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برگزاری نشست هم اندییش هیأت بدن سازی و پرورش اندام کردستان
فردین مرادی رئیس هیأت بدن سازی و پرورش اندام 
مریوان از برگزاری بیشتر مسابقات استانی در سنندج 
انتقاد کرد و گفت: در سنندج به علت نبود خوابگاه 
ورزشکاران با مشکل مواجه هستند و در اکثر رقابت ها 
از داوران سنندجی استفاده می شود که گاهی هم 
صادر  از  همچنین  وی  نمی کنند.  قضاوت  عادالنه 

نشدن کارت مربیگری بعد از دو سال انتقاد کرد. 

دوره  چند  برگزاری  از  قروه  هیأت  دبیر  گوشبر  وفا 
کارگاه علمی در این شهرستان خبر داد و گفت: در 
کنار آن قرار است میزبان مسابقات چند جانبه پرس 
سینه باشیم. وی از عدم حضور شهرستان های بانه، 
قروه  میزبانی  به  که  رقابت هایی  در  سقز  و  مریوان 

برگزار می شود، انتقاد کرد.

بانه گفت: در مسابقات  نماینده  بهاءالدین عزیزی 
کشوری کسانی که به عنوان مربی و سرپرست تیم 
کردستان معرفی می شود در رقابت ها حضور ندارد 
که این امر باعث ایجاد مشکالت زیادی شده است. 
وی از عدم تجلیل از قهرمانان این رشته انتقاد کرد و 
خواستار برگزاری کالس داوری در رشته پرورش اندام 

شد.

آزاد رحمانی رئیس هیأت پرورش اندام دیواندره اظهار 
داشت: امیدوارم این جلسه اولین و آخرین نشست 
هم اندیشی نباشد و این جلسات خروجی مثبتی برای 
این رشته داشته باشد. وی خواستار تجلیل از هیأت 
های برتر شهرستانی شد تا با این کار انگیزه بیشتری 
علت  به  گفت:  رحمانی  شود.  ایجاد  ها  هیأت  در 
نبود خوابگاه ورزشی در دیواندره ما خواهان میزبانی 
رقابت های استانی در فصل تابستان هستیم تا بتوانیم 

از امکانات آموزش و پرورش استفاده کنیم.

شمس الدین ماهرو رئیس هیأت سنندج با بیان اینکه 
وقتی شهرستانی میزبانی یک مسابقه را قبول می کند 
باید مسئول آن کمیته کارهای اجرایی را انجام دهد 
ولی در سنندج رئیس هیأت باید از صفر تا صد کارها 
را به تنهایی بر عهده بگیرد. وی در پاسخ به اعتراض 
افزایش باشگاه ها بدن سازی در سنندج گفت: ما هم 
ورزش  اداره  به  بارها  و  هستیم  افزایش  این  مخالف 
تاکنون  که  کردیم  منعکس  را  مشکل  این  جوانان  و 

اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.

حامد سنجابی نماینده هیأت پرورش اندام کامیاران 
خواستار تدوین و ارائه تقویم سالیانه شد تا ورزشکاران 
بتواند بر اساس آن خود را آماده حضور در مسابقات 
کنند. وی خواستار برخورد جدی با باشگاه های شد 

که مربیان بدون کارت مربیگری فعالیت می کنند. 

صباح میرکی رئیس هیأت دهگالن از افرایش باشگاه 
در سطح شهرستان دهگالن انتقاد کرد و گفت: این 
درآمد  نتیجه  در  ورزشکار  کاهش  باعث  موضوع 
وی  است.  شده  آنان  در  انگیزه  و  باشگاه ها  مدیران 

جوانان  و  ورزش  ادارات  تبعیض  برداشتن  خواستار 
شهرستان ها در میان هیأت های ورزشی شد.

رسول ولی پور رئیس هیأت بدن سازی بیجار خواستار 
ارائه تقویم سالیانه هیأت از همان ابتدای سال شد و 
میزبانی  به  ددلیفت  کشوری  مسابقات  درخواست 
بیجار را ارائه داد. وی از داوران خواست در قضاوت 
انصاف را رعایت کنند تا ورزشکاران شهرستانی برای 

ادامه کار دل زده نشوند. 

این  در  سقز  اندام  پرورش  نماینده  انصاری  محسن 
نشست خواستار سرو سامان دادن و مشخص شدن 
وضعیت هیأت بدن سازی و پرورش اندام شهرستان 

سقز در اسرع وقت شد.

حسن کریمی مسئول کمیته قوی ترین مردان هیأت 
با بیان اینکه سه شهرستان استان در بحث قوی ترین 
فعال هستند خواستار فعالیت دیگر شهرستان ها در 
این بخش شد. وی از ورزشکاران این رشته خواست 
مردان  قوی ترین  مسابقات  در  هیأت  اطالع  بدون 
نکنند  برگزار می شود، شرکت  نقاط مختلف  در  که 
و در رقابت هایی حضور داشته باشند که تحت نظر 

فدراسیون برگزار می شود.

استان  بهمن میرزائی مسئول کمیته فیتنس هیأت 

از تعداد کم شرکت کنندگان در رقابت های انتخابی 
آخرین  در  و گفت:  کرد  انتقاد  استان  اندام  پرورش 
کننده  شرکت   64 شد  برگزار  که  انتخابی  رقابت 
باشگاه ها در بحث حضور در  باید مدیران  داشتیم. 
از  وی  باشند.  داشته  بیشتری  فعالیت  مسابقات 
رقابت های  میزبانی  خواست  استان  شهرستان های 

انتخابی پرورش اندام را قبول کنند.

هیأت  پاورلیفتینگ  کمیته  مسئول  قهرمانی  فرید 
استان با بیان اینکه اگر کسی در مسابقات انتخابی 
استان شرکت نکند حق حضور در رقابت های کشوری 

را نخواهد داشت گفت: باید از صدور مجوز بی رویه 
میان  و  شود  جلوگیری  بدن سازی  های  باشگاه  برای 
برخی  و  دارند  باشگاه هایی که در مسابقات حضور 
باشگاه که هیچ ورزشکاران در رقابت ها ندارند تفاوت 
ایجاد  برای  داد  پیشنهاد  وی  شد.  قائل  امتیازی  و 
انگیزه در پایان هر سال هیأت شهرستانی، داور، مربی، 
ورزشکار، باشگاه و کمیته برتر توسط هیأت بدن سازی 

و پرورش اندام استان انتخاب و از آنان تجلیل شود.

بهروز عباسی یکی از قهرمانان مچ اندازی کشور با 
اشاره به تاریخچه این رشته گفت: سال 86 مسابقات 
کشوری این رشته با 36 ورزشکار استارت خورد که در 

مسابقات سال 97 این تعداد به 700 نفر رسید. وی از 
مدیران باشگاه ها خواست به مچ اندازی توجه بیشتری 
داشته باشند چون در کنار کم هزینه بودند این رشته 
ورزشکاران کردستانی پتانسیل و استعداد زیادی در 
مچ اندازی دارند می توانند خود را در کشور مطرح 

کنند.

نشست  این  در  فیزیک  کمیته  مسئول  فیضی  رضا 
گفت: مشکالت این رشته از زمانی آغاز شد که تعداد 
مربیان و باشگاه های بدن سازی افرایش بی رویه پیدا 
کرد و کسانی وارد این رشته شدند که هیچ تجربه و 
تخصصی در بدن سازی ندارد. وی خواستار جلوگیری 

از صدور مجوز بی رویه برای باشگاه های بدن سازی و 
نظارت بر کار مربیان شاغل در باشگاه ها شد.

مصطفی خوانچه سپهر رئیس کمیته داوران پرورش 
اندام گفت: شش رشته زیر مجموعه کمیته پرورش 
اندام هستند که این کمیته یکی از کمیته ها شلوغ 
هیأت پرورش اندام است. وی اعالم آمادگی کرد در 
تمام شهرستان ها به طور رایگان کالس توجهی داوری 
آنان  تا  باشگاه ها برگزار کنند  برای مربیان و مدیران 
بیشتر با قوانین داوری آشنا باشند در موقع برگزاری 

مسابقات کمتر شاهد ایجاد تنش و درگیری باشیم.

خالد رضایی مسئول کمیته حقوقی از مربیان مدیران 
باشگاه ها خواست ورزشکاران خود را توجیه کنند که 
در حین برگزاری مسابقات به داور اعتراض نکند و 
فقط کار خود را انجام دهند در امر داوری دخالت 

نکند.

جمال یوسفی مسئول کمیته بادی کالسیک هیأت با 
بیان اینکه رشته پرورش اندام در حال نابودی است 
گفت: متأسفانه برخی از مربیان و باشگاه داران فرق 
و  نمی دانند  را  فیزیک  و  کالسیک  بادی  رشته  بین 
در  حاشیه  و  تنش  ایجاد  باعث  اطالعی  بی  همین 
مسابقات می شود. وی خواستار برگزاری کالس های 
توجیهی برای مربیان شد و از مربیان خواست با گفتن 

مطالب غیر واقعی توقع ورزشکاران را باال نبرند و به 
اندازه توانشان از آن ها انتظار داشته باشند.

فواد صمدی نماینده داوران در این جلسه از اطالع 
رسانی مسابقات انتقاد کرد و گفت: متأسفانه یک روز 
قبل از مسابقات باشگاه ها از تاریخ برگزاری رقابت ها 
اطالع پیدا می کنند، تبلیغات و اطالع رسانی به موقع 
انجام نمی شود همین امر باعث استقبال کم ورزشکار 

و تماشاچی از مسابقات می شود.

سنندج  قدیمی  داران  باشگاه  از  یکی  زندی  شهرام 

خواستار برخورد مناسب با مربی و ورزشکار متخلف 
در مسابقات شد و پیشنهاد داد مربیان که شاگرد 
اظهار  باشند. وی  نداشته  در مسابقات حق داوری 
داشت: یک سری از مربیان به جای خدمت به این 
خود  ورزشکاران  به  و  می کنند  خیانت  آن  به  رشته 

داروی غیر مجاز و نیرو زا می دهند. 

خبات نصیری مسئول کمیته مربیان هیأت پرورش 
باشگاه ها خواست کسی که  از مربیان  استان  اندام 
می شود،  بدن سازی  سالن های  وارد  ابتدا  همان  از 
مشخص کنند آن فرد می خواهد در بخش قهرمانی 
فعالیت کند یا همگانی و بر اساس آن به وی برنامه 

تمرینی بدهند.

