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دیروز روسای هیئت های تکواندو، جودو و ورزش های روستایی و بازی های 

مهمان  خود  رئیسه  هیئت  اعضای  همراه  به  شمالی  خراسان  محلی  و  بومی 

روز  تبریک  و  گویی  خداقوتی  ضمن   و  شدند  شمالی«  »خراسان  روزنامه 

از  فعاالن و  خبرنگار از فعالیت های این روزنامه در توسعه ورزش و حمایت 

قهرمانان ورزشی قدردانی کردند.

از  دیــدار،  این  در  شمالی  خراسان  تکواندوی  هیئت  رئیس  آریــان«  »مهدی 

زحمات بی شائبه و شبانه روزی اعضای تحریریه روزنامه »خراسان شمالی« 

بیان  به  نیز  استان  جــودوی  هیئت  رئیس  خسرویار«  کــرد.»کــوروش  تقدیر 

دغدغه های این هیئت و آخرین اخبار از بالتکلیفی های جودو در تعلیق گفت 

گذار  تاثیر  بسیار  را  شمالی«  »خراسان  روزنامه  توسط  روز  به  اخبار  انتشار  و 

دانست.»زیور نعمتی« رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و 

محلی استان نیز با بیان این که رسانه هایی نظیر »خراسان شمالی« به خوبی 

نقش خود را در انتقال اخبار به روز ایفا کرده اند، از این رسانه بومی و محلی 

استان به عنوان رسانه ای تاثیر گذار یاد کرد که توانسته است موفق عمل کند 

و در توسعه ورزش نقش داشته باشد.

استخرهای فاروج و گرمه 
 

در حال استهالک

و  تکمیل  انتظار  در  همچنان  ســال   10 از  بعد  گرمه  و  ــاروج  ف استخرهای 

بهره برداری، در حال مستهلک شدن هستند.این دو پروژه برای تکمیل نیاز به 

7 میلیارد تومان اعتبار دارند و تاکنون برای هر یک از آن ها یک میلیارد تومان 

هزینه شده است. این دو استخر تنها 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

سرپرست فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: 

از   )۸۹ گذشته)سال  سال   10 از  گرمه  و  فاروج  استخر  ساخت  های  پروژه 

مصوبات سفر هیئت دولت وقت به خراسان شمالی است که متاسفانه هنوز 

به بهره برداری نرسیده و هر 2 پروژه در حال مستهلک شدن است و باید هر 

چه سریع تر برای آن ها تدبیری اندیشیده شود.»برات وثوقی« افزود: فرایند 

واگذاری این 2 پروژه به بخش خصوصی انجام شده اما بخش خصوصی به این 

2 پروژه برای تکمیل ورود نکرده است.به گفته وی، برای پروژه استخر فاروج 

حتی بخشی از تاسیسات خریداری شده است.

سوژه ویژه       

حاشیه های شهر محروم 
 
از زیرساخت های ورزشی

از  مملو  شهر  حاشیه  و  مهیا  ورزش  بساط  عصرها  وحــدانــی-  سیما 

ورزشکاران نوجوان و نونهالی است که انرژی خود را در زمین های خاکی 

و دروازه های بدون تور تخلیه می کنند. 

این  اما  شد  می  بیشتر  ها  باشگاه  در  حضورشان  نبود  کرونا  اگر  شاید 

ویروس باشگاه ها را تعطیل کرده و قرنطینه چندان نتوانسته است انرژی 

شهر  های  حاشیه  کند.به  تخلیه  خانگی  های  ورزش  با  را  ورزشکاران 

وجود  باشد  امکاناتی  بدون  و  خاکی  زمین  جا  هر  کنیم  می  مراجعه  که 

و  ماسک  بدون  البته  خورد،  می  چشم  به  همیشه  از  بیشتر  ورزشکاران 

امکانات.

