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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

داوری در لیگ برتر
امیدها

یک تیم داوری از استان امروز در لیگ برتر امید کشور قضاوت می کند.مسئول
روابط عمومی هیئت فوتبال شیروان گفت :طبق ابالغ کمیته داوران فدراسیون
فوتبال تیم داوری از استان یک بازی لیگ برتر فوتبال امید کشور را قضاوت
خواهد کرد«.امید شاکری» افزود :در این بازی که بین تیم های «خونه به خونه

بابل» و «تراکتور سازی تبریز» به میزبانی بابل برگزار
خواهد شد «محمد حسین اسفندیاری» از گرمه به
عنوان داور اول و «سبحان باقری» و «علی غزلی» به
ترتیب از شیروان و گرمه به عنوان کمک داور قضاوت

بازی را بر عهده خواهند داشت .به گزارش خبرنگار
ما،داوران فوتبال و فوتسال استان طی یک سال اخیر
ابالغ های بسیاری را از فدراسیون از آن خود و بازی
های بزرگی را قضاوت کرده اند.

پرونده حضور ورزشکاران هم استانی در آوردگاه های بزرگ

همگام تا اندونزی
شیرازی
تا بازی های آسیایی جاکارتا در اندونزی چیزی
حدود  7ماه باقی مانده است ،شاید به جاکارتا
نرسیم ،یا کم برسیم ،یا آن طور که شایسته ورزش
استان است نباشد ،ولی این مسابقه با حضور چند
ورزشکار استان هم می تواند شروع خوبی باشد
بــرای خراسان شمالی؛ استانی که ورزشکاران
امید المپیکی مانند «امیر حسین محمدی» در
کشتی و «محمد محمدی بریمانلو» در جودو را
بــرای المپیک  2016داشــت ولــی فرصت را از
دست داد.
شاید مجبور باشیم برای همیشه حسرت حضور
امیر حسین کشتی مان را در المپیک بر دل داشته
باشیم؛ امیر حسینی که تا آستانه المپیک هم رفت
ولی شاید زورش به مصلحت اندیشی نرسید و
مسئوالن وقت هم هیچ حمایتی از او نداشتند.
هنوز در حافظه تاریخ ورزش استان مانده است،
زمانی را که تمام کشتی گیران حاضر در اردوی
تیم ملی اعزامی به المپیک دو سال پیش مهمان
ویژه داشتند به جز «امیر حسین» خراسان شمالی.
حاال ورزشکاران استان تالش و تمرین می کنند،
صبورانه منتظر فرصتی بــرای ثابت کــردن خود
هستند ،ورزشکارانی که دغدغه های شان یکی،
دوتــا نیست و با تمام ایــن ها پــای عشق شــان به
ورزش ایستاده اند ،ورزشکارانی که یادگرفته اند
کم توقع باشند.
حاال شاید جاکارتا را از دست بدهیم ،شاید برای
المپیک  2020هم حسرت بــودن نام خراسان
شمالی را داشته باشیم ولی باید از همین حاال
بــرای بــازی ها و المپیک بعدی پــای ایــن ورزش
ایستاد؛ ورزشی که می تواند نام استان را نه تنها
در ایران بلکه در دنیا مطرح کند.
دبیر هیئت بوکس استان می گوید :در رشته
بوکس ما جزو هیئت هایی هستیم که تا چند سال
پیش در کشور رتبه های  27و  28را داشتیم که
با فعالیت های پلکانی که داشتیم سال  94به رده

هشتم رسیدیم و سال  95به رتبه دوازدهم رضایت
دادیم.
عباس آبادی می افزاید :در رشته بوکس شرایط
حضور در بــازی های بــرون مــرزی خیلی پیچیده
است .در رقابت های قهرمانی کشور مسابقه های
بسیار سنگینی هست تا نفر اول به اردوی تیم ملی
برود ،دوبــاره در تیم ملی باید بجنگد تا بتواند به
مسابقات برون مرزی تیم ملی برسد و با حضور در
بازی های برون مرزی امتیاز حضور در مسابقات
آسیایی و المپیک را به دست آورد.
وی بیان می کند :تا االن جلسه ای با مسئوالن
اســتــانــی بـــرای ورزشـــکـــاران مــان یــا بــه صــورت
تخصصی بــرای بوکس نداشتیم که امــیــدوارم با
آمدن رئیس جدید هیئت این اتفاق بیفتد.
وی اضافه می کند :در حال حاضر متاسفانه در
بوکس ورزشکاری برای حضور در رقابت های مهم
جاکارتا نداریم ولی دو نفر از جوانان مان در اردوی
تیم ملی ،از امیدهای مان برای پوشیدن پیراهن
تیم ملی هستند.
وی تصریح می کند :هر کاری برنامه ریزی الزم
دارد و مسئوالن ورزش استان ما مدتی است با
برگزاری جلسه برای گرفتن بودجه قدم هایشان را
برداشته اند تا از لحاظ مالی به ورزش کمک شود.
وی بیان می کند :در استان های دیگر ورزشکار
تیم ملی وقتی وارد استانش می شود ،مسئوالن
ورزش او را به مالقات استاندار و مسئوالن می
برند و به او هدیه داده می شود و از تمام جهات از
او حمایت می کنند تا با روحیه ای خوب و خیالی
راحت به اردوی تیم ملی برگردد ولی در استان ما
متاسفانه این گونه نیست.
ورزشکاران ما حمایت نمی شوند و باید پول قرض
بگیریم تا ورزشکارمان را به اردوی تیم ملی که
دعوت شده اند بفرستیم و وقتی برمی گردند باز
تمام فعالیت و فکر و ذکرمان می رود سمت قرض
گرفتن پول برای اعزام مجدد ورزشکاران به اردوی
تیم ملی.
عباس آبادی یادآور می شود :قهرمانان برای هزینه

