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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

رویدادهای ورزشی

استانداری برای خرید امتیاز لیگ دسته یک فوتبال  ۲میلیارد تومان از شورا قرض گرفت

تیک آف در سیساب

فوتبال بی سابقه استانداری

عوض زاده -رقابت های تور ملی والیبال ساحلی
سه ستاره کشور سه شنبه شب در شیروان قرعه
کشی و مسابقات از روز گذشته در پارک کوثر این
شهر آغاز شد .رقابت هایی که با استقبال خوب
ساحلی بازان رو به رو شد و  20تیم از نقاط مختلف
کشور در آن حضور یافتند .به گفته «مقیمی» ،دبیر
کمیته والیبال ساحلی استان ،حضور بازیکنان تیم
های ملی الف و ب ،ملی کارگری و بازیکنان نامدار
این رشته ورزشی از اقصی نقاط کشور باعث شده
سطح مسابقات بسیار باال باشد.

دعوت «رحیمی» به کالس
پیش فصل لیگ برتر

«زهرا رحیمی» به کالس پیش فصل لیگ برتر
فوتسال ایران دعوت شد .به گزارش
خبرنگار ما ،به این کالس که 31
خرداد تا  2تیر در بخش بانوان
بــه میزبانی تــهــران بــرگــزار می
شود  55داور و ناظر خانم دعوت
شدند کــه در میان اسامی
دعــوت شده ها نام «زهرا
رحیمی» به عنوان داور
دیده می شود.

بانوان وزنه بردار در مسابقات قهرمانی کشور
وزنه برداران خانم خراسان شمالی برای اولین بار به رقابت های قهرمانی کشور این رشته اعزام شدند.به
گزارش خبرنگار ما ،این رقابت ها تیر امسال برگزار خواهد شد که تیم بانوان خراسان شمالی برای اولین
بار در آنها حضور خواهد داشت.

رقابت ووشو کاران
عوض زاده -ششمین دوره رقابت های ووشوی شیروان با شرکت  82نفر در شهر زیارت برگزار شد
و ووشو کاران در سه رده سنی در ساندا با یکدیگر به رقابت پرداختند.به گفته رئیس هیئت ووشوی
شیروان« ،افشین غیرتمند»« ،محمد رضائیان»« ،عرفان احمدی»« ،امیرمحمد احمدی»« ،یوسف زارع»،
«علی چوپان»« ،مهدی نوروزیان» و «محمدامین دارایی» مقام های اول اوزان مختلف رده سنی نونهاالن و
«محمدامین شریف»« ،علیرضا عباس زاده»« ،محمد جواد احمدی»« ،علیرضا علی محمدپور»« ،ابوالفضل
آرین»« ،سعید جوانشیر»« ،عرفان آگاهی»« ،مهیار مهدوی» و «علی اصغر سپاهی» مقام های اول اوزان
مختلف رده سنی نوجوانان و «آرین براتی نژاد»« ،علی قاسمی» و «عارف زارع» مقام های اول اوزان
مختلف رده سنی جوانان را از آن خود کردند .آن طور که «مجتبی رضوانی» اعالم کرد این رقابت ها حکم
انتخابی شهرستان را داشت و استقبال خوبی از آن ها شد.

خلبانان پــاراگــایــدر استان در سایت سیساب
تیک آف کردند.مربی تیم پاراگالیدر استان این
برنامه را در مسیر برنامه های شخصی خلبانان
استان که در سال جدید آغاز شده است ،اعالم
کرد«.علی عزیزی» از تیک آف خلبانان استان روی
تپه ضلع غربی سایت سیساب خبر داد.در این پرواز
پاراگالیدر سواران «روحی»« ،ساعد»« ،عیدی» و
«جاوید» حضور داشتند.همچنین خلبانان مسافت
 53کیلومتر از تیک آف تا لند حوالی روستای گلی،
جاده قدیم بدرانلو را در چخماقلو پیمودند.

سوت آغاز تور ملی والیبال

ورزش

۵

«حمزه» در جمع داوران منتخب
شوت زیبای استانداری برای شورای شهر ،دروازه
دو میلیاردی را گشود و ساز تحسین برانگیزی را
در فضای اخبار ورزشی استان ایجاد کرد.
استانداری از شــورای شهر درخــواســت کــرد دو
میلیارد تومان به صورت یک ماهه به استانداری
قرض الحسنه بدهد ،برای خرید امتیاز لیگ دسته
یک فوتبال.
ایــن درخــواســت به تصویب شــورای شهر رسید.
برپایه این مصوبه ،استانداری مقروض شورا قرار
گرفت و تا یک ماه دیگر بنا شد مبلغ یاد شده به
شورا برگردد.این اقدام استانداری عالوه بر این

شیرازی -جلسه فوق العاده شورای شهر بجنورد روز
گذشته با درخواست استاندار خراسان شمالی برای
کمک به خرید امتیاز لیگ دسته یک فوتبال کشور
برگزار شد .این جلسه در حالی تشکیل شد که هیچ
کدام از متولیان فوتبال و ورزش در جریان برگزاری
آن نبودند!
«سید احمد وکیلی» عضو شــورای شهر بجنورد در
حاشیه ایــن جلسه از ورزشـــی گفت کــه مــی تواند
سودآوری و با آمدن تیم ها و اتفاق های بزرگ ورزشی
رونــق استان را در پی داشته باشد و ثمرات آن به
استان ما بر گردد.
وی بیان می کند :می توانیم از رشته های ورزشی با
بازیکنان بومی که داریم ،حمایت کنیم مثل فوتسال،
جــودو ،والیبال ،قایقرانی و کشتی و در سطح برتر
کشور باشیم .وی ادامه می دهد :استادیوم  19مهر
را می خواستند به زور به ما بدهند ولی قبول نکردیم.

