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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

رقابت فوتسال
بازی های لیگ فوتسال جوانان و زیر گروه استان
در بجنورد برگزار شد .تیم علم و ادب فاروج 2
بر یک تیم هیئت گرمه را در رده زیر گروه استان
شکست داد و در بخش فوتسال جوانان تیم های
گلستان ثامن شیروان و بــارســاوای آشخانه به
تساوی سه بر سه رسیدند.
همچنین در مــســابــقــات فــوتــســال رده سنی
نوجوانان تیم علم و ادب فاروج  6بر  2تیم پارس
نوین شیروان و تیم شهاب نوین شیروان  3بر
یک تیم تنسر فاروج را شکست داد و تیم کانون
سنخواست  10بر صفر تیم مقاومت انصار جاجرم
را از پیش رو برداشت .در رقابت های فوتسال
رده سنی بزرگ ساالن تیم هیئت مانه و سملقان
 5بر  2تیم مرحوم کارگر مقدم را شکست داد .در
تک بازی فوتبال جام محالت جزیره فوتبال  6بر
صفر تیم آذرخش را شکست داد.

تزیینی

مدارس گرمه در حسرت
فضای مناسب ورزشی
محمودیان

دشت مدال چوخه کاران
از مالرد

چوخه کاران شیروانی سه مدال رنگارنگ را از
مسابقات کشتی با چوخه کشوری در شهرستان
مالرد کسب کردند .در این رقابت ها که با عنوان
گرامی داشت شهدای واال مقام شهرستان مالرد
بــرگــزار شد «مسلم نــوری» توانست مقام اول
وزن  +96کیلوگرم را کسب کند .همچنین
در وزن  84کیلوگرم «سعید محمدی حسن»
مدال طالی این رقابت ها را از آن خود و «میالد
حسنی» دیگر چوخه کار شیروانی مقام سوم این
وزن را کسب کرد.

المپیاد ورزش روستایی
المپیاد ورزش روستایی در رشته دو و میدانی
برگزار می شود .این رقابت با عنوان جایزه بزرگ
جمعه هفته جــاری در استادیوم  15هــزار نفری
بجنورد برگزار می شود.این مسابقه صبح در ماده
 2هزار متر برای بانوان و بعد از ظهر در ماده  3هزار
متر برای آقایان برگزار می شود.از شرایط حضور در
این مسابقه داشتن بیمه ورزشی روستایی و ارائه
معرفی نامه از دهیاری روستاست.

توسعه ورزش در مـــدارس گرمه نیازمند
توجه اســت ،در این شهرستان  ۵۷مدرسه
وجود دارد که تنها  ۲مدرسه دارای سالن
ورزشی است و دانش آموزان این مدارس در
کنار تعلیم و تربیت ،خواهان انجام تمرینات
ورزشی در فضای مجهز و سالن سرپوشیده
هستند.
ولــی یکی از دانـــش آمــــوزان گــرمــه ای می
گوید :دانــش آمــوزان در فضای رو باز و روی
آسفالت حیاط مدرسه در تمام فصل ها ورزش

ورزش

میکنند و ضروری است مدیران همت کنند
و زیرساخت های زنگ ورزش ایمنی را برای
شان ایجاد کنند.
«حسن زاده» ولی یکی از دانش آموزان درق
تصریح می کند :هیچ کدام از مدارس این شهر
سالن ورزشــی نــدارد و دانش آمــوزان باید در
حیاط مدرسه ورزش کنند.
یکی از دانــش آمــوزان پایه هشتم اظهارمی
کند :عالقه زیادی به رشته تربیت بدنی دارم
اما به دلیل وجود نداشتن امکانات مناسب
در هنرستان حاضر به ثبت نام در این رشته
نیستم.

تنها زمین
چمن
مصنوعی 20
در 40در زمین
خاکی فوتبال
در حال احداث
است که به
زودی بهره
برداری
خواهد شد

وی ادامه میدهد :دانش آموزان هنرستان
باید برای ورزش های والیبال ،فوتسال و...
به سالن کوثر و برای استفاده از استخر به
شهرستان مجاور بروند که در کنار سختی،
امنیت شان در خطر است.
ولی یکی از دانش آموزان مدرسه پسرانه
شاهد امــام حسین (ع) بــا بیان ایــن که
زنگ ورزش برای سالمتی دانش آموزان
است ،اظهار می کند :در مدرسه پسرم با
وجود فصل سرما دانش آمــوزان در حیاط
مدرسه ورزش می کنند ،این کار در هوای
سرد زنگ ورزش را به زنگ بیماری برای
آن ها تبدیل کرده است.
یکی از دانش آمــوزان دبیرستانی تصریح
می کند :با وجود این که مدرسه ما نمونه
دولتی است اما از نظر امکانات ورزشی از
مــدارس عــادی بسیار ضعیف تر اســت ،از
مسئوالن مربوطه خواستار رسیدگی به این
موضوع هستیم.
یکی از دانــش آموختگان رشته تربیت
بدنی هنرستان بیان می کند :به دلیل
نبود امکانات ورزش ــی در هنرستان در
مدت تحصیل ام بسیار سختی کشیدم و
بارها مشکالت را به مسئوالن استانی و
شهرستانی گفتیم اما صدای مان به جایی
نرسید.
«عباسی» یکی از شــهــرونــدان گرمه ای
بــیــان مــی کــنــد :اگــر اعــتــبــار مــالــی بــرای
ساخت سالن ورزشــی در مــدارس وجود
ندارد حداقل در قسمتی از حیاط مدارس
ابتدایی تاتامی قرار دهند تا دانش آموزان
به طور ایمن ورزش کنند.
کارشناس تربیت بدنی و سالمت اداره
آموزش و پرورش گرمه می گوید :با توجه به
وجود دوسالن ورزشی در آموزش و پرورش
گرمه و وجود نداشتن فضای کافی ورزشی
تفاهم نامه ای با اداره ورزش و جوانان
بــرای استفاده دانــش آمــوزان از فضاهای
ورزشــی آن اداره منعقد شــده اســت و آن
ها در شهرهای درق و ایور از سالن های
ورزشی این اداره استفاده می کنند.
جــال زاده مــی افــزایــد :تمام نیازها به
فضای ورزشی در شهرستان احصا و برای
ساخت سالن ورزشی در شهرهای درق و
ایور به طور کتبی به مسئوالن شهرستانی
و استانی نامه ارسال شده است.
وی اظهارمی کند :فضای اکثر مدارس
برای ورزش قابل استفاده بوده و تجهیزاتی
از قبیل توپ ،تور و راکت در اختیار دانش
آموزان قرار گرفته است.
وی ادامــــه مــیدهــد :تنها زمــیــن چمن
مصنوعی  20در 40در زمــیــن خاکی
فوتبال در حال احداث است که به زودی
بهره برداری خواهد شد.

۵

رویدادهای ورزشی

کوراش کاران در دور برگشت لیگ برتر
کوراش کاران استان در دور برگشت اولین دوره رقابت های لیگ برتر به میزبانی تهران شرکت کردند.
رئیس هیئت جودو و کوراش استان گفت :دور رفت این مسابقات سوم اسفند به میزبانی بجنورد برگزار
شد و از چهارشنبه دور برگشت آغاز شده است.کوروش خسرویار افزود :این مسابقات با حضور  4تیم در
حال برگزاری است که تیم های شهرداری درگز ،بیمه کوثر ،مجتمع صنعتی اسفراین و عقاب نیروی
هوایی در آن حضور دارند.
وی بیان کرد :در دور رفت این مسابقات تیم بیمه کوثر با  9امتیاز و تفاضل مثبت  15صدرنشین شد و
تیم مجتمع فوالد اسفراین به عنوان نماینده خراسان شمالی  6امتیاز به دست آورد و با تفاضل مثبت 9
امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.قهرمان این مسابقات به رقابت های هنرهای رزمی جهان به میزبانی
کره جنوبی در سال  98اعزام خواهد شد.

فوتسال در حسین آباد
عوض زاده -تیم «لوازم خانگی شریف» قهرمان پنجمین دوره مسابقات فوتسال روستای حسین آباد
شیروان شد .دهیار روستای «حسین آباد» در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به این مطلب افزود :در این
رقابت ها که با حضور  7تیم و استقبال پرشور تماشاچیان برگزار شد تیم «لوازم خانگی شریف» در یک
دیدار نزدیک با نتیجه یک بر صفر تیم جوانان «حسین آباد» را شکست داد و قهرمان شد .صفایی افزود:
در دیدار رده بندی «فطیرپزی کریم زاده» با نتیجه سه بر صفر از «نارون چوب» شکست خورد تا مقام سوم
این رقابت ها به «نارون چوب» برسد.

مسابقات هیئت های مذهبی
عوض زاده -دومین دوره مسابقات فوتسال هیئت های مذهبی شیروان ،جام شهید مدافع حرم مرتضی
زرهرن با قهرمانی تیم هیئت جوانان بنی هاشم به پایان رسید.محمدزاده قانعی ،رئیس شورای هیئت
های مذهبی شیروان با بیان این مطلب افزود :در این رقابت ها هیئت های منتظران ظهور و آل طاها به
ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

خبر ویژه

«شوکت شیروان» قهرمان والیبال جوانان
مسابقات والیبال قهرمانی جوانان استان با برتری «شوکت شیروان» به پایان رسید.سرپرست
هیئت والیبال استان گفت :این رقابت ها با حضور  9تیم در سه گروه برگزار شد.هادی
مرتضوی افزود :تیم ها از شهرستان های اسفراین ،مانه و سملقان ،شیروان ،راز و جرگالن و
بجنورد سه روز با یکدیگر رقابت کردند.
وی ادامه داد :باشگاه های شوکت شیروان ،صادق یک بجنورد ،بجنورد یک و بجنورد دو مقام
های اول تا چهارم را از آن خود کردند.

