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 در مراسمی با حضور معاون پارلمانی وزیرورزش 
وجوانان سه زمین چمن مصنوعی فوتبال روستایی 

در شهرستان بروجرد افتتاح شد.
وباحضور  دولت  هفته  مناسبت  به  مراسمی  در 
وزیرورزش  پارلمانی  معاون  زاده   تقی  جمشید 
وجوانان ،سید علی کریمی مدیرکل ورزش وجوانان 
بروجرد  مردم  نماینده  گودرزی  عباس   ، لرستان 
معاونین  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  واشترینان 
اداره کل وجمعی دیگر از مسئولین شهرستانی سه 
به صورت  فوتبال روستایی  زمین چمن مصنوعی 
برداری  بهره  به  بروجرد  شهرستان  در  همزمان   

رسید.
این  در حاشیه  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل   
مراسم گفت: این سه زمین چمن مصنوعی در سه 
بهره  به  آباد  جعفر  و  ونایی  آباد،  جهان  روستای 

برداری رسیدند.
زمین  این  از   هرکدام  افزود:  کریمی  علی  سید   
اندازه 950  به  مساحتی  در  مصنوعی  های چمن 

متر مربع  احداث شده است .
پروژه   سه   این  احداث  در  شده  هزینه  اعتبار  او 
از ۱5 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:  را  بیش 
عملیات احداث این سه پروژه ورزش روستایی از 
هفته  مناسبت  به  وامروز  سال 99 شروع   تیرماه 
دولت در اختیار مردم عزیز این روستاها قرار گرفته 

است.
 

به مناسبت هفته دولت ؛
افتتاح 4 پروژه های  عمرانی - ورزشی در 

الیگودرز 
درمراسمی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی  
زیرسازی  و  مصنوعی   ، طبیعی  چمن  زمین  سه 

پیست تارتان الیگودرز افتتاح شد.
در مراسمی به مناسبت هفته دولت با حضور سید 
لرستان،  وجوانان  ورزش  مدیرکل  کریمی  علی 
در  الیگودرز  مردم  نماینده  خدابخشی  محمد 
معاون  امیری  گودرز   ، اسالمی  شورای  مجلس 
مسئولین  ودیگر  لرستان   استانداری  عمرانی 
بهره  به  ورزشی   - عمرانی  4پروژه  شهرستانی  

برداری رسید.
چمن   زمین  سه  مراسم  این  در  خبر؛  این  برپایه 
پیست  زیرسازی  وهمچنین   ،طبیعی  مصنوعی 
تارتان الیگودرز در مجموعه ورزشی شهید ارسالن 

گودرزی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این  در حاسیه  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل   
فوتبال  چمن طبیعی شهید  زمین  مراسم گفت: 
شهید  ورزشی  مجموعه  در  جعفرعابدینی  محمد 
اندازه ۱0 هزار  به  ارسالن گودرزی  در مساحتی 

مترمربع مورد بازسازی قرار گرفت.
این طرح ورزشی  اعتبار  سید علی کریمی  منبع 
افزود: 400میلیون  و  کرد  عنوان  استانی  منابع  را 

تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.
افتتاح زمین های چمن مصنوعی  به  اشاره  با  او   
این مجموعه ورزشی نیز تصریح کرد: زمین چمن 
مصنوعی شماره ۱ در مساحتی به اندازه ۱000متر 
مربع احداث و اعتباری به اندازه 500میلیون تومان  

از منابع ملی برای تکمیل آن هزینه شده است . 
 کریمی ادامه داد: زمین چمن مصنوعی شماره 2 
نیز در مساحتی 4600 متر مربع احداث شده و از 
منابع ملی اعتباری به اندازه 25میلیون تومان برای 

تکمیل این پروژه هزینه شده است .
خصوص  در  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل   
گفت:  نیز  مجموعه  این  تارتان  پیست  زیرسازی 
گودرزی  ارسالن  شهید  مجموعه  تارتان  پیست 
بر  بالغ  اعتباری  با  3500مترمربع   مساحت  در 
400میلیون تومان  از منابع استانی وملی احداث 

شده است.

به مناسبت هفته دولت ؛
افتتاح 4 پروژه های  عمرانی - ورزشی  

در الیگودرز 
درمراسمی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی  
زیرسازی  و  مصنوعی   ، طبیعی  چمن  زمین  سه 

پیست تارتان الیگودرز افتتاح شد.
در مراسمی به مناسبت هفته دولت با حضور سید 
 ، لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل  کریمی  علی 
در  الیگودرز  مردم  نماینده  خدابخشی  محمد 
معاون  امیری  گودرز   ، اسالمی  شورای  مجلس 
مسئولین  ودیگر  لرستان   استانداری  عمرانی 
بهره  به  ورزشی   - عمرانی  4پروژه  شهرستانی  

برداری رسید.
چمن   زمین  سه  مراسم  این  در  خبر؛  این  برپایه 
پیست  زیرسازی  وهمچنین   ،طبیعی  مصنوعی 
تارتان الیگودرز در مجموعه ورزشی شهید ارسالن 

گودرزی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این  در حاسیه  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل   
فوتبال  چمن طبیعی شهید  زمین  مراسم گفت: 
شهید  ورزشی  مجموعه  در  جعفرعابدینی  محمد 
اندازه ۱0 هزار  به  ارسالن گودرزی  در مساحتی 

مترمربع مورد بازسازی قرار گرفت .
این طرح ورزشی  اعتبار  سید علی کریمی  منبع 

افزود: 400میلیون  و  کرد  عنوان  استانی  منابع  را 
تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.

افتتاح زمین های چمن مصنوعی  به  اشاره  با  او   
این مجموعه ورزشی نیز تصریح کرد: زمین چمن 
مصنوعی شماره ۱ در مساحتی به اندازه ۱000متر 
مربع احداث و اعتباری به اندازه 500میلیون تومان  

از منابع ملی برای تکمیل آن هزینه شده است . 

 کریمی ادامه داد: زمین چمن مصنوعی شماره 2 
نیز در مساحتی 4600 متر مربع احداث شده و از 
منابع ملی اعتباری به اندازه 25میلیون تومان برای 

تکمیل این پروژه هزینه شده است .
خصوص  در  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل   
گفت:  نیز  مجموعه  این  تارتان  پیست  زیرسازی 
گودرزی  ارسالن  شهید  مجموعه  تارتان  پیست 
بر  بالغ  اعتباری  با  3500مترمربع   مساحت  در 
400میلیون تومان  از منابع استانی وملی احداث 

شده است . 

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان : 
بهره برداری از  9 پروژه عمرانی - ورزشی 

در لرستان طی هفته دولت 
 سید علی کریمی گفت: 9 پروژه عمرانی - ورزشی 
خرم  شهرهای  در  ط  لرستان  ورزش   درحوزه  را 
اباد، بروجرد ، الیگودرز و سلسله برای  هفته دولت 

در نظر گرفتیم 
 به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان 
از زمین چمن  آیین رونمایی  لرستان؛ کریمی در 
اظهارکرد:   ، سلسله   شهرستان  فوتبال  مصنوعی 
زمین چمن مصنوعی سلسله یک زمین چمن  با 

کیفیت است.
عمرانی  ورزشی-  پروژه   9 افتتاح  به  اشاره  با  او 
درطی هفته دولت   در لرستان ، افزود: با توجه به 
به لرستان در حوزه ورزش  خدمات رسانی دولت 
9 پروژه ورزشی را برای افتتاح در شهرستان های  
نظر  در  سلسله  ،الیگودرزو  بروجرد   ، آباد  خرم 
گرفتیم که اموردر شهرستان سلسله شاهد افتتاح 

یکی از این پروژه ها هستیم. 
کریمی با بیان اینکه  بهره برداری از این پروژه ها 
به ورزش استان کمک وبررشد ورزش استان موثر 
است ، تصریح کرد: تالش می کنیم تا با تکمیل و 
افتتاح این پروژه ها  استاندارد های الزم را برای 

ورزش استان به دست بیاوریم.
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان در ادامه به تاثیر 

تحریم ها و مشکالت کالن بر حوزه ورزش کشور 
تحریمی  شرایط  به   توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
وتاثیر براعتبارات در بحث زیرساخت های ورزشی 
با برنامه ریزی و مدیریت خوبی که وزرات ورزش 
نظر گرفت شاهد  مناطق محروم در  خصوصا ودر 
افتتاح  اینچنین پروژه های در استان های محروم 

از جمله لرستان هستیم .