توزیع توپ و تورهای ورزشی مدت هاست که در حاشیه های شهر انجام 

عالقه  و  ورزشکاران  تا  است  احداث  حال  در  نیز  هایی  زمین  و  شود  می 

مندان بتوانند به تمرین و ورزش بپردازند.یکی از اهالی یک محله حاشیه 

شهر بجنورد که عصرهای ورزشی شلوغی را می گذراند، از مسئوالن می 

اهالی  ورزش  به  را  تری  مناسب  فضای  امکانات،  توزیع  بر  عالوه  خواهد 

اختصاص دهند.ورزشکاران کم سن و سال یکی دیگر از محالت بجنورد 

که با 2 آجر و در اطراف آن با یک نخ ضخیم به ساخت تور والیبال اقدام 

هستند. شان  محله  در  ورزشی  اقالم  بیشتر  توزیع  خواستار  اند،  کرده 

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد از توزیع توپ، تور و دروازه 

گفته  دهد.به  می  خبر  شهر  حاشیه  محالت  در  ورزشکاران  به  ورزشــی 

»موفق«، این روزها شهردار در حال احداث زمین در حاشیه شهر و زمین 

بسکتبال  و  والیبال  فوتسال،  های  رشته  برای  متری    ۸0 در   40 های 

آماده شده است.

ناظرآباد  روبــاز  ورزشــی  زمین  و  صادقیه  کوی  چوخه  گود  وی،  گفته  به 

تکمیل شده و زمین الهیه در حال احداث است و 2 زمین به آن اختصاص 

داده اند، ضمن این که زمین رو باز کوی جانبازان به امکانات نیاز دارد. 

شهرک  و  ــد  دارن قــرار  کــار  دستور  در  هم  جوادیه  و  ملکش  هــای  زمین 

فرهنگیان و گلستان شهر زمین هایی برای بهره برداری از فضای ورزشی 

دارند که هنوز عملیات ساخت آن ها آغاز نشده است.

وی یادآور می شود: طرحی نیز در دستور کار است تا طی تفاهم نامه با 

آموزش و پرورش مدارس برای ورزش در روزهای پایانی هفته و تعطیالت 

توجه  قابل  اهالی  برای  ظرفیت  این  و  گیرد  قرار  مردم  عموم  اختیار  در 

برای  را  آن  بستر  و  مدارس  ورزشی  امکانات  از  استفاده  بود.وی  خواهد 

هم  و  داند  می  ورزش  رشد  درخوصوص  مناسبی  بسیار  ظرفیت  عموم 

همین  به  شهر  شــورای  و  شهرداری  سوی  از  الزم  های  پیگیری  اکنون 

از مدارس زمین چمن  افزاید: بسیاری  انجام شده است.وی می  منظور 

مصنوعی دارند و امکانات بسیار دیگری که بال استفاده مانده و در اختیار 

قرار دادن آن ها به عموم می تواند به ورزش بسیار کمک کند.

سیما وحدانی

اصیل  اسب  دهندگان  پــرورش  و  ســواران  چابک   

ترکمن از نفس افتاده اند. بارها از کمبودها و کم 

اتفاق  و  و نوشتیم  این ورزش گفتند  به  توجهی ها 

زمین،  کمبود  سوارکاران،  دغدغه  نیفتاد.  خاصی 

کالس  نخست  مرحله  است.  جشنواره  و  مسابقه 

های مربیگری هم 3 سال پیش  برگزار شد و هنوز 

شاید  تا  کشند  می  انتظار  سال   3 از  بعد  مربیان 

شاهد برگزاری مرحله دوم این دوره های آموزشی 

صورت  به  فعالیت  ها  سال  از  بعد  مربیان  و  باشند 

رو  ورزش  این  به  آکادمیک  مدرک  بدون  و  تجربی 

آورده اند تا  سوارکار پرورش دهند.

I نبود مربی مدرک دار

مربی  نبود  از  استان  سوارکاری  مربیان  از  یکی 

مدرک دار در استان خبر می دهد؛ این که تعداد 

های  دوره  نخست  مرحله  در  مربیان  از  ــادی  زی

دوره  پیش  سال   3 از  اما  شدند  قبول  مربیگری 

بعدی آن برگزار نشده تا مربیان با داشتن مدرک 

 6 تاکنون  که  کــنــنــد.»رازی«  ــدام  اق مربیگری  به 

سالی از مربیگری اش گذشته  و کارشناس تربیت 

بدنی است حضور در دوره های آموزشی تهران را 

مقدمه حضور در این کالس ها می داند که مورد 

بی مهری قرار گرفته است.وی برگزاری مسابقات 

متعدد و فراهم کردن زیر ساخت 
این  هــای 

می  ملزوماتی  از  را  ورزش 
دانـــد 

که باید مورد توجه مسئوالن 

وی  گفته  گــیــرد.بــه  قـــرار 

نــداشــتــن تــیــم ورزشـــی 

ــب مــی  ــبـ سـ

شـــــــــــــود 

چندان 

گفتن  بــرای  حرفی  مسابقات  در  نتواند  استان 

داشته باشد و این موضوع باعث می شود سوارکار  

و تولید کننده ضرر کنند.

