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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

چراغ کم سوی
ورزش روستایی
عوض زاده
نــوروز و تعطیالتش فرصتی بود تا به ورزش
روستایی و انجام مسابقات مختلف بیش از
پیش پرداخته شود.
ایــن موضوع البته در فرهنگ و تاریخ اقــوام
و ایــات تــرک ،کــرد ،کرمانج و تــات جایگاه
ویژه ای داشته و از دیرباز مسابقات ورزشی و
بازی های بومی و محلی متنوعی در این ایام
در بخش های مختلف برگزار می شده است.
نوروز امسال هر چند کم و بیش مسابقاتی در
نقاط مختلف شهرستان شیروان برگزار شد اما
به نظر می رسد برگزاری این مسابقات چه به
لحاظ کمی و چه کیفی توجه بیشتر متولیان
امر را می طلبد.
در همین باره ،یکی از اهالی روستاهای بخش
سرحد شیروان با اشــاره به این که برگزاری
مسابقات ورزشــی در روستاها موجب ایجاد
شور و نشاط می شود ،می افزاید :در گذشته
به صورت خودجوش مسابقاتی در روستاها
برگزار می شد اما اکنون وضعیت فرق کرده و
نیازمند یاری اداره ورزش و جوانان شهرستان،
هیئت های ورزشی و دهیاری است.
«جعفری» با اشاره به بازی های بومی و محلی
مختلفی که در گذشته برگزار می شد ،تصریح
می کند :این روزهــا ورزش و برگزاری بازی
هــای بومی و محلی رنــگ و بــوی گذشته را
ندارد.وی البته با اشاره به برگزاری یک دوره
مسابقات فوتسال روستایی در شهر لوجلی
خاطرنشان می کند :این مسابقات چند سالی

اســت کــه بــرگــزار مــی شــود و حضور پــر رنگ
روستاهای مختلف را به همراه داشته است
اما متاسفانه هر سال با کمبودهایی روبه رو
بوده و امسال به دلیل عدم مدیریت مناسب و
برقرار نشدن امنیت بازی های مراحل پایانی
به جای بخش سرحد و شهر لوجلی در شیروان
برگزار شد.
یکی از اهالی روستای ا ...آباد از بخش مرکزی
شیروان نیز توسعه ورزش در روستاها را سبب
افزایش نشاط اجتماعی می داند و ادامه می
دهد :تقویت جایگاه ورزش در روستاها که با
کمبودهای سخت افزاری به خصوص در حوزه
سرانه ورزشــی روبــه رو هستند همت بیشتر
هیئت های ورزشی و حمایت نهادهایی مانند
استانداری را می طلبد.
«صفاپور» با اشاره به این که نوروز و فصل بهار
به دلیل آب و هــوای مناسب فرصت خوبی
برای برگزاری مسابقات به خصوص بازی های
بومی و محلی است ،اضافه می کند :گاهی
شاهد اجرای چنین برنامه هایی در بعضی از
نقاط شهرستان هستیم اما تعداد آن ها نسبت
به گستره جمعیت روستایی شهرستان بسیار
کم است.یک ورزشکار که خود مسئول کمیته
فنی برگزاری مسابقات فوتسال نــوروزی در
دهستان زوارم از توابع بخش مرکزی بوده
استقبال اهــالــی و جــوانــان روستایی بــرای
تماشای این رقابت ها را شگفت آور توصیف و
اضافه می کند :برای تماشای مسابقاتی که در
دهستان و با حضور  6تیم برگزار می شد بیش
از صد تماشاچی به سالن می آمدند.
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رویدادهای ورزشی

