند بیشترین کمک ها را 

مشکالت  از  بسیاری  رفع  در 
ارائه دهند.

جوالیی عنوان کرد: کار ادارات 
با وجود  و جوانان  کل ورزش 
حوزه  ورزیش،  های  هیات 
مایل  اداری  سیستم  جوانان، 
اکنون  هم  و  کل  اداره  فین  و 
با اضافه شدن ماده 88 بسیار 
کار  و همین  پر مشغله است 
بسیار سخت  نیز  را  بازرسان 
کرده است همچنین مشکالیت 
پیش پا افتاده وجود دارد که در 
بیشتر مواقع در خود اداره کل 
قابل حل است و الزم نیست 
به وزارتخانه کشیده شود  که 
که بازرسان باید با درایت این 
نوع مشکالت را تشخیص داده 

و رفع کنند.
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد 
و  ورزش  وزارت  بازریس  و 
نشست  این  در  جوانان 
برپایی کارگاه ها و نشست های 
کارشناسان  برای  را  تخصیص 
ضروری  امری  بازریس  حوزه 
بازرسان  گفت:  و  دانست 

اگر  و  یم کنند  نظارت  ابتدا 
انجام  درسیت  به  قسمت  این 
زمان  نیست  الزم  دیگر  شود 
زیادی را برای برریس شکایات 
با خطاب  هدر دهند.پریچهره 
قرار دادن کارشناس مسئوالن 
کرد  توصیه  آن ها  به  بازریس 
ارزیایب  در  را  خود  قدرت  که 
تصریح  و  بگذارند  عملکردها 
را  خود  اتاق  درب های  کرد: 
کارشناسان  که  دارید  نگه  باز 
و مراجعان سواالت بیشتری را 

بپرسند.
و  عملکرد  مدیریت  کل  مدیر 
بازریس وزارت ورزش و جوانان 
اظهار کرد، هرکجا که بازرسان 
عنوان  به  آنها  کنند چون  فکر 
همه  شده اند  انتخاب  بازرس 
از  درست  یم دانند  را  چیز 
خواهد  شکل  سقوط  همانجا 
مسائل  در  بازرسان  گرفت. 
پیش آمده نباید آتش را فوت 
کنند بلکه باید افراد را به آرامش 
دعوت کرده و آب سردی بر 

آتش مشکالت بریزند.

درخشش دوومیدانی کاران کردستان 
در رقابت های نوجوانان کشور

در  کردستان  سواران  دوچرخه 
در  کشور  قهرماین  رقابت های 
کسب  به  موفق  کوهستان  بخش 
برنز  مدال  یک  و  نقره  مدال  یک 

شدند.
سواری  دوچرخه  مسابقات 
سین  های  رده  کشور  قهرماین 
بخش  بزرگساالن  و  جوانان 
رکاب زنان  حضور  با  کوهستان 
شهرستان  در  کشور  استان   18

سردشت برگزار شد.
رده  در  نماینده  یک  با  کردستان 
سین جوانان و دو نماینده در رده 
و  سرپرسیت  با  بزرگساالن  سین 
خدامرادنژاد  سیروان  مربیگری 
دانهیل  بخش  رقابت های  در 
یک  توانست  و  کرد  شرکت 
را  جوانان  سین  رده  نقره  نشان 

آورد. بدست 
دوچرخه  اردالن  زاده  وایل  شایان 
رشته  در  کردستاین  جوان  سوار 
به  دوم  مقام  کسب  با  دانهیل 
از  دوره  این  رسید  نقره  مدال 
نتایج  یافت و در  مسابقات دست 
تییم کردستان با کسب این مدال 
دو  مجموع  تییم  دوم  مقام  نقره 
را  بزرگساالن  و  جوانان  رده سین 

بدست آورد.
که  کانتری  کراس  بخش  در 
داشتند  حضور  رکابزن   35
سوار  دوچرخه  علیخاین  سهند 
جوانان  سین  رده  در  کردستاین 
نمایندگان  از  پس  توانست 
و  شرقی  آذربایجان  استان های 
را  برنز  مدال  و  مقام سوم  فارس 

کند. کسب 

زیرساخت های استاندارد؛
اولـویت ووشـو کـردسـتان 

رئیس هیأت ووشو عنوان کرد:

شــهـرونـدی  کلــید 
دســـــــــتــان  در 
دکتر فوتبال کردسـتان

م  ه ا مـــــــــــــد آ

کشتی کردستان

 را از نـو بـسـازم

هیأتاستانمنسجمترازگذشتهفعالیتمیکند

کیفیترافدایکمیتنخواهیمکرد!

وضعیتووشونسبتبهگذشتهبدترشدهاست

برگزاریلیگاستانیالزمهپیشرفتووشو

اب مشا به

200
رسیدیم

بیست سال
 مـربـیـگـری 

بـا نـمـره  20   



رئیس هیأت کشیت استان در ابتدای این نشست 
گذشته  سال  ماه  اسفند   11 در  گفت:  خبری 
من هیأت کشیت استان را با هزار و 200 تومان 
موجودی تحویل گرفتم که همزمان شد با اردوی 
آسیایی  رقابت های  برای  فرنیگ  تیم میل کشیت 
این  درگیر  ماه  فرودین  تا 5  من  دلیل  همین  به 
مسابقات بودم و رسمًا از این تاریخ به بعد کار 

خود را در هیأت کشیت استان شروع کردم. 
خیرآبادی با بیان اینکه بعد از کار کارشنایس که 
انجام شود، مشخص گردید سرانه فضای کشیت 
و  افزاری  امکانات سخت  و  پایین است  استان 
همچنین سالن های ما از لحاظ ایمین و بهداشیت 
بنای  زیر  کار  ناچار  به  ندارند،  مناسیب  وضعیت 
ارتقای  برای  مناسب  مکاین  تا  کردیم  شروع  را 
مربیگری، داوری و پرورش قهرمان داشته باشیم.

خیرآبادی ادامه داد: اولین کار ما ایجاد تغییرات 
احداث سالن  بود،  کیل در خانه کشیت سنندج 
کنفرانس و تجهیز آن به امکانات سمعی و بصری، 
برداشتن سکوی تماشاچیان و اضافه کردند 175 
متر تشک به سالن خانه کشیت، احداث خوابگاه 
با ظرفیت 26 تخت و در کنار آن 180 متر سالن 
را بتن ریزی کرده ایم که قصد داریم این سالن را 
با وسایل بدن سازی تجهیز کنیم و با اجاره آن به 
بخش خصویص درآمد پایدار برای هیأت کشیت 

ایجاد کنیم.
از  کردستان  استاندار  که  زماین  داد:  ادامه  وی 
مجموعه 22 گوالن و خانه کشیت بازدید کردند، 
سالن  زیربنای  تا  کنند  کمک  ما  به  دادن  قول 
تا 350 متر افزایش دهیم و طبقه  بدن سازی را 
تبدیل  نفره  به خوابگاه 200  این سالن را  باالی 
کنیم تا منبع درآمدی برای هیأت کشیت استان در 
آینده باشد. در طول یک ماه نیم ما توانستیم 6 
تخته تشک کشیت تهیه کنیم که دو تخته آن توسط 
مدیر کل ورزش و جوانان، 2 تخته به وسیله دکتر 
مهران  آقایان  توسط  دیگر  تخته  دو  و  فرشادان 
تیشه گران رئیس فدراسیون ناشنوایان و امیر رضا 
خادم به ما اهداء کردند که از آن ها تشکر یم کنم، 
اکنون از لحاظ تشک کشیت هیچ مشکیل نداریم.

رئیس هیأت کشیت اظهار داشت: اگر ورزش ما 
نا موفق است دلیل اصیل آن مریب  یا  موفق و 
است که متأسفانه ما در بحث مریب آگاه به علم 

روز در تمام رشته ها ورزیش با مشکل 
مواجه هستیم. در خارج از کشور هر 
را 5 مریب ساپورت یم کند،  ورزشکار 
اما در ایران یک مریب و 50 ورزشکار 
است این معضل مربیگری ما است. با 
امکانات و تجهیزایت که در خانه کشیت 
فراهم کردیم برنامه منظیم برای ارتقای 
تدوین  استان  کشیت  مربیان  دانش 

کرده ایم.
خیرآبادی با بیان اینکه کشیت بانوان را 
دوباره فعال کردیم، گفت: از هیچ بانوی 
برای تمرین در کشیت هزینه ای دریافت 
نیم کنیم، قصد ما این است کشیت به 
وسیله بانوان به خانه ها راه پیدا کند و از 
این راه کشیت را ترویج دهیم و در حال 
فعالیت  کشیت  در  بانو  نفر  حاضر 15 
یم کنند. در سطح کشور در حدود 20 

استان در بخش بانوان فعال هستند.  
 بعد از ارائه گزارش عملکرد چند ماهه 
هیأت کشیت نوبت به پرسش و پاسخ 
خبرنگاران از رئیس هیأت کشیت استان 

رسید.
خیرآبادی در مورد وضعیت هیأت کشیت 
را  کار  که  اویل  روز  مریوان گفت: من 
شروع کردم گفتم با کیس تعارف ندارم 
کشیت  های  هیأت  روسای  همه  از  و 
شهرستان ها انتظار دارم فعالیت خود را 
بیشتر کنند در این زمینه هیأت مریوان 

چون  است  بوده  من  فعال  های  هیأت  از  ییک 
کار ساخت و ساز  این شهرستان  رئیس هیأت 
در سالن کشیت را آغاز کرده و فقط 18 میلیون 
تومان برای خرید یک تخته تشک هزینه کرده 
است و درخواست میزباین رقابت های کشیت آزاد 
و فرنیگ را ارائه داده است. 14 نفر در اعتراض 
به ریاست هیأت کشیت مریوان به اداره ورزش 
و جوانان مریوان مراجعه کرده اند، روز بعد از آن 
طوماری به امضاء 350 نفر در حمایت از سیامک 
زراری رئیس هیأت مریوان برای ما ارسال شده 
است. برای من که در دانشگاه مدیریت تدریس 
یم کنم این موافقت و مخالفت ها ارزش ندارد، بلکه 
بر اساس نظارت و ارزیایب خود در مورد عملکرد 

روسای هیأت شهرستان ها تصمیم یم گیرم. 
خیرآبادی در باره تغییر رئیس هیأت کشیت سقز 
اظهار داشت: روز اویل که من به عنوان رئیس 
هیأت استان انتخاب شدم اعالم کردم من با آقای 
محمد چمن گیل رئیس هیأت سقز نیم توانم کار 
کنم و این حق من است که خودم کابینه خودم 
را انتخاب کنم چون بیالن کاری 17 ساله ایشان 
رضایت بخش نبود با وجود مخالفت های بسیار 
مسئولین وی را برکنار کردم امید جراحی جوان 
تحصیل کرده و با انگیزه و ییک از قهرمانان کشیت 
سقز  کشیت  هیأت  رئیس  عنوان  به  را  فرنیگ 

انتخاب کردیم. 
سرمریب تیم میل کشیت فرنیگ امید کشور در 
مورد وضعیت حال حاضر کشیت کردستان اظهار 
داشت: هیأت کشیت کردستان در رتبه بندی و 
رنکینگ فدراسیون در مکان 23 است و این رتبه 
یک  برگزاری  و  مسابقات  میزباین  دلیل  به  هم 
سری کالس ها به ما داده شده است وگرنه جایگاه 
اصیل ما در کشیت کشور 29 است. اکنون ما یک 
کشیت گیر در اردوی تیم میل نداریم، کشیت گیران 
کردستاین حیت به عنوان حریف تمریین به اردو 
دعوت نیم شوند، یک مریب در کادر تیم های میل 
نداریم، یک کشیت گیر ما به مسابقات آسیایی و 
حیت رقابت های کم اهمیت بین الملیل اعزام نشده 
حاضر  حال  در  ما  کشیت  واقعیت  این  و  است 
است. ما به شدت در حال برنامه ریزی و تالش 
هستیم که کشیت را در هر دو بخش آزاد و فرنیگ 

را از این وضعیت نجات دهیم.
از  استفاده  درباره  استان  کشیت  هیأت  رئیس 
نیروهای مخالف و موافق در هیأت کشیت اظهار 
عنوان  هیأت  انتخابات  مجمع  در  من  داشت: 
کردم که 5 رئیس سابق هیأت کشیت استان با من 
همکاری خواهند کرد تا از تجربیات آنان استفاده 
کنیم که اکنون آقایان فائقی، آیت پناه، هدایت نژاد 
و ذوالفقارنسب در کنار ما هستند و تالش یم کنیم 
ییک دو نفر دیگر از این عزیزان را اضافه کنیم. 
برای ما کشیت مهم است و اگر کیس عاشق این 
رشته باشد و فقط برای خود کشیت تالش کند از 

او استقبال یم کنیم و شرایط کار را برای او فراهم 
خواهیم کرد.

