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آغاز پخش سریال جهان
پهلوان تختی از رادیو

پخش سریال رادیویی «جهان پهلوان» از روز
پنجشنبه سیزدهم دی ماه ،از رادیو نمایش آغاز
شللد«.جهان پهلوان» بر اساس زندگی پهلوان
جوانمرد «غامرضا تختی» در قالب سللریالی
رادیویی نوشته شده و ایوب آقاخانی کارگردانی
آن را بر عهده دارد .این سریال رادیویی با بازی
تعداد زیللادی از بازیگللران اداره کل هنرهای
نمایشی رادیو و به صدابرداری پیروز صدرایی
و افکتوری محمدرضا قبادی فر ساعت ۱۶:۳۰
به روی آنتن رادیو نمایش میرود.

دستور سلطانیفر برای پیگیری؛

رقیه مس��لمی پورل  ۱7دی امسللال نیز «ابن بابویه»ی
شللهر ری ،نظاره گر مردمی بود که با گذشت نیم قرن،
به احترام جهان پهلوان خود بر سر مزارش حاضر شدند
تا باری دیگر یادش را در دل هاشللان زنده نگه دارند و
ثابت کنند این روزهای بی اسطوره ،رای شان مال آور
می گذرد؛ قهرمانی که معتقدند بعد از  5۱سللال ،تکرار
نشللده اسللت ،او که وقتی هم که باخت از روی دوش
همین مردم پایین نیامد .حاا نیم قرن گذشللته اسللت،
نیللم قرن از روزی که پسلل ِر خانی آباد چشللم از جهان
فرو بسللت تا جاودانه شللود .اما آنچه پس از این همه
سللال «غامرضا» را نه تنها در دنیای گوششکسللتهها،
کلله در جهان جاودانلله کرده ،افتخللارات و مدال های
خوشرنگش در عرصه کشتی نیست؛ مرام جهان پهلوان،
نامش را به تاروپود تاریخ ایران گره زده است.

تختی با مرگ تمام نشد
دهم شهریور سال  ۱۳۴۱در تاریخ ایران ،تنها فروبردن
چند هزار ایرانی در کام زمین لرزه ی بوئین زهرا نبود؛
بوئین زهرا همان ایسللتگاهی بود که «غامرضا تختی»
را در دل ایرانیان جاودانه کرد تا گویای جایگاه پهلوان

رئیس فدراسیون کبدی:

ویدئوچک
به وزنه برداری آمد

دوره المپیک دستش به مدال رسید؛ افتخاری که بعدها
با «محمد نصیری» و «هادی سللاعی» تکرار شللد .بعد
از تاخللت و تاز  ۱۴سللاله اش در عرصه های جهانی
و المپیک ،پرونده ی زندگی اش با مرگ مشللکوک و
پرابهام اش در اتاق « ۲۳آتانتیک» بسللته شد« .تختی»
امللا پس از مرگش نه تنها تمام نشللد بلکه بر دسللتان
مردمی که از او یک اسللطوره در ذهن داشللتند ،بزرگ
تر شد.

به بهانه  17دی پنجاه و یکمین سالروز درگذشت غامرضا تختی

نيم قرن جاودانگی

مرور روزهای غرور و افتخار با پسر خانی آباد
راز ماندگاری «تختی» ،داستانی طوانی است که تمام
آن در ایللن مجال نمی گنجد .حللرف از «غامرضا»
اسللت که بعد از نیم قرن ،منتقدان و موافقانش یکدل
معتقدند تا امروز تکرار نشللده است تا بر نام و آوازه
ی پهلللوا ِن جللوا ِن آن روزها ،حتی پس از گذشللت
نیم قرنُ ،مه ِر «باطل شللد» نخورد .هفده دی امسللال
هم که از راه رسللید بللاز هم این جمله تکرار شللد
که «اسللطوره هرگز نمی میللرد» و «غامرضا تختی»
همللان نامی اسللت که هرچند سللن و سللال مان قد
نمللی دهد تللا با روزهایللی را مرور کنیللم که خیلی
هللا از آن با غرور یاد می کنند اما بزرگ ترها ،پسلل ِر
«رجب خان» ِ مح ّله ی خانی آباد را به بزرگی اش به
یاد دارند .بر کسللی پوشیده نبوده و نیست که «تختی»
بیش از آنکه به دنبال قهرمانی و مدال باشللد ،جوانمرد
بود؛ از گود زورخانه و تشللک کشتی گرفته ،تا کوچه
و خیابللان ها .و با این مردانگی اش تا آنجا پیش رفت
که نه فقط از هم قطارانش ،بلکه در دنیا از همه پیشللی
بگیللرد .جوان آرام و خجالتی آن روزها ،بعد از رفتنش
تمام نشللد تا زیر دوخ ِم اتفاقات تلخ و شیرین زندگی
اش جاودانه بماند.

