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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

«سیرانلو» قهرمان
پیشکسوتان شد
«فریبا سیرانلو» از خراسان شمالی در سومین
دوره مسابقات دو و میدانی پیش کسوتان کشور
قهرمان شود.به گزارش خبرنگار ما ،این پیش
کسوت دو و میدانی در ماده  400متر بر سکوی
اول کشور ایستاد.
این رقابت ها به میزبانی استان البرز برگزار شد.

رکاب زنی
دوچرخهسواران

میم پرور -یک دوره مسابقه دوچرخه سواری
بین  24نفر از کارکنان ناجا و فرزندان آن ها در
فاروج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این مسابقه شرکت
کــنــنــدگــان فــاصــلــه بــیــن مــیــدان بسیج تــا آل
یاسین در این شهر را رکــاب زدنــد و در پایان
«محمدحسن جــوادی»«،حــســیــن فــرخــی»،
«امیرمحمد جاویدی» و «میالد ابراهیمی» به
ترتیب اول تا چهارم شدند و جوایز نفیسی به
رسم یادبود از سوی نیروی انتظامی شهرستان
به آن ها اهدا شد.

سومی فاروج در لیگ
فوتبال قوچان

تیم فوتبال فــاروج مقام سوم رقابت های لیگ
شهرستان قوچان را به دست آورد.
رئیس اداره ورزش و جــوانــان فــاروج با اشــاره
به برگزاری مسابقات فوتبال لیگ شهرستان
قوچان گفت :این دوره از مسابقات ،با شرکت
 10تیم ،در  2گروه  5تیمی برگزار شد که تیم
سنگ مصنوعی تیتکانلو مقام سوم را از آن خود
کرد.
«فــراهــی» افــــزود :تیم سنگ مصنوعی شهر
تیتکانلو که به نمایندگی از این شهرستان در
این دوره از مسابقات شرکت کــرده بود بدون
گل خورده به مقام سوم این مسابقات دست پیدا
کرد.

قهرمانی روی خاک محرومیت

درخواست های ورزشکاران
درخاستگاه «گورش»
نجاهی
اگر در مازندران پسرها با دوبنده کشتی متولد
می شوند در جرگالن هم با «چاپان» و «شال»
گورش به دنیا می آیند اما سالن و لوازم تمرین
نــدارنــد؛ خــاک ،تشک و تاتامی شــان اســت و
جشن های محلی ،زمان تمرین شان!
گــورش در میان قــوم ترکمن مــعــروف است
و پسرکان ترکمن اوقــات فراغت شــان را به
گــورش اختصاص می دهند؛ الزمــه اش هم
فقط یک زمین خاکی نرم است!
با ایــن حــال سد محرومیت ها جلودارشان
نیست و در مسابقات کشوری و جهانی برای
زادگــاه شــان (خــراســان شمالی) افتخار می
آفرینند.روز روستا و عشایر هم بهانه ای بود

برای پرداختن به یکی از ظرفیت های ورزشی
روستانشینان در جــرگــان تــا اهــالــی فــن و
گورش باز هم روی خاک شال محکم کنند و
مردم قانع این خطه که سال هاست امیدوارند
فــرزنــدان شــان بتوانند سقفی بــرای تمرین
داشته باشند کنار زمین ایستاده تشویق شان
کنند.
حــصــارچــه مــیــزبــان نــام آوران ایــن رشــتــه از
شهرستان های استان در  ۵وزن بود و بیش
از  ۳۰کشتی گیر در این مسابقه شرکت کرده
بودند«.موسی پــرویــزی» که نایب قهرمانی
آسیا و دو دوره قهرمانی کشور را در کارنامه
خود دارد از برگزاری مسابقات گورش در این
منطقه که خاستگاه این رشته است قدردانی
می کند اما گالیه هایی هم دارد؛ او میگوید

گورش به
واسطه
برگزاری
مسابقات آن
در جشن های
محلی و ارزش
قائل شدن
اهالی زنده
مانده است

