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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

هشدارهای رئیس هیئت بسکتبال درباره حضور در کالس های تأیید نشده

وعده تیم ملی برای
جذب شاگرد
شیرازی
مراسم تجلیلی گرفتند برای تمام ماه هایی که
سخت تالش کردند و به جایی رسیدند که امید
را برای ادامه راه شان بیشتر کرد.
این را می توان ال به الی صحبت های رئیس
هیئت بسکتبال استان فهمید؛ آن جایی که
با این که می گوییم خبر همایش تجلیل را
نوشتیم و درباره موضوعی دیگر تماس گرفتیم
ولی باز هم صحبت ها به همان سمت می رود
و او می خواهد از همه آن هایی که برای این
همایش زحمت کشیدند تشکر کند.
ولــی مــوضــوع ایــن گفت و گــوی کــوتــاه چیز
دیــگــری اســت ،دغــدغــه ای کــه در بعضی از
هیئت های ورزشی به خصوص فوتبال دیده
بودیم و کم و بیش از مربیان و مسئوالن برخی
هیئت ها شنیده ایم و حاال از زبان رئیس هیئت
بسکتبال می شنویم؛ رئیسی که ثابت کرده
هدفش پیشرفت بسکتبال است.
او از این که بعضی از خانواده ها بدون پرس و
جو از هیئت فرزندان شان را در کالس هایی
که مورد تایید هیئت نیست ثبت نام می کنند
گالیه دارد؛ گالیه ای که البته فوتبالی ها هم
هر سال دربــاره مــدارس فوتبال بــدون مجوز
دارنــد و شاید در این میان نقش خانواده ها

پررنگ تر می شود و البته اعتمادی که هیئت
باید بــرای ایــن موضوع جلب کند هم حتم ًا
اهمیت دارد.
رئیس هیئت بسکتبال خراسان شمالی می
گوید :از خانواده ها می خواهم پای کار باشند
و ممنونم که به ما اعتماد دارند و ما هم از طرف
خانواده بسکتبال قول می دهیم از این اعتماد
به نحو احسن استفاده کنیم تا جواب درستی
داده باشیم.
مهدی غفوریان می افزاید :خانواده ها باید با
دید باز ،دانش و آگاهی محل تمرین و مربی
بچه ها را انتخاب کنند و بهترین و اطمینان
بخش ترین آن هم این است که بچه ها را در
اختیار مربیانی بگذارند و در کالس هایی ثبت
نام کنند که مورد تایید هیئت بسکتبال استان
و شهرستان هستند.
وی بیان می کند :مربیانی در سطح استان
داریم که مورد تایید هیئت نیستند و به صورت
انفرادی کار می کنند و خیلی از بچه ها هم در
کالس های آن ها شرکت می کنند که از نظر
من مسئول این هدر رفتن استعدادهاست.
وی اظهار می کند :متاسفانه در این کالس
ها برای جذب بچه ها وعده های زیادی به آن
ها داده می شود که از جمله آن ها حضور در
تیم ملی است ولی باید پرسید بازیکنی که زیر

خانواده ها
بدانند که
حتماً باید
هیئتهای
شهرستان و
استان مربی و
محل تمرین را
تایید کنند

ورزش

۵

دختران نونهال در لیگ فوتسال
لیگ فوتسال دختران نونهال برگزار می شود.نایب
رئیس هیئت فوتبال بجنورد به خبرنگار ما گفت :این
لیگ از جمعه هفته جــاری با بــرگــزاری دو دیــدار آغاز
خواهد شد.سمیه وحدانی افزود :این مسابقات با حضور
 10تیم از اسفراین ،شیروان ،بجنورد ،جاجرم ،علی
آباد بجنورد ،آشخانه ،قاضی و فاروج در شهرستان های
مختلف از همین هفته آغاز خواهد شد.وی بیان کرد :تیم
ها در دو گروه با یکدیگر مسابقه خواهند داد.وی یادآور
شد :همچنین کالس داوری درجه سه فوتسال با مدرسی «جم تاج مهجور» از چهارشنبه (فردا) در بجنورد آغاز
خواهد شد.وی خاطرنشان کرد« :زهرا رحیمی» نماینده بانوان داور استان در لیگ برتر فوتسال نیز از فردا در
کالس پیش فصل دور برگشت لیگ برتر شرکت خواهد کرد تا تست های داوری را این بار هم با موفقیت بگذراند.
نظر هیئت تمرین نمی کند چگونه می خواهد
به عضویت تیم ملی درآید ،در حالی که تمام
معرفی نامه ها در این رشته باید از سوی هیئت
بسکتبال باشد؟
وی ادامــه می دهــد :خــانــواده ها بدانند که
حتم ًا باید هیئتهای شهرستان و استان
مربی و محل تمرین را تایید کنند ،در غیر
این صورت هر مشکل و اتفاقی به وجود آید
هیئت بسکتبال پاسخگو نخواهد بود و هیچ

مسئولیتی را نمی پذیرد.وی بیان می کند:
جا دارد همین جا از کادر هیئت بسکتبال
استان و هیئت شهرستان تشکر کنم چون
اگــر ایــن نــیــروهــا نــبــودنــد هیچ وقــت نمی
توانستیم پیشرفت کنیم و امیدوارم بتوانیم
پاسخگوی زحمات شان باشیم.
واقعیت اش این است که از این به بعد چه من
باشم و چه نباشم بسکتبال روی ریل افتاده
است و این قطار به حرکتش ادامه می دهد.

خبر مرتبط
برای اولین بار در استان برگزار می شود؛

کالس داوری  3در 3

برای اولین بار در استان کالس داوری بسکتبال  3در  3برگزار می شود.رئیس
هیئت بسکتبال استان به خبرنگار ما گفت :این کالس  11آبان برای آقایان و بانوان
برگزار خواهد شد و از دیروز ثبت نام را شروع کرده ایم.مهدی غفوریان افزود :مدرس
این کالس «ورژ آبکاریان» مدرس فیبا و رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون
بسکتبال کشور است.وی بیان کرد« :آرزو هدایتی» مدیریت آن را بر عهده دارد.

همایش پیاده روی بانوان فاروجی

مسابقات پینگ پنگ بازان

رقابت های تنیس روی میز در شیروان

به مناسبت فرا رسیدن هفته تربیت بدنی ،همایش بزرگ پیاده روی
بانوان فاروجی برگزار شد .رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج گفت:
هم اینک  20هیئت ورزشی در شهرستان وجود دارند و در بخش
بانوان نیز  15هیئت ورزشی فعالیتهای بسیار خوبی دارند« .علی
اکبر کیوان» افزود :ورزش بانوان شهرستان در گذشته غیرفعال بود
و آن ها از انجام بسیاری از فعالیت های ورزشی محروم بودند ،اما
خوشبختانه شاهد نقش فعال شان در عرصه های مختلف ورزشی
هستیم« .آتنا فراهی» کارشناس بانوان اداره ورزش و جوانان فاروج
نیز گفت :در این پیاده روی بیش از  500نفر از اقشار مختلف بانوان
شهرستان ،مربیان و رؤسای هیئت های ورزشی شرکت کردند.

پینگ پنگ بازان استان با یکدیگر رقابت کردند.مسئول برگزاری این
مسابقات گفت :این رقابت ها با حضور  40بازیکن برتر از شهرستان
های مشهد ،بجنورد ،قوچان ،سبزوار ،اسفراین و شیروان در سالن
پینگ پنگ مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.
«سید محمد حسینی» افزود« :محمد حکیمی»« ،مهدی تقدیسی»،
«سینا نظرآبادی» و «کیوان غفاری» مقام های اول تا چهارم را در رده
سنی آزاد به دست آوردند.
وی اظهار کرد :این رقابت ها در رده سنی نوجوانان نیز برگزار شد
که «محمد مهدی رهنما» اول و «سجاد ایزانلو» دوم شد و «امیر محمد
کمالی» و «علی ندایی» به طور مشترک سوم شدند.

عوض زاده -یک دوره مسابقات پینگ پنگ به مناسبت هفته تربیت
بدنی در شیروان برگزار شد.رئیس هیئت پینگ پنگ شیروان با بیان
این مطلب افــزود :در این رقابت ها در بخش بانوان «فاطمه تقوی»
و «سلما حیدریان» به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند و
«فاطمه محمد ابراهیم زاده سپاسگزار» و «محبوبه بابازاده» به طور
مشترک سوم شدند«.ارشادی فر» افزود :در بخش کارکنان ادارات،
«اسدا ...کفاش پور»« ،حمید ناصری» و «احمد قدیری» به ترتیب اول
تا سوم شدند و در بخش جوانان و نوجوانان نیز «امیرمحمد شاکری»
و «امیرحسام فربد» اول و دوم شدند و «امیر خسرو» و «امیر عرشیا
فیاضی» به طور مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

تنیس بازان در زمین رقابت
شیرازی  -یک دوره مسابقه تنیس با عنوان جام ورزش و سالمت برای آقایان و بانوان استان در زمین های
تنیس شهربازی بجنورد برگزار شد.نایب رئیس هیئت تنیس استان به خبرنگار ما گفت :در این مسابقات  16نفر
در بخش بانوان و بیش از  20نفر در بخش آقایان حضور داشتند که این استقبال شرکت کننده ها در نوع خود
بی نظیر بود«.زهره اسدی» افزود :در بخش آقایان «مهدی شفاعتی» و «رضا رایگان» مقام های اول و دوم را به
دست آوردند و «مجتبی شاکری» و «ناصر براتی» به طور مشترک سوم شدند.وی بیان کرد :در بخش بانوان نیز
«سمانه عالمی پور» و «سحر رجب نیا» اول و دوم شدند و «سحر قربان زاده» و «مرضیه اکبری» به طور مشترک
در رده سوم قرار گرفتند.وی اظهار کرد :همچنین خبر و اتفاق خوب تنیسی این روزها دعوت «نیما جمالی» به
مسابقات منتخبان مستعدان کشور در رده سنی  7تا  14سال است.وی در خصوص اعزام ورزشکاران به المپیاد
ورزشی نیز تصریح کرد :برای المپیاد استعدادهای برتر نیز ورزشکارانی را در رده های سنی زیر  12سال و زیر
 14سال اعزام خواهیم کرد.

رقابت های کشتی نونهاالن و نوجوانان
به مناسبت سالروز سفر مقام معظم رهبری به اسفراین،
رقابت های کشتی نونهاالن و نوجوانان با حضور ۴۵
ورزشکار در اوزان گوناگون به میزبانی سالن کشتی
پهلوان شهید سردار علی اکبر مرادیان مجموعه ورزشی
تختی برگزار شد .احمدرضا میرحسینی ،مسئول انجمن
کشتی تربیت بدنی آموزشگاه های اسفراین با اشاره
به مشارکت هیئت کشتی و اداره ورزش و جوانان این
شهرستان در برگزاری رقابت های کشتی گفت :در رده
نونهاالن ،در وزن  ۳۲کیلوگرم ،علی محمد قربانی ،در وزن  ۳۵کیلوگرم ،حسین چاالک ،در وزن  ۴۲کیلوگرم
احمدرضا رجبی ،در وزن  ۵۳کیلوگرم ،رضا فتحی ،در وزن  ۵۷کیلوگرم ،امیر مهدی فاطمی و در وزن ۶۳
کیلوگرم ،صالح آراسته سکوی نخست را تصاحب کردند.وی افزود :در رده سنی نوجوانان در وزن  ۴۲کیلوگرم،
محمد کاظم براتی ،در وزن  ۵۷کیلوگرم ،محمدرضا دست بان ،در وزن  ۶۳کیلوگرم ،مهدی فرخی و در وزن ۸۴
کیلوگرم ،امیر محمد محمدپور عنوان نخست را از آن خود کردند.

والیبال کارگران
هفته اول دور رفت دومین لیگ والیبال بانوان کارگر استان آغاز شد.مسئول برگزاری این رقابت ها گفت :در بازی اول
این مسابقات تیم مانه و سملقان  3بر یک از سد تیم کارگران گذشت و تیم دانشگاه بجنورد  3بر  2هیئت والیبال گرمه
را از پیش رو برداشت.مریم عطاران افزود :در بازی سوم دانشگاه بجنورد  3بر صفر تیم کارگران را شکست داد و در
بازی چهارم نیز هیئت والیبال گرمه  3بر یک تیم مانه و سملقان را از پیش رو برداشت.