اندام  پرورش  و  بدن سازی  هیأت  رئیس  پژگول  علی 
کردستان که در ابتدا و در میان سخنان افراد حاضر 
هیأت  مشکالت  باره  در  وی  گفت.  سخن  جلسه 
سقز اظهار داشت: رئیس اداره ورزش و جوانان این 
استان  هیأت  با  را  الزم  همکاری  و  تعامل  شهرستان 
ندارد و در زمینه انتخاب یک نفر تا کنون به توافق 
نرسیدیم که امیدوارم به زودی با انتخاب رئیس هیأت 

سقز مشکل ورزشکاران این رشته هم حل شود.
مربیگری  کارت  صدور  در  که  مشکالتی  مورد  در   
ایجاد شده است گفت: این مشکل به فدراسیون بر 
می گردد، در کالس مربیگری 90 نفر حضور داشتند 
که در مرحله اول 25 نفر قبول شدند که طی مکاتباتی 
با فدراسیون توانستیم تعداد قبول شدگان را افزایش 
افراد صادر  این  از  تعدادی  و کارت مربیگری  دهیم 
شده است و بقیه نفرات هم در آینده نزدیک صادر 

خواهد شد.
برای  توجیهی  کالس های  برگزاری  مورد  در  پژگول 
این دوره ها  بارها  ما  اظهار داشت:  داوران  و  مربیان 
در مرکز استان برگزار کرده ایم که اکثر شهرستان ها از 
آن استقبال نکرده اند به همین خاطر حاضر هستیم با 
هزینه هیأت استان دوره و کارگاه های توجهی را در 

شهرستان ها برگزار کنیم.
رئیس هیأت پرورش اندام استان در مورد تجلیل از 
قهرمانان گفت: این رشته یکی از ورزش های پر مدال 
است که استان کردستان یکی از استان های برتر کشور 
که در هر سال بیش از 100 نفر قهرمان داریم با توجه 
به بودجه و به دلیل مشکالت مالی توان تجلیل از همه 
این قهرمانان را نداریم ولی در کنار برگزاری مسابقات 

استانی از تعدادی قهرمانان تجلیل کرده ایم.
نیاز  مورد  تجهیزات  و  وسایل  تأمین  مورد  در  وی 
این  در  داشت:  اظهار  شهرستان ها  در  میزبانی  و 
زمینه باید اداره ورزش و جوانان شهرستان به هیأت 
مربوطه کمک کند و در بحث میزبانی هم هیأت 
شهرستان و اداره ورزش باید با همکاری و تعامل این 

کار را انجام دهند.
بعدی  جلسه  شد،  مصوب  نشست  این  پایان  در   
اواخر شهریورماه در مریوان برگزار شد و هیأت های 
شهرستانی عملکرد شش ماه نخست سال و برنامه های 

شش ماه دوم خود را ارائه دهند.

مطالبه بدنسازان: نگاه ویژه به شهرستان ها

و  بدن سازی  هیأت  اندیشی  هم  جلسه 
پرورش اندام کردستان و شهرستان های 
های  هیأت  رؤسای  حضور  با  تابعه 
سنندج  قروه،  بیجار،  دیواندره،  مریوان، 
شهرستان های  نمایندگان  دهگالن،  و 
کمیته  مسئول  و  کامیاران  و  بانه  سقز، 
مچ  مردان،  قوی ترین  پاورلیفتینگ،  های 
اندازی، بادی کالسیک، فیزیک، فیتنس، 
های  کمیته  اعضای  از  برخی  و  انضباطی 

مشکالت  بررسی  منظور  به  شهرستان ها 
پیشبرد  برای  ریزی  برنامه  و  هیأتها 
سالن  در   98 سال  در  هیأت  اهداف 
سنندج  شهر  اسالمی  شورای  جلسات 

برگزار شد.
در این جلسه افراد شرکت کننده به بیان 
پرداختند  خود  های  دیدگاه  و  مشکالت 
برخی  به  هم  استان  هیأت  رئیس  و 
انتقادات و مشکالت بیان شده پاسخ داد.

اسطوره های ورزش 
در جمع مشاهیر کورد 

مردم داری باید از معیارهای انتخاب
 داوران باشد

جوالیی
انتخاب درست موجب

 افزایش مشارکت در ورزش می شود

 لطف اله نسبی

طهماسبی

مدال المپیک و ملی پوش بودن
 برای انتخاب کافی نیست!

خاکی

مشورتی با دستگاه ورزش 
برای انتخاب نفرات نشد!!

نگاه مردم به ورزش تغییر کرده است
پیشکسوت والیبال سنندج:

 وریا 
 با استقالل
 تا 1400

دکتر نقشبندی: بر اساس معیارهای مصوب برگزاری کنگره های بین المللی عمل کردیم

نایب قهرمانی
 موی تای کاران

 در کشور



گزارش2  شماره 198 - سه شنبه 4 تیر 1398
www . b a h e z . c om

سنندج میزابن به پنجمی بسنده کرد

نخستینالمپیادکشوریجامخوشهچینبرگزارمیشود

درخششورزشکاراندررقابتهایپرسسینهکشور

برگزاری مسابقات دوومیدانی نابینایان و کم بینایان کشور

آغاز  از  بیجار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس   : ایرنا   
اردوی آمادیگ تیم میل بوکس رده نوجوانان و نونهاالن 
در شهر بیجار خبر داد و گفت : این اردو به مدت ۲۰ 

روز در بیجار برگزار خواهد شد.
برپایی  ویژه  دوم  کمپ  داشت:  اظهار  فرخیان  افشین 
ایجاد  شهر  این  در  بوکس  میل  تیم  آمادیگ  اردوهای 
بوکس  تیم  آمادیگ  اردوی  ماه  تیر  اول  و  است  شده 
خود  فعالیت  نوجوانان  و  نونهاالن  رده های  در  کشور 
ورزشکاران  از  نفر   4۰ مرحله  این  در  که  کرد  آغاز  را 
 ۱۳ رده های سین  در  منتخب کشور  نوجوان  و  نونهال 
تا ۱۶ سال حضور دارند که پنج نفر از آنان ورزشکاران 

هستند. کردستاین 
رئیس اداره ورزش و جوانان بیجار یاد آور شد: اردوی 
به  کشور  نوجوانان  و  نونهاالن  رده  میل  بوکس  تیم 
و  سخت  تمرینات  مریب  چهار  با  و  روز   ۲۰ مدت 
فشرده خود را آغاز کرده اند تا در نهایت ۱۰ ورزشکار 
برای شرکت در مسابقات بوکس ۲۰۱۹ کویت در رده 
سین نونهاالن و امارات در رده سین نوجوانان انتخاب 

شد. خواهند 
شهرستان  مناسب  ساخت های  زیر  تشریح  با  وی 
کیسه   ۳۰ گفت:  بیجار  بوکس  کمپ  ویژه  سالن  و 
دستگاه   ۱۰ جدید،  بوکس  رینگ   ۲ استاندارد،  بوکس 
و  تهویه  امکانات  با  سرپوشیده  سالن  و  بدن سازی 
تهیه  بوس  ورزشکاران  استفاده  برای  بروز  تجهیزات 
شده است و امیدواریم با همکاری سایر ارگان ها جهت 
در  موجود  محدودیت های  ورزشکاران  رفاهی  اسکان 

این خصوص رفع شود.
کشور  در  بوکس  ورزیش  رشته  داشت:  اظهار  فرخیان 
و شهرستان بیجار طرفداران زیادی دارد و از پیشرفت 

مطلویب برخوردار شده است و یم توان به آینده موفق 
آن در مسابقات بین الملیل امیدوار بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان بیجار یادآور شد: با توجه 
به میزباین بیجار از برگزاری مسابقات کشیت و اردوی 
و  سرد  هوای  و  آب  سواری،  دوچرخه  آمادیگ  های 
خشک شهرستان، نشان داد بام ایران یم تواند میزبان 
آمادیگ جسماین  و  اردوهای میل  برپایی  برای  مطلویب 

و روحی ورزشکاران باشد.
ورزشکاران  آمادیگ  دائیم  کمپ  اولین  است  گفیت   
از  ۷۷۰ متر  بیجار  دایر است و شهر  تهران  بوکس در 
داشتن  با  و  است  بلندتر  از سنندج  متر   4۲۵ و  تهران 
آب و هوای سرد و خشک است، طبیعت بکر و موقعیت 
همدان،  زنجان،  استان های  مراکز  با  ارتباطی  راه های 
با  ورزیش  سالن های  کرمانشاه،  و  غریب  آذربایجان 
ورزیش  مسابقات  مطلوب  میزباین  روز،  امکانات 
کشوری، از درجه اهمیت باالیی برای ورزشکاران برای 

آمادیگ قبل از حضور در مسابقات برخوردار است.

بیجار میزبان اردوی تیم ملی بوکس نونهاالن و نوجوانان

بوکسور کردستانی در اردوی تیم ملی 

المپیاد ورزش های بویم محیل و روستایی تحت عنوان  اولین 
»جام خوشه چین« در شش رشته طناب کیش، چوب کیش، 
و دوومیداین رده های  والیبال  هفت سنگ مهاریت، فوتسال، 
سین نوجوانان و جوانان در دو بخش بانوان و آقایان همزمان در 

۳۱ استان کشور برگزار یم شود.
این المپیاد در سه سطح شهرستاین و استاین، منطقه ایی و 
کشوری برگزار یم شود که رقابت های سه رشته طناب کیش، 
چوب کیش و هفت سنگ مهاریت در بخش استاین آن بهمن ماه 
سال گذشته برگزار شد و طی آن نفرات و تیم های برتر اعزایم 
به رقابت های منطقه ای مشخص شدند. همچنین رقابت های 
سه رشته فوتسال، والیبال و دوومیداین انفرادی این المپیاد در 
بخش شهرستاین و استاین از روز چهارشنبه پنجم تیرماه در 
سطح استان آغاز یم شود و به مدت یک هفته برای مشخص 

شدن تیم های برتر ادامه خواهد داشت.
رقابت های بخش منطقه ایی این المپیاد با تقسیم بندی وزارت 
ورزش و جوانان شهریورماه سال جاری در پنج منطقه مختلف 
برگزار یم شود که استان کردستان در منطقه سه این تقسیم 
گیالن،  میزبان،  عنوان  به  غریب  آذربایجان  استان های  با  بندی 

آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان هم گروه است.
گفتین است، وزارت ورزش و جوانان هدف از برگزاری المپیاد 
ورزش های بویم محیل و روستایی )جام خوشه چین( را گسترش 
و تعمیق ورزش همگاین در بین روستائیان و عشایر، ایجاد انگیزه 
ورزش های  به  عشایری  و  روستایی  مناطق  ساکنان  ترغیب  و 
کالسیک، سنیت و بازی های بویم محیل به منظور ارتقاء سالمت 

جسم و روان، پر کردن اوقات فراغت به ویژه نوجوانان و جوانان 
روستایی و عشایر از طریق ورزش، ترویج ورزش همگاین و به 
تبع افزایش نشاط و امید، گسترش اصول ورزش جوانمردانه و 
ایجاد محیط رقابیت سالم، ثبت توانمندی ها و مهارت های ورزیش 

و توسعه مشارکت اجتماعی از طریق ورزش بیان کرد.
رقابت های المپیاد ورزش های بویم محیل و روستایی کشور در 

سطح میل بهمن ماه سال جاری برگزار یم شود.

