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رویداد های ورزشی

اسپک نهایی والیبالی ها 

تیم والیبال چاپ سیمیا با برتری 3 بر صفر مقابل تیم 
موتور کراس، به مقام اول رقابت های والیبال جام 
والیبال  هیئت  رئیس  یافت.  دست  استان  رمضان 
استان گفت: در این رقابت ها 8 تیم در قالب 2 گروه 
در طول شب های ماه رمضان در سالن ملت به رقابت  
پرداختند. »کمالی« با اشاره به حضور 3 بازیکن تیم 
ملی در ترکیب دو تیم افزود: حضور قائمی، تاجر و 
سطح  باالبردن  بر  عالوه  ها  رقابت  این  در  بازارگرد 
کیفی مسابقات، باعث شد استقبال کم نظیری از این 
رقابت ها در استان شود.وی با اشاره به اینکه تیم رب 
دشت بهار آشخانه به دلیل حضور نیافتن در دیدار 
رده بندی، نتیجه را 3 بر صفر به آب منطقه ای واگذار 
کرد، ادامه داد: بدین ترتیب تیم های چاپ سیمیا، 
موتور کراس و آب منطقه ای به ترتیب عناوین اول تا 
سومی را کسب کردند که در پایان به آن ها به ترتیب 

جوایز 40،60 و 30 میلیون ریالی اهدا شد.

رقابت های کشتی باچوخه

رقابت های کشتی باچوخه به مناسبت عید فطر و 
برگزار  شیروان  در  زیارت  شهر  شهید   43 ی��ادواره 
گفت:  شیروان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  شد. 
در این رقابت ها بیش از 150 کشتی گیر از استان 
حضور  رض��وی  و  شمالی،جنوبی  خ��راس��ان  ه��ای 
 4 در  ها  رقابت  داد:  ادام��ه  زاده«  داشتند.»خالق 
وزن پی گیری شد که در پایان در بخش انفرادی در 
وزن 60 کیلو حجت مهربان از شهر زیارت، در وزن 
70 کیلو علی شاهوردیان از قوچان،  در 80 کیلو 
الیاس علی اکبری از اسفراین، در 90 کیلو هادی 
از  نوری  مسلم  کیلو  در 90+  و  اسفراین  از  قدیمی 
شیروان، عناوین اول هر وزن را به خود اختصاص 
دادند و در بخش تیمی نیز شهر زیارت، شیروان و 
ایستادند. سوم  تا  اول  سکوی  بر  ترتیب  به  قوچان 
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معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان از 
ممنوعیت افزایش شهریه باشگاه های ورزشی استان 
خبر داد. بهادری افزود: باشگاه ها در انتظار افزایش 
شهریه و نرخ ها نباشند چرا که بر اساس اعالم شورای 

نرخ گذاری، هیچ افزایش نرخی در سال جاری برای 
باشگاه های ورزشی در استان تایید نشده است.وی با 
بیان این که تمامی باشگاه های ورزشی موظف هستند 
مانند سال گذشته نسبت به اخذ شهریه از ورزشکاران 

هزینه  افزایش  به  توجه  با  داد:  ادامه  کنند،  اقدام  خود 
های جاری و با وجود اینکه این اداره کل تقاضای افزایش 
حتی 14 درصدی نرخ و شهریه باشگاه ها را داشت اما 
به تبعیت از شورای نرخ گذاری استان هیچ گونه افزایش 

به  با اشاره  شهریه در سال جاری لحاظ نمی شود.وی 
اینکه در ابتدای هر سال تا زمانی که به باشگاه ها ابالغ 
نشود افزایش شهریه صورت نمی گیرد، تصریح کرد: از 
باشگاه های ورزشی استان بازدید به عمل خواهد آمد و 

سعی خواهیم نمود نظارت ها افزایش یابد و در صورت 
تخلف، از مجاری قانونی با باشگاه های متخلف برخورد 
سطح  ورزش��ی  های  باشگاه  امیدواریم  که  شد  خواهد 
استان نیز همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند.

