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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سوسوی چراغ گود
زورخانه فاروج
میم پرور
زنــگ مــرشــد کــه بــه صــدا در مــی آیــد خون
پهلوانی به جوش می آید .نوای یا علی(ع) که
در گود می پیچد ،صدای جوانمردی بلند می
شود .زورخانه ها نماد جوانمردپروری هستند.
عاشقان ورزش زورخانه ای عشقی خاص به
گود دارند و همیشه منتظر صدای زنگ مرشد
هستند.
گود زورخانه فاروج از آن گودهایی است که
خاموشی صــدای زنگ مرشد را تجربه کرده
است .مدت مدیدی سکوت به جای نوای یا
علی(ع) بر گود حکم فرما بود .اینک با این که
این گود بازگشایی شده اما تــداوم مشکالت
همچنان عالقه مندان را نگران کرده است.
ایــن گــزارش روایــتــی از گــود زورخــانــه فــاروج
است.
بهمن ماه سال  92بود که گود زورخانه فاروج
افتتاح شد و عالقه مندان به این رشته ورزشی
را یک بار دیگر به کالس جوانمردی و پهلوانی
فرا خواند اما مدتی نگذشت که چراغ این خانه
به دالیلی همچون نبود تجهیزات و امکانات،

عدم رغبت و انگیزه جوانان و مشکالتی دیگر
خاموش شد و با این خاموشی ذوق و شوق و
انگیزه عالقه مندان به این رشته ورزشی نیز
به خاموشی کشیده شد به گونه ای که در این
چند سال ،تا ماه گذشته در این گود نیز کام ً
ال
بسته بود و ورزشکاران نیز خودشان رغبت و
انگیزه ای برای باز کردن قفل آن نداشتند.
اوایـــل مــاه جــاری بــود کــه بــه همت تعدادی
از جــوانــان غیرتمند و به پشتوانه فرماندار
شهرستان و رئیس اداره ورزش و جوانان،
چراغ گود دوبــاره روشن شد و در این مدت،
طبق برنامه زمــان بندی شــده شاهد حضور
منظم ورزشکاران در این مکان هستیم.
اما قصه به این جا ختم نشده است چرا که
ورزشــکــاران از ایــن می ترسند که قصه این
مثنوی باز ناتمام بماند و بار دیگر این ورزش
تعطیل و در گود بسته شود .یکی از ورزشکاران
ورزش پهلوانی می گوید :تعداد زیــادی از
جوانان در شهر به این رشته ورزشــی بسیار
عالقه مند و دارای استعدادهای خاص در این
بخش هستند.
«رحمانی» می افزاید :اما متأسفانه در این
مدت در گود کام ً
ال بسته بود و االن که باز شده

ورزش

بدون شک
اگر امکانات
انجام ورزش
پهلوانی در
این شهرستان
فراهم شود
ذوق و انگیزه
ورزشکاران
و عالقه مندان
بیشتر می
شود

۵

یادداشت

جای خالی استان در بازیهای
پاراآسیایی

از آن می ترسیم که حمایت صــورت نگیرد و
مجدد ًا این ورزش تعطیل شود .یکی دیگر از
ورزشکاران خواستار حمایت بیشتر مسئوالن
از ورزشــکــاران و ایــن رشته ورزشـــی اســت.
«جهانی» می افزاید :بدون شک اگر امکانات
انجام ورزش پهلوانی در این شهرستان فراهم
شود ذوق و انگیزه ورزشکاران و عالقه مندان
بیشتر می شــود .وی اظهار می کند :طبق
برنامه زمان بندی شده ورزشکاران در حال
تمرین هستند و انتظار می رود با توجه به
رسیدن فصل سرما ،امکانات بیشتری فراهم
شــود .وی اضافه می کند :همه ما با ذوق و
عالقه زیادی به میدان آمده ایم و امیدواریم
با حمایت مسئوالن ،این راه را تا رسیدن به
موفقیت های ارزشمند طی کنیم.
یکی دیگر از ورزشــکــاران از کمبود امکانات
ورزشی گالیه مند است و می افزاید :امکانات
کافی بــرای ورزش پهلوانی و زورخــانــه ای
فراهم نشده و ورزشکاران اگر باز هم شاهد
کمبود امکانات باشند احتمال دارد دوباره
کناره گیری کنند .وی ابراز می کند :اطراف