بینایان کشور  نابینایان و کم  رقابت های دوومیداین قهرماین 
در بخش دختران و پسران در رده سین نوجوانان و جوانان 
به مدت دو روز در استادیوم ملک نیا سنندج برگزار گردید.

از  ورزشکار   8۰ حضور  با  دختران  بخش  در  مسابقات  این 
۱۶ استان کشور در مواد مختلف برگزار شد و در پایان تیم 
اصفهان به مقام اول رسید و تیم کردستان در جایگاه پنجم 

ایستاد.
با  همراه  دونده  سه  و  ورزشکار  چهار  با  کردستان  تیم 
این  در  محمدی  کوثر  سرپرسیت  و  رستیم  کژان  مربیگری 
را  رنگارنگ  مدال  چهار  شد  موفق  و  کرد  شرکت  رقابت ها 

کسب کند.
نماینده  مرادی  اسراء  نوجوانان  رده سین  انفرادی  نتایج  در 
کردستان توانست در ماده دو ۲۰۰ و 4۰۰ متر کالس B۱ دو 
نشان طال را کسب کند، ثنا زماین دیگر نماینده کردستاین در 
این مسابقات موفق شد در ماده دو 8۰۰ متر کالس B۱ یک 
نشان طال را به خود اختصاص دهد و روژین رستیم در ماده 
دو 8۰۰ متر کالس B۲ یک مدال برنز را برای تیم کردستان 

به ارمغان آورد.
در نتایج تییم، تیم اصفهان با کسب پنج طال جایگاه نخست 
را بدست آورد، زنجان با چهار نشان طال و یک نقره دوم شد 
و خراسان رضوی با بدست آوردن چهار طال و یک نشان برنز 
در جایگاه سوم ایستاد و تیم کردستان میزبان این رقابت ها 
پنجم  رده  در  برنز  نشان  یک  و  مدال طال  با کسب سه  نیز 

قرار گرفت.
دوومیداین  مسابقات  نامه  آئین  و  قوانین  در  است،  گفتین 
نابینایان، یک ورزشکار بینا دونده را تا پایان مسافت همراهی 
یم کند و در صورت کسب عنوان، دونده همراه نیز صاحب 
کژان  رقابت ها  این  در  که  یم شود  قهرماین  حکم  و  مدال 
همراه  دونده  عنوان  به  امیین  رویا  و  قرییش  ندا  رستیم، 
ورزشکاران تیم کردستان را همراهی کردند و صاحب مدال و 

کاپ قهرماین شدند.
در مسابقات دوومیداین قهرماین نابینایان و کم بینایان بخش 

مردان ۱۰۹ دونده از ۱۹ استان کشور در مواد مختلف با هم 
به رقابت پرداختند. که در پایان در نتایج تییم، تیم همدان با 
آذربایجان  آورد،  را بدست  امتیاز جایگاه نخست   4۱ کسب 
شرقی با ۳۶ امتیاز دوم شد و هرمزگان با بدست آوردن ۲4 
این  میزبان  کردستان  تیم  و  ایستاد  سوم  جایگاه  در  امتیاز 

رقابت ها نیز با کسب ۲۰ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت
این  در  با چهار ورزشکار و سه دونده همراه  تیم کردستان 
را  رنگارنگ  مدال  شش  شد  موفق  و  کرد  شرکت  رقابت ها 

کسب کند.
در نتایج انفرادی رده سین نوجوانان این رقابت ها آرین قمری 
نماینده کردستان توانست در ماده دو ۱۰۰ متر یک نشان 
نقره و در ماده پرتاب وزنه نیز یک نشان برنز را کسب کند، 
بهنام فدوی دیگر نماینده کردستاین در این مسابقات موفق 
شد در مواد دو 4۰۰ و ۲۰۰ متر رده سین جوانان به ترتیب 
دو نشان طال و برنز را به خود اختصاص دهد و فرشید آیص 
در ماده دو 4۰۰ متر و دو 8۰۰ متر همین رده سین به ترتیب 

دو نشان نقره و برنز را برای تیم کردستان به ارمغان آورد.

در  کردستاین  کاران  تای  موی 
تیم  انتخایب  و  قهرماین  رقابت های 
دو  کسب  با  کشور  بزرگساالن  میل 
عنوان  نقره  مدال  دو  و  طال  مدال 

نایب قهرماین را کسب کردند.
و  قهرماین  تای  موی  مسابقات 
کشور  بزرگساالن  میل  تیم  انتخایب 
قالب  در  کار  رزیم   ۲۷۰ حضور  با 
۳4 تیم در ۱۳ وزن مختلف به مدت 
سه روز در سالن شهید عباس پور 
رقابت  به  یکدیگر  با  اصفهان  شهر 

پرداختند.
با  نماینده   ۱۳ با  کردستان  تیم 
و  رضوی  بهمن  سید  سرپرسیت 
فاضل  و  بابامیری  بهنام  مربیگری 
مسابقات  از  دوره  این  در  حسیین 
کسب  به  موفق  و  یافت  حضور 

چهار مدال شد.
در نتایج انفرادی اوزان ۷۱- کیلوگرم 
اول  مقام  اقتدار  با  سلیماین  کاوه 
در  آورد،  دست  به  را  طال  مدال  و 
آزادی  کاوان  نیز  کیلوگرم   -8۶ وزن 

حریفان  تمام  دادن  شکست  با 
به مدال طال رسید، محمدرضا  خود 
آرمان  و   -۶۰ وزن  در  شهسواری 
نیز  کیلوگرم   -۹۱ وزن  در  فرهادی 

دو مدال نقره را کسب کردند.
قهرمان  تهران  تیم  تییم،  نتایج  در 
کسب  با  کردستان  تیم  و  شد 

در  نقره  نشان  دو  و  طال  مدال  دو 
البرز  جایگاه دوم قرار گرفت و تیم 

به مقام سوم رسید.
قهرماین  رقابت های  برتر  نفرات 
سال  مردادماه  کشور  تای  موی 
جاری در قالب تیم میل به مسابقات 

اعزام خواهند شد. تایلند  جهاین 

نایبقهرمانیمویتایکاراندرکشور

تیم پرس سینه کردستان در رقابت های باشگاه های کشور موفق 
به کسب هفت مدال رنگارنگ و کسب عنوان سوم تییم در رده 

جوانان شد.
با حضور ۱۶۰  با لوازم باشگاهی کشور  مسابقات پرس سینه 
جوانان،  نوجوانان،  رده سین  چهار  در  استان  از ۱۶  ورزشکار 
بزرگساالن و پیشکسوتان به مدت چهار روز به میزباین مشهد 

برگزار شد.
تیم کردستان با ۱۲ نماینده با سرپرسیت و مربیگری فرید قهرماین 
در این رقابت ها شرکت کرد و توانست با کسب پنج نشان طال، 
یک نقره و یک مدال برنز مقام سوم تییم رده سین جوانان را 

بدست آورد.
مصطفی  عرب،  ابوالفضل  جوانان  سین  رده  انفرادی  نتایج  در 
حجیت، عادل منوچهری و حسین وحدیت با کسب مقام اول ۵ 
مدال طال را برای تیم کردستان کسب کردند و مسعود صالحی با 

کسب مقام دوم به مدال نقره رسید.
در رده سین پیشکسوتان بهاءالدین عزیزی مقام نخست را کسب 
کرد و مدال طال را به گردن آویخت و حسن وفا دوست جایگاه 

سوم و نشان برنز را از آن خود کرد.
در پایان این مسابقات در نتایج تییم کردستان با کسب چهار 

نشان طال و یک مدال نقره در رده سین جوانان به مقام سوم 
کشور رسید.

گفتین است فرید قهرماین مسئول کمیته پاورلیفتینگ استان در 
این رقابت به عنوان تنها داور کردستاین به قضاوت پرداخت.

کردستاین  آشنای  نام  بوکسور  زاده  اسماعیل  دانا 
در  حضور  جواز  توانست  خود  حریفان  شکست  با 

اردوهای تیم میل را کسب کند.
کشور  بزرگساالن  میل  تیم  انتخایب  بوکس  رقابت های 
به منظور انتخاب نفرات اعزایم به رقابت های قهرماین 
از  مدعی  بوکسورهای  حضور  با  روسیه  در  جهان 
تهران  میزباین  به  و  روز  سه  مدت  به  کشور  سراسر 

برگزار شد.
در  مطرح  بوکسور   4۰ حضور  با  که  رقابت ها  این  در 
شیرودی  شهید  ورزیش  مجموعه  همت  شهید  سالن 
در  را  مبارزات خود  کنندگان  برگزار شد شرکت  تهران 
در  و  کردند  برگزار  بزرگساالن  رده سین  مختلف  اوزان 
اردوهای  در  حضور  جواز  توانستند  بوکسور   ۱۶ پایان 

تیم میل را کسب کردند.
مشت  زاده  اسماعیل  دانا  کیلوگرم   ۶۹ وزن  نتایج  در 
جواز  خود  حریفان  بر  غلبه  با  توانست  کردستاین  زن 

حضور در اردوهای تیم میل را کسب کند.
میل  تیم  انتخایب  بوکس  مسابقات  است،  گفتین 
بزرگساالن کشور طی روزهای ۲۹ لغایت ۳۱ خردادماه 

بوکس  رقابت های  و  شد  برگزار  تهران  میزباین  به 
میزباین  به  جاری  سال  شهریورماه  جهان  قهرماین 

کشور روسیه برگزار خواهد شد.

وریابااستقاللتا1400
فوتبال  تیم  راست  مدافع  و  کردستاین  بازیکن  غفوری  وریا 
سال  پایان  تا  باشگاه  این  با  را  قراردادش  تهران  استقالل 

۱4۰۰ تمدید کرد.
باالخره بعد از کش و قوس های فراوان وریا غفوری حاضر 
تمدید  استقالل  با  دیگر  ٢ سال  مدت  به  را  قراردادش  شد 
کند.وریا غفوری که بارها از تمایل به ماندن در استقالل خبر 
داده بود به خاطر مصاحبه عیل خطیر شرایطش برای ماندن 

در این تیم پیچیده شد.
با این حال بعد از اتفاق های رخ داده غفوری چند جلسه با 
کامران منزوی جلسه گذاشت و در نهایت رایض شد قرارداد 
خود را تمدید کند.با این شرایط غفوری تا پایان سال ١4٠٠ 
در استقالل خواهد ماند و خیال آیب ها از پست دفاع راست 

راحت خواهد بود.