I 
دغدغه زمین و زیرساخت ورزشی

دغدغه  نیز  استان  چابکسوار  دیگر  دهش«  »یوسف 

زمین و زیرساخت ورزشی را مطرح می کند که باعث 

شده است چندان به سوارکاری توجه نشان ندهند.

وی از سال ۸2 تاکنون به مربیگری پرداخته اما می 

گوید: تاکنون روی خوشی از جانب مسئوالن برای 

حمایت از این ورزش ندیده است تا بتوانند امیدوارانه 

به فعالیت مستمر در این رشته ورزشی بپردازند.وی 

ها  اسب  پرورش  به  ورزش  این  های  ضعف  دیگر  از 

توسط مربیان سایر استان ها و شرکت در مسابقات 

به نام آن ها اشاره می کند.

I ضعف آموزش

ترین  مهم  نیز  استان  داران  باشگاه  از  »لنگری« 

می  آمــوزش  ضعف  را  استان  سوارکاری  مشکل  

داند.به گفته وی برگزار نشدن مسابقه و نداشتن 

مربی  همچنان به قوت خود باقی است و از سویی 

خالی  را  سوارکاران  دل  ته  استان  در  پیست  نبود 

کرده  و مسئوالن هنوز تغییری در این زمینه ایجاد 

نکرده اند.

I 
حمایت نشدن ورزشکاران و 

تولیدکنندگان 

پرورش  چابکسواران،  از   »انفاس« 

آشنای  نام  ورزشــکــاران  و  دهندگان 

این ورزش است که 15 سال 

ــی بــه  ــربـ ــجـ تـ

مشکالت  ــن  ــری ت مــهــم  و  ــه  ــت ــرداخ پ مــربــیــگــری 

سوارکاری استان را  حمایت نکردن از ورزشکاران 

و تولیدکنندگان این رشته ورزشی می داند.

I 
وضعیت قرمز و منع برگزاری مسابقات

ســوارکــاری  هیئت  رئیس  خــصــوص،  همین  در 

رویداد  برگزاری  برای  پیگیری  شمالی  خراسان 

آموزشی  های  کالس  و  مسابقات  ورزشــی،  های 

داند.»امید  می  هیئت  این  اقدامات  ترین  مهم  را 

مجمع،  لغو  تریک  هــت  از  بعد  کــه  زاده«  علوی 

است  گرفته  عهده  بــر  را  هیئت  ایــن  مسئولیت 

شرایط حاضر را به ضرر این هیئت می داند چون 

مسابقات  برگزاری  از  مانع  استان  قرمز  وضعیت 

یک  به   شــد.وی  خواهد  متعدد  های  جشنواره  و 

با  که  کند  می  اشاره  تماشاگر  بدون  مسابقه  دوره 

وجود جذب حامی مالی برگزار نشد چون حامی 

مالی رغبتی برای هزینه در فضای بدون تماشاگر 

از فعالیت 24 کمیته این هیئت خبر  نداشت.وی 

های  کارگاه  و  ها  دوره  بــرگــزاری  به  و  دهــد  می 

سوارکاری  فدراسیون  رئیس  نظر  زیــر  آموزشی 

استان اشاره می کند.

استانداردهای  کــارگــران  باشگاه  وی،  گفته  به 

مسابقات  برگزاری  برای  الزم  ابزارهای  و  ایمنی 

را دارد و پیگیری های الزم در خصوص برگزاری 

مسابقه پرش  و جشنواره زیبایی  انجام شده است.

به  استقامت  مسابقات  برگزاری  از  زاده«  »علوی 

منظور جلوگیری از خام فروشی اسب ها خبر می 

دهد و می گوید: در جشنواره زیبایی شاید قیمت 

حد  در  امــا  یابد  افــزایــش  هــا  اســب 

موثر  استقامت  و  پرش  مسابقات 

نیست.به گفته وی، دوره دوم 

خواهد  برگزار  مربیگری 

دوره  ایــن  در  و  شد 

که  مربیانی 

مــرحــلــه  در 

نــــخــــســــت 

می  نشدند   پذیرفته 

حضور  آزمــون  در  توانند 

تغییر  را  نتایج  و  یابند 

دهند.

