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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

برنامه مدیرکل پس از
واگذاری سالن  1200نفره
اخبار ورزشی

ابالغ برای داوران استان
عوض زاده -با ابــاغ کمیته داوران فدراسیون
فوتبال تیم داوری از استان این هفته یک دیدار
از لیگ برتر جوانان را قضاوت می کند.رئیس
هیئت فوتبال شیروان با اعــام این خبر افــزود:
«محمدحسین اسفندیاری» از گرمه به عنوان
داور« ،سبحان باقری» از شیروان به عنوان کمک
داور اول و «علی قزلی» نیز از گرمه به عنوان کمک
داور دوم بازی تیم های پدیده مشهد و ذوب آهن
اصفهان را قضاوت خواهند کرد.
«بهمن ظفرمند» تصریح کرد :این بازی از سری
مسابقات لیگ برتر جــوانــان فوتبال کشور روز
دوشنبه هفته آینده در ورزشــگــاه تختی مشهد
برگزار خواهد شد.

امروز ،هفته دوم لیگ
والیبال بانوان

شیرازی  -امروز هفته دوم اولین دوره لیگ والیبال
بانوان کارگر استان برگزار می شود.به گــزارش
خبرنگار ما ،در این هفته تیم آلومینای جاجرم مقابل
تیم عشق من پیتزا قرار خواهد گرفت.در ادامه این
رقابت ها تیم انجمن کارگران و شهرداری شوقان به
مصاف یکدیگر خواهند رفت.

فردا ،مسابقه رنکینگ تنیس
شیرازی  -مسابقه رنکینگ تنیس مــردان ،فردا
در بجنورد برگزار می شود.نایب رئیس هیئت
تنیس استان به خبرنگار ما گفت :این مسابقه آزاد
نسبت به قبل خاص تر برگزار می شود و دلیل
خاص بودنش نیز دعــوت از علی یزدانی در این
مسابقه است.زهره اسدی افزود :یزدانی که مدت
ها پیش برای پیشرفت در این رشته به اصفهان
سفر کرده بود با نام خراسان شمالی در رنکینگ
کشور شرکت کرد و توانست با اختالف امتیاز باال
در صــدر جــدول رده سنی نوجوانان کشور قرار
بگیرد.وی بیان کرد :این رقابت به مناسبت هفته
تربیت بدنی با حضور این تنیسور نوجوان در زمین
تنیس شهربازی بجنورد برگزار می شود که شرکت
کنندگان تا آخر وقت امروز برای ثبت نام به منظور
شرکت در این مسابقه مهلت دارند.

تدبیری در تصمیم گیری اتفاق افتاده است هستیم ولی راهکار قانونی پیدا نکردیم و مذاکره
با مستاجر را شروع کردیم.کوروش بهادری افزود :این سالن باید به عنوان سالن تخصصی
معرفی یا به صورت حاکمیتی اداره می شد که متاسفانه هیچ کدام آن ها اتفاق نیفتاد و می
شد آن را به عنوان سالن اختصاصی فوتسال معرفی کرد چرا که فوتسالی ها سالنی برای

شیرازی  -سالن  1200نفره قبل از معرفی و آغاز به کار مدیرکل جدید ورزش و
جوانان استان به بخش خصوصی واگذار شد و هیئت های والیبال و فوتبال به دنبال راه
چاره ای برای تمرینات خود هستند.در این باره مدیر کل ورزش و جوانان استان
گفت :یک هفته است که به دنبال حل کردن این مشکل که بر اثر بی
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تمرین و برگزاری مسابقه جز سالن  1200نفره ندارند.وی بیان کرد :در تالش هستیم
وقتی را در دیگر سالن ها برای تمرین در اختیار هیئت های والیبال و فوتسال و رشته هایی
که از سالن  1200نفره بهره می بردند ،قرار بدهیم و البته با مستاجر سالن  1200نفره هم
صحبت کرده ایم و به توافق هایی رسیده ایم تا حداقل مشکل برگزاری مسابقات را حل کنیم.

