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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دور برگشت
رقابت های والیبال

شیرازی -هفته اول دور برگشت رقابت های والیبال بانوان
استان از فردا در بجنورد آغاز می شود .مسئول برگزاری این
رقابت ها به خبرنگار ما افزود :این مسابقات با رقابت تیم های
انجمن کارگران و پایا نیروی شرق در سالن کارگران بجنورد

آغاز خواهد شد.مریم عطاران افــزود :قضاوت
این بازی را دردانه ایزانلو و الناز احدی با نظارت
مرضیه کمالیان انجام خواهند داد ولی بازی
دوم بین تیم های آلومینای جاجرم و شهرداری

5

شوقان در سالن شهدای شوقان انجام خواهد
شد.وی بیان کرد :ندا سلیمی و شهال حسینی
معصوم قضاوت و راحله سپهری نظارت این
دیدار را بر عهده خواهند داشت.

نه قهرمان دارید
نه ملی پوش
«مهرداد علی قارداشی» دبیر سابق فدراسیون
و از قهرمانان این رشته و رئیس انجمن پینگ
پنگ ناشنوایان ،بیش از دو سال است که ریاست
فدراسیون تنیس روی میز را بر عهده دارد.
او را با توجه به سابقه اش به راحتی می توان
عضو خانواده پینگ پنگ دانست ،خانواده ای که
هر چقدر تالش می کند باز هم جایگاه متفاوتی
در دنیا پیدا نمی کند ،جایگاهی که کشورهای
آسیای شرقی به راحتی در دست دارند ولی هم
قاره ای بودن هم تاثیری در این همنشینی نداشته
است و جایگاه مان در دنیا به هیچ وجه چشمگیر
نیست.
البته علی قــارداشــی دالیــل زیــادی بــرای عقب
ماندن از دنیا می آورد ،دالیلی مانند  6سال وقفه
در این فدراسیون که فرصت های زیادی به واسطه
اش از دست رفت.
این بار «مهرداد علی قارداشی» مهمان خراسان
شمالی شد تا در مجمع سالیانه هیئت تنیس روی
میز استان حضور پیدا و برای همکاری با استان
خراسان شمالی اعالم آمادگی کند.
این را رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفت
و گوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه «خراسان
شمالی» می گوید و بیان می کند :این استان
باسواد است و باید از این هوش بــرای ورزش و
پیشرفت پینگ پنگ استفاده کرد.
او از مجمع سالیانه می گوید و می افزاید :در
مجمع عملکرد فنی هیئت بــررســی شــد .من
امسال فرصت بازدید از امکانات پینگ پنگ را در
بجنورد نداشتم ولی سالنی که سال گذشته دیدم
کوچک است و واقعیتش این است که سالن پینگ
پنگ شهرهای دیگر بهتر از سالن بجنورد است،

کوهنوردی برای مقابله با
دیابت

دوی دانش آموزی

رشد  ۵۰درصدی بیمه شده های پینگ پنگ خراسان شمالی از میانگین فدراسیون بیشتر است
نسیم شیرازی

رویدادهای ورزشی

نجفیان -به مناسبت هفته ملی مقابله با دیابت
شــمــاری از عالقه مــنــدان بــه کــوهــنــوردی مسیر
ارتفاعات دهستان میالنلوی اسفراین در نزدیکی
سد بیدواز این شهرستان را در نوردیدند.
«علی طالبی» دبیر هیئت کوهنوردی دانشکده
عــلــوم پزشکی و خــدمــات بــهــداشــتــی ،درمــانــی
اسفراین با بیان این مطلب افزود 16 :کوهنورد
اسفراینی در آیین کوهنوردی حضور یافتند که
بــدون شک برنامه هــای کــوهــنــوردی ،دوچرخه
سواری و صعودهای ورزشی می تواند مقدمه ای
برای توسعه سالمتی و تندرستی باشد.