مدال آوران بازی های آسیایی
از خدمت سربازی معاف شوند

وزیر ورزش از دفتر امور مشترک فدراسیونها
خواست تا پیگیر معافیت ورزشکاران مدال
آور در بازیهای آسیایی شود.
مسللعود سلللطانی فر« :نتایج خیللره کننده
قهرمانللان ایران که از جام جهانی روسللیه
آغاز شللد و با رکورد شللکنی مدال آوری
در بازیهای آسللیایی و کسب مقام سومی
بازی های پاراآسللیایی برای نخستین بار و
همچنین کسللب مقام هفتمللی در المپیک
جوانان ادامه یافت که سال موفقی را برای
ورزش ایران رقللم زد .یکی از مواردی که
با کمک ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر آن
بودیللم ،اعطای معافیت سللربازی به مدال
آوران بازی های آسیایی بود که با موافقت
مقللام معظللم رهبللری و فرمانللده کل قوا
همللراه بود و بنا بر گزارش هایی که حوزه
قهرمانللی به من داده اسللت این موضوع با
نظم و وفق مقررات پیش می رود .دسللتور
داده ام دفتر امور مشللترک فدراسیون ها با
جدیت پیگیر معافیت مدالآوران بازیهای
آسیایی باشد».

سردار آزمون شبیه مسی نیست !
چهارشنبه 19دی /1397سال بیستم  /شماره 1782

ghorani_maryam@yahoo.com

هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک لیست نهایی
کاندیداهای ایللران برای انتخابات شللورای
المپیک آسللیا را تایید کرد.با برگزاری جلسه
هیأت اجرایللی کمیته ملی المپیک لیسللت
کاندیداها بللرای انتخابات شللورای المپیک
آسیا نهایی شد و تعداد افراد کاندیدا از ایران
که قب ً
ا در لیسللت اولیه  ۱۳نفر به بود  ۹نفر
کاهش پیدا کرد .اسامی نهایی کاندیداها /هیأت
اجرایی :رضا صالحی امیری ،کمیته فرهنگی:
عبدالحمید احمدی ،کمیتلله ورزش و زنان:
مهین فرهللادی زاد ،کمیته ورزش برای همه:
محمد علیپور ،کمیته آموزش و پژوهش :فضل
اه باقرزاده ،کمیته قوانین :علی دادگر ،کمیته
رسانه  :محمود عبدالهی
همچنیللن در این جلسلله مصوب شللد که
کمیسللیون ورزش و زنان که ریاسللت آن بر
عهده مهین فرهادی زاد است میزبان نشست
کمیسیون ورزش و زنان شورای المپیک آسیا
در سال  ۲۰۱۹باشد.

ژاوی:

میخواهیممیزبان
جوانان جهان شویم

گروه ورزشللی ل رییس گلستانی فدراسیون کبدی گفت:
با برنامه ریزی هایی که در فدراسللیون انجام شده است و
اتفاقات خوبی که پس از کسللب دو مللدال طا در بازی

مردم و اعتمادشللان به او باشد .زورخانه پهلوان «سید
علی» در سللال  ۱۳۲۴پسللری را به خود دید که کمتر
کسللی فکرش را می کرد تللا چندی بعد قهرمان جهان
و المپیک شللود .در کمتر از یک سللال آغاز کشللتی با
های آسیایی رقم خورد ،کبدی کشور دستاوردهای خوبی
از جمله ورود این رشته به مدارس کشور را داشته است.
عباس اورسللجی اظهارکرد :با برناملله ریزی هایی که در
فدراسیون کبدی انجام شده است و اتفاقات خوبی که پس
از کسللب دو مدال طا در بازی های آسیایی رقم خورد،
کبدی کشور دستاوردهای خوبی از جمله ورود این رشته
به مدارس کشور را داشته است که این مهم زمینه گسترش
بیشتر کبدی را فراهم کرده است و ما نیز باید از موقعیت
به دسللت آمده استفاده کنیم.وی اضافه کرد :تاش ما این
بوده اسللت که از دید کمیته فنی فدراسیون بهترین ها را
برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب کنیم و امیدوارم با
برنامه های مدنظر بتوانیم در رقابت های جوانان آسیا میزبان
خوبی باشیم .البته من طی نامه ای به فدراسیون کبدی جهان
اعام کرده ام که میزبانی آسیایی ایران را به جهانی تبدیل
کند که اگر این اتفاق بیفتد برای اولین بار است که مسابقات
جوانان جهان نیز برگزار می شود .بر این اساس می توانیم