عالی  مقام  ویژه  نگاه  خوشبختانه  کرد:  تاکید  او 
وزارت ورزش وجوانان به مناطق محروم وتوجه به  
سرانه ورزشی  در این مناطق این بارقه امید را در 
ما ایجاد کرده تا بتوانیم توازن را در سراسر کشور 

داشته باشیم .
شیوع  های  آسیب  بحث  به  همچنین  کریمی   
افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  ورزش  کرونابه  ویروس 
شیوع ویروس  کرونا به  ورزش  کشور ضرر وارد 
ورزش   درست  مدیریت  خوشبختانه  ولی  کرد 
باعث شد که  آسیب های که از لحاظ جسمی به 

ورزشکاران  وارد می شود کم باشد.
پایان  در  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل   
از  یکی  الشترکه   شهرستان  که  امیدواریم  گفت: 
شهرستهای با ظرفیت در حوزه ورزش استان است 
بین  و  ونخبگان ورزشی مختلفی در سطح کشور 
المللی دارد با تکیمل وافتتاح این پروژه ها دارای 

ورزشی  شکوفا تر شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان: سهم اعتباری 
مناسبی به ورزش لرستان اختصاص می یابد

 معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش و جوانان 
و جوانان  ورزش  به  مناسبی  اعتباری  گفت: سهم 

لرستان اختصاص می یابد. 
جمشید تقی زاده در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
واگذاری دو شرکت فرهنگی و ورزشی پرسپولیس 
و استقالل که تا پاییز امسال نهایی می شود، تحول 
رقم  کشور  در  باشگاه داری  حوزه  در  را  شگرفی 

می زند.
دو  این  واگذاری  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
باشگاه های دولتی  واگذاری دیگر  باشگاه مقدمات 

فراهم شود.
معاون وزیر ورزش و جوانات خاطرنشان کرد: طی 
شرح  الیحه  سال   5۱ از  پس  و  آینده  هفته های 

وظایف ورزش و جوانان مطرح می شود.
تقی زاده اضافه کرد: تعیین شرح وظایف ورزش و 
جوانان بستر را برای اختصاص اعتبارات بیشتر به 

این حوزه فراهم خواهد کرد.
و  استان  نمایندگان  مجمع  جلسه  کرد:  بیان  وی 
برگزار  جوانان  و  ورزش  وزیر  با  لرستان  استاندار 
شده و با بررسی مسائل، سهم اعتباری مناسبی به 

ورزش این استان اختصاص می یابد.
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش و جوانان 
مکان   30 تجهیز  لرستان  در  امروز  داد:  ادامه 
انجام شد که تجهیزات در  ورزشی در 30 روستا 
اختیار این مکان ها برای استفاده عموم قرار گرفت.

تقی زاده عنوان کرد: افتتاح زمین چمن مصنوعی 
در الشتر و افتتاح سه چمن مصنوعی در بروجرد از 
دیگر برنامه هایی بود که در سفر به استان صورت 

گرفت.
با حضورمعاون پارلمانی وزیرورزش وجوانان انجام 

گرفت؛ 
روستایی  فوتبال  مصنوعی  چمن  زمین   3 افتتاح 

در بروجرد 
وزیرورزش  پارلمانی  معاون  با حضور  مراسمی  در 
وجوانان سه زمین چمن مصنوعی فوتبال روستایی 

در شهرستان بروجرد افتتاح شد.
وباحضور  دولت  هفته  مناسبت  به  مراسمی  در 
وزیرورزش  پارلمانی  معاون  زاده   تقی  جمشید 
وجوانان ،سید علی کریمی مدیرکل ورزش وجوانان 
بروجرد  مردم  نماینده  گودرزی  عباس   ، لرستان 
معاونین  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  واشترینان 
اداره کل وجمعی دیگر از مسئولین شهرستانی سه 
به صورت  فوتبال روستایی  زمین چمن مصنوعی 
برداری  بهره  به  بروجرد  شهرستان  در  همزمان   

رسید.
این  در حاشیه  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل   
مراسم گفت: این سه زمین چمن مصنوعی در سه 
بهره  به  آباد  جعفر  و  ونایی  آباد،  جهان  روستای 

برداری رسیدند.
زمین  این  از   هرکدام  افزود:  کریمی  علی  سید   
اندازه 950  به  مساحتی  در  مصنوعی  های چمن 

متر مربع  احداث شده است .
پروژه   سه   این  احداث  در  شده  هزینه  اعتبار  او 
از ۱5 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:  را  بیش 
عملیات احداث این سه پروژه ورزش روستایی از 
هفته  مناسبت  به  وامروز  سال 99 شروع   تیرماه 
دولت در اختیار مردم عزیز این روستاها قرار گرفته 

است 

معاون وزیر ورزش و جوانان:
سهم اعتباری مناسبی به ورزش لرستان 

اختصاص می یابد
 

معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش و جوانان 
و جوانان  ورزش  به  مناسبی  اعتباری  گفت: سهم 

لرستان اختصاص می یابد.
در  شهریورماه  پنجم  امروز  تقی زاده  جمشید 
واگذاری دو شرکت  اظهار کرد:  جمع خبرنگاران، 
تا  که  استقالل  و  پرسپولیس  ورزشی  و  فرهنگی 
در  را  تحول شگرفی  می شود،  نهایی  امسال  پاییز 

حوزه باشگاه داری در کشور رقم می زند.
دو  این  واگذاری  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
باشگاه های دولتی  واگذاری دیگر  باشگاه مقدمات 

فراهم شود.
معاون وزیر ورزش و جوانات خاطرنشان کرد: طی 
شرح  الیحه  سال   5۱ از  پس  و  آینده  هفته های 

وظایف ورزش و جوانان مطرح می شود.
تقی زاده اضافه کرد: تعیین شرح وظایف ورزش و 
جوانان بستر را برای اختصاص اعتبارات بیشتر به 

این حوزه فراهم خواهد کرد.
و  استان  نمایندگان  مجمع  جلسه  کرد:  بیان  وی 
برگزار  جوانان  و  ورزش  وزیر  با  لرستان  استاندار 
شده و با بررسی مسائل، سهم اعتباری مناسبی به 

ورزش این استان اختصاص می یابد.
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش و جوانان 
مکان   30 تجهیز  لرستان  در  امروز  داد:  ادامه 
انجام شد که تجهیزات در  ورزشی در 30 روستا 
اختیار این مکان ها برای استفاده عموم قرار گرفت.

تقی زاده عنوان کرد: افتتاح زمین چمن مصنوعی 
در الشتر و افتتاح سه چمن مصنوعی در بروجرد از 
دیگر برنامه هایی بود که در سفر به استان صورت 

گرفت.

رنگرز:
بخش زیادی از قهرمانان متولد روستاها 

هستند
و  پایه  آموزش های  توسعه  دفتر  مدیرکل   

استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان گفت: بخش 
زیادی از قهرمانان متولد روستاها هستند.

حسن رنگرز در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی 
سوم  امروز  که  لرستان  رحمت  قلعه  روستای 
شهریورماه صورت گرفت، اظهار کرد: این رویکرد 
که زیرساخت های ورزشی در همه مناطق کشور به 

صورت عادالنه اجرا شود، قابل تقدیر است.
روستاهای  در  مولد  جمعیت  یک  کرد:  بیان  وی 
لرستان وجود دارد که دولت نیز در این راستا به 

روستایی  مناطق  زیرساخت های  به  توجه  دنبال 
است.

رنگرز با بیان اینکه بخش زیادی از قهرمانان متولد 
روستاها هستند، تاکید کرد: همین موضوع نشان 
می دهد باید توجه ها بیش از گذشته به این مناطق 

صورت گیرد.
و  پایه  آموزش های  توسعه  دفتر  مدیرکل 
تقدیر  استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان ضمن 
از خیرین ورزشی، اذعان کرد: تحریم های ظالمانه 
که علیه کشور به وجود آمده، باعث شده بتوانیم 

حداقل ها را به مردم ارائه دهیم.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  کریمی،  علی  سید 
ورزشی  پروژه  گفت:  آیین  این  در  نیز  لرستان 
روستای قلعه رحمت از سال 9۸ با زیر بنای ۱000 
متر مربع آغاز شد که با اعتبار ۷00 میلیون تومان 

به بهره برداری رسید.

وی تاکید کرد: نگاه دولت با توجه به تحریم های 
شکلی  به  کرونا  سراسری  بحران  و  گرفته  صورت 
است که خدمت رسانی حتی در مناطق محروم نیز 

متوقف نشده است.
کریمی خاطرنشان کرد: سیاست های وزارت ورزش 
و جوانان هم در بٌعد همگانی و هم قهرمانی قابل 
تقدیر است که تالش دارد نیازهای ورزشی جامعه 

مرتفع شود.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بیان کرد: عالوه 
بر تالش برای افزایش سرانه فضای ورزشی استان 
که 5۷ سانتی متر بوده به دنبال توازن زیرساخت ها 

در مناطق مختلف خواهیم بود که افتتاح امروز یک 
نمونه از آن است.

نماینده ولی فقیه در لرستان: هزینه در 
بخش ورزش نوعی سرمایه گذاری است

 
خرم  جمعه  امام  و  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
استان  بسیار  های  ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  آباد 
در حوزه ورزش، هزینه کردن در این بخش نوعی 

سرمایه گذاری محسوب می شود.
احمدرضا  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت   ،
شاهرخی روز چهارشنبه در آیین تجهیز 30خانه 
ورزش روستایی استان افزود: این استان به دلیل 
داشتن ظرفیت مناسب و جوانان با استعداد همواره 

در میدان های ورزشی موفق بوده است.
شرایط  نظر  از  لرستان  جوانان  داشت:  اظهار  وی 
ملی  و  دینی  غیرت  تعصب،  فیزیکی،  جسمی، 
زبانزد هستند و سابقه ورزشی استان در یک قرن 
اخیر بیانگر موفقیت های این حوزه می باشد که 
به همین دلیل باید توجه ویژه ای برای رشد این 

توانمندی ها به منطقه معطوف شود.
خرم  جمعه  امام  و  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
آباد ادامه داد: با توجه به اینکه ورزش استان چهره 
انتظار  های برجسته ای را به کشور معرفی کرده 
داریم در بخش زیرساخت، تجهیزات و تقویت این 

حوزه اقدام جدی صورت گیرد.
اشاره  با  شاهرخی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جوانان  ازدواج  و  فرهنگی  مشکالت  و  مسایل  به 
استان  این  ماندگی  عقب  هرچند  گفت:  لرستان 
پیشینه ای تاریخی دارد اما همیشه پادگانی برای 
نظام بوده که از صبحدم انقالب مقابل ضد انقالب 
جانفشانی کرده و اکنون نیز در حوزه سالمت فعال 

می باشد.
بی  ها  حوزه  تمامی  در  لرستان  کرد:  تاکید  وی 
دولت  هیات  در  داریم  انتظار  و  کرده  عمل  نظیر 
به درخواست های مردم این استان رسیدگی شود.

