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چرا همه باید نام جویبار را با ورزش و منش پهلوان پروری
کشتیاش بشناسند اما برازجان را یا کمتر بشناسند یا به
نام و آوازه نخبگان و قهرمانان ورزشیاش نشناشند؟ اینها
چه دالیلی دارد و وظیفه ما چیست؟ اگر یک گام عقبتر
بایستیم و به این موضوع با وسعت نگاه بیشتر دقت کنیم
و برای پاسخ به این سؤال ،مسئله را فراتر از یک موضوع
شخصی یا یک باشگاه ورزشی با نام و نشان خاص یا اص ً
ال
خود صرف موضوع ورزش و حاشیههای تلخ و شیرین
تمامنشدنی آن بدانیم به این سؤال پاسخ بهتری خواهیم داد.
ابتدا اجازه دهید یک بار دیگر اتفاق ورزش هندبال و امتیاز
بهدست آمده آن برای شهر برازجان را مرور کنیم.
قدمت این رشته ورزشی به حدود پنجاه سال پیش در
برازجان برمیگردد ،رشته ورزشی که در ایران در حال
مطرح شدن است و البته جذابیت آن به حدی باالست که
در اروپا حرف اول و دوم را میزند .سالنهای چند ده هزار
نفزی و لیگهای نفسگیر و جذابی که سرتاسر کشورهای
توسعه یافته اروپایی را فرا گرفته است.
نمیدانم چرا اما بقول یکی از اسطورههای هندبال دشتستان،
برازجان برای هندبال مانند زمین قارچی است که مرتب
قارچ سبز میکنند و تمامنشدنی است هر روز یک نخبه
جدید معرفی میکند روحیه جنگندگی و زیرکی و چاالکی
اون با روحیه بچههای این منطقه انگار سازگار است.
البته برازجان در همه رشتههای ورزشی مستعد و الزم
است حمایت شود اما هندبال حاال در لیگ برتر است
موضوع حاال هندبال نیست نام دشتستان است و مردمی
که میخواهند بدانند سرانجام تیمشان در باالترین سطح
ورزش کشور چه خواهد شد.
آیا پس از سالها فرصتی برای مطرح شدن نام و آوازه
جوانان دشتستان مث ً
ال در یک اخبار یا پخش مستقیم
تلویزیونی یک دیدار ورزشی بهوجود خواهد آمد؟ آیا
حضور تیمهایی مانند سپاهان اصفهان ،پیشگامان یزد،
مس کرمان و  ...در شهر برازجان تاثیرات مثبت فرهنگی
اجتماعی و ورزشی بدنبال خواهد داشت آیا میتوان از
ظرفیتهای جانبی آن همانند گردشگردی ،هتل ... ،در
برازجان استفاده نمود.
حضور یک تیم لیگ برتری از دشتستان چقدر فرصت را
برای مطرح شدن جوان نخبه برازجانی که تا کنون فرصت
مطرح نشدن را پیدا نکرده است به تیمهای دیگر کشور
و یا تیم ملی و حضور در عرصههای ملی و بین المللی
فراهممیکند.
اگر ستارگان با قهرمانی در لیگ برتر کشور به جام
باشگاههای آسیا یا جهان صعود کند چه اتفاتی می افتد
آیا این ظرفیت در برازجان وجود دارد؟ حضور یک رشته
در لیگ برتر در تقویت روحیه توانستن و ایجاد انگیره و
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سرمربی سابق پارس جم در راه نساجی

چرابایدامتیازلیگبرتری«ستارگاندشتستان»حفظشود
تشویق به موفقیت سایر رشتههای ورزشی دشتستان چقدر
مؤثر است.
حضور پر شور و پر رنگ و منظم مردم ورزش دوست و
تماشاگران برازجانی در یک گزارش ورزشی چه چیزی را
در ذهن مخاطب تلویزیونی از نام برازجان تداعی میکند.
حضور نماینده ورزش قهرمانی ما چه تاثیری بر روی
نوجوانی دارد که قرار است ۲۲هفته با شور و نشاط ورزشی
نماینده خود در لیگ برتر هندبال دنبال کند و سعی میکند
پا جای پای نخبگان ورزشی خود در ورزشگاهها بگذارد.
چرا همه باید نام جویبار را با ورزش و منش پهلوانپروری
کشتیاش بشناسند اما برازجان را یا کمتر بشناسند یا بنام و
آوازه نخبگان و قهرمانان ورزشیاش نشناشند!؟
حتمآ نامها و آوازههایی از فوتسال قرچک ،والیبال آمل،
کشتی جویبار ،بسکتبال پتروشیمی آبادان در ذهن شما

