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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سایه روشن ورزش استان
شیرازی
 26مهر آمد ،باز هم تقویم برای ورزش رقم
خــورد تا ســال جدید ورزشــی آغــاز شــود ،در
حالی که همیشه امیدها به شروع جدید سال
ورزشی است.
هر ســال با آمــدن همین  26مهر امیدواریم
مسئوالن نــگــاه ت ــازه تــری بــه ورزش داشته
باشند ،نگاهی فراتر از اوقــات فراغت ،فراتر
از ساعتی برای ورزش ،فراتر تا جایی که جزو
اولویت های یک استان محسوب شود.
استانی جــوان که اتفاق ًا جوانانش به ورزش
هم عالقه زیادی دارند .ولی هر سال که می
گذرد یاد همان جمله امسال دریغ از پارسال
می افتیم و نگاهی که انگار حاال حاالها قرار
نیست رنگ بگیرد؛ نگاه سیاه و سفیدی که
ورزش را فقط به شکل تفریح و گاهی مدال
می بیند؛ مدالی که به دست آوردنش وظیفه
ورزشــی هاست ولی بــرای انجام این وظیفه
هیچ حمایتی نمی شوند .حمایت هایی می
شوند البته فقط در حد حرف ،مانند تشکیل
شورای عالی ورزش استان!
انگار این  26مهر ماه هر سال باید بیاید تا ما
هر سال جدید ورزشی را با امید آغاز کنیم و
انتهایش...
البته که امسال ورزشــی ها با همان تــوان و
نیروی خــودشــان کم هم نگذاشتند ،کسب
مدال در چند ماه اخیر در بازی های آسیایی
و جهانی خبر امیدوار کننده ای بود برای ادامه
راهی که باید جدی تر گرفته شود .انگار تازه
باید بند کفش را محکم بست و قوی تر قدم
برداشت ،این هم برای ورزشکاران و هم برای
مسئوالن ورزشــی صدق می کند .اگر روزی
مسئوالن استان هم دست ورزش را بگیرند...
رئیس هیئت فوتبال استان می گوید :با وجود
امکانات سخت افــزاری خوبی که طی چند
سال گذشته برای برخی رشته ها فراهم شده
هنوز در این زمینه کمبودهای زیادی داریم و با
استانداردها ،حتی در حد کشوری هم فاصله
داریــم؛ به عنوان مثال در رشته فوتبال هنوز
شهرهایی مانند فاروج ،گرمه و راز فاقد زمین

