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روز

قهرمان پرورش
اندام و فیزیک
یادداشت

اتفاق های خوب

شیرازی-
اگر چه روزهای فجر
به پایان رسید ولی
اتفاق های
خوب ورزشی افتاد و
ورزش فعال تر از
همیشه در
این روزها دیده شد.
از سویی
فعالیت های پررنگ در
برگزاری المپیاد
ورزش ــی در
شهرستان هــا و
مرکز اســتــان کــه با
همکاری
شهرداری و اداره ورزش
و جوانان بجنورد
برگزار شد و از
سوی
دیگر
حضور
در رقابت های
ورزشی به
مناسبت همین روزها
با کیفیت خوبی
انجام
شد.دانش آموزان هم از
قافله رقابت های دهه
فجر عقب نماندند و
همین
تالش
برای
ثبت روزهای
پررنگ در
ورزش ،باعث ایجاد
تحرک در استان شد.
برای این
پویایی همه کنار هم
بودند و افتخارش را
می توان بین
شرکت کنندگان و
برگزار
کنندگان
تقسیم
کرد و به همه برای
برقراری ورزش در این
روزها خدا قوت گفت.
در ایــن
روزهــا هیئت هــای
ورزشــی نیز در تمام
شهرستان ها برنامه های
مختلف ورزشــی را به
تنهایی یا
با همکاری دیگر
نهادها برگزار کردند و
البته
جلسات و جشن های
مختلفی
نیز
برگزار
شد.
برای
تمام این روزها باید
خسته نباشید گفت به
تمام آن
هایی که سعی کردند
در این روزها برای
ورزش قدمی
بردارند و امیدوار
بودند که این فقط
محدود به
روزهای دهه فجر نباشد.
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کوتاه محض اطالع

اداره کل
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بدون معاون ورزش

شیرازی -
اداره کل ورزش و
جوانان استان ماه
هاست که
فعالیت خــود را به ط
ــور جــدی شروع
کرده است
ولی صندلی معاونت
ورزشی این اداره
کل خالی
است؛ پستی که طبق
س
شنیده ها ،از قبل
کاندارش مشخص
شده
است
ولی
هنوز نه نامش
به طور
رسمی اعالم شده و نه
ابالغش خورده است.
در حال
حاضر
فقط معاون توسعه
کل
و پشتیبانی اداره
ورزش و جوانان
استان
معرفی
ش
ـ
ـده و جای
معاون
ورزش در دستگاه
ورزش استان به طور
محسوس
خالی
ا
ست.باید دید
مسئوالن ورزش
استان چه
زمانی شخصی را که
گفته می شود از
همان ابتدا
مشخص بود که در
این پست قرار گیرد
به طور رسمی
معرفی می کنند
و این سوال وجود
دارد که چــرا
تا االن ایــن پست
مهم در اداره کل
ورزش و جوانان استان
خالی مانده است؟

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی

شیرازی -
باشگاه «پارس» قهرمان
خراسان
مسابقات پرورش اندام و
شمالی شد.رئیس
فیزیک ،قهرمانی
انجمن بدن سازی،
کارگری باشگاه های
های خراسان
پرورش اندام و فیزیک،
شمالی به خبرنگار ما
قهرمانی کارگری باشگاه
گفت :اولین دوره
کارگری باشگاه های
مسابقات پرورش اندام و
خراسان شمالی با
فیزیک قهرمانی
حضور  62ورزشکار
در قالب  7تیم و
در دو رده سنی

آلیش رو به
روشنایی

جوانان و بزرگ
ساالن برگزار شد.علی
و
نیکونژاد افزود :در
فیزیک مقام های
بخش تیمی باشگاه
اول تا سوم را به
های پارس ،برترین
دست آوردند و در
سنی جوانان
بخش انفرادی و وزن
مصطفی کائی راد و
های مختلف در رده
مصطفی عنایتی و در رده
مصطفی حسن
سنی بزرگ ساالن
زاده ،محمد صادق
احسان فرزین فر،
رضوی کشکولی،
سعید قربانی عالشو و
خلیل حصاری مقام

