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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

راز و جرگالن منتظر
تحقق وعده های ورزشی
نجاهی
حدود یک ماه از استعفای رئیس اداره ورزش
و جوانان شهرستان راز و جرگالن می گذرد
و تاکنون کسی به این سمت منصوب نشده
است؛ شهرستانی که تا امروز میزبان مدیر
کل ورزش و جــوانــان استان نبوده اســت و
ورزشــکــارانــش در ایــن چند مــاه سهمی از
مسابقات نداشته اند و انگار همه چیز دست
به دست هم داده تا همین ورزش نیمه جان
هم دیگر نفس نکشد.
کــوروش بهادری وعــده داد هفته گذشته به
همراه یک تیم کارشناسی به این منطقه سفر
کند و تکلیف هیئت ها و سرپرست اداره ورزش
و جوانان را مشخص کند و قول داده بود به
گالیه ها و حرف های ورزشکاران محروم در
جلسه ای که تشکیل نشد گوش بدهد که هنوز
این وعده عملی نشده است.
حتی آغاز هفته تربیت بدنی هم باعث نشد
فکری بــرای ورزش بی جــان راز و جرگالن
شود .سوارکاری ظرفیت بی بدیل ورزشی راز
و جرگالن است و با رسیدن فصل برگ ریزان،
چابک سواران آماده تاخت در پیست کمبودها
شده اند اما هوا رو به سردی می رود و اسب ها
پشت دپار پاییزه مانده اند.
یکی از ورزشکاران جرگالنی که عنوان دار
مسابقات آسیایی آلیش است ،گفت :امیدوار

بودیم رفته رفته ورزش این منطقه سر و سامان
بگیرد ولی متاسفانه اخیرا اکثر رشته های
ورزشی غیر فعال شده اند یا زیرساختش آماده
نشده است .پاینده افــزود :به دلیل نبود زیر
ساخت ها و فضای ورزشــی توسعه ورزش در
این منطقه به کندی پیش می رود و به جهت
کمبود اعتبارات و بی مهری مسئوالن ماه
هاست حتی از مسابقات درون شهرستانی هم
خبری نیست.
وی تصریح کــرد :هر چه زودتــر باید به این
بالتکلیفی خاتمه داد و از ورزشکاران حمایت
شود زیرا ورزش فعلی راز و جرگالن به همت
ورزش ــک ــاران و هیئت هــا ســر پــا نگه داشته
شده است و برای تکمیل پروژه های عمرانی
ورزشی به ویژه سالن یکه صعود که جوانان ۴۶
روستای بخش جرگالن به آن چشم دوخته اند
اعتبارات ویژه درنظر گرفته شود.
یکی از کوهنوردان حرفه ای شهرستان هم
با اشــاره به ایــن که ورزش نیازمند پشتوانه،
مدیریت و برنامه ریزی است افزود :ورزش راز
و جرگالن باید سامان دهــی شــود .الهامی
گفت :برگزاری جلسات هماهنگی با هیئت ها
و نظرخواهی از روسای آن ها و همچنین دعوت
از پیش کسوتان ورزشی و تخصیص اعتبار می
تواند راهگشا باشد.
وی اظهار کرد :با شناسایی ورزشکاران مستعد و
دلسوز و بهره گیری از آن ها می توان به ورزش
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گشت آزاد سوارکاران
به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش گشت آزاد سوارکاران
از سوی هیئت سوارکاری خراسان شمالی برگزار شد.رئیس
هیئت ســوارکــاری استان در حاشیه این همایش گفت:
استقبال بسیار عالی بود و از تمام اسب داران متشکرم که
حضور داشتند و امیدوارم این حرکت ها تداوم داشته باشد
و به توسعه صنعت اسب کمک کند.
«مبارکی» ادامه داد :هدف از این همایش بزرگ ،گردهمایی
و گرامی داشت هفته تربیت بدنی بود و این که بعد از مدتی
که فعالیتی در این رشته نداشتیم بتوانیم مردم را با این حیوان نجیب آشنا و از این فرصت استفاده کنیم.استاندار
خراسان شمالی در این همایش گفت :به دولت ،قبل از این که به خراسان شمالی بیایم اعالم کردم که از مزیت
اسب داری در این استان باید استفاده کرد .حاال این کار دو بخش دارد؛ یکی را دولتی ها باید انجام دهند و یکی را
بخش خصوصی و یقین دارم هر کاری که توسط دولتی ها انجام شود ،نتیجه مطلوبی ندارد«.خباز» بیان کرد :هنر ما
استانداران این است که بخش خصوصی را جذب کنیم ،آن ها کار را انجام دهند و ما کام ً
ال در خدمت شان هستیم ،به
عنوان مثال فضاها را باید آماده کنیم ،ولی خودمان بر عهده نگیریم ،اگر قرار است تسهیالت در اختیارشان بگذاریم ،با
روشی قابل پرداخت و ارزان قیمت باشد.
وی اظهارکرد :اعتقادم این است که به این رشته با کمک های دولتی برای تامین زیرساخت ها و اعطای تسهیالت
ارزان قیمت برای رونق اش کمک کنیم و کام ً
ال آمادگی داریم.مسئول روابط عمومی هیئت سوارکاری استان به
خبرنگار ما گفت :این همایش با  50راس اسب اصیل ترکمن و مالکان و سوارکاران از ساعت  6صبح روز جمعه
در پیست اسبدوانی شروع شد و سوارکاران با گذر از ضلع شرقی دانشگاه آزاد ،جاده سالمت و بش قارداش
را پیمودند.محسن آگاهی افزود :در این همایش استاندار خراسان شمالی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار ،مدیر کل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئوالن پا به رکاب اسب گذاشتند و در جمع
خانواده سوارکاری ،مسیر بش قارداش را پیمودند.وی بیان کرد :برای اولین بار همایشی با حضور حداکثری
اسب داران برگزار شد.وی ادامه داد :سوارکاران و اسب داران بین  15تا  20کیلومتر را صبح روز جمعه طی
کردند.

