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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سکوت ورزش راز و جرگالن
نجاهی
در این سال ها افتخارآفرینی ها و درخشش
ورزشکاران راز و جرگالن به پشتوانه ظرفیت
ورزشی که دارند رخ داده و در دو سال گذشته
تعداد هیئت های ورزشــی این شهرستان به
 ۲۱مورد افزایش یافته است.
اما چند ماه است که میزان برگزاری مسابقات
و برنامه های ورزشی در این شهرستان بسیار
کم شده و این موضوع نشانگر این است که در
تقابل نداشتن ها و ظرفیت ها ،محرومیت و
کمبود اعتبارات ورزشی ،ظرفیت ورزش راز و
جرگالن را به زانو درآورده است.
تــاش ورزشــکــاران کم بــرخــوردار ،مسئوالن
ورزشــی و مردم این منطقه با کمترین سرانه
ورزشی استان در این چند سال ورزش نیمه
جان راز و جرگالن را سر پا نگه داشته بود اما
حاال ورزش منطقه بی رمق شده است.
چند مــاه اســت که دیگر صــدای شیهه اسب
های ترکمن که تاخت در پیست غیر استاندارد
و نیمه کــاره را به جان می خریدند کمتر به
گوش می رسد و آلیش کاران محروم از سالن
ورزشی حتی روی خاک هم شال محکم نمی
کنند و والیبالیست ها و فوتبالیست ها هم از
مسابقه زیر تیغ آفتاب سوزان محرومند و هیئت
هــای ورزشــی ساکت انــد و نیمه جان .البته
در رابطه با زمینه سازی به منظور توسعه ورزش
شهرستان وعده مسئوالن در خصوص احداث
اولــیــن سالن جــرگــان عملی نشده و چند
کامیون ماسه و یک فونداسیون همه زوری
است که تاکنون پس از تخصیص  ۱۶۰میلیون
تومان اعتبار زده اند و تنها پیست اسب دوانی
شهرستان در باغلق بعد از  ۱۳سال  ۴۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
در این باره یکی از ورزشکاران راز و جرگالن
مــی گــویــد :در دو ســال گذشته هیئت های
ورزشــی به خوبی و با تکیه بر ظرفیت های

ورزش

۵

رویدادهای ورزشی

دوره مربیگری آمادگی جسمانی
نجفیان -معاون اداره ورزش و جوانان اسفراین از برگزاری دوره مربیگری آمادگی جسمانی در این شهرستان خبر
داد.زهرا مالیی با اشاره به برگزاری دوره مربیگری درجه  ۳آمادگی جسمانی برای بانوان به میزبانی سالن حجاب
خاطر نشان کرد ۲۹:بانوی ورزشکار زیر نظر صدری ،از مدرسان رسمی آمادگی جسمانی ،در این دوره شرکت کردند.

صعود به قله ها

ورزشی راز و جرگالن شکل گرفتند و برنامه ها
و مسابقات منظم در شهرستان برگزار می شد
اما در چند ماه اخیر هیئت های فعال تحرک
گذشته را ندارند.
پاینده اظهار می کند :با تالشی که اعضای
هــیــئــت هــا دارنــــد و شـــوق و اشــتــیــاقــی که
ورزشکاران نشان می دهند انتظار می رفت
رفته رفته هیئت ها رشد کنند و ورزش منطقه
توسعه یابد که متاسفانه این گونه نشده است
و در مقابل مشکالت که اکثر آن ها به مسائل
مالی بر می گردد کم آورده اند.
یکی دیگر از اهالی شهرستان می گوید :هیئت
های ورزشی شهرستان ظرفیت های سرشار
و استعدادهای قابل توجه منطقه هستند و تا
حــدودی کمبودها و نبود امکانات ورزشــی و
سالن را جبران کرده اند و سعی دارند در مسیر
تخصصی هر رشته ورزشــی قدم بردارند که

متاسفانه این روزها از فعالیت شان کاسته شده
است.وحیدی در ادامــه بــرگــزاری مسابقات
ورزشی را برای توسعه ورزش منطقه ضروری
می داند و اضافه می کند :باید تزریق اعتبارات
و حمایت از هیئت های ورزشی در دستور کار
قرار گیرد تا حداقل فعالیت ها و برنامه های
سابق را از طــرف هیئت هــا شاهد باشیم و
مسابقات ورزشی ،تنها دلخوشی ورزشکاران،
از آن ها دریغ نشود.
یکی از اعضای هیئت کوهنوردی شهرستان
هم مسائل مالی را از مهم ترین دغدغه های
هیئت ها می داند و اظهار می کند :در شور
و اشتیاق و پشتکار ورزشکاران منطقه شکی
نیست اما تعامل با مسئوالن ورزشی شهرستان
هــم مهم اســت و باید تعامل بــرقــرار باشد و
حمایت مالی انجام شود.الهامی تصریح می
کند :در رشته ورزشــی مانند کوهنوردی در

ابتدا با یک کوله پشتی و عصا می توان شروع
کرد ولی در ادامه برای فعالیت به صورت حرفه
ای نیاز به حمایت های مالی است.
رئیس اداره ورزش و جوانان راز و جرگالن هم
با اشاره به درخشش ورزشکاران راز و جرگالن
در رشــتــه هــای مختلف ورزشـــی مــی گوید:
به دلیل نبود اعتبار هیئت هــای ورزشــی تا
حدودی غیر فعال شده اند و مسابقات کمتری
برگزار می شود.
ن این که تالش مان این
وحید آتشکده با بیا 
است که با تامین اعتبار ،در رشته های مختلف
مسابقات ورزشــی برگزار کنیم ،تصریح می
کند :یکی از اصلی ترین مشکالت در هیئت
های ورزشی راز و جرگالن این است که برای
روسا و چارت هیئت ها نیروی تخصصی الزم را
نداریم تا در راستای رشد و شکوفایی رشته های
ورزشی حرکت کنند.
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آغاز رقابت هندبالیست ها؛ از امروز

