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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

جامیمتفاوت
برای والیبالی ها
شیرازی
هنوز صدای تماشاچیان مشتاق والیبال از
خرابه های به جا مانده از سالن «ملت» بجنورد
به گوش می رسد.
هنوز در پس نوار خاکستری ذهن ،هزار خاطره
از پشت میله های سب ِز رنگ و رو رفته سالنی
که دیگر وجود ندارد ،زنده می شود و ذهنت را
به بازی می گیرد ،آن هم چه بازی جانانه ای،
با هر پرواز توپ در فضای «ملت» صدای صدها
مشتاق والیبال بلند می شود و ...
سکوت سالن ملت ،سکوت شب های والیبالی
را که سال ها از آن شور جدا مانده بود تداعی
می کند ،سکوتی که قول شکستن اش امسال
داده شده است ،این بار در بزرگ ترین سالن
ورزشی شهر بجنورد؛ در سالن  1200نفره
مجموعه ورزشی شهید علیدخت.
سالن ملت رفت و خاطره هایش برای ابد باقی
ماند ولی والیبال زنده است و اشتیاق در گوشه
قلب عاشقان والیبال خاک می خورد؛ خاکی
که قرار است امسال با شب های رمضان مانند
همان سال های پرشور نه چندان دور تکانده
شود.
رئیس هیئت والیبال بجنورد در ایــن بــاره
می گوید :امسال مانند ســال هــای گذشته
مسابقات والیبال جــام رمضان بــرگــزار می
شود و در جلسه ای که با حضور اعضای هیئت
رئیسه والیبال شهرستان و استان برگزار شد،
تصمیم بر این شد که مسابقات به صورت آزاد
برگزار شود.چند سالی بود که والیبال جام

رمضان با محدودیت هایی برگزار می شد.
«داوود یزدانی» در این باره توضیح می دهد:
مسابقات آزاد بــه ایــن صــورت اســت کــه هر
تیم می تواند از هر تعداد بازیکن ملی و لیگ
های مطرح کشور با توجه به توان مالی خود
استفاده کند و در کنار این بازیکنان بزرگ و
مطرح حتم ًا باید دو نفر از بازیکنان نوجوان
و جوان استان در تیم ها حضور داشته باشند
که برداشتن محدودیت جذب بازیکن حتم ًا به
پرشورتر شدن رقابت ها کمک خواهد کرد.
وی تصریح می کند :جوایز نقدی بسیار خوبی
برای این دوره از مسابقات تعیین شد و مبلغ
 220میلیون ریــال بــه تیم هــای برتر اهــدا
خواهد شــد.او ایــن رقابت ها را شــور دوبــاره
والیبال می داند و تصریح می کند :هدف از
برگزاری این مسابقات با این سطح ایجاد شور
و نشاط در بین جامعه ورزش و ایجاد انگیزه
بین جوانان و نوجوانان عالقه مند به والیبال
است که واقع ًا امیدواریم این اتفاق بیفتد.
وی بیان می کند :با واگــذاری سالن 1200
نفره مجموعه ورزشی شهید علیدخت به هیئت
والیبال که به عنوان خانه والیبال نام گذاری
شد ،تمرینات تیم های پایه در بخش بانوان
و آقایان از ابتدای سال آغاز شده که زیر نظر
مربیان مجرب در حال برگزاری است تا بتوانیم
بازیکنان شهرستان را برای مسابقات انتخابی
تیم استان آمــاده کنیم و حضوری پررنگ در
رقابت های قهرمانی کشور داشته باشیم و از
عناوینی که تیم های استان در سال های قبل
کسب کردند دفاع و به رده باالتر صعود کنیم.

از نفرات برتر
دعوت به عمل
خواهد آمد در
اردوهایی که
برگزار می
شود حضور
داشته باشند
تا از بین این
نفرات به
یک نتیجه
نهایی برسیم
و بتوانیم
برای  2دوره
بازیکن سازی
کنیم و تحویل
تیم منتخب
استان بدهیم
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رویدادهای ورزشی

مسابقات فوتبال جام کارگران
عــوض زاده -یــک دوره مسابقات فوتبال  7نفره به
مناسبت روز جهانی کارگر در شیروان برگزار می شود.
رئیس هیئت ورزشی کارگری شیروان با بیان این مطلب
افــزود :ایــن رقابت ها در مجموعه ورزشــی آزادی و به
صورت شهرستانی برگزار خواهد شد« .مجید باقرزاده»
با تاکید بر لــزوم توجه به ورزش کــارگــری از مدیران
کارخانجات و اداره ها خواست به ورزش کارکنان شان در راستای سالمت جامعه و افزایش نشاط بین پرسنل
توجه ویژه ای داشته باشند .وی تصریح کرد :این امر مطمئن ًا افزایش بهره وری در کار را به همراه دارد .وی از
انتخاب رئیس و دبیر انجمن فوتبال ورزش کارگری شیروان خبر داد و اظهار کرد« :حسن چرابه» به عنوان رئیس
و «رضا کیوان» به عنوان دبیر این انجمن منصوب شدند.

کوهپیمایی کارکنان ادارات
کوهپیمایی کارکنان ادارات در فاروج برگزار خواهد شد.مختاری معاون اداره ورزش و جوانان فاروج گفت :این
کوهپیمایی به مناسبت هفته جوان ،به صورت برنامه طبیعت گردی از روستای استاد تا خسرویه برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان راز و جرگالن خبر داد:

جذب اعتبار برای  ۳پروژه ناتمام

وی دربــاره مهم ترین برنامه امسال والیبال
اظهار می کند :طبق تصمیمات گرفته شده
در هیئت والیبال شهرستان بجنورد ،امسال
مقرر شد از یک مربی برتر کشور دعوت کنیم
تا در بجنورد حضور داشته باشد و از تجربیات
و دانشش استفاده کنیم و سطح علمی و عملی
مربیان و بازیکنان شهرستان را باال ببریم و
تحولی در بخش آموزش والیبال ایجاد کنیم.
«یــزدانــی» خاطرنشان می کند :برنامه های
پیش بینی شــده ب ــرای امــســال زی ــاد اســت.
بــرگــزاری کــاس هــای مربیگری و داوری،
همایش ها و سمینارها بــرای ارتقای سطح
علمی و عملی مربیان و داوران اســتــان و
شهرستان ها ،مسابقات در رده های سنی پایه
(نونهاالن ،نوجوانان و جوانان) و تجهیز خانه
والیبال از برنامه های ما در هیئت والیبال

اســـت .وی اظــهــار مــی کــنــد :هــدف هیئت،
سرمایه گــذاری در رده های سنی پایه است
و با توجه به همایش استعدادیابی که سال
گذشته برگزار شد ،از نفرات برتر دعــوت به
عمل خواهد آمد در اردوهایی که برگزار می
شود حضور داشته باشند تا از بین این نفرات
به یک نتیجه نهایی برسیم و بتوانیم برای 2
دوره بازیکن سازی کنیم و تحویل تیم منتخب
استان بدهیم.
وی که خود مربی و داور این رشته هم است،
یادآور می شود :ابتدای سال  98با استان ها و
شهرستان های همجوار توافقاتی انجام شد که
در ایام تعطیالت و اوقات فراغت دانش آموزان
مسابقات دوستانه ای بین تیم های پایه برگزار
کنیم تا بازیکنان بتوانند در این میادین تجربه
کسب کنند.

موعد برگزاری جام زهرایی

پیاده روی خانوادگی جانبازان

مسابقات لیگ فوتسال فاروج

عوض زاده -نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد ،یــادواره بــرادران
زهرایی  12اردیبهشت امسال برگزار می شود.
«علی خالق زاده» رئیس اداره ورزش و جوانان شیروان با بیان این
مطلب افزود :این رقابت ها به عنوان مهم ترین مسابقات کشتی در
استان ،در  10وزن و با حضور  10استان برتر کشور در سالن شهید
حمید پوررضای شیروان برگزار خواهد شد.

نجفیان -رئیس اداره بنیاد شهید و امــور ایثارگران اسفراین از
برگزاری پیاده روی خانوادگی جانبازان این شهرستان به مقصد
ارتفاعات کوهساران پارک قائم خبر داد .زارعی افزود :آیین پایانی
این پیاده روی خانوادگی با حضور جانبازان و خانواده های معظم شان
در جوار گلزار مطهر شهدای گمنام در کوهساران پارک قائم (عج) با
اهدای جوایزی به قید قرعه برگزار شد.

میم پرور -مسابقات لیگ فوتسال فاروج در حال برگزاری است.رئیس
هیئت فوتبال فاروج با اشاره به چگونگی برگزاری مسابقات فوتسال در
این شهرستان گفت :این دوره از مسابقات با حضور  13تیم در دو گروه
در سالن شهید فرهادی در حال برگزاری است« .رجبعلی ایزدجو»
افزود :مسابقات  5هفته متوالی برگزار می شود و این هفته آخرین
مسابقات مرحله گروهی است که برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان راز و جرگالن از جذب اعتبار برای  ۳پروژه ناتمام در این شهرستان خبر داد .موسی
رازقی گفت :برای تکمیل پیست اسبدوانی باغلق  ۵۰۰میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است که تکمیل
و استاندارد سازی می شود .وی افزود :برای سالن چند منظوره شهر راز هم  ۵۰۰میلیون تومان اعتبار جذب و
پیمانکار آن مشخص شده است .وی همچنین از جذب  ۴۰۰میلیون تومان اعتبار برای احداث خانه جوان در راز
و جرگالن خبر داد و تصریح کرد :فونداسیون این ساختمان ریخته شده و پروژه در حال اجراست.

یک عکس  -یک واقعیت

آماده باش بسکتبالی ها

بسکتبالی ها برای حضور در لیگ زیر گروه بسکتبال کشور آماده می شوند.رئیس هیئت بسکتبال استان
به خبرنگار ما گفت :تمرینات تیم بسکتبال آقایان از اردیبهشت آغاز خواهد شد تا تیم منسجم و هماهنگی
راهی این رقابت ها شود.مهدی غفوریان افزود :به مربیان بسکتبال برای معرفی بازیکنان منتخب شان
فراخوان زده ایم تا از تمام ظرفیت استان استفاده و در نهایت تیم قدرتمندی را راهی مسابقات کنیم.وی
بیان کرد :حضور در این مسابقات که تاکید جامعه بسکتبال و مدیر کل ورزش و جوانان است بسکتبالیست
ها را با انگیزه تر کرده و در صورت موفقیت در این رقابت ها به سوپر لیگ راه خواهیم یافت.وی ادامه داد:
کادر فنی تیم استان به زودی معرفی و رقابت های زیر گروه شهریور امسال آغاز خواهد شد که از حاال برای
آن برنامه ریزی می کنیم.

