
بازتاب www.ettelaat.com

شماره 2241 - سـال چـهل و هشتم- یکم مرداد 28291397شماره 2241 - سـال چـهل و هشتم- یکم مرداد 1397

پينگ پنگ ايران به اردوي مش��ترك با مجارس��تان چشم دوخته است، افش��ين نوروزي كاپيتان تيم ملي 
ايران كه آماده حضور در اردوي يادش��ده است مي گويد: مجارستان از تيم هاي دسته يكمي جهان است لذا 
بازي با راكت به دس��تان اين كشور بيش از بازي هاي آسيايي س��ازنده خواهد بود. كاپيتان خوزستاني تيم 
ملي مي افزايد: برادران عالميان، و امين احمديان كه در چين تمرين مي كند از آمادگي زيادي برخوردارند 
و من معتقدم در بازيهاي جاكارتا پيكارهاي س��خت ولي به حتم آبرومندانه اي را در پيش خواهيم داش��ت، 
پينگ پنگ ايران در شرايطي با نوروزي، برادران عالميان و احمديان قصد سفر به اندونزي را دارد كه سواي 
چين كه اژدهاي جهاني اين رشته اس��ت، قهرمانان ژاپن، كره جنوبي، تايپه و... را هم سد راه دارد، بايد ديد 
قرعه ها چگونه سرنوش��تي را براي ورزش��كاران ايراني رق��م مي زند و بازيكنان باتجربه م��ا به ازاي آن همه 

سرمايه گذاري و حضور در عرصه هاي بين المللي چه خواهند كرد.

هيأت واليبال گنبد از بازيكن گنبدي تيم نوجوانان ايران استقبال كرد.
محمدي رئيس هي��أت، جليل جعفري باي مرد خس��تگي ناپذير 
اين ورزش از ايمان قليچ راد كه با تيم ايران مدال برنز نوجوانان زير 
18سال آسيا را كسب كردند، اس��تقبال به عمل آوردند، مهندس 
محمدي در حاشيه اين مراس��م گفت: متأسفانه رئيس قبلي اداره 
ورزش گنبد نگاه مثبتي به واليبال نداش��ت و تنها سالني را كه 18 
س��ال در اختيار ما بود از واليبال گرفت در صورتي كه براي پرورش 
جوانان مثل ايمان خليج راد نيازمند حمايت همه جانبه هس��تيم 
خوش��بختانه با مداخله به موقع جناب آقاي طيار نماينده مردم در 
مجلس و آقاي فرماندار رئيس قبلي رفت و آقاي يوس��في رياست 

اداره ورزش و جوان��ان را بر عهده گرفت ايش��ان مدير خيلي خوبي 
است و حساس��يت مردم را نس��بت به واليبال مي داند، مديرعامل 
باش��گاه هاوش درباره داليل رفتن س��ت كوويچ مربي صربستاني 
از گنبد گفت: متأس��فانه رئيس قبلي مربيان بومي را عليه ايش��ان 
مي شوراند و سالن را از وي گرفت و كار ما نيمه تمام ماند، ست كوويچ 
استاد كشف و پرورش استعداد اس��ت ولي نگذاشتند اينجا بماند، 
علي ايح��ال با وي تمام و كمال تس��ويه كردي��م و رفاقت مان ادامه 
دارد، محم��دي درباره تيمداري  هايش در س��ال ج��اري گفت: ما 
آماده تيمداري هستيم و اگر فدراس��يون مخالفت نكند باز هم در 

خدمت جوانان گنبد خواهيم بود.