راه اندازی زمین چمن در فاروج و اسفراین

داد.»حسین  خبر  اسفراین  و  فاروج  در  چمن  زمین  اندازی  راه  از  شمالی  خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس 

جعفرزاده« با بیان این که بجنورد 5 زمین چمن دارد، بستر این شهرستان را برای فعالیت در رشته فوتبال 

مناسب دانست.به گفته وی، استادیوم تختی 2 زمین چمن مصنوعی، استادیوم 1۹ مهر یک زمین چمن 

طبیعی، پتروشیمی یک زمین چمن طبیعی و مجموعه ورزشی کارگران یک زمین چمن مصنوعی دارد 

که این تعداد زمین چمن مصنوعی و طبیعی در این شهرستان بستر بسیار مناسبی را برای عالقه مندان 

به این رشته ورزشی مهیا نموده است.

تمایل کم خانواده ها به ورزش زورخانه ای

مدال آور پر افتخار شیروانی در ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی از تمایل کم خانواده ها به ورزش 

زورخانه ای خبر داد.»امیر حسین نکویی« با بیان این که استقبال از ورزش زورخانه ای کم نیست ابراز 

امیدواری کرد: ورزشکاران بیشتری برای قهرمانی و آموختن مرام پهلوانی در گود باشند.به گفته وی، 

از این رشته ورزشی کم نیست اما می طلبد در جهت اطالع رسانی برای فعالیت های متعدد  استقبال 

ورزشکاران  بتوان  امکان  حد  در  تا  پذیرد  صورت  بیشتری  تبلیغات  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  ورزش 

بیشتری را در عرصه قهرمانی پرورش داد. 

۳
ورزش

 گزارش خبری 

 بساط کرونایی
 برخی دست فروش ها

 با وزش باد گرد و خاک راه انداختند و هر کدام با کاری سرشان گرم است. یکی 
لوازم مستعمل خود را داخل کیسه می کند و دیگری سعی در سرکیسه کردن 
مشتری خود دارد. انگار در برای دست فروشان این خیابان روی یک پاشنه می 

چرخد و گوش شان به اخطارها و پروتکل های بهداشتی ...

و  انداختند  راه  خاک  و  گرد  باد  وزش  با  صدیقی- 
لوازم  یکی  اســت.  گرم  سرشان  کــاری  با  کــدام  هر 
دیگری  و  کند  می  کیسه  داخــل  را  خود  مستعمل 
انگار  دارد.  خود  مشتری  کردن  سرکیسه  در  سعی 
در برای دست فروشان این خیابان روی یک پاشنه 
می چرخد و گوش شان به اخطارها و پروتکل های 
بهداشتی بدهکار نیست. انگار نه انگار که کرونا در 
را مهمان تخت های  افراد مختلف  و  کمین نشسته 

بیمارستان می کند. 
طوری دست فروشان کنار یکدیگر بساط می کنند و 
در هم گره می خورند که انگار توفان می خواهد آن 

ها را جا به جا کند. 
پیر، جوان و مشتریان خاص شان ترسی از کرونا 
فاصله  رعایت  و  ماسک  بدون  و  ندارند  ویــروس 
زدن  چانه  حــال  در  سخت  حداقلی  اجتماعی 
ارزان  و  دوم  دست  اجناس  فروش  و  خرید  برای 
قیمت هستند. رد شدن از البه الی شان سخت 

و  و بی دغدغه نیست و سرفه های خشک  است 
جدی  کسی  اما  شود،  می  شنیده  مدام  زمخت 
با سیگار روشن می  را  نمی گیرد. برخی سیگار 
به  و  گیرند  می  ُپک  یک  مشترک  طور  به  و  کنند 
گل  نوعی  به  کنند،  می  تعارف  شان  دستی  بغل 
روزگار  به  قاه  قاه  و  شنوند  می  گل  و  گویند  می 
می  ــد،  دارن صــورت  به  ماسک  که  رهگذرانی  و 
خندند و اصال باور ندارند که کرونا ویروس کمین 
و  گریه  به  را  شان  خنده  تا  است  منتظر  کــرده و 