با حضورمعاون پارلمانی وزیرورزش وجوانان انجام گرفت؛ 

افتتاح 3 زمین چمن مصنوعی فوتبال روستایی در بروجرد
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 سرمقاله
محمود داودی نژاد

نیاز ورزش لرستان به برنامه 
محوری،آرامش و دوری از سیاسی کاری 

جامعه ورزش و افکار عمومی در سال های اخیراز 
هر کس و با هر نام و نشانی که فراتر از حرف و 
شعار و ظواهر، در عمل عشق به ورزش را نشان 
داده و برای خدمت به مردم استان و حرکت دادن 
ورزش آن در مسیر پیشرفت کار کرده اند به نیکی 

یاد می کنند.
ورزش لرستان  نیازمند تالش و کار شبانه روزی است. سال ها ورزش منطقه 
با بی توجهی ها و کم محبتی ها مواجه بوده و جبران عقب ماندگی های آن با 

یک مدیریت جهادی می تواند امکان پذیر شود.
سالهاست  ورزش لرستان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. تحرک و حرکت رو 
به جلو آن از نظر سخت افزاری و نرم افرازی سالهاست  چهره خود را نشان 

نداده ست .
. تمامی کسانی که از آن تاریخ تاکنون در ورزش استان قبول مسئولیت کرده 
اند در حد توان، قدرت و کارآیی خود برای پیشرفت و سربلندی ورزش اقدام 

نموده اند.
جز  نیز  ساله   یک  مدیریت  وجود  با  لرستان  ورزش  مدیریت  از  انتظار  اما  و 
و  نبوده  دیگری  چیز  استان  ورزش  مهم  نیازهای  تأمین  راستای  در  حرکت 
نخواهد بود. مسلما هر حرکت و برنامه قابل توجه دست اندرکاران ورزش استان 
مورد حمایت مردم و رسانه ها قرار می گیرد و برخورد منطقی و حساب شده با 
خواست ها و مبارزه با ابن الوقت ها و هرهری مسلک ها می تواند بازوی توانائی 

برای مدیریت و همکاران وی در راه رسیدن به اهداف به شمار آید.
در ورزش چه در سطح کالن کشوری و چه در مراکز استان ها و شهرستان 
ها دو جریان اصلی وجود دارد که مشغول فعالیت هستند. این دو عبارتند از 

جریان طرفدار ورزش و جریان ضد ورزش.

ادامه مقاله در صفحه 3

ورزش قهرمانـی؛ 

فراموش 
شـده در 
لرستـان

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان: 

بهره برداری از  9 
پروژه عمرانی - 

ورزشی در لرستان 
طی هفته دولت

نماینده ولی فقیه در لرستان: 

صفحه2نتایج تیم فوتبال خیبر خرم آباد قابل قبول است

صفحه4

صفحه3
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با خبرهای لرستان

سرمربی تیم دوومیدانی پلیمر خلیج فارس 
ما  هدف  همچنان  کرد:  تاکید  خرم آباد 

قهرمانی است.
سیاوس سپهوند در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
چهارمین  و  بیست  دوم  مرحله  در  کرد: 
دوره رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور 
که در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار 
شد، تیم ما با 9 طال، ۷ نقره، 5 برنز، سه 
رده  سه  پنجمی،  رده  سه  چهارمی،  رده 
امتیاز  با 2۱0  ششمی و یک رده هفتمی 
نایب قهرمان شد و از عملکرد ورزشکاران 

رضایت داریم.
وی یادآور شد: با اینکه به دنبال قهرمانی 
بودیم اما مثل مرحله نخست، نایب قهرمان 
شدیم و نکته مثبت برای ما کاهش فاصله 
مبارکه  صدرنشین)فوالد  با  امتیازی 

اصفهان( است.
ما  هدف  همچنان  اینکه  بیان  با  سپهوند 
اضافه  است،  رقابت ها  پایان  در  قهرمانی 
باقی  رقابت ها  از  سوم  مرحله  فقط  کرد: 
و  قدرت  با  ما  ورزشکار  چند  که  مانده 
شرکت  بیشتری  مواد  در  و  بهتر  آمادگی 
خواهند کرد که همین ما را برای رسیدن 

به هدف امیدوار کرده است.

خرم آباد  فارس  خلیج  پلیمر  تیم  سرمربی 
تاکید کرد: تیم ما از کادر مدیریتی و فنی 
مشکلی  هیچ گونه  است،  برخوردار  خوبی 
را  حرفه ای  تیم  یک  شرایط  و  نداشته ایم 

داریم.
ما  تیم  درصد   ۷0 اینکه  به  اشاره  با  وی 
پشتوانه سازی  به دنبال  افزود:  است،  جوان 
هستیم و هشت ورزشکار ما در رقابت های 
سنی  رده  در  کشور  باشگاه های  قهرمانی 
جوانان نیز شرکت می کنند و آن تیم نیز 

مدعی اصلی قهرمانی خواهد بود.
سپهوند خاطرنشان کرد: همان طور که قباًل 
هم گفته ایم برای تیم ما اخالق از قهرمانی 
قیمتی  هر  به  نمی خواهیم  و  است  مهمتر 

قهرمان شویم.

اعضای هیات اسکواش لرستان با سید علی 
لرستان  جوانان  ورزش  کل  مدیر  کریمی 
برای رفع موانع فنی خانه اسکواش خرم ّآباد 
دیدار  شهرستانها  در  اسکواش  گسترش  و 

کردند.
علی  سید  حضور  با  که  نشست  این   در 
لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل  کریمی 
،عبداهلل عزیزپور معاون ، منصور داودی نژاد 
هیات  ،دبیر  صالحی  ،مهرداد  هیات  رئیس 
اسکواش ،خانم نصرالهی نایب رئیس هیات 
جوانان  معاونت  دیناروند  ،فرهاد  اسکواش 
شرف  جمال  خانم  و  کل  اداره  فرهنگی  و 
معاون ورزش بانوان و فرشید گله دار مدیر 
وجمعی  اسکواش   هیات  عمومی  روابط 
به  طرفین  گرفت  انجام  اندرکان  دست  از 
موجود  مشکالت  و  مسائل  به  راجع  بحث 

پرداختند.
مهمترین  استان  اسکواش  هیات  رئیس 
فنی  مشکالت  را  هیات  این  فعلی  مشکل 
و  فضا  نبود  و  آباد  خرم  سکواش  ای  خانه 
مختلف  شهرستانهای  در  مناسب  امکانات 
استان برای توسعه ایم ورزش مفرح و جذاب 

عنوان کرد .
منصور داودی نژاد تصریح کرد :از مدیر کل 
ورزش  اداره کل  مدیریتی  و مجوعه  ساعی 
این  رفع  با  خواهیم  می  استان  جوانان  و 
مشکالت و توجه به زیز ساخت های اولیه 
نزدیک شاهد  آینده  در  قطعا  رشته  این  به 
اول  این ورزش در سطح  و شکوفایی  رشد 

کشور خواهیم بود .
مدیر کل ورزش و جوانان لرستان نیزدر این 

نشست گفت : استانداردهای الزم در خانه 
اسکواش  رعایت نشده است و در شهرستان 
تخصصی  صورت  به  ورزشی  فضای  هم  ها 
در اختیار عالقه مندان به این رشته وجود 
ندارند تا فعالیت های این ورزش توسعه یابد 
تالش  تمام  هیئت  رییس  داریم  انتظار  لذا 
های  ظرفیت  همه  از  استفاده  با  را  خود 
موجود برای حل این مشکالت به کار گیرد.

وحدت  لزوم  بر  تاکید  با  کریمی  سیدعلی 
موفقیت  برای  استان  اسکواش  جامعه  در 
ما  دغدغه  اولین  اینکه  بیان  با  ورزش  این 
است   اسکواش  خانه  کف  استانداردکردن 
زمان  ترین  کوتاه  در  تا  داد  مساعد  قول 
تزریق  در سال 99  که  اعتباراتی  با  ممکن 

شده است این مشکل را برطرف کند.
همچنین  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
تاکید کرد: با استانداردکردن خانه اسکواش 
می  ورزش   این  های  زیرساخت  وتوسعه  
مسابقات  رومیزبان  پیش  ایام  در  توانیم 
نیز  استان  در  اسکواش  ورزش  مختلف 

باشیم.
تعویض  دغدغه  ترین  مهم  جلسه  این  در 
و  اباد  خرم  اسکواش  معیوب  کفپوش 
اسکواش  وضعیت  مورد  در  بحث  همچنین 
شد،  گفتگو  بروجرد  مخصوصا  شهرستانها 
گرفتن مجموعه  اختیار  در  نظیر  مشکالتی 
انجمن  اختیار))  در  که  بروجرد  اسکواش 
دارت(( قرار دارد و پیگیری  منصور داودی 
نژاد جهت باز پس گیری و استفاده جوانان 
مستعد بروجرد با توجه به استعدادهای ان 

دیار از اهم این مباحث بود

ُکشتی  »ِکشتی  ایسنا  گزارش  انتشار  از  پس 
اختالف  شدن  عیان  و  مرداب«  در  لرستان 
استان،  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  فدراسیون 
برای  آسیا  فرنگی  و  آزاد  کشتی  اسبق  قهرمان 

حل این مشکل پیشنهاداتی ارائه کرد.
ایسنا، اظهار کرد:  با  علیرضا لرستانی در گفتگو 
به  سیاسیون  که  است  این  ما  معضالت  از  یکی 

ورزش ورود می کنند و کارآیی هم ندارند.
وسیله  به  می خواهند  بعضی ها  داد  ادامه  وی 
نیست  درست  این  که  شوند  معروف  ورزش 
موفق  سیاست  در  ورزشی ها  که  همان طور  و 
نمی شوند قطعاً عکس این قضیه هم وجود دارد.