«حبیللباه بلور» قهرمان ایران شللد و طی ده سللال با
تکرار این عنوان ،توانست به عنوان نخستین کشتی گیر
ایرانی در سلله وزن مختلف صاحب مدالهای جهان و
المپیک شللود و اولین ورزشکار ایرانی باشد که در سه
کشورهایی که در سطح جهان تیم دارند را به ایران بیاوریم.
اورسللجی افزود :هدف از گرفتن این میزبانی جهانی این
اسللت که روابط را گسترش دهیم و بتوانیم مربیان کبدی
ایران را به سللایر کشورها بفرستیم و بتوانیم برای کسب
کرسللی ها بین المللی رای کشورهای دیگر را هم داشته
باشیم و آن ها را متوجه قدرت بسیار ایران در کبدی کنیم.
رییس فدراسیون کبدی عنوان کرد :با کسب دو مدال طا
در بازی های آسللیایی به نوعی دیدگاه وزارت ورزش و
کمیته ملی المپیک نیز نسبت به کبدی تغییر کرده است و
مطمئن هستم که حمایت ها بیشتر خواهد شد ،ضمن این
که پس از این اتفاق ،تاش فدراسیون و هیات های استانی
بیشتر شده و متوجه شدند که با برنامه ریزی و تاش می
توان بهترین نتایج را کسللب کرد.وی با بیان این که «لیگ
کبدی بسللیار پویا شده اسللت و پخش تلویزیونی را هم
داریم» افزود :این رشته وارد جامعه کارگری هم شده است،
ضمن این که قرار شللد سال آینده مسابقات کبدی ارتش

«آقا تختی» ِ یک م ّلت
در روزهایللی که زندگی بر «غامرضا» و خانواده اش
سخت می گذشللت سرپناه شللان گرو گذاشته شد؛
همللان ماجرای تلخی که بارهللا «غامرضا» با بغض
از آن گفللت؛ «یک روز طلبکاران بلله خانه ما آمدند
و اثاثیه خانه و سللاکنانش را بلله کوچه ریختند و ما
مجبور شللدیم تا دو شب را در کوچه بخوابیم .شب
سللوم اثاثیه را بلله خانه همسللایهها بردیم و دو اتاق
اجاره کردیللم .چندی بعد روزگار عرصه را بیشللتر
بللر پللدرم تنگ کرد تا ایللن که مجبور شللد یخچال
طبیعی اش را نیز بفروشللد »...زندگی شرایطی را به
«غامرضا» تحمیل کرد تا او نتواند بیشللتر از  ۹سال
به تحصیل بپردازد؛ «در  ۹سال حضورم در دبستان و
دبیرسللتان منوچهری خانی آباد ،تنها خاطرهای که به
یاد دارم ،این است که هیچ وقت شاگرد اول نشدم»،
اما زندگللی در میان مردم و بللرای مردم درسهایی
به «غامرضللا» آموخت که به گفتلله خودش ،هرگز
نمیتوانسللت در معتبرتریللن دانشللگاهها بیامللوزد؛
«زندگی به من آموخت که مردم را دوسللت بدارم و
تا آن جا که در حد توانایی من اسللت ،به آنان کمک
کنم ،از چه طریقی و از چه راهی ،مهم نیسللت».
برای آن مردمی که قهرمانانشللان از پردههای سللینما
میآمدنللد او واقعیتللر از واقعیت بود و امروز بعد از
گذشللت بیش از نیم قرن از خداحافظی اش ،همچنان
ُمهر جاودانگی بر نام «غامرضا تختی» برجسته است.
بچه جنوب شللهر تهران باشی یا هر جای دیگر ایران،
فرقللی نمی کند؛ هللر سللال ۱7 ،دی برایت یک روز
خاص اسللت و قبرستا ِن پی ِر «ابن بابویه» همان میزبا ِن
معروف مردمی که پهلوان جوان شللان را دوسللت و
بزرگ داشللتند .سالهاسللت «غامرضا تختی» خانی
آباد ،برای این م ّلت «آقا تختی» است ،کلیدواژه ای که
ِ
جوانمردی
شللنونده را ارجاع میدهد به خصلت های
او که جایش در روزگار ما خالی مانده است.
های کشور را نیز برگزار کنیم .همچنین مسابقات دانش
آموزی ،فضای گسترده ای را برای ما فراهم کرده که برای ما
حائز اهمیت است و  ۲۹استان در بخش پسران و  ۲۸استان
در بخش دختران برای حضور در رقابت های کشللوری
که بهمن ماه است ،اعام آمادگی کرده اند.اورسجی گفت:
همچنین آقای سعدی آل کثیر ،سرپرست هیات خوزستان
را به عنوان مسللوول کبدی جنوب غرب کشور انتخاب
کردیم تا باتوجه به مهارت و سابقه ای که در این رشته دارد،
بتواند کارهای خوبی در جنوب غرب کشور انجام دهد که
باتوجهبهپتانسیلموجود،مطمئنهستمکهفضایگسترده
ای ایجاد خواهد شد.وی عنوان کرد :همه منتظرند که اتفاق
بهتر و جدیدی برای کبدی کشور رخ دهد و خوشبختانه
کبدی در مسیر خود در حال حرکت است و حمایت های
همه جانبه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نیز تأثیرگذار
بوده است و همه و جامعه کبدی همدل شده اند و قطار
کبدی به سرعت پیش می رود.