وجود دارد که البته برازجان در همه این رشتهها مستعد
است و لزوم توجه و حساسیت بیشتر ما را میخواهد.
رابطه توسعه یک ورزش قهرمانی با کاهش بزهکاریهای
اجتماعی چیست و چه تاثیری بر روی تقویت و تعالی
جسمی و روحی جوانان ما دارد.
آیا فرصت لیگ برتری شدن یک تیم آن هم از بعد از
انقالب تاکنون برای اولین بار بهدست آمده ،دوباره و
بهزودی برای ما تکرار خواهد شد.اگر این فرصت از دست
رود چه تاثیری بر روی روحیه جوانان ما دارد؟
ورزش قهرمانی نشاط و امید اجتماعی است و این همان
تالش دولتمردان عزیز است که باید به آن بیشتر توجه
کنند .بله اینها موضوعاتی فراتر از یک موضوع شخصی
یا باشگاهی و صرف ورزشی است که میطلبد مسؤوالن
عزیز بهفکر آن باشند.

بانوانبردخونیدرآرزویفضایورزشی

پس ،این مسئله در شرایط کنونی برای ما و مردم ما مهم
است اینقدر مهم که میارزد در آن هزینه کنیم البته که
هزینه نیست سرمایهگذاری است در دشتستان با جمعیتی
قریب به  300هزار نفر و شاید جمعیت جوان حدود 150
هزار نفری میارزد یک میلیارد تومان سرمایهگذاری کنیم.
یک میلیارد تومان شاید امروز هزینه یک ماشین لوکس
خارجی هم نباشد در حالی که برای دیگر نقاط کشور
بهدلیل نبود استعداد بومی هزینه چند برابری هم دارد اما
برای ورزش امروز برازجان به اندازه القا حس غرور،
صفتهای وصف نشدنی شور و نشاط و ایجاد انگیزه
جوانان یک ملت میارزد.
به این امید که تمام تالشمان را برای حفظ این دست آورد
برای برازجان زیبا و دشتستان بزرگ و مردم فرهیخه و
دوست داشتنیاش بهکار ببریم.

صنیعی فر یکی از مالکان باشگاه نساجی که هم اکنون در خارج
از کشور بسر می برد در روزهای آتی و در نشست با دیگر مالک
باشگاه سرمربی جدید تیم را معرفی خواهد کرد که به نظر می
رسد مربی مد نظر مهدی تارتار باشد.
باشگاه نساجی فصل گذشته و در میانه های راه و بعد از جدایی
جواد نکونام هم با مهدی تارتار نشست داشت اما سرمربی وقت
پارس جنوبی به دلیل تعهد اخالقی که به این باشگاه داشت،
تصمیم گرفت به حضور خود در پارس جنوبی ادامه دهد .با
وجود اینکه به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از باشگاه پارس
جنوبی می توانست قرارداد خود را یکطرفه فسخ کند و راهی
تیم نساجی شود.
البته گزینه های دیگری هم برای حضور در نساجی مطرح هستند
که می توان به رضا مهاجری و محمود فکری اشاره کرد .رضا
مهاجری فصل گذشته به همراه ماشین سازی در رده سیزدهم
جدول ایستاد و محمود فکری هم در تیم های شاهین شهرداری
بوشهر و سرخپوشان پاکدشت مربیگری کرد که از هر دو تیم
جدا شد .هر چند شاهین شهرداری بوشهر بعد از جدایی محمود
فکری به همراه عبداهلل ویسی به لیگ برتر صعود کرد.
مهدی تارتار که سه فصل گذشته را به همراه پارس جنوبی سپری
کرد مربیگری در تیم های شمالی را هم در کارنامه دارد .او در
لیگ برتر و بعد از جدایی ابراهیم قاسمپور از تیم داماش گیالن
عهده دار هدایت این تیم شد و به همراه این تیم در لیگ برتر
هفتم شد که بهترین نتیجه تیم داماش گیالن در لیگ برتر بود.
به خصوص که مهدی تارتار زمانی سرمربی این تیم شد که با
دستگیری مالک باشگاه تزریق بودجه به تیم قطع شد.
حضور در لیگ برتر
نساجی در اولین فصل
نکونام سپری کرد
نیم فصل را با جواد
جاللی .خبرهای
و نیم فصل را با مجید
حکایت از این دارد
رسیده از قائمشهر
را قرار است به
که تیم تمرینات خود
قائمشهربرگرداند.