ماتم تبدیل کند.
تعطیل  ــای  روزه اما  پاست  به  شان  بساط  روز  هر   
با  و  اســت  کرونایی  نوعی  بی  و  جمع  شــان  جمع 
دست خود ویروس نحس را مهمان ریه های خود و 
اصال  و  کنند  می  جامعه  البته  و  شان  های  خانواده 

جوابگوی رفتارهای شان نیستند. 
بساط کنندگان در خیابان قدیمی چهارشنبه بازار 
اوقات  برخی  و  برپاست  شان  گردهمایی  روز  هر 

ازدحــام  ارزان  اجناس  آوردن  دســت  به  خاطر  به 
کرونایی می کنند. 

از این مکان بساطی چیده شده و  در هر گوشه ای 
افراد زیادی گرد آن جمع شده اند و بیخ گوش هم 
نجوا می کنند که جنس مد نظر را بخرند یا نه؟ یکی 
با شیطنت بغل دستی اش را به جلو هل می دهد و 
دیگری او را با دست نگه می دارد تا نقش بر زمین 
نشود و بعد از آن او را به یک ُپک سیگار دعوت می 

کند. 
یکی از فروشندگان اجناس دست دوم بدون ماسک 
با دیدن یکی از مشتریان که ماسک دارد، می گوید: 
عمو  بگی  خانه  بــری  نشه،  کرونایی  ماسکت  »بپا 

دست فروش منو گرفتار کرد!« 
حضار با شنیدن این جمالت خنده بر لبان شان می 
نشیند اما خبر ندارند که کرونا ویروس در کمین آن 
ها نشسته است تا خنده های شان را به گریه و ماتم 

تبدیل کند.

بساط کرونایی برخی دست فروش ها

گزارش خبری   

امام جمعه شیروان:

تکریم آزادگان نباید مختص به یک روز باشد 

جواد حشمتی- تکریم آزادگان نباید مختص به یک روز در سال باشد. 
امام جمعه شیروان با بیان این مطلب در مراسم تجلیل از پیش کسوتان و 
آزادگان این شهرستان با گرامی داشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان 
از روزهای  به میهن اسالمی  آزادگان  به کشور اظهارکرد: سالروز ورود 
شود.  داشته  گرامی  همیشه  باید  که  است  کشور  تاریخ  در  به یادماندنی 
به عزت  امروز جمهوری اسالمی  حجت االسالم »تکمیلی« اظهار کرد: 
و اقتدار و همچنین جایگاه بسیار باالیی در دنیا در عرصه های مختلف 
رسیده که به یمن ایثارهایی است که رزمندگان در8 سال دفاع مقدس 

از خود نشان دادند.
مراسم  برگزاری  که  این  به  اشــاره  با  مراسم  این  در  شیروان  فرماندار 
تجلیل از آزادگان استمرار دهنده ارزش های دفاع مقدس است، افزود: 
آزادگان گرانقدر امروز به عنوان یک گنجینه گرانبها برای کشور مطرح 

هستند.
مشقت  و  ها  رنج  تحمل  با  اسارت  طول  در  آزادگــان  »مرآتی«،  گفته  به 
در  جان  پای  تا  و  نیامدند  کوتاه  خود  اهــداف  از  گاه  هیچ  فــراوان  های 
مقابل شکنجه های دشمن ایستادند.وی تاکید کرد: آزادگان سند زنده 
مقدس  دفاع  سال   8 طول  در  ایران  مردم  مقاومت  و  ایثار  ایستادگی، 

هستند.
سرهنگ »ریحانی« فرمانده سپاه شیروان در این  مراسم با بیان این که 
امروز اهمیت دفاع مقدس و تکریم پیش کسوتان و آزادگان، جانبازان، 
ایثارگران و خانواده شهدا بر کسی پوشیده نیست، افزود: شیروان بیش 
و  جانبازان  ایثارگران،  آمار  کنار  در  این  و  دارد  سرافراز  آزاده   ۱۰۰ از 

شهدا سند افتخاری برای این شهرستان است.