مزايده

تعاونی اعتبار آزاد ثامن اائمه (ع)
تعاونی اعتبار آزاد ثامن اائمه (ع)درراستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکیدات دولت محترم،
اماک مازاد بر نیاز خود به شرح ذیل در استان گلستان را بر مبنای قیمت پایه مزایده و در وضعیت موجود و بصورت نقد و نقد -اقساط در
معرض فروش قرار می دهد .متقاضیان جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده و هماهنگی برای بازدید از اماک از تاریخ چاپ
نمایند و در صورت هرگونه سوال با شماره  325336۴3تماس حاصل نمایند.
پس از پایان مهلت  10روزه ،از دریافت پاکت پیشنهادات قیمت خودداری می گردد و همچنین مدت مزایده تمدید نمی گردد.
تعاونی اعتبار آزاد ثامن اائمه(ع) در قبول يا رد يک يا كليه پيشنهادات مختار است.
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مسکونی

مربیان گلستانی در
جمع برترین های کانون
مربیان فوتبال ایران

گروه ورزشللی ل از برترین مربیان فوتبال و
فوتسال استان گلستان از سوی کانون مربیان
فوتبال کشور تجلیل شد.برترین مربیان فوتبال
و فوتسال کانون مربیان فوتبال کشور در دو
بخللش بانوان و آقایان انتخاب و از آنان طی
مراسمی در سالن همایش های کتابخانه ملی
ایران تجلیل شللد.در این مراسم که با حضور
سلللطانی فر وزیللر ورزش و جوانان ،مهدی
تاج رئیس فدراسللیون فوتبال ،ذوالفقارنسب
رئیس کانون مربیان فوتبال کشللور و برخی
شخصیت های برجسللته ورزشی و فوتبالی
کشللور برگزار شللد ،از برترین مربیان کانون
های مربیان فوتبال کشور تجلیل به عمل آمد.
از صفرعلی رایج رییس کانون مربیان فوتبال
گلستان ،سعید شربت خوار در بخش فوتسال
مردان ،سیدصادق موسوی در رده پایه فوتبال،
سحر قربان نژاد در بخش بانوان ،سیدمحمد
نیک نژاد در فوتبال رده بزرگساان و مهدی
تبیانیان در فوتبال ساحلی ،نمایندگان فوتبال و
فوتسال گلستان بودند که در این همایش از
آنان تجلیل و قدردانی شد.