پينگ پنگ از مجارستان تا جاكارتا

حاشيه هاي يك پيشتاز در گنبد

هفته گذشته در مراسم افتتاح زمين چمن فوتبال استاندارد شده و مركز پايش تندرستی و استعداد سنجی 
موسسه فرهنگی ورزشی پيام تهران  شاهداتفاقی جالب و سازنده از سوی وزير ارتباطات و فناوری اطالعات 

بوديم.
مهندس آذری جهرمی در اين بازديد ،خيلی س��اده و بی تكلف در موسسه حاضر شد و پس از اجرای مراسم 
اوليه و كس��ب اطالع از چگونگی اقدامات در  مركز استعداد س��نجی ،به جمع نونهاالن و نوجوانان در زمين 
فوتبال پيوس��ت و با آنها به بازی پرداخت.جالب اينكه در اين بازديداز گروه محافظ و اعوان و انصار رايج وزير 

،مانند  ديگر وزارتخانه ها خبری نبود  و اين موضوع به شدت مورد اقبال حاضرين  و خانواده ها قرار گرفت.
بايد اين حركتهای سازنده و الگو ساز در جامعه رايج شده و مديران و مسئوالن كشور با حضور در جمع خانواده 

ها ،به مباحث ورزش همگانی و مشاركت در فعاليتهای اجتماعی تاكيد و اهتمام بيشتری داشته باشند.
ش��ايان ذكر است موسسه پيام عمده امكانات ورزشی و فرهنگی خود را در اختيار خانواده های پرسنل  خود 
قرار داده و در فعاليتهای ورزش حرفه ای هم پيش��قدم بوده و در چند مرحله ميزبان مسابقات قهرمانی آسيا 
در رشته های س��نگ نوردی ،تنيس و ورزشهای رزمی بوده است.همچنين در مركز استعداد يابی موسسه، 
پس از انجام آزمونهای روان شناختی و ورزشی و استعداد سنجی ،برای شركت كنندگان كارنامه تندرستی 
صادر و مشكالت احتمالی يا اس��تعدادهای بالقوه آنها ثبت وبه والدين يا مربيان اطالع رسانی می شود. اين 
فعاليتهای موثر از سوی مهندس حميد عباسی مديرعامل موسسه فرهنگی ورزشی پيام و همكاران و كادر 

پرتالش آنها قابل تقدير است.

خوب اس��ت ديگر وزارتخانه ها  و نهادها و س��ازمانها هم  از اين اقدام موثر موسس��ه پيام الگو گرفته و عمده 
فعاليته��ا و امكانات خود را در اختيار نونهاالن و نوجوانان قرار داده و در بحث مش��اركت دادن خانواده ها در 

ورزش همگانی پيشقدم باشند.

اردوگاه منظريه )ش��هيد باهنر( براي همه ما خاطرات زيادي را به وجود آورده است، از اردوي آماده سازي 
رزمن��دگان در اوايل جنگ تحميلي عراق گرفته تا بيتوته ورزش��كاران نوج��وان و جوانان كه رقابت هاي 

ورزشي را در جوار درختان زيبا و كهنسال دلشاد و روح نواز برگزار مي كردند. 
چه بس��يار گردهمايي ها و س��مينارهايي كه براي معلمين ورزش تهراني و ايراني در اين مجموعه برگزار 
نش��ده بود، وقتي كه از اردوگاه ش��هيد باهنر صحبت مي ش��د همه بالدرنگ كفش و كاله مي كردند، اين 
اردوگاه عصاي دس��ت كه نه دارايي ارزش��مند وزارت آموزش و پرورش و در نهايت كل ورزش ايران بود اما 
عجيب اينكه مي شنويم بخش��ي از اين اردوگاه را تخريب كرده اند و يا يك چندم وسعت آن را فروخته اند، 
ادله هايي هم در اين زمينه اقامه ش��د ولي هرچه كه باش��د و حتي اگر مفر قانوني هم داشته باشد، از دست 
دادن اين طبيعت دلپذير در ش��مال تهران با آن همه صفا محروم س��اختن نس��ل نوجوان و جوان حال و 
آينده از يك فضاي ارزش��مند و كم نظير است، نمي دانيم روي س��خن خودمان را به كدام سمت بكشانيم 
ول��ي از دولت محترم خواهش مي كنيم در كنار هزاران مش��غله اي كه دارند اجازه ندهند اردوگاه منظريه 

محو شود!

حركتی سازنده از سوی وزير ارتباطات 

اردوگاه منظريه و دهها خاطرات