لرستانی تأکید کرد: به نظرم هیچ کس دلسوزتر 
از فدراسیون برای یک رشته نیست، حاال چطور 
اداره کل ورزش و جوانان می خواهد خودش را را 

ارجح تر بداند؟
و  آسیا  آزاد  و  فرنگی  کشتی  سابق  قهرمان 
است  بهتر  گفت:  نوجوانان  ملی  تیم  سرمربی 
پادرمیانی کند  یک شخص بزرگ و پیشکسوت 
تا مشکل فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان 

لرستان رفع و مجمع انتخاباتی برگزار شود.
وی با بیان اینکه زمان ما کشتی لرستان حرف 
اول را در کشور می زد، افزود: تیم آن زمان عالی 
اما در چند  بودند  تیم  نفرات خوبی عضو  بود و 

برای  این  که  تفریح شده ایم  زنگ  گذشته  وقت 
کشتی لرستان خوب نیست.

را  داشته هایمان  قدر  باید  کرد:  تأکید  لرستانی 
بدانیم و از آنها نهایت استفاده را ببریم نه اینکه 
با مدیریت غلط و دست های خودمان سبب نزول 

یک رشته با پتانسیل شویم.
والیزاده  وحید  ساله  چهار  دوره   9۸ ماه  دی 
مرادی در هیئت کشتی لرستان به پایان رسید 
اما خبرهای خوشی از برگزاری مجمع انتخاباتی 
کشتی  فدراسیون  مشکل  و  نمی رسد  گوش  به 
این  در  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و 

خصوص مشهود است.

و  ورزش  مدیرکل  طرف  از  ابالغی  طی 
بازرسی،ارزیابی  سرپرست  لرستان  جوانان 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل 

منصوب شد.
کریمی  علی  سید  سوی  از  ابالغی  طی 
مدیرکل  ورزش و جوانان استان؛مصطفی 
سرپرست  عنوان  به  طوالبی  بهادری 
به  پاسخگویی  و  عملکرد  بازرسی،ارزیابی 

شکایت این اداره کل منصوب شد.
کاری  رزومه  در  طوالبی  بهادری  گفتنی 
خود  به مدت ده سال بعنوان رئیس اداره  

،کارشناس  چگنی  شهر  جوانان  و  ورزش 
جوانان  امور  مسئول  کل،  اداره  بازرسی 
آباد،مسئول  خرم  جوانان  و  ورزش  اداره 
جوانان  و  ورزش  معاونت  و  باشگاه ها  امور 

خرم آباد را به همراه دارد
وی  سرپرستی  حکم  است  ذکر  شایان 
توسط سید علی کریمی مدیرکل ورزش و 
جوانان استان و نصراهلل پریچهره مدیرکل 
دفتر عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی وزارت 

ورزش و جوانان اهدا شد.

سرمربی تیم پلیمر خلیج فارس خرم آباد:

همچنان هدف ما قهرمانـی است

در دیدار اعضای هیئت اسکواش لرستان با” کریمی “ مطرح شد؛

رفع موانع فنی خانه اسکواش خرم آباد 
توسعه و گسترش این رشته در شهرستانها مهمترین برنامه 

اسکواش لرستان

هیچ کس دلسوزتر از فدراسیون برای یک رشته نیست

انتصاب سرپرست بازرسی،ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات ورزش و جوانان لرستان

غالمرضا محمدی: 
دلم برای کشتی لرستان می سوزد  

دلم  می گوید:  آزاد  کشتی  ملی  تیم  لرستانی  سرمربی 
برای کشتی استانم می سوزد.

کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  محمدی  غالم رضا 
و  ندارد  خوبی  روز  و  حال  لرستان  کشتی  متأسفانه 
است  بالتکلیفی  در  استان  این  هیئت  که  مدت هاست 

و با سرپرست اداره می شود.
بار برای هماهنگی های الزم در  اینکه سه  با بیان  وی 
جهت برگزاری مجمع به خرم آباد آمده ام، تصریح کرد: 
این کار را وظیفه خودم می دانم اما انتظار می رود سایر 
مسئوالن نیز در راستای برگزاری مجمع همکاری کنند.

محمدی تاکید کرد: دلم برای کشتی لرستان می سوزد 
و سیاسی کاری متأسفانه لطمات زیادی به این رشته در 

استان ما وارد کرده است.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: به کشتی استانم 
احساس دین می کنم و هر جا که الزم بوده و توانسته ام 

کمک کرده ام و امیدوارم این مشکل نیز حل شود.
وی با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی چند هیئت در 
ماه های اخیر، تصریح کرد: کشتی لرستان از استان های 
خوبی  رتبه  فدراسیون  ارزیابی  در  و  مانده  جا  دیگر 

نداریم.
انتظار می رود  با توجه به شرایط  محمدی تاکید کرد: 
کشتی  هیئت  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  مقدمات 

لرستان هرچه سریع تر فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:

لزوم به روزرسانی و اصالح 
قوانین حاکم برورزش

 

ورزش  بر  که  مقرراتی  گفت:  لرستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
حاکم است نیاز به اصالح و به روزرسانی دارد.

سیدعلی کریمی در نشست هم اندیشی نصراهلل پریچهره مدیرکل 
دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت ورزش و 
جوانان با مدیریت و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان که 
ظرفیت های  اینکه  بیان  با  گرفت،  صورت  شهریورماه   ۱6 امروز 
خوبی در اداره کل ورزش و جوانان در بحث نیروی انسانی وجود 
دارد، اظهار کرد: افراد توانمند و بسیار با تجربه ایی در حوزه های 

مختلف اداره کل فعالیت می کنند.
وی بیان کرد: ساختار باید اصالح شود و خیلی از مقررات که بر 

ورزش حاکم است نیاز به اصالح و به روزرسانی دارد.
این مسئول ادامه داد: الزمه اش این است که با راهکارها، برنامه ها 
و سیاست هایی که در سطح کالن توسط وزارت تعریف می شود 
در  که  است  نیاز  ورزش  بر  حاکم  قوانین  و  مقررات  از  خیلی 
حوزه های مختلف بررسی شده و به چالش کشیده شود تا بتوانیم 
فارغ از هرگونه مسائل در حوزه کاری یک نتیجه و خروجی خوبر 

رفع در ورزش کشور و استان ها داشته باشیم.

هافبک اسبق استقالل، رسما 
سرمربی خیبر شد

امید روانخواه رسما به عنوان سرمربی فصل جدید باشگاه خیبر 
معرفی شد.

خیبر  تیم  هدایت  رسمی، سکان  قرارداد  عقد  با  روان خواه  امید 
فوتبال  دوم  دسته  لیگ  مسابقات  آینده  فصل  رقابت های  در  را 

باشگاه های کشور در اختیار گرفت.
در جلسه  یکشنیه ۱5 شهریورماه  گزارش، عصر  اسن  اساس  بر 
تیم خیبر،  مالک  مقام  قائم  پور  اسدی  با حضور حسین  که  ای 
توافق  برگزار شد،  روانخواه  امید  و  تیم  مدیرعامل  ولی خسروی 
جدید  فصل  سرمربی  عنوان  به  روانخواه  قرارداد  و  انجام  کامل 

خیبر امضا شد.
او که دارای مدرک مربیگری A آسیا است، مربی گری سپیدرود 
رشت، گیالن مهر فومن و نیروی زمینی تهران و همچنین عضویت 

در کمیته فنی باشگاه استقالل تهران را در کارنامه دارد.
و  ظرفیت  این  که  شرایطی  در  تهران  استقالل  اسبق  هافبک 
پتانسیل را داشت در میادین مختلف پیراهن تیم ملی بزرگساالن 
اردیبهشت   22 تاریخ  در  و  سالگی   26 در  کند،  تن  بر  را  ایران 
۱392 به علت مصدومیت های متوالی از دنیای حرفه ای فوتبال 

خداحافظی کرد.
اختیار  در  را  خیبر  سرمربیگری  خادمی«  »مهرداد  این  از  پیش 
باشگاه های  فوتبال  دوم  دسته  لیگ  جاری  فصل  در  که  داشت 
کشور با قرار گرفتن در رده چهارم گروه الف این رقابت ها از صعود 

به لیگ دسته اول بازماند.
از  پور  اسدی  حسین  خیبر،   باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
طرف مجموعه ی مدیریتی تیم خیبر از زحمات مهرداد خادمی 
سرمربی فصل قبل خیبر نیز تشکر کرد و گفت: تغییر یک بخش 
از تالش ها و زحمات  ما  طبیعی در ورزش محسوب می شود، 
مهرداد خادمی در فصل گذشته تشکر می کنیم و برای ایشان در 

تمامی مراحل زندگی آرزوی موفقیت داریم.