تیم فوتسال زریبار اسپرت مریوان به عنوان نماینده کردستان 
نونهاالن  فوتسال  مناطق  لیگ  رقابت های  نخست  مرحله  در 

کشور حضور پیدا خواهد کرد.
با اعالم فدراسیون فوتبال کشور مرحله نخست رقابت های لیگ 
منطقه ای فوتسال رده سین نونهاالن کشور در گروه اول اوایل 

تیرماه به میزباین استان اردبیل برگزار یم شود.
۹ تیم آراز بناب، آپادانا تبریز، هیأت فوتبال بوکان، هیأت فوتبال 
ارومیه، میثاق مهر پارس آباد اردبیل، سیسموین پوشاک کاریزما 

زریبار  و  همدان  سرخپوشان  زنجان،  طالیی  ستارگان  کوثر، 
لیگ  اول رقابت های  تیم حاضر در گروه  نه  اسپورت مریوان 
منطقه ای فوتسال کشور هستند که دیدارهای خود را به صورت 
متمرکز و مجتمعی به میزباین شهرستان کوثر در استان اردبیل 

برگزار خواهند کرد.
استان  نماینده  عنوان  به  مریوان  اسپرت  زریبار  فوتسال  تیم 

کردستان در این دوره از رقابت ها حضور پیدا خواهد کرد.

حضور نماینده استان در لیگ منطقه ای فوتسال نونهاالن 

رقابت های  برنز  و  نقره  نشان  دو  کردستاین  جودوکاران 
قهرماین پیشکسوتان کشور را کسب کردند

اسحاق حسین و فرید پوالدی نماینده کردستان در هشتمین 
دوره رقابت های جودو قهرماین پیشکسوتان کشور که به 
میزباین تهران برگزار شد موفق به کسب دو نشان نقره و 

برنز شدند.
هشتمین دوره رقابت های جودو قهرماین پیشکسوتان کشور 
با حضور ۳۰۰ جودو کار از سراسر کشور در ۱۳ وزن به 

مدت دو روز در سالن شهید شیرودی تهران برگزار شد.
در پایان این مسابقات در وزن ۶۶- کیلوگرم رده سین ۵۰ تا 
۵4 سال اسحاق حسین جودوکار کردستاین پس از نماینده 

اصفهان به مقام دوم و مدال نقره رسید.
در وزن ۹۰- کیلوگرم رده سین 4۵ تا 4۹ سال فرید پوالدی 
ورزشکار خراسان  با  توانست همراه  استان  نماینده  دیگر 
رضوی مشترکًا در جایگاه سوم قرار گیرد و نشان برنز را 

کسب کرد.

دو مدال جودوکاران کردستانی در مسابقات پیشکسوتان
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 با توجه به اینکه مرحوم 
چگونه  بود،  کار  باستانی  شما  پدر 

در این رشته تمرین می کردید؟
در کنار والیبال ورزش باستاین را هم 
انجام یم دادم با کلیه قوانین آن آشنا 
پدری ام  جد  منزل  در  حیت  هستم. 
ای  زورخانه  به  را  خانه  از  قسمیت 
کوچک تبدیل کرده بودیم که مرحوم 
بیشتر  که  بود  آن  مرشد  هالیل  رضا 
افراد فامیل که بیش از 10 نفر بودیم 
در این مکان ورزش یم کردیم و افراد 
استفاده  زورخانه  آن  از  هم  دیگر 
دهه  اوایل  تا  زورخانه  این  یم کردند. 
به  آن  از  بعد  که  بود  دایر  هم   70

مدرسه تبدیل شد.

اصلی  رشته  والیبال  به   
از چه زمانی به طور  شما برگردیم، 

جدی والیبال را ادامه دادید؟
دبیرستان  اول  سال  وارد  که  زماین 
ییک  عنوان  به   56 سال  یعین  شدم 
در  انتخاب  مدرسه  تیم  اعضای  از 
تا  کردم  بازی  آموزشگاهی  مسابقات 
در  که  عمویم  پسر  واسطه  به  اینکه 
یم دید  و  یم کرد  تمرین  تخیت  سالن 
بازی  والیبال  محله  و  مدرسه  در  که 
یم کنم من را هم به سالن ُبرد به طور 
شروع  را  رشته  این  تمرینات  جدی 
کردم چون قبل از آن فقط در سطح 
لحاظ  از  که  یم کردم  بازی  مدارس 

آموزیش چیزی به ما یاد نیم دادند.

در  شما  مربی  اولین   
والیبال چه کسی بود؟

مریب  اولین  نامداری  ناصر  مرحوم 
من بود و به یاد دارم روز اویل که به 
سن  سال   15 حدود  در  رفتم  سالن 
شروط  و  شرط  با  ایشان  که  داشتم 
کنیم.  تمرین  ما  که  کرد  قبول  خایص 
ییک از شرط ها این بود که باید بیش 
ساعد  و  پنجه  دیوار  روبه  ماه   6 از 
ماه  نه  حدود  در  هم  من  و  کنم  کار 
اینکه  تا  دادم  انجام  را  کار  این  فقط 
و  آورند  کم  نفر  بازی  برای  روز  یک 
اینکه  تا  کردند  اضافه  تیم  به  را  من 
را  خود  توانایی های  توانستم  کم  کم 
نشان دهم و در تیم جایی برای خود 

پیدا کنم.

چه  شما  های  هم دوره   
بودند؟  کسانی 

فرهاد  مکتبداری،  فرهنگ  آقایان  با   
جمشید  بهمین،  فرهاد  عبدالهی، 

سکونیت  بختیار  آذر،  معرفی  جمشید  دلبینا، 
و  غییب  شاه  بهروز  آقایان  و  بودم  هم دوره 

هوشنگ کیفی مربیان من بوده اند.  

حضور  آن  در  که  مسابقاتی  از   
بفرمایید؟ داشته اید، 

تیم  قالب  در  که  کشوری  مسابقه  اولین 
رقابت های  کردم  پیدا  حضور  استان  منتخب 
جالل  آقای  که  بود  تبریز  در  کشور  جوانان 
زمان  آن  از  بودند  تیم  سرپرست  ولدبییگ 
سین  شرایط  که  کشوری  مسابقه  هر  در 
عنوان  به  استان  منتخب  تیم  در  داشتم  را 
بازیکن ثابت و اصیل حضور داشتم. در کنار 
در  آموزشگاهی  و  فدراسیوین  رقابت های 
کارکنان وزارت نفت هم  و  مسابقات کارگران 
همچنان  مسابقات  این  در  و  کرده ام  شرکت 

حضور دارم.

در  که  سال ها  این  طول  در   
داشته اید،  حضور  مختلف  مسابقات 

عنوانی هم کسب کرده اید؟ 
از  والیبال  لحاظ  از  سال ها  آن  در  کردستان 
اما  بود  یافته  توسعه  کم  و  محروم  مناطق 
سطح  در  را  خود  بتوانند  که  نفرایت  بودند 
و  استان ها  به  چون  ویل  کنند  مطرح  کشور 
یم شود  توجه  کمتر  شهرستان های  بازیکنان 
این نفرات دیده نیم شدند و اکثر نفرات تیم 

میل از سه استان کشور بودند.

از  حمایت  نحوه  و  امکانات   
والیبال در آن دوران چگونه بود؟

و پویل  نداشت  امکانایت وجود  در کردستان 

نبود که در این رشته هزینه شود به یاد دارم 
یک  فقط  استان  منتخب  تیم های  تمام  برای 
از  بعد  لباس گرمکن وجود داشت که  دست 
تحویل  را  آن ها  باید  مسابقه  دوره  هر  پایان 
یم دادیم و تا بیش از 10 سال همه تیم ها از 

آن استفاده یم کردند.

نحوه تمرینات چگونه بود؟  
تمرین  کلمه  واقعی  معین  به  ما  دوران  آن  در 
در  ساعت  پنج  از  بیش  روز  در  و  یم کردیم 
را  خود  پله ها  و  دوومیداین  پیست  سالن، 
انجام  الزم  حمایت  اگر  که  یم کردیم  آماده 
یم گرفت و برخی از اصول این رشته رعایت 
یم شد شاید یم توانستیم چند نفر میل پوش 
به  زمان ها  آن  در  متأسفانه  باشیم.  داشته 
بلند  قد  ییک  که  والیبال  اصیل  های  فاکتور 
تمرکز  اصل  این  روی  و  نیم شد  توجه  بود 

نیم کردند. 
والیبال  هیأت  رئیس  عنوان  به  که  زماین 
نام پدر  از ثبت  فعالیت یم کردم قبل  سنندج 
ببینم از نظر  و مادر ورزشکار را یم دیدم که 
یا  بکشند  قد  رشته  این  در  یم توانند  ژنتیک 
فاقد  که  یم دیدم  اگر  سال  یک  از  بعد  نه؟ 
فاکتور قد بلند است او را راهنمایی یم کردیم 

تا به رشته دیگری گرایش پیدا کند.

بازیکن  عنوان  به  سالی  چه  تا   
مسابقات  در  استان  تیم های  قالب  در 

داشتید؟ حضور 
تا سال 78 در ترکیب تیم های کردستان بودم 
و بعد از آن سال دیگر از مسابقات حرفه ای 
کنار کشیدم. البته اکنون هم در قالب تیم های 

پیشکسوتان، کارگران و کارکنان صنعت 
و  دارم  حضور  مسابقات  در  هم  نفت 

همیشه خود را آماده نگه داشتم.

مربیگری  های  دوره  در   
هم شرکت کرده اید؟

مربیگری درجه  68 در دوره  بله. سال 
در  محتشمیان  مدریس  به  که  سه 
سنندج برگزار شد موفق به اخذ کارت 
کار  سال  همان  از  و  شدم  مربیگری 
بازی شروع کردم  مربیگری را در کنار 
ارتقای  کالس های  برای  متأسفانه  ویل 
مربیگری به ما اطالع نیم دادند تا اینکه 
باز  که   2 درجه  کالس  در   94 در سال 
هم در سنندج برگزار شد و مدرس آن 
اسماعیل حبییب بود حضور یافتم و بعد 
از 26 سال به مریب درجه 2 ارتقا پیدا 

کردم.

خود  ورود  چگونگی  از   
والیبال  هیأت  در  مدیریت  بحث  به 

بفرمایید؟ سنندج 
خدمت  در  دارم  دوست  خصلتًا  من 
و  باشم  ورزیش  جامعه  و  ورزشکاران 
کار  این  به  دهم  انجام  کاری  بتوانم 
عالقه دارم و زماین که پیشنهاد ریاست 
هیأت والیبال سنندج را به من دادند به 
یم دانستم  و  کردم  قبول  عالقه  خاطر 
ریاست هیأت هیچ نفعی برای ما ندارد 
قبول  را  مسئولیت  این  حال  این  با 

کردم.

 96 تا   92 سال  از  شما   
بودید  سنندج  والیبال  هیأت  رئیس 
در این مدت چه عملکرد مشخصی را 

داشتید؟ 
رده سین  روی  بر  کار  من  اصیل  هدف 
والیبال  در  سازی  پشتوانه  و  نونهاالن 
سانس  بیشتر  علت  همین  به  بود 
سین  رده  این  تمرین  به  را  سالن  های 
خوشبختانه  و  بودم  داده  اختصاص 
که  دهیم  پرورش  را  نسیل  توانستیم 
بیش از 10 نفر از آنان به اردوهای تیم 
شدند  دعوت  جوانان  و  نوجوانان  میل 
لیگ های مختلف  آنان در  از  نفر  و چند 
بازی  استان ها  دیگر  تیم های  قالب  در 
احمدی  احسان  آنان  نمونه  که  یم کنند 

است.