خیرآبادی در مورد دریافت ورودی در مسابقات 
دیواندره و حاشیه های برگزاری این مسابقه گفت: 
با من کار یم کنند یک ریال  کادر و مربیاین که 
برگزاری مسابقات  برای  پول دریافت نیم کنند. 
دیواندره گفتیم ورودی 20 هزار توماین از نفرات 
دریافت کنند که کمترین ورودی در بین رشته های 
ورزیش است و همه مبلغ دریافیت هم به حساب 
هیأت شهرستان دیواندره واریز شود بارها اعالم 
کرده ام در طول دوراین که من رئیس هیأت هستم 
هیأت  به حساب  ورودی  پول های  از  ریال  یک 
استان واریز نخواهد شد. در این رقابت ها برای 
پرداخت  داوران حق الزحمه  به  از 10 سال  بعد 
شد و به نفرات برتر حکم و مدال اهداء گردید. 
این مسابقات برای اولین بار بعد از 34 سال در 
فضای باز برگزار شد و تنها مسابقه ای بود که 
نیروی انتظایم حضور نداشت و کمترین حاشیه و 
درگیری را نسبت به دیگر مسابقات کشیت استاین 

داشت.

مربیان  از  نفر  دو  گذاشتن  کنار  مورد  در  وی 
سنندجی اظهار داشت: آقای اصالین رئیس هیأت 
سنندج در زمان آقای هدایت نژاد چندین بار قصد 
داشت ییک از این مربیان را کنار بگذارد که رئیس 
هیأت استان اجازه ندادند، در زمان من هم بر این 
کار پافشاری کردند وقیت دالیل ایشان را شنیدم 
من هم قانع شدم و آن مریب کنار گذاشته شد. 
اما در مورد آقای نیب احمدی انسان با شخصیت 
آمدم  من  وقیت  یم دهد،  شأن  کشیت  به  که 
سرمریب تمام رده های سین بود چون یم دانست 
یم خواهیم جوان گرایی کنیم به دلیل اینکه دست 
من باز باشد از سمت خود استعفا کرد. بعد از 
این جریان به جلسات هیأت دعوت شد و حیت 
پیشنهاد سرمربیگری یک رده سین به ایشان داده 

شد که قبول نکردند.
جمشید خیرآبادی در مورد علت به وجود آمدن 
اختالف میان او و سامان طهماسیب گفت : یم توانم 
در این مورد توضیحات کامیل ارائه دهم ویل چون 
وی در جلسه حضور ندارد و نیم تواند از خود 
دفاع کند از لحاظ اخالقی درست نیست در این 
زمینه صحبیت داشته باشم. فقط این را یم گویم 
من یک مریب هستم که کل زندیگ خود را فدای 
ساختن کشیت گیر کردم و بهترین لحظات زندیگ 
من با کشیت گیران بوده است؛ و تا این لحظه یک 
ریال از کشیت استان نگرفته ام حیت از جیب خود 
کرده ام. درب سالن های کشیت  هم خییل خرج 
بر روی همه باز است و افراد توانمند یم توانند 
زیر نظر مسئولین کمیته ها فعالیت کنند، ویل بر 
خالف شائبه ای که وجود دارد اینکه برخی افراد 
کالس مربیگری را طی نکرده اند کارت و دفترچه 

مربیگری ندارند.
قصد  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  خیرآبادی 
دارند،  را  انتخابات  و  سیایس  عرصه  در  حضور 
گفت: من بارها عنوان کردم هیچ وقت اهل سوء 
به  به جایی رسیدم مردم  اگر  و  نبودم  استفاده 
در  داده اند.  را  جایگاه  این  من  به  ورزش  خاطر 
وارد  ندارم  نیاز  و  رسیدم  چیز  همه  به  زندیگ 
سیاست شوم در کنار آن چون آگاهی و تجربه 
الزم را در این زمینه ندارم قطعًا وارد این جریانات 

و انتخابات نخواهم شد.
وی در مورد انتخاب سه نفر از کردستان در کمیته 
گیران  تعداد کشیت  و  کشور  فرنیگ  فین کشیت 
امید  تیم میل  انتخایب  رقابت های  کردستاین در 
اظهار داشت: من دوست ندارم بزرگنمایی کنم 
بنده به عنوان نفر اول تیم میل کشیت فرنیگ امید 
ایران حضور دارم و برای کمیته فین رقابت های 
انتخایب تیم میل از میان 5 نفر آقایان کیومرث آیت 
پناه و فرید عدناین را معرفی کردم که به اضافه 
خودم 60 درصد این کمیته را نفرات کردستاین 
تشکیل یم دهند. یک نفر به ظاهر کورد از این کار 
ما انتقاد کرده است، آیا به نظر شما این کار من 

بد بوده است؟ سهمیه کشیت گیران کردستاین 
در رقابت های انتخایب یک نفر بود که با رایزین 
توانستیم این تعداد را به 10 نفر برسانیم. سال 
سنندج  در  میل  تیم  آمادیگ  اردوی  که  گذشته 
برگزار شد ما یک کشیت گیر کردستاین در میان 
10 نفر برتر نداشتیم که به اردو دعوت کنیم ویل 
و 15 مریب  گیر  اختیار خودم 14 کشیت  با  من 

کردستاین را در این اردو شرکت دادم.  
رئیس هیأت کشیت استان در این جلسه عنوان 
علم  متخصصان  از  نفره   8 علیم  کارگروه  کرد: 
اعالم  و  داده ایم  تشکیل  را  مربیگری  و  ورزش 
های  رشته  تمام  برای  رایگان  یم کنیم  آمادیگ 
ورزیش کالس های علیم مورد نیاز را برگزار کنیم 
و حیت سالن و امکانات پذیرای را به طور رایگان 
برای آنان فراهم خواهیم کرد. در طول ییک دو 
سال اخیر 28 کالس مربیگری و دانش افزایی را 

در مناطق کورد نشین را برگزار کرده ام. 
وی در با بیان اینکه در زمینه ورزیش فقر فرهنیگ 
داریم، گفت: باید رسانه ها، آموزش و پرورش در 
زمینه نهادینه کردن ورزش در جامعه پیش قدم 
در  باید  سالم  جامعه  داشتن  برای  چون  باشند 
ورزش هزینه کنیم. خانواده های ما برای کالس 
پرداخت  را  زیادی  های  هزینه  دریس  تقوییت 
یم کنند، اما حاضر نیستند برای ورزش فرزندان 
خود کمترین هزینه را پرداخت کنند که این یک 

معضل جدی است.
رئیس هیأت کشیت استان پایان سخنان خود اظهار 
داشت: انتقاد دو نوع سازنده و مخرب است که 
توسط سه گروه انجام یم شود، گروه اول کساین 
هستند که منافع شخیص خود را از دست داده اند 
و گروه دوم افرادی را شامل یم شود که منافعی 
اما  است،  نشده  برآورده  داشتند  انتظار  که  را 
گروه سوم کساین هستند که به خاطر پیشرفت 
کشیت انتقاد یم کند که ما با دو گروه اول کاری 
نداریم ویل انتقادات گروه سوم که حتمًا سازنده 
و عادالنه است را یم پذیرم چون به خرد جمعی 
اعتقاد دارم و از اصحاب رسانه استان یم خواهیم 
با پیشنهادات و انتقادات خود ما را در رسیدن به 
هدف که خود که پیشرفت کشیت کردستان است 

کمک کنند

فائقی :
 از انتقادات سازنده
 استقبال می کنیم

خسرو فایقی رئیس اسبق هیأت کشیت 
در  فعیل  رئیسه  هیئت  عضو  و  استان 
ورود  چگونیگ  مورد  در  نشست  این 
کشیت  هیأت  انتخابات  به  خیرآبادی 
این  به  خیرآبادی  آمدن  گفت:  استان 
این  روی  ما  نبود  راحت  خییل  عرصه 
موضوع سه سال کار کردیم تا توانستیم 
کنیم چون  کار  این  به  رایض  را  ایشان 
قرار بود برای مربیگری به کشور چین 

یا امریکا بروند.
وی در مورد منتقدین هیأت کشیت اظهار 
داشت: از انتقاد سازنده باید استقبال 
کرد اما در مقابل تخریب باید ایستاد. 
جدید  هیأت  ماه  چند  این  مدت  در 
انجام  کار  سال   20 اندازه  به  استان 
داده است و من این نوید را یم دهم با 
اقدامات این هیأت تا چند سال آینده 
50 درصد اسکلت تیم میل کشیت آزاد و 
فرنیگ کشور از کشیت گیران کردستاین 
هستند، به شرطی که مخالفان مجال و 

فرصت الزم را بدهند. 

هاللی: 
در هیأت کشتی 

کار تیمی در اولویت است
هیأت  آزاد  کشیت  کمیته  مسئول  هالیل  فرزاد 
کشیت استان در این جلسه اظهار داشت: سابقه 
ریاست در سه هیأت ورزیش جانبازان، باستاین و 
بیماران خاص را داشتم و با کار اجرایی در هیأت 
های ورزیش آشنا هستم. در زمان ریاست هیأت 
قبیل آقای هدایت نژاد دست تنها بودند و اکثر 
کارها را خودشان انجام یم دادند، ویل اکنون کارها 
به صورت تییم انجام یم شود و تقسیم وظایف 

شده است.
در کشیت خییل  قهرمان  پرورش  داد:  ادامه  وی 
سخت است و نیاز به زمان و کار پایه ای دارد. 
در اولین المپیاد استعدادهای برتر کشیت گیران 
کردستاین در دو بخش آزاد و فرنیگ نتوانستند 
حیت یک مدال کسب کنند که این واقعیت کشیت 
ما در حال حاضر است. اکنون هیأت جدید کار 
هدفمندی را آغاز کرده است از رسانه ها استان 
انتظار داریم ما را در مسیر پیشرفت کشیت استان 

کمک کند. 

آیت پناه :هیأت کشتی
 به حمایت رسانه ها نیاز دارد

کشیت  هیأت  اسبق  رئیس  پناه  آیت  کیومرث 
فرنیگ  کشیت  حاضر  حال  مسئول  و  کردستان 
استان در مورد حاشیه های کشیت مریوان گفت: 
رئیس  سال  سه  و  هستم  مریواین  خودم  من 
هیأت کشیت این شهرستان بوده ام و با اطمینان 
یم گویم اگر بهترین مریب کشیت جهان به مریوان 
بیایید نیم تواند دو کشیت گیر تربیت کند که در 
استان عنوان پنجم را هم کسب کند چون چند 
نفر سود جود که هیچ جایگاهی در کشیت ندارد 
از گذشته تا حاال به دنبال حاشیه سازی در کشیت 
این شهرستان هستند اجازه نیم دهند این رشته 

پیشرفت کند.
وی ادامه داد: زماین که من هیأت کشیت استان 
کشور  در  استان  نوجوانان  تیم  دادم  تحویل  را 
عنوان سوم را کسب کرده بود، تیم بزرگساالن 
در رده چهارم کشور قرار داشت و 5 کشیت گیر 
کردستاین در اردوی تیم میل حضور داشتند. ویل 
اکنون کشیت ما به قدری ضعیف شده است که 
حیت یک کشیت گیر میل پوش نداریم، واقعًا مایه 
تأسف است قطب کشیت فرنیگ ایران، سقز در 
حال حاضر یک کشیت گیر شاخص ندارد. با توجه 
به این مسائل کار هیأت جدید خییل سخت شده 
است و انتظار داریم رسانه ها در این زمینه کمک 

حال هیأت کشیت استان باشد.
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رئیس هیأت کشتی کردستان در نشست خبری عنوان کرد:

  بهنام نظریآمده ام کشتی کردستان را از نو بسازم 

هپلوان احمد الهورپور  
پهلوانان  مهد  کردستان 
است. کردستان شاهنامه 
جوالنگاه  است،  ثاین 
پهلوان  جنس  از  مرداین 
به  که  پور  الهور  احمد 
پهلواین  آغاز  سر  تنهایی 
است. نمونه ای واقعی در 
اخالق، فضیلت و معنویت. 
پور  الهور  احمد  پهلوان 
فرزند محمد امین در سال 
1270 هجری شمیس در شهر پهلوانان، سنندج 
و در محله پهلوان خیز سرتپوله در جوار بارگاه 
گشوده  جهان  به  دیده  خاتون  هاجره  یب  یب 
باز شد  زورخانه  به  پایش  نوجواین  در  است. 
به ورزش زمینه  ایشان  و عالقه فراوان و ذایت 
خییل  و  ساخت  فراهم  را  زودهنگام  پیشرفت 
زود نام ایشان در ردیف ورزشکاران نایم و به 
پهلواین خوش  جرگه  در  نامش  پهلوانان  قول 

درخشید.
عصر  پهلوانان  متمم  الهورپور  احمد  پهلوان   
قاجار و سر سلسله ورزشکاران عصر سلطنت 
رضا شاه یم باشد. زیرا به مقام پهلواین رسیدن 
مرحوم پهلوان احمد مصادف بود با همین ایام و 
کساین که بعدًا به مقام پهلواین رسیده اند عمومًا 
نوچه پهلوان احمد بوده اند و اگر هم نوچه او 
نبوده باشند با او هم سن و سال بوده اند. پهلوان 
احمد واقف به تمایم فنون کشیت باستاین و در 
مردانیگ، مهرباین، موقر بودن و ادب و فراست 
در اوج کمال و طبعی بلند داشت و سخی و یب 
شک خصوصیات اخالقی، وقار و خوش اخالقی 
پهلوان احمد زبانزد و دیانت و عبادت ایشان 
مثال زدین بوده و هست و به هنگایم که پشت 
بسیاری از نام آوران داخیل و خارجی را بر خاک 
یار  و  بود  تکبر  بود، خود خایک و یب  کشیده 