زندگی و اشتغال و آینده خود دغدغه دارند و این
گونه نمی توان از آن ها انتظاری داشت.
وی تــصــریــح م ــی کــنــد :امــــیــــدوارم مشکالت
ورزشکاران قهرمان یا امید قهرمانی حل شود تا
بتوانند به راحتی به قهرمانی فکر کنند.
وی یـــادآور می شــود :به نظر من ایــن مسئله به
فدراسیون هم مربوط می شــود .فدراسیون با
بــرگــزاری مسابقات انتخابی و اردوه ــای خوب،
بوکسورهای تیم ملی را باید برای آوردگــاه های
بزرگ آماده کند و این فرصت را به تمام نخبه های
بوکس ایران بدهد تا بتوانند امتیاز ورود به رقابت
های بزرگ را کسب کنند.
وی بیان می کند :فدراسیون به خاطر نداشتن
بودجه نتوانست یک بوکسور از ایران را که امید
المپیک بود به رقابت های جهانی آلمان اعزام
کند و تنها فرصت حضور بوکس در المپیک را از
دست دادیم .متاسفانه با این اوضاع راهی برای
مسابقات آسیایی و المپیک نیست.
وی ادامـــه مــی دهـــد :ام ــی ــدوارم بــا قــوی شدن
فــدراســیــون هــا و تــوجــه مــســئــوالن اســتــان به
ورزشکاران بتوانیم جامعه پویای ورزشی داشته
باشیم.
رئیس هیئت بسکتبال استان نیز می گوید :هر
ورزشــکــاری آرزوی این را دارد که در مسابقات
آسیایی و المپیک شرکت کند ولی بسکتبال در
ایــران بسیار پررونق و پررنگ اســت و بازیکنان
قدرتمندی در کشور وجود دارنــد که باید تالش
کنند به این افتخار دست پیدا کنند.
غفوریان می افزاید :به جرئت می توانم بگویم راه
بسیار دشواری است و باید تالش و فعالیت های
خیلی زیادی انجام شود تا بتوانیم به این مسابقات
راه پیدا کنیم ،البته دور از دسترس نیست و هر
ورزشکاری با تالش می تواند به این سطح برسد.
مــا مسئوالن هــم تعیین کننده هستیم و باید
ورزشکاران مورد حمایت مسئوالن قرار گیرند تا با
انرژی که از این سمت می گیرند بتوانند حرکت
کنند.وی اظهارمی کند :در برنامه کاری جلساتی

ورزش

۵

رویدادهای ورزشی

مسابقات اسنوکر
نخستین دوره مسابقات اسنوکر ویژه باشگاه بیلیارد
هشت با حضور فعال  17بازیکن اسفراینی برگزار
شد«.مهدی بهمنیار» سرپرست اداره ورزش و
جوانان اسفراین با اشاره به این که این رقابت ها به
صورت تک حذفی به میزبانی باشگاه بیلیارد هشت
برگزار شد ،افزود« :مهران زارعی»« ،دانیال ارحمی»
و «رضــا نــوری» پس از رویــارویــی با رقبای خویش
صاحب عناوین برتر اسنوکر شدند.