ورزش

۵

های اول را از آن
خود کردند.وی بیان
کرد :در فیزیک نیز
هادی پژمان و
روح ا ...قادری،
محمود محمدیان مقام
امیر عباس قدوسی،
کرد :محمود
های اول دسته های
مختلف را به دست
محمدیان به عنوان
آوردند.وی اظهار
اورال بخش فیزیک و
اورال بخش پرورش
محمد صادق رضوی
اندام معرفی شدند.
کشکولی به عنوان

روی

دادهای ورزشی

«مقیمی»
جهانی

و «مقدم» در تور

عوض زاده-
«حبیب مقیمی» و
«مصطفی مقدم»
از خراسان
شمالی در فهرست
داوران تور جهانی
والیبال
ساحلی کیش قرار گرفتن
د.سازمان والیبال
ساحلی
فدراسیون والیبال
جمهوری اسالمی ایران،
اسامی داوران
سومین دوره تور
جهانی کیش را
اعــالم کــرد
که
«حبیب مقیمی»
به عنوان منشی
الکترونیکی
و «مصطفی مقدم»
به
عنوان
داور
خط در
این رقابت
ها قضاوت خواهند
کرد.این رقابت ها از
یکم تا 5
اسفند
در
جزیره کیش و
با حضور  75تیم از
 36کشور دنیا
برگزار خواهد شد.

