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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یادداشت

خبر ویژه

کوراش ضربه فنی می شود؟

ترکش های لغو میزبانی

شورای عالی ورزش؛
جلسهای برای رفع تکلیف؟
نسیم شیرازی
n.shirazi@khorasannews.com

سال ها از ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی
ورزش نوشتیم و شاید اگر بیشتر به نقش ورزش
در سالمت روح ،روان و جسم جامعه اهمیت داده
می شد االن به عنوان جلسه ای رسمی با همین
عنوان در بین جلسات مهم استانداری جایی
داشت .اگر مطالبه ورزشی ها مهم به شمار می
آمد در میان جلسات بیشمار استانداری جلسه
ای هم بــرای درددل هــای ورزشــی ها و بیان
مشکالت و ارائه راه حل ها برگزار می شد.
باید بدون حرف و توقع به جلسه ستاد سامان
دهی امور جوانان دلخوش باشیم که انگار در
دل آن جلسه شــورای عالی ورزش هم برگزار
شده تا شاید درباره مسائل ورزش صحبت شود و
ورزشی ها به جلسه دعوت شوند و دو مسیر جدا
و مهم استان در یک جلسه بررسی شود.
بیایید از اولین مصوبه این جلسه مث ً
ال شورای
عالی ورزش خوشحال باشیم؛ مصوبه ای که
قبال خبرش را نوشته بودیم« ،شهرداران شهرها
دو زمین روباز آسفالت شده در اختیار دستگاه
ورزش بگذارند».
اص ً
ال بیایید به این فکر کنیم که وعده ها عملی
شده مث ً
ال بعد از سال ها طلسم برگزاری شورای
عالی ورزش استان به ریاست استاندار شکست!
ولی چیزی که واضح است این است که شورای
عالی ورزش استان با این روش بــرای همیشه
در دل مشکالت بی شمار جوانان و استان گم
خواهد شد؛ جلسه ای که به نام ورزش تشکیل
نشود طلسم شکنی نیست و افق روشنی ندارد،
رفع تکلیف و وادار به سکوت است!
باید گفت مسیر وزارت ورزش و جوانان به طور
کل جالب است.
ادغـــام بخش هــای ورزش و جــوانــان در یک
وزارتخانه به طرز عجیبی پیچیده ترین تصمیم
گیری در کشور است که به نظر می رسد هنوز
خود متولیان هم نتوانسته اند با این تفکیک
کنار بیایند .بعضی وقت ها جامعه بزرگ جوان
در حاشیه های پررنگ ،خوش رنگ و کم رنگ
ورزش گم می شود و زیر سایه قرار می گیرد و
بعضی وقت ها چنان پررنگ می شود که ورزش
زیر سایه جلسه ای که به نام جوانان برگزار می
شود ،قرار می گیرد!
جلسه شورای عالی ورزش شاید از این به بعد در
کالم موضوع حل شده ای برای مسئوالن استان
باشد ولی در عمل هنوز پر از عالمت سوال است.
باید نوشت :نقطه سر خط....

ورزش

۵

شیرازی
حکایت میزبانی گرفتن های خراسان شمالی
از زمانی تلخ شد که یک هیئت ورزشی برای
گرفتن میزبانی بزرگ ترین مسابقه ورزشی
رشته خود سال هاست زیر بار قرض و گرفتاری
مالی است تا درس عبرتی باشد بــرای سایر
رشته های ورزشی استان که عطای میزبانی
مسابقات ورزشی را به لقایش ببخشند.
ق ــرار نیست از ســال هــای عقب مــانــدن آن
رشته ورزشــی به خاطر میزبانی شایسته و
ورزشکارانش بنویسیم .قرار است از میزبانی
هایی بنویسیم که از گذشته تاکنون گریبان
ورزش استان را گرفته تا امروز یک فدراسیون
ورزشی بی اعتمادی اش از خراسان شمالی را
طی نامه کتبی ارسال کند که اگر نمی توانید
اعالم کنید!
آن هم چه مسابقاتی؛ مسابقات همان رشته
ای که هر جا می نشینیم ،همه از مدال هایش
در بازی های آسیایی می گوییم و چنان پرچم
کوراش و جودو را در دست می گیریم که انگار
خراسان شمالی است و همین افتخار!
باید هم همین شود وقتی تمام عمر خراسان
شمالی معطوف به چند رشته و هر بار که قرار
شد چیزی درست شود ،مدیر کل تغییر کرد
و فرصتی داده نشد تا ببینیم اصال یک مدیر
ورزشی اگر چند سالی بماند چه می شود؟
همه ایــن هــا را نوشتیم کــه برسیم بــه نامه
فدراسیون جودو و کوراش که در آن با صراحت
ناراحتی اش را از برگزار نشدن رویــداد بین
المللی کـــوراش در  14فــروردیــن کــه قــرار
بود همزمان با مسابقات کشتی با چوخه در
اسفراین برگزار شود و نشد ،بیان کرد.
رویــدادی که ورزشــی های خراسان شمالی
بـــرای بــه دســـت آوردنـــــش تـــاش کــردنــد و
فدراسیون با مکاتبات بسیار با فدراسیون
جهانی کوراش توانست دو رویداد بین المللی
خواسته شده توسط خراسان شمالی را در
تقویم جهانی ایــن رشته بــرای روزهــای 14
فروردین و مرداد ثبت کند و در نهایت هیچ به
هیچ!
ایــن بــازی هیچ به هیچ ،فدراسیون جــودو و
کــوراش را به واکنش واداشــتــه اســت که ای
مسئوالن خــراســان شمالی اگــر قــرار است

مسابقه مـــرداد مانند مسابقه بـــزرگ 14
فروردین تان بی خبر و در سکوت برگزار نشود
 4ماه قبل طبق قانون اطالع رسانی کنید و
اگر برایش برنامه ریزی کرده اید ،ریز برنامه ها
را به ما اطالع دهید.
این نامه صریح فدراسیون باعث شد سراغ
مدیر کل ورزش و جوانان استان برویم که
شاید اگر کمی بیشتر به او بــرای کار کردن
انگیزه داده شــود ،می شد دید که با همان
قــدرت شــروع ،مسیر را ادامــه می دهــد یا با
حاشیه های ماندن و رفتن فقط باید در پی
ثابت کردن فعالیت خود برای ورزش باشد!
آن چه مسلم است این است که پول مشکل
اســاســی ورزش اســتــان اســت .در حالی که
هیئت های ورزشی ،امسال شان را شادمان
به دلیل اعتبار بی سابقه شروع کردند ولی
صــدای طبل توخالی اعتبار آن قــدر نگران
کننده اســت که متقاعد شــوی استان بی
پول نمی تواند واکنش مثبتی به نامه
فدراسیون جودو و کوراش بدهد.
ایــن جــا یــادمــان مــی آیــد که
ارومـــیـــه هــمــیــن االن در
تــدارک میزبانی بــزرگ و
شایسته برای رقابت های
والیبال جام ملت هاست
و وادار مــی شویم
از مسئول اول
استان و مسئول
ورزش
اول
بــپــرســیــم ای ــن
سفره پهن شده در
بیشتر استان ها برای ورزش کجاست
که در خراسان شمالی نیست؟ سفره پهن
شده اتفاقا در دل تحریم هایی است که باعث
شده راحت بگوییم و بنویسیم؛ پول نیست!
کـــوروش بــهــادری کــه خــود از ایــن موضوع
ناراحت و در جریان کامل نامه فدراسیون
اســت ،از دستور استاندار بــرای کمک مالی
به منظور میزبانی از مسابقات کــوراش می
گوید که با هزینه های پیش بینی شده رقم
زی ــادی نیست و یــاد آور مــی شــود :وضعیت
مالی استان خــوب نیست و بر ایــن موضوع
«پارسی پور» رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریــزی هم تاکید کــرده است«.بهادری» حاال

این بازی هیچ به
هیچ ،فدراسیون
جودو و کوراش
را هم به واکنش
واداشته که
اگر قرار است
مسابقه مرداد
تان بی خبر
برگزار نشود
اطالع رسانی
کنید

می خواهد نامه ای به استاندار ورزشی
خراسان شمالی بنویسد و برای جلسه ای
به استانداری برود تا تکلیف این میزبانی
مشخص شود .او در این باره توضیح می
دهد :اگر استاندار دستور بدهد ،پیگیری
برگزاری مسابقه را انجام می دهند.
او البته ایــن روزهــا بیکار ننشسته و در
تالش است با وجود مشخص شدن تکلیف
میزبانی المپیاد استعدادهای برتر بتواند
باز هم میزبانی مسابقات جودو را بگیرد و
رایزنی هایش را با داورزنی ،معاون وزارت
ورزش و جوانان انجام داده است و برای
ایــن مــوضــوع چندی دیگر راهــی تهران
خواهد شد.
الـــبـــتـــه دلـــیـــل
پیگیری مصرانه
برای گرفتن این
میزبانی را هم تامین
هزینه هایش از سوی فدراسیون
اعالم می کند که همین نگرانی
هــا را ب ــرای هزینه هــا کــم می
کند ولــی میزبانی رویــداد
بین المللی ک ــوراش را
کــه بــا درخــواســت
خــــودشــــان و
پــیــگــیــری
خـــــــــــود
استاندار
و هیئت
جــــــــــودو و
کــــــــــوراش در
تــقــویــم جــهــانــی ثبت
ک ــرده انــد شــامــل هزینه
های زیــادی می دانــد که
ب ــدون دســتــور و حمایت
اســـتـــانـــدار امـــکـــان پــذیــر
نیست.این در حالی است که
فــدراســیــون ج ــودو و کــوراش
اعـــام کـــرده اســت:لــغــو ایــن
دو میزبانی روی نگاه جامعه
جهانی و گرفتن میزبانی ها در
آینده برای ایران تاثیر سوء دارد
حال باید دید در این زمینه چه
اتفاقی خواهد افتاد!

قهرمانان در گود پهلوانی
شیرازی -سالروز نبرد امام علی(ع) با عمر بن عدود 17 ،شوال در جنگ خیبر در در گاه
شمار رسمی کشور به نام روز «فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای» نام گذاری شد تا امروز
ورزشی های خراسان شمالی همگام با ورزشکاران دیگر استان ها هفته ای را به نام ترویج
فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای با غبار روبی مزار شهدا آغاز کنند و هدف از ورزش را از
یاد نبرند.دیروز نشست خبری برنامه های ورزشی این هفته برگزار شد.رئیس ورزش های
باستانی و زورخانه ای استان از این روزها به عنوان روزهای طالیی یادآوری فرهنگ پهلوانی
یاد می کند و می گوید :مانند هر سال دیدار و تجلیل از خانواده های شهدای ورزشکار و
البته امسال گرامی داشت شهید آتش نشان را که معنای پهلوانی را زنده نگه داشت ،در
برنامه خواهد بود.امیرآبادی در ادامه به برنامه های این هفته از قبیل دیدار با پیش کسوتان
ورزش های زورخانه ای و البته جشن بزرگ در گود مجموعه ورزشی شهید علیدخت اشاره
می کند.وی دیدار با نماینده ولی فقیه و حضور ورزشکاران در نماز جمعه را به عنوان بخش
مهم برنامه های هفته ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای اعالم می کند.او در بخش
تازه ای از برنامه های این هفته به دیدار با خانواده های تهیدست حاشیه شهر اشاره می کند
و می گوید :با مسئوالن ورزش استان برای دلگرمی و همدلی ،با هدایایی کنار خانوادههای
محروم خواهیم بود.

گفت و گو

تست امیدهای تیراندازی با کمان
گروه ورزش -تیراندازی با کمان این روزها جان
دوباره ای گرفته و برای به نتیجه رسیدن این برنامه
ها فعالیت های مختلفی طی هفته های گذشته
انجام شده است.
تازه ترین برنامه ،تست آمادگی جسمانی مستعدان
و امیدهای تــیــرانــدازی بــا کمان اســتــان در رده
های سنی نونهاالن و نوجوانان بود.طبق آن چه
سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان می
گوید ،ایــن تست که از ســوی فدراسیون تدوین
شده بود برای مستعدان این رشته در بخش های
دختران و پسران در زمین تخصصی تیراندازی با
کمان بجنورد برگزار شد و ورزشکاران از شهرستان
های بجنورد و اسفراین حضور و مهدی درتومی و
عطا قربانی انجام آن را بر عهده داشتند و نتایج در
قالب فرم برای فدراسیون ارســال خواهد شد.به
گفته «شیردل» ،برای حضور در مسابقه مستعدان
کشور از اوایـــل اردیبهشت برنامه ریــزی شــد و
ورزشکاران در حال آمــاده شدن زیر نظر مربیان

هستند و امیدواریم در نهایت بتوانیم چند ورزشکار
را به این مسابقات اعزام کنیم.اما دغدغه اصلی
در این مسیر چیست؟ سرپرست هیئت تیراندازی
با کمان این گونه پاسخ می دهد :دغدغه اصلی
ما تجهیزات است تا ورزشکاران با خیال آسوده تر
تمرین کنند و حضور بچه ها با کمان های آموزشی
هیئت بــه خاطر کــاربــردی نــبــودن تجهیزات در
مسابقه مناسب نیست و به همین خاطر کار ما برای
اعزام سخت است.
با این حال امیدواریم با همین تجهیزات ورزشکاران
را در این رده سنی پرورش دهیم و روی فیزیک و
نحوه کمان گیری بچه ها بیشتر کار خواهد شد تا
این امتیاز را داشته باشند .مسابقات مستعدان
تیراندازی با کمان در رده های سنی نونهاالن و
نوجوانان  4تا  10شهریور برگزار خواهد شد که
از تیر سه جلسه در هفته ،تمرینات تخصصی تر با
مستعدان آغاز می شود و جمعه ها اردوی مشترک
استانی برگزار خواهد شد.