در اسفراین برگزار می شود؛

رقابت های آمادگی
جسمانی بانوان

قهرمانان برای
هزینه زندگی
و اشتغال و
آینده خود
دغدغه دارند
و این گونه
نمی توان از
آن ها انتظاری
داشت

با حضور تمام ورزشــکــاران بسکتبال برگزار
می کنیم تا بتوانیم از پیشنهادهای شان برای
رشد و پیشرفت خود بازیکنان استفاده کنیم و
چنین جلسه ای در هفته آینده با ورزشکاران
خواهیم داشت.
رئیس هیئت تــیــرانــدازی بــا کمان بجنورد
نــیــز مــی گــویــد :اولــیــن گـــام بــــرای حضور
ورزشــکــاران اســتــان در بــازی هــای آسیایی
شناسایی ورزشکاران مستعد در رشته های
ورزشی مختلف است ،به معنای دقیق تر باید
شناسنامه قهرمانی برای ورزشکاران مستعد
استان وجود داشته باشد چرا که اولین قدم
بــرای برنامه ریــزی داشتن اطــاعــات و آمار
دقیق است.حکمت شیردل می افزاید :مرحله
بعدی تحقق حضور ورزشــکــاران در رقابت
های منطقه ای و جهانی و داشتن طرح های
حمایتی از قهرمانان است؛ طرح های حمایتی
کوتاه و بلند مدت که شامل حمایت های مالی
و ابــزاری است و الزمه موفقیت در این مسیر
داشتن حداقل امکانات است.
وی تصریح می کند :بخش دیگری از برنامه ها
به هیئت های ورزشی باز می گردد .این هیئت
ها باید مطالبه گر و به طور مداوم پیگیر حضور
قهرمانان خود در برنامه های ملی باشند تا
توانمندی های استان شناسایی شوند.
وی ادامه می دهد :یک طرح حمایتی هم باید
برای مربیان وجود داشته باشد تا نیاز آموزشی

استان توسط مربیان با درجات مختلف محقق
شود و مشکل آمــوزش بــرای توانمندی های
استان وجود نداشته باشد ،راه رسیدن به بازی
های آسیایی دشوار و طوالنی اما شدنی است؛
مهم داشتن برنامه ای منسجم در کنار حمایت
های الزم است.
وی بیان می کند :رشته تیراندازی با کمان
یکی از رشته هایی است که ظرفیت قهرمان
پروری را دارد و سند آن وجود تیراندازهایی
موفق در رقابت هــای کشوری و منطقه ای
است و به نظر من باید از ظرفیت های موجود
برای رسیدن به قله موفقیت بهره برداری الزم
را انجام داد.
وی بیان می کند :چگونگی حضور بازیکنان
در رقابت های آسیایی از دیدگاه منطقی باید
بررسی شود ،برنامه ریزی ها باید کامال جهت
دار و هدفمند باشند و اعتبارات قهرمانی نیز به
همین شکل صرف برنامه های هدفمند شود تا
احتمال حضور ورزشکاران برتر در بازی های
آسیایی را بیشتر کند.
این که اعتبارات انــدک استان ،به همه رشته
های ورزشی اختصاص پیدا کند ،عمال سودی
ندارد ،باید بعضی از رشته ها را جدی تر دید و
بیشتر سرمایه گذاری کرد و البته این حرف به
این معنا نیست که از دیگر رشته های ورزشی
چشم پوشید ،بحث اصلی میزان توجه است اگر
می خواهیم آینده ای در این رشته داشته باشیم.

رقابت های آمادگی جسمانی بانوان در اسفراین
برگزار می شود«.زهرا مالیی» معاون اداره ورزش
و جوانان اسفراین با اعالم این مطلب در گفت و گو
با خبرنگار ما افزود :رقابت های آمادگی جسمانی
در  7وزن با حضور باشگاه هــای ورزشــی فعال
بخش بانوان برگزار خواهد شد.وی با اشاره به این
که این رقابت ها در  7رده سنی -29 ،20-24
 45-49 ،40-44 ،35-39 ،30-34 ،25و
 50سال به باال برگزار خواهد شد ،افزود :سالن
ورزشــی شهیدان مصرزاده میزبان رقابت های
آمادگی جسمانی بانوان خواهد بود که در آستانه
دهه فجر انقالب اسالمی ،پنجم بهمن ماه ،برگزار
می شود.

پینگ پنگ برای دهه فجر
عوض زاده -یک دوره مسابقه پینگ پنگ آزاد،
گرامی داشت دهه مبارک فجر در شیروان برگزار
شد.رئیس هیئت تنیس روی میز شیروان گفت:
این رقابت ها به صورت حذفی و گروهی (جدول
آسیایی) ،به مدت یک روز در سالن اختصاصی
پینگ پنگ شیروان برگزار شد.
ارشــادی فر افــزود :مهدی قدیری و سید موسی
سیدی به عناوین اول و دوم دست یافتند و علی
اکبر ا ...وردی زاده و قربان قاسم زاده به صورت
مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