چمن و سالن برای برگزاری مسابقات هستند.
«حسین جعفرزاده» می افزاید :زمین چمن
آشخانه و اسفراین کیفیت الزم را نــدارد و
بجنورد که مرکز استان است برای برگزاری
تــمــریــنــات و مــســابــقــات فــوتــســالــش سالن
اختصاصی ندارد.
وی بیان مــی کند :تشکیل ش ــورای ورزش
استان یکی از راه های کمک به ورزش است
که تاکنون انجام نشده هر چند که در جلسه
یک ماه گذشته استاندار بر برگزاری اش تاکید
کرد.
او ادامه می دهد :ورود صنایع بزرگ استان
به ورزش و حمایت از تیم های مطرحی که در
کشور فعالیت دارند می تواند به رشد ورزش
کمک کند.
وی اظهار می کند :هیئت فوتبال در تمام سال
برنامه هایش را به طور مــداوم و گسترده در
تمام رده های سنی برگزار می کند و هر هفته
مسابقات برای تمام گروه ها برگزار می شود
تا آمادگی بازیکنان همیشه باال باشد بنابراین
در چنین مناسبت هایی برنامه ای که در حال
اجراست به آن مناسبت اختصاص داده می
شود.
وی دربــاره نوع برنامه های شان توضیح می
دهد :هفته آینده لیگ برتر فوتبال استان در
رده سنی بزرگ ساالن برگزار می شود و هفته
پایانی اش هم هست و همین طور لیگ جوانان
استان ،لیگ نونهاالن فوتبال پسران و فوتسال
دختران با نام گرامی داشت هفته تربیت بدنی
برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان می کند :در رابطه با ورزش
استان هم طی یک سال گذشته به نظرم روند
رو به رشدی داشتیم ،البته با حضور «بهادری»
مدیرکل ورزش و جوانان که خــود از جنس
ورزش اســت و بــه مشکالت ورزش استان
اشــراف دارد غیر از ایــن رونــد هم انتظاری
نیست.
او اضافه می کند :در رشته ای که خــادم آن
هستم افــزایــش کمک هــای مالی اداره کل
ورزش بــه هیئت ،احـــداث دو زمــیــن چمن
مصنوعی در جاجرم و بجنورد ،حمایت از
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تیمهای ورزشی در کشور ،حضور مدیرکل در
جلسات هیئت های فوتبال در شهرستان ها
و آشنایی با مشکالت و دغدغه های فوتبال
شهرستان ها و مساعدت های او در راستای
رفع مشکالت از جمله اتفاق های خوب یک
ســال اخیر اســت کــه حــداقــل در دوره های
گذشته چنین مواردی نبوده است.
«جــعــفــرزاده» تصریح مــی کند :در خصوص
ورزش استان هم کسب مدال در بازی های
آسیایی بهترین اتفاق ممکن ورزشی بود.
دبیر هیئت دو و میدانی استان نیز می گوید:
استان ما به علت دور بودن از پایتخت نیازهای
فراوانی دارد که از جمله آن ها می تــوان به
اماکن ورزشی اشاره کرد ،همه می دانیم که
در ایــن زمینه ضعیف هستیم و ورزشــکــاران
گاهی مکانی برای تمرین هم ندارند.
علیرضا ریحانی می افزاید :نبود اماکن ورزشی
به خصوص در بعد استاندارد و پیشرفته باعث
می شــود از میزبانی تیم هــای بــزرگ کشور
محروم باشیم و میزبانی ها در حد رقابت های
منطقه ای و با سختی زیاد کشوری بماند.
وی بیان می کند :نبود مدیران ورزشــی در
رأس ورزش کشور ،نبود حامیان مالی قوی،
کمبود بودجه و پایین بودن سرانه ورزش از
دیگر مشکالتی است که فقط محدود به استان
ما نمی شود.
وی اظهار می کند :هیئت دو و میدانی به
مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات قهرمانی
استان را در دو بخش آقایان و بانوان برگزار
می کند و به این جهت این رقابت ها را انتخاب
کردیم که ورزشکاران با حداکثر آمادگی در
این مسابقات شرکت کنند.
وی تصریح می کند :واقعیتش این است که
با وجــود مدیرکل ورزش و جوانان خراسان
شمالی سالن هــای ورزشــی نسبت به سال
گذشته جدیدتر و همچنین دسترسی به آن ها
آسان تر شده است که از این اتفاق های یک
ساله خوب نمی توان گذشت.
رئیس هیئت بدمینتون استان نیز می گوید:
نیاز ورزش استان ،برنامه ریزی منظم و پایدار
بلند مدت و کوتاه مدت هم در هیئت ها و هم

ورزش

۵

رویدادهای ورزشی
برنامه های هفته تربیت بدنی

امروز؛ همایش بزرگ صبحگاهی

در ادارات ورزش استان و شهرستان هاست.
حمایت های معنوی ادارات ورزش استان هم
می تواند در روحیه خانواده ورزش تاثیرگذار
باشد .تاسیس شــورای ورزش استان برای
حمایت از ورزش هــای قهرمانی ،توجه به
ورزش قهرمانی در تمام ابعاد ،تعامل بیش
از پیش با ورزش دانش آموزی ،حمایت های
رسانه ای و پخش برنامه های ورزشی استان
از دیگر عوامل تاثیرگذار در رشد ورزش استان
است.
وثــوق می افزاید :هیئت بدمینتون در هفته
تربیت بدنی برنامه برگزاری مسابقات خیریه
بانوان در  20مهر و مسابقه پیش کسوتان آقا
را در  27مهر و مسابقه دوبل آزاد را در  4آبان و
همچنین مسابقه انفرادی بانوان را در  27مهر
ماه در شیروان و گرمه دارد.
وی ادامه می دهد :برای بدمینتون استقبال
خــوب و کسب مقام هــای کــشــوری در رده
های سنی پایه دختر و پسر و آموزش مربیان
و داوران و توسعه ورزش استان طی یک سال
گذشته قابل تشخیص اســت ،در رشته های
دیگر هم حتم ًا تغییراتی ایجاد شده است که
شاید هنوز آن تغییرات قابل لمس نیست.
مسئول روابـــط عمومی هیئت ســوارکــاری
اســتــان نیز مــی گــویــد :نــیــاز ورزش اســتــان،
همدلی و توجه بیشتر مسئوالن و تخصیص
اعتبار است که منجر به برگزاری برنامه های
متعدد ورزشــی و در نتیجه ایجاد شادابی و
نشاط در جامعه خواهد شد.
«محسن آگاهی» بیان می کند :بــرای هفته
تربیت بدنی گشت خانوادگی داریــم که روز
جمعه برگزار خواهد شد و اعضای خانواده
سوارکاری در آن شرکت خواهند کرد.
وی بیان می کند :امسال در میادین ورزشی
حضور بیشتری داشتیم و برنامه های منسجم
تری برگزار شد که امیدواریم به هیئت های
ورزشــی توجه بیشتری شــود.وی تصریح می
کند :این انتظار را از مدیرکل ورزش و جوانان
استان داریــم که بــرای احــداث پیست تمام
تالشش را انجام دهد تا پیستی درخور برای
عالقه مندان به سوارکاری ایجاد شود.