اخبار 2

سرمربی پیشین تیم فوتبال خیبر خرم آباد:

رفاقت من و عبدی همیشگی است/
دو فصل تیم نبودیم

 

در  می گوید:  خرم آباد  خیبر  فوتبال  تیم  پیشین  سرمربی 
سه فصلی که هدایت خیبر را به عهده داشته، دو سال تیم 

نبوده اند و تقریباً دورهمی بوده است.
انتخاب  خصوص  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  خادمی  مهرداد 
خرم آباد،  خیبر  جدید  سرمربی  به عنوان  روان خواه  امیدرضا 
تیم  این  بوده،  خیبر  ریشه دار  تیم  موفقیت  مهم  کرد:  اظهار 
کسی  چه  ندارد  فرقی  و  است  استان  مردم  همه  به  متعلق 

سرمربی باشد.
وی ادامه داد: آدم ها می آیند و می روند و مهم تیم است که 
امیدوارم امسال بتواند جواز صعود به لیگ دسته اول را کسب 

کند.
خادمی تأکید کرد: در سه فصلی که هدایت خیبر را به عهده 
داشتم تمام زحمت خودم را کشیدم. دو سال اول که تقریباً 
فصل  در  اما  بود  دورهمی  یک  گفت  می توان  و  نبودیم  تیم 

گذشته با آمدن مسعود عبدی شرایط ما خیلی خوب شد.
این مربی لرستانی با بیان اینکه به هیچ وجه از مدیریت باشگاه 
دلخور نیست، تصریح کرد: رفاقت من و دکتر عبدی همیشگی 
است. این فصل هزینه های زیادی برای تیم خیبر انجام داد و 

امیدوارم مسئوالن استان نیز از وی حمایت کنند.
دو  یکی  گفت:  دارد؟  پیشنهاد  که  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
کنار  در  و  کنم  استراحت  می خواهم  فعاًل  اما  دارم  پیشنهاد 

خانواده باشم.
امیدوارم  و  هوادار خیبر هستم  االن  تأکید کرد: من  خادمی 

اتفاقات خوبی برای تیم محبوبم بیفتد.
الف لیگ دسته  این فصل  در گروه  ایسنا، خیبر  به گزارش 
دوم با اینکه در هفته آخر صدرنشین بود با باخت یک بر صفر 
برابر فوالد نوین اهواز به رده چهارم سقوط کرد و از راه یابی به 

لیگ دسته اول باز ماند.

دعوت از پرهام ایمانی دروازه بان 
لرستانی به اردوی تیم ملی هندبال 

ساحلی نوجوانان

این اردو از تاریخ 2 لغایت ۸ مهر ماه در تهران برگزار خواهد 
شد و پرهام ایمانی در گروه دوم در این اردو حضور خواهد 

یافت.
ایشان  برای  لرستانی  شایسته  دروازبان  به  تبریک  ضمن 

سالمتی و موفقیت آرزو می نماییم.

دیدار رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان لرستان 
با رئیس اداره ورزش و جوانان سلسله

سرهنگ سعید داودی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان 
در دیدار با دکتر امین احمدپور رئیس اداره ورزش و جوانان 
اجرای  برای  برنامه ریزی  لزوم  سلسله،درخصوص  شهرستان 
اقدامات  انجام  همچنین  و  مشترک  فرهنگی  های  فعالیت 
پهلوانی در  و منش  اسالمی  اخالق  ترویج  به منظور  مناسب 

حوزه ورزش شهرستان صحبت نمودند.
به  توجه  با  کردند  تاکید  گفتگو  این  در  داودی  سرهنگ 
رسالت سازمان بسیج ورزشکاران استان به عنوان متولی کار 
فرهنگی در عرصه ورزش، ضمن ارائه پیشنهاداتی در خصوص 
برنامه های فرهنگی مشترک، آمادگی خود را جهت هر گونه 
همکاری با اداره ورزش و جوانان شهرستان سلسله و هیئت 

های ورزشی این شهرستان اعالم نمودند.
نیز  سلسله  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  احمدپور  ادامه  در 
ضمن عرض خیرمقدم به جناب سرهنگ داودی و تیم همراه 
ترویج  راستای  در  اخالق  همایش  برگزاری  پیشنهاد  ارائه  ،با 
و تبلیغ منش پهلوانی و همچنین تجلیل از خانواده شهدای 
ورزشکار و ورزشکاران  پیشکسوت شهرستان، افزودند؛ اداره 
ورزش و جوانان سلسله مستعد مشارکت و همکاری حداکثری 
برنامه  اجرای  منظور  به  استان  ورزشکاران  بسیج  سازمان  با 

های فرهنگی متنوع در جامعه ورزشی سلسله می باشد.
مسئول  پورزید  آقای  جناب  دیدار  این  در  است  ذکر  شایان 
حضور  نیز  سلسله  شهرستان  پاسداران  سپاه  بدنی  تربیت 

داشتند.

با ورزشی های لرستان

امام  و  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
امکانات  به  باتوجه  گفت:  آباد  خرم  جمعه 
موجود، نتایج تیم خیبر این شهرستان در 
باشگاه های  فوتبال  دوم  دسته  رقابت های 

کشور قابل قبول است.
حجت االسالم و المسلمین سید احمدرضا 
ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت   در  شاهرخی 
تیم  پرتالش  کادر  و  اعضا  داشت:  اظهار 
ناامید  شده  حاصل  نتیجه  از  نباید  خیبر 
شوند بلکه بایستی با تشکیل هیات اندیشه 
ورز برای تقویت و رفع مشکالت آن اقدام 

نمایند.
افزود: نقاط قوت و ضعف تیم فوتبال  وی 
ورز  اندیشه  هیات  توسط  باید  خیبر 
شناسایی شده و شرایط الزم برای حضور 
مراحل  به  صعود  و   2 لیگ  در  آن  موفق 
باالتر با کمک خیرین و پیشکسوتان مهیا 

شود.
امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: بسیاری 
سایر  در  لرستان  ورزشی  معروف  افراد  از 
می توان  که  کنند  می  فعالیت  ها  استان 
برای تقویت خیبر از آنها مشاوره گرفت و 
از خیرین و پیشکسوتان ورزش استان نیز 
انتظار می رود این تیم را از لحاظ مادی و 

معنوی حمایت کنند.
کرد:  اضافه  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جوانان این استان به ورزش و این تیم عالقه 
پیشرفت  اینکه  به  توجه  با  و  هستند  مند 
خیبر در توسعه ورزش، سالم سازی محیط 
و کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری 
دارد همه باید برای تداوم فعالیت آن اقدام 

کنیم.
حجت االسالم والمسلمین شاهرخی گفت: 
لرستان مستعد تمامی رشته های ورزشی 
برخورداری  با  آن  ورزشکاران  و  باشد  می 
و  جسمی  فیزیک  شرایط  استعداد،  از 
سایر  به  نسبت  تعصب  و  غیرت  همچنین 
خیبر  هستند.  سرآمد  کشور  استان های 
لیگ  های  رقابت  اول  گروه  در  آباد  خرم 
در  امتیاز   49 با  کشور  فوتبال  دوم  دسته 
رده چهارم ایستاد و از صعود به لیگ دسته 

اول بازماند.
ها  رقابت  این  دیدار  آخرین  تا  که  خیبر 
شانس نخست صعود بود، دیدار حساس با 
فوالد نوین اهواز را واگذار کرد و استقالل 
لیگ  به  مستقیم  صورت  به  اهواز  مالثانی 

یک صعود کرد.
خبر: ایرج درویشی

نماینده ولی فقیه در لرستان: 

نتایج تیم فوتبال خیبر خرم آباد قابل قبول است

تیم پلیمر خلیج فارس خرم آباد در مرحله 
دوم قهرمانی باشگاه های کشور مثل مرحله 

نخست، نایب قهرمان شد.
دوره  و چهارمین  بیست  از  مرحله دوم  در 
در  کشور  باشگاه های  قهرمانی  رقابت های 
بخش آقایان که در ورزشگاه آفتاب انقالب 
فارس  خلیج  پلیمر  تیم  شد،  برگزار  تهران 
خرم آباد با 9 طال، ۷ نقره، 5 برنز، سه رده 
چهارمی، سه رده پنجمی، سه رده ششمی 

نایب  امتیاز   2۱0 با  هفتمی  رده  یک  و 
قهرمان شد.

در این مرحله تیم فوالد مبارکه اصفهان با 
232 امتیاز قهرمان شد و دانشگاه آزاد نیز 

با ۱29 امتیاز سوم شد.
مرحله  در  خرم آباد  خلیج فارس  پلیمر  تیم 
و  سوم  مرحله  بود.  شده  دوم  نیز  نخست 
پایانی این مسابقات مهر ماه برگزار می شود.