ضعیفان.
خاطر  به  الهورپور  شهرت  از  دیگر  بخیش   
عثماین  نام آوران  از  ییک  با  که  بود  کشیت اش 
شادروان  با  کرمانشاه  در  آن  از  بعد  گرفت. 
پهلوان  با  همدان  در  شیر،  کله  اصغر  پهلوان 
سید جعفر همداین، در اصفهان با پهلوان گلزار 
اصفهاین و در تهران با پهلوان حبیب الله بلور 
و مصطفی طویس پنجه نرم کرد. آنچه گذشت 
شرحی بر زندگاین دومین پهلوان به تمام معنای 
تاریخ سنندج است اولین پهلوان نادر و دومین 
پهلوان احمد الهورپور در دهه  پهلوان احمد. 
 1293 سال های  حوایل  خود  زندگاین  بیست 
شمیس، علیرغم تمایم محرومیت ها که بخیش 
ادامه  زمان  از  تاریخ  این  در  نیز  آن ها هنوز  از 
دارد، در مقابل پهلواین از نژاد عثماین در شهر 
قسطنطنیه قرار گرفت و با شکست این حریف 
به مدال قهرماین دست یافت و بعد از بازگشت 
از این مسابقات مردم شهر سنندج نیز به افتخار 

ورود پهلوان خود شهر را غرق در گل کرده اند.
 پهلوان احمد مجددًا در سال 1318 در ادامه 
فعالیت های ورزیش خود و در حایل که پای در 
میان سایل یم گذاشت افتخار آفرید، مقرر بود 
پس از برگزاری مسابقه از بین افراد شرکت کننده 
کشوری  مسابقات  در  برای شرکت  پهلواناین 
کشیت انتخاب و با مساعدت انجمن میل تربیت 
پیکار  این  در  گردد،  اعزام  مسابقات  به  بدین 
پهلواین کشیت نهایی یم بایست مابین پهلوان 
احمد الهورپور و پهلوان تازه به قدرت رسیده، 
پهلوان عزیز رحماین برگزار یم شد، کشیت در 
میان استاد و شاگرد. الهورپور یم گوید من فقط 
تنکه مخصوص خود را یم پوشم و بعد کشیت 
آغاز  موافقت کشیت  از  بعد  که  گرفت  خواهم 
شد. حریف او عزیز رحماین جوان بود که در 
آن زمان 20 ساله بود و پر خروش و کشیت را 
از حریف خود الهورپور آموخته بود. به محض 
شروع مسابقه عزیز به طرف عقب رفت پشتک 
و وارویی زد آنگاه دست بر سینه نهاد و آهسته 
جلو آمد و ناگهان در پیش پای پهلوان احمد بر 
روی تشک دراز کشید و خطاب به پهلوان گفت: 
بیا و روی سینه من بنشین که تو حق استادی 
من  و  دادی  پرورش  مرا  و  داری  من  گردن  بر 
این صحنه  گرفت.  نخواهم  تو کشیت  با  هرگز 
با اشک حضار خاتمه یافت، عزیز را  که توأم 
در میان مردم عزیزتر کرد و اعتباری خاص به 
او و پهلوان احمد برای تربیت این چنین نوچه 
ای بخشید. در نتیجه این مسابقات پهلوان احمد 
الهورپور به سرپرسیت ستوان دوم ناصر تاجور 
به مسابقات کشوری اعزام شد و با شکست 
رقبای قدرتمند به مقام دوم دست یافت ومدال 
نقره ای که پهلوان الهورپور از این مسابقات به 
ارمغان آورد اولین مدایل بود که درکشیت نصیب 

کردستان شد.
از  را  فنون کشیت  که  احمد الهورپور  پهلوان   
اوج  در  بود  گرفته  فرا  زرگر  جان  عیل  پهلوان 
اساس  و  کشیت  ورزش  کردستان،  محرومیت 
ورزش پهلواین را در شهر سنندج پایه نهاد و 
عالقه ایشان به ورزش کار را به جای رساند که 
به همراه یاران در سال 1320 به اداره فرهنگ 
آن زمان برای حضور مستمر در سالن ورزیش 
جمله  از  سپردند.  تعهد  هدایت  دبیرستان 
این  با  افتخار حضور و ورزش  ورزشکاراین که 
پهلوان سنندجی و یا افتخار شاگردی ایشان را 
داشته اند عبارتند از؛ مرحوم پهلوان عبدالمحمد 
زهرایی مقدم که در سال 1318 نیز جزء اولین 
تیم کشیت سنندج همراه با پهلوان احمد بوده اند، 
مرحوم پهلوان تقی طباخیان، مرحوم باقر بیدار، 
پهلوان  مرحوم  دست،  شیرین  یدالله  مرحوم 
محمد چوبتاشان، پهلوان عزیز رحماین، سید 
زیک سیدالشهدایی، پهلوان صالح حاج قیل و... 
شغل پهلوان احمد الهورپور قهوه خانه داری و 
مکان آن در محله سرتپوله و در سال 1334 در 
سن 64 سالیگ در ماه پر برکت رمضان با زبان 
روزه بدون هیچ گونه عارضه یا مرییض خایص و با 
لقب پهلوان احمد جوانمرد دعوت حق را لبیک 
و حیات را بدرود و در قبرستان تایله به خاک 

سپرده شد.
که  بوده  دیگر  برادر   8 دارای  احمد  پهلوان   
عمومًا ورزشکار و دارای زور خدادادی بودند. 
از شناخته ترین برداران ایشان مرحوم محمود 
و  پور یم باشد که مردی بسیار زورمند  الهور 
پهلواین یب باک و قوی هیکل بوده است. شغل 
پهلوان احمد قهوه خانه داری بود و در محله 
سرتپوله مشهور بودند و هر کس نشاین یم داد 

قهوه خانه ایشان از نشانه های بارز بود.

:: ولید خالدیان
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مؤلف کتاب صد سال ورزش پهلواین کردستان 

رخصت  اب مشا به 200 رسیدیم  
شماره  اولین  که   90 سال  ماه  آبان   30 از 
»به هیز« بر پیشخوان دکه های مطبوعایت 
و  بارقه ها  کردیم  تالش  گرفت،  قرار  استان 
کورسوهای امیدواری جامعه ورزش نسبت 
به تولد ملجأ، پناهگاه و مأمین قابل اعتماد 
گذشته  از  ملوس تر  روز  به  روز  آنان  برای 
هیز«  »به  انتشار  ابتدای  همان  از  شود. 
کمک  دادیم  قول  بمانیم،  که  کردیم  عهد 
گردن،  وبال  نه  باشیم  استان  ورزش  حال 
وعده کردیم عادالنه عدالت را منعکس کنیم، 
گفتیم به سهم خودمان و در توان خودمان 
یب  ورزشکاران  موفقیت های  و  افتخارات 

حایم کردستان را منتشر کنیم.
اینک که »به هیز« در سایه لطف حضرت 
همکاری  و  همراهی  تداوم  و  تعایل  باری 
جامعه ورزیش - اعم از موافقان و منتقدین 
رسید،   200 عدد  به  انتشارش  شمارگان   –
و  عهدها  به  که  خوشحالیم  و  خرسند 
تعهدهای خود در کنار همراهاین چون شما 

در حد توان جامه عمل پوشانده ایم.
»به  که  صعب العبور  بعضًا  و  سخت  مسیر 
هیز« به عنوان اولین نشریه تخصیص حوزه 
سر  پشت  انتشارش  سال   8 طی  ورزش 
گذاشته در سایه عوامیل چون نگاه حرفه ای، 
پشتکار عوامل و گردانندگان نشریه، تعامل 
با بخش های مرتبط و اعتقاد به چارچوب های 
مواقع  بیشتر  در  ای  رسانه  شده  تعریف 
همین  و  است  بوده  بخش  لذت  همواره 
حرکت  به  قطار  که  بوده  شرایط  و  عوامل 
درآمده یک نشریه ورزیش در سطح استاین 
چون کردستان هیچ گاه متوقف نشود. شاید 
سرعت  و  حرکت  نوسان  اوقات  برخی  در 
داشتیم اما با تمام اشکاالت موجود بر سر 
راه نشریات محیل و استاین، »به هیز« تداوم 

انتشار داشت، ماند و یم خواهد بماند.
تغییرات  و  دگرگوین ها  اخیر  سال  چند  در 
حوزه ارتباطات یب تأثیر بر حوزه رسانه ها و 
نشریات نبوده است، رسانه های الکترونییک 
و فضای مجازی در چند سال اخیر به گونه 
ای بوده که توانسته نشریات مکتوب را تا 
حدودی به حاشیه راند و در استاین به مانند 
کردستان که هم سرانه مطالعه و هم وضعیت 
تمایل  برای  خویب  های  بهانه  اقتصادی 
خوانندگان و مخاطبان است تا به سمت و 
کنند.  پیدا  سوی رسانه های مجازی سوق 
نشریات  تا  شده  موجب  شرایطی  چنین 
مکتوب استان با تهدیدی جدی مواجه شوند 
و برای یک نشریه تخصیص که تنها در یک 
حوزه فعالیت یم کند، حجم تهدیدات بیشتر 

از حوزه های دیگر بوده است.
ورزیش  جامعه  و  مخاطب  مضاعف  نیاز 
های  میانه  در  هیز«  »به  که  است  واقعییت 
نیاز  آن  به  فعالیتش سخت  سال  هشتمین 
»به  و همراهان همیشیگ  دارد. خوانندگان 
هیز« که در 200 شماره منتشر شده پاشنه 
آشیل تداوم و فعالیت نشریه بوده اند، نیک 
به فضای ورزش استان، ظرفیت ها، پتانسیل 
و  فرصت ها  قوت ها،  ضعف ها،  موجود، 
تهدیدها آگاه هستند و انتظارات و توقعات 
البته  و  واقعیات  اساس  بر  ما  از  نیز  آنان 
مصلحت ورزش استان بوده است. در واقع 
در سال های اخیر نیز منافع و مصلحت ورزش 
استان را نه در هیاهوهای کاذب رسانه ای 
موانع،  حذف  و  ورزش  به  کمک  در  بلکه 
مهم تر  همه  از  و  موفقیت  شرایط  تسهیل 
انعکاس و بازتاب موفقیت ها و پیروزی های 
ورزشکاران استانمان در رشته های مختلف 

دنبال کرده ایم.
بدون شک تداوم این رویه در شمارگان 
خواهد  ما  غایی  هدف  هیز«  »به  آینده 
مایل  تنگناهای  و  مشکالت  اگر  و  بود 
هیز«  »به  گردانندگان  ما  دهد،  اجازه 
سهوی  اشتباهات  و  ضعف ها  به  علم  با 
ورزش  نیاز  و  مصلحت  بر  اشراف  با  و 
حضور  و  راه  ادامه  بر  بنا  استان 
استان  ورزش  کالن  عرصه  در  مؤثرتر 
و  همراهی  با  قطعًا  که  حضوری  داریم، 
مخاطبان  و  خوانندگان  شما  حمایت های 

گرفت. خواهد  شکل 
از سال گذشته که ترتیب انتشار »به هیز« از 
دو هفته نامه به هفته نامه تغییر یافت، فشار 
نشریه  معدود  همکاران  روی  بر  مضاعفی 
وارد آمده که تنها پشتکار و عالقمندی آنان 
به حرفه شان توانسته این روال جدید را رقم 
زند و به موقع اخبار، اتفاقات، و تحلیل های 

ورزیش استان منتشر شود. 
به  هدف  با  آینده  ماه  چند  طی  داریم  بنا 
احترام  راستای  در  و  رویدادها  بودن  روز 
به دیدگاه ها و انتظارات شما خوانندگان، با 
پایگاه خبری »به  نیاز  اخذ مجوزهای مورد 
از سرعت  تا هم  کنیم  اندازی  راه  را  هیز« 
هم  نمانیم،  عقب  حاضر  عصر  ارتباطات  و 
وظیفه و رسالت خود را دو بخش مکتوب و 

الکترونییک به سرانجام برسانیم.
 به امید آن روز 

  یادداشت سردبیر

جمشید   97 سال  بهمن   16 در  آنکه  از  پس 
با  توانست  چالش  پر  انتخابات  یک  در  خیرآبادی 
کسب حداکثر آرا به کرسی ریاست هیأت کشتی 
به  معطوف  توجهات  و  چشم ها  همه  بزند،  تکیه 
در  ارائه شده  های  برنامه  قالب  در  وی  عملکرد 
مقابل  ماه   50 از  پس  درست  وی  شد.  مجمع 
از  هم  همکارانش  با  همراه  تا  نشت  خبرنگاران 
های  برنامه  هم  و  بگوید  خود  ماهه   5 عملکرد 
این  شرح  کند.  تشریح  را  آینده  در  نظرش  مد 

نشست را در ادامه می خوانید.
رئیسه،  هیئت  عضو  فائقی  خسرو  جلسه  این  در 
فرزاد هاللی نایب رئیس هیأت استان و مسئول 
کشتی  مسئول  پناه  آیت  کیومرث  آزاد،  کشتی 
استان،  کشتی  هیأت  دبیر  پناه  سجادی  فرنگی، 
شیرکو  سنندج،  کشتی  هیأت  رئیس  اصالنی 
رئیس  حاتمی  مربیان،  کمیته  رئیس  میرکی 
بازار یابی  کمیته آموزش، سلیمی مسئول کمیته 
ارشد  مربی  عدنانی  فرید  و  استان  هیأت کشتی 

تیم ملی کشتی فرنگی امید حضور داشتند.
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کیفیت را فدای
 کمیت نخواهیم کرد!