جرگالنی ها در
حسرت سالن ورزشی
نجاهی
روز های شیرین کودکی شان با نداشتن ها
خو گرفته است و محرومیت بستر شکوفایی
استعدادها را در شهرستانی که پایین ترین
سرانه فضای ورزشی سرپوشیده استان را دارد
فراهم کرده است و با دست خالی در میادین
ورزشی درخشیده اند و نگذاشته اند فتیله نیمه
جان ورزش در راز و جرگالن خاموش شود.
کودکان ترکمن با لباس خاکی و غرق در شور
و شادی مشغول بازی فوتبال در زمین حاشیه
راه ارتباطی سد چندیر هستند که البته این
شیوه بازی برای بعضی ها نوستالژی محسوب
می شود .بعضی از بزرگتر های این بچه ها که
آن ســوی مرزها افتخار آفرینی کردند خوب
می دانند که شهرستان شان با جمعیت ٧٠
هزار نفر و ظرفیت بی بدیل از سالن استاندارد
فوتسال محروم است.
قهرمانان و نام آوران جرگالنی که دیگر محکم
کردن شال و چاپان پوشیدن روی خاک برای
شان عــادی شده چشم انتظار احــداث اولین
سالن ورزشی سرپوشیده شان هستند که ماه
ها از وعده های مسئوالن برای ساخت آن می
گذرد و دریغ از حتی کلنگ زنی.
البته کلنگ زنی برای پروژه های ورزشی در این
شهرستان آمد ندارد و از کلنگ زنی استادیوم
و سالن استاندارد فوتسال در مرکز شهرستان
سال ها می گذرد و فقط با  ٢٠درصد پیشرفت

فیزیکی رها شده است و در سالن تختی این
شهر فقط می تــوان گل کوچک و والیبال و
بدمینتون بازی کرد.
جرگالن از داشتن یک سانتی متر فضای
ســرپــوشــیــده مــحــروم اســت و در دیــگــر نقاط
شهرستان هم ایجاد  ١٢ورزشگاه رو باز ،بار
کمبود سالن را به دوش نکشید.
در این باره یکی از اهالی جرگالن با بیان این
که از شناسایی تا شکوفایی استعداد های
ورزشکاران این خطه روی همین خاک و بدون
کمترین توجه و هزینه ای انجام می شود ،اظهار
می کند :احداث سالن ورزشی در منطقه ای که
ظرفیت های مثال زدنی در حوزه ورزش دارد
نقش گسترده ای در شناخت استعداد ها و
تمایل و ایجاد میل و رغبت جوانان به رشته های
ورزشی خواهد داشت.
دهــــدار مــی افـــزایـــد :بــه دلــیــل نــبــود سالن
سرپوشیده نوجوانان و جوانان جرگالنی از
فعالیت در رشته های ورزشی مانند هنرهای
رزمی و ژیمناستیک محرومند.
وی تصریح می کند :مسابقات شهرستانی و
منطقه ای در رشته های مختلف در زمین خاکی
برگزار می شود و برای مسابقاتی مانند فوتسال
نمی توانیم میزبان باشیم.
یکی دیگر از اهالی منطقه نیز با اشاره به این
که جوانان جرگالنی به سالن های بخش های
مجاور مراجعه می کنند می گوید :زمان زیادی
از وعــده مسئوالن بــرای احــداث اولین سالن

ورزش

رویدادهای ورزشی

دوره داوری جودو در بجنورد

زمان زیادی
از وعده
مسئوالن
برای احداث
اولین سالن
سرپوشیده
در جرگالن می
گذرد و منتظر
آجر روی
آجر گذاشتن
هستیم که
متاسفانه
این مقوله
فقط تا مرحله
تسطیح زمین
پیشرفت
داشته است

حکمت  -دوره داوری جودو ،درجه دو و سه ملی
در بجنورد برگزار خواهد شد.رئیس هیئت جودو
و کــوراش خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت:
این کالس ارتقا آبــان ماه امسال برگزار خواهد
شد.کوروش خسرویار افزود :داوطلبان می توانند
از هم اکنون برای حضور در این کالس ها اقدام
کنند.وی بیان کرد :خراسان شمالی در داوری
این رشته همانند ورزشکاران و مربیانش استعداد
و توانایی بسیار زیادی دارد که امیدوارم در این
بخش غنی تر و فعال تر شویم و داوران جوان هم
وارد میدان شوند که البته همین االن هم داوران
خوبی در این رشته فعالیت دارند.

سرپوشیده در جرگالن می گذرد و منتظر آجر
روی آجر گذاشتن هستیم که متاسفانه این
مقوله فقط تا مرحله تسطیح زمین پیشرفت
داشته است.داوری ادامه می دهد :در ورزشگاه
های روباز که در برخی از روستاهای جرگالن
احداث شده است در فصول گرم و سرد سال به
دلیل نامساعد بودن شرایط جوی امکان حضور
و بازی وجود ندارد و بیشتر روزهای سال خالی
و بدون استفاده است.
در این بــاره بخشدار جرگالن با بیان این که
استعداد هــای خوبی در رشته هایی مانند

گورش و آلیش در جرگالن وجود دارد و افتخار
آفرینی های اخیر گویای این پتانسیل است،
می گوید :برای احداث اولین سالن ورزشی در
جرگالن مکان مشخص و تسطیح شده است.
نجاهی می افزاید :احــداث سالن سرپوشیده
بــرای این بخش در اعتبارات سال  ٩۶پیش
بینی شده است و امیدواریم با تخصیص اعتبار
سالن ساخته شود.وی با اشاره به احداث سالن
دانش آموزی در دهستان حصارچه ادامه می
دهــد :مجوز احــداث سالن دانــش آمــوزی در
دهستان حصارچه صادر شده است.

دعوت دختران فوتبالیست به اردوی تیم ملی

دو بانوی والیبالیست در اردوی تیم ملی

شیرازی  -دو دختر فوتبالیست استان به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان در رده سنی زیر  15سال دعوت شدند.نایب
رئیس هیئت فوتبال استان به خبرنگار ما گفت :این اردو از  22تا  25مهر ماه به میزبانی تهران زیر نظر مربیان تیم
ملی برگزار می شود که مهسا صفرپور و هلیا آزمون به این اردو دعوت شدند.مریم سهرابی افزود :این بازیکنان به
مربیگری «میترا محمدی» در فستیوال ملی حضور داشتند که در همان فستیوال انتخاب شدند.

دو بانوی والیبالیست استان به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.مسئول استعدادیابی هیئت والیبال
استان به خبرنگار ما گفت :اردوی تیم ملی جوانان از  20تا  22مهرماه برگزار خواهد شد.طاهره جعفری
افزود :مرضیه افشین پور و محبوبه اکبری که در انتخابی رقابت های کشوری مورد توجه مربیان قرار گرفته
بودند به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.

مسابقه پرش در بجنورد

مسابقه پرش با اسب در سطح مبتدی در بجنورد
برگزار می شود.به گــزارش خبرنگار ما ،در جلسه
هیئت سوارکاری با مدیر کل ورزش و جوانان استان،
رئیس هیئت سوارکاری از برگزاری مسابقات پرش
به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در بیست و هشتم
ماه جاری در باشگاه سوارکاری کارگران بجنورد
خبر داد.همچنین برگزاری کورس های پاییزه از
پایان آبان ماه در مرکز استان و آزمون عملی برای
مربیگری درجه سه سوارکاری نیز برای اولین بار در
استان آذرماه سال جاری برگزار می شود.