شیرازی  -به مناسبت آغــاز هفته تربیت بدنی صبح
امروز همایش ورزش صبحگاهی در شهربازی بجنورد
برگزار شد و اگر صبح امــروز در حال مطالعه این خبر
هستید می توانید هنوز هم برای حضور در این همایش
راهی شهربازی شوید.معاون ورزشی اداره کل ورزش
و جوانان استان به خبرنگار ما گفت :برای این همایش
و همین طور حضور در طرح پارک گام  4هزار نفر ثبت
نام کردند و از شبکه سه سیما هم پخش می شود.محمد
بروحی افزود :طرح پارک گام نرم افزار سالمتی است که روز شمار قدم ها و وضعیت جسمانی بعد از ورزش را در
اختیار عالقه مندان قرار می دهد.وی بیان کرد :عصر پنج شنبه غبارروبی مزار شهدا را در برنامه داریم و جمعه با
حضور ورزشکاران در نماز جمعه شرکت خواهیم کرد.وی اظهارکرد :گشت بزرگ سوارکاری را جمعه با حضور
 50اسب دار خواهیم داشت و عصر همان روز افتتاحیه چمن مصنوعی زمین شماره یک استادیوم بجنورد را
داریم.وی ادامه داد :افتتاحیه سالن ژیمناستیک را اواخر این هفته داریم و از زمین چمن جاجرم نیز بهره برداری
خواهد شد.وی تصریح کرد :به غیر از موارد باال بیش از  170برنامه و مسابقه ورزشی در استان در رشته های
مختلف ورزشی برگزار خواهد شد.
بروحی اظهار کرد :بیشتر هیئت های ورزشی استان برای هفته تربیت بدنی برنامه ها و مسابقاتی دارند که
بعضی ها هم ادامه لیگ های شان را به همین مناسبت گذاشته و این هفته برای ورزشی ها بسیار پرکار خواهد
بود .او خاطرنشان کرد :تمام تالشمان سالمتی جسم و روح مردم و ورزشکاران است و امیدوارم این برنامه ها به
باالبردن سطح سالمت افراد کمک کند.

پایان رقابت دانشجویان فوتسالیست
رقابت های فوتسال دانشگاه آزاد اسالمی در استان با معرفی نفرات برتر در شیروان به پایان رسید.به گزارش
خبرنگار ما ،در این مسابقات سه تیم از دانشگاه های آزاد استان حضور داشتند که تیم های بجنورد ،شیروان و
اسفراین مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.
همچنین تیم دانشگاه آزاد بجنورد ،به عنوان قهرمان این رقابت ها به مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور که
هنوز زمان و مکان آن اعالم نشده است ،راه یافت.در این دوره از مسابقات تیم فوتسال بجنورد  16بر  3تیم
اسفراین را شکست داد و تیم شیروان را هم با نتیجه  6بر  2از پیش رو برداشت.مربیگری تیم دانشگاه آزاد
بجنورد را «علیرضا ریحانی» بر عهده داشت.

پایان هفته دوم لیگ دو و میدانی
هفته دوم هفتمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی
باشگاه های استان به پایان رسید.
سرپرست هیئت دو و میدانی اســتــان بــه خبرنگار ما
گفت :در این مسابقات در ماده  100متر ،رضا ربانی،
مسعود فصیحی و حسین افروزی ،در  400متر ،مرتضی
احمدی ،حسین افروزی و حسین مهدی زاده ،در 800
متر ،رضا علی آبــادی ،رضا افشار و محسن رضایی ،در
 1500متر ،رضا حاجی پور ،رضا علی آبــادی و حسن
حسن زاده و در  3هزار متر ،رضا حاجی پور ،حسن حسن زاده و حسن پور ثاقب مقام های اول تا سوم را از آن
خود کردند .صابری افزود :در پرش طول ،علی سیدی ،رضا محمدی و سجاد قلی ،در پرتاب وزنه ،امیر سلحشور،
یونس کاظمی و جواد بهرامی ،در پرتاب نیزه ،رضا ربانی ،یونس کاظمی و سجاد قلی ،در پرتاب دیسک امیر
سلحشور ،موسی جعفری و ابوالفضل جعفرزاده و در  4در  100متر امدادی ،گالری رز شیروان ،پدیده ماهان و
بجنورد مقام های اول تا سوم را به دست آوردند .وی بیان کرد :در نتایج تیمی نیز گالری رز شیروان ،پدیده ماهان
و اسفراین اول تا سوم شدند.