تکرار نایب قهرمانی تیم دوومیدانی لرستان در 
مرحله دوم قهرمانی باشگاه های کشور



اخبار 3
دوشنبه 31 شهریور 1399*3 صفر 1442*21 سپتامبر 2020* شماره 50

نیاز ورزش لرستان به برنامه محوری 
آرامش و دوری از سیاسی کاری 

جریان طرفدار ورزش حداکثر جمعیت تحت پوشش ورزش به شمار 
از هرگونه گرایش و سلیقه و قومیت و وابستگی  می رود که فارغ 
سیاسی و جناحی در یک کلمه به پیشرفت ورزش فکر می کند. این 
گروه همیشه نفع ورزش را در هر اقدامی در نظر می گیرند و آن را 
به منافع شخصی ترجیح می دهند . این گروه طرفداران ورزش پاک 
هستند و آراسته به اخالق جوانمردانه و فرهنگ پهلوانی می باشند.

این ها هیچ وقت در دام هیاهو ها و حاشیه ها اسیر نمی شوند و 
بیشتر از ظواهر به عمق و بطن و ریشه توجه می کنند. آن ها دوست 
ندارند هدف و معنا را قربانی نتیجه های زودگذر و برد و باخت های 
کم دوام بکنند و محکم شدن ساختارهای ورزش و عمق بخشیدن به 

فرهنگ و اخالق را از مهم ترین اهداف خود ذکر می کنند.
گروه دوم جریان ضد ورزش است. اعضای این جریان منافع شخصی 
را بر منافع ورزش ترجیح می دهند . این گروه جریانی است که خود 
را از ورزش و رشته های مختلف ورزشی آویزان کرده اند. از ورزش 
دم می زنند و خود را ورزشی تر از همه نشان می دهند و ادعا می 
کنند که صاحب ورزش و استخوان خرد کرده آن هستند . آنها چنان 
با رفتار و حرکات و گفته هابشان خود را صاحب ورزش قلمداد می 
کنند که اگر کسی با چم و خم ورزش آشنا نباشد و جامعه شناسی 
آن را نداند در نگاه اول می تواند در دام تزویر و ریای آنها گرفتار آید.
این جریان هرچند که از ورزش دم می زند اما تنها چیزی که برای 
آن مهم نیست ورزش و سرنوشت آن در آینده است. وابستگان این 
جریان از حضور در کنار ورزش و زیر علم ورزش سینه زدن، هدفی 

جز کسب منافع شخصی و تأمین نام و نان خود ندارند.
ابعاد  همه  در  ما  ورزش  باشیم  نداشته  دوست  چه  و  بخواهیم  چه 
است.  جریان  دو  این  و  دیدگاه  دو  این  تصادم  و  برخورد  صحنه   ،
پرشتاب  و  راهی جدید  کردن  باز  و  ورزش  نجات  استان  در سطح 
وظیفه  به  کردن  عمل  و  جریان  دو  این  شناخت  به  آن،  مقابل  در 
نیازمند است.مسئولین ورزش و در رأس همه آنها مدیر کل ورزش 
و جوانان استان اگر می خواهند که به ورزش لرستان خدمت بکنند 
از  امکان هرگونه عمل  باید  یادگار بگذارند  به  از خود  نامی نیک  و 
جریان دوم ذکر شده را بگیرند و دست یاری به سوی یاران جریان 

اول دراز بکنند. 

احسانی فر امیدی برای آینده 
فوتبال لر ستـان 

کیان احسانی فر یکی از بازیکنان مستعد فوتبال لرستان است که 
در آینده بیشتر از آن خواهید شنید.

در  کشور  مناطق  ترین  شاخص  از  یکی  تاکنون  دیرباز  از  لرستان 
و  فوتبال  در  ویژه  به  ورزشی  ناب  استعدادهای  پرورش  ی  عرصه 
امیری  ، وحید   ناصر میرزایی  بزرگانی همچون   بوده که  فوتسال 
، علیر ضا بیرانوند و .. از آن رشد یافته و به ورزش کشور معرفی 

شده اند.
کیان احسانی فر یکی دیگر از نونهاالن و مستعدین لرستانی است 

که از هم اکنون نشان داده می تواند جا پای این بزرگان بگذارد.
در  و  سالگی   5 از سن  را  فوتبال  است،  سال 9۱  متولد  که  کیان 

باشگاه ایرانیان زیر نظر سعید دولتشاه آغاز کرده است
وی که قطعا با استعداد و توانایی های بارز فنی، می تواند یکی از 
و  است  پرسپولیس  تیم  طرفدار  باشد،  کشور  فوتبال  داران  آینده 

وحید امیری را الگوی ورزشی خود می داند.
پوشیدن پیراهن بارسلونا و بازی کردن در این تیم، بزرگترین هدف 

کیان احسانی فر  است. 

محمود داودی نژد

سرمقاله با خبرهای ورزشی

یکی  در  روسی  نویسنده  آنتوان چخوف 
مورد  در  زیبایی  جمله  هایش  نوشته  از 
دروغگویان حرفه ای دارد: “به آدم دروغ 
می گویند! آدم دروغ ها را می بیند و به 
روی خودش نمی آورد. در واقع آن ها را 
تحمل می کند! آن وقت فکر می کنند 

آدم احمق است، نمی فهمد”.
به  برای برخی ها  متأسفانه دروغ گفتن 
است.  تبدیل شده  عادت همیشگی  یک 
غرق  خود  دنیای  در  چنان  دروغگویان 
می شوند که دیگر راستگویی را فراموش 

می کنند.
وقتی فرد دروغگو در جامعه به پست و 
مقامی می رسد در کمترین زمان ممکن 
ماهیتش روشن می شود و اعتماد مردم 

را از دست می دهد.
از خود شناخت  از هر کس  بهتر  آن ها 
امر  یک  را  خودشان  دروغگویِی  دارند. 
طبیعی دانسته و نمی خواهند که برای 

ترک آن اقدام بکنند.
نویسنده  محفوظ  نجیب  از  ا  ذکر جمله 
“آن  نیست:  لطف  از  خالی  نیز  مصری 
که  دانند  می  و  هستند  دروغگو  ها 
دروغگو هستند و می دانند که می دانیم 
دروغگویند و با این وجود با صدای بلند 

دروغ می گویند”.
برحی ها آنچنان در منجالب دروغگویی 
غرق هستند که چشم در چشم افراد می 
دوزند و طلبکارانه بر واقعیت ها سرپوش 
می گذارند و خودرا محق جلوه می دهند 
اطالعات  به  نسبت  تا جایی که شنونده 

کامل خود شک می کند.
قانون،  حتی  قادرند  قهار  دوغگویان 
در  مصوِب  های  نامه  آئین  و  اساسنامه 

تفسیر  خود  نفع  به  را  همگان  دسترس 
ها  واقعیت  جعل  و  کار  این  از  و  کنند 

ترسی به دل راه ندهند.
دروغ گفتن به خود خیلی سخت است. 
بازش می  قمار  کتاب  در  داستایوفسکی 
می  دروغ  خودش  به  که  “کسی  گوید: 
گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، 
هیچ  که  رسید  خواهد  جایی  به  کارش 
دیگران  از  نه  و  خودش  نه  را  حقیقتی 

تشخیص نخواهد داد”.
الیق  زرنگ،  افرادی  را  خود  دروغگویان 
در  زننده  رفتارهای  دانند.  می  سزاوار  و 
لقب  مردم  که  شود  می  موجب  جامعه 
این  بکنند.  عطا  آنها  به  مختلفی  های 
بازگو  و  ماهیت  کننده  مشخص  القاب 
قبیل  این  اخالقی  خصوصیات  کننده 

افراد می باشد.
زیان  و  گناهان  بزرگترین  از  دروغگویی 
بار ترین معصیت ها محسوب می شود. 

و  آفرینش  نظام  با  ستیز  گفتن  دروغ 
نادیده گرفتن حکم عقل و مخالفت با راه 

و روش پیامبران است.
دروغگویی  مانند  گناهی  هیچ  اسالم  در 
واژه  است.  نگرفته  قرار  نکوهش  مورد 
کذب و مشتقات آن حدود سیصد بار در 
خداوند  است.  رفته  کار  به  مجید  قرآن 
در آیه 6۱ سوره آل عمران می فرماید:” 
می  قرار  دروغگویان  بر  را  خدا  لعنت 
اساس  بر  نیز  معصوم  پیشوایان  دهیم”. 
را  دروغگویی  با  مبارزه  مختلف،  روایات 
محمد  امام  اند.  داده  قرار  توجه  مورد 
باقر)ع( می فرماید: “دروغ ویران کننده 

ایمان است”.
نکبت،  پر  حیات  ادامه  برای  دروغگویان 
در  و  دارند  می  بر  گام  نفاق  عرصه  در 
و  دل  ناهمسویی  مختلف  های  صحنه 
زبان و متفاوت بودن ظاهر و باطن را به 

نمایش می گذارند.

