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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

حرف هایی قبل از خداحافظی با خاطرات خوب استان

حرکت پینگ پنگ
در مسیر موفقیت
شیرازی
از شیراز به بجنورد آمد و در کنار پینگ پنگ
بــازان استان تــوپ زد تا سطح بــازی شــان را
فراتر از استان ببرد« .زینت بالغی» که سابقه
بازی در تیم ذوب آهن اصفهان را دارد به دلیل
شرایط کاری دوباره به اصفهان برگشت ولی
عالقه به پینگ پنگ بازان خراسان شمالی را
هم همراه خودش برد.
او در آخرین روزهایی که در بجنورد حضور
داشت با خبرنگار ما به گفت و گو نشست و
از حال و هوای پینگ پنگ و خداحافظی با
پینگ پنگ بازان گفت.
او مــــی گــــویــــد :مـــدتـــی در کــنــار
«زیور»،خواهرم ،به عنوان مربی تنیس
روی میز در بجنورد فعالیت کردم.
همیشه گفته ام که او در امر مربیگری
استاد من است و خوشحالم که در
بجنورد است و همیشه ممنونم
که به من اعتماد کرد و ساعت
قهرمانی در کنار او و در کنار
تیم بودم.
وی ت ــص ــری ــح مــــی کــنــد:

متاسفانه مشکالتی پیش روی من قرار گرفت
که ناچار شدم از استان بروم و بچه های عزیز
را ترک کنم ولی هر زمانی که بتوانم حتما
برای دیدن بچه ها می آیم و اگر تجربه جدیدی
کسب کردم حتما با دل و جان در اختیار مربی
های عزیز استان می گذارم.وی بیان می کند:
سطح کار مربیان استان همان طور که قبال
هم گفتم به خاطر خانم بالغی که هم از لحاظ
علمی و هم از نظر کاری تجربه خیلی خوبی
دارد و همیشه تالش می کند علم تنیس روی
میزش را به روز کند و در اختیار
مربی هــا قــرار دهــد ،خوب
است.
وی اظــهــار مــی کند :من
در استان های دیگر هم
تجربه مربیگری داشتم
و در مقایسه بــا خیلی از
استان ها می توانم به جرئت
بگویم که سطح مربیان این
رشته در خراسان شمالی
خوب است .من هم تمام
تالشم را کــردم کــه در
کنار خواهرم با تجربه

به جرئت
میتوانم
بگویم که در
آینده ای نه
چندان دور
پینگ پنگ
استان در
سطح کشور
حرف های
زیادی برای
گفتن دارد و
جزو تیم های
برتر کشور
خواهد شد

ورزش

۵

فرصتی برای آشنایی با ورزش های بومی

ای که در امر مربیگری در استان های دیگر و
زیر نظر مربی های بزرگ کشور داشتم به باال
بردن سطح کار مربی های استان کمک کنم
و به نظرم پیشرفت خوبی داشتند.وی می
افزاید :با همکاری خوبی که به تازگی خانواده
ها با مربی ها دارند و همچنین عالقه و شور
و اشتیاقی که بازیکنان استان به این رشته
نشان می دهند به جرئت می توانم بگویم که
در آینده ای نه چندان دور پینگ پنگ استان
در سطح کشور حرف های زیادی برای گفتن
دارد و جزو تیم های برتر کشور خواهد شد.
بالغی خاطرنشان می کند :هر جایی که باشم
قلبم برای بچه های خراسان شمالی می تپد

و هر کاری که از دستم بر بیاید با تمام وجود
بــرای پیشرفت پینگ پنگ این استان انجام
می دهم.وی بیان می کند :بی انصافی است
که از رئیس هیئت تنیس روی میز استان که
مثل پدری مهربان بود تشکر نکنم و امیدوارم
با کارم گوشه ای از زحماتش را جبران کرده
باشم.
وی ادامـــه مــی دهــد :همچنین از خواهرم
ممنونم که دلسوزانه بــرای بچه های استان
تالش کرد و می کند و امیدوارم بچه ها قدر
این مربی را بدانند و با تمرینات خوب شان دل
مربی و با کسب نتایج خوب دل خانواده ها و
هم استانی های شان را شاد کنند.

لیگ بسکتبال

صعود کوهنوردان

تکمیل پیست باغلق ،منتظر اعتبار

شــیــرازی  -تیم هیئت بسکتبال شــیــروان قهرمان دور رفــت لیگ
بسکتبال استان شد.
مسئول روابط عمومی هیئت بسکتبال استان به خبرنگار ما گفت :در
جدول نهایی دور رفت لیگ بسکتبال و در پایان  8بازی انجام شده
تیم هیئت بسکتبال شیروان با  7بر د ویک باخت مقام اول را به دست
آورد و تیم دانشگاه بجنورد با  6برد و دو باخت مقام دوم را از آن خود
کرد.
محمد کریمی مقدم افزود :تیم لوازم ورزشی اندوان بجنورد نیز با  6برد
و دو باخت و با تفاضل گل نسبت به دانشگاه بجنورد در جایگاه سوم این
لیگ ایستاد.وی بیان کرد :دور برگشت این لیگ که از سال  96شروع
شده بود از پنج شنبه همین هفته آغاز خواهد شد.

