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اخبار

ناصرحسنی داور بین المللی کشتی به عضویت 
کمیته کشتی ارتشهای جهان )سیزم( انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران وبنابر اعالم دبیرخانه 
شورای بین المللی نظامیان جهان )سیزم( و به پیشنهاد رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح کشورمان 
و رییس سیزم قاره آسیا سردار باران چشمه در اجالس جهانی ۲۰۱۸ ارتشهای جهان  و تایید هیات 
رییسه جهانی سیزم در شهر نیس فرانسه، ناصرحسنی از داوران بین المللی کشورمان به عضویت کمیته 

کشتی ارتشهای جهان درآمدند . . .
دکتربابک امیری نژاد در این اجالس بعنوان دبیر سیزم قاره آسیا حضور داشتند با تایید این خبر افزودند: 
افتخاری که در واقع برای ورزش کشتی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، انتخاب جناب آقای ناصرحسنی به 
عنوان کمیته کشتی ارتشهای جهان بود که این اتفاق در پی تالشهای ایشان در چندین دوره رویدادهای 
بین المللی در حوزه داوری و روابط بین المللی در سیزم و همچنین برای ورزش نیروهای مسلح بوده 

است..
 این مهم در اجالس کمیته های ورزشی برگزار شده که با رایزنی های  مسئولین ورزش ارتش و نیروهای 
مسلح صورت گرفته منجر به کسب یکی از کرسی های ارتشهای جهان بخصوص در رشته ورزشی 
کشتی شد، که این کمیته عبارتند از سرهنگ مارکوکورپال از فنالند به عنوان رییس کمیته کشتی 
ارتشهای جهان، جی انتولی از آمریکا، مینداس گواس از لیتوانی و ناصرحسنی ازجمهوری اسالمی ایران 

اعضا کشتی ارتشهای جهان میباشند..
الزم بذکر است این اتفاق برای اولین بار در تاریخ ورزش کشتی نیروهای مسلح رقم خورد که انشاهلل این 
امر باعث تداوم بیشتر برای ورزش نیروهای مسلح صورت بگیرد و کسب کرسیهای. بین المللی ورزشی 
در دنیا باعث رشد و توسعه رشته های ورزشی میشود که رشته کشتی به عنوان رشته اول کشور و جایگاه 

ویژه ای در نیروهای مسلح است باعث تحقق این رشته میشود..
ناصرحسنی داور بین المللی کشتِی آذربایجان شرقی و از کارکنان پدافند هوایی ارتش، قضاوت در 
رقابتهای جهانی ۲۰۰۹ ترکیه، انتخابی المپیک ۲۰۱۰ ازبکستان، المپیک سیزم ۲۰۱۵ کره جنوبی، 
جهانی سیزم در۲۰۱۳ ایران۲۰۱۶ مقدونیه، جام مربیان برتر۲۰۱۷ اوکراین، جایزه بزرگ ۲۰۱۶ 
باکوآذربایجان، ۲۰۱۷ اسپانیا را در کارنامه دارد و هم اکنون به عنوان مشاور عالی رییس هیات کشتی 

نیروهای مسلح انجام وظیفه مینماید..