کشتی آزاد شمال شرق
محمودیان  -به مناسبت عید مبعث رقابت های کشتی آزاد شمال شرق کشور در گرمه برگزار شد.رئیس
اداره ورزش و جوانان گرمه گفت :مسابقات دوستانه چهار جانبه کشتی آزاد شمال شرق کشور با عنوان
جام مبعث به میزبانی گرمه در  5رده سنی و با حضور  150کشتی گیر از شهرستان های مشهد (دو تیم)،
بجنورد ،جاجرم و گرمه در سالن تختی برگزار شد.باقری با اشاره به نتایج تیمی ،از گرمه با  139امتیاز به
عنوان تیم برتر و از مشهد با  101امتیاز ،بجنورد با  84امتیاز و جاجرم با  30امتیاز به عنوان تیم های دوم
تا چهارم این دوره از مسابقات یاد کرد.وی بیان کرد :علیرضا باقری ،امیرحسین علیزاده ،امیرمحمد خیری،
مهدی وردی ،حسین شمسایی ،سیدامیر حسین موسوی ،مهدی داوودی ،مسعود نیستانی ،علی داوودی،
ابوالفضل جاویدان ،رضا خالقی ،امیر حسین شکاری ،علیرضا صحرایی ،مسعود ساعدی ،علی شاه پسندی و
آرش محمدی مقام اول وزن های مختلف را در رده های سنی به دست آوردند.

پایان لیگ فوتسال بانوان

«شاکری» کمبود امکانات در روستاها را مانعی
در مقابل برگزاری این گونه مسابقات می داند
و تصریح می کند :باال بودن هزینه های جانبی
از جمله حضور نیروهای امــدادی ،پزشکی و
انتظامی از دیگر مشکالت برگزاری مسابقه در
روستاهاست که مساعدت نهادها را می طلبد.
در همین باره ،رئیس هیئت ورزش روستایی و
بازی های بومی و محلی شیروان ،فصل بهار و
به خصوص نوروز را به علت ماهیت بازی های
بومی و محلی که عموما در فضای آزاد برگزار
می شود موقعیت مناسبی می داند که نباید به
راحتی از دست برود.
وی می افزاید :نوروز امسال مسابقات فوتسال
و والیبال در بعضی از روستاها توسط هیئت
مربوطه یا دهیاری ها برگزار شد و ما جشنواره
بازی های بومی و محلی را در روستای توده

ارکی ،سرگروه شمال شرق

دوره کوهپیمایی مقدماتی

«فــرزاد ارکــی» رئیس هیئت نجات غریق و غواصی خراسان شمالی
با پیشنهاد رئیس کمیته امور استان های فدراسیون و طی حکمی
از سوی ایلخان نوری رئیس این فدراسیون به عنوان سرگروه هیئت
های منطقه شمال شرق کشور منصوب شد.به گزارش خبرنگار ما ،او
سرگروه منطقه شمال شرق کشور شامل استان های خراسان رضوی،
شمالی و جنوبی و سمنان شد.

معینی  -اولین دوره کارآموزی کوهپیمایی مقدماتی در جاجرم برگزار
شد.مسئول برگزاری این برنامه گفت :این دوره سه روزه در منطقه اوزم
و تنگه گزی برای اعضای باشگاه کوهنوردی میاندشت جاجرم برگزار
شد.حمید غالمی افزود :در این کالس آموزشی  22آقا و خانم عالقه
مند به کوهنوردی شرکت کردند.وی بیان کرد :مهدی مودتی و سمیرا
سعیدی مدرسان این دوره بودند.

برگزار کردیم که حدود  150شرکت کننده و
بیش از هزار تماشاگر داشت.دکتر باقر مرسل
فعالیت در حوزه ورزش روستایی و بازی های
بومی و محلی را متفاوت با ورزش قهرمانی می
داند و می افزاید :بودجه این هیئت محدود
و دامنه کارش گسترده است اما می توان با
حمایت دستگاه های دولتی و همچنین پای
کار آمدن دهیاری ها با برنامه ریزی مناسب
اقدامات خوبی را انجام داد.
وی البته همکاری دهیاری ها را بسیار مناسب
می داند و می افزاید :از زمانی که فعالیت خود
را در هیئت آغاز کردیم همکاری دهیاری ها
فوق العاده بوده و همیشه پای کار هستند.
«مــرســل» افــــزود :جمعه گذشته جشنواره
بــادبــادک هــا بــا همکاری دهــیــاری هــای دو
روستای شیروان برگزار شد.