از  شما  رفتن  از  بعد  از   
استان  مرکز  والیبال  سنندج  هیأت 

چگونه ادامه راه داد؟
جدید  رئیس  تحویل  را  هیأت  من  که  زماین 
دادم، گفتم حاضر هستم هر کمیک از دست 
پیشرفت  برای  را  خود  تجربه  و  برآید  من 
که  دهم  قرار  آنان  اختیار  در  سنندج  والیبال 
نشده  من  از  دعویت  هیچ  کنون  تا  متأسفانه 
که به آن ها مشاوره ای دهم و شاید خودشان 
و  کنند  اداره  را  هیأت  یم توانند  ما  از  بهتر 
صورت  هر  به  نداشته اند  من  به  احتیاجی 

برنامه های روتین هیأت انجام یم شود. ما کار 
را  ما  کار  اگر  بوده ایم  پایه شروع کرده  از  را 

ادامه یم دادند شاید نتایج بهتری یم گرفتند.

هیأت  رئیس  چند  با  شما   
کدام  فعالیت  کرده اید؟  کار  استان  والیبال 

یک از آنان بهتر بوده است؟
دالوری  بهروز  دارم  یاد  به  من  که  جایی  تا   
از  بعد  بود  والیبال استان  اولین رئیس هیأت 
هیأت  رئیس  سال   17 کیفی  آقای خوش  وی 
و  عریب  نژاد،  حسن  آقایان  سپس  بودند، 
هیأت  ریاست  حیدری  دکتر  آقای  هم  اکنون 
که  کس  هر  من  نظر  به  دارند.  عهده  به  را 
است  شده  انتخاب  هیأت  رئیس  عنوان  به 
قبول  رشته  آن  پیشرفت  و  خدمت  قصد  به 
به موقعیت زماین،  مسئولیت یم کند و بسته 
کدام  هر  رئیسه  هیأت  اعضای  و  امکانات 
و  داده اند  انجام  توان خود  در حد  اقدامایت 
در کنار آن هم نقطه ضعف هایی داشته اند به 
و  قوی  یک  کدام  گفت  نیم توان  علت  همین 

کدام یک ضعیف بوده اند.

 در رشته های رزمی هم فعالیت 
داشته اید، در این مورد بفرمایید.

سالن  به  والیبال  تمرین  برای  من  که  زماین 
تخیت  رفتم یک نفر نظایم یک سانس تمرین 
که  یم داد  انجام  تخیت  سالن  را  کاراته  رزیم 
کنار  در  کردم  پیدا  عالقه  رشته  این  به  من 
از  بعد  کردم.  دنبال  هم  را  رشته  این  والیبال 
که  آشنا شدم  توا  فو  کونگ  رشته  با  انقالب 
ابتدا فعالیت در این رشته ورزیش ممنوع  در 
و  اطراف  کوه های  پارک ها،  در  بیشتر  بود 
زیر زمین ها تمرین یم کردیم. اولین مریب در 
کونگ فو اسماعیل خضری بود و تا خط چهار 
این رشته را ادامه دادم و حدود 30 نفر هم 
نفر شمایل  از مدیت یک  بعد  داشتم.  شاگرد 
سبیک به نام هانگ هووا )پنجه ببر و گرگ( را 
به استان آورد که چند خط هم در این سبک 

کار کردم. 
حدود دو سال در بوکس زیر نظر آقای حاجی 
رسویل کار کردم و حیت مقام اول استاین را 
این  ویل  آوردم  دست  به  رشته  این  در  هم 
خاطر  همین  به  نیم کرد  اقناع  را  من  رشته 
وقیت آقای فرزاد جلوزان سبک فول کنتاک را 
به استان آورد و چون در این سبک دست و 
پا هر دو درگیر بودند به این رشته عالقه پیدا 
ادامه  سبک  این  در  را  خود  فعالیت  و  کردم 
دادم و بعد از کناره گیری آقای جلوزان از این 
نماینده  و  کردم  دایر  باشگاه  یک  من  سبک 
سبک تاپ کاراته فول کنتاک کیک بوکسنیگ 
در استان بودم که زیر نظر فدراسیون کاراته 

فعالیت یم کردیم. 
و  والیبال  به  شدیدی  بسیار  عالقه  کل  در 
رشته های رزیم داشتم و تا کنون هم هر دو 

را در کنار هم ادامه دادم.

باشگاه  اندازی  راه  در  گویا   
ورزشی کارکنان صنعت نفت کردستان هم 

داشته اید؟  نقش 
شرکت  ریاست  کامیاب  آقای  که  زماین  بله، 
پیشنهاد  با  داشت  عهده  بر  را  استان  نفت 
همکاران خود و موافقت ایشان در زیر زمین 

ادب  خیابان  در  که  مرکزی  ناحیه  ساختمان 
اندازی  راه  را  قرار داشت یک سالن ورزیش 
در  تاتایم  و  تشک  فقط  ابتدا  در  که  کردیم 
این  سال  یک  از  بعد  داشت  وجود  محل  آن 
سالن را با وسایل بدن سازی تجهیز کردیم که 
کارمندان و فرزندان آنان در این محل تمرین 
یم کردند و من هم در قبال تمرین به کارکنان 
آنان شهریه  از  که  نفر شاگرد داشتم  چندین 
نیم گرفتم و این باشگاه آخرین مکاین بود که 
در آن تمرین رزیم یم داد و از حدود سال 80 
باشگاه داری در رشته رزیم را کنار گذاشتم.

از  دیگر  یکی  کوهنوردی  رشته   
در  کرده اید،  فعالیت  آن  در  که  رشته هایی 
مورد فعالیت های خود در این رشته بیشتر 

دهید؟ توضیح 
خییل  کوه  در  فعالیت  و  طبیعت  به  من   
کوهنوردی  در  من  فعالیت  و  داشتم  عالقه 
در  که  زماین  گردد  بریم   56 سال  قبل  به 
نوردی  سنگ  آموزش  رش«  »کوچکه  دیواره 
کنار  در  کوهنوردی  هیأت  دفتر  و  یم دیدیم 
فعالیت  آباد قرار داشت.  استخر روباز فیض 
با  هفته  هر  که  بود  طوری  رشته  این  در  من 
دوستان به کوه یم رفتم تا زماین که در سال 
82 بازنشسته شدم که فعالیت در این رشته 
کوهنوردی  گروه  چند  در  و  دادم  افزایش  را 
با  هم  اخیر  سال  چند  در  و  داشتم  حضور 
و  بودم  مه«  چه  »چل  کوهنوردی  گروه 
باشگاه  ثبت  درخواست  است  ماهی  چند 
در  باشگاه  ثبت  کار  که  کردیم  را  کوهنوردی 

مراحل پایاین است. 

کردید  صعود  کوه هایی  چه  به   
کردستان  منطقه  کوه  کدام  شما  نظر  به  و 

زبیا تر است؟
که  کردم  صعود  قله ها  اکثر  به  ایران  در 
تفتان  و  سبالن  دماوند،  قله  آنان  مهم ترین 
بوده است و در کردستان هم به تمام کوه ها 
و قله ها چندین بار رفته ام که هر کدام زیبایی 
مخصوص به خود را دارند ویل من به شخصه 
بیشتر یم پسندم که  را  کوه های چل چه مه 
واقعًا زیبا و بکر هستند و مسیر های متفاویت 

برای صعود دارند.

از  استقبال  اخیر  سال های  در   
بیشتر  جامعه  آحاد  میان  در  کوهنوردی 

شده است به نظر شما علت چیست؟
خود  سالمت  و  ورزش  به  مردم  نگاه  اکنون 
توجه  امر  این  به  و  است  کرده  پیدا  تغییر 
اکنون  هم  علت  همین  به  دارند  بیشتری 
شاهد هستیم تعداد زیادی از مردم در طول 
که  هستند  آبیدر  کوه  های  مسیر  در  هفته 
نشان یم دهد فرهنگ ورزش و کوهنوردی در 
افتاده است  میان مردم بیشتر از گذشته جا 

و بیشتر به سالمت خود اهمیت یم دهند. 

در  شما  تمرینی  های  برنامه   
حال حاضر چگونه است؟ 

کار  رزیم  و  بدن سازی  جلسه  سه  هفته  در 
و  یم کنم  بازی  والیبال  روز  یک  یم کنم، 
دارم  کوهنوردی  سنگین  برنامه  جمعه ها 
سبک  برنامه  یک  چهارشنبه  هم  آن  کنار  در 
به طور روزانه هم نرمش  و  کوهنوردی دارم 
ییک  همچنین  یم دهم.  انجام  هم  را  باستاین 
برنامه  برنامه های ما در گروه کوهنوردی  از 

زیست محیطی است.  

خود  شیرین  و  تلخ  خاطرات  از   
بفرمایید.

مسابقات  در  یم کنم  شروع  تلخ  خاطره  از 
کشوری بزرگساالن که در یزد برگزار یم شود 
این  اگر  و  داشتیم  مسابقه  میزبان  تیم  با 
صعود  برتر  تیم   4 جمع  به  را یم بردیم  بازی 
یم کردیم بازی با نتیجه 24 بر 23 به نفع تیم 
حریف بود که من یک خطای تور انجام دادم 
بلند کردم  را  ندید من خودم دستم  که داور 
و گفتم من خطا کردم که تیم از دور رقابت ها 
حذف شد تمام اعضای تیم به حدی از دست 
من عصباین بودند که هیچ کدام با من حرف 
نیم زدند هر چند خودم من از کاری که انجام 
داده بودم رایض بودم ویل اعضای تیم خییل 

ناراحت شدند. 
که  سال   42 حدود  در  شیرین؛  خاطره  اما 
من ورزش کردم واقعًا هر جلسه تمرین برای 
و  است  بوده  بخش  روحیه  و  آور  نشاط  من 
هر فعالیت ورزیش که داشتم برای من لذت 
بوده  من  برای  شیرین  خاطره  و  بوده  بخش 

است. 

 سخن پایانی...
توفیق  ما  به  یم خواهم  خدا  از  پایان  در   
باشیم  خود  و  جامعه  برای  مفیدی  فرد  دهد 
محیط  و حفظ  جامعه  برای سالمت  بتوانیم  و 

زیست تالش کنیم.

