رویدادهای ورزشی

در گفت و گو با نایب رئیس هیئت کاراته مطرح شد:

اولتیماتومبه
مربیان غیر فعال
نسیم شیرازی

محال اســت در بجنورد باشی و صحبت از
کاراته بشود و عالقه مند به این رشته باشی و
نام «آزاده دهقانیان» بیاید و ندانی کیست و
چه می کند.
«دهقانیان» از همان عاشقان ورزش و کاراته
است که به معنای واقعی از کودکی تاکنون در
این رشته خون دل ها خورده و باعث زنده نگه
داشتن این رشته در بخش بانوان شده است.
گرچه بعد از او مربیان و ورزشــکــاران خیلی
خوبی وارد این رشته شدند ولی هنوز آزاده
دهقانیان تکرار نشده است .آزاده ای که این
روزها با انگیزه تر از چند سال قبل در سمت
نایب رئیسی هیئت فعالیت می کند و دغدغه
اش رشد کاراته و ارتقای کار مربیان است.
او که این روزهــا مشغول برگزاری مسابقات
جام رمضان و البته اردوهای تمرینی دختران
کاراته است ،می گوید :مسابقات جام رمضان
به صورت دوره ای در نظر گرفته شده است
که هفته اول آن برگزار شد و هفته دوم آن 31
خرداد ماه برگزار می شود.
وی دربــاره ایــن وقفه طوالنی می افزاید:
تیم ها فرصت تمرین بیشتر پیدا می کنند
و چون مسابقات خانم ها صبح برگزار می
شود و روزه هستند برای شان مسابقه حرفه
ای سخت است که البته در کنار آن آمدن
ورزشــکــاران از شهرستان هــای استان را
اضافه کنید که بالطبع برای آن ها سخت تر

قهرمانی ستارگان
در جام رمضان

است و به همین دلیل ادامه اش را بالفاصله
بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می کنیم.
دهقانیان می افزاید 6 :تیم از شهرستان های
اسفراین ،شیروان و بجنورد به صورت دوره ای
در سالن کاراته بجنورد با یکدیگر در رده های
سنی نونهاالن ،نوجوانان و جوانان رقابت می
کنند.
وی تصریح می کند :این دفعه مسابقه را در
رده های سنی پایه برگزار کردیم تا بچه ها
انگیزه بیشتری برای حضور داشته باشند.
وی یــــادآور مــی شـــود :نکته جــالــب در این
مسابقات این بود که بعضی از باشگاه ها که
نفرات شــان بــرای یک تیم کم بــود ،مربیان
شــاگــردهــای شــان را بــه هــم قــرض دادنـــد و
مسابقه دلنشین تر و سالم تر و البته با حس
رقابت بسیار باال برگزار شد.
وی اظهار می کند :در این ماه و البته طی
سال به هیچ وجه از اردوهای تمرینی غافل
نمی شویم و با هدف شرکت در مسابقات
قهرمانی کشور که بهتر و قوی تر ظاهر
شویم این مسابقات را برگزار می
کنیم.
دهقانیان خاطرنشان می
کــنــد :امـــیـــدوارم بتوانیم
مــیــزبــان اردوهـــــــای تیم
ملی باشیم ،قولش را از
فدراسیون گرفته ایم که
تابستان میزبان یکی از
اردوهای تیم ملی باشیم

ورزش
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فرخی و رحمانی مدرسان فدراسیون
شیرازی  -فاطمه فرخی و رضا رحمانی از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان مدرسان آمادگی جسمانی داوران
معرفی شدند.به گزارش خبرنگار ما ،این دو مدرس که چندی پیش در کالس مدرسان آمادگی جسمانی داوران
در شهر زنجان شرکت کرده بودند توانستند مجوز تمرین و آماده سازی و همچنین گرفتن تست های آمادگی
جسمانی داوران را از سوی فدراسیون به دست آورند.