هیأت ووشو شهرستان قروه از جمله هیأت های 
فعال استان به شمار یم آید که توانسته قهرمانان 
افزایش  در  اما  دهد،  پرورش  نیز  را  پوش  میل 
به سنوات  نسبت  همگاین  توسعه  و  ورزشکار 
گذشته افزایش چنداین نداشته است! بطوریکه 
نفر  به 112  نفر ووشوکار در سال 95  از 100 
رسیده و این افزایش ده درصدی در طول سه 
سال و با توجه به سوابق قابل قبول این هیأت 
در بخش قهرماین سؤال برانگیز است که رئیس 
بیان  این چنین  را  آن  دالیل  شهرستان  هیأت 
یم دارد: ییک از مشکالت ما در قروه کمبود مریب 
ماهر است، متأسفانه با توجه به این حق الزحمه 
مربیگری جوابگوی خرجی زندیگ نیست، بیشتر 

ووشوکاران عالقه چنداین به مربیگری ندارند. 
پروسه  به  هم  مریب  نبود  دالیل  از  دیگر  ییک 
طوالین و سخت گرفتن کارت مربیگری در ووشو 
بریم گردد. در واقع این رشته همچون رشته های 
تویپ و سایر نیست که متقایض بتواند با گذراندن 
دوره ای یک هفته ای کارت را دریافت کند بلکه 
تا  باشد  داشته  را  دان 2  ووشو یم بایست  در 
بگیرد که همین  را  به کالس  بتواند مجوز ورود 

گرفتن دان هم حدود 7 سال طول یم کشد. 
مرتیض کریم ادامه داد: در بخش آقایان هم اکنون 
آموزش  مشغول  اسماعییل  بابک  آقای  و  بنده 
هستیم و در بخش بانوان نیز خانم یارعیل هستند. 
امیدوار هستیم با توجه به تکمیل مدارک تعدادی 
از ووشوکاران قروه ای امسال سه مریب مرد و 

دو مریب زن به تعداد مربیان ما اضافه شوند. 
وی کمبود سالن تمریین ووشو و مشارکت قشر 
رشته  این  در  اقتصادی  لحاظ  به  جامعه  ضعیف 
ورزشکار  افزایش  موانع  دیگر  از  نیز  را  ورزیش 
دانست و افزود: در حال حاضر تنها سالن ووشو 
قروه در مجموعه ورزیش تخیت قرار دارد و در 
سایر مناطق سالن برای تمرین نداریم. همچنین 
که  است  ای  رشته  ووشو  که  این  به  توجه  با 
همواره صدمات و آسیب های جسیم را به همراه 
دارد و ورزشکار باید هزینه های زیادی را متحمل 
شود خانواده ها توان اقتصادی الزم را برای تأمین 
این هزینه ندارند. تجربه نشان داده هیچ وقت 
خانواده های دارای تمکن مایل باال وارد ووشو 
نخواهند شد و قشر متوسط به پایین مشارکت 
اثرگذار  زمینه  این  در  هم  مایل  منابع  که  دارند 

است. 
رابطه  در  نیز  تأمیل  قابل  نکته  به  البته  کریم 
این  واقعیت  کرد:  اشاره  ووشوکار  افزایش  با 
است که ما به دنبال افزایش کیفیت و توان فین 
ورزشکاران خود هستیم تا این که افزایش آمار 
یک  بدون  ورزشکار  نفر  سیصد  باشیم.  داشته 
تعداد 40  اکنون  هم  ندارد.  ارزیش  قهرمان  نفر 
نفر نونهال در یک شیفت تمرین یم کنند، کاش 
20 نفر داشتم اما دو نفر قهرمان را یم توانستم 
معرفی کنم. بنابراین بر روی افزایش سطح فین 

ورزشکاران بیشتر تمرکز کرده ایم. 
ووشو  هیأت  رئیس  بر  عالوه  که  کریم  مرتیض 
قروه، مسئول لیگ و مسابقات استان و همچنین 
یم باشد،  نیز  استان  مختلف  های  رده  مریب 
عملکرد شانزده ماهه ووشو استان را قابل قبول 
دانست و اضافه کرد: ییک از مهم ترین اقدامات 
ووشو  برای  ساندا  سکوی  خرید  جدید  هیأت 
استان بود، چرا که ما تا االن سکویی نداشتیم 
و ورزشکاران مگر از طریق رسانه ها و یا شرکت 
را  ساندا  استان سکوی  از  خارج  مسابقات  در 
آقای  تالش  با  خوشبختانه  ببینند.  یم توانستند 
زارعی ریاست محترم هیأت استان، آقایان امیین و 
غفوری و همچنین حمایت و کمک آقای جوالیی، 
حدود یک ماه گذشته این سکو خریداری شد و 

در سالن ووشو سنندج استقرار پیدا کرد. 
میزباین  گرفتن  شرایط  از  ییک  داد:  ادامه  وی 
داشتن  میل  تیم  انتخایب  و  کشوری  مسابقات 
سکوی ساندا بود که ما چون تا االن نداشتیم در 
نتیجه نیم توانستیم میزباین هم قبول کنیم اما از 
این تاریخ یم توانیم میزبان مسابقات باشیم که به 

توسعه این رشته کمک شایاین خواهد کرد. 
در  را  برنامه  نبود  مصاحبه سال 95،  در  کریم 
هیأت قبیل به عنوان ییک از ضعف ها بیان داشته 
بود که در خصوص هیأت جدید نیز همین ضعف 
را یادآور شد و افزود: نه تنها هیأت ووشو استان 
بلکه به نظر یم رسد بیشتر هیأت های ورزیش 
برنامه مدون و سالیانه ای طراحی و در دست 
فعیل  مشکالت  دیگر  از  ییک  باشند.  نداشته 
عملکرد ضعیف در رده سین بزرگساالن است که 
این هم حداقل به پنج سال گذشته و عدم کار بر 
روی رده های سین پایین بریم گردد. ووشوکار 
قهرمان با یک سال و دو سال ساخته نیم شود 
بلکه باید حداقل پنج سال با ورزشکار نوجوان و 
جوان تمرین کرد و میدان ببیند تا به یک قهرمان 

در رده بزرگساالن تبدیل شود. 
مرتیض کریم ییک دیگر از مشکالت گذشته را 
عدم برگزاری مجمع سالیانه و استاین هیأت بیان 
کرده بود که در خصوص هیأت فعیل نیز چنین 
مجمعی با وجود گذشت حدود شانزده ماه برگزار 

نشده است!
مسئول برگزاری لیگ استاین ووشو از برگزاری 
آخرین  شد:  یادآور  و  داد  خبر  استان  در  لیگ 
دوره لیگ استاین به سال 95 بریم گردد و در 
سال های 96 و 97 لیگ برگزار نکردیم! امسال 
تاریخ بیست و یکم تیرماه لیگ نوجوانان و  از 
جوانان استان را برگزار خواهیم کرد و تا پایان 
تابستان ادامه یم یابد. تا این لحظه شهرستان های 
سنندج، سقز، مریوان، دیواندره، کامیاران، بانه 
یم تواند  که  است  کرده  آمادیگ  اعالم  قروه  و 

اثربخش باشد. 
از برخی شهرستان ها  نیز  البته کریم گله مندی 
داشت: ییک از معضالت ووشو استان عملکرد 
با  رابطه  در  شهرستان هاست.  برخی  ضعیف 
حضور در مسابقات تعدادی از مدیران هیأت ها 
هستند که با وجود مدیریت بیش از پنج سال اما 
یک بار هم تییم را روانه مسابقات استاین هم 
نکرده اند! به عنوان مثال شهرستان بانه با وجود 
این رئیس هیأت خود از مربیان دارای کارت درجه 
یک مربیگری است اما بیشتر از پنج سال است 
که یک تیم را به مسابقات استاین اعزام نکرده 
است، رئیس اداره ورزش شهرستان نباید فکری 

به حال این هیأت بکند و تغییرات را انجام دهد؟
آقای  هم  دهگالن  ندارد،  هیأت  که  سروآباد 
اسماعییل ییک از مربیان ما در قروه با توجه به 
سکونت در دهگالن بارها به رئیس اداره ورزش 
این شهرستان درخواست سالن تمریین داده تا 
بتواند این ورزش را در دهگالن هم راه اندازی 
کند که متأسفانه با او همکاری نیم شود! این در 
حایل است که وی برای آموزش و تمرین به قروه 

یم آید اما در دهگالن نیم تواند فعالیت کند!
مدیرکل  از  پایان  در  قروه  ووشو  هیأت  رئیس 
ورزش و رئیس هیأت استان خواست تا امسال 
شرایط حضور دو تیم جوانان و بزرگساالن را در 
افزایش  زمینه  تا  کنند  فراهم  لیگ های کشوری 
استان  ووشوکاران  در  انگیزه  ایجاد  و  قهرمانان 

فراهم شود. 

برگزاری مسابقات؛ 
استراتژی

 ووشو سنندج

شهرستان سنندج به عنوان مرکز استان با بیش 
از دویست نفر ورزشکار سازمان یافته در ووشو 
ورزیش  رشته  این  کانون  مهم ترین  و  بیشترین 
در کردستان است هر چند افزایش این آمار نیز 
جوان  محمدی  کاوه  یعین  آن  مدیریت  مدنظر 
تحصیل کرده ورزش و از ورزشکاران با سابقه این 

رشته ورزیش، قرار دارد. 
رئیس هیأت ووشو سنندج که در ابتدای کار هیأت 
جدید استان به این سمت منصوب شده، ضمن 
بیان این که در گذشته مسابقات شهرستان به 
تعداد کیم برگزار یم شد، اظهار داشت: ییک از 
برنامه های ما برگزاری مسابقات متعدد در طول 
سال گذشته بود چرا که عقیده داریم ورزشکاران 
خوب و مستعد با شرکت در مسابقات یم توانند 

خود را نشان دهند. 
کمیته  همکاری  با  گذشته  دلیل سال  همین  به 
دوره   9 رستیم  سعید  آقای  هیأت  مسابقات 
با نظم و  آقایان  مسابقات شهرستان در بخش 
نیز  بانوان  بخش  در  برگزار شد.  کیفیت خویب 
نیم شد  آن ها  به  چنداین  توجه  گذشته  در  که 
مسابقات  مرحله  چهار  نارنجی  خانم  حضور  با 
بانوان را هم به خویب برگزار کردیم. ناگفته نماند 
که فعالیت های موفق بانوان به جهت همکاری و 
حضور خانم ذوالفقاری نایب رئیس هیأت است 
فعال  و  نفرات عالقمند  تعیین  با  توانسته اند  که 
بانو  در مسئولیت های مختلف جذب ورزشکار 
و افزایش ووشوکاران بیمه شده را در چهار رده 

سین در یپ داشته باشد. 
کاوه محمدی در خصوص سالن های فعال ووشو 
شهرک  در  ووشو  خانه  گفت:  نیز  سنندج  در 
بهاران در دو بخش آقایان و بانوان، باشگاه آالله 
در خیابان انقالب مختص بانوان، سالن توحید و 
باشگاه تکنیک از جمله مکان هایی هستند که در 

آن تمرینات ووشو فعال است. 
وی همچنین یادآور شد که مربیان باشگاه های 
خصویص از طرف هیأت انتخاب یم شوند و بر 

روی عملکرد آنان نظارت صورت یم گیرد. 
و  ساندا  سکوی  خرید  به  اشاره  با  محمدی 
استقرار آن در خانه ووشو سنندج، یادآور شد: با 
تالش ها و پیگیری های رئیس و دبیر هیأت ووشو 
استان و همچنین کمک مدیرکل ورزش و حمایت 
سکوی  سنندج،  شهرستان  ورزش  اداره  رئیس 
ساندا که مورد نیاز ووشو استان بود خریداری و 
در خانه ووشو قرار داده شد که به احتمال زیاد 
طی هفته های آینده با حضور رئیس فدراسیون 

رسمًا افتتاح گردد. 
از  تشکر  ضمن  سنندج  ووشو  هیأت  رئیس 
تالش های ریاست هیأت ووشو استان از همکاری 
و انسجام خاص اعضای هیأت در این دوره گفت 
استان  فعالیت هیأت جدید  افزود: در دوران  و 
کمترین تنش را داشتیم، خصوصًا این که آقای 
زارعی همیشه با هیأت شهرستان همکاری الزم 
و ارتباط تنگاتنگ و مستمر را داشته اند، موردی 
آقای  همچنین  نیم افتاد.  اتفاق  گذشته  در  که 
زارعی با توجه به ارتباطایت که با مدیران استاین 
و فدراسیون دارند توانسته اند در جذب اعتبارات 
انجام  را  ارزشمندی  اقدامات  و کمک های مایل 

دهند. 
کاوه محمدی که هم اکنون به عنوان کارشناس 
تربیت بدین آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج 
نیز مشغول به فعالیت است مهم ترین نیاز ووشو 
استان را استعدادیایب عنوان کرد و افزود: برای 
و  کرد  پایه شروع  از  ووشو یم بایست  توسعه 
مربیان در درون  از طریق حضور  استعدادیایب 
انجام  پرورش  و  آموزش  همکاری  با  و  مدارس 

شود.
 این همان برنامه ای است که سال گذشته در 
هیأت شهرستان انجام شد و خود بنده با حضور 
ورزشکار  چند  توانستم  مدارس  از  تعدادی  در 
هیأت  کنم.  شناسایی  را  رشته  این  مستعد 
شهرستان سنندج با تأمین اعتبار برای مربیان در 
بخش استعدادیایب شرایط را برای حضور آنان 
در مدارس فراهم یم کند تا جایی که مریب بتواند 
حق ایاب ذهاب ورزشکار را به خانه ووشو نیز 

پرداخت نماید. 
مهم ترین  پایان  در  سنندج  ووشو  هیأت  رئیس 
در  رشته  این  توسعه  برای  را  خود  برنامه 
شهرستان، برگزاری مسابقات متعدد اعالم کرد 
و افزود: برای توسعه همگاین و قهرماین ووشو 
از ابزار مسابقه و رقابت استفاده خواهیم کرد و 
سعی یم کنیم تا پایان سال 10 مرحله مسابقات 

مسابقات،  کنار  در  کنیم.  برگزار  را  شهرستاین 
حقوق  و  استعدادیایب  های  کارگاه  برگزاری 
ورزیش، دوره های بازآموزی مربیان و داوران و 
ارتقای فین آنان را نیز با همکاری کمیته آموزش که 
مسئولیت آن بر عهده آقای خبات شیری است، 

مدنظر داریم.