پیشکسوت والیبال سنندج:

نگاه مردم به ورزش تغییر کرده است
درخشش بلندقامتان کشورمان در رقابت های لیگ 
جهانی والیبال در چند هفته اخیر و ایستادن بر بام 
دنیا، بار دیگر شادی و شعف وصف ناپذیری را به 
خاطره  لحظات  و  آورد، شادمانی  ایران  میان مردم 
ملی  گذشته  سال  دو  یکی  ناکامی های  که  انگیزی 

پوشان را جبران کرد. 
تجربه هم ثابت کرده هر زمان یک رشته ورزشی 
بیشتر از حد معمول و به بهانه های مختلف رسانه 
امروزی ها  اصطالح  به  و  مشارکت  می شود  ای 
بیشتر  خانواده  میان  در  آن ورزش  »بولد« شدن 
افزایش  و خروجی آن هم  بود  از گذشته خواهد 
آن رشته  در  نام  ثبت  به  و عالقمندان  متقاضیان 

خاص است. 
این روزها هم به بهانه بازی های درخشان تیم ملی 
مسابقات  همزمانی  همچنین  و  کشورمان  والیبال 
فراغت  اوقات  و  مدارس  تعطیلی  با  جهانی  لیگ 
و  والدین  انتخاب های  اولین  از  آموزان،  دانش 
والیبال  سالن های  در  حضور  نوجوانان  و  نونهاالن 

است. 
از  گاه  ما هیچ  بماند که مدیران ورزشی  این  حال 
قهرمان  و  استعدادیابی  برای  فرصت هایی  چنین 

مدعی  مختلف  جلسات  در  همیشه  که  پروری 
باالخره  اما  نکردند  ای  استفاده  هستند،  آن 
می بایست بپذیریم که در استان ما هم عالقمندان 
که  همچنان  نیستند  کم  والیبال  مستعدین  و 
پیشکسوتان و اساتید صاحب نام هم کم نداشته 

و نداریم.
کشور  ورزش  روز  شرایط  از  هم  هیز  به  نشریه 
دور نشد و مصاحبه ای را در این شماره با یکی از 

پیشکسوتان والیبال سنندج ترتیب داد.
محله   42 سال  فرودین  اول  متولد  فدوی  امیر 
الدین  نجم  پهلوان  فرزند  سنندج،  جورآباد 
و  رزمی  ورزش های  والیبال،  پیشکسوت  فدوی، 
کوهنوردی و دارای خط چهار کونگ فو توا. ورزش 
را به جهت حضور موفق پدر در رشته باستانی و از 
این ورزش آغاز کرد و همواره بر احترام به بزرگان 
و پیشکسوتان ورزشی و غیر ورزشی تأکید دارد. 

زندگی در خیابان ورزش و نزدیکی محل سکونت 
موجبات  سنندج،  توحید  کلوپ  به  فدوی  خانواده 
آشنایی وی را با والیبال فراهم کرد. در آن دوران 
ایرج ختمی از دیگر پیشکسوتان این رشته با دیگر 
عالقمندان، بازی والیبال را با انگیزه و نشاط قابل 
وصفی بازی می کردند که باعث شد محله چهارباغ 

به یکی از پایگاه های والیبال شهر تبدیل شود. 
به جهت آشنایی بیشتر با این پیشکسوت ورزشی 
زیست  و  ورزشی  های  زمینه  در  که  سوابقی  و 
محیطی داشته است این مصاحبه را انجام دادیم 

که مشروح آن را ادامه می توانید پی بگیرید. 

  فرهاد شیری

امیر فدوی: رئیس جدید برنامه های قبلی را ادامه نداد

کتاب اکتساب و اجرای مهارت های 
ورزیش به قلم »تری مک موریس« 
و ترجمه دکتر رسول حمایت طلب 
تحریر  رشته  به  قاسیم  عبدالله  و 
در آمده است. این کتاب به دلیل 
آموزش  و  علیم  روان،  ساختار 
و  اکتساب  مالحظات  و  مقدمات 
زبان  به  ورزیش  مهارت های  اجرای 
از سال 2006 مورد  و روان  ساده 
و عالقه خوانندگان حیطه  استقبال 
رشد، یادگیری و کنترل حرکیت در 
گرفته است. در  قرار  دنیا  سراسر 
سال 2014 ویراست دوم این کتاب 

نیز به چاپ رسیده است.
فصل  یازده  بر  مشتمل  کتاب  این 
اجرا  و  توانایی   - مهارت  شامل: 
زمان   – گیری  تصمیم   – ادراک   –
 – حافظه   – بیین  پیش   – واکنش 
کنترل حرکت – یادگیری – تمرین 
نهایت  در  و  اجرا  و  برانگیختیگ   –
اساس  بر  و  یم باشد  گیری  نتیجه 
جزء  و  علوم  وزارت  سرفصل های 
منابع دریس کارشنایس و کارشنایس 
خصوص  به  بدین  تربیت  ارشد 

گرایش رفتار حرکیت است.
نویسنده  موریس«،  مک  »تری 
کتاب مریب، معلم و پژوهشگر رفتار 
حرکیت است که دارای تألیفایت در 
این زمینه است. او رویکرد جالیب را 
در این کتاب در پیش گرفته، بطوریکه 
مربوط  موضوعات  بیان  از  بعد 
مهارت های  اجرای  و  اکتساب  به 
زمان  گیری،  تصمیم  مثل  ورزیش 
واکنش، پیش بیین، کنترل حرکیت و 
... دیدگاه های مخالف و موافق را به 
پردازش  دیدگاه  مورد  در  خصوص 
اطالعات و روانشنایس بوم شناخیت 
مقایسه  مورد  را  آن ها  و  مطرح 
قرار داده است. عالوه بر آن نقاط 

بدون  را  کدام  هر  قوت  و  ضعف 
سوگیری بیان کرده است. همچنین 
با مطرح کردن مسائل و موضوعات 
رشدی و علوم اعصاب به خصوص 
ساختارهای مغزی دخیل در اجرای 
به  را  اثر  این  ورزیش  مهارت های 
یک منبع ارزشمند در حیطه رشد، 
یادگیری و کنترل حرکیت تبدیل کرده 

است.
درجه  در  کتاب  این  کیل،  طور  به 
اول برای کساین طراحی شده که 
یم خواهند در سطح پایه، مطالعه در 
زمینه اکتساب و اجرای مهارت های 
ورزیش را شروع کنند. همچنین برای 
مهارت  ابتدایی  مرحله  که  کساین 
سودمند  و  مفید  کرده اند،  طی  را 
است. با این حال، این منبع ضمن 
فراهم کردن مطالب ارزشمند برای 
و  معلمان  مربیان،  دانشجویان، 
یم تواند  حرکت،  دهندگان  آموزش 
که  گیرد  قرار  کساین  عالقه  مورد 
اما  ندارند  زمینه  این  در  مطالعایت 
مهارت های  اجرای  و  اکتساب  به 

ورزیش عالقه مند هستند.
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مدیرمسئول: افشین خوش گوار

انتخاب درست موجب 
افزایش مشارکت 
در ورزش می شود

جمیل لطف اله نسیب ییک از مفاخر تنیس روی میز 
کردستان و سرمریب تیم میل پینگ پنگ کشور در 
مورد برگزاری اولین کنگره مشاهیر کورد و پاسخ به 
این سؤال که آیا از جامعه ورزش باید اشخایص در 
میان این مشاهیر باشند، گفت: جامعه ورزیش هم 
مثل بقیه اقشار باید حتمًا چند نماینده در میان این 

مشاهیر داشته باشند.
که  فردی  شاخص های  و  ویژیگ ها  مورد  در  وی 
قرار است از میان قشر ورزیش در میان مشاهیر 
کورد قرار گیرد گفت: جامعه ورزیش افراد بسیاری 
را تحت پوشش خود دارد که انتخاب چند نفر از 
باید جدا  فرد  آن  بسیار سخت است  آن ها  میان 
از شهرت و اعتبار بین الملیل در میان جامعه هم 
مقبولیت و محبوبیت داشته باشد و فردی مفید 
برای جامعه باشد و به نظر من جمشید خیرآبادی 
ییک از افرادی است که از استان کردستان یم تواند 
در میان مشاهیر کورد قرار گیرد و در بقیه استان ها 
که  زیادی هستند  ورزشکاران  دیگر هم  مناطق  و 

یم توانند در این جمع باشند.
لطف اله نسیب درباره انتخاب یک ورزیش در میان 
مشاهیر کورد و تأثیر آن در ایجاد انگیزه و کمک 
به رشد ورزش اظهار داشت: وقیت کیس از میان 
کار  این  قرار یم گیرد  میان مشاهیر  در  ورزیش ها 
باعث ایجاد انگیزه بیشتر در میان کساین یم شود 
یا یم خواهند  و  تازه ورزش را شروع کرده اند  که 
وارد این عرصه شوند چون وقیت آن فرد یم بیند 
نتیجه تالش و کوشش یک ورزشکار دیده یم شود 
و جامعه از وی تقدیر یم کند آینده خود را در این 
عرصه روشن یم بیند و اگر در میان این مشاهیر 
شخص ورزیش نباشد نتیجه عکس یم شود و فرد 
به ورزش توجه نیم کند چرا  یم گوید وقیت کیس 
وقت خود را صرف این کار بکنم و در نتیجه استقبال 

و رویکرد به ورزش هر روز کمتر یم شود.  
که  کساین  امیدوارم  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
وظیفه انتخاب فرد ورزیش در میان مشاهیر کورد را 
دارند با مشورت افرادی که در این زمینه تخصص 
دارند انتخاب درسیت داشته باشند تا موجب ایجاد 

دلسردی در میان جامعه ورزیش نشود.

مشاهیر یعنی کسی 
که شهرت جهانی دارد

جمشید خیرآبادی سرمریب تیم میل کشیت فرنیگ 
امید کشور و ییک از مربیان مطرح کشیت جهان 
گفت: شخیص  از مشاهیر  تعریف خود  مورد  در 
نام  که  یم گیرد  قرار  مشاهیر  تعریف  قالب  در 
باشد،  داده  انجام  ماندگاری  کار  و  داشته  جهاین 
فرقی نیم کند در چه زمینه ای است. در کنار این 
مشخصات دارای حسن شهرت در جامعه و سطح 
بین الملل باشد به نظر من جامعه ورزیش حق دارد 
چند نفر نماینده در میان این مشاهیر داشته باشند.
چهره  یک  که  ویژیگ هایی  مورد  در  خیرآبادی 
ورزیش باید داشته باشد تا در میان مشاهیر قرار 
گیرد گفت: مشاهیر یعین کیس که شهرت جهاین 
باید  نظر  مورد  فرد  بین الملیل  سطح  در  و  دارد 
شناخته شده باشد. کیس که فقط در سطح کشور 
میان  در  نیم تواند  است  مطرح  خود  استان  و 

مشاهیر قرار گیرد.
که  مشاهیر  تعاریف  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی   
داشتیم به نظر من در میان جامعه ورزش کردستان 
افرادی چون دکتر بیژن ذوالفقار نسب، جمیل لطف 
و  رسویل  حاج  مسعود  کاسب،  فواد  نسیب،  اله 
صباح شریعیت که در رشته کشیت در باالترین سطح 
کرده  مدال کسب  المپیک  یعین  جهان  مسابقات 
است یم توانند در میان مشاهیر ورزیش قرار گیرند 
و یا جمیل لطف اله نسیب سرمریب تیم میل تنیس 
روی میز کشور که تیم تحت نظر او برای اولین بار 
موفق یم شود در مسابقات آسیایی مدال کسب 

کند آیا چهره ماندگاری است یا نه؟
سرمریب تیم میل امید کشیت فرنیگ در پاسخ به 
میان  در  ورزیش  نفر  یک  انتخاب  که  سؤال  این 
مشاهیر چه تأثیر مثبیت یم تواند در ورزش داشته 
باشد گفت: برای اینکه ورزش ما در میان جامعه 
رشد بیشتری داشته باشد حتمًا باید چهره کاریزما 
وجود داشته باشد تا بتواند تأثیر مستقیم و غیر 
مستقیم در میان جامعه به خصوص جوانان داشته 
باشد و اگر شخیص در میان مشاهیر قرار گیرد این 

تأثیر چند برابر خواهد شد.
وی در پایان اظهار داشت: ماندگاری چهره ورزیش 
در جامعه بیشتر از سایر قشرهاست برای مثال نام 
یک هنرمند شاید چند سال بر روی زبان ها باشد 
بعد از آن فراموش یم شود، اما شخیص چون صباح 
شریعیت که مدال المپیک را کسب کرده است هیچ 
وقت فراموش نخواهد شد و من امیدوار هستم 

داوران این بخش چهره موجهی را انتخاب کنند. 