والیبال در بجنورد و جاجرم

بچه ها در
رقابت های لیگ
قوی می شوند
ولیمتاسفانه
به خاطر نبودن
بودجه از لیگ
محرومند

شیرازی  -تیم «ستارگان بجنورد» در رقابت های
فوتسال جام رمضان رده سنی جوانان عنوان قهرمانی
را از آن خود کرد.
مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان گفت :تیم
ستارگان بجنورد با مربیگری مرتضی باباخانی در بازی
فینال تیم حسین آبــاد شیروان را  4بر صفر شکست
داد و قهرمان شد.محسن خاصی افزود :در رده سنی
نوجوانان نیز تیم طالیی پوشان اترک  6بر  2مغلوب تیم

تا ورزشکاران ما هم بتوانند در این اردو حضور
داشته باشند و این انگیزه ای برای بچه ها می
شود.
وی اضــافــه مــی کند :زمــانــی کــاراتــه بانوان
نیروهای قدرتمندی داشت که با عشق به این
رشته وارد می شدند ولی االن متاسفانه همه
چیز پولی شده است ،وقتی مربیان حمایت
نمی شوند ،بیمه نیستند و فرقی بین شهریه
مربیان درجــه سه تا یک نیست به طور حتم
انگیزه چه بخواهی ،چه نخواهی کم می شود.
وی تصریح می کند :اردوهایی که برگزار می
کنیم برای هنرجویان مان رایگان است ولی
موقع اعزام همه هزینه ها با کاراته کاهاست.
وی بیان می کند :در حال حاضر با قول هایی
که مدیر کل ورزش و جوانان استان داده و
پیگیری هایی که رئیس هیئت کاراته استان
انجام می دهد ،بچه ها با انگیزه تر تمرین می
کنند.
وی ادامه می دهد :مدیر کل ورزش و جوانان
استان گفته برنامه بدهید تا بر اســاس آن
منابع مالی در اختیارتان گذاشته شــود و
همین باعث شده انگیزه ما برای کار کردن
بیشتر شود.
دهقانیان تصریح می کند :بچه ها در
رقــابــت هــای لیگ قــوی مــی شوند ولی
متاسفانه به خاطر نبودن بودجه از لیگ
محرومند و خــانــواده هــا آن قــدر نمی
توانند برای اعــزام ها کمک کنند و به
همین دلــیــل حتی مــربــیــان هــم بی

شوقان شد و تیم حسین آباد شیروان  3بر یک تیم پدیده
ماهان بجنورد را شکست داد.
وی بیان کرد :در شب ششم مسابقات فوتسال کارگران
تیم آب منطقه ای  10بر  2تیم آب و فاضالب روستایی
را در هم کوبید و تیم های پتروشیمی و علوم پزشکی
به تساوی یک بر یک رضایت دادند.وی اظهارکرد :تیم
اداره کل آموزش و پرورش  5بر صفر تیم بانک قوامین
را شکست داد و تیم های شهرک صنعتی و یگان ویژه

انگیزه شده بودند ولی امیدواریم با حمایت
ها اتفاق های خوبی بیفتد.وی تصریح می
کند :داوران ما با خانم هدایتی خیلی خوب
کار می کنند و از آن جایی که کاراته المپیکی
شده و قوانین تغییر کــرده اســت ،کارگاه ها
و «اســتــاژ»هــای مختلفی بــرای به روز کردن
اطالعات داوران برگزار شده است.
وی که مدرس دوره های مربیگری نیز است
تصریح می کند :بعضی از مربیان تئوری های
ضعیفی دارند که امیدوارم روی آن کار کنند،
در واقع از تئوری های ضعیف سه دوره ای که
مدرس بودم ،ناراحت شدم ،متاسفانه بعضی از
مربیان نمی خواهند به روز باشند و این خیلی
بد است.
وی می گوید :انگار در زمینه مربیگری و داوری
کمیت مهم است و کیفیت اهمیتی ندارد.
وی یادآور می شود :احترام به پیش کسوت و
ورزش خیلی مهم است که باید بچه ها این نگاه
را یاد بگیرند.
دهقانیان می افزاید :در حال حاضر حدود
 16مربی فعال در استان داریم ولی امیدوارم
دامنه فعالیت شان را از آموزش بیشتر کنند
و شاگردان شان را به مسابقات هم بیاورند،
حدود  15داور فعال هم داریــم که به خاطر
نداشتن درآمد کم تر شرکت می کنند.
وی یادآور می شود :به مربیان فعال امتیاز می
دهیم و اگر فعال نباشند جلوی فعالیت شان را
می گیریم و امیدوارم درباره این تصمیم مورد
حمایت قرار بگیریم.

با تساوی دو بر دو به کار خود پایان دادنــد.وی یادآور
شد :در روز چهارم بازی های فوتسال جام رمضان تیم
جرگالن یک بر صفر تیم تولیدی فرزین را شکست داد و
تیم های خوشخواب بجنورد و پوشاک استایل این شهر
به تساوی یک بر یک رضایت دادند.وی اظهارکرد :تیم
آرد شریعت نیز  3بر یک تیم قهوه تلخ را شکست داد و
تیم آشپزخانه مهر  4بر  2تیم لوازم خانگی رسام را از
پیش رو برداشت.