به  که  کسانی  ورزش  دنیای  در 
می  روی  دورویی  و  نفاق  دروغگویی، 
شوند.  عام  و  خاص  رسوای  باید  آورند 
جامعه برای ورزش و ورزشی ها احترام 
خاصی قائل بوده و نگاه آنها به این قشر 
نگاهی ویژه می باشد. حال اگر کس و یا 
کسانی در این فضا بر خالف روح مردی 
و مردانگی سر بکنند و با زیر پا گذاشتن 
اخالق حسنه علنا دروغ بگویند و حقایق 
دندان  جواب  باید  کنند  تبلیغ  وارونه  را 

شکنی از مردم دریافت نمایند.
همکاری با دروغگویان و پذیرفتن دروغ 
جامعه  به  ظلم  خود  نوع  در  نیز  ها  آن 
محسوب می شود. فردی که علنا روز را 
شب و شب را روز توصیف نماید ادعای 
فریب مردم و  خدمتگزاریش چیزی جز 
باندی  و  منافع شخصی  به  یافتن  دست 

نمی باشد.
شود.  خالی  باید  دروغگویان  اطراف 
مسلمانی  و  پاکی  درستی،  مدعیان 
فاصله گرفتن شان از درغگویان واجب و 
ضروری است و اگر چنین نکنند خود آن 
ها نیز به مرور زمان به دروغگویان قهار 

تبدیل خواهند شد.
این نوشته را با اشاره به بیانات و سفارش 
و  راستگویان  ساالر  صدیقان،  پیشوای 
امیر مؤمنان علی )ع( به فرزند برومندش 
که  رسانیم  می  پایان  به  حسن)ع(  امام 
کسی  با  رفاقت  و  دوستی  “از  فرمود: 
که مدام دروغ می گوید بپرهیز! زیرا او 
همانند سرابی است که دور را نزدیک و 

نزدیک را دور می نماید”.

آلودگی فضای ورزش با دروغ و دروغگویی

در چند دوره اخیر برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت 
کشتی لرستان بین اداره کل ورزش و جوانان این استان 

و فدراسیون کشتی اختالفات زیادی وجود داشته است.
عبداهلل  ریاست  ساله  چهار  دوره   93 آبان  مثال  به عنوان 
به  اما  رسید  پایان  به  لرستان  کشتی  هیأت  در  عزیزپور 
مجمع  فدراسیون،  و  ورزش  اداره  اختالفات  وجود  سبب 
بعدی این هیئت دی 94 با حضور ۱۱ کاندیدا برگزار شد 

که سه نفر در حین مجمع انصراف دادند.
والیزاده  وحید  و  کشید  دوم  دور  به  کار  مجمع  آن  در 
عزیزپور  عبداهلل  و  شد  انتخاب  رئیس  به عنوان  مرادی 
رئیس هیئت کشتی  متوالی  دوره  دومین  برای  نتوانست 

لرستان شود.
و  لرستان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  مسئوالن  زمان  آن 
همواره  و  می دادند  انجام  زیادی  مصاحبه های  فدراسیون 
توپ را به زمین دیگری می فرستادند اما بر کسی پوشیده 
مانع  کاندیدا؛  و  مجمع  اعضای  سر  بر  اختالف  که  نبود 

اصلی برگزاری انتخابات این هیئت است.
حاال دوباره این داستان تکرار شده و با اینکه از دی 9۸ 
دوره چهار ساله والیزاده مرادی در هیئت کشتی لرستان 
مجمع  برگزاری  از  خوشی  خبرهای  اما  رسیده  پایان  به 
انتخاباتی به گوش نمی رسد و با اینکه چند سرپرست در 
این هیئت فعالیت کرده اما شرایط برگزاری مجمع مهیا 

نشده است.
به  نیازی  خیلی  کرونایی  شرایط  در  می گویند  برخی  
برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کشتی لرستان احساس 
مجمع   99 سال  که  است  حالی  در  این  اما  نمی شود 

انتخاباتی چند هیئت کشتی در استان های مختلف بدون 
هیچ مشکلی برگزار شده است.

در همین ایام کرونایی  نیز مجمع انتخاباتی چند هیئت در 
لرستان برگزار شده و این ویروس منحوس هرگز مانع امور 
اداری ورزشی در استان نبوده است. به این ترتیب طرفین 
مشکلی از لحاظ مکان و زمان برای برگزاری مجمع ندارند 

اما چالش در جای دیگری رخنه کرده است.

حال کشتی لرستان خوب نیست
غالم رضا محمدی، سرمربی لرستانی تیم ملی کشتی آزاد 
با اظهار نارضایتی از بالتکلیفی هیئت کشتی این استان 
به ایسنا گفت: متأسفانه کشتی لرستان حال و روز خوبی 
بالتکلیفی  در  استان  این  هیئت  که  مدت هاست  و  ندارد 

بسر می برد و با سرپرست اداره می شود.
وی با بیان اینکه سه بار برای هماهنگی های الزم در جهت 
برگزاری مجمع به خرم آباد آمده ام، تصریح کرد: این کار را 
وظیفه خودم می دانم اما انتظار می رود سایر مسئوالن نیز 

در راستای برگزاری مجمع همکاری کنند.
می سوزد  لرستان  کشتی  برای  دلم  کرد:  تاکید  محمدی 
و سیاسی کاری متأسفانه لطمات زیادی به این رشته در 

استان ما وارد کرده است.
استانم  کشتی  به  گفت:  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
احساس دین می کنم و هر جا که الزم بوده و توانسته ام 

کمک کرده ام و امیدوارم این مشکل نیز حل شود.
وی با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی چند هیئت در 
استان های  از  لرستان  اخیر، تصریح کرد: کشتی  ماه های 

دیگر جا مانده و در ارزیابی فدراسیون رتبه خوبی نداریم.
می رود  انتظار  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تاکید  محمدی 
مقدمات برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کشتی لرستان 

هرچه سریع تر فراهم شود.
نارضایتی  اظهار  آمده  به وجود  شرایط  از  حالی  در  وی 

می کند که از شواهد و قرائن پیداست فدراسیون کشتی و 
اداره کل ورزش و جوانان لرستان هیچکدام حاضر نیستند 

که از خواسته هایشان کوتاه بیایند.
اجازه نفوذ به کسی نمی دهم

خصوص  در  کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر،  علیرضا 

تاکید  لرستان،  کشتی  هیئت  انتخاباتی  مجمع  برگزاری 
کرد: اداره کل ورزش و جوانان این استان سعی می کند 
نکات مدنظر خودش را اجرا کند اما آنان به اندازه من و 

امثال من کشتی را دوست ندارند.
وی با بیان اینکه ما از جنس کشتی هستیم، ادامه داد: با 
تمام احترامی که برای مدیرکل ورزش و جوانان لرستان 
قائل هستم اما اجازه نمی دهم که کسی بخواهد نفوذ کند 

و شرایط باب دل خودش را اجرایی کند.
دبیر بازهم تاکید کرد: اهالی کشتی باید خودشان تصمیم 
بگیرند و ما هم درصدد اجرای این خواسته بحق هستیم.

صحبت های دبیر در حالی مطرح شده که مسئوالن اداره 
از  بهتر  ما  می گویند  نیز  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل 
فدراسیون می دانیم که چه شرایطی به نفع کشتی استان 

است.
اعضای  از  نفر  نام چند  قرمز فدراسیون روی  قلم 

مجمع
عبداهلل عزیزپور، معاون اداره کل ورزش و جوانان لرستان 
انتخاباتی  مجمع  نشدن  برگزاری  دالیل  در خصوص  نیز 
به دنبال  هم  ما  گفت:  ایسنا  به  استان  کشتی  هیئت 
برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت هستیم اما متأسفانه 

مشکالتی وجود دارد.
پیشنهادی  لیست  پیش  هفته  چند  کرد:  تصریح  وی 
اعضای مجمع را به فدراسیون ارسال کردیم اما متأسفانه 
نام چند نفر را خط زدند که به نظر ما این کار به اشتباه 

انجام شده است.
عزیزپور بیان کرد: ما وظیفه داریم شرایط را برای برگزاری 

انتخابات هیئت فراهم کنیم اما انتظار می رود فدراسیون 
نیز با اداره کل ورزش و جوانان لرستان همکاری کند.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان لرستان با بیان 
اینکه در چند ماه اخیر مجامع انتخاباتی چندین هیئت را 
بدون هیچ مشکلی برگزار کرده ایم، افزود: برای ما فرقی 
ندارد که چه کسی رئیس هیئت شود اما نمی توانیم لیست 
و  کنیم  تایید  فدراسیون ها  نظر  مطابق  را  اعضای مجمع 

به دنبال اجرای قانون هستیم.
این شرایط شایسته کشتی لرستان نیست

از شرایط  چند پیشکسوت کشتی استان که دل خوشی 
تاکید  ایسنا  در  با حضور  ندارند  اول  روزهای ورزش  این 
کشور  کشتی  در  را  اول  حرف  ما  زمانی  یک  کردند: 
می زدیم اما متأسفانه االن نامی از کشتی لرستان نیست.

آنان اعتقاد دارند که دخالت های بی جا علت اصلی شرایط 
می گویند  و  است  لرستان  کشتی  روزهای  این  نامناسب 
انتخاباتی هرچه سریع تر وضعیت  با برگزاری مجمع  باید 
جنس  از  نفر  یک  که  بهتر  چه  و  شود  مشخص  هیئت 

کشتی ریاست هیئت را به عهده بگیرد.
به گزارش ایسنا، هر دوره چالش مجمع انتخاباتی هیئت 
کشتی لرستان تکرار می شود و فقط جای افراد تصمیم گیر 
و  فدراسیون  »چالش  است  همان  قصه  و  می کند  تغییر 
کشتی  اهالی  چشم  به  اختالف ها  این  دود  و  کل«  اداره 
لرستان می رود و شرایط همچنان همانی است که نباید 

باشد.

