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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

کوهنوردی درگرمه

محمودیان-فرماندار و مسئوالن اداره های
گرمه ،کوهنوردان را بــرای صعود به کوه ایور
همراهی کردند.به گزارش خبرنگار ما ،در این
برنامه یک روزه حدود پنجاه نفر از ورزشکاران
کوهنوردی کردند.

تزیینی

گزارشی از وضعیت ورزش بانوان درگرمه

«عطاران» داور مسابقات
قهرمانی والیبال

شیرازی« -مریم عطاران» مسابقات والیبال
قهرمانی کــارگــران کشور را قــضــاوت کرد.به
گزارش خبرنگار ما« ،عطاران» که نایب رئیس
انجمن والــیــبــال کــارگــران اســتــان اســت این
مسابقات را که به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی به میزبانی تهران طی
سه روز برگزار شد ،قضاوت کرد.در این رقابت ها
 6تیم با یکدیگر رقابت کردند.همچنین بانوان
والیبالیست انجمن کــارگــران استان در این
مسابقات حضور داشتند.

رقابت ناجیان غریق
عوض زاده -یک دوره مسابقات نجات غریق
گرامی داشت دهه فجر در  4ماده در شیروان
برگزار شد.رئیس هیئت نجات غریق شیروان با
اشاره به این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما
افزود :در این رقابت ها در ماده  200متر با مانع
امیرعلی جمال پسند ،سجاد راستگو و سعید
تیموریان اول تا سوم شدند و در مــاده پرتاب
طناب میالد شعبانی مقام اول را کسب کرد و
سعید تیموریان و محمد ایزانلو به ترتیب دوم و
سوم شدند.امید جعفری با بیان این که در ماده
حمل  50متر آدمک حجت یداللهی ،امیر علی
جمال پسند و سجاد راستگو اول تا سوم شدند
اظهارکرد :امیرعلی جمال پسند مقام اول ماده
حمل  100متر آدمک و تیوب را نیز کسب کرد و
در این ماده سجاد راستگو و حجت یداللهی مقام
های دوم و سوم را از آن خود کردند.وی اضافه
کرد :در این رقابت ها  16نجات غریق حضور
داشتند.

گامهای بانوان ورزشکار
در زمینکمبودها
محمودیان
حــــدود نــیــمــی از جمعیت ۲۵هـــــزار نفری
شهرستان گرمه را بانوان تشکیل میدهند؛
بانوانی که برای حفظ سالمت ،نشاط و شادابی
شان نیازمند ورزش هستند .برخی بانوان این
شهرستان در اماکن ورزشی ساعاتی از روز را
ورزش می کنند.
ایــن بــانــوان بـــرای نــشــاط بیشتر ،شکوفایی
استعدادهای شان و کسب مقام های ورزشی
تالش می کنند و با اشــاره به کمبود امکانات
ورزشـــــی ،درخـــواســـت هــایــی را از مــدیــران
شهرستانی و استانی دارند.
«علیزاده» یکی از بانوان گرمه ای می گوید :در
این شهرستان ،فعالیت باشگاه های ورزشی
بانوان در برخی خانه ها زیاد شده است که این

امر به نظارت بیشتر مسئوالن نیاز دارد.
وی ادامـــــه مـــی دهــــد :شــهــریــه بــــاال ،نــبــود
استانداردها و عدم توجه به بیمه ورزشی برخی
از مشکالت باشگاه های خانگی است.
یکی از والیبالیست های گرمه ای می گوید:
ح ــدود یــک ســال اســت کــه رشــتــه والــیــبــال را
انتخاب کرده ام اما به دلیل نبود سالن مجزا
برای بانوان و امکانات ضعیف این رشته حدود
دو ماه است که با وجــود عالقه زیــاد از ورزش
کناره گیری کرده ام.
یکی از مربیان ورزشی که تمایلی به ذکر نام خود
ندارد ،تصریح می کند :در برخی رشته ها در حوزه
بانوان خوب کار میشود و شاهد نتیجه آن ها
بودهایم ولی در چند رشت ه به دلیل کمبود امکانات
و تجهیزات خوب کار نکردهایم و همین امر باعث
شده بانوان بیانگیزه شوند.

امکانات
ورزشی
بسیار کم است
و از طرفی
حامی مالی
برای بانوان
ورزشکار وجود
ندارد ،با کمبود
امکانات رفتن
به مسابقات
استانی برای ما
بسیار محدود
شده است،
از مسئوالن
انتظار رسیدگی
به این موضوع
را داریم