کوهنوردان استان به قله های مختلف صعود کردند.مسئول روابط
عمومی هیئت کوهنوردی استان به خبرنگار ما گفت 46 :کوهنورد
باشگاه کوهنوردی ساریگل در برنامه ای به سرپرستی مصطفی روزبه
به سیاه خانه رفتند و کارگاه آموزشی کوهپیمایی را هم در برنامه شان
داشتند.فریبا رضایی افــزود 23 :کوهنورد باشگاه کوهنوردی همیار
نیز در برنامه شب مانی به سرپرستی امین فیروزه به یمان داغی رفتند
و صعود به قله را هم در برنامه خود داشتند.وی بیان کرد 25 :کوهنورد
باشگاه کوهیار نیز تا خالد نبی و قلعه مــوران کوهنوردی داشتند که
سرپرستی این برنامه را فانی بر عهده داشت و  5کوهنورد این باشگاه نیز
به سرپرستی فاضلی راهی آق داغ شدند ،البته در سومین برنامه شان 2
کوهنورد به سرپرستی مصطفی پهلوان به آق چانقر صعود کردند.

نجاهی  -پــرورش و نگهداری  ۷۰۰راس اســب اصیل ترکمن در
شهرستان مرزی راز و جرگالن زمینه برگزاری کورس های بهاره و پاییزه
را در پیست های محلی فراهم کرده و مسابقات سوارکاری عالقه مندان
زیادی دارد.با این وجود کلنگ احداث اولین پیست متعلق به ورزش و
جوانان که حدود  ۱۲سال پیش به زمین زده شده و تا امروز همه ساله
در بهار و پاییز میزبان اهالی و اسب های منطقه است فقط  ۴۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته و ناتمام رها شده است.برای تکمیل پیست
نیز چند سالی است اعتباراتی مصوب می شود که تاکنون تخصیص
نیافته است.آتشکده ،رئیس اداره ورزش و جوانان راز و جرگالن
می گوید ۵۰۰:میلیون تومان اعتبار برای پیست مصوب شده که در
صورت تخصیص نیز تکمیل نمی شود و نیازمند اعتبار بیشتری است.

محمودیان  -در دهمین روز فروردین جشنواره
بـــازی هـــای بــومــی و محلی در روس ــت ــای دشــت
شهرستان گرمه برگزار شد.حفظ آیین ها و سنت
هــای قدیمی می تواند یــاد و خــاطــرات گذشته را
زنده نگه دارد و در روستای دشت نیز چند سالی
است با اجرای مسابقات و بازی های سنتی و محلی
در قالب جشنواره به این مهم پرداخته شده و از آن
جایی که این روستا در ورودی استان از سمت استان
گلستان قرار دارد این مسابقات هر ساله تماشاگران
زیادی را به خود اختصاص می دهد و مردم دشت با
این آیین ،پذیرای مهمانان زیادی از داخل و خارج
استان هستند.یکی از تماشاگران از استان سمنان
می گوید :من سال گذشته به صورت اتفاقی با این
جشنواره آشنا شدم اما امسال با برنامه ریزی و به
همراه خانواده ام به این جشنواره آمده ام.
نوروزیان یکی از اهالی روستاست که می گوید :با
حضور در این جشنواره با بازی های سنتی آشنا می شویم و از فضای مجازی و اینترنت فاصله می گیریم.یکی
از مسافران استان تهران اظهار می کند :من برای اولین بار به این جشنواره آمده ام که برنامه های بسیار زیبا
و متنوعی اجرا شد و با حضور در این جشنواره توانستم با بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم این استان آشنا
شوم.رئیس شورای اسالمی روستای دشت نیز می گوید :برگزاری این جشنواره می تواند در معرفی فرهنگ
و آداب و رسوم گذشته به نسل جوان موثر باشد.
«محمد زاده» می افزاید :سه سال است که این جشنواره را به صورت سنتی برگزار کرده ایم و اگر توجه
مسئوالن به مکان برگزاری جشنواره بیشتر شود ما نیز برای رفاه حال گردشگران خدمات ارزنده تری
خواهیم داشت.

فردا ،مسابقه انتخابی تنیس
شیرازی  -مسابقه انتخابی تیم تنیس زیر  12سال استان ،فردا در زمین های تنیس شهربازی بجنورد برگزار
می شود.زهره اسدی نایب رئیس هیئت تنیس استان گفت :در این رقابت یک دختر و یک پسر برای حضور در
اردوی تیم ملی زیر  12سال این رشته انتخاب خواهند شد تا آن ها را به فدراسیون معرفی کنیم.

والیبال دانش آموزی
میم پرور -مسابقات والیبال دانش آموزان پسر ،جام گرامی داشت مقام معلم در فاروج به پایان رسید.مدیر
آموزش و پرورش فاروج به خبرنگار ما گفت :در پایان این دوره از مسابقات ،تیم های نمونه الغدیر و شهید
حیدری سیاهدشت مقام های اول و دوم را به دست آوردند و تیم های شهید مدرس صفدرآباد و شبانه روزی
والیت به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند« .مجید معتمدی» ابراز کرد :این مسابقات به صورت دوره
ای و با شرکت  8تیم برگزار شد.

مینی فوتبال چمنی
مسابقه مینی فوتبال چمنی هفت نفره در رده سنی آزاد در گرمه برگزار می شود.رئیس اداره ورزش و جوانان
گرمه گفت :در این مسابقه تعداد نفرات هر تیم شامل  12نفر است که  7بازیکن و  3ذخیره و دو نفر به عنوان
سرپرست و مربی باید باشند.باقری افزود :ورزشکاران باید بیمه ورزشی سال داشته باشند و داشتن لباس
یک شکل و یک دست کاور برای هر تیم الزم است.وی تصریح کرد :قرعه کشی این مسابقه پنج شنبه در زمین
چمن آزادی گرمه با حضور سرپرست و مربی تیم انجام می شود.