آزمون ارتقای تکواندو

رقابت های هندبال جوانان کشور در بخش منطقه یک از امروز آغاز خواهد شد.سرپرست هیئت هندبال
استان به خبرنگار ما گفت :این مسابقات با حضور استان های خراسان رضوی ،سمنان ،گلستان و خراسان
شمالی با عنوان گرامی داشت یاد و خاطره شادروان سرابندی در سالن وحدت تربت جام برگزار می شود.
فاطمه مرزی افزود :این رقابت ها از امروز آغاز خواهد شد و تا  25شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

«مهدی آریان» رئیس هیئت تکواندوی استان به عنوان ممتحن آزمون ارتقای کمربند از سوی فدراسیون
معرفی شد.مسئول روابط عمومی هیئت تکواندوی استان گفت :آریان ممتحن آزمون کمربند مشکی دان سه
و دان  4است که این ارتقا به میزبانی مشهد برگزار شد.محمدی افزود :همچنین «سارا نودهی» به مربیگری
«حسن پور» مقام سوم کشوری رقابت های بسیج را از آن خود کرد.

کوهنوردان استان به قلل مختلف صعود کردند.مسئول روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
استان به خبرنگار ما گفت :اعضای باشگاه کوهنوردی هیئت جانبازان و معلوالن شهرستان شیروان به قله قاش
مستان در منطقه دنا صعود کردند.فریبا رضایی افزود :در این صعود  12کوهنورد به سرپرستی کریم فروتن
حضور داشتند.وی بیان کرد :حاتم ظفرنژاد و جواد قاسم پور کوهنوردان باشگاه آلپاین در برنامه ای نیمه
سنگین به قله آرارات ترکیه به ارتفاع  5137متر صعود کردند.

رقابت تیراندازان
تیراندازان استان با یکدیگر رقابت کردند.نایب رئیس هیئت تیراندازی استان به خبرنگار ما گفت :یک دوره مسابقه
قهرمانی تفنگ و تپانچه بادی استان با شرکت  36تیرانداز در بجنورد برگزار شد.بهاره مرتضوی افزود :در پایان این
مسابقات در تفنگ بادی  10متر بانوان مژگان خادمی ،طاهره خانزاده و سمیه نیکدل مقام های اول تا سوم را به دست
آوردند و در بخش آقایان امید محتسب ،حسین کالته و سعید رحمتی بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.وی بیان کرد:
در تپانچه بادی  10متر نیز در بخش بانوان رقیه یزدانی ،مریم مبشریان و سپیده نورمحمدی و در بخش آقایان مهدی
فرجی ،رضا کاظمی و محمد شیردل مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

مدال های رنگارنگ کاراته کاهای شیروانی
عوض زاده -تیم کاراته بانوان شیروان  13مدال رنگارنگ از مسابقات قهرمانی کشور سبک وادوکای به ارمغان آورد.
رئیس هیئت کاراته شیروان با بیان این مطلب افزود :در این رقابت ها که در سه بخش کومیته ،کاتا و کاتای تیمی برگزار
شد تیم شیروان که به نمایندگی از استان حضور داشت موفق شد توسط «فاطمه خوش اندام»« ،ساجده ابراهیمیان»
(کاتا) و «نازنین محمودی» مدال طال را از آن خود کند«.نسیم مهرپرور» با اشاره به این که «ساجده ابراهیمیان» موفق
شد یک نقره هم در کومیته به دست آورد ،تصریح کرد« :زینب تقی زاده» و «فاطمه شیرزاد» نیز دو مدال نقره کسب
کردند.نماینده سبک وادوکای استان خاطرنشان کرد« :یاسمن نادری»« ،بیتا عزیزی»« ،گلی تقی زاده»« ،عطیه
طالعی»« ،سبا علیزاده» و «زهرا گل محمدزاده» نیز مدال برنز این رقابت ها را از آن خود کردند.

خبر ورزشی
دعوت «گریوانی» به اردوی تیم ملی بسکتبال
«انیس گریوانی» به اردوی تیم ملی بسکتبال  3در  3برای رده سنی زیر  23سال دعوت
شد.رئیس هیئت بسکتبال استان به خبرنگار ما گفت :این اردوی آمادگی از  31شهریور
ماه آغاز خواهد شد و تا  4مهر ماه ادامه خواهد داشت که گریوانی از خراسان شمالی در این
اردو حاضر خواهد بود.مهدی غفوریان افزود :این اردو برای حضور در مسابقات جام جهانی
در کشور چین خواهد بود که  11بازیکن به اولین مرحله اردو فراخوانده شده اند و امیدواریم
این دختر بسکتبالی بتواند نظر مربیان تیم ملی را جلب کند و سکوی پرتابی برای حضور
بازیکنان استان در تیم های ملی باشد.وی بیان کرد :یک دوره کالس داوری درجه سه برای
بانوان عالقه مند به داوری بسکتبال برگزار می شود.وی ادامه داد :این کالس ها از  10تا 13
مهرماه در بجنورد برگزار می شود.وی اظهار کرد :با توجه به سهمیه محدود بهتر است عالقه
مندان به حضور در کالس از همین حاال برای ثبت نام اقدام کنند.

