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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شب های فوتسالی
گروه ورزش

فوتسال خراسان شمالی ســال هاست که با
تفکیک فعالیت هایش از فوتبال جان گرفته
و می درخــشــد.ایــن درخشش را می تــوان در
تفکیک کامل فوتبال و فوتسال در خراسان
شمالی دیــد .بازیکنان فوتسال همان قدر به
رشته شان عشق می ورزند که فوتبالی ها عشق
می ورزند .این شور را این روزها بیشتر می توان
دید.البته فوتسالی ها همیشه و بارها خودشان
را ثابت کرده اند ،به خصوص در زمینه داوری
که چندین داور آقا و خانم در لیگ های معتبر
استان سوت می زنند ،شاید این سوت زدن ها را
مدیون همان تیم هایی باشند که با عشق بازی و
آن ها نیز قضاوت کردند و تجربه به دست آوردند
تا امــروز در آوردگــاه های بزرگ بدرخشند.نام
فوتسال که می آید همانند والیبال خاطره بازی
های شب های ماه مبارک رمضان به خاطر می
آید و شور و شوق تماشاچیانی که بعد از افطار
خود را به سالن های شهر می رسانند.امسال
هم توپ فوتسال پرشور و برقرار میان تماشاچیان
عاشقش می چرخد.

 I Iاین جا بجنورد

دو دوره مسابقه فوتسال با عنوان جام رمضان در
بجنورد برگزار می شود.مسئول کمیته فوتسال
هیئت فوتبال خراسان شمالی به خبرنگار ما
گفت :یک مسابقه از طــرف هیئت فوتبال و
مسابقه دیگر از طرف انجمن فوتبال کارگران و
هر دو رقابت از سوی کادر اجرایی هیئت فوتبال
برگزار می شود.محسن خالصی افــزود :این
رقابت ها در رده سنی بزرگ ساالن ،جوانان و

نوجوانان در سالن  1200نفره شهید علیدخت
بجنورد برگزار می شود و مسابقات کارگران و
کارخانجات در سالن کارگران این شهر در حال
برگزاری است.وی بیان کرد :در مسابقات هیئت
فوتبال در رده سنی بزرگ ساالن  20تیم ،در
رده سنی جوانان  2تیم و در رده سنی نوجوانان
 4تیم حضور دارند و در بخش کارگران  17تیم
با یکدیگر رقابت می کنند.وی اظهار کرد :هر دو
مسابقه در مرحله دوره ای است و خدا را شکر با
استقبال عالی مردم در هر دو مکان برگزار می
شود.وی تصریح کرد :کیفیت مسابقات نسبت
به سال قبل باالتر رفته است و در واقع منظم تر
برگزار می شود ولی تعداد تیم ها تغییری نکرده
است و اگر هم تغییری باشد خیلی کم بوده است.
وی ادامــه داد :به تیم های اول تا سوم در رده
سنی بزرگ ساالن نیز جوایز نقدی داده خواهد
شد و تمام تالش مان برای باال ماندن کیفیت
مسابقاتاست.

 I Iتوپ در زمین مانه و سملقانی ها

نتایج بازی های شب دوم فوتسال جام رمضان در
مانه و سملقان هم اعالم شد .رئیس اداره ورزش و
جوانان مانه و سملقان با اعالم این خبر افزود :در
شب دوم رقابت های فوتسال جام رمضان بازی
اول بین تیم دهیاری بیار با تیم مدرسه راه دور
دانش برگزار شد که تیم دهیاری بیار توانست
 ۴بر  ۲بر تیم مدرسه راه دور دانش غلبه کند.
«کریمان» با بیان این که ،این بازی پر برخورد 3
اخراجی به همراه داشت که  2اخراجی از تیم
مدرسه دانش و یک اخراجی از تیم دهیاری بیار
بود گفت :علی وحیدی به عنوان بهترین بازیکن
این بــازی انتخاب شد .وی با اشــاره به این که

ورزش

۵

رویدادهای ورزشی

کوهپیمایی شبانه
دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی اسفراین از آغاز برنامه های کوهپیمایی شبانه همزمان با ماه مبارک
رمضان خبر داد .حسن رحیمی مقدم گفت :شماری از کوهنوردان اسفراینی حوالی افطار با اجرای برنامه
کوهپیمایی شبانه فعالیت های ورزشی خویش را در ماه مبارک رمضان دنبال می کنند.وی خاطرنشان کرد:
کوهپیمایی های شبانه شماری از کوهنوردان اسفراینی در ارتفاعات کوهساران پارک قائم برگزار می شود.

پینگ پنگ بازان در تدارک جام رمضان

هر دو مسابقه
در مرحله
دوره ای است
و خدا را شکر
با استقبال
عالی مردم
در هر دو
مکان برگزار
میشود

رئیس هیئت تنیس روی میز اسفراین از تدارک جام رمضان برای رده سنی آزاد در ماه مبارک رمضان خبر داد.
هادی سودمند با اشاره به این که رقابت های پینگ پنگ جام رمضان برای گروه آقایان و بانوان در رده سنی آزاد
برگزار خواهد شد ،افزود :پیگیر میزبانی از رقابت های استانی جام رمضان در سالن تنیس روی میز بعثت این
شهرستان هستیم.وی اضافه کرد :رقابت های رده سنی پایه در تابستان امسال برگزار خواهد شد.

«داوری» در راه اسلواکی
بازی دوم بین تیم های پوشاک یاسمن سمنگان
و امالک امیر برگزار شد اظهار کرد :تیم پوشاک
یاسمن سمنگان توانست با نتیجه  ۶بر  ۵تیم امیر
امالک را پشت سر بگذارد ،حسین جبروتی هم از
تیم امالک امیر به عنوان بهترین بازیکن انتخاب
شــد .وی ادام ــه داد :بــازی آخــر شب دوم جام
رمضان بین تیم های شبکه بهداشت و دهیاری
محمد آباد برگزار شد که تیم دهیاری محمدآباد
با نتیجه  4بر  2تیم شبکه بهداشت را شکست
داد.محسن صفری از دهیاری محمد آباد و دروازه
بان بسیار آماده شبکه بهداشت به عنوان بهترین
بازیکن های این بازی انتخاب شدند.

یک رضایت دادند و شهر کاشی رنجبر با نتیجه
یک بر صفر از سد دهیاری خانلق گذشت.امید
شاکری افزود :در بازی آخر شب اول مسابقات
نیز تیم پادگان شهید هاشمی نژاد با نتیجه پر
گل  5بر یک تیم شهید محمدحسین شفاعتی
را پشت سر گذاشت.وی تصریح کرد :دوشنبه
شب هم تیم های شهرداری شیروان با کافی
نت پارسه ،دهیاری خانلق با کمپ نیلوفر و شهر
کاشی رنجبر با پارس نوین به مصاف هم رفتند.
به گزارش خبرنگار ما ،این رقابت ها در سالن
ورزشی دانشگاه آزاد شیروان واقع در خیابان
فلسطین برگزار می شود.

رقابت های فوتسال جام رمضان شیروان یک
شنبه شب با برگزاری  3بازی آغاز شد.مسئول
روابط عمومی هیئت فوتبال شیروان به خبرنگار
ما گفت :در شب اول این مسابقات تیم های
پارس نوین و لوازم یدکی ایده به تساوی یک بر

رقابت های فوتسال در اسفراین ،گرمه و جاجرم
و فاروج نیز برقرار است که خبرهایش را یا شماره
های گذشته خوانده اید یا در ادامــه شب های
فوتسالی در روزنامه خراسان شمالی خواهید
خواند.

 I Iفوتسال در شیروان

 I Iفوتسال در همه استان

 ۲باشگاه دارای مجوز کوهنوردی

جام رمضان با تنیس

پیگیری برای سالن کمانداران

نجفیان -دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی اسفراین از
فعالیت فقط  ۲باشگاه دارای مجوز کوهنوردی در این شهرستان خبر
داد .حسن رحیمی مقدم با اشاره به این که باشگاه کوهنوردی برج
و باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی ساریگل  ۲باشگاه دارای
مجوز این شهرستان هستند ،اظهارکرد :باید فعالیت های گروه های
کوهنوردی به سمت باشگاه های دارای مجوز کوهنوردی هدایت شود
یا با دریافت مجوز و پیگیری شمار باشگاه های دارای مجوز کوهنوردی
افزایش یابد.
به گفته وی ،تالش بــرای توقف فعالیت های بی ضابطه گــروه های
کوهنوردی در دستور کار است.

تنیسورها در رقابت های جام رمضان شرکت می کنند.نایب رئیس
هیئت تنیس استان گفت :مسابقات جام رمضان تنیس مردان فردا
برگزار می شود که این رقابت ها جزو تقویم مسابقات هیئت تنیس
استان است .زهره اسدی افزود :پس از این رقابت ها بانوان تنیسور
در مسابقات جام رمضان شرکت می کنند .وی بیان کرد :خوشبختانه
زمین های تنیس شهربازی هم در حال حاضر بهترین شرایط خود را
دارد که می توانیم رقابتی خوب را در شب های ماه مبارک رمضان
برگزار کنیم .وی تصریح کرد :همچنین دوره های مربیگری درجه 2
نیز در شهر تبریز شهریور ماه امسال برگزار می شود و مرتضی اخوان به
عنوان یکی از مربیان استان در این دوره شرکت خواهد کرد.

دبیر هیئت تیراندازی با کمان اسفراین از پیگیری جدی بــرای راه
اندازی سالن اختصاصی تیر اندازی با کمان خبر داد .امین هوشمند
با اشاره به این که از آذر سال گذشته مشکل نبود فضای آموزشی برای
خانواده تیراندازی با کمان به طور موقت حل شده است ،افزود :البته
این مسئله موقت است و اداره ورزش و جوانان برای راه اندازی سالن
اختصاصی تیر اندازی با کمان قول مساعدداده است .وی با اشاره به
این که اکنون خانه تیر اندازی محل تمرین و آموزش هیئت تیراندازی
با کمان است ،اضافه کرد :تقویت کمی و کیفی و گسترش فعالیت های
تیراندازی با کمان در دستورکار است که تابستان امسال پیش بینی
می شود  ۸۰نفر از دوره های آموزشی تیراندازی با کمان بهره ببرند.

زهرا داوری سنگ نورد باشگاه کوهنوردی کوهیار که عضو تیم ملی سنگ نوردی دانشجویان ایران است به
رقابت های جهانی این رشته اعزام می شود .دومین دوره رقابتهای سنگ نوردی دانشجویان جهان به میزبانی
اسلواکی در سه ماده سرعت ،بولدرینگ و لید (سرطناب) برگزار می شود که داوری نیز در این رقابت ها روی
دیواره خواهد رفت.این رقابت ها از  30خرداد تا دوم تیرماه در شهر براتیسالوا برگزار خواهد شد که سجاده
سلطانی نژاد و علیرضا باقری به عنوان مربی هدایت ملی پوشان را در این مسابقات برعهده خواهند داشت.

بسکتبالی ها در جام رمضان
شیرازی  -رقابت های بسکتبال با عنوان جام رمضان
در بجنورد برگزار می شود.مسئول روابط عمومی هیئت
بسکتبال استان به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها از سوی
هیئت بسکتبال استان از امشب در خانه بسکتبال بجنورد
برگزار می شود.محمد کریمی مقدم افزود :این مسابقات در
رده سنی آزاد برگزار می شود.وی بیان کرد :برای این جام 8
تیم اعالم آمادگی کردند و قرعه کشی نیز انجام شد.

ضرورت تیم داری مدارس فوتبال
نجفیان  -رئیس هیئت فوتبال اسفراین از ضرورت تیم داری مدارس فوتبال در رده های سنی پایه خبر داد .حامد
حسین پور با اشاره به این که فقط  ۲مدرسه فوتبال در اسفراین دارای مجوز رسمی فعالیت از هیئت فوتبال هستند،
افزود :بر فعالیت های مدارس فوتبال دارای مجوز از سوی هیئت فوتبال شهرستان و استان نظارت می شود .وی با
اشاره به این که فعالیت مدارس فوتبال در اسفراین از  ۲۷خرداد ماه شروع می شود ،خاطر نشان کرد :فعالیت بقیه
مراکز آموزش فوتبال زیر نظر هیئت فوتبال نیست و احتماال در قالب طرح های اوقات فراغت پیگیری می شود.

افتتاح سالن ژیمناستیک
شیرازی  -با افتتاح سالن تخصصی ژیمناستیک آمــوزش و پــرورش بجنورد ،دانــش آمــوزان عالقه مند به
ژیمناستیک با خیال راحت می توانند تمرینات خود را انجام دهند.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره آموزش و
پرورش بجنورد به خبرنگار ما گفت :این سالن با اعتبار یک میلیارد تومان در سالن امید آموزش و پرورش بجنورد
افتتاح شد.علی قلی زاده افزود :این سالن که تجهیز هم شده است عصر دیروز افتتاح شد تا دانش آموزان از این
به بعد در فضایی استاندارد به تمرین بپردازند.

آبمیوه سجاد

با چندین شعبه داخلی و خارجی

شعبه ۱۱بجنورد

بیــش از ۳۶۰نوع آبمیوه
طبیعی و ترکیبی
عالوه بر ارائه آبمیوه به مشتریان این مجموعه
امکان ارائه خدمات به مراسم ها را نیز دارا می باشد

تمام مراحل شست و شو و تهیه آبمیوه

با نظارت و مشاوره کامل مهندس بهداشت صورت می گیرد
بجنورد ،بین میدان خرمشهر و آزادگان ،جنب بستنی نعمت
تلفن ۳۲۲۶۲۶۹۵:همراه ۰۹۱۵۴۵۵۸۴۵۴