که این جا از کشتی گیران حمایت مالی
نمی شود و اکثر پهلوانان مطرح استان
برای امرار معاش در کالن شهرها کارگری
مــی کــنــنــد.او از ب ــرگ ــزار نــشــدن منظم
مسابقات آلیش و گــورش هم انتقاد می
کند و می افزاید :هم اکنون در روستای
بک پــوالد ،سالن بــرای تمرین داریــم اما
تشک نداریم و پیگیری های مان در این
خصوص نتیجه ای نداشته است.او معتقد
است که در نبود تمرین منظم و دیده نشدن
گورش کاران ،برگزاری مسابقات استانی و
کشوری در تشویق نوجوانان برای حضور
در این رشته و دلگرم شدن گورش کاران
تاثیر زیادی خواهد داشت.
یکی دیگر از کشتی گیران که قهرمان چند
دوره مسابقات کشوری و آسیایی است از
نبود سالن برای تمرین در بخش جرگالن
انتقاد می کند و می گوید :روستاهای
دورافتاده ،مرزی و محروم راز و جرگالن پر
از استعدادهای ورزشی هستند که بعضی
از آن ها راهی مسابقات جهانی می شوند
و افتخار آفرینی می کنند اما مسئوالن آن
طور که باید به این مهم اهمیت نمی دهند.
«محمد پاینده» که اولین باشگاه آلیش را
در روستای علی آباد جرگالن راه اندازی
و پــس از یــک ســال بــه دلیل نبود فضای
مناسب و کافی آن را تعطیل کــرده است
رشد ورزش و توسعه جامعه ورزشی را در
گــرو حمایت اداره کل ورزش و جوانان
استان می داند.
او این را هم اضافه می کند که جرگالن
هنوز هم یک سانتی متر فضای ورزشی
ندارد و باید کالس های مربیگری و داوری
گورش و آلیش در این منطقه برگزار شود
و ســالــن مــرکــز بخش جــرگــان کــه سال
هاست در مرحله فونداسیون مانده ،باید
تکمیل شود.آن طور که او می گوید گورش
به واسطه برگزاری مسابقات آن در جشن
های محلی و ارزش قائل شدن اهالی زنده
مانده است و مسابقات باید بیشتر از این ها
برگزار شود.در این خصوص ،رئیس اداره
ورزش و جوانان راز و جرگالن می گوید:
گورش و آلیش از ظرفیت های مهم ورزشی
منطقه هستند و در این سال ها فعاالن در
این  ۲عرصه این مقوله را ثابت کرده اند .
به گفته «رازقی» مسابقات آلیش و گورش
در منطقه برگزار می شود و از این پس هم
از هر مناسبت و بهانه ای برای برگزاری
مسابقات در رشته های مختلف استفاده
خواهد شد.وی همچنین اظهار می کند که
در خصوص احداث سالن و تسهیل تمرین،
بـــرای تکمیل ســالــن ورزشــــی جــرگــان
امسال 400میلیون تومان اعتبار گذاشته
شده است و تکمیل خواهد شد.

ورزش

3

رویدادهای ورزشی

دوره مربیگری کبدی
یک دوره مربیگری کبدی درجه  3برای آقایان برگزار می شود.رئیس هیئت کبدی استان گفت :افرادی
که شرایط الزم را دارند می توانند برای حضور در این دوره ثبت نام کنند.جوانمرد افزود :هزینه ورودی
این کالس برای عموم  150هزار تومان و برای کارکنان آموزش و پرورش  120هزار تومان و بهتر است
شرکت کنندگان خیلی زود برای ثبت نام اقدام کنند چرا که ظرفیت کالس  30نفر و اولویت با افرادی
است که زودتر ثبت نام کرده اند.

 ۴سالن ورزشی در راز و جرگالن احداث می شود
 ۴سالن ورزشی از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری در راز و جرگالن ساخته می شود«.رازقی» رئیس
اداره ورزش و جوانان راز و جرگالن گفت :این سالن ها در روستاهای اشتوت باال ،گرکز ،امانلی و آدینه
قلی با  ۴میلیارد تومان اعتبار ساخته می شود.

مسابقات جام نشاط و تندرستی
رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج از برگزاری مسابقات جام نشاط و تندرستی در این شهرستان خبر داد.
به گفته «فراهی» این برنامه ویژه مربیان ،داوران و معلمان ورزش و در رشته های بازی های بومی،
محلی ،دارت ،طناب زنی و پنجه باالی سر والیبال  25مهر در سالن شهید حسین پور این شهرستان
برگزار خواهد شد.

خبر ویژه

نایب قهرمانی جودوکاران نوجوان
جودوکاران نوجوان استان در مسابقات کشوری مقام دوم را از آن خود کردند.رئیس هیئت
جودوی استان به خبرنگار ما گفت :سی و نهمین دوره مسابقات قهرمانی جودوی نوجوانان
با حضور  32تیم از سراسر کشور به میزبانی زنجان برگزار شد.خسرویار افزود :در این
مسابقات تیم خراسان شمالی با  8ورزشکار حضور داشت که این ورزشکاران  3طال و 3
برنز را از آن خود کردند.وی بیان کرد :امیر محمدی طالبی ،پوریا مهنانی و رامین احمدزاده
مقام های اول را از آن خود کردند و مهرساد احمدزاده ،محمد جوادی فر و مهدی قرقاش بر
سکوی سوم ایستادند.وی اظهار کرد :این تیم به مربیگری علی مهنانی در این مسابقات
حضور داشت و روح ا ...پارساپور به عنوان داور روی تاتامی رفت.

