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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ووشوکاران فاروجی
در اندیشه جهانی شدن
میم پرور
سال  90بود که تیم ووشوی فاروج با  2هنرجو
فعالیت خود را با وجــود سختی ها و آشنایی
نداشتن افراد با این ورزش شروع کرد.
ســال  92اولین اعــزام ایــن تیم به مسابقات
استان با  7نفر صــورت گرفت ولــی اعضا در
همان دور اول با اختالف امتیاز بــاال حذف
شدند که این موضوع ناشی از نبود تجربه کافی
در آن مقطع زمانی بود ،اما این موضوع باعث
نشد آن ها ناامید شوند و پرونده ووشــو بسته
شود بلکه برعکس روز به روز بر تالش و پشتکار
آن ها افزوده شد تا این که در سال  93اولین
دوره مسابقات جام قهرمانان در این شهرستان
با سطح کیفی بسیار باالیی برگزار شد.
پــس از ایــن اتــفــاق خوشایند ،هــر ســال این
شهرستان افــتــخــار میزبانی ایــن دوره از
مسابقات را چه در سطح خراسان شمالی و چه
مسابقات جام قهرمانان استان های خراسان
برعهده دارد و اعضای تیم آرزو دارند بتوانند
شهرستان را قطب و مهد این رشته ورزشی
کنند و به جهانی شدن و قهرمان پروری می
اندیشند.
یکی از ورزشــکــاران می گوید :در ســال های
گذشته شناخت کافی از این رشته نداشتیم
اما وقتی خبر قهرمانی تیم را در مسابقات می
شنویم عالقه مند به عضویت و فعالیت در این

رشته می شویم« .صادقی» می افزاید :تعداد
زیادی از جوانان و نوجوانان روستایی با توجه به
شرایط ویژه این رشته به آن عالقه مند هستند
که مسئوالن باید حمایت بیشتری از آن ها
کنند.
یکی از ووشوکاران می گوید :فضای خانه ووشو
مناسب و بــزرگ نیست و اگــر اعضای جدید
اضــافــه شوند محدودیت مکانی داریـــم .وی

ورزش

خواستار تجهیز امکانات و تخصیص اعتبارات
بیشتر بــرای ایجاد انگیزه در بین اعضاست.
یکی از شهروندان خواستار تبلیغات بیشتر
برای شناخت خانواده ها از این رشته ورزشی
می شود.
نماینده سبک بی شائولین ووشــوی استان و
بنیان گذار این رشته در فاروج می گوید :تمام
برنامه ها به صورت زیرساخت و کوتاه و بلند

فضای خانه
ووشو
مناسب
و بزرگ
نیست و اگر
اعضای جدید
اضافه شوند
محدودیت
مکانی داریم

مدت انجام شده و پیش بینی ما این است که
در سال های نه چندان دور شاهد موفقیت
قهرمانان ملی از این خطه باشیم« .علی دلیر»
می افزاید :از تمام ظرفیت ها ،نهایت استفاده
را می بریم که به این مهم دست پیدا کنیم.
مسئول کمیته مسابقات ووشوی استان اظهار
می کند :اکنون این تیم  50عضو ثابت دارد که
 10نفر از اعضا به صورت حرفه ای روال برنامه
های قهرمانی و مسابقات را طی می کنند و
در سطح باشگاه های فاروج و مایوان فعالیت
دارند .رئیس تیم ووشوی فاروج می گوید :به
طور معمول تیم های انفرادی محدودیتی در
جذب اعضا ندارند ولی برای تشکیل یک تیم
باید ده نفر منسجم باشند.
ســرمــربــی تیم ووشـــوی فـــاروج مــی افــزایــد:
تاکنون بیش از  10اعزام به مسابقات کشوری
و استانی داشته ایــم که در تمام مسابقات
ووشوکاران شهرستان بسیار خوش درخشیده
اند.
«عــلــی دلــیــر» مــی گــویــد :کسب 2مــقــام در
مسابقات کشوری در مشهد مقدس ،اعــزام
دو نفر از ووشــوکــاران فاروجی به مسابقات
انتخابی تیم ملی در اردبیل ،اعــزام  3نفر از
 7نماینده استان به مسابقات ملی جوانان و
نوجوانان و بسیاری از افتخارات دیگر نشان از
قدرت و توانایی این تیم دارد که امیدواریم روز
به روز بر این توانایی افزوده شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج با اشاره به
توانمندی و ظرفیت ویژه این تیم می گوید:
تیم ووشــوی شهرستان به عنوان بهترین تیم
در سطح استان در تمام زمینه ها مطرح و الزم
است در این خصوص از زحمات رئیس و دبیر
هیئت ووشــو و همچنین اعضای تیم تقدیر و
تشکر کنیم که قدرتمندتر از گذشته برای
برگزاری کیفی مسابقات و کسب مقام های
ارزشمند در مسابقات مختلف حضور دارند.
«علی اکبر کیوان» می افزاید :اعتبارات بسیار
خوبی بــرای ایــن تیم و هیئت ورزشــی پیش
بینی شده و در مرحله اول ده میلیون تومان
تخصیص یافته و امیدواریم در طول سال با
عملکرد شایسته ایــن تیم ،مبالغ افــزایــش و
اختصاص یابد.
وی اظــهــار مــی کند :در خصوص تجهیز و
گسترش خانه ووشــوی فــاروج منتظر اعالم
آمادگی خیر محترمی هستیم که اقدامات
اساسی بــرای گسترش آن و تجهیز امکانات
مورد نیاز تیم انجام شود.
«کیوان» می گوید :تاکنون میزبان مسابقات
جام قهرمانان استان های خراسان و همچنین
مسابقات استانی و منطقه ای بــوده ایــم و
امسال در نظر داریم با تمهیدات الزم شرایط و
مقدمات برگزاری مسابقات کشوری را فراهم
کنیم و شهرستان میزبان ایــن مسابقات در
شهریور باشد.

