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اين خصلت منحصر به فرد ايراني هاست، هر جا كه باشند موطن خود 
را فراموش نمي كنند چه داخل ايران باشد و چه اشخاصي كه در آن 
سوي مرزها زندگي مي كنند، همايش تجليل از فرهيختگان ورزش 
نمونه اي از اين قبيل يادكردن هاس��ت كه خوزستاني هاي خونگرم 
و باصف��ا همواره به آن اهتم��ام ورزيده اند و تجلي��ل از روزنامه نگار 
پيشكسوت اس��تاد رضا گنجاپور يكي ازآنهاست كه از سوي انجمن 

ياران و پيشكس��وتان ورزش خوزس��تان در تهران برپا شد و چقدر 
دلپذير و دلنشين بود، جمعي از بزرگان و اسطوره هاي ورزش ايران 
و خوزس��تان جمع ش��ده بودند تا به قدمت و قداست قلم مردي كه 
قديمي ترين ورزشي نويس مؤسسه اطالعات و مجله دنياي ورزش 
اس��ت ارج بگذارند، مردي مظلوم و بي ادعا كه براي ورزش سرزمين 
طالي سياه عمر و جواني گذاش��ته بود، در اين باره در شماره آينده 

بيش��تر خواهيم نوش��ت. منوچهرخان زندي از سوي پيشكسوتان 
انجمن ورزشي نويس��ان و همكاران دنياي ورزش حسين اقبالپور، 
محمد رزمجو و جمش��يد حميدي و احمد ميرزائي��ان هدايايي به 
رس��م يادبود به نمايندگي از دنياي ورزش به پيرمرد ورزش جنوب 
اهداء كردند تا ش��ماره آينده كه بيش��تر و بهتر در اين باره خواهيم 

نوشت.

تجليل  از قديمي ترين ورزشي نويس مؤسسه اطالعات و مجله دنياي ورزش 
    ج- دوستدار

اين روزه��ا جهان ورزش زيبايي هاي جام جهان��ي فوتبال را به تصوير 
مي كشد، آنجايي كه روساي جمهور كشورها لباس ملي ورزش پوشان، 
به دور از سياست بازي كنار همديگر مي  ايستند و مثل قهرمانان دستها 
را ب��ه همديگر ق��الب مي كنند و هيچكس دنبال اين نبوده و نيس��ت. 
كه م��ارك پيراهن و بلوز رؤس��اي جمهوري چه بوده اس��ت، آنجايي 
ك��ه »پيكه« به نجات جان گنجش��ك رفت و آنجايي ك��ه مردان فاتح 
مردان افتاده را از زمين بلند مي كردند و آنجايي كه ورزش نماد كاملي 
از زب��ان بين المللي بين اق��وام و نژادها و رنگها بود و م��ا كجا بوديم در 
اين بحر تفكر؟ هنوز مس��ابقات تمام نش��ده عده اي ب��ر طبل اختالف 
كوبيدند و كي روش ب��ه جان برانكو انداختند و از كاه كوه س��اختند تا 
اصل  حضور در يك ميدان بزرگ جهاني را زير س��ؤال ببرند و كام مردم 
هزار مصيبت ديده را تلخ كنند و عجيب اينكه بر اقدام زيباي انس��اني 
بيرانوند ش��جاع كنار كودكان كار كارخانه آجرپزي فقط در حد چند 
س��طر نگاه شد، اگر ره آورد 80�70 خبرنگار اعزامي تشريح و تشويق و 
ترويج همين جلوه هاي پرشكوه انساني بود، امروز، ورزشكاران ما مبلغ 

درس تازه اي از رفتار انساني و حرفه ا ي بودند.

مرتض��ي ولي دروي كاپيتان س��ابق تيم ملي كه در 

دهه 6�7 يكه تاز بدمينتون ايران بود، چند س��الي 
اس��ت كه به جرگه مربيان ملي  پيوس��ت و س��واي 
س��رمربيگري تيم هاي نوجوانان اي��ران موفقيت 
بين المللي بس��زايي  دارد، ول��ي دروي كه مدرس 
بين المللي اين رش��ته پرتحرك اس��ت، در آستانه 
انتخابات رياست فدراس��يون بدمينتون به دنياي 
ورزش گفت: آقاي دكتر پوريا تمامي سلسله مراتب 
را در بدمينت��ون اي��ران طي كرد تا به رياس��ت اين 
ورزش رس��يد و به همين دليل فكر مي كنم بهترين 
گزينه براي رياست است و اين به معني بدون نقص 
بودن كار ايش��ان نيس��ت و من نقدهايم را به دكتر 

پوري��ا گفت��ه و مي گويم ام��ا ايش��ان را ارجح ترين 
مي دان��م و انتظار دارم جامع��ه بدمينتون به فردي 
رأي ندهد كه بعداً مجبور ش��وند پشت درب رئيس 

فدراسيون انتظار بكشند.
ولي دروي با اشاره به موقعيت هاي مطلوبي كه وي 
و امثال او در سطح آسيا به دست آورده اند گفت؛ من 
مسئول توسعه بدمينتون غرب آسيا هستم و مدرس 
بين المللي و مشاور چند فدراسيون خارجي بخش 
عمده اي از اين موقعيت ها محصول حمايت مرتضي 
ولي دروي در پاسخ به پرس��ش ما كه گويا از برخي 
كشورها پيشنهاد مربيگري هم داريد گفت؛ در حال 

حاضر به فدراسيون بدمينتون جمهوري آذربايجان 
و اردن مش��اوره مي دهم مي دانيد كه پيشتر سابقه 
مربيگري در س��وريه و لبنان را هم داشتم و اكنون 
س��ه پيش��نهاد مربيگري دارم كه مهمترين آنها از 
سوئد و جمهوري چك است كه اميدوارم آقاي دكتر 
پوريا مساعدت الزم را براي رفيق بنده انجام بدهند 
ضمن اينكه فدراس��يون جهاني هم از من خواسته 
است با عقد قراردادي مسئول توسعه و آموزش اين 
فدارسيون براي كشورهاي دنيا شوم، در خاتمه بار 
ديگر تأكي��د مي كنم، دكتر پوري��ا از بدنه ورزش و 
از كارمندان عاليرتبه وزارت خانه اس��ت و اميدوارم 
هيأت هاي ورزشي اس��تانها و خبرنگاران اين رشته 
ب��دون جبهه گي��ري موقعي��ت را درك كنند و اين 

عنصر ارزشمند را از دست ندهند.

جلوه ها و درسهايي براي آموختن

 چند پيشنهاد عالي براي مربي ايراني

ولي دروي اهالي بدمينتون اشتباه نكنند