نجاهی

رشته ورزشــی باعث
حضورم در این دوره از
سال
رقابت
هاست که مناسبت
ها شده است و در
های خاص و مراسم
وزن  +90کیلوگرم
محلی بهانه
شرکت کرده ام.
ای شده است تا در
و
پایتخت آلیش وی با
گورش کشور ،بنا به
اشاره به این که آلیش
ظرفیت باال در این
کاران این منطقه
مسابقات
عرصه دارای
آلیش برگزار شود.
عناوین کشوری و
در
بین المللی هستند
می
این مسابقات که
افزاید :ارتقای سطح
با حضور نام آوران
برگزاری این رشته
ایــن
مطرح ورزشی
رشته ورزشــی بـ
در راز و جرگالن
ـرگــزار شد آلیش
ک
ـ
ـاران
مستلزم تمرین های
منظم و
راز و جرگالنی
آمادگی جسمانی
تالش کردند تا نبود
باالست و فراهم
و فضای
امکانات شدن
ورزشــی
امکانات
و
مانع
ارت
ـ
فضای
ـق
ـ
ـای سطح
ورزشــی مناسب این
فنی و رقابت ها
شناسایی استعدادها
می تواند ورزش
نشود و حــاال زیــر
منطقه را دچار
تیغ تحول کند.
آفتاب و سوز سرما و
روی خاک کشتی
ها
گرفتن وی با
نتیجه داده و کار به
بیان ایــن که وزن
جایی رسیده که
کشی یک روز قبل
جرگالن
راز و از بــرگـ
مسابقات کشوری
ـزاری باید انجام
را میزبانی می
می گرفت ،تصریح
کند.
می کند :برگزاری
لــیـ
مسابقات نیاز به نظارت
بیشتری دارد که
ـگ آلــیــش هــمــزمـ
ـان
ب
ـ
ـا
س
ـ
متاسفانه
ـال
ـ
ـگ
ـ
ـرد
کاستی
پــیـ
شکوهمند
ـروزی داشت.
هایی وجود امسال
انــقــالب اســالمـ
ـی طــی ســه هفته
در
م
ـ
ـراک
ـ
ـز
«ابراهیم
بخش هــا در سطح بسیار خوبی حاضر در دهــدار» یکی دیگر از کشتی گیران اعتباراتی
بــرگـ
ـزار شــد چــرا کــه
مسابقات که
صورت تیمی و رفت و حضور در مسابقات به تیم گوراوغلی شرکت کرددر هفته دوم لیگ از برای تکمیل
برگشت،
تماشاگرانی را فراهم کرد که زمینه حضور مسابقات رفته رفته فنی تر ومیدرگوید :حاال که سالن
پهلوانان
را
سطح بسیار
شان خوبی ب
کنار تشک ایستاده
تشویق
می
جرگالنــرگــزار می شــود و کشتی گیرانی از سرپوشیده
کردند
و با
در این
اضافه شدن وزن 50
زمینه شناسایی است کیلوگرم به اوزان قبلی ،برای احداث اولینرقابت ها حضور دارنــد باید راز و احداث
سالن در
عدادهای بی بدیل در این
وزن فراهم شد.
جرگالن تدبیری اولین سالن
اندیشیده شود تا
شرایط میزبانی و
حضور پرشور ورز
داشته باشیم.
تمرین را جرگالن
شکارانی از رشته
های جودو وی
و کشتی
تصریح
باچوخه
می
در
این
های زیادی را در سنگین دور از رقابت ها امید کــاران منطقه با کند :در ایــن ســال ها آلیش مصوب شده
کمبودها و
وزن آلیش
زنده کرد .آمــده
سطحنداشتن ها کنار است که با
«عیسی روایـــی» کــه
و آلیش را به این
سابقه عضویت در
رسانده
ملی
تیم طــوری که  3ملی پــوش آلیش کشور ازاند به تخصیص
جودوی جوانان کشور
و کسب مقام دوم
این
منطقه سال
کشوری در مسابقات
گذشته به رقابت هــای آسیایی اعتبار اقدامات
جودوی نیروهای مسلح
را در
اعزام شدند و باید
کارنامه ورزشــی خـ
ـود دارد و در هفته درخور استعدادهایامکانات و فضای ورزشی الزم انجام
دوم این لیگ
حضور داشته است
ورزشی منطقه باشد.
می گوید :وی
برگزاری
خواهد شد
ادامــه می دهــد :یکی
مسابقات لیگ آلیش در
سطح
باال
و
از راه هــای حفظ
آم
ـ
ـادگــی
حضور آلیش کاران
جسمانی کشتی
باتجربه و عالقه به
گیران برگزاری
این مسابقات
و کــالس هــای
تمرینی اســت که
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میتواند نوجوانان و
حتی نونهاالن را
به سوی و در
این رشته ورزشی
مناسبت های مختلف
ترغیب کند که خ
برگزار شود .در این
وشبختانه باره
در این دوره
رئیس اداره ورزش و
شاهد درخشش
جوانان راز و جرگالن
کشتی گیران با
سبک وزن و بروز است
اشاره به این که اولین
عدادهای خوبی بودیم.
لیگ آلیش استان با
در نظر
سرپرست تیم دهیاری
گرفتن ظرفیت بـ
تکله قوز با اشاره به
ـاالی منطقه در راز
این و جرگالن
که میزبانی های
برگزار
خوبی
شد
را
می
توسط بخش
گوید :لیگ آلیش
های در سه
شهرستان در سه
هفته و به میزبانی
هفته شاهد بودیم می
گوید:
مراکز سه بخش
اختتامیه لیگ استانی
شهرستان و با رقابت  6تیم
آلیش همزمان با
در سطح باال برگزار
روز از
اولین شد که
دهه مبارک فجر در
در این دوره برای
غالمان و البته در
کشف استعدادهای
سطح بسیار
سبک وزن  ،وزن 50
باالیی برگزار شد« .
کیلوگرم نیز اضافه شده
افزاید:
رحمانی» می اسـ
چون اکثر کشتی
ـت و شاهد است
گیران دارای عناوین
عدادهای خوبی بودیم.
«وحید آتشکده»
کشوری و استانی بودند،
تصریح
رقابت
می
ها،
ت
کند:
مردم منطقه
را به
ماشاگران عالقه
وجد آورد و بیانگر
زیادی به آلیش و
ظرفیت غیرقابل انکار
گورش دارند و کشتی
ورزش
گیران
منطقه
بود .وی با
منطقه برای دعوت
اشاره به این که
به تیم ملی تالش
بحث داوری
در می کنند
که هــدف از بــرگـ
مسابقات اشتباه هــای
ـزاری لیگ آلیش
جزئی حفظ
وجــود داشــت،
آمادگی کشتی گیران
تصریح می کند:جوایز
و
برای شرکت در
خوب مسابقات
شــور و شــوق تیم
انتخابی استان و
هــای شهرستان
کشور است .وی
کشتی
و حضور می
افــزایــد :امسال ا
گیران مطرح باعث
شد
عتباراتی
ب
اولین
ـ
ـرای
لیگ
تکمیل
در سالن س
این ایام خاطره ای
رپوشیده راز و احـ
خوش برای اهالی
ـداث اولین سالن
انتظار می
باشد اما جرگالن
رود این مسابقات
مصوب شــده اسـ
ادامه داشته باشد
ـت که با تخصیص
اعتبار اقدامات الزم
انجام خواهد شد.