کوه نوردی ورزشی برای همه 
ابراهیم فرجی پور - دبیر انجمن کوه نوردی کارگران کشور 

ورزش کوه نوردی بدلیل داشتن شرایط ویژه همواره در طول تاریخ ودر فرایند کار وتولید به عنوان 
ابزار آرامبخش ومحرک ذاتی بشریت بوده واکثریت اقشار جامعه بخصوص کارگران عالقه مند و 
مستعد،اغلب ورزش کوه نوردی را انتخاب میکنند .کوهستان بدلیل خصایل ذاتی ومحیط آرام بخش 
همواره به عنوان عامل تسکین دهنده برای انسان اثر بخش و باعث آرامش روحی میگردد. در این رابطه  
دو عامل مدیران ورزش دوست وکوهنوردان فعال و پیگیر این دو قشر همواره به عنوان  اصل ثابت و 
تفکیک ناپذیر ضامن بقای ورزش کارگری بوده وموفقیت ها ونیز شکست وپیروزی ورزش کارگری 
بخصوص کوهنوردی از همین دو مقوله سرچشمه گرفته است.مدیرانی که همواره با نگاه مثبت وداشتن 
مسئولیت اجتماعی با حمایت و پشتیبانی از ورزش کارگری بویژه کوه نوردی عالقه مندی خود را برای 
حفظ وحراست از بهترین سرمایه یعنی نیروی انسانی فعال و با نشاط ابراز نموده اند. وگر چه خود همراه 
ورزشکاران صعود کننده به قلل مرتفع نبوده اند اما  به عنوان حامی این رشته ورزشی وقشر زحمتکش 
کار وتولیدتاثیر بسزای در تکوین و پیشرفت این رشته ورزشی داشته اند و با اطمینان و اعتقاد کامل 

میتوان مدیران و مسئولین دلسوز واحد های تولیدی ومحیط های کارگری را به عنوان محور اصلی 
و تعیین کننده ورزش کارگری دانست در این خصوص مبالغه وتعریف وتمجید به جهت جلب رضایت 
مدیران تاثیر گذار وعالقه مند ورزش کارگری نیست بلکه نگاه مثبت مدیران ورزش دوست وتاثیر گذار 
در طول سالیان گذشته از این رشته ورزشی بر کسی پوشیده واز دیده و نظر پنهان نیست. نام مدیران 
ورزش دوست وحامی این رشته ورزشی همواره در خاطر و ذهن کوهنوردان کارگر نجواگر حسن نیت 
ونشاط وشادابی بوده است.ازبدو تشکیل کوه نوردی کارگران کشور در تشکیالت اداره کل امور ورزشی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سپس فدراسیون ورزش کارگری همواره ارتباط متقابل مدیران 
ورزش دوست و ورزشکاران ضامن موفقیت های بزرگی بوده که به عنوان کارنامه درخشان کوهنوردی 
مد نظر است. از فراسوی مرزها از قلل برود پیک کارگران کشور ونیز در بلندای قلل ایران وجای جای 
این مرز و بوم همواره کوه نوردان کارگر در اوج افتخار مسئولین ومدیران خوش فکر وتاثیر گذار را 
فراموش نکرده اند ودر لوح تاریخ همواره ستودنی خواهند بود.عامل دوم ظرفیت وپتانسیل نیروی 
عظیم وفراموش نشدنی کوهنوردان کارگر و ورزشکاران متعهد وعالقه مندی است که با تمام اراده وتوان 
خود را به بلندای قله رسانده و با به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس کشور و نام کارگران با تمام وجود به 
پاسداشت زحمات مدیران و حامیان برنامه و همه کسانیکه به شکل های مختلف تالش میکنند ولی نام 
و نشانی از انان نیست قدردان آنان بوده و نام نیک همه تاثیر گذاران و ورزش دوستان در دفتر ایام وتاریخ 
کارگری خواهد درخشید وجاودان می ماند. مگر میشود بر  بلندای قله و مکان مقدس نام و یاد حامیان و 
فعاالن ورزش کارگری را فراموش و از خاطر برد. ورزشکاران کوه نورد با قدرت و ایمان راسخ واطمینان به 
کار خود قله ها را صعود میکنند و با این صعود پاسخگوی محبت کسانی هستند که حامی ورزش بوده و 
تاثیر گذار هستند. کوهنوردان ورزشکار پس از صعود و اتمام برنامه با بهره گیری از محیط و فضای پاک 
کوهستان با انرژی مثبت وتوان باال در کار و تولید نقش آفرینی کرده و قداست خود را به عنوان نیروی 
محرکه تولید به اخالص خواهند گذاشت. رابطه حسنه و تعامل و همکاری کارگران با مدیران تاثیر گذار 

و ورزش دوست در عرصه ورزش کوه نوردی کارگران کشور ماندگار  وستودنی است.
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