رقابت  52رأس اسب در هفته
هشتم کورس زمستانه گنبد

آگهی حداکثر به مدت  10روز به آدرس گرگان ،بلوار نهارخوران ،نبش عدالت ۴8/1ساختمان بانک انصار کدپستی  ۴9167-15119مراجعه
طبق قوانین جدید فدراسللیون جهانی وزنه
برداری ویدئو چک وارد وزنه برداری شد
و یک حرکت ورزشکاران هم از این پس
خطا محسوب می شود.فدراسیون جهانی
وزنه بللرداری ،قوانین فنی مسللابقات در
سللال  ۲۰۱۹را اعام کرد و در این قوانین
دو تصمیم مهم گرفته شللده اسللت .یکی
از این قوانین این اسللت که اگر ورزشکار
هالتللر را بللا کفش خود لمللس کند خطا
محسللوب مللی شللود .از ایللن رو دیگر
ورزشللکاران نباید هالتر را با پای خود در
حین مسابقه لمس کنند .ورود ویدئوچک
به وزنه بللرداری از دیگر تصمیمات مهم
برای سال  ۲۰۱۹است .قرار است با نصب
چهار دوربین ویدئوچک در وزنه برداری
عملللی شود.محسللن بیرانونللد که عضو
کمیته آموزش فدراسللیون جهانی اسللت
در جلسللات کمیته ها پیشنهاد استفاده از
ویدیللدچللکرادادهبللود.

ستاره پیشین بارسلللونا« ،مسی» آسیایی را از
بین چند بازیکن انتخاب کرد.فاکس گزارش
داد؛ در جام ملتهای آسللیا خیلی از تیمها
بازیکللن بزرگی را در ترکیب خود دارند که
به «مسللی» آن کشور معروف شده است .در
این بین از «ژاوی» هم تیمی «لیونل مسللی»
سوال شد که با دیدن کلیپی از این بازیکنان،
بهترین «مسی» آسیایی را انتخاب کند.در این
کلیللپ ،گل زیبای «سللردار آزمون» به قطر
نیز پخش شللد کلله «ژاوی» آن را گلی زیبا
خواند که با کنترل زیبای توپ حاصل شللد
ولی وقتی فهمیللد این گل برابر قطر به ثمر
رسیده است ،به شوخی گفت گل بعدی را
پخش کنید.ستاره پیشین بارسلونا که با السد
بارهللا برای بللازی با نمایندههللای ایران در
لیگ قهرمانان به ایران آمده است در نهایت
«عمر عبدالرحمان» را «مسی» آسیا دانست و
او را یکی از بهتریللن بازیکنان حال حاضر
آسیا معرفی کرد«.عمر عبدالرحمان» به دلیل
مصدومیت جام ملتهای آسللیا را از دست
داده است و نمیتواند تیم ملی امارات را در
این رقابتها همراهی کند.

توضيحات
آپارتمان طبقه اول،
دوخواب
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گروه ورزشی ل هفته هشتم رقابتهای
کورس اسبدوانی زمستانه گنبد با شرکت
 5۲رأس اسب در مجموعه سوارکاری این
شهرستان برگزار شد و برترین های خود را
معرفی کرد.در این هفته از مسابقات ،اسب
های شرکت کننده در کورس مانند هفته
های قبل از نژادهای ترکمن ،دوخون و
تروبرد بودند که در  ۶دور  ۱۰۰۰و ۱۲۰۰
متری با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان هفته هشتم کورس اسبدوانی
زمستانه گنبد ،کمال دلیجه عطا با
کسب دو مقام نخست به عنوان بهترین
چابکسوار هفته معرفی شد.
برترین چابکسواران این هفته در کورس
های مختلف نیز این نفرات بودند؛
دور اول :علی رجال با اسب سردار سخاوی،
یاسر جرجانی با اسب بارش و قربان محمد
اودک با اسب هامراک حبیب ایشان /دور
دوم :کمال دلیجه عطا با اسب ردوینز ،علی
محمد غراوی با اسب ادن ای و ستار
مهرانی با اسب دیباا /دور سوم :نادر صالح
پور با اسب ایپ من ،بنیامین مایی با اسب
آلتون تاش و رامین قهرمانی با اسب بل هج
 /دور چهارم :کمال دلیجه عطا با اسب ناز
قورام ،نادر صالح پور با اسب شیمبو و آرمین
آق آتابای با اسب تانیان /دور پنجم :کمال
صالح پور با اسب مجستیک ،عبدالرحیم
آرمیده با اسب نو برس نولس و نادر صالح
پور با اسب کاررا  /دور ششم و پایانی:
علیرضا شاهمیر با اسب دنیا ،قربان محمد
اودک با اسب وروجک گمیشان و ستار
مهرانی با اسب سویای
در پایان رقابت های این هفته۸۸ ،
میلیون و  ۸5۰هزار تومان جایزه نقدی
به چابکسواران و صاحبان اسبهای
برتر تعلق گرفت.هفتههای نهم و دهم
این مسابقات ،روزهای پنجشنبه (فردا) و
جمعه این هفته برگزار می شود.