گزارش:نامجوزحمتکش

اولین دوره مسابقات فوتوالی شهر بوشهر
برگزار می شود

در چند سال اخیر فعالیت تیمهای ورزشی در بردخون
گسترش بیشتری داشته و رشتههای مختلفی به فعالیت
مشغول هستند و شاهد مسابقات و تمرینات هستیم اما
این فعالیتها در مردان است و بانوان از این فرصتها
بیبهرههستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان دیر ،ورزش و
حرکات منظم بدنی عالوه بر سالمت جسم بر سالمت
روحی و روانی و اجتماعی فرد ،آثار زیادی دارد و در
سازگاری فرد در جامعه و شخصیت او مؤثر است .ورزش
در درمان بیماریهایی نظیر افسردگی و نیز بر حافظه تآثیر
میگذارد .ورزش برای جوانان تکیهگاهی امن به حساب
میآید تا در پناه آن به نهایت رشد و کمال مطلوب انسانی
برسند.
ورزش برای تمام افراد جامعه ضرورت دارد و ورزش
نکردن موجب افزایش بیماریها ،تنشهای عصبی،
اجتماعی و اختالالت ارتباطی بین افراد میشود و
هزینههای هنگفتی بر کشور تحمیل میکند که با پیشگیری
و توسعه فعالیتهای ورزشی میتوان ضمن کاهش
هزینهها ،سالمت افراد جامعه را تضمین میکند.
زنان به عنوان نیمی از جامعه و مدیر خانه و مسؤول نظم و
تربیت کودکان خود ،برای حفظ نشاط ،شادابی و سالمتی،
به حرکات ورزشی نیاز ضروری دارند و نداشتن تحرک
کافی و عدمفعالیت مناسب بدنی ،دستگاههای بدن را دچار

اشکال میکند و این اشکال با احساس ضعف و تبدیل آن
به بیماریهای مختلف همراه است.
زوم اهمیت دادن به ورزش بانوان
ورزش بانوان به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند مهمتر از
مردان است زیرا زنان به دلیل مادری در جامعه سهم بزرگی
دارند و با ورزش برای انجام وظایف مادری آماده میشوند
و نسلی سالم و فعال را میسازند که آینده کشور را به
دست میگیرند و اگر جامعه از زنان غافل شود زیانهای
جبرانناپذیری را شاهد خواهیم بود.
در چند سال اخیر فعالیت تیمهای ورزشی در بردخون
گسترش بیشتری داشته و رشتههای مختلفی به فعالیت
مشغول هستند و شاهد مسابقات و تمرینات هستیم اما این
فعالیتها در مردان است و بانوان از این فرصتها بیبهره
هستن .د
زنان به دلیل نداشتن فضای الزم قادر نیستند به فعالیتهای
ورزشی بپردازند و حضور در مراکز خصوصی و غیردولتی
نیز مشکالت و موانعی دارد که همه آنان در این فضاها
حضور پیدا نمیکنند و همین باعث رکود در ورزش بانوان
شده است.
تعدادی از زنان نارضایتی خود را در این زمینه ابراز داشتهاند
و خواستار توجه مسؤوالن و متولیان امر به جایگاه ورزش
بانوان در بردخون شدهاند و ورزش را موجب نشاط و

شادی و تضمین سالمتی در بین زنان برشمردهاند.
عدم برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان
افسانه شیبانی مربی و کارشناس ورزشی گفت :نداشتن
سالن ورزشی ویژه بانوان و عدم برگزاری مسابقات و
برنامههای ورزشی در رشتههایی مانند والیبال و فوتسال
باعث افسردگی و نگرانی بانوان در شهر و روستاهای
بردخون شده است.
کارمند بخشداری بردخون میگوید :با توجه به فصل
گرم سال و عالقمندان رشته شنا در منطقه ،هیچ استخر
سرپوشیدهای در بخش وجود ندارد و در حاشیه ساحل
دریا نیز فضا و مکانی برای شنای بانوان پیشبینی نشده
است .رضیه ناصریپوران افزود :برای برادران جامها و
مسابقات ورزشی تحت عناوین مختلف برگزار میشود اما
بانوان در این زمینه سهمی ندارند و هیچ مسابقهای برگزار
نمیشود .مدیر یکی از دبیرستانهای شهر بردخون نیز با
بیان اینکه فضای مناسبی برای پیادهروی بانوان وجود ندارد،
اظهار داشت :بانوان مجبورند در حاشیه خیابان و بلوار
پیادهروی کنند اما متاسفانه برخی مواقع مزاحمتهایی از
سوی راکبین موتورسوار پیش میآید و حتی خطر تصادف
نیز وجود دارد.
ندا ولی افزود :اگر دورههای آموزشی در زمینه ورزش و
داوری برای بانوان برگزار شود آنان دوست دارند در این