گفت و گو با رئیس فدراسیون درباره چشم انداز تنیس روی میز استان

منتها در همین سالن هم می شود کار کرد.علی
قارداشی بیان می کند :باید از امکانات آموزش
و پرورش و دستگاه های اجرایی استفاده شود؛
این ها متعلق به همین شهر و استان است ،همه
امکانات بــرای جــوان های این شهر است و من
خواهش می کنم همه کمک کنند تا برای فعالیت
ورزشی بدون فضا نباشند.
وی اظهار می کند :برای پیشرفت پینگ پنگ در
استان پیشنهاد دادم که حتما جلسات ماهانه
برگزار و کارهای کارشناسی انجام شود و فقط
با ارائه راهکارهای کارشناسی شده می توان این
مهم را رقم زد.
وی بیان می کند :اگر سال آینده عمری باشد و
به این استان بیایم گزارش پیشرفت تصمیم های
جلسه امسال را خواهم گرفت و به طور حتم تمام
تصمیم گیری ها را پیگیری خواهم کرد.
وی با اشاره به اهمیت استعدادیابی در استان ها
تصریح می کند :استعدادیابی داخل استان ها
انجام می شود ،برترین های استان ها به کشور
اعزام می شوند و ما هم در پایتخت ،به برترین ها
برنامه تمرینی می دهیم تا استعدادهای استان ها
را از دست ندهیم ،ولی این که استانی بتواند مانند
برادران «عالمیان» ورزشکار تربیت کند الزمه اش
این است که اول مربی خوبی داشته باشد.
وی ادامــه می دهــد :اگر در استان مربی خوب
نیست ،بگویند که از استان های دیگر و حتی
تهران مربی بفرستیم ،حتی اگــر نیاز به مربی
خارجی دارنــد ما اعــام آمادگی کردیم که می
فرستیم ،ولی باید یک مقدار هزینه شود.
وی بیان می کند :من بارها گفته ام قهرمان
پـــروری خیلی کــار پیچیده ،مشکل و دور از
دسترسی نیست .یک ورزشکار حرفه ای باید

ورزش

روزی  8ساعت تمرین کند .همین ب ــرادران
عالمیان روزی  10ساعت تمرین می کنند،
 4ساعت صبح 6 ،ساعت هم عصر ،روزی یک
ساعت بدن سازی می کنند 8 ،کیلومتر می دوند
و زندگی شان را صرف ورزش حرفه ای کرده اند.
این گونه قهرمان تربیت می شود ،با روزی یک
ساعت و نیم تمرین هیچ فردی نمی تواند مانند
برادران عالمیان شود.
وی اظهار می کند :بدن سازی بسیار مهم است
که نباید از آن غافل شد ،در رشته تنیس روی میز
از تمرین های متنوع باید استفاده شود .تمرینی
هست به نام توپ زیاد که این گونه تمرین ها حتما
باید باشد و برنامه های تخصصی دنبال شود.
وی تصریح می کند :قهرمانان ،زندگی سختی
دارنــد و سخت تمرین می کنند ولــی بعد از آن
سالی  150میلیون تومان با باشگاه ها قرارداد
می بندند و زندگی شان تامین می شود ،حاال فکر
کنید آن هایی که مدال طالی المپیک را دارند
قطعا بیشتر از این ها زحمت می کشند.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید می کند:
باز هم می گویم ،قهرمان شدن مشکل است ولی
غیر قابل دسترس و محال نیست.
علی قارداشی اظهار می کند :در خراسان شمالی
باید کار بیشتری انجام شود ،جایگاهش در کشور
مشخص است ،ملی پوش ندارد ،قهرمان ندارد و
باید در بحث توسعه ای بیشتر تالش کند ولی در
زمینه آمار بیمه شده های ورزشی جزو استان های
برتر ماست 50 .درصد رشد در سال  95نسبت به
سال  94خوب است و از خیلی از استان ها و حتی
از میانگین فدراسیون جلوتر است.
وی بیان می کند :ما در فدراسیون در مجموع
 20درصــد رشــد داشتیم ،البته استانی مانند

چهارمحال و بختیاری صد در صد رشد دارد،
خراسان شمالی هم جزو  4استان برتر کشور از
حیث آمار بیمه شده هاست ولی در بعد قهرمانی
باید تالش کند.
وی تصریح می کند :مسابقات قهرمانی کشور را
در رده های سنی نونهاالن ،نوجوانان و جوانان
برگزار می کنیم ولی در رده سنی بزرگ ساالن
چــون خیلی برنامه تمرینی دارنــد نمی توانیم
برگزار کنیم .مثال برادران عالمیان االن در سوئد
هستند ،از سوئد با مربی شان به اسپانیا می روند،
بعد لیگ برترمان شروع می شود.
وی با اشــاره به این که خراسان شمالی میزبان
رقابت های قهرمانی کشور دختران شده بود تا
آغازی برای رقابت های قهرمانی کشور باشد ،می
گوید :در خدمت استان شما هستیم .راهکارهایی
را ما ارائه دادیم و راهکارهایی را هم دوستان
ارائه دادند .واقعیتش این است که موقعیت استان
شما خیلی خوب است و اگر عوامل مختلف دست
به دست هم بدهند می توان مربی و ورزشکار آورد
و می شود در این استان فعالیت کرد و قهرمان
پروری داشت.
از او درباره برنامه های فدراسیون برای حضور
قدرتمندتر در رقابت های جهانی و المپیک می
پرسم که بیان می کند :کشورهای چین ،ژاپن،
کره شمالی و جنوبی ،هنگ کنگ ،سنگاپور
و دیگر تیم های شرق آسیا قهرمان جهان
و المپیک هستند ،مدال های المپیک
ریو را هم همین ها درو کردند و
اجــازه نفس کشیدن به بقیه
کشورها و قــاره ها را نمی
دهند.
وی یـــــادآور مــی شــود:

اگر نیاز به
مربی خارجی
دارند ما
اعالم آمادگی
کردیم که
میفرستیم،
ولی باید یک
مقدار هزینه
شود

مانند استان شما که برای حضور در تیم ملی
تالش می کند ،برای مطرح شدن در جهان،
کار مشکلی را در پیش رو داریم ولی نشدنی
نیست .ما نسلی مانند نوشاد عالمیان را داریم،
با این که از همه بچه ها یک سر و گردن باالتر
است ولی نفر شصت و سوم دنیاست.
وی ادامــه می دهد :معتقدیم افــرادی که می
خواهیم سرمایه گ ــذاری و تربیت کنیم ،پا
جای پای این ها و حتی فراتر باید بگذارند
و در این میان ورزشکاران باید بیشتر تالش
کنند ،امکانات حرفه ای در کشور هست،
دستمزدهایی که در لیگ می دهند برای
ورزشکار خوب است و کفایت می کند.
امکانات اردوی ــی را فراهم کردیم ولــی باید
ورزشــکــاران در مسابقات بین المللی بیشتر
شرکت کنند ،یارهای تمرینی از تیم ملی کره
شمالی که آوردیــم باید مدت ماندن شان را
بیشتر کنیم تا به هدف نزدیک تر شویم.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان
می کند :واقعیتش این است که برای پینگ
پنگ وقفه  6ساله افتاد و هر چه برنامه ریزی
کرده بودیم این وقفه خیلی به آن ضربه زد و
باید بیشتر تالش کنیم تا آن عقب ماندگی را
جبران کنیم.وی ادامــه می دهد :بانوان هم
کارهایی در رده سنی پایه انجام دادنــد که
«پریناز حاجیلو» مقام سوم تورنمنت اروپا را
به دست آورد و مدال ارزشمندی
برای ما بود.
وی باز هم بر تالش همگانی
برای پیشرفت این رشته در
استان ها و فدراسیون تاکید
می کند.

شماری از دانش آمــوزان بسیجی اسفراینی مسیر
میدان شهدا (الله ها) تا گلزار شهدای این شهرستان
را دویدند.
«سجاد زمانی» مدیر بسیج دانش آموزی اسفراین
با اشــاره به این که این آیین با هدف تجدید میثاق
با آرمان های شهدا و گلباران گلزار شهدا و تکریم
شهدای معلم و دانش آموز برگزار شد ،افزود :در این
آیین  59دانش آموز اسفراینی این مسیر را به یاد 59
شهید دانش آموز دویدند.

رقابت پینگ پنگ بازان
رقابت پینگ پنگ بازان اسفراینی با معرفی برترین
ها به کار خود پایان داد.رئیس هیئت تنیس روی
میز اسفراین با اعالم این مطلب در گفتگو با خبرنگار
ما افــزود 24 :پینگ پنگ باز در سالن تنیس روی
میز بعثت این شهرستان رقابت کردند که در نهایت
«حمید محمدی» صاحب عنوان نخست شد« .هادی
سودمند» اضافه کرد« :مصطفی محمدی وحید» و
«علی جوان» هم صاحب عناوین دوم و سوم رقابت
های تنیس روی میز شدند.

«مغروری» داور لیگ دسته
یک فوتبال

شیرازی « -یوسف مغروری» امروز در لیگ دسته
یک فوتبال کشور قضاوت می کند.به گــزارش
خبرنگار ما ،مغروری در هفته سیزدهم لیگ دسته
یک فوتبال کشور بازی تیم های اکسین البرز و
فجر سپاسی شیراز را در ورزشگاه انقالب کرج
سوت می زند.