بازی حساس انتظاری ها برای صعود به لیگ دسته دو

امروز انتظار -پاراک

امروز تیم فوتبال باشگاه انتظار بجنورد در حالی میزبان حریف تهرانی خود
استکهبازیقبلیخودرادرخانهحریفشکستخوردوامروزفرصتیبرای
جبران باخت است.تیم انتظار بجنورد امروز ساعت  16در استادیوم 19
مهر به مصاف حریف خود پاراک تهران می رود و در صورت پیروزی نماینده
استان امید برای صعود به لیگ دسته دوی فوتبال کشور بیشتر خواهد شد.

شیرازی -سومین دوره لیگ فوتسال بانوان استان طی
مراسمی به پایان رسید.نایب رئیس هیئت فوتبال استان
به خبرنگار ما گفت :در این مراسم که با حضور رئیس
و نایب رئیس هیئت فوتبال استان و جمعی از اعضای
شــورای شهر بجنورد و نماینده های اداره کل ورزش
و جوانان استان برگزار شد از تیم های برتر تجلیل به
عمل آمد.مریم سهرابی افزود :در پایان مسابقات لیگ
تیم کیمیای اسفراین قهرمان شد و تیم شیروان نایب
قهرمانی رقابت ها را به دست آورد و تیم بجنورد ب به مقام سوم این دوره از مسابقات دست پیدا کرد.وی بیان کرد:
پری ابراهیم زاده از تیم بجنورد خانم گل این لیگ در بخش بزرگساالن شد و زهرا فدایی عنوان داور برتر این لیگ
را به دست آورد.وی تصریح کرد :در رده سنی نونهاالن که در سال  96به پایان رسیده بود فهیمه رازقیان و زهرا
دهپناه از تیم های شیروان و آشخانه عنوان فنی ترین بازیکنان را به خود اختصاص دادند.وی ادامه داد :در این
اختتامیه به تیم های برتر لیگ بزرگساالن و نونهاالن کاپ ،لوح و هدایایی داده شد.

اولین آدینه تنیس مردان
شیرازی  -اولین مسابقه آدینه تنیس مردان استان در بجنورد طی امسال برگزار شد.نایب رئیس هیئت تنیس
استان به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها که اولین مرحله رنکینگ سال  97هم بود با حضور  22ورزشکار این
رشته در زمین شهربازی بجنورد برگزار شد.زهره اسدی افزود :در این رقابت حساس مهدی شفاعتی اول و امین
معماریانی دوم شد و همچنین ناصر براتی و مجتبی شاکری به طور مشترک سوم شدند.وی بیان کرد :مرحله اول
مسابقات مناطق با حضور  30ورزشکار در مشهد برگزار می شود که  6ورزشکار از خراسان شمالی در این مسابقه
حضور دارند.وی بیان کرد :این رقابت ها از شنبه شروع شده است و تا  30فروردین ادامه دارد.

پایان لیگ بسکتبال
لیگ بسکتبال استان با برگزاری هفته نهم خود به پایان
رسید.مسئول روابــط عمومی هیئت بسکتبال استان
گفت :در بازی اول تیم مراکز و مدارس کارن بجنورد 97
بر  96از سد تیم هیئت بسکتبال شیروان گذشت و در
بازی بعدی تیم دانشگاه بجنورد  74بر  38تیم آلومینای
جاجرم را شکست داد.محمد کریمی افزود :تیم دهکده
مقاومت بسیج بجنورد  61بر  48از سد تیم هیئت
بسکتبال اسفراین و تیم پایا نیروی شرق بجنورد  92بر
 30از سد تیم هیئت بسکتبال بجنورد گذشت و بعد از جمع بندی امتیازات تیم های اول تا سوم معرفی می شوند.