افزایش شهریه 
باشگاه های ورزشی 
ممنوع شد 

پیام صلحی که  با  بانوی 23 ساله سوئدی  محمدی- 
گذشت.  هم  شمالی  خراسان  از  دارد  همراه  به  خود  با 
»فردریکا« صلح و دوستی در جهان را بهانه آغاز سفر دو 
ساله اش از سوئد می داند که اکنون  پس از 4 ماه رکاب 
زدن چند روزی مهمان فرهنگ و آداب اهالی خراسان 
شمالی ها بود، دقایقی هم در تحریریه روزنامه خراسان 
شمالی مهمان شد تا به گپ و گفت با او بپردازیم و پای 
مارس   8 از  را  سفرش  بنشینیم.او  نیز  هایش  صحبت 
2015 شروع کرده و چند روزی میهمان ایرانی هاست. 
»فردریکا« ایران را کشور مورد عالقه اش عنوان می کند 
که زیبا و خاص است و  مردمانی با فرهنگ و البته مهمان 
نواز دارد و این خصوصیات تشنگی سفر مجددش به ایران 
را همچنان زنده نگه می دارد. او اهل شهر سانداسوال 

سوئد و تنها 2 سال است که دوچرخه سواری می کند و 
پیش از این سفرهایی را با دوچرخه به اروپا داشته و این 
اولین سفرش به آسیا و البته به ایران است. در سفر او به 
خراسان شمالی، »شکرانی« رئیس کمیته گردشگری 
هیئت ورزش های همگانی استان نیز وی را همراهی و 
»یاسر دژبانی« به عنوان مترجم یاری مان کرد که از آن ها 
سپاسگزاریم.فردریکا در مورد این که چرا تنها راهی سفر 
شده است می گوید: خواستم با تنها آمدن در این مسیر و 
آن هم با دوچرخه خود را به چالش بکشم که آیا می توانم 
یا نه که خوشبختانه توانستم. در مورد امنیت اعتقاد دارم 
که اگر قوی برخورد کنی و احساس کنی که بر بقیه چیره 
هستی مشکلی پیش نخواهد آمد هر چند من آدم زرنگی 
هستم و حواسم به همه چیز هست. وی هدفش از این 

سفر را آشنا شدن با فرهنگ ها و آداب و رسوم کشورها 
می داند و در مورد پیام این سفر ابراز می دارد: جز اندکی 
از مردم دنیا بیشتر آنها خوبند و با این سفر تالش می کنم 
این پیام و خوبی های مردم را به دنیا بشناسانم. فردریکا 
که  را  کیلومتری  هزار   40 از  کیلومتر  هزار   8 تاکنون 
برنامه ریزی کرده بود سپری کرده است و تصمیم دارد 
و  قرقیزستان  ازبکستان،  ترکمنستان،  به  ایران  از  پس 
چین سفر کند. وی تصریح می کند: برای یک زن گاهی 
این سفر سخت و گاهی هم آسان است ولی برای من 
راحت بوده است چرا که مردم در مسیر کمک و حمایتم 
کرده اند. تاکنون به کشورهای دانمارک، آلمان، چک، 
اسلواکی، اتریش، اسلوونی، کرواسی، بوسنی، آلبانی، 
ورزش  ام.او  کرده  سفر  ایران  و  ترکیه  یونان،  مقدونیه، 
به سردی کشور سوئد بیشتر  با توجه  و  را دوست دارد 
افزاید:  می  و  کند  می  بازی  تنیس  هم  گاهی  و  اسکی 
با  که  اس��ت  ب��وده  ای��ن  دوچ��رخ��ه  با  سفر  انتخاب  علت 
دوچرخه که سفری آهسته را هدیه می دهد می توانیم 
از زیبایی های اطراف استفاده کنیم و می توانیم با همه 

صحبت کنیم و لذت ببریم.فردریکا از فرهنگ ایرانی ها 
می گوید که بسیار مهمان نوازند و از کله پاچه و ته دیگ 

و دوغ به عنوان بهترین غذاهایی نام می برد که در سوئد 
نیست و در بازگشت به کشورش حتمًا برای دوستان و 
خانواده اش درست می کند و ادامه می دهد: در اروپا 
که باشی فرهنگ ثابتی داری و با این سفرم با فرهنگ 
ها و آداب و رسوم مختلفی آشنا شده ام و دوست دارم 
سفرم ادامه پیدا کند و حتمًا در بازگشت دستور پخت 
کله پاچه و ته دیگ را خواهم آموخت. خراسان شمالی 
زیباست؛ این سوالی است که وقتی نظرش را در مورد 
با شوق خاصی  این استان می پرسم پاسخ می دهد و 
می گوید: مردم در طول سفر از من می پرسند که عازم 
هم  من  و  داری  دوس��ت  را  مشهد  آی��ا  و  هستی  مشهد 
بجنورد  ولی  دارم  دوست  را  مشهد  گویم  می  پاسخ  در 
زیبا  شهری  که  چرا  دارم  دوس��ت  زی��اد  خیلی  خیلی  را 
است و مردمانی با فرهنگ های مختلف دارد که بسیار 
یادگاری  عکس  چند  گرفتن  با  پایان  نوازند.در  مهمان 
طرف  به  را  مسیرش  خود  دوچرخه  بر  س��وار  فردریکا 
مشهد ادامه می دهد تا از مسیر سرخس به ترکمنستان 
برود و پیام صلح و دوستی را به دیگر کشورها برساند.

