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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش ویژه

گزارشی از جشنواره فرهنگی ورزشی «دا» در بجنورد

جشنواره متفاوت
سیما وحدانی-جشنواره فرهنگی ورزشی «دا» به میزبانی
بجنورد ،امسال حال و هوای خاص و متفاوت داشت .اگر
چه ویــروس منحوس کرونا که ماه ها همه را درگیر خود
کــرده است سبب شد چندان امکان حضور تماشاگران
و رقابت هــای تیمی در ایــن جشنواره فراهم نشود اما
مسابقات انفرادی فرصتی بود بار دیگر شاهد برپایی شور
و نشاط ورزشی در بجنورد باشیم.
محوطه مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد میزبان رقابت
های  30ورزشکار بود که در  5رشته انفرادی با یکدیگر
به رقابت پرداختند.موسیقی تمام محوطه سالن علیدخت
را پر از شور و نشاط ورزشی کرده بود .ردپای پویایی را در
ورزش می توان شاهد بود و شور ورزشی که حال و هوای
همه را سر ذوق می آورد.
رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و
محلی خراسان شمالی اظهار می کند :تیم های شهرستان
های شیروان ،اسفراین ،جاجرم ،گرمه و بجنورد رقابت
های نزدیک و فشرده ای در این جشنواره داشتند.
به گفته «زیور نعمتی»  30ورزشکار در حالی با بکدیگر به

رقابت می پرداختند که رعایت پروتکل های بهداشتی و
فاصله اجتماعی دغدغه اصلی هیئت بود و ملزومات الزم
برای این مهم نیز مورد توجه قرار گرفت و به همین منظور
با حذف مسابقات تیمی سعی کردیم فاصله اجتماعی را
حفظ کنیم و حداقل امکان خطر برای ورزشکاران مهیا
شود.
وی با بیان این که همه ساله این جشنوراه در رده سنی
آزاد برگزار می شــود و همین جشنواره قب ً
ال به صورت
شهرستانی برگزار شده بود ،می افزاید :جشنواره به گونه
ای است که در رشته های متعددی رقابت پیگیری می شود
و بیش از از  4رشته امکان برگزاری جشنواره را خواهند
داشت و یک نفر به عنوان مادر در هر تیم باید حضور داشته
باشد و از مقام شامخ مادر هم تجلیل انجام می شود.
«نعمتی» از حذف نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای سنتی
به منظور پیشگیری از ابتال به کرونا خبر می دهد که باعث
شده بود جشنواره امسال متفاوت از جشنواره های سال
گذشته برپا شود.
وی ادامه می دهد :ماسک و الکل نیز از دیگر مقدمات

برپایی این جشنواره بود که سختگیری های مجدانه
ای برای برگزاری جشنواره ای سالم داشتیم و وسایل
پذیرایی نیز با حداکثر توجه به ملزومات بهداشتی
انجام گرفت.
وی به رشته های این جشنواره اشاره می کند که در بخش
های هفت سنگ مهارتی ،تیراندازی با قله کمان ،دال پنال
و توچینی کالف پشمی برگزار شده است.
رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و
محلی خراسان شمالی به حمایت های اداره کل ورزش و
جوانان به عنوان متولی اصلی این همایش اشاره می کند
که با اعتبار ورزش بانوان این جشنواره شکل گرفت و بار
دیگری برپایی این جشنواره را در هفته تربیت بدنی که
طرح ملی است شاهد بودیم.
«نعمتی» خاطرنشان می کند :چهارمین سالی است که
متولی بــرگــزاری ایــن جشنواره مختص بانوان بودیم و
خوشبختانه با وجود محدودیت های بسیار امکان برگزاری
این جشنواره نیز به بهترین نحو مهیا شد.
وی همچنین از بــرگــزاری مسابقات تطبیقی ،محله

محور مناطق حاشیه شهر با هدف کاهش آسیب های
اجتماعی خبر می دهد که به مناسبت هفته تربیت
بدنی با همکاری هیئت شطرنج به برگزاری مسابقات
شطرنج اقدام شد.
وی همچنین از دیگر اقدامات این هیئت به تجهیز 15
خانه ورزش روستایی اشاره می کند که به مناسبت هفته
دفاع مقدس  15خانه ورزش روستایی تجهیز شد و تشک
تاتامی ،تشک کشتی ،فوتبال دستی ،میز پینگ پنگ،
دارت و دروازه فوتسال و تور والیبال و ...طی نیاز سنجی
به روستا ها تحویل داده شد.
به گفته وی  180میلیون تومان نیز بــرای خانه های
ورزش روستایی با رایزنی های هیئت جذب شده که طی
نیازسنجی های روستا ها که با کمک دهیاری ها انجام
گرفت به خانه های ورزش روستایی کمک می شود.
«نعمتی» می افزاید 37 :میلیون تومان برای تجهیزات
ورزشــی راز و جرگالن اختصاص یافت و به همین
منظور امکانات ورزشــی با توجه به نیازهای این
شهرستان در اختیار آن ها قرار گرفت و تجهیز خانه

های روستایی متناسب با ظرفیت روستاها و رشته های
ورزشی است که در روستاها مورد استقبال قرار می گیرد.
به گفته وی 300 ،میلیون تومان نیز برای مناطق حاشیه
به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده
است و  12منطقه در این طرح قرار دارد.
وی به نیازسنجی محالت حاشیه اشاره می کند که یک
ســری لــوازم ورزشــی خــریــداری و در اختیار خانه های
روستایی قرار می گیرد.
وی می افــزایــد :تزریق اعتبارات بــرای شهرستان های
فاروج ،اسفراین ،گرمه و جاجرم انجام خواهد گرفت و برای
مناطق حاشیه ای و پرخطر هم اعتباراتی در نظر گرفته
شده است که در این بین ،شهرستان
بــجــنــورد  300میلیون تــومــان،
شــیــروان  50میلیون تــومــان،
راز و جــرگــان  137میلیون
تومان و سایر شهرستان ها نیز
اعتباراتی برای مناطق حاشیه
ای و پر خطر خواهند داشت.
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اجرای طرح ساختار قامتی
زنان و دختران روستایی در  ۶۳روستای استان
رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی خراسان شمالی از اجرای طرح
ساختار قامتی زنان و دختران روستایی در  ۶۳روستای استان خبر داد و گفت :در این طرح
ساختار قامتی و ناهنجارهای قاتی سه هزار نفر از زنان و دختران  ۶۳روستای استان ارزیابی
و نتیجه بررسی های آنان در قالب  ۸مقاله شهرستانی و یک مقاله استانی به اداره کل ورزش
و جوانان و وزارت خانه ارسال شد«.زیور نعمتی» افزود :در ادامه این طرح قرار است برای
تمامی بانوان روستایی استان اجرایی شود و در پایان با شناسایی عارضه های مشترک برای
رفع ناهنجاری ها و عارضه ،کالس های حرکات اصالحی برای این بانوان برگزار شود.
وی از همکاری همه جانبه دستگاه ورزش استان به ویژه خانم «سرایی» مسئول ورزش بانوان
استان برای حمایت ها و همراهی در اجرای این طرح تقدیر و تشکر کرد.
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