حاشیه ها همچنان
 در ووشو استان 

ادامه دارد

یادگار ارجمندی رئیس هیأت ووشو مریوان در 
مورد سابقه ووشو در این شهرستان گفت: من 
در دوران خدمت سربازی سال 73 که در اصفهان 
بودم سبک چان چوان را آموزش دیدم و در سال 
84 به همراه سعدی مردوخی ووشو را در مریوان 
بنیان نهادیم و تا زماین که برای ادامه تحصیل به 
خارج از استان رفتم در این رشته فعالیت داشتم. 
در زماین که مریوان نبودم آقای برزویئ به عنوان 
که  شد  انتخاب  مریوان  ووشو  هیأت  مسئول 

بیشتر در بخش ساندا فعال بودند.
تحصیل  از  فراغت  از  بعد  داد:  ادامه  ارجمندی 
سال 96 دوباره به مریوان برگشتم که با پیشنهاد 
استان مسئولیت هیأت مریوان را بر عهده گرفتم 
و در این مدت چهار مسابقه داخیل شهرستان 
را برگزار کردیم، در مسابقات استاین هم حضور 
داشتیم و در کنار آن چندین نفر را به کالس های 
داوری و مربیگری اعزام کرده ایم و در مسابقات 
کشوری سبیک که در قروه برگزار شد ورزشکاران 

ما موفق به کسب سه مدال شدند. 
را  مریوان  ووشو  هیأت  مشکالت  از  ییک  وی 
گفت:  و  کرد  عنوان  ووشو  خانه  و  سالن  نبود 
در طول این سال ها که ووشو در مریوان فعال 
بوده است از سه رئیس اداره ورزش و جوانان 
این  به  که سالین  دادیم  درخواست  شهرستان 
رشته اختصاص دهند که تا کنون این کار عمیل 
نشده است. اکنون فقط در دو باشگاه خصویص 
عالقمندان به ووشو در حال فعالیت هستند به 
دلیل اینکه محل ثابیت برای تمرین نداریم آمار 

ورزشکاران ما دچار ریزش شده است.
هم  سال  چند  که  مریوان  ووشو  هیأت  رئیس 
مسئولیت روابط عمویم هیأت استان را بر عهده 
داشت، در مورد عملکرد هیأت استان در طول 
16 ماه گذشته اظهار داشت: هیأت ووشو استان 
ییک از هیأت هایی است که همیشه دچار حاشیه 
و یک سری مشکالت داخیل در میان خود بوده 
است که در زمان رئیس قبیل و فعیل هیأت این 

حاشیه ها همچنان وجود دارد.
آقای زراعی رئیس هیأت فعیل شناخت کافی از 
رشته ووشو ندارد و یک سری افراد در کنار او 
هستند که به او خط یم دهند. در طول دوراین که 
آقای زارعی به عنوان رئیس هیأت انتخاب شدند 
بیش از 20 بار با ایشان تماس تلفین گرفته ام که 
فقط یک بار جواب داده اند. این در حایل است 
هیأت  رؤسای  با  باید  استان  هیأت  رئیس  که 

شهرستان ها در ارتباط مستقیم باشد.
کادر  و  استان  هیأت  کنون  تا  داد:  ادامه  وی 
اجرایی آن یک بار به مریوان نیامده اند تا فعالیت 
ما را رصد کنند و مشکالت و خواسته های ما 
را ببینند و بشنوند. حیت یک جلسه رو در رو با 
ما برگزار نکرده اند. حکم ریاست من در هیأت 
مریوان زمان هیأت قبیل صادر شده است و با 
وجود رضایت از عملکرد من توسط اداره ورزش 
آقای  باره  چند  درخواست  و  مریوان  جوانان  و 
نصری برای صدور حکم جدید هیأت استان تا 
کنون حکیم برای من صادر نکرده است و من با 
حکم هیأت قبیل فعالیت یم کنم که این امر باعث 
شده تکلیف ما مشخص نباشد و نتوانیم مسئول 
کمیته ها را مشخص کنیم تا انگیزه بیشتر کار را 

ادامه دهیم. 

 وضعیت ووشو 
نسبت به گذشته
 بدتر شده است

نوری نصرالله زاده رئیس هیأت ووشو بانه معتقد 
است : وضعیت هیأت استان نسبت به گذشته 
هیچ فرقی نکرده است، حیت نسبت به گذشته 
مسئولیت  کردن  قبول  است.  شده  بدتر  هم 
به جز دردسر هیچ سودی  هیأت های ورزیش 
برای فرد ندارد و باید از کار و زندیگ خود برای 
ورزش بزند. ویل اگر با این بهانه که با برخی افراد 
دوست هستم من را از ووشو حذف کنند و به 

حاشیه ببرند کار جالیب نیست.
من  گذشته  سال  یک  طول  در  داد:  ادامه  وی 
از طرف آذربایجان غریب در مسابقات کشوری 
که  است  این  هم  علت  و  کرده ام  پیدا  حضور 
هیأت کردستان همیشه یک روز قبل از برگزاری 
مسابقات و یا هر برنامه دیگر به ما اطالع یم دهند 

به طور مثال برای رقابت های انتخایب استعدادهای 
برتر استان یک روز بعد از مهلت قانوین اداره 
ورزش و جوانان بانه به ما اطالع داده است. برای 
حضور در استاژ دان 5 بارها با مسئولین هیأت 
استان تماس گرفته ام و درخواست کردم من را 
هم معرفی کنند که به دالیل نامعلوم این کار را 
نکردند. بنابراین من مجبور هستم تحت عنوان 
استاین دیگر در مسابقات و دوره های مختلف 

ووشو شرکت کنم.
نصرالله زاده اظهار داشت: در طول این 16 ماه 
هیأت استان سفری به بانه نداشتند تا از نزدیک 
را برریس  این شهرستان  وضعیت هیأت ووشو 
کنند، بدون هیچ نظارت و ارزیایب از عملکرد ما 
یک  خواسته اند  بانه  جوانان  و  ورزش  اداره  از 
نفر کاراته کا را به عنوان رئیس هیأت ووشو بانه 
انتخاب کنند ویل چون رئیس اداره ورزش بانه از 

فعالیت ها ما اطالع دارد آن را نپذیرفته است.
رئیس هیأت ووشو بانه در مورد تعداد ورزشکاران 
این رشته گفت: آمار ورزشکاران سازمان یافته در 
حدود 90 نفر است ویل عمًال کمتر از 50 نفر 
در حال فعالیت هستند، چون سالن دولیت برای 
تمرین در اختیار نداریم ورزشکاران ما در باشگاه 
ابراهیم فوالدی فعالیت یم کنند و آن هم فقط در 
به علت  این چند سال  بخش ساندا است. در 
اینکه قهرمانان بانه ای در همه رشته های ورزیش 
مورد یب مهری قرار گرفته اند، فعالیت در بخش 
قهرماین کم شده است و بیشتر جوانان بانه ای 
به سالن های بدن سازی رو آورده اند که در کنار 

حفظ سالمیت ظاهر زیبایی هم داشته باشند.
 وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: واقعًا از 
عملکرد هیأت استان به دلیل همکاری نکردن با 
شهرستان ها و همچنین عدم نظارت بر عملکرد 
آنان نارایض هستیم و در کنار آن برای قهرمانان 
همین  به  نیستند  قائل  ارزیش  هم  رشته  این 
خاطر مجبور هستیم تحت نام استاین دیگر در 

مسابقات کشوری حضور داشته باشیم.

 هیأت استان 
منسجم تر از گذشته 

فعالیت می کند

سیروان خدامرادی رئیس هیأت ووشو سقز از 
سال 95 مدیریت این ورزش را پذیرفته است و با 
انگیزه زیادی در دوره جدید هیأت استان فعالیت 

یم کند. 
وی در خصوص توسعه همگاین ووشو در سقز 
گفت: زماین که شروع به کار کردم تنها دو باشگاه 
در این شهر فعالیت داشت اما االن 4 باشگاه 
مختص  اخیرًا  نیز  باشگاه  یک  و  آقایان  مختص 
بانوان را در حال فعالیت داریم. چهار مریب مرد و 
یک مریب زن در دو بخش ساندا و تالو مشغول 

آموزش هستند. 
تعداد ووشوکاران سقزی در سال 97 برابر با آمار 
بیمه ورزیش 125 نفر بوده که با توجه به جمعیت 
بود؟  برانگیز  سؤال  ورزشکاران،  عالقمندی  و 
خدامرادی پاسخ جالیب را هم برای آن داشت: 
ما بیش از 300 نفر و حدود 350 نفر ووشوکار 
در سقز داریم همه آن ها بیمه ورزیش هم دارند 
سایت  طریق  از  وقیت  اینجاست  مشکل  اما 
خودشون اقدام به ثبت نام کرده اند به اشتباه در 
لیست آمار سایر رشته های ورزیش قرار گرفته اند 
و در واقع مشکل سایت بوده که ما بارها نسبت 

به این مشکل هم اعتراض کردیم.
حیت خود بنده زماین که ثبت نام کردم در پایان با 
وجود این که رشته ووشو را هم زده بودم، رشته 

ژیمناستیک زده بود!!
از  رضایت  اظهار  با  سقز  ووشو  هیأت  رئیس 
در  کرد:  اضافه  استان،  ووشو  هیأت  عملکرد 
حال حاضر هیأت استان منسجم تر از گذشته و 
با برنامه در حال فعالیت است، لیگ استان هم 
امسال راه اندازی شده که یم تواند به توسعه 
کارهای  از  دیگر  ییک  کند.  کمک  رشته  این 
ارزشمند هیأت برگزاری جلسات هم اندییش با 
حضور شهرستان های استان است که با توجه به 
بیان مشکالت و پیشنهادات، راهکارهایی هم برای 
برون رفت از آن مطرح یم گردد، به عنوان مثال 
همین برگزاری لیگ استاین از جمله خروجی های 

این جلسات بود. 
ووشو  روی  پیش  چالش  مهم ترین  خدامرادی 
شهرستان ها را منابع مایل بیان کرد و افزود: با 
باز  اما  شهرستان  ورزش  اداره  حمایت  وجود 
هم با کمبود بودجه مواجه هستیم و همین امر 
موجب شده تا انگیزه کمتری برای فعالیت مربیان 

و قهرمانان باقی بماند. 
ییک از مشکالت ووشو سقز قهرمان پروری است 
که رئیس هیأت آن را به بحث مایل ارتباط داد و 
گفت: قهرمانان ووشو همچون یونس کریمیان و 
محمد خاکسار بعد از سال ها تالش و گذاشتن 
و  بیکار هستند  االن  راه ورزش  در  زندیگ خود 
همین  و  ندارند  فعالیت  ادامه  برای  ای  انگیزه 
بر سایر ورزشکاران نیز تأثیر منفی یم گذارد و 
موجب کم شدن انگیزه آنان برای ادامه مسیر 

قهرماین یم شود. 

کریمیان در حال حاضر جوشکاری یم کند و برای 
کسب درآمد تالش یم کند و فرصیت برای ورزش 
قهرماین ندارد لذا حمایت مایل و تخصیص بودجه 
و اعتبارایت از طرف فدراسیون، هیأت استان و 
اداره ورزش برای قهرمانان جهت کمک و ایجاد 
انگیزه در آنان ضروری است. قهرمانان و حیت 
مربیان ما هم جهت ادامه فعالیت و داشتن انگیزه 
به پشتوانه مایل و امنیت شغیل و بیمه ای نیاز 

دارند. 
از  ییک  هم  مربیان  به  توجه  داد:  ادامه  وی 
اسایس ترین نکایت است که باید مد نظر مدیران 
ورزش قرار گیرد. مربیان ما حیت بیمه هم ندارند تا 
با باال رفتن سن و سال از آن به عنوان بازنشستیگ 
استفاده کنند و باز هم نبود پشتوانه شغیل و بیمه 
ووشو  ویژه  به  ورزش  توسعه  عدم  موجب  ای 

شده است. 
خدامرادی در پایان ضمن تشکر از حمایت های 
اظهار  شهرستان،  ورزش  اداره  و  استان  هیأت 
استان  ووشو  فعاالن  خوشبختانه  داشت: 
مشارکت خویب در برنامه ها دارند و این ورزش 
در حال حرکت به جلو است که امیدواریم در 
آینده با جذب اسپانسر و حمایت های مایل که 
گفته شد شاهد پیشرفت های بیشتر نسبت به 

گذشته باشیم. 