۵

رویدادهای ورزشی

مسابقات دو و میدانی آموزشگاه ها
گروه ورزش -مسابقات دو و میدانی آموزشگاه های استان در دو مقطع متوسطه اول و دوم در استادیوم
 19مهر بجنورد برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما ،این رقابت ها با شرکت  9تیم برگزار شد که در بخش
تیمی مقطع متوسطه اول بجنورد ،فاروج و شیروان مقام های اول تا سوم را به دست آوردند و در مقطع
متوسطه دوم بجنورد ،اسفراین و شیروان به ترتیب اول تا سوم شدند.
همچنین در بخش انفرادی در ماده های مختلف مقطع متوسطه اول ،مهدی قوی اندام ،امیر حسین
مروجی ،مهدی باغچقی ،مجتبی روحانی ،رضا ضرغامی ،مهدی قره قاش ،جمشید حیدرزاده و علی
کاقندی مقام اول را از آن خود کردند و در رله سوئیسی تیم های بجنورد ،فاروج و اسفراین اول تا سوم
شدند.
در بخش انفرادی مقطع متوسطه دوم رضا ربانی ،محمد باقری ،امیر رضا امروزی ،حسین شیرزاد ،حمیدرضا
حسین زاده ،حسن محمد حسن زاده ،محمد باقری ،دانیال سرفراز و رضا پیرزاده مقام های اول ماده های
مختلف را به دست آوردند و در رله سوئیسی تیم های بجنورد ،اسفراین و شیروان اول تا سوم شدند.

«عبدی» روی سکوی قهرمانی
به گزارش خبرنگار ما« ،نازنین عبدی» در مسابقات دو و میدانی دسته جات آزاد قهرمانی کشور
مدال طالی ماده  100متر را کسب کرد و در ماده « »onelap 400روی سکوی سوم ایستاد
و برنز گرفت.

مدال نقره در گردن «پرستش»
«پرستش شاددل» مقام دوم مسابقات قهرمانی کشور را کسب کرد« .پرستو شاددل» مربی این اسکیت
باز با بیان این خبر به خبرنگار ما افزود :مسابقات دسته جات آزاد قهرمانی کشور  ۲۹فروردین با حضور
 ۲۱۴نفر از  ۲۰استان برگزار شد و «پرستش شاددل» توانست مدال نقره را به دست آورد.

خبر ویژه

«بریمانلو» در مسابقات آسیایی
شیرازی« -محمد محمدی بریمانلو» جودوکار خراسان شمالی در قالب تیم ملی ایران راهی
امارات شد تا در مسابقات آسیایی به میزبانی این کشور شرکت کند.رئیس
هیئت جودو و کــوراش استان به خبرنگار ما گفت :محمدی بریمانلو
جودوکار وزن منفی  73کیلو گرم در ترکیب تیم ملی این رشته قرار
دارد.خسرویار افزود :در این دوره از مسابقات  ۲۹۳جودوکار از ۳۹
کشور روی تاتامی میروند و مراسم قرعه کشی مسابقات دیروز برگزار
شد.وی ادامه داد :طبق برنامه ،مسابقات از امروز از ساعت ۱۰
صبح در بخش مقدماتی آغاز و ساعت  ۱۶مسابقات فینال
برگزار و جوایز توزیع میشود.
وی تصریح کــرد :اعضای تیم ملی کشورمان با ترکیب
مصطفی ریاحی فر ،ابوالفضل محمودی ،قاسم نوری
زاده ،محمد محمدی بریمانلو ،ایمان نیک اقبال ،محمد
جمالی ،حمیدرضا ملک زاده و مهدی فتحی پور
در بخش مردان و مریم بربط ،فاطمه برمکی و
نرگس اسدزاده در بخش بانوان در این دوره از
مسابقات روی تاتامی میروند .وی اظهار کرد:
«محمد محمدی بریمانلو» یک شنبه اول اردیبهشت
روی تاتامی خواهد رفت.