ورزشی ها حق دارند
 در میان مشاهیر

 نماینده داشته باشند

عیل خشنودی کهن کسوت رشته فوتبال استان در 
مورد ویژیگ و شاخص هایی که یک چهره ورزیش 
گیرد،  قرار  میان مشاهیر  تا در  باشد  باید داشته 
گفت: آن شخص باید سابقه روشن و طوالین در 
ورزش داشته باشد و سرشناس و آگاه به ورزش 
استان و کشور باشد همچنین مقبولیت و محبوبیت 

الزم را در جامعه داشته باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به ویژیگ هایی 
که نام بردند در استان کردستان افرادی چون دکتر 
بیژن ذوالفقارنسب و محمد پیرظهیری یم توانند در 
میان این مشاهیر قرار گیرند چون برای رشد، اعتال 
و مطرح شدن ورزش استان و کشور تالش کردند و 
از جامعه ورزیش استان در همه حال دفاع کرده اند. 
شخیص چون دکتر ذوالفقارنسب به واسطه حضور 
در تیم میل فوتبال چه به عنوان بازیکن و مریب و 
همچنین تیم های باشگاهی طی سال های متمادی 

چهره شناخته شده ای در ورزش کشور هستند.   
خشنودی در مورد دلیل انتخاب یک چهره ورزیش 
در میان مشاهیر کورد گفت: جامعه ورزیش هم باید 
در میان مشاهیر نماینده داشته باشد و این حق 
مانند دیگر  اجتماع است که  از  این قشر  طبیعی 
اقشار جامعه در این جمع باشند چون برای اعتالی 

ورزش و نام کردستان تالش کرده اند.

مدال المپیک و 
ملی پوش بودن برای 
انتخاب کافی نیست!

فرزاد خایک رئیس اداره ورزش و جوانان سقز ییک 

از فعال ترین ادارات سطح استان در مورد کنگره 
مشاهیر کورد گفت: من از طریق شما از برگزاری 
این کنگره اطالع پیدا کردم! به نظر من مشاهیر در 
بخش ورزش به کیس گفته یم شود که نام آور باشد 
و خدمایت به جامعه و منطقه خود ارائه داده باشند 
و در کنار آن مدال آور باشد و اثر ماندگار از خود 

به جا گذاشته باشد.
وی ادامه داد: برخی از مربیان و داوران ما یم توانند 
در  نمونه  برای  گیرند  قرار  مشاهیر  این  میان  در 
سقز شخیص چون عبدالله مرادخاین که شاگرداین 
زیادی را در کشیت تحویل تیم میل داده است و 
کشیت  مطرح  داوران  از  ییک  پور  رحیم  محمد 

دنیاست که یم توانند در این جمع قرار گیرند.
خایک اظهار داشت: کمیته ای که کار انتخاب این 
مشاهیر را بر عهده دارند باید برای هر بخش از 
جمله ورزش آیتم های اختصایص و چندگانه را در 
نظر بگیرند که به نظر من خدمات دهی و کارهای 
زیر بنایی در منطقه کورده واری ییک از آیتم های 
کیس  اینکه  صرف  به  نه  و  باشد  باید  آن  اصیل 
توانسته در المپیک مدال کسب کند تنها بر اساس 
آن مدال در میان مشاهیر قرار گیرد! و یا اینکه به 
صرف اینکه فردی مدیت مریب تیم میل بوده است 
ویل هیچ کار مفیدی برای افراد منطقه خود انجام 

نداده در میان مشاهیر باشد.
 رئیس اداره ورزش و جوانان سقز با بیان اینکه من 
را  ورزیش  افراد  انتخاب  کار  نیم دانم چه کساین 
بر عهده داشته اند، ویل این افراد با انتخاب خود 
نیستند  آشنا  با ورزش  اگر  و  ایجاد یم کنند  تعهد 
افراد  و  دست اندرکاران  نظران،  صاحب  از  باید 
فین این بخش مشورت یم گرفتند، که متأسفانه ما 
شاهد این امر نبوده ایم و در نتیجه فکر نیم کنم 
افراد انتخاب شده واقعًا حقشان بوده که در میان 

مشاهیر قرار گیرند.
خایک در پاسخ به این سؤال که انتخاب افرادی 
از جامعه ورزش در میان مشاهیر کورد چه تأثیری 
یم تواند در ورزش داشته باشد، گفت: اگر انتخاب ها 
بر اساس اصول و درست باشد قطعًا تأثیر مثبت 
و ماندگاری در ورزش خواهد داشت چون به افراد 
تالش  بیشتری  جدیت  با  تا  یم دهد  انگیزه  دیگر 
کنند و معرفی این افراد برای نسل جدید هم مثمر 
ثمر خواهد بود و باعث یم شود افراد بیشتری به 

ورزش و کار در این حوزه ورود پیدا کنند.  

مردم داری باید از 
معیارهای انتخاب

 داوران باشد

سامان طهماسیب اسطوره کشیت فرنیگ کردستان 
و دارنده پنج مدال جهاین این رشته در مورد ویژیگ 
شخص ورزیش که قرار است در میان اولین کساین 
باشد که در کنگره مشاهیر از وی تقدیر یم شود، 
افتخار  و  مدال  کسب  از  جدا  شخص  آن  گفت: 
در مسابقات جهاین و بین الملیل باید مردم دار و 
کنار  در  گرفتاری ها  و  مشکالت  در  باشد  مردیم 
مردم باشند در میان جامعه محبوبیت داشته باشد.

وی ادامه داد: با این ویژیگ ها در استان کردستان 
من یم توانم از صباح شریعیت نام ببرم که هم مدال 
المپیک دارد و هم در کارهای عام المنفعه همیشه 
پیش قدم بوده است و محبوبیت الزم را در میان 

جامعه دارد.
طهماسیب در مورد تأثیر انتخاب چهره های ورزیش 
امر بحث  این  در کنگره مشاهیر کورد گفت: در 
انگیزیش مطرح است و باعث یم شود ورزشکاران 
تالش خود را بیشتر کنند تا بتواند خود را مطرح 
کنند و در کنار آن هم شاید باعث شود مسئولین 
توجه بیشتری به ورزش داشته باشند و حمایت 
در  امر  این  چند  هر  بشود  ورزش  از  بیشتری 

کردستان مشاهده نیم شود.
به  امیدوارم هر کس  پایان اظهار داشت:  وی در 
عنوان نماینده ورزش در میان این مشاهیر انتخاب 
یم شود، شایسته این عنوان باشد به هر حال چون 
اولین کنگره مشاهیر کورد است که برگزار یم شود 
های  دوره  در  که  باشد  ضعفی  نقاط  دارای  شاید 

بعدی این ضعف ها از بین یم رود.

مشورتی با دستگاه 
ورزش برای انتخاب 

نفرات نشد!!

حامد جوالیی مدیر کل ورزش و جوانان در مورد 
برگزاری اولین کنگره مشاهیر کورد اظهار داشت: 
چون اداره کل ورزش و جوانان در جریان این برنامه 
نیست و نماینده ما در هیچ نشسیت حضور نداشته 
است بنابراین صحبیت در این زمینه ندارم و فقط 
از برگزارکنندگان این مراسم گله مندم چرا که در 
انتخاب نفرات ورزیش با ما که دستگاه تخصیص در 

این زمینه بودیم، باید مشورت یم کردند. 

فرصتی برای مشورت 
و استعالم از سازمان 

ورزش را نداشتیم!

پیوسته  عضو  و  استادیار  نقشبندی  نوید  دکتر 
پژوهشکده کردستان شنایس دانشگاه کردستان 
انساین  علوم  کارگروه  و  علیم  کمیته  عضو  که 
این  مورد  در  است؛  کورد  مشاهیر  کنگره  اولین 
برنامه گفت: متویل و بنیان گذار کنگره مشاهیر 
کردستان  محترم  استاندار  و  استانداری  کورد 
است و این برنامه جهت تجلیل از مشاهیر کورد 
برگزار یم شود که چندین دستگاه در امر برگزاری 
کمک یم کنند، دانشگاه کردستان به عنوان کمیته 
علیم و اداره کل فرهنگ ارشاد اسالیم به عنوان 

کمیته اجرایی در این برنامه سهیم هستند.
کردستان  دانشگاه  رئیس  داد:  ادامه  نقشبندی 
به عنوان رئیس علیم کنگره و رئیس پژوهشکده 
سایر  و  علیم  دبیر  عنوان  به  شنایس  کردستان 