 نگاه هیأت استان
 به شهرستان ها

 تبعیض آمیز است

مسلم احمدی دبیر فعیل و رئیس سابق هیأت 
رشته  این  وضعیت  مورد  در  کامیاران  ووشو 
گفت: از یک سال گذشته آقای میالد سلطاین را 
به عنوان رئیس هیأت کامیاران به هیأت استان 
معرفی کردیم که تا کنون حکم ایشان را صادر 
نکرده اند و یم گویند ما باید خودمان رئیس هیأت 
را انتخاب کنیم. در حال حاضر آقای سلطاین با 
عنوان  به  کامیاران  جوانان  و  ورزش  اداره  حکم 
سرپرست هیأت ووشو این شهرستان فعالیت 

یم کند.
ووشو   92 سال  از  قبل  تا  داد:  ادامه  احمدی 
کامیاران غیر فعال بود که بعد از آن با تالش زیاد 
توانستیم یک سالن اختصایص برای این رشته در 
اختیار بگیریم و دو سال قبل من با هزینه شخیص 
اولین سکو ووشو با استاندارد جهاین استان را 
در کامیاران درست کردم و در حال حاضر دومین 
کامیاران  در  از سنندج  بعد  استان  سالن مجهز 
است. حدود 120 نفر ووشوکار سازمان یافته در 

حال فعالیت هستند.
وی در مورد عملکرد هیأت ووشو استان اظهار 
داشت: در طول این 16 ماه که آقای زارعی به 
عنوان رئیس هیأت استان انتخاب شدند ما فقط 
یک بار وی را زیارت کرده ایم. ما از رئیس هیأت 
استان انتظار داریم حداقل یک بار به شهرستان ها 
سفر کند تا حداقل ورزشکاران ما وی را بشناسند. 
در هیأت گذشته اکثر شهرستان های استان فعال 
بودند ویل اکنون تمرکز و حمایت هیأت استان 
و  قروه  سنندج،  شهرستان  سه  روی  بر  فقط 
دیواندره است. در بحث اطالع رساین مسابقات 
هم یک روز قبل از مسابقات نامه را به شهرستان 
ارسال یم کنند که ما فرصت آماده سازی و حیت 
تهیه وسیله نقلیه برای اعزام تیم را نداریم. در 
برگزاری  از  قبل  ماه  یک  هیأت گذشته حداقل 

مسابقات ما از زمان دقیق آن خبر داشتیم.
هیأت  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  احمدی 
کامیاران  ووشو  هیأت  با  تعامیل  هیچ  استان 
ندارد و عنوان یم کنند چون این هیأت مسئول 
مسابقات  در  شرکت  حق  ندارد  سرپرست  و 
استاین را ندارد. هیأت استان باید در طول این 
مدت ضمن سرکیش به کامیاران وضعیت ریاست 
هیأت ووشو این شهرستان را مشخص یم کرد که 
متأسفانه این کار را تا کنون انجام نداده اند و ما 
در بالتکلیفی به سر یم بریم. وی در پایان سخنان 
خود از رئیس اداره ورزش و جوانان کامیاران که 
در هر شرایطی حایم ووشوکاران این شهرستان 

بوده است تشکر و قدرداین کرد.

 عملکرد هیأت استان 
نسبت به گذشته 
بهتر شده است

آذر پیرا رئیس هیأت ووشو دیواندره که در حدود 
چهار سال است این مسئولیت را بر عهده دارد، 
شهرستان  آن  در  رشته  این  وضعیت  مورد  در 
گفت: از سال 91 ووشو در این دیواندره فعال 
شده است در حال حاضر بیش از 100 ورزشکار 
که 25 نفر از آنا بانوان تشکیل یم دهند در رشته 
ووشو تمرین یم کنند، سه مریب آقا و سه مریب 
چهار  فعالیت یم کنند،  دیواندره  ووشو  در  بانو 
سال متوایل هیأت نمونه شهرستان بودیم و ییک 

از قطب های اصیل ووشو در کردستان هستیم.
دلیل  به  تابستان  فصل  در  داشت:  اظهار  وی 
است  کشاورزی  منطقه  این  اکثر  شغل  اینکه 
آمار ورزشکاران ما به خصوص در آقایان کاهش 
آمار  و زمستان  پاییز  پیدا یم کند ویل در فصل 
ورزشکاران ما تا 200 نفر هم افزایش پیدا یم کند. 
داریم  خویب  بسیار  پیشرفت  بانوان  بخش  در 
تیم  برگزار شد  اخیرًا  که  استاین  مسابقات  در 

دیواندره به مقام دوم استان رسید.
مشکل  مورد  در  دیواندره  ووشو  هیأت  رئیس 
اصیل این هیأت گفت: مشکل اصیل هیأت های 
در  لحاظ  این  از  که  است  مایل  بحث  ورزیش 
مضیقه هستیم و در مدت این چهار سال اکثر 
پرداخت  خود  جیب  از  را  هیأت  های  هزینه 
کرده ام هر چند اداره ورزش و جوانان دیواندره و 
شهرداری در سال های گذشته به ما کمک کرده 

ویل این کمک های خییل کم بوده است. 
تمرین  سالن  لحاظ  از  داشت:  اظهار  پیرا  آذر 
هرچند مکان خایص به نام خانه ووشو نداریم ویل 
در یک سالن اداره ورزش و جوانان با پرداخت 
اجاره ماهیانه تمرین یم کنیم در این زمینه مشکل 

خایص نداریم.
وی در مورد عملکرد هیأت ووشو استان گفت: 
خوشبختانه نسبت به هیأت گذشته خییل بهتر 
عمل کرده اند و با سرکیش به دیواندره از نزدیک 
وضعیت ووشو این شهرستان را برریس کردند و 
تعامل بسیار خویب با ما دارند که این کارها باعث 
دلگریم و امیدواری به آینده است. انتظار داریم 
از نظر مایل به ما کمک کنند هرچند در حد توان 
دیواندره  به  باید  ویل  کرده اند  کمک های  خود 
که ییک از قطب های ووشو استان است توجه 
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بیشتری شود.                           

رئیس هیأت ووشو در گفتگو با به هیز عنوان کرد: 

زیرساخت های استاندارد؛اولویت ووشو کردستان
مجمع انتخاباتی هیأت ووشو استان که بعد از حاشیه های یک 
ساله و انتقاداتی که از سوی اهالی این رشته ورزشی به دبیر 
سابق و عملکرد ضعیف هیأت وارد می شد، باالخره در اسفندماه 
سال 96 و با رقابت مدعیانی چون سید زاهد ابراهیمی دبیر 
آن زمان هیأت استان و فرزاد زارعی عضو شورای شهر سنندج 
برگزار شد که در پایان این زارعی بود که توانست برنده این 

دوئل انتخاباتی شود. 
حضور زارعی و وعده هایی که وی در مجمع ارائه داد با توجه به 
جایگاه شغلی و ارتباطات سازمانی او امیدوار کننده بود و همین 
امر نیز موجب شد تا اعضای مجمع به پذیرش وی به عنوان 

سکاندار یک هیأت مهم ورزشی در استان برسند. 
بررسی عملکرد شانزده ماهه هیأت ووشو استان در دستور 
کار این شماره نشریه به هیز قرار گرفت تا همچون همیشه 
با انعکاس نظرات منتخبینی از جامعه این رشته ورزشی، بتوان 
تحلیلی منطقی از فعالیت ها و برنامه های این دوره زمانی ووشو 

کردستان را ارائه داد. 

  حامد نظرویسی



بدمینتون  بیست سال ریاست هیأت  به  نزدیک 
دیواندره را بر عهده داشت، هرگز ُپست رئییس 
را سکویی برای پرتاب و یا گرفتن امتیاز و مقایم 
در عرصه ورزش تبدیل نکرد چرا که با حضور یب 
ادعا و مقتدرانه و تالش شبانه روزی در سالن تخیت 
دیواندره خود را به جامعه بدمینتون نه تنها استان 
بلکه کشور اثبات کرد، اواسط دهه 80 و زماین که 
در میان ناباوری همگان از چهارده نفر دعویت به 
اردوی تیم میل، سهم پنجاه درصدی و هفت نفر 
را از دیواندره همان شهرستان یب بضاعت ورزیش 
به لحاظ امکانات اما سرشار از استعداد و غیرت 
را به نام خود و دیارش به ثبت رساند، و موجب 
شگفیت رئیس فدراسیون وقت شد، فعل خواستن 

را صرف کرد.

افتخاری که نسل به نسل و تا جاکارتا نیز ادامه پیدا 
کرد، جایی که تنها نماینده واقعی ورزش کردستان 
شاگرد همان دهه 80 و 90 عبدی بود، یعین مهران 
شهبازی؛ و صد البته در کنار چنین قهرماناین نام 
رضا شهبازی ها، کسری جعفری ها، محمد و بهیار 
امیین ها و خییل های دیگه را نباید فراموش کرد 
که حاصل دست رنج این دبیر بازنشسته و خادم 
ورزش دانش آموزی و بدمینتون کردستان و کشور 

بوده اند. 
در سفر به دیواندره با وجود این که استاد عبدی 
همواره از مصاحبه با رسانه ها فاصله یم گرفت - و 
بیشتر بر معرفی بازیکناین که با تالش وی ستاره 
شده اند، تأکید داشت- اما به احترام همکاران و 
لطفی که به حقیر داشتند میزباین کردیم تا هم از 
یکسو موجب خوشحایل ما و مخاطبین شوند و از 

سوی دیگر برخی ناگفته های تلخ را مطرح کنند!
به  تا  عبدی  فریق  بدانیم  که  باشد  شاید سخت 

از  که  سال 74  درجه سه  کارت  همان  با  امروز 
طریق آموزش و پرورش و در شیراز به دست آورد 
به امر خطیر مربیگری مشغول است و دلیل ارتقا 
نیافتن را اول از همه یب مهری های هیأت استان 
در ادوار مختلف و در نهایت یب انگیزیگ و گذشتن 

از این حق خود بیان یم کند. 
محمود مرادی، دیگر مرد بااخالق و دبیر بازنشسته 
بدمینتون  کاربلد  مریب  و  آموزی  دانش  ورزش 
و  عطف  نقطه  دیواندره،  در  خدمت  واسطه  به 
آغازین مربیگری عبدی در دیواندره نیز بود، شاید 
بتوان سال آغاز رسیم مربیگری استاد عبدی در 
بدمینتون را 78 بیان کرد، به عبارت دیگر بیست 

سال مربیگری با نمره 20. 
و  دیواندره  بدمینتون  از  ابتدا  در  که  این  خالصه 

چرایی این پیشرفت قابل توجه و چشمگیر پرسیدم 
که در جواب اینطور عنوان کرد: دیواندره نه تنها 
هندبال،  فوتبال،  والیبال،  در  بلکه  بدمینتون  در 
دوومیداین و ... بسیار دیگر از رشته ها استعداد 
باشگاه  بودم،  فوتبال  مریب   70 دهه  بنده  دارد. 
توحید دیواندره از جمله تیم های مطرح استان 
سطح  در  که  هایی  فوتبالیست  نبودند  کم  بود، 
کشور نیز خوش درخشیدند. انجمن دوومیداین 
آموزش و پرورش هم زماین مریب و مسئول بودم 

سه دوره قهرماین استان را در کارنامه داشتیم. 
اگر بپرسید چرا االن اینطور نیست؟ باید عرض 
کنم که ییک از مشکالت اصیل نبود مریب با دانش 
و به روز است و موضوع دیگر هم این که خود 
مربیان نیم خواهند و کار نیم کنند وگرنه یم توانند 
موفق  نیز  ها  رشته  سایر  در  بدمینتون  همچون 

باشند. 
عبدالله  آقای  زماین  هندبال  در  مثال  عنوان  به 

احمدی از دبیران تربیت بدین آن دوران دیواندره 
تالش مضاعفی داشتند و موفق شدند این ورزش و 
دیواندره را قهرمان استان و به کشوری برسانند، 
زماین که از اینجا انتقایل گرفتند و به سنندج رفتند 
این رشته کامل از بین رفت، هیچ کس پیگیر نشد 
که چرا هندبال به این وضع افتاد؟ اصًال مهم برای 

مدیران مهم نبود! 
مریب موفق بدمینتون استان با اشاره به این که 
در  کردستان  بدمینتون،  در  ابتدای حضورش  در 
میان 28 استان در رده ی 25 کشور قرار داشت از 
رشد قابل توجه در طول بیست سال اخیر گفت 
و افزود: با تالش و استمرار مدال آوری و قهرماین 
ها در این سال ها موفق شدیم بدمینتون استان 
را از زنگ تفریح به یک استان و تیم قابل احترام 
و مورد تکریم جامعه این رشته ورزیش در کشور 

تبدیل کنیم.
عبدی با اشاره به این که بیشتر این موفقیت ها 
را مرهون حمایت تربیت بدین آموزش و پرورش 
دیواندره است، یادآور شد: در طول این بیست 
سال در همین سالن تخیت که متعلق به آموزش و 
پرورش دیواندره است تمرین کرده ام و قهرمانان 
و میل پوشان از این زمین به سراسر کشور معرفی 
شده اند، همین االن سه سانس در هفته تمرین یم 
کنیم و در هر سانس چون سالن دیگری در اختیار 
نداریم به ناچار سه رده سین را تمرین یم دهم، 

کاری سخت اما گریز ناپذیر! 
وی ادامه داد: سال 96 و 97 سالن اندیشه را به 
هیأت شهرستان اجاره دادند و بنده آن را کامل 
در اختیار برادران شهبازی قرار دادم تا هم منبع 
درآمدی برای آنان باشد و هم این که بتوانند در آن 
منطقه نیز بازیکناین را به تیم شهرستان و استان 
تزریق کنند که متأسفانه در این خصوص ناموفق 
بودند! به معنای واقعی با مشکل نبود مریب دست 

و پنجه نرم یم کنیم.
فریق عبدی بعد از بیست سال مدیریت بدمینتون 
شهرستان دیواندره، سال گذشته و با شیوه ای 
و  پیشکسویت  جایگاه  حفظ  بدون  و  غیرمتعارف 
احترام برای سال ها تالش وی، از مدیریت هیأت 
کنار گذاشته یم شود تا جوان جویای نایم چون 

رضا شهبازی شاگرد قدییم جایگزین گردد! 