اخبار

اختتامیه مسابقات والیبال

مهره چینی هفتگی شطرنج بازان

میم پرور-مسابقات والیبال قهرمانی استان ،یادبود
زنده یاد رجب پور پس از  4روز در شهرستان فاروج به
کار خود پایان داد.
رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج با اعالم این خبر به
خبرنگار ما افزود :این دوره از مسابقات با حضور 21
تیم از استان های خراسان شمالی و رضوی در سالن
شهید حسین پور خانه والیبال این شهرستان برگزار
شد.
«علی اکبر کیوان» افزود :بازیکنان در  3رده سنی به
رقابت با یکدیگر پرداختند.
وی ابراز کرد :در پایان مسابقات ،باشگاه والیبال آینده
سازان اسفراین ،باشگاه تخصصی والیبال ثامن فاروج
و باشگاه والیبال کارگران بجنورد به ترتیب مقام های
اول تا سوم را کسب کردند.

نــجــفــیــان -دبـــیـــر هیئت
شطرنج اسفراین از برگزاری
رقابت های هفتگی شطرنج
ایــن شهرستان بــه میزبانی
خانه شطرنج در رده های
سنی گوناگون و آزاد خبر
داد« .عباس قادری» با اشاره به این که در رده سنی زیر  ۱۰سال
محمد امین نوری ،امیرحسین امامی و پویان رمضانپور اول تا سوم
شدند ،افزود :در رده سنی زیر  ۱۴سال سحر نویدی فر ،الناز باخدا
و ساالر شعبانی و در رده سنی زیر  ۱۶سال ابراهیم کاظم زاده ،سینا
قدرتی و حبیب ا ...تحریری صاحب عناوین اول تا سوم شدند .وی از
معرفی جواد محمدنژاد ،محسن نوری و علیرضا کمایستانی به عنوان
برترین های رده سنی آزاد خبر داد.

ساختمان خاکی است و با اولین بارش باران
رفت و آمد سخت می شود« .علی اکبر کیوان»
رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج می گوید:
در راستای تجهیز این مکان ورزشی تاکنون
طی دو مرحله و در هر بار  15میلیون ریال
هزینه شده است و امکانات الزم را تا حدودی
فراهم کــرده ایــم .وی ابــراز می کند :بدون
شک اگر شاهد حضور و استقبال ورزشکاران
باشیم بیشتر از ایــن هزینه صــورت خواهد
گرفت و کمبودها را برطرف خواهیم کرد.
وی اظهار می کند :اکنون مرشد و مربی از
یکی از شهرهای همجوار به این شهر می آید
که امیدواریم با همت جوانان و ورزشکاران
در مــدت کوتاهی از بین ورزشـــکـــاران این
شــهــر افــــرادی ایـــن مسئولیت را بـــر عهده
گــیــرنــد« .کــیــوان» مــی گــویــد :اگــر انــگــیــزه و
عالقه ورزشکاران بیشتر باشد در نظر داریم
برنامه زمان بندی شده برای گروه نونهاالن و
کارمندان ادارات داشته باشیم و در راستای
گسترش این ورزش تالش خواهیم کرد.

از میان خبرها
 /در رقابت های هفته اول تا سوم از مرحله نخست لیگ پومسه (دسته یک)« ،ترنم
عاقبتی»« ،عاطفه مروجی» و «مهناز قنبری» از خراسان شمالی شرکت کردند.
/اختتامیه و فینال مسابقات فوتسال جام ادارات ویژه هفته دولت در دانشگاه
دولتی برگزار شد.
/تیم والیبال باشگاه کارگران در مسابقات قهرمانی خراسان شمالی در رده سنی
نونهاالن قهرمان شد و در رده سنی مینی والیبال نیز مقام دوم را کسب کرد.
 /مسابقات تنیس آزاد بانوان شهرستان بجنورد برگزار شد و سحر رجب نیا و
سحر قربان زاده به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند.
 /همایش استعدادیابی تنیس استان در رده سنی زیر  14سال به مناسبت هفته
تربیت بدنی برگزار می شود.
 /بانوان رزمی کار استان در مسابقات قهرمانی لیگ کشوری هنرهای رزمی نیو
کونگ فو در دور برگشت لیگ به میزبانی قم قهرمان شدند.