یکی از ورزشکاران گرمه ای بیان می کند:
بیشتر روسای هیئت های ورزشی آقا هستند
و در بعضی از هیئتها بخش بــانــوان در
اولویت بعدی رئیس هیئت قرار دارد.
«مــوحــدی» نــایــب رئــیــس هیئت والیبال
بانوان گرمه می گوید :اگــر کــاس های
آموزش داوری در شهرستان برگزار شود
به طور قطع در ارتقای رشته والیبال موثر
خواهد بود.
«غالمی» اظهارمی کند :مشکالت اساسی
در عدم گسترش ورزش های همگانی برای
بــانــوان گرمه ،ناشی از کمبود فضاهای
ورزشی ،نبود فرهنگ سازی مناسب در این
زمینه از سوی مسئوالن و کمبود نیروهای
کارآزموده و با تجربه در زمینه آموزش رشته
های مختلف ورزشی و دسترسی نداشتن
به فضاهای ورزشی رو باز است.
«بابایی» یکی از مربیان ورزش در گرمه
بــا بــیــان ایـــن کــه ضــــروری اســـت سالن
های ورزشــی مختص به بانوان را در این
شهرستان داشــتــه بــاشــیــم ،مــی افــزایــد:
مــا بــا ورزش توانسته ایــم موفقیت های
چشمگیری را در شهرستان داشته باشیم
که نمونه آن درمان کمر و زانو درد بیماران
اســت امــا بــرای ارائـــه خــدمــات بیشتر به
ورزشکاران ضروری است فضای مجزایی
مختص به بانوان داشته باشیم تا با آرامش
بیشتری ورزش کنند.
یکی از بانوان ورزشکار می گوید :امکانات
ورزشی بسیار کم است و از طرفی حامی
مالی بــرای بانوان ورزشکار وجــود ندارد
و بــا کمبود امکانات رفتن بــه مسابقات
استانی برای ما بسیار محدود شده است،
از مسئوالن انتظار رسیدگی به این موضوع
را داریم.
در این باره فرماندار گرمه می گوید :جامعه
بانوان می تواند اثر گذارترین گروه اجتماعی
در هر کشور و شهر باشد و فرایند توسعه را
بهتر کند و شتاب دهد.
«قدرتی»می افزاید :در شهرستان گرمه با
کمبود فضاهای تفریحی برای بانوان باید
شرایط را برای شنیدن نظرات آن ها فراهم
کنیم.
وی اظهار می کند :در این راستا فرمانداری
با کمک شهرداری و شورای شهر به دنبال
تکمیل و تجهیز سالن بحران برای استفاده
اختصاصی بانوان است تا مجموعه ورزشی و
فرهنگی به نام آن ها آماده شود.
وی تصریح می کند :البته همچنان پیگیر
هستیم تــا از ســالــن هــای مــوجــود فضای
اختصاصی را برای بانوان داشته باشیم و این
حداقل کاری است که باید برای آن ها انجام
دهیم.
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پارالمپیک را این بارفراموش نکنید
علی اصغر خسروی
پنج شنبه گذشته از المپیک  2020توکیو و
ضرورت المپیکی فکر و عمل کردن نوشتیم؛
این که برای بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان
باید برنامه داشت و هدفمند حرکت کرد تا
بــرای نخستین بــار در تاریخ ورزش استان،
ورزشکار و شاید ورزشکارانی در این مسابقات
هیجان انگیز و بسیار معتبر داشته باشیم .طی
دهه های اخیر پس از رقابت های المپیک
تابستانی ،مسابقات پارالمپیک برگزار می
شــود کــه مجالی بــرای رقــابــت ورزشــکــاران
معلول و در جــای خــود بسیار مهم اســت.
مسابقات پارالمپیک از سال 1960میالدی
هر  4سال یکبار و از مسابقات المپیک سئول
 ۱۹۸۸این رقابت ها در همان شهر میزبان و
بعد از المپیک برگزار می شــود .حــدود ۱۹
مــاه دیگر بــازیهــای پارالمپیک تابستانی
 ۲۰۲۰در توکیو استارت می خورد و اگرچه
م ــدت بــاقــی مــانــده فــرصــت خیلی زی ــادی
محسوب نمی شود اما در هر حال زمان قابل
توجهی تا این رویداد است .ورزشکاران ایران
اسالمی تاکنون در مسابقات پارالمپیک نتایج
درخشانی را کسب کرده و بارها و بارها پرچم

کشورمان را در اقصی نقاط گیتی به اهتزاز
درآورده اند و امید فراوانی برای کاروان بعدی
ورزش کشور در این مسابقات وجــود دارد.
اما نکته قابل تأمل برای ورزش جانبازان و
معلوالن در خــراســان شمالی ایــن اســت که
ورزش استان همچون المپیک ،در پارالمپیک
تاکنون نماینده ای نداشته است .این البته
نشان از آن نــدارد که ورزشــکــاران جانباز و
معلول این خطه قهرمان پرور ظرفیت حضور
در این آوردگاه را ندارند بلکه اتفاق ًا استعداد
و توانایی فــراوانــی دارن ــد .نکته آن جاست
که باید برنامه ریــزی بــرای حضور در چنین
مسابقات مهمی از سال ها قبل انجام شود تا
بذرهای کاشته شده در ورزش ابتدا در رقابت
های گزینشی سپس در فصل مسابقات به بار
بنشیند .از یاد نبریم که تاکنون در بازی های
پاراآسیایی نماینده ای از خراسان شمالی
حضور نداشته است که می توان نتیجه گرفت
نگاه ویژه و تازه و برنامه هدفمندی باید برای
حضور در رقابت های پاراآسیایی به خصوص
پارالمپیک وجــود داشته باشد .صحبت در
این باره زیاد است که گام به گام به آن می
پردازیم اما باید تأکید کنیم این بار دیگر نباید
پارالمپیک را فراموش کنید.

خبر ویژه

مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان و جوانان
شیرازی -تیم های کشتی پهلوانی در رده های سنی نوجوانان و جوانان در مسابقات
قهرمانی کشور شرکت کرده اند.دبیر هیئت کشتی استان به خبرنگار ما گفت:
علی غالمی ،علیرضا حیدری ،مسعود نیستانی ،رسول ایزانلو ،امیر حسین علی پور
اعضای تیم نوجوانان هستند و مجید آریایی و رمضان شکورزاده به عنوان مربی تیم
را همراهی می کنند.ولی زاده افزود :اعضای تیم جوانان محمد ضرغامی ،محسن
نیستانی ،خشایار طاهرپور ،جالل خوش قامت ،محمد مرگن و میالد علیزاده هستند
که با مربیگری مجید آریایی ،علی نیستانی و احمد میر حسینی در این مسابقات
حضور دارند.وی بیان کرد :سرپرستی این دو تیم بر عهده مهدی مدیریان است.