چند  که  رمضان  جام  بسکتبال  های  رقابت  محمدی- 
به  امسال  شد،  می  برگزار  نامنظم  طور  به  است  سالی 
جبران آن سال ها برآمد و توانست شب زیبا و پرهیجانی 
برای عالقه مندان و همچنین خود بسکتبالیست ها رقم 
علیدخت  شهید  ورزشی  مجموعه  بسکتبال  خانه  بزند. 
بجنورد میزبان دیدار 2 تیم راه یافته به فینال این دوره از 
رقابت ها بود. فینالی که با درخشش برخی بسکتبالیست 
بود  همراه  جاللی  ایمان  و  فروزمند  مهرداد  جمله  از  ها 
هرچند تمامی ورزشکاران جوانمردانه و به دور از حاشیه 
را  پرهیجان  و  خوب  شب  یک  و  پرداختند  رقابت  به  ها 
مسابقات  فینال  دیدار  در  کردند.  هدیه  عالقمندان  به 
بسکتبال جام رمضان، دو تیم پایا و بانک ملت ساعت 21 
و 30 دقیقه چهارشنبه در حضور خیل مشتاقان مقابل 
هم به میدان رفتند و با یک بازی خوب و منسجم امیدها 
را برای شکوفایی دوباره این رشته مهیج زنده تر کردند. 
با  هرچند مسابقات با نیم ساعت تاخیر شروع شد ولی 
تشریفات خوبی همراه بود؛ از جمله اجرای برنامه توسط 

افتتاحیه و همچنین  مینی بسکتبالیست ها در مراسم 
حضور مسئوالن ورزشی استان در دقایق اولیه که نشان 
حامی  بگمارند  همت  ورزشکاران  اگر  هم  هنوز  دادن��د 

بسکتبالیست های استان خواهند بود. 
هم  رو  پیش  انتخابات  نامزد  های  چهره  برخی  حضور 
افتتاحیه،  از  از نکات قابل توجه بود. پس  این دیدار  در 
ورود  از  پس  و  انجام  تیم   2 هر  بازیکنان  معرفی  مراسم 
اعضای تیم ها به سالن با سوت مهدی صمدی به عنوان 
عنوان  به  سلیمانی  علی  و  جاللی  ج��الل  که  س��رداور 
نشسته  داور  عنوان  به  نوجوان  داور  سه  و  داور  کمک 
او را همراهی می کردند این رقابت آغاز شد.  با شروع 
و  بودند  آموز  دانش  آن  اعضای  بیشتر  که  پایا  تیم  بازی 
میانگین سنی خیلی پایین تری به نسبت تیم بانک ملت 
داشت با درخشش بازیکنان نوجوان و آینده دار خود و 
بانک  تیم  بارها  خود  هیجان  و  پرشور  نوجوانان  تشویق 
ملت را شوکه کرد و توانست با نتیجه 10 بر 9 در کوارتر 
کوارترهای  در  ولی  شود  خارج  میدان  از  پر  دست  اول 

دوم، سوم و چهارم، این بانک ملت بود که با استفاده از 
تجربیات بازیکنان جوان و بااخالق خود با اختالف و با 
نتایج 22 بر 8، 22 بر 6 و 24 بر 17 پیروز میدان شد. 
در پایان این دیدار تیم بانک ملت توانست در مجموع با 
نتیجه 77 بر 41 تیم پایا را شکست دهد و با باال بردن 
جام به پرونده این دوره از رقابت ها خاتمه دهد.در این 
هایی  گالیه  داوری  به  ورزشکاران  برخی  هرچند  دیدار 
داشتند ولی این موجب نشد داوری تحت تاثیر قرار گیرد 
و در کنار آن نیز مهارت های فردی مانند شوت،دریبل،و 
ریباند توپ به خوبی بین بازیکنان هر دو تیم اجرا شد. 
نکته مثبت و امیدآفرین این بود که در این دیدار اخالق 
جوانمردانه و اخالق ناب ورزشی در بین هر 2 تیم وجود 
داشت و در کل بازی جوانمردانه موج می زد. در بازی 
از  نیز که پیش  رده بندی جام رمضان بسکتبال استان 
این دیدار برگزار شد تیم آینده سازان با نتیجه 59 بر 53 
از سد تیم شیروان گذشت و بر سکوی سوم قرار گرفت. 
هرچند پرونده جام رمضان امسال بسته شد ولی برخی 

کمبودها همچنان مانع از رشد واقعی و درخور شأن این 
کفپوش  نبود  از  است،  شده  پرمخاطب  و  جذاب  رشته 
مناسب برای این سالن و نبود جایگاهی برای نشستن 
به  را  ورزشی  های  خانواده  و  عالقمندان  که  تماشاچی 
پالستیکی  های  صندلی  روی  و  زمین  کنار  در  ناچار 
زرد رنگ جا داده بود تا نبود سیستم روشنایی و صوتی 
این  حاشیه  در  استان  بسکتبال  هیئت  مناسب.رئیس 
دیدار در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: این رقابت ها با 
حضور 7 تیم از چهار شهرستان بجنورد،جاجرم،شیروان 

و اسفراین پیگیری شد که در 2 گروه و به صورت دوره 
از  بیش  قضاوت  با  و  بازی   13 از  پس  مجموع  در  و  ای 
جایگاه  نبود  مورد  در  »روشنیان«  شد.  انجام  داور   10
تماشاچی هم اظهارداشت: این سالن ویژه تمرین است و 
نه برگزاری مسابقات که به دلیل کمبود امکانات به ناچار 
این رقابت ها در این محل برگزار شد و به همین دلیل 
از نعمت وجود تماشاچی در این مسابقات که می تواند 
انرژی مثبت شور و اشتیاق به ورزش بسکتبال به عنوان 
است. محروم  بدهد،  نشاط  پر  و  دانشجویی  ای  رشته 

یک سبد شور و نشاط در فینال بسکتبالیست ها 

ایستگاه آخر بسکتبال

گفت و گو با بانوی دوچرخه سوار بین المللی در تحریریه خراسان شمالی 

دوچرخه سواری از سوئد تا بجنورد 

سوت پایان فوتسال جام 
رمضان نواخته شد 

رقابت های فوتسال جام رمضان شهرستان بجنورد 
پایان داد. در  با انجام دو دیدار حساس به کار خود 
هفته آخر این رقابت ها چهارشنبه شب هفته گذشته، 
پیش از بازی فینال، دیدار رده بندی بین تیم های 
جزیره فوتبال و شهدای غواص برگزار شد که در پایان 
با نتیجه یک بر صفر به سود جزیره فوتبال به پایان 
رسید. در دیدار فینال هم تیم های جوارشی و هیوا 
کیک در دیداری حساس و در سالن هزار و 200 نفره 
مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد به قضاوت 
امیرآبادی  افشین  و  حمزه  میالد  محمدی،  مجتبی 
رودر روی هم صف آرایی کردند که پس از 40 دقیقه 
بازی پایاپای و منسجم ، این تیم هیوا کیک بود که با 
یک گل از سد جوارشی گذشت و جام رمضان سال 
94 فوتسال بجنورد را به خانه برد. به این ترتیب تیم 
های هیوا کیک، جوارشی و جزیره فوتبال توانستند 
بین  ب��ازی  شب  از 18  پس  خود  حریفان  بر  غلبه  با 
فوتسال  سوم  تا  اول  سکوی  بر  ترتیب  به  تیم،   33
جام رمضان بجنورد تکیه بزنند. هرچند این رقابت 
نبود  مواجه  تماشاگران  سوی  از  خوبی  استقبال  با 
دلیلش  مسابقات  این  برگزاری  مسئول  زاده  قلی  و 
را برگزاری رقابت های جهانی والیبال و گرمی هوا 
عنوان کرد ولی از لحاظ فنی توانست نمره قابل قبولی 
کند.  دریافت  بازیکنان  و  داوران،تماشاچیان  از  را 