)هنر  کارگروه  شش  کنگره  علیم  کمیته  اعضای 
 – پایه  علوم   – انساین  علوم   – ادبیات  و  –زبان 
پزشیک - کشاورزی( تشکیل داده و بخش تربیت 
بدین زیر مجموعه گروه علوم انساین بوده است.
و  علیم  کمیته  دبیرخانه  مسئول  هم  که  وی 
هستند،  انساین  علوم  کارگروه  عضو  همچنین 
کنگره  یک  کنگره  این  که  آنجا  از  داشت:  اظهار 
شده  سپرده  دانشگاه  به  و  بوده  بین الملیل 
برگزاری  مصوب  معیارهای  اساس  بر  ما  است؛ 
علوم  وزارت  مصوب  که  بین الملیل  های  کنگره 
از  این کنگره های ییک  باشد عمل کرده ایم. در 
شروط برای عضویت در کمیته علیم و کارگروه ها 
هیأت علیم دانشگاه بودن است. به همین دلیل 
نیم توانستیم نمایندگاین از ادارات دیگر از جمله 
اداره کل ورزش و جوانان یا مثًال اداره کل فرهنگ 
ارشاد اسالیم داشته باشیم! طبیعتًا این به معنای 
کم رنگ کردن اهمیت سایر ارگان ها نیست هیچ 
کیس منکر توانایی هرکدام از سازمان ها و ادارات 
و ارگان ها در تخصص خود نیم باشد. کیس منکر 
کارگروه ها  از  برخی  در  که  نیست  واقعیت  این 
ممکن است نتیجه به دست آمده مقبول همگان 
نباشد و کیس هم منکر نیست که احتمال ضعف 
همکاران  از  برخی  حیت  دارد.  وجود  عملکرد  در 
شاید تمایل زیادی برای همکاری الزم را نداشتند!
 این عضو کارگروه علوم انساین ادامه داد: کمیته 
مشاهیر  انتخاب  برای  شاخص  نوع  دو  علیم 
تعریف کرد. شاخص هایی کیل مانند میزان تأثیر 
جهاین،  موفقیت  شهرت،  جامعه،  در  گذاری 
توانایی، الگو بودن برای جوانان و کسب عنوان 
اختیار  در  که  اختصایص  شاخص هایی  و  مقام  و 
تعریف  رشته  هر  تناسب  به  و  بوده  کارگروه ها 
با در نظر گرفتن  یم شده است. در هر صورت 
مجموعه ای شرایط و جمع بندی امتیازات کمیته 
انتخاب  میان جامعه ورزیش  از  را  نفر  علیم سه 
کرد و در این انتخاب سعی شد تا حد امکان تمام 

مناطق کورد نشین کشور را در بر گیرد.
اداره کل  با  اینکه چرا  در مورد  نقشبندی  دکتر 
ورزش و جوانان در این مورد مشورت نکرده اند 
گفت: قطعًا اداره کل ورزش و جوانان در حوزه 
در  ما  اما  دارند.  توانایی  و  بوده  مختص  خود 
بر اساس موازین  و  معیارهای خود  با  دانشگاه 
یب  را  خود  گرچه  یم پردازیم.  ارزیایب  به  خود 
و  کشاورزی  مثل  ادارات  از  هیچ کدام  از  نیاز 
ورزش و ارشاد و غیره نیم دانیم. گرچه ییک از 
برنامه های اولیه ما مشورت با ارگان های مرتبط 
کادر  دانشگاه  در  ما  اینکه  به  توجه  با  اما  بود 
تخصیص خود را داشته و به توانایی همه جانبه 
کمیته  اینکه  به  توجه  با  و  داریم؛  اعتماد  آن ها 
علیم در دانشگاه مستقر بود؛ و همچنین وقت 
کیم در اختیار داشتیم متأسفانه امکان استفاده 
نبود.  ادارات  از  برخی  تجارب  و  نظریات  از 
قطعًا اگر امکان حضور عزیزاین از ادارایت چون 
ورزش و جوانان یم بود؛ نتیجه کار ما مقبول تر 
این  بزرگان،  آن  حضور  با  امیدوارم  و  یم بود 

نقص در سال های آینده از بین برود. 
های  حوزه  مشاهیر  انتخاب  چون  افزود:  وی 
بود؛ حیت  واگذار شده  علیم  کمیته  به  مختلف 
خود اداره محترم کل ارشاد اسالیم که ییک از 
وجود  با  است؛  بوده  کنگره  این  اصیل  متولیان 
نویسندگان  و  هنرمندان  با  که  زیادی  آشنایی 
بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته  دارد؛ 
مشاهیر  انتخاب  در  را  دخالیت  کمترین  بود؛ 

نداشته است. 
نقشبندی در مورد برگزاری این کنگره، انتخاب 
از  ییک  گفت:  جامعه  بر  آن  تأثیر  و  مشاهیر 
هویت  افراد،  تشویق  کنگره  این  اصیل  اهداف 
سازی و الگو سازی است. متولیان این برنامه با 
اجرای این برنامه یم خواهند که در میان کوردها 
چهره های شاخص در همه زمینه ها وجود دارند 
و آن ها شناسنامه ما هستند که باید جامعه آنان 

را بیشتر بشناسند.
کورد  مشاهیر  کنگره  اولین  اجرایی  کمیته  عضو 
و  سعی  داشت:  اظهار  خود  سخنان  پایان  در 
بهترین ها  بخش  هر  در  که  بوده  این  ما  تالش 
را انتخاب کنیم هر چند شاید انتقادهایی وجود 
داشته باشد که ما قبول یم کنیم ویل در انتخاب 
افراد هیچ غریض نبوده، چرا که توان و شناخت 
من تا این حد بوده است. چون اولین دوره این 
کنگره است ضعف هایی در تمام بخش ها وجود 
دارد که امیدواریم در سال های آینده بر طرف 
انتخاب ها  و  سلیقه ها  که  است  طبیعی  شود. 

یکسان نیست.

گزارش به هیز از چالش انتخاب مشاهیر کورد ورزشی 

اسطوره های ورزش در جمع مشاهیر کورد 
دکتر نقشبندی: بر اساس معیارهای مصوب برگزاری کنگره های بین المللی عمل کردیم

اولین کنگره مشاهیر کورد قرار است 11 تا 13 تیر 
ماه سال جاری در دانشگاه کردستان برگزار شود. این 
کنگره به ریاست استاندار کردستان توسط دو کمیته 
اجرایی و علمی برگزار خواهد شد. مسئولیت کمیته 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عهده  بر  اجرایی 
است و کمیته علمی آن هم دانشگاه کردستان سپرده 

شده است. 
بزرگان  و شناخت  معرفی  برای  کورد  کنگره مشاهیر 
مختلف  نقاط  در  ُکرد  هنر  و  فرهنگ  عرصه  مفاخر  و 
دنیا برگزار می شود و قرار است طی آن از 25 نفر از 

مشاهیر ُکرد و پنج نفر از کسانی که در ارتباط با موضوع 
ُکرد و ُکردشناسی فعالیت کردند، تجلیل شود. انتخاب 
این افراد بر عهده کارگروه های شش گانه گذاشته شده 
است. بخش ورزش هم در کار گروه علوم انسانی قرار 

گرفته و افراد این گروه، تعداد سه نفر را به عنوان 
مشاهیر کورد در بخش ورزش انتخاب کرده اند.

افراد  انتخاب  چگونگی  و  نحوه  شرایط،  بررسی  برای 
ورزشی این کنگره که باعث ایجاد حاشیه هایی نیز شده 
و همچنین تأثیر این انتخاب در ورزش با تعدادی از 
مدیران و چهره های صاحب نام ورزش استان کردستان 
و همچنین یکی از اعضای کارگروه علوم انسانی گفتگو 

کرده ایم.
  فرهاد شیری

سکو  شماره  دومین  در      
ییک  و  بوکس  رشته  سراغ  به 
این  دار  آینده  مشت زن ها  از 
در  که  رفتیم  استان  در  رشته 

برتر  استعدادهای  المپیاد  اولین 
ورزش کشور تنها فرد طالیی تیم 

کردستان در رشته بوکس بود. 
بوکسور خوش  پناه  آریان ساعد 
ماه  اسفند  متولد  سنندجی  آتیه 
سال 1382 ست که ورزش را از 
رشته پایه، یعین ژیمناستیک آغاز 
کرد و حدود 6 سال در این رشته 
فعالیت کرد اما به دلیل عالقه ای 
در  داشت  بوکس  ورزش  به  که 
9 سالیگ با مشت زین به کیسه 
بوکس خانیگ کم کم با این رشته 
خو گرفت و از سال 91 به مدت 
محمدپناه  اسعد  نزد  سال  یک 
اصول اولیه این رشته را آموزش 

دید.
سال  یک  از  بعد  ساعدپناه 
فرهاد  نظر  زیر  را  تمرینات خود 
نارنجی ادامه داد و تا کنون شاگرد 
این مریب است. در اولین مسابقه 
رقابت های  داشت  حضور  که 

استاین بود که در سنگین وزن - 75 کیلوگرم - به 
مقام اول رسید و سال 95 به فستیوال کشوری 
نونهاالن در همدان اعزام شد که توانست دو 

حریف خود را ناک اوت کند.
این مشت زن با آتیه در ادامه مسابقات خود 
که  کشوری  فستیوال  در   95 سال  اواخر  در 
به میزباین صومعه سرا برگزار گردید موفق به 
کسب مقام دوم و مدال نقره این رقابت ها شد. 
در سال 96 و در رقابت های 5 جانبه بیجار به 

مقام اول دست یافت.
ساعدپناه در سال 97 به با ارزش ترین مدال خود 
استعدادهای  المپیاد  اولین  در  کرد  پیدا  دست 
و  سیستان  استان  میزباین  به  که  کشور  برتر 
بلوچستان برگزار شد با شکست تمام حریفان 
خود مقام اول و تنها مدال طالی تیم کردستان    
.   در این مسابقات را به دست آورد و به عنوان    

ییک از مستعدین بوکس کشور
 به چهار دوره اردوی آماده سازی 

دعوت  شد.
و  تمریین  شرایط  مورد  در  وی 
داشت:  اظهار  خود  آینده  برنامه 
در هفته چهار جلسه تمرین یم کنم 
در حال آماده شدن برای حضور 
موفق در رقابت های کشوری رده 
سین نوجوانان که قرار است تیر 
برگزار  کرج  در  جاری  سال  ماه 
شود، هستم و امیدوارم با کسب 
مقام اول به اردوی تیم میل دعوت 
این  در  من  اصیل  رقیبان  شوم. 
استان  دو  بوکسورهای  رقابت ها 

البرز و گلستان هستند.
این مشت زن آینده دار سنندجی 
اردوی  در  مرحله  چندین  که 
منتخبین استعدادهای برتر کشور 
این  در  است  داشته  حضور 
اردو  مرحله  چهار  در  گفت:  باره 
حضور  روز   30 حدود  مدت  به 
از  بعد  است  قرار  که  داشتم 
مسابقات  مرحله  چند  برگزاری 
انتخایب نفرات برتر به مسابقات 
آسیایی نوجوانان که آبان ماه در 

"دیب" برگزار یم شود، اعزام خواهند شد.  
آریان ساعدپناه در مورد مشکالت حال حاضر 
بوکس گفت: مشکل اصیل مایل است به طوری 
که من با پای پیاده به محل تمرین یم روم و حیت 
توان پرداخت شهریه خود را ندارم، بعد از کسب 
مدال طال در اولین المپیاد در مراسم تجلیل یک 
میلیون تومان به من پرداخت شد و این تنها کمک 

در طول این چند سال بوده است.
ساعد پناه در پایان ضمن تشکر از تمام کساین 
کرده اند  تالش  وی  موفقیت  کسب  برای  که 
مسابقات  در  حضور  را  خود  آرزوی  و  هدف 
جهاین عنوان کرد و گفـت: امیدوارم مسئولین 
را  شرایطی  من  چون  کساین  از  حمایت  با 
فراهم کنند که بتوانیم در مسابقات کشوری و 
برای استان و کشور  با کسب مقام  بین الملیل 

افتخار کسب کنیم. 
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