علی اصــغــر خــســروی -سومین دوره بــازیهــای
پاراآسیایی از  14تا  21مهر ماه به میزبانی جاکارتا،
پایتخت انــدونــزی ،برگزار میشود .آن طــور که روز
گذشته اعـــام شــد کــــاروان ایـــران بــا نــام «کـــاروان
فرهنگی ،ورزشی خودباوری و امید» در این دوره از
بازیها شرکت می کند و ورزشکاران پاراآسیایی ایران
با شعار «با توکل و تالش ما می توانیم» راهی جاکارتا
می شوند .کــاروان ایــران در دوره قبلی این بازی ها
که در اینچئون کره جنوبی برگزار شد با  120مدال
شامل  37طال 52 ،نقره و  31برنز در جایگاه ارزشمند
چهارم قرار گرفت و حتی با کسب یک مدال طالی
بیشتر می توانست در جایگاه سوم نیز قرار گیرد .طبق
آن چه اعالم شده است کاروان ایران با بیش از 200
ورزشکار در  13رشته در بازی های پاراآسیایی شرکت
خواهد کرد که از هم اکنون می تــوان انتظار کسب
مدال های رنگارنگ توسط ورزشکاران کشورمان را
در این رقابت ها داشــت .ورزشکاران ایــران اسالمی

در بخش جانبازان و معلوالن در  ۱۰رشته و در بخش
نابینایان و کم بینایان در  6رشته در جاکارتا حضور
خواهند یافت.
نکته قابل تأمل در این خصوص برای استان خراسان
شمالی این است که نماینده ای از استان در کاروان
اعزامی ایران حضور نخواهد داشت .همین چند هفته
پیش بود که  2نفر از ورزشــکــاران خراسان شمالی
موفق به کسب مدال های طال و برنز بازی های آسیایی
جاکارتا شدند و عــاوه بر به اهتزاز درآوردن پرچم
مقدس کشورمان ،نام خراسان شمالی را هم در این
آوردگاه مهم ورزشی بر سر زبان ها جاری کردند .بازی
های پاراآسیایی هم فرصت بسیار مغتنمی برای حضور
و افتخارآفرینی ورزشکاران این خطه بود که البته برای
این دوره به هر دلیلی این فرصت از دست رفت که
البته چرایی آن به واکــاوی و بررسی نیاز دارد .بازی
های پاراآسیایی  2022همچون بازی های آسیایی
دوره بعد در «هانگژو»ی چین برگزار خواهد شد و باید
از هم اکنون برنامه ریــزی های مدونی بــرای حضور
ورزشکاران کشورمان در این رقابت ها صورت گیرد.

رویدادهای ورزشی

دوره داوری بوکس
اسدی -دوره های داوری درجه  3بوکس کشور به میزبانی شهرستان بجنورد برگزار می شود .به گزارش
خبرنگار ما ،هیئت بوکس شهرستان بجنورد قصد دارد این دوره ها را برگزار و مدرک معتبر داوری به پذیرفته
شدگان اهدا کند .بر این اساس داوطلبان می توانند تا اول مهرماه برای ثبت نام اقدام کنند.

قهرمانی ووشو کار شیروانی در مسابقات کشوری
عــــوض زاده -ووشـــ�وکـــ�ار شــیـــ�روانــ�ی مــقـــ�ام اول مـســ�ابـقــ�ات قـهــ�رمـ�انـ�ی کــشـــ�ور را کـســ�ب کــ�رد.
رئیس هیئت ووشوی شیروان با اعالم این خبر افزود« :حمید امین» توانست مقام اول وزن  -80کیلوگرم را در
بخش ساندای سبک فن زی چوان از آن خود کند .مجتبی رضوانی تصریح کرد :این رقابت  ۲۲و  ۲۳شهریور در
چهار رده سنی ویژه آقایان در استان مرکزی برگزار شد.

«امین توکلی نسب» قهرمان سنگ نوردی کشور
عوض زاده« -امین توکلی نسب» مقام اول مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور را در رده سنی نوجوانان C
از آن خود کرد.
رئیس هیئت سنگ نوردی و صعودهای ورزشی شیروان و مربی این ورزشکار با بیان این مطلب افزود« :امین»
در ایــن رقــابــت هــا کــه بــه میزبانی قــزویــن بــرگــزار شد
توانست با پشت سر گذاشتن رقبای خود مقام اول رده
سنی نوجوانان  Cدر مـ�اده سرعت را از آن خـ�ود کند.
حسین پیل پا تصریح کــرد :توکلی نسب تنها نماینده
استان در هجدهمین دوره رقابت های سنگ نوردی
کشور بود که در دو بخش آقایان و بانوان و در رده های
سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن برگزار شد.