 لزوم اقدامات سازنده 
در راستای پیشگیری و کنترل خشونت

از وقوع جرم دادگستری خراسان  و پیشگیری  میم پرور-  معاون اجتماعی 
شمالی لزوم انجام اقدامات سازنده در راستای پیشگیری و کنترل خشونت 
در  شهرستان فاروج را خواستار شد. »اسپیدکار« با بیان این مطلب در جلسه 
پیشگیری از وقوع جرم فاروج افزود: با توجه به افزایش نزاع های دسته جمعی 
نیاز داریم محل های این آسیب را شناسایی کنیم و اقداماتی ارزشمند را در 
وی  دهیم.  انجام  شهرستان  این  در  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  راستای 
اطالع  مردم  به  مختلف  های  راه  از  باید  خشم  آورنده  وجود  به  عوامل  افزود: 
و  نزاع  کاهش  زمینه  در  مختلف  های  گروه  و  اقشار  ظرفیت  از  و  شود  رسانی 
ما  اصلی  هدف  گفت:  نیز  فاروج  دادگستری  رئیس  کرد.  استفاده  درگیری 
و  فردی  و  جمعی  دسته  های  نزاع  کاهش  کنترل و  پیشگیری،  جلسه  این  از 
بخشی از طریق فرهنگ سازی و بخشی با اقدامات قاطع قضایی در چارچوب 
قانون است. »جعفری« افزود: اولین اقدام در خصوص پیشگیری، شناسایی 
االسالم  حجت  کنیم.  حل  را  آن  بتوانیم  ریشه  از  تا  است  جرم  وقوع  عوامل 
»نوروزی« امام جمعه فاروج با اشاره به اهمیت ریشه یابی در این زمینه گفت: 
بخشی از نزاع ها ریشه اخالقی، فرهنگی و اجتماعی و بخشی اداری، ملکی، 

پزشکی و اقتصادی دارند. 
نزاع  کاهش  زمینه  در  شــده  داده  طــرح  خصوص  در  گفت:  ــاروج  ف فرماندار 
نتیجه  به  مصوبات  که  است  این  ما  نگرانی  اما  گرفته  صورت  خوبی  اقدامات 
مسائل  مفقوده  حلقه  آموزش  تیتکانلو«  صادق  »مسعود  گفته  به  نرسد.  دلخواه 
فرهنگی است و باید در تمام بخش ها آن را جدی گرفت. »صفدری« دادستان 
که  بود  مورد   8۵۰ ضرب  ایراد  های  پرونده  گذشته  سال  در  گفت:  نیز  فاروج 
منجر به صدور رأی شد و همچنین از ابتدای امسال ۳۰۰ پرونده تاکنون در این 

حوزه به ثبت رسیده است.
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IIاست؟IتعطیلIورزشIچرا
استان  در  و  تعطیل  ما  استان  در  فقط  ورزش  چرا 
های دیگر مانند تهران ورزشگاه ها باز است و حتی 

مسابقات استانی را برگزار می کنند؟

IIروزنامهIازIتشکر
از روزنامه خراسان شمالی برای انعکاس مشکالت 

مردم تقدیر و تشکر می کنیم.

IIبانکIدرIسهامIخرید
به شعبه یکی از بانک ها در شیروان مراجعه کردم. 
کارمند بانک به جای جواب دادن به ارباب رجوع 

سرگرم خرید سهام بود!
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در  ــان  ــت اس در  ــا  ــرون ک دوم  مــوج  ــی-  ــاه آگ محمد 
کنترل  کنونی  روند  با  و  است  گرفته  قرار  سراشیبی 
به  شــویــم.  مــی  ــارج  خ بحرانی  وضعیت  از  بیماری 
گزارش خبرنگار ما روز گذشته نشست ستاد مدیریت 
برگزاری  بررسی  هدف  با  استان  در  کرونا  بیماری 
سراسری  کنکور  همچنین  و  استان  در  محرم  مراسم 
پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  ســرپــرســت  شــد.  تشکیل 
هم  چند  هر  گفت:  جلسه  این  در   شمالی  خراسان 
اکنون حدود 210 نفر در بیمارستان های استان بر 
اثر ابتال به کرونا بستری هستند و روزانه 6 تا 7 نفر بر 
به دلیل  این وجود  با  بیماری فوت می کنند،  این  اثر 
از  خروج  حال  در   19 کووید  به  افراد  ابتالی  کاهش 
وضعیت نارنجی و قرمز و حرکت به سمت شرایط آبی 
هستیم. دکتر »هاشمