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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 3و  6آذر برگزار می شود

اولین کورس تخصصی
اسب های ترکمن

شیرازی – اولین کورس تخصصی اسب های
ترکمن در بجنورد برگزار می شود.مسئول
کمیته رواب���ط عمومی هیئت س��وارک��اری
خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :باالخره

اسب هایی را که  DNAدارند یا دارای برگ میگروچیپ
هستند ولی هنوز جواب رسمی آن را تحویل نگرفته
اند ثبت نام کنند.وی تصریح کرد :در صورت نامساعد
بودن هوا این کورس به هفته بعد از آن منتقل خواهد

بعد از رایزنی ها برگزاری کورس پاییزه در بجنورد
قطعی شد و اسب داران استان تا سیام ماه جاری
فرصت دارند برای شرکت در این کورس ثبت نام
کنند«.محسنآگاهی»افزود:اسبدارانمیتوانند

5

شد ولی تعطیل نمی ش��ود.وی ادامه داد :این کورس
برای اولین بار در کشور فقط در بخش اسب ترکمن
برگزار می شود و این حرکت می تواند شروع خوبی
برای تبلیغ اسب های ترکمن خراسان شمالی باشد.

ورزش
رویدادهای ورزشی

انتخابی فوتبال پسران زیر
 14سال

اخبار

قضاوت داوران در لیگ های
کشور

داوران فوتبال و فوتسال استان این هفته هم در لیگ
های کشور قضاوت خواهند کرد.مسئول کمیته
داوران هیئت فوتبال خراسان شمالی به خبرنگار
ما گفت :در رقابت های لیگ دسته  3فوتبال کشور
مجتبی محمدی ،افشین م��رادی و محمد براتی
دی��دار تیم های آق قالی گرگان و نوین س��اری را
سوت خواهند زد.جمتاج مهجور اف��زود :در لیگ
برتر فوتسال نیز میالد حمزه به عنوان کمک داور،
بازی تیم های فردوسی مشهد و فرش آرای مشهد
را قضاوت می کند.وی که خود داور دیدار دو تیم
یاسین پیشروی قم و فرش آرای مشهد است بیان
کرد :این دو تیم در لیگ برتر فوتسال هستند که 28
آبان داور آن بازی خواهم بود.

کسب  2مقام کشوری برای
دانشجویان دو و میدانی کار

دانشجویان استان در رقابت های کشوری  2مقام
اول و س��وم را به دس��ت آوردن��د.دب��ی��ر هیئت دو و
میدانی خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :در این
رقابت ها که به میزبانی بوشهر برگزار شد «شاهین
م��ه��ردالن» در پ��رت��اب وزن��ه مقام اول را ب��ه دست
آورد«.علی اصغر صابری» افزود :خودم نیز در ماده
 5هزار متر این مسابقات مقام سوم را کسب کردم.

امین عوض زاده -ب��رای تماشای ب��ازی های
هفته سوم لیگ والیبال اداره های شیروان که
به نام «جام شهدای کارمند» مزین شده است به
محل برگزاری مسابقات می روم.
نور نسبتا ضعیف و دمای پایین سالن ورزشی
به علت کار نکردن وسایل گرمایشی از جمله
نکاتی است که مورد اعتراض والیبالیست ها
قرار گرفته است.
اما استقبال نسبتا خوب تماشاگران از بازی
هایی که در شهرستان برگزار می شود ،نشان
دهنده ظرفیت ها و عالقه مندی مردم شیروان
به رشته والیبال است؛ شهری که به عنوان قطب
والیبال استان شناخته می شود و درسال های
نه چندان دور با داشتن تیم مطرح قند شیروان،
مقام چهارمی لیگ برتر کشور و عنوان بهترین
تیم شهرستانی مسابقات را در تاریخ افتخارات
خود ثبت کرده است.
ست دوم بازی بین فرهنگیان و کارمندان اداری
آموزش و پرورش به اوج حساسیت خود رسیده
است و من ضمن تماشای ب��ازی و لذت بردن
از سطح کیفی مسابقه به این فکر می کنم که
حضور  12تیم از یک شهرستان در مسابقات
لیگ شهرستانی آن هم در بین کارمندان و
شاغلین اداره ها چقدر اتفاق خرسندی است
و می تواند این تلنگر را به مسئوالن بزند که
با برگزاری چنین رقابت هایی در رشته های
ورزشی مختلف می توانند به ایجاد سالمتی و
نشاط در بین این قشر کمک کنند.
بازی به پایان می رسد و بازیکنان دو تیم فارغ از
نتیجه به دست آمده با خوش و بش و روحیه ای
مضاعف به سمت رختکن حرکت می کنند.
به سراغ مسئول کمیته برگزاری مسابقات که

به بهانه برگزاری لیگ والیبال اداره ها

سیاه و سفیدهای والیبال شیروان
داور اول بازی نیز بوده است می روم« .حبیب
مقیمی» از استقبال خوب تیم ها از این مسابقات
ابراز خوشحالی می کند و می گوید 11 :تیم از
شهرستان شیروان و یک تیم از شهرستان فاروج
در این مسابقات که سال دوم برگزاری آن است
شرکت کرده اند که این یعنی درگیر شدن 120
بازیکن در مسابقات.
وی با بیان این که سال گذشته این مسابقات
با  6تیم برگزار شد ،ادامه می دهد :استقبال
خوب تیم ها باعث شد به فکر برگزاری این لیگ
به شکل استانی بیفتیم و در ص��ورت حمایت
کافی ب��رای سال بعد ،از اداره های شهرهای
دیگر استان نیز برای شرکت در مسابقات دعوت
خواهیم کرد.
نماینده اداره ورزش و ج��وان��ان شهرستان
شیروان در رابطه با کم و کاستی های موجود در
مسابقات ،ادامه می دهد :تاخیر  40دقیقه ای
بازی امشب به علت نقص در سیستم روشنایی
سالن بود که تا حدی برطرف شد ،اما عوض
ش��دن سالن ب��رگ��زاری مسابقات در هر هفته
دغدغه ای است که فعال با آن رو به رو هستیم.
وی ضمن اش��اره به تعامل سازنده اداره ها در
برگزاری این مسابقات ،می گوید :با تعاملی که
بین اداره ها به وجود آمده هر کدام از اداره ها

قسمتی از امکانات برگزاری را فراهم کردند که
در این زمینه الزم است از شهرداری و نیروگاه
سیکل ترکیبی که در کنار اداره ورزش و جوانان
ب��ه ع��ن��وان متولیان اصلی مسابقات هستند
تشکرکنم«.مقیمی» ضمن انتقاد از مسئول
هیئت والیبال شهرستان شیروان که هیچ گونه
همکاری برای برگزاری مسابقات انجام نداده
است ،اظهار می دارد :اگر تعامل اداره ها نبود،
برگزاری این مسابقات در این سطح و البته با
وجود تمام کم و کاستی ها غیر ممکن می شد.
وی در رابطه با وضعیت کلی والیبال شیروان
نیز با بیان این که والیبال شیروان که از دهه
 40تا ده��ه  80به عنوان یکی از ق��درت های
اصلی استان و حتی در مواردی در سطح کشور
مطرح بود درحال حاضر روزگار خوشی ندارد
می افزاید :والیبال شیروان در دهه های  40و
 50با کسب مقامهای ارزنده استانی و کشوری
به واسطه داشتن والیبالیست های مطرحی
همچون عوضعلی ارجمند ،حسین مظاهری،
محمد اسماعیل مقیمی ،مرحوم حسن جلیلیان،
علی اکبر صداقتی ،مهدی واعظی ،هوشنگ
رستگار ،مرحوم شهریار مقیمی و عباس حوریان
جایگاه وی��ژهای داش��ت .وی می گوید :از دهه
 70تیم والیبال قند شیروان از زیرگروه شروع

به تیم داری و پله های ترقی را در عرض  3سال
طی کرد تا در سال  81به عنوان چهارمی سوپر
لیگ والیبال ایران و بهترین تیم شهرستانی این
رقابت ها دست یافت اما در نهایت پس از  2سال
فعالیت در سوپر لیگ به دلیل مشکالت مالی
منحل و امتیاز این تیم واگ��ذار شد.وی با بیان
این که هنگام برگزاری مسابقات لیگ کشوری
به علت استقبال گسترده م��ردم ،جای سوزن
انداختن در سالن ورزشی شهید پور رضا نبود،
می افزاید :حتی مسابقات داخلی مانند دهه
فجر و جام رمضان در شیروان با شرکت بیش
از  10تیم والیبال و با استقبال پرشور مردم
والیبال دوست شیروان برگزار می شود.
«مقیمی» با بیان این که در حال حاضر حتی
مسابقات ماه مبارک رمضان هم برگزار نمی شود
به ظرفیت های باالی والیبال شیروان اشاره و
تصریح می کند :به عنوان مثال «علی شفیعی»
بازیکن تیم ملی والیبال در مسابقات لیگ جهانی
امسال که در تیم کاله آمل در لیگ برتر کشور
حاضر است و «بهروز شاکری» و «محمد مختاری»
بازیکنان تیم شهرداری بجنورد که مشغول بازی
در لیگ دسته یک کشور هستند گویای ظرفیت
ه��ای ب��االی ش��ی��روان در ای��ن زمینه هستند که
حمایت های بیشتری را در این زمینه می طلبد.

ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل
و ﻧﮕﻬﺪارى از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣ�ﻔ� ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ�ﻢ .

٠٩١۵۵٠۵٧۵٨٣

 /٩٤٣٦٢٤٧٧ش

ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮ�ﻢ ﻣﻼ� ﻓﺮزﻧﺪ

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮ��

 /٩٤١٨٨٣٨٢و

 ٩٤١٠٢٤٣ﺻﺎدره از داﻧﺸﮕﺎه
دوﻟﺘ� ﺑﺠﻨﻮرد رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻔﻘﻮد

ﮔﺮد�ﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

 /٩٤٣٦٢٣٤٣و

ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﺤ� رﺣﻤﺎﻧ� ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮ�
ﻓﺮزﻧﺪ ا�ﺮج ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮ��
 ٩١١٩٦٢٥٠٠١و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�

 /٩٤٣٦٣٠٨٩و

 ٠٦٧٠٢١٧٣٧٩داﻧﺸﺠﻮ� رﺷﺘﻪ
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� از داﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋ�
ﺣ�ﻴﻤﺎن ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

 /٩٤٣٥٤٢٧٣و

ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﺎﻧ� ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮ�
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮ��
 ٩٠١٩٠٥٨٠٠٧و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٦٧٠٣٢٥٧١٦داﻧﺸﺠﻮ� رﺷﺘﻪ
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� از داﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋ�
ﺣ�ﻴﻤﺎن ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

 /٩٤٣٥٤٢٤٧و

 /٩٤٢٠٠٦٦٧و

 /٩٤٠٢١٣٢٩و

 /٩٤٣٢٥٥٧٤و

شیرازی – انتخابی فوتبال پسران زیر  14سال در
بجنورد برگزار شد.
مسئول کمیته اس��ت��ع��دادی��اب��ی هیئت فوتبال
خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :استعدادیابی
هیئت فوتبال پسران زیر  14سال انتخابی تیم
استان برای حضور در رقابت منطقه ای در زمین
چمن پتروشیمی بجنورد برگزار شد.
«سعید کریمی» اف��زود :در این انتخابی بیش از
 50نوجوان از شهرستان های استان غیر از فاروج
شرکت کردند که از میان آن ها  11نفر انتخاب
خواهند شد.
وی تصریح ک��رد :استان های خراسان رضوی،
جنوبی و شمالی ب��ا ع��ن��وان منطقه  6اردوی
بزرگتری را برگزار خواهند کرد و تا آن موقع باید
با  11بازیکن انتخابی تمرین کنیم.وی که خود
یکی از استعدادیاب های این دوره بود ،ادامه داد:
حمید و غالمرضا قاسم زاده ،مهدی کریمی ،رضا
نجاری و غالم صف آرا استعدادیاب های این دوره
بودند.وی یادآور شد :سطح بازیکنان زیر 14سال
نسبت به بازیکنان زیر  13سال ضعیف تر بود که
فکر می کنم اگر مربیان ما با اطالعات و دانش
روز آشناتر شوند به راحتی می توان این ضعف را
از بین برد.

رقابت های انتخابی تکواندو
برگزار شد

رقابت های انتخابی تکواندو در رده های سنی
ج��وان��ان و بزرگساالن در سالن آزادی بجنورد
برگزار شد.
«کمالی» رئیس هیئت تکواندوی خراسان شمالی
به خبرنگار ما گفت :در این دوره از مسابقات که با
هدف انتخاب تیم استان برای شرکت در مسابقات
قهرمانی کشور برگزار شد در وزن های مختلف،
مصطفی اخوان ،مصطفی یعقوبی ،بهروز خادمی،
پدرام ولی زاده ،وحید وحیدی ،محمد جعفری،
پیمان بهادری ،میثم تیزرو ،مهدی نقابی ،بهروز
خادمی ،محسن محمدی و یاسر حیدری به اردوی
آماده سازی دعوت شدند.