شیرازی  -رقابت های والیبال بانوان به مناسبت ماه مبارک رمضان در بجنورد و جاجرم پیگیری شد.شهال
حسینی نایب رئیس هیئت والیبال بجنورد به خبرنگار ما گفت :در رقابت های بجنورد تیم طالی سفید  2بر صفر
تیم امیدهای آینده را از پیش رو برداشت و تیم های دانشگاه بجنورد ،طالی سفید دو و باشگاه کارگران با همین
نتیجه تیم های آریانا ،نوجوانان مدرن کارگران و نجابت را از پیش رو برداشتند.رئیس هیئت والیبال شهرستان
جاجرم نیز گفت :رقابت های والیبال بانوان با بازی تیم های هیئت والیبال گرمه و آتلیه رامرنگ پیگیری شد که
تیم رامرنگ دو بر صفر حریف خود را مغلوب کرد و در دیگر بازی تیم پایگاه حضرت زینب(س) با همین نتیجه از
سد تیم فرهنگیان گذشت.باکرم افزود :این مسابقات در سالن کارگران توسط هیئت والیبال با همکاری اداره
ورزش و جوانان و هیئت ورزش های کارگری و واحد تربیت بدنی آلومینا برگزار شد.

یک عکس  -یک واقعیت

1

یک دست مریزاد به انتقال برق

2

3

شیرازی – همه چیز از یک چاله شروع شد ،چاله عمیقی در باباموسی که در مسیر عبور کوهنوردان برای
انجام پروژه ای از سوی یک پیمانکار شرکت برق به یادگار مانده بود؛ یادگاری به قدمت دو ماه ،بدون حفاظ،
بدون هشدار و بدون خط چین.این ماجرا از جایی خطرناک تر شد و به چشم آمد که کوهنوردی های شبانه
بابا موسی شروع شد .آن هایی که احساس مسئولیت کردند این خبر را به گوش ما رساندند تا برویم سراغ
رئیس هیئت کوهنوردی استان که ابتدا از وجود این چاله بی خبر بود ولی از زمانی که متوجه شد پیگیری
کرد و سرنخ به بخش انتقال شرکت برق رسید.
با مهندس «مصدق» مدیر شرکت انتقال برق تماس گرفتیم و جویای احوال این چاله شدیم .مهندس صبور
و با حوصله به تمام سوال ها پاسخ داد و وعده داد پیمانکار را مجاب به نصب عالمت خطر و کشیدن حفاظ و
البته خط چین می کند و حتی برای مطمئن شدن از انجامش با پیمانکار سر چاله هم رفتند و دوباره با تماس
تلفنی قول داد تا عصر چهارشنبه ای که گذشت این چاله ایمن سازی شود.
آفتاب پنج شنبه طلوع کرد و ایمن سازی در حدی که در عکس وسط تماشا می کنید انجام شد ،پیمانکار به
گمانش با  4تکه نوار چسب و گذاشتن سنگ هایی برای نشان دادن مسیر به تمام خطرات احتمالی پایان می
دهد.در تمام طول شب چهارشنبه تا ابتدای روز پنج شنبه به فکر نوشتن مطلبی برای این وعده بی سرانجام
بودم که عکس سوم رسید.چاله پر شده بود ،نه حفاظی و نه نصب عالمت خطری ،هیچی! چاله به معنای
واقعی پر شده بود .ایمن سازی به تمام عیار انجام شده بود و برای این اتفاق پای مهندس مصدق مدیر بخش
انتقال برق در میان بود.او که وعده ایمن سازی داده بود به خاطر خلف وعده پیمانکار ش ،تیم اش دست
به کار شده بود و چاله را با مسئولیت خودش پر کرده بود .او صبح روز شنبه هم به دفتر روزنامه «خراسان
شمالی» آمد و گفت :با اطالع رسانی روزنامه خراسان شمالی خودم به سراغ چاله رفتم و اگر آن چاله پر نمی
شد به طورحتم اتفاق بدی در این کوهپیمایی های شبانه می افتاد و خوشبختانه توانستیم به موقع این ایمن
سازی را انجام دهیم.اوخندید و ادامه داد :هر چند حاال باید جواب پیمانکار را هم بدهیم ولی جان مردم برای
من و تیم مان بسیار مهم تر است و نمی توانستم بی تفاوت از کنار این موضوع بگذرم.