ورزش

رقابت
بدمینتون بازان

شــیــرازی
 رقــابــت هــایانتخابی نــونــهــاالن و
نوجوانان
استان برای اعزام به
در
مسابقات مازندران
سالن اختصاصی ب
دمینتون بجنورد برگزار
شد.رئیس
هیئت بدمینتون
استان به خبرنگار ما
گفت:
این رقابت ها با
حضور
22
بازیکن در دو
رده سنی
برگزار شد که 8
بازیکن در رده سنی
نونهاالن و
14
بازیکن در رده
سنی نوجوانان به
رقابت با
یکدیگر پرداختند.
مــهــدی وث ـ
ـوق افــــزود :در رده
سنی نــونــهــاالن،
علیرضا مهنانی ،میالد
شیردل ،متین عزیزی و
امیر
حسین محمودیان و در
رده سنی نوجوانان،
شاهرخ
شرفی ،علی محمودی
فر ،حسین مهنانی
و صالح نـ
ـوروزیــان به عنوان
نفرات برتر معرفی
شدند کــه بـ
ـه مسابقات کــشـ
ـوری
در
م
ـ
ـازن
ـ
ـدران
اعزام
خواهند شد.وی بیان
کرد :همچنین دوره
مربیگری و
داوری
ب
دمینتون
برای بانوان و آقایان
برگزار شد
که در دوره داوری
درجه سه آقایان
«مصطفی
عرب» مدرس بود و
در دوره مربیگری
درجه سه
نیز که برای بانوان
برگزار شد «مهدوی»
مدرس  30شرکت
کننده استانی بود.

سامانه بارشی امروز خارج می شود

انتقاد ها را بشنوید

۲
سرعت غیرمجاز دوباره قربانی گرفت

یک قربانی در پی واژگونی کامیون
در پی واژگونی کامیونی در محور بجنورد  -شیروان سرنشین این خودرو در دم جان باخت.
به گزارش خبرنگار ما ظهر روز گذشته در کیلومتر  30محور بجنورد  -شیروان یک کامیون
واژگون شد و در پی آن نیروهای پلیس راه بجنورد و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام
شدند .با وجود حضور نیروهای امدادی سرنشین این ...

فاجعه رخ می دهد اگر رسانه نباشد

۴

زخم عفونی
بر پیشانی روستا ها
۳
امیر دوباره به اردوی تیم ملی
دعوت شد

فتیله پیچ یک
تصمیم
بهمنیار

۲

استاندار در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

سقوطبه باتالق نکبت ،با ارابه فرضی شادی
صفحه ۴

فرایند صدور مجوزها باید کاهش یابد
۲

تردد با زنجیر چرخ
۲