که  دارد  فراگیر  جنبه  دو  قهرمانی  ورزش 
سرمایه گذاری  و  ویژه  توجه  شایسته  را  آن 

می کند.
 نخست شور و نشاط اجتماعی است؛ یعنی 
قهرمانی  ورزش  پایه  اصلی ترین  »مردم« 
هستند. اشک ها و لبخندهای مردم در طول 
مسابقات ورزشی گاه به مراتب زیباتر از خود 
بدون  مسابقه  هستند.  مسابقات  صحنه های 

تماشاگر معنی ندارد.
ندارد.  وجود  قهرمانی  ورزش  مردم  بدون   
دوم روحیه پهلوانی است که روایتش به مرز 
سینه  به  سینه  و  می رسد  پردازی  اسطوره 
هم  قهرمانی  ورزش  از  »اگر  می شود  نقل 
مردم را بگیریم و هم روحیه پهلوانی را، آن 

باقی می ماند که ارزش  وقت دیگر چه چیز 
توجه و سرمایه گذاری داشته باشد؟«

هدف  باخت  و  برد  که  می گفتند  زمان  یک 
اخالق  دوستی،  ورزش  از  هدف  نیست، 
به  که  پهلوانی«  »روح  است.  پهلوانی  و 
ایرانی هم  صورت سنتی در ادب و فرهنگ 
همین  دل  از  احتماال  است  شده  شناخته 
آن  از  بود. پس  آمده  بیرون  »هدف گذاری« 
»ورزش قهرمانی« یا »حرفه ای« از راه رسید 
و برد و باخت درجه اهمیت باالیی پیدا کرد، 
هم  باخت«  و  »برد  اقتدار  دوران  حاال  اما 

گذشته است
جهان رسانه ها بسیار زودتر از جهان ورزش 
تشخیص داده که هدف اصلی »سرگرمی و 

رضایت« است.
همان  یعنی  سرمایه،  سود،  حداکثر  کسب 
سطح  از  ورزش،  گذار  سبب  که  هدفی 
شد،  حرفه ای  ورزش  به  پهلوانی  سالمتی، 
رضایت  ِگرو  در  دیگری  عامل  هر  از  بیش 
مخاطب  افزایش  است.  مخاطبان  اقبال  و 
افزایش  با  است  مترادف  تردیدی  بی هیچ 
درآمدهای صنعتی که مرزهای آن مشخص 

نیست.
 از فروش بلیت و تبلیغات درون زمین گرفته 
تلویزیونی  شبکه های  تبلیغات  درآمد  تا 
آن  از  پس  و  خبری  رسانه های  سپس  و 
ادامه  همین طور  و  تبلیغاتی  شرکت های 
بدهید تا »پشت پرده زندگی فالن بازیکن«؛ 

اقبال عمومی که افزایش پیدا کند چرخ های 
در  چرخش  به  »سرگرمی خواهی«  صنعت 
اقبال  دور  چندان  نه  سالیان  در  می آیند.. 
عمومی مردم لرستان به ورزش خیلی بیشتر 

از امروز بود.
قدس  لیگ  در  لرستان  فوتبال  که  زمانی 
حرفی برای گفتن داشت و ساعت ها و روزها 
تفسیر و تحلیل بازی ها در هر کوی برزن ورد 
زبان عام و خاص بود، زمانی که اسم سیاوش 
به تنهایی  ورزشی  کیهان  جلد  روی  نوری 
مشتاقان  کشیدن  صف  باعث  می توانست 
نام  ثبت  برای  شهر  کشتی  سالن  در  پشت 
لرستانی،  علیرضا  چون  قهرمانانی  شود، 
کریم  خلیلی،  برادران  محمدی،  غالمرضا 
نادری هر کدام نقش مهمی  سوری، محمد 

در ایجاد هیجان عمومی در جامعه داشتند.
در  ایران  هندبال  ملی  تیم  که  روزگاری 
و  طاهری  محسن  رزمگر،  برادران  ُقُرق 
در  لرستان  والیبال  بود،  زرگرانی  مرحوم 
ابدالی  با حدادی و مرحوم  میادین کشوری 
مردم  داشت،  گفتن  برای  حرفی  منظمی  و 
جهان، جودوی ایران را با آرش میراسماعیلی 
تیزپایی  غزال  می شناخت  می شناختند، 
چون ملک شیر مرادی فر و حسن گودرزی، 
پرتاب های سید محسن شاهرخی و پرش های 
برادران هدایتی، پرچم دوومیدانی ایران را در 

میادین بین المللی به اهتزاز درمی آوردند.
بلند  فریاد  شهر  پس کوچه های  کوچه  در   
پسربچه هایی که الگوی ورزشی شان محسن 
سجادی، حسن حسین بیگی و موسی ُکرکی 

بود همه جا به گوش می رسید...
کیهان  هفته نامه های  خرید  صف  شاید 
اقتدار  دوران  در  ورزش  دنیای  و  ورزشی 
بازی های خیبر برای نسل جدید کمی غریب 
اینکه  تصور  و  برسد  نظر  به  ذهن  از  دور  و 
پینگ پنگ  چون  طرفداری  کم  رشته  در 
بالمنازع  قهرمان  که  داشتیم  بهمنی  قاسم 
یا بوکسورهای لرستانی، »  این رشته بود و 
عیوض پور و بهمن عزیزپور و محرابی و.  .  .  « 
مشتان  در  را  ایران  بوکس  قهرمانی  سال ها 

خود داشتند.
واقعیت  این  نسل جدید  ناباروری  عین  در   
ورزش ما در گذشته بود، اما سؤال اینجاست 

که چرا از این سرمایه های اجتماعی به صورت 
بایسته و شایسته استفاده نشد؟

شور  چرا  نشد  تکرار  دیگر  نسل  آن  چرا 
و  ورزشگاه ها  در  گذشته  مثل  هیجان  و 

سالن های ورزشی موج نمی زند؟
جواب کاماًل روشن است و آن هم مدیریت 
در  استان  ورزش  کارشناسی  غیر  و  ضعیف 
جزو  لرستان  هم  زمان  آن  سال هاست،  این 
نبود  کشور  صنعتی  و  برخوردار  استان های 
ورزش  در  بخش خصوصی  و سرمایه گذاری 
و  شور  ولی  نمی گرفت  صورت  خطه  این 
رشته های  اکثر  در  وصف ناپذیری  اشتیاق 
ورزشی وجود داشت و مدیریت درست منابع 
امکانات  حداقل  از  حداکثری  بهره گیری  و 
خدادادی  استعدادهای  شدن  بالفعل  باعث 
و  سود  منطق  از  می شد،  دیار  این  جوانان 
سرمایه هم که چشم بپوشیم ایجاد نشاط در 
جامعه و تشویق مردم به فعالیت های ورزشی 
و  مناسب  فرهنگی  بستر  یک  ایجاد  به  نیاز 
کار کارشناسی است و ایجاد محیط فیزیکی 
بسیار کمک کننده  این خصوص  در  مناسب 
فضاهای  وجود  تردید  بدون  بود،  خواهد 
در  ورزشی  فعالیت های  انجام  مخصوص 
و  آسان  روستاها، دسترسی  و  سطح شهرها 
ارزان به مراکز، امکانات و تجهیزات ورزشی 
تأثیرات  فرهنگ  این  گسترش  و  ایجاد  در 

قابل توجهی خواهد داشت.
نمی شود  محقق  ورزش  در  کردن  بزرگی 
در  بزرگی،  اسباب  کردن  فراهم  با  مگر 
معیار  می توانیم  دولتی  برنامه ریزی های 
دستاوردهایی  به  را  جامعه  »رضایت« 
روحیه  اجتماعی،  نشاط  افزایش  همچون 
مثبت  پیامدهای  البته  و  ملی گرایی  جمعی، 
روانی برای شهروندان ترجمه کنیم و این امر 
به  استان  ارشد  نگاه مدیریت  تغییر  در گرو 

مقوله ورزش است.
بیشتر،  اعتیاد  یعنی  ورزش  به  توجه  عدم 
افسردگی بیشتر و رخوت و کسالت جمعی، 
افزایش جرم و بزه عدم پرداختن به ورزش 
با پیدایش و رواج آسیب های  مصادف است 

اجتماعی در جامعه.

ِکشتی ُکشتی لرستان در مرداب/ دیسکالیفه ورزش نخست

ورزش قهرمانی؛ فراموش شده در لرستان 

خیبرخرم آباد نیازمند حمایت مدیران

عبدی را تنها نگذارید

خیبر خرم آباد در لیگ دسته دوم تا یک قدمی صعود به لیگ دسته 
بود،  صدرنشین  که  حالی  در  بازی  آخرین  در  اما  رفت،  پیش  اول 
شکست خورد تا به رده چهارم سقوط کند و رویای صعود را به فصلی 

دیگر موکول نماید. 
اما نکته مهم حضور مهندس مسعود عبدی بعنوان مالک جوان این 
بکار  را  تمام تالش خود  است،  آمده  میدان  به  وقتی  از  بود که  تیم 
گرفته تا این تیم به روزهای اوج برگردد و شادی را به مردم خرم آباد 

بازگرداند تا آنها طعم تلخ شکست را کمتر احساس نمایند. 
مدیران استان لرستان وظیفه دارند در کنار این مدیر جوان باشند و 
همراه و همگام با او در راستای حمایت از خیبر خرم آباد گام بردارند، 
چرا که بخشی از زندگی و دلخوشی مردم خرم آباد به سرنوشت این 

تیم بستگی دارد.

محمد عبد اله زاده

گزارش

خبرنگار مهران مریدی

یاداشت : آرش کاظمی