این  در  گرایی  جوان  از  حمایت  ضمن  عبدی 
گذاشته  کنار  ماجرای  از  ای  خالصه  اما  رشته، 
شدن از ریاست هیأت را اینچنین بیان یم کند: 
سال گذشته که میزبان رنکینگ کشوری جوانان 
و  تنش  دیواندره  ورزش  اداره  رئیس  با  بودیم 
مشکیل کاری پیش آمد، وی بالفاصله بعد از پایان 
مسابقات نامه ای را خطاب به من نوشتند با این 
مضمون که چون بازنشسته هستم از ریاست باید 
کنار بروم! من هم با توجه به این که یم دانستم 
این نامه و فرایند آن کامًال غیرقانوین است اما به 
خاطر بدمینتون و این که نیم خواستم به حاشیه 
از  رضا شهبازی  تحویل  را  هیأت  بزنم  دامن  ها 

شاگردان خودم دادم. 
این است که  از  ناراحیت من  تنها  ادامه داد:  وی 
افتخارایت که  و  بیست سال خدمت  به  توجه  با 
برای این ورزش در سطوح مختلف از شهرستان 

تا کشور به دست آوردم، آیا حق این نبود که با 
دعوت در دفتر اداره ورزش این تصمیم اجرایی یم 

شد؟ خسته نباشید هم نیاز نبود بگویند!
رئیس سابق هیأت بدمینتون شهرستان دیواندره از 
یب توجهی کامل هیأت استان در طول یک سال 
اخیر به این رشته ورزیش در شهرستان خبر داد 
و افزود: وضعیت مناسیب را شاهد نیستیم؛ هیأت 
شهرستان سالن و سانس تمریین در اختیار ندارد 
چرا که سالن اندیشه را تنها به جهت گرفتن ماهی 
200 هزار تومان اجاره بیشتر به نفر دیگری دادند 
و بدمینتون بدون سالن شد! این در حایل اتفاق یم 
افتد که آقای فرماندار در مسابقات کشوری سال 
نام مهران  گذشته وعده دادند سالن اندیشه به 
شهبازی، خانه اختصایص بدمینتون شود اما این 

وعده هم اجرایی نشد!
همانطور هم که عرض کردم هیأت استان هم به 
این شهرستان موفق یب توجهی یم کند؛ به عنوان 
پیش  چندی  که  استان  همگاین  جشنواره  مثال 
برگزار شد، هیأت ما اطالعی نداشت و نتوانست 
شرکت کند! به قول دوستان: مدیران زماین که نیاز 
به مدال داشته باشند دیواندره را یم بینند اما برای 
جبران هزینه ها و حل مشکالت بدمینتون دیواندره 
کاری انجام نیم دهند! با این شرایط آینده روشن و 
استمرار قهرماین های بدمینتون این شهر در ابهام 

قرار دارد!
از مریب برجسته این رشته ورزیش در خصوص 
عدم حضورش در مجمع انتخابایت که اخیرًا برگزار 
شد، سؤال کردم که در جواب گفتند: هیچ اطالع 
و دعویت از من نشد، حیت از رضا شهبازی هم به 
از قطب های اصیل بدمینتون  عنوان رئیس ییک 
استان و حیت کشور هم دعوت نشد! دخترم هم 
که از جمله قهرمانان کشوری است مورد توجه 

برگزارکنندگان مجمع قرار نگرفت.
فریق عبدی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای 
بدمینتون،  خصوص  به  دیواندره  ورزیش  جامعه 
اظهار امیدواری کرد که تداوم قهرماین ها در این 
و ضمن شناخت  باشیم  را شاهد  ورزیش  رشته 
همواره  ورزش  تالشگران  افراد،  واقعی  جایگاه 
مورد تکریم و احترام مدیران ورزیش و غیرورزیش 

قرار گیرند.
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هیأت قبلی اکنون
 متوجه پتانسیل های 
ووشو استان شدند!

از منتقدین سرسخت هیأت  شیرکو میریک ییک 
قبیل ووشو در مورد عملکرد هیأت جدید گفت: 
آنچه مشخص است این تغییرات خییل مثبت بوده 
زارعی  آقای  مدیریت  علت  به  حاضر  حال  در  و 
یک  ووشو  جامعه  اکثر  و  شده  کمتر  حاشیه ها 
دست شده اند و در کنار هم برای پیشرفت بیشتر 
این رشته تالش یم کنند به طوری که حیت منتقدان 
فعالیت مثبت هستند.  هیأت جدید هم در حال 
رئیس هیأت استان به هر کس که توان و لیاقت 

داشته مسئولیت داده است. 
را در  از مشکالت هیأت گذشته  میریک که ییک 
عنوان  تمریین  سانس  و  سالن  نگذاشتن  اختیار 
کرده بود در باره این مشکل در هیأت جدید گفت: 
همه  اختیار  در  ووشو  خانه  سانس های  اکنون 
مربیان است و از نظر سالن، سانس و امکانات 
تمریین هیچ مشکیل نداریم و در حال حاضر ییک 
از مجهزترین خانه های ووشو کشور را در اختیار 

داریم.
ییک دیگر از مشکالیت که میریک در مصاحبه قبل 
عنوان کرد، عدم نظارت بر کار مربیان بود که در 
این زمینه گفت: اکنون کمیته مربیان و داوران هیأت 
از کمیته های فعال یم باشند و جدا از فعالیت این 
کمیته ها آقایان امیین و غفوری در هفته چند جلسه 
از سالن های تمرین بازید دارند و بر کار مربیان 

نظارت یم کنند.
مسابقات  به  تیم ها  اعزام  هزینه  مورد  در  وی 
ورزشکاران  خود  توسط  گذشته  در  که  کشوری 
سه  به  جدید  هیأت  در  گفت:  پرداخت یم شد، 
مسابقه کشوری تیم اعزام شده و تمام هزینه ها 
توسط هیأت پرداخت شده است و حیت هیأت 
استان مبلغی را نیز به سرپرست و مریب تیم های 
اعزایم به عنوان حق الزحمه پرداخت یم کند که 

این کار در هیأت گذشته انجام نیم شد.
با  داشت:  اظهار  خود  سخنان  پایان  در  میریک 
فعالیت های خویب که کادر هیأت جدید انجام داده 
این رشته کنار کشیده  از  بسیاری از کساین که 
بودند، دوباره در حال فعالیت هستند و کادر هیأت 
قبیل هم متوجه شده اند از نظر نیروی انساین چه 
این ظرفیت  از  آن ها  که  داشته ایم  پتانسیل هایی 

استفاده نکردند. 

برگزاری لیگ استانی 
الزمه پیشرفت ووشو

که  کردستان  ووشو  هیأت  رئیس  زارعی  فرزاد 
عضو شورای اسالیم شهر سنندج است. وی به 
نوعی در جرگه رؤسای غیر ورزیش هیأت ها قرار 
یم گیرد. در باره نحوه ورود خود به مدیریت این 
تخصص  من  است  این  واقعیت  گفت:  هیأت 
زیادی در ووشو نداشتم برخی از کساین که در 
ووشو بودند چند بار با من صحبت کردند و گفتند 
با توجه به حاشیه و وضعیت نامناسب ووشو در 
استان نیاز است کیس خارج از خانواده ووشو 
مسئولیت این هیأت را بر عهده بگیرد. من هم 
بعد از برریس شرایط موجود تصمیم گرفتم وارد 
این عرصه شوم و تنها شرط من این بود افرادی 
که از من این درخواست را داشتند به من کمک 
کنند و پای کار باشند که انصافًا هم تا کنون به 

این شکل بوده است. 
زارعی در مورد اقدامات مهیم که در طول 16 
است،  داده  انجام  خود  مسئولیت  دوران  ماه 
در  استان  ووشو  اصیل  مشکالت  از  گفت:ییک 
کار  زمینه  این  در  و  زیر ساخت ها است  بخش 
خایص انجام نگرفته بود. در نتیجه کار کارشنایس 
رئیس  و  داده ایم  انجام  که  شنایس  آسیب  و 
فدراسیون ووشو هم آن را تایید کرد به این نکته 
مسابقات  در  ما  ورزشکاران  مشکل  که  رسیدم 
آنان  تمرین  محل  در  چون  است  این  کشوری 
مختص  سکو  از  استاین  رقابت های  حین  در  و 
مسابقات  در  وقیت  نیم کنند،  استفاده  مسابقه 
کشوری بر روی سکو قرار یم گیرند تجربه الزم 
را در این زمینه ندارند و نیم توانند توانایی خود 

را به طور کامل نشان دهند.
 وی ادامه داد: برای حل این مشکل که با کمک 
مدیر کل ورزش و جوانان استان سالن ورزیش 
از  بعد  توانستیم  و  گرفتیم  اختیار  در  را  سراج 
سال ها سکوی مطابق با استانداردهای جهاین در 
این سالن احداث کنیم که ییک از چند سکو برتر 
کشور است. در بحث احداث و تجهیز این سالن 
که بیش از 100 میلیون تومان هزینه شده است 
از مدیر کل ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون 
ووشو و جناب جمشید آقای خیرآبادی که به ما 
احداث  با  یم کنم.  تشکر  و  تقدیر  کردند  کمک 
این سکو انتظار داریم ووشوکاران کردستاین در 
مسابقات امسال نتیجه بهتری را کسب کنند و 

در کنار آن هم میزبان رقابت های کشوری باشیم.
و  برنامه  باره  در  استان  ووشو  هیأت  رئیس   
هدف اصیل خود گفت: ما اگر یم خواهیم ورزش 
کنیم و  کار را شروع  پایه  از رده  باید  رشد کند 
استعدادها را در سن نونهایل کشف کنیم. ییک 
در  است  استعدادیایب  ما  مدت  بلند  اهداف  از 
این زمینه تفاهم نامه ای با معاونت تربیت بدین 
و سالمت آموزش و پرورش استان منعقد شده 
است که به ما اجازه داده شده استعدادیایب را 
در مدارس سطح استان انجام دهیم با این کار 
زمینه حضور بیشتر نفرات مستعد در این رشته 

فراهم خواهد شد.
شهرستان ها  در  ووشو  وضعیت  باره  در  زارعی 
اظهار داشت: در طول این چند ماه که من این 
مسئولیت را قبول کردم تمام وقت و انرژی خود 
سنندج  ووشو  خانه  تکمیل  و  تجهیز  صرف  را 
کرده ام به همین علت نتوانسته ام به شهرستان ها 
یک  یم پذیرم.  را  انتقاد  این  که  کنم  سرکیش 
سری از شهرستان ها از جمله قروه، دیواندره، 
آن ها  از  ما  دارند که  فعالیت بسیار خویب  سقز 
حمایت یم کنیم و در اولویت هیأت استان برای 
کمک های مادی و معنوی هستند. اما از عملکرد 
برخی از شهرستان های دیگر رضایت ندارم و در 

صدد تغییر آنان هستیم. 
ریاست  وضعیت  نبودن  مشخص  مورد  در  وی 
انتخاب  بحث  در   : گفت  شهرستان   سه  هیأت 
نامه  اساس  طبق  شهرستان ها  هیأت  روسای 
و  ورزش  اداره  رئیس  توسط  هیأت  رئیس  باید 
هیأت  رئیس  توسط  آن  حکم  و  معرفی  جوانان 
استان صادر شود که به نظر من این یک ایراد 
است چون رئیس شهرستان شاید اشراف کامیل 
و  باشد  نداشته  نظر  مورد  شخص  و  رشته  بر 
در کنار آن اهداف و چشم انداز هیأت و اداره 
ورزش شهرستان شاید ییک نباشد. برای مثال ما 
شخیص را که برای ریاست یک هیأت شهرستان 
معرفی کردند از نظر اخالقی قبول ندارم و چون 
به  ما خییل مهم تر است  برای  از ورزش  اخالق 
امضاء  را  فردی  چنین  ریاست  حکم  وجه  هیچ 
انتخاب رئیس هیأت مریوان  نیم کنم. در بحث 
ورزش  اداره  سوی  از  درخواسیت  کنون  تا  هم 
و جوانان مریوان برای تمدید حکم قبیل رئیس 
تا  است  نشده  ارسال  استان  هیأت  به  هیأت 
ما شرایط را برریس کنیم. در انتخاب دو رئیس 
هیأت شهرستان با رئیس اداره ورزش و جوانان 
این  در  اگر  و  داریم  نظر  اختالف  شهرستان ها 
زمینه به توافق نرسیم در نهایت اداره کل ورزش 
و جوانان در این میان حکمیت خواهد کرد و هر 
شهرستان  سه  این  یم پذیریم.  ما  بدهد  حکیم 
هم تا کنون به طور رسیم نامه در زمینه معرفی 
ارسال  استان  هیأت  به  هیأت شهرستان  رئیس 