ورزش پرشور صبحگاهی در شهربازی
شهرستان کمک کرد .معاون ورزش اداره کل
ورزش و جوانان استان هم در این بــاره گفت:
برنامه سفر مدیر کل ورزش و جــوانــان به راز
و جرگالن و معرفی سرپرست اداره ورزش و
جوانان این شهرستان پابرجاست و به زودی

انجام می شــود .بروحی اف ــزود :اکنون پیگیر
کارهای سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان
راز و جرگالن هستیم و در کنار تامین اعتبار برای
تکمیل پروژه های ناتمام این شهرستان ،ورزش
راز و جرگالن را سامان دهی خواهیم کرد.

توپ در زمین پینگ پنگ بازان

مرحله دوم لیگ دو و میدانی بانوان

رقابت های پینگ پنگ بانوان استان برگزار شد.نایب رئیس هیئت تنیس روی میز بجنورد
گفت :این مسابقات در تمام رده های سنی در بخش بانوان برگزار شد .حری افزود :در رده
سنی خردساالن مهسا کالته و سیده یسنا هاشمی نژاد اول و دوم شدند و نازنین جهانی و
آنیتا ربانی به طور مشترک سوم شدند .وی بیان کرد :در رده سنی نونهاالن عقیله ارشادی
فر و زهرا پاسبان اول و دوم و مهال کالته و مینا حقانی به طور مشترک سوم شدند ،همچنین
در رده سنی نوجوانان و جوانان بهار سرایدار و حدیثه رحمانی اول و دوم و آرمیتا پهلوانی و
مبینا رضا زاده به طور مشترک سوم شدند.وی اظهار کرد :در رده سنی بزرگ ساالن صبا
بلیانی و فاطمه جمالی اول و دوم شدند و جمیله وکیلی و فاطمه تقوی به طور مشترک در
جایگاه سوم قرار گرفتند.

مرحله دوم هفتمین دوره مسابقات دو و میدانی لیگ استان در بخش بانوان برگزار شد.دبیر هیئت دو و میدانی استان به
خبرنگار ما گفت :این رقابت ها در مجموعه  19مهر بجنورد برگزار شد و با استقبال خوب بانوان به پایان رسید.علیرضا
ریحانی افزود :در ماده  100متر آیدا ساداتی زاده ،تینا ناصری و ملیحه قدیمی ،در ماده  400متر فاطمه قوینانلویی ،فاطمه
جهانی و ساینا حسینی ،در ماده  800متر ستایش یزدانی ،فاطمه قوینانلویی و شکیال کاملیان ،در ماده  1500متر آرزو
حیدری ،صدیقه حسین نژاد و مریم نجاتی ،در ماده  3هزار متر آرزو حیدری ،صدیقه حسین نژاد و زهرا وحدانی ،در پرش
طول ملیحه قدیمی ،راضیه ولی پور و آسیه قویدل ،در پرتاب وزنه آرزو کمالی نژاد ،مهربان دالوری و غزاله مهردالن ،در پرتاب
نیزه میترا حیدری ،ملیکا فرازنده و طاهره نامور ،در پرتاب دیسک غزاله مهردالن ،آرزو کمالی نژاد و مهربان دالوری و در 4
در  100متر امدادی ،تیم های هیئت بجنورد ،اسفراین و شیروان مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.وی بیان کرد :در
بخش تیمی هیئت های بجنورد ،اسفراین و کارگران مقام های اول تا سوم را تصاحب کردند.

شیرازی -ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت
بدنی در پارک شهربازی بجنورد با حضور عالقه مندان
به ورزش در بخش بانوان و آقایان برگزار شد.به گزارش
خبرنگار ما ،در این همایش صبحگاهی حضور بانوان
ورزش دوســت بجنوردی بسیار پررنگ بود و آن ها در
نخستین روز از هفته تربیت بدنی کنار یکدیگر ورزش
کردند.به گفته معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل
ورزش و جوانان استان ،این ورزش صبحگاهی شروع
زیبایی برای آغاز هفته تربیت بدنی بود که با حضور حداکثری ورزشکاران انجام شد.بروحی افزود :تمام هیئت
های ورزشی در این هفته برنامه های ورزشی را در نظر گرفته اند و انجام خواهند داد.
او از عالقه مردم استان به ورزش گفت و یادآور شد :باید قدر این مردم را که همیشه از ورزش استقبال کرده اند
و حضوری چشمگیر در برنامه های ورزشی ،به خصوص برنامه های ورزشی خانوادگی داشته اند ،دانست.وی
بیان کرد :در این همایش حضور بانوان بجنوردی بسیار تاثیر گذار بود و باید بدانیم زنان با سالمت روح و جسم
قطع ًا به رشد جامعه ای سالم کمک خواهند کرد و به طور حتم می توان به این حضور خوشبین بود.وی یادآور
شد :حمایت از ورزش بانوان همیشه در دستور کار بوده و با این عالقه مندی وظیفه ما سنگین تر خواهد شد.

«هدایتی» در سمینار فدراسیون
شیرازی« -آرزو هدایتی» در سمینار مسئوالن سراسری  3در  3فدراسیون بسکتبال کشور حضور یافت.به
گزارش خبرنگار ما ،هدایتی به عنوان مسئول این کمیته در استان فعالیت دارد که از زمان شکل گیری اش تا
االن مسابقات مختلفی در بخش های بانوان و آقایان برگزار شده است.

