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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

سوژه ویژه

تجهیزات فرسوده سپک تاکرا

وحدانی -رئیس هیئت انجمن های ورزشــی خراسان
شمالی از تجهیزات فرسوده سپک تاکرا در استان خبر
داد«.کمالی» سابقه سپک تاکرا برای فعالیت در کشور و
صعود به سوپر لیگ را قابل توجه دانست و گفت :تجهیزات
این رشته ورزشــی قدیمی شده است و باید از خــارج از
کشور تامین شود.وی افزود :توپ جدید باید از خارج از
کشور خریداری شود که این کار به سختی انجام می شود.

آموزش مربیان قایقرانی

وحــدانــی -رئیس هیئت قایقرانی خراسان شمالی از
آمــوزش مربیان مجرب بــرای راه انــدازی این ورزش در
شهرستان ها خبر داد.هــادی راضیان اظهار کرد :برای
جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات باید در راستای
پــرورش مربی در شهرستان ها اقدام شود.به گفته وی،
پیش از ایــن در شهرستان اسفراین برخی تجهیزات
تخصیص داده و متاسفانه معدوم شد و در تمام شهرستان
ها توزیع تجهیزات قایقرانی خواهیم داشت به شرطی که
مربی مجرب داشته باشند«.راضیان» غنی سازی آموزش
را یک اصل دانست که تمام هیئت ها باید سرلوحه کار
خود قرار دهند.به گفته وی ،داشتن بستر می تواند برای
این ورزش اتفاق دوباره ای به منظور حضور در لیگ ها و
کسب عنوان باشد.

تاتامی های پر حاشیه برای کاراته

دوباره کاری فدراسیون کاراته
در استان

استعدادیابی نیاز ورزش
معلوالن

وحدانی -رئیس هیئت جانبازان و معلوالن خراسان
شمالی استعدادیابی در رده های سنی پایه را در ورزش
معلوالن حائز اهمیت دانست«.برات ایمنی» به اصالح
نگاه کم توانی جامعه و خانواده ها به معلوالن در خراسان
شمالی اشاره کرد.وی با بیان این که در بسیاری از رشته
های ورزشی چهره ها و ورزشکاران شاخصی در استان
وجــود دارنــد ،اظهار کــرد :الزم است به جامعه معلوالن
توسط خانواده ها و جامعه توجه ویژه ای شود.به گفته وی،
معلولیت در میان ورزشکاران این هیئت به هیچ عنوان
محدودیت نیاورده است.
وی بر لزوم استعدادیابی و پرورش ورزشکارانی که با وجود
محدودیت ها توانمندی قهرمانی دارند و با اندکی حمایت
می توانند در رشته های مختلف خود را معرفی کنند،
تاکید کرد.

ورزش

۵

استقالل نوین روی لبه تیغ
کارت قرمز مسئوالن برای امیدهای فوتبال استان
سیما وحدانی -اگر سری به جدول تیم های حاضر در لیگ های پایه کشور
بزنیم استقالل نوین بجنورد در رده امید در لیگ دسته اول تنها نماینده
فوتبال خراسان شمالی است که امسال چندان حال و روز خوشی ندارد و
حتی گفته می شود ممکن است با کارت قرمز بی مهری مسئوالن به فروش
گذاشته شود .صاحب امتیاز تیم معتقد است که یک دست صدا ندارد و با
وجــود تعطیلی مــدارس فوتبال و نداشتن درآمــد باشگاهی ،بــدون اعتبار
نمی توان کاری از پیش برد.این تیم با حداقل ها همیشه پا به توپ شده و
برای حفظ جایگاه خود بسیار تالش کرده است .بیشتر بازیکنان استقالل
نوین از خراسان شمالی هستند و می شود چراغ تیم را روشن نگه داشت
تا استعدادسوزی ها پایان یابد و بتوان شاهد افتخارآفرینی
بازیکنان مطرح هم استانی بود.
امیدهای فوتبال خراسان شمالی متشکل از جوانان
هم استانی آمده اند رویاهای شان را تحقق ببخشند
و با حداقل منابع مالی نیز کنار می آیند و اگر چه رقم
های قــراردادشــان چندان چنگی به دل نمی زند اما
با انگیزه و پرتالش و با تعصب به پیراهن تیم استان به
مستطیل سبز می آیند.
سرمربی تیم استقالل نوین بجنورد که البته صاحب
امتیاز این تیم است ،از فروش تیمی که امید بازیکنان
بااستعداد و جوان استان است ابراز نگرانی می کند
و می گوید :ایــن میدان فرصتی اســت بــرای شکوفایی
استعدادهای بی شمار هم استانی هایی که محرومیت
چندان فرصت درخشش را به آن ها نداده است.
«حسن سروری» با بیان این که اگر تیم حمایت نشود برای فروش آن اقدام
می شود ،اظهار می کند :اگر چه  3استان قصد خرید امتیاز این تیم را دارند
اما با  30درصد تخفیف به هم استانی ها واگذار می شود .وی خاطرنشان
می کند :پیگیری های بسیاری داشتیم اما بعد از  2ماه ارائه درخواست،
اجازه مالقات با استاندار به ما داده نشده است .وی ادامه می دهد :از سویی
اعتبار حداقلی مورد نیاز ما برای حضور در این رقابت ها رقم چندان باالیی
نیست که متاسفانه با تعطیلی مدارس فوتبال که بخش اعظم درآمدهای
مالی باشگاه را تامین می کردند دست مان در حنا ماند و دست به دامن
مسئوالن هستیم تا برای جلوگیری از حذف تیم و فروش آن اقدامی تاثیرگذار
انجام دهند.وی می افزاید :تاکنون ریالی به تیم پرداخت نشده و با حداقل ها
نیز می توان شرایط اعزام تیم را فراهم کرد.

سیما وحدانی
انتخابات رئیس هیئت کاراته استان در حالی مجدد ًا
با حضور نایب رئیس فدراسیون کاراته برگزار شد که
محمدرضا کیانفر با حداکثر آرا توانست سکانداری
هیئت را به مدت  4سال بر عهده گیرد.
شکایت کاندیدای مغلوب از نحوه برگزاری مجمع و
زیر سوال بردن انتخابات مجمع جز حاشیه حاصلی
نداشت و باعث دوباره کاری برای مسئوالن ورزش و
جوانان و فدراسیون کاراته شد ،این در حالی است
که مسئول مربوط وزارت ورزش قب ً
ال اعضای مجمع
را تایید کرده بود و برای برگزاری مجدد مجمع می
توانست بدون حاشیه مانع ایجاد کند اما برای اثبات
سالم بودن مجامع و پرهیز از فرافکنی ها مبنی بر
این که مهندسی انتخابات
از سوی ورزش و جوانان
انجام نمی شود اقدام
بــه بـــرگـــزاری مجدد
مــــجــــمــــع ب ــا

حذف  3رئیس ورزش و جوانان شهرستان بجنورد،
شیروان و اسفراین کرد .پیش از این با جا به جایی
خانه جودو و کاراته ،در حالی که تغییر چندانی در
مساحت و اندازه خانه کاراته ایجاد نشده بود مجدد ًا
ایــن کاندیدا بسیاری از کــاراتــه کاها را مجاب به
اعتراض کرد و سرپرست هیئت را زیر سوال برد این
در حالی بود که کمپ بین المللی جودو و کوراش در
استانی که مهد جودو و کوراش کشور بوده غنیمتی
است برای توسعه ورزش و این ها تنها بخشی از سنگ
هایی اســت که پیش روی رونــد رو به جلوی هیئت
جدید قرار گرفت و برخی ها برای منافع شخصی خود
و نه کمک به کاراته به حاشیه ها دامن زدند .اما با این
حال مسئول هیئت بی توجه به تشنج هایی که بی
نتیجه ماند هیئت را در فراز و نشیب ها هدایت کرد و
موج های انتقاد را به ساحل آرامش رساند.
نایب رئیس فدراسیون کاراته ظرفیت استان را برای
میزبانی رویدادهای بین المللی باال ارزیابی و حمایت
مسئوالن استانی و همدلی مربیان را از عواملی یاد
کرد که می تواند به ارتقای این ورزش در استان کمک
کند .به گفته اشرف امینی ،مربیان باید با همدلی و
وفاق کاراته استان را رونق دهند و تک روی ها نمی
تواند به کاراته کمک کند.امینی ،حضور داوران و
مربیان مجرب سایر استان ها برای رونق این ورزش را
قابل توجه دانست و توصیه کرد :هیئت ،بی توجه به
حاشیه ها و عواملی که سبب حاشیه می شوند به تقویت
مربیان استان و قهرمان پروری بپردازد .مدیرکل ورزش
و جوانان خراسان شمالی نیز در حاشیه برگزاری این
مجمع گفت :هدف ما انتخاب فردی اصلح برای هیئت
است و امیدواریم افرادی سکانداری هیئت را بر عهده
گیرند که ظرفیت و توانمندی باالیی دارند و در آن
رشته متخصص هستند.به گفته کوروش بهادری،
ورزش و جوانان برای اثبات سالم بودن مجامع
اقدام به دوباره کاری کرد تا همه متوجه
ای ــن مسئله بــاشــنــد کــه مهندسی
انتخاباتی در کار نیست و رأی
ورزشــــکــــاران ،مــربــیــان و
داوران و اهالی ورزش
مــــد ن ــظ ــر اســــت.
رئـــیـــس هیئت

کاراته خراسان شمالی که خود از جنس این رشته
ورزشی است و سال ها شاگردان بسیاری را پرورش
داده و در میادین بین المللی قضاوت کرده ،تمام کاراته
کاهای استان را به آرامش دعوت کرد و خواست تنها
به مدال آوری فکر و برای کسب قهرمانی که متاسفانه
سال ها کاراته استان را در کشور ضعیف معرفی کرده،
تالش کنند.کیانفر با انتقاد از ضعف مسئوالن سابق
هیئت بر کسب مقام در رقابت های قهرمانی کشور و
انتخابی تیم ملی تاکید داشت و از حمایت تمام قد خود
از مربیانی که مدال آور باشند و شاگردان با افتخاری را
در کشور معرفی کنند ،خبر داد .به گفته وی ،خراسان
شمالی با وجود داشتن بستر فعالیت و خانه کاراته طی
این سال هاحتی یک مدال کشوری نداشته و همین
امر باعث شده کاراته استان در حاشیه قــرار گیرد و
هدف هیئت حذف مدال های بی اعتبار و تالش برای
قهرمانی در رقابت های معتبر کشور است.

کیانفر با انتقاد از ضعف
مسئوالن سابق هیئت بر
کسب مقام در رقابت های
قهرمانی کشور و انتخابی
تیم ملی تاکید داشت و
از حمایت تمام قد خود از
مربیانی که مدال آور باشند
و شاگردان با افتخاری در
کشور معرفی کنند ،خبر داد