دورهها مشارکت داشته باشند و توان و استعداد خود را
نشاندهند.
عصمت علینژادیان معاون متوسطه اول نیز گفت :وسایل و
تجهیزات ورزشی توسط شهرداری در پارک قرار داده شده
اما تجمع و حضور افراد در پارک موجب شده که بانوان
نتوانند از این وسایل استفاده کنند.
احداث پارک ویژه بانوان ضروری است
یکی دیگر از بانوان فعال اجتماعی و عالقمند به ورزش
میگوید :در زمینه ورزش همگانی برای حضور خانمها
در جامعه محدودیتهایی وجود دارد که نیاز است در این
زمینه فرهنگسازی الزم صورت گیرد.
مریم بردستانی افزود :با توجه به کمبود فضا برای ورزش
و نداشتن امکانات برای بانوان پیشنهاد میشود که پارکی
ویژه بانوان در منطقه ایجاد شود و حداقل سالنی برای
فعالیتهای ورزشی زنان احداث شود.
به هر حال بانوان بردخونی دوست دارند به ورزش
بپردازند ،هرچند در شهر بردخون حداقل فضای
غیردولتی برای ورزش آنان فعالیت میکند اما روستاهای
بخش بردخون از داشتن حداقل فضا بویژه برای بانوان
بیبهره هستند که امیدواریم متولیان و دلسوزان این نیاز
واقعی مردم بردخون را ببینند و برای عملی شدن آن
تالش کنند.

باتوجه به برگزاری مسابقات فوتوالی ازسوی سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری بندربوشهر که با همکاری کمیته فوتوالی
استان برگزارخواهدشد رضا رضازاده رئیس اداره فرهنگی ورزشی
شهرداری بوشهر در مورد این مسابقات گفت :باتوجه به نوپا بودن
رشته جذاب فوتوالی باهمکاری کمیته فوتوالی استان یک دوره
مسابقات بین تیم های محالت بوشهر در اواخر خرداد ماه درزمین
ساحلیبرگزارخواهدشد.
رضازاده افزود :هدف ازبرگزاری این مسابقات را ایجاد شور ونشاط
اجتماعی و انگیزه ورزشی بین قشر جوان عنوان نمود.
پرویز عبدی پور سرپرست کمیته فوتوالی استان بوشهر درمورد این
مسابقات گفت :این دوره ازمسابقات باهمکاری سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری دراواخر خرداد ماه (  ۲۹الی ۳۱خرداد)
درورزشگاه زمین ساحلی روبروی هتل پرواز برگزار خواهد شد که
عالقه مندان می توانند تاپایان وقت اداری روز شنبه  ۲۵/۳/۹۸با ارتباط
با شماره  ۰۹۱۷۱۷۵۱۱۵۰آقای علی احمدی جهت ثبت نام اقدام
نمایند.ضمنا تیم ها شامل دونفر به همراه یک مربی یا سرپرست با
ارائه کپی کارت ملی و کارت بیمه ورزشی فوتوالی و باشرایط زیر می
تواننددراینمسابقاتحضوریابند:
مسابقات به صورت آزاد برگزار می گردد و شرایط سنی نداردتیمهامیبایستازپیراهنمتحدالشکلوترجیحاباشمارهاستفادهنمایندسرپرست یا مربی تیم های شرکت کننده الزاما باید درجلسه فنی وقرعه کشی که درروز قبل ازشروع مسابقات برگزار می شود شرکت
نمایند
به تیم های اول تاسوم کاپ و جایزه نقدی اهدا می شودتیم های شرکت کننده می بایست درپسوند نام تیم خود نام محلنیز درج نمایند.
عبدی پور در مورد جزئیات این رشته نوپا افزود :رشته فوتوالی
هماهنند والیبال ساحلی می باشد که با توپ فوتبال بازی می شود و
تعداد بازیکنان هر تیم  ۲نفرمی باشدو حداکثر می توانند  ۳ضربه به
توپ بزنند و درصورت برخورد توپ به زمین  ،امتیاز به تیم حریف
داده خواهدشد.
سرویس ها از پشت خط عرضی زمین زده خواهدشد و زننده مجاز
است ماسه ها را هنگام سرویس دریک جا جمع کند و توپ را از
روی تور عبور دهد.

صفحه ورزشی روزنامه پیام عسلویه

منتظر پیامها ،انتقادها ،و پیشنهادات شما خوانندگان

گرامی می باشد .سوژه ها و هرگونه اظهارنظر خود

را به شماره 09359866922

ارسال نمائید.