نکرده است. با صحبت های که با مدیر کل ورزش 
ماه  شهریور  تا  نهایت  در  داشته ایم  جوانان  و 
تکلیف هیأت شهرستاین بدون رئیس را مشخص 

خواهیم کرد.
زارعی در مورد حاشیه ها و اختالفایت که در هیأت 
اظهار  آن  مدیریت  نحوه  و  داشت  وجود  قبیل 
تالش  توان خود  در حد  هیأت گذشته  داشت: 
کردند و در کنار آن نقاط ضعف های هم داشته اند 
که در حال حاضر بازگو کردند این مشکالت هیچ 
نفعی برای ووشو استان ندارد. در اولین جلسه 
هیأت  رئیس  عنوان  به  شدند  انتخاب  از  بعد 
عنوان کردم ما اگر اختالف نظر و مشکیل وجود 
دارد باید آن را در میان خانواده ووشو برطرف 
اعتالی  برای  هم  دست  در  دست  همه  و  کنیم 
کردیم  سعی  ما  کنیم.  تالش  کردستان  ووشو 
و  کنیم  کنترل  را  ایجاد شده در ووشو  حوایش 
اجازه ندهیم این حوایش بیشتر و بر عملکرد ما 
تأثیر داشته باشد چون ایجاد این حاشیه بیشتر 

از همه به ورزشکاران این رشته ضربه یم زد.
از  استفاده  درباره  استان  ووشو  هیأت  رئیس 
تجربه نفرات کادر هیأت قبیل استان در هیأت 
جدید گفت: من هیچ کس را خارج از مجموعه 
ووشو استان وارد کادر هیأت نکرده ام. با برریس 
افرادی  شدم  متوجه  استان  ووشو  گذشته 
برخی  دلیل  به  بودند،  این رشته  گذار  بنیان  که 
ما  بودند  کشیده  کنار  مهری ها  یب  و  مسائل 
آن  کنار  در  و  کردیم  گود  وارد  دوباره  را  آن ها 
و  از همه مخالفان  برگزار شده  که  در جلسایت 
خود  نظرات  که  کردیم  دعوت  هیأت  موافقان 
این  به  از دوستان منتقد  کنند که برخی  بیان  را 
نیامدند. در کل ما نگاه حذفی نداریم  جلسه ها 
ویل به عنوان یک مدیر حق داریم کادری همسو 

با خود برای هیأت انتخاب کنیم.   
برگزاری لیگ استاین خبری بود که رئیس هیأت 
ووشو استان در این مصاحبه عنوان کرد و گفت: 
در رنکینگ کشوری ووشو کردستان در رده 25 
رشته  هر  پیشرفت  های  راه  از  ییک  دارد.  قرار 
از  بعد  که  است  استاین  لیگ  برگزاری  ورزیش 
لیگ  جاری  سال  ماه  تیر   24 از  وقفه  سال  دو 
استاین ووشو استارت خواهد خورد و با توجه 
زیر ساخت های که در مرکز استان فراهم کردیم 
درخواست میزباین مسابقات قهرماین کشور در 

رده جوانان را فدراسیون ارائه دادیم.
وی در مورد جذب اسپانسر و حایم مایل برای 
هیأت ووشو اظهار داشت: با توجه به وضعیت 
کارگاه ها  و  کارخانه ها  کمبود  و  استان  اقتصادی 
بزنیم  را  ورزش  از  آنان  حمایت  قید  باید  بزرگ 
و  بیایند  کار  پای  خیرین  باید  کار  این  جای  به 
نگاه آنان به ورزش تغییر کند چون ورزش باعث 
کاهش آسیب های اجتماعی و بیماری در جامعه 

یم شود. باید توسط رسانه ها و حیت مساجد در 
صد تغییر نگاه کیل به ورزش باشیم و افراد جامعه 
را توجیه کنیم که قسمیت از زکات مال خود را به 

ورزش اختصاص دهد.
کاهش  مورد  در  استان  ووشو  هیأت  رئیس 
هیأت  این  یافته  سازمان  ورزشکاران  آمار 
نسبت به گذشته گفت: این امر دالیل متعددی 
یم تواند داشته باشد از جمله شرایط اقتصادی 
ورزشکاران و ییک از علت ها هم عملکرد هیأت 
این  کار  نتیجه  اکنون  ما  چون  است  گذشته 
هیأت را مشاهده یم کنیم. ما به مربیان که کارت 
رسیم فدراسیون را ندارند اجازه فعالیت در هیچ 
باشگاهی را نداده ایم و شاید این هم یک دلیل 
کاهش ورزشکاران ووشو باشد. در هر صورت ما 
کار را از رده پایه شروع کردیم و باید در دو سال 

آینده نتیجه کار ما مشخص شود.
زارعی درباره فعالیت بخش بانوان اظهار داشت: 
در بخش بانوان با نبود مریب مواجه هستیم به 
طوری که در سنندج حیت یک مریب رسیم بانو 
نداریم. در هیأت گذشته نتوانسته ایم یک مریب 
نباید  امر  این  به  توجه  با  دهیم  آموزش  را  بانو 
انتظار داشته باشیم در این بخش قهرمان معرفی 
کنیم. برای حل این مشکل در شهریور ماه کالس 
مربیگری و استاژ دان یک تا چهار در دو بخش 
بانوان و آقایان در سنندج برگزار خواهد شد و 
مدارک کساین  تطبیق  مرحله  اولین  آن  کنار  در 
که از کونگ فو به ووشو را خواهیم داشت و در 
مرداد ماه هم دوره ارتقای مریب درجه سه به دو 

را برنامه ریزی کرده ایم. 
حمایت  بحث  در  استان  ووشو  هیأت  رئیس 
کرییم  امیر  حاضر  حال  در  گفت:  قهرمانان  از 
در  و  است  استان  ووشوی  قهرمان  مطرح ترین 
کنار وی فاتح حیدریان، آروین فرجی، نوید زماین و 
مسلم فریدی هستند که در حد توان خود از نظر 
مایل و معنوی به آنان کمک کرده ایم. برای مثال 
امیر کرییم با تالش ما و رایزین رئیس فدراسیون 
که  شد  اعزام  جهان  دانشجویان  مسابقات  به 
خوشبختانه با مدال طال برگشت. در حال حاضر 
هم تمام امکانات و تجهیزات مورد نیاز در بخش 

قهرماین برای همه ورزشکاران فراهم است.     
زارعی در پایان سخنان خود اظهار داشت: هیأت 
بلکه  نیست،  خایص  شخص  به  متعلق  ووشو 
مشکالت  نباید  ما  دارد،  تعلق  ووشو  جامعه  به 
شخیص خود را وارد ورزش کنیم و به خاطر اینکه 
خلل  هیأت  کار  در  نداریم  خوش  دل  کیس  از 
ایجاد کنیم. از همه کساین که در طول این 16 
ماه به هر نحو کمک حال ما بوده اند به ما کمک 
امیدوارم در  و  کرده اند تشکر و قدراین یم کنم 
سال طی شاهد پیشرفت بیشتر ووشو کردستان 

در همه زمینه ها باشیم. 
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خداحافظی خالف قانون از ریاست هیأت و به اجبار مدیر ورزش!

کنگره  در  ذوالفقارنسب«  بیژن  »دکتر 
قرار  تجلیل  و  تقدیر  مورد  کورد  مشاهیر 
ابتکار  با  کورد  مشاهیر  کنگره  اولین  گرفت. 
دانشگاه  همکاری  و  کردستان  استانداری 
 11 اسالیم  ارشاد  فرهنگ  کل  اداره  و  آزاد 
نامداران  و  مشاهیر  با حضور  ماه  تیر   12 و 
های  حوزه  در  بین الملیل  و  میل  های  عرصه 

برگزار شد. مختلف 
و بخش های  آیتم ها  که شامل  کنگره  این  در 
از  نفر   30 از  دوم  روز  در  بود،  مختلف 
جمله  از  مختلف  های  حوزه  مشاهیر 
مجسمه  خواننده،  پژوهشگر،  موسیقی، 
این  در  و  آمد  عمل  به  تقدیر  پزشک  ساز، 
برگزار  نظر  با  نیز  ورزش  حوزه  در  و  میان 
کنندگان و کار گروه های مختلف، دکتر بیژن 
و  موجه  سرشناس،  چهره  ذوالفقارنسب 
و  میل  عرصه  در  کردستان  ورزش  پرافتخار 
طالیی  »کلید  دریافت  به  مفتخر  بین الملیل 

شهر سنندج« شد.
گفتگو  در  و  کنگره  پایان  در  ذوالفقارنسب 
موفقیت  را  رویداد  این  ایرنا،  خبرگزاری  با 
برگزاری  تداوم  گفت:  و  کرد  توصیف  آمیز 
و  علیم  مرکز  در  هم  آن  های  برنامه  چنین 
دانشگاهی بسیار قابل توجه و تأثیر گذار در 

معرفی فرهنگ و مشاهیر کورد خواهد شد.
ذوالفقارنسب متولد 16 تیر ماه سال 1328 

در سنندج است که سابقه بازی در تیم های 
 19 در  دارد.  را  پرسپولیس  و  پاس  افسر، 
در  سالیگ   30 سن  در  و   58 سال  مرداد 
از  پاس  مقابل  اسپندی  شهید  جام  فینال 
ادامه  برای  و  کرد  خداحافظی  بازی  دنیای 
تحصیل راهی دانشگاه بروکسل بلژیک شد.

تربیت  دکتری  درجه  اخذ  از  پس  وی 
در  حرکیت  تکامل  و  رشد  گرایش  با  بدین 
شد  مشغول  تدریس  به  تهران  دانشگاه های 
هدایت  تجربه  نیز  مربیگری  عرصه  در  و 
کرمان،  مس  پاس،  سایپا،  استقالل،  تیم های 
اصفهان،  آهن  ذوب  شیراز،  برق  پیکان، 
در  را  آبادان  نفت  صنعت  و  گیالن  داماش 
مرحله  در  هم  همچنین  وی  دارد.  کارنامه 
جام جهاین  نهایی  مرحله  در  هم  و  مقدمایت 
خاطرات  و  بود  میل  تیم  مریب  کمک   1998

خویش را برای فوتبال دوستان رقم زد.
رعایت  و  مداری  اخالق  به  که  ذوالفقارنسب 
های  چهره  از  است،  شهره  انساین  اصول 
در  که  یم باشد  کشور  ورزش  احترام  قابل 
و  ورزش  وزیر  مشاور  حکم  حاضر  حال 
دریافت  را  کردستان  استاندار  و  جوانان 
راه  با   90 دهه  اوایل  از  وی  است.  کرده 
دنبال  به  فوتبال  تخصیص  آکادیم  اندازی 
فوتبال  استعدادهای  پرورش  و  شناسایی 

است. کردستان 

مدیرکل ورزش و جوانان استان 
 6 از  کردستان  میزباین  از 
المپیاد  رشته در دومین مرحله 
استعدادهای برتر ورزش کشور 

خبر داد.
حامد جوالیئ مدیرکل ورزش و 
دومین  داشت:  اظهار  جوانان 
مرحله المپیاد استعدادهای برتر 
ورزش،  شعار  با  کشور  ورزش 
دوسیت، آینده ای بهتر در اواخر 
مرداد و اوایل شهریورماه در 39 
رشته ورزیش در بخش دختران 
و 55 رشته بخش پسران در رده 

پایه 13 تا 13 برگزار یم شود.
به  المپیاد  این  برگزاری  به  اشاره  با  جوالیئ 
کردستان  افزود،  کشور  استان   19 میزباین 
در این دوره میزباین شش رشته ورزیش در 
دو بخش پسران و دختران را بر عهده دارد 
نفره، ورزش های  بسکتبال سه  و رشته های 
آبهای آرام،  پهلواین و زورخانه ای، قایقراین 
وزنه  و  پسران  بخش  در  بوکس  و  کونگ فو 
استان  میزباین  به  دختران  بخش  برداری 

کردستان برگزار خواهد شد.
کنندگان  شرکت  تعداد  جوالیئ 
به  که  ورزیش  رشته  شش 
میزباین استان کردستان برگزار 
و  اعالم  نفر   2775 را  یم شود 
تصریح کرد، اداره کل ورزش و 
جوانان برای برگزار کردن هرچه 
بهتر این رقابت ها آمادیگ کامل 

را دارد. 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزش  وزارت  هدف  کردستان 
دومین  برگزاری  از  جوانان  و 
المپیاد استعدادهای برتر ورزش 
کشور را »توسعه رویکرد عدالت 
استان ها،  در  منابع  متوازن  توزیع  محوری، 
جذب و کشف و پرورش استعدادهای ورزیش 
از  حداکثری  بهره مندی  کشور،  سراسر 
ظرفیت های موجود استان ها، پشتوانه سازی، 
کمک و تقویت تیم های میل، توسعه فرهنگ 
و حضور  آوری  مدال  قهرماین، رشد  ورزش 
مقتدرانه در بازی های المپیک جوانان 2022 

اعالم کرد.
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