که خیز بلندی در جهت محرومیت زدایی فوتبالی
استان اســت ،اقــدامــی بی سابقه اســت که همه
ورزشی ها را سورپرایز کرد.
دو میلیارد تومان مصوبه شورا به تنهایی جوابگوی
امتیاز خرید تیم در لیگ دسته یک نیست ،بلکه
باید حدود دو میلیارد تومان دیگر به مبلغ یاد شده
افــزوده شود و حتی هزینه های حاشیه ای را در
بر می گیرد که باید استانداری سر کیسه خود را
شل کند تا بتواند دروازه فقر و محرومیت فوتبالی
استان را باز کند.اگر همه چیز طبق برنامه پیش
برود استان ما هم در میادین فوتبال کشور توپی

وی اظهار می کند :زمان جا به جایی شهردار است و
همه نگرانند با رفتن او حقوق نیروها پرداخت نشود.
ما نمی خواهیم مشکل دیگری اضافه کنیم .پول
قرض می دهیم ولی امیدواریم بتوانیم پس بگیریم.
او از این که شهرداری نمی تواند تیم داری کند ،می
گوید و می افزاید :ما تافته جدا بافته ایم؛ شهرداری
ها در دیگر استان ها تیم داری می کنند ولی استان
ما این اجازه را ندارد! وزارت کشور و قانون جلوی ما را
می گیرند!او از راه اندازی باشگاه فرهنگی ،ورزشی
شهرداری می گوید و راهی که با داشتن آن بیشتر می
توان به ورزش کمک کرد.
وکیلی ادامه می دهد :ما موافقیم که تیم داری و از
ورزش حمایت کنیم ولی نمی توانیم!
با توجه به توان مان در شهرداری و نیاز شهرمان نمی
توانیم این کار را بکنیم و اولویت با درست شدن کوچه
ها و خیابان هاست.

را شوت خواهد کرد و از چاله نداری خارج خواهد
شد.باالخره بازگشایی این دروازه می تواند فرصت
زیبایی را برای استان رقم بزند و باید همه دست
به دست هم دهیم تا استانداری بتواند این سینه
کش سخت را به بلندا برساند و تیر خالص را در
ابتدا به هیوالی نمی توانیم و نداریم ،بزند.وقت
آن است که بنگاه های کالن اقتصادی با حمایت
مالی و جامعه ورزشی با حمایت همه جانبه ،پرچم
تحسین و خسته نباشید بــرای استانداری بلند
کنند تا با قوت ،خیز ورزشی خود را به پایان برساند
و ادامه دار باشد.

با تماس دوبــاره با سید احمد وکیلی بــرای پیگیری
دقیق تر خبر قرض دو میلیارد تومان به استانداری
برای خرید لیگ دسته یک فوتبال کشور ،به ماجرای
جالبی برخوردیم که حیف است در ادامه نیاید! او می
خندد و از تصمیم جدیدی می گوید که باعث شده به
مصوبه جلسه دیروز بیشتر فکر کند؛ مصوبه ای که دیگر
ثبت و تصمیم اش گرفته شده است ولی طی جریان
تــازه ای در این مسیر به او گفته شده شما تیم را در
لیگ دسته یک کشور بخرید یک ماه دیگر پتروشیمی
خراسان این قرض را پرداخت می کند! او البته بر این
نکته هم تاکید می کند :در تیمی که نمی توان روی
فوتبال بازی کردن جوانان بجنوردی در آن حساب
کرد چرا باید سرمایه گذاری کرد!حاال شما بگردید و ما
بگردیم و پیدا کنیم پرتقال فروش این ماجرای فوتبالی
پر از عالمت تعجب را که خود فوتبالی ها هنوز در شوک
این تصمیم هستند!

«میالد حمزه» داور لیگ برتر فوتسال کشورمان در کالس پیش فصل این لیگ حضور دارد.این کالس با
مدرسی «پدرو گاالن» اسپانیایی به میزبانی آذربایجان شرقی در حال برگزاری است که داوران منتخب
برای کالس  MA COURSE FIFAدعوت شده اند و نام «میالد حمزه» میان آن هاست.

خبر ویژه

«آرای گزل» نایب قهرمان هفته دوم
هفته دوم کــورس تابستانه گنبدکاووس
در حالی برگزار شد که «آرای گزل» نایب
قــهــرمــان ای ــن رقــابــت هــا شــد.بــه گ ــزارش
خبرنگار ما ،این رقابت ها در بخش اسب
های نــژاد ترکمن  3تا  5سال در مسافت
هزار متر و بخش امتیازی هندیکاپ کالس
یک و  2برگزار شد.همچنین در این مسابقه

کــه اسپانسر آن اسپانسر اســب «س ــردار
آزمون» بود ،در نهایت اسب «آرکا» با مالکیت
ســردار آزمــون مقام اول را به دست آورد و
اسب «آرای گــزل» از خراسان شمالی که
چند هفته قبل اسب «ســردار» را شکست
داده بود با مالکیت شهرام و بهرام جهان آرا
نایب قهرمان این کورس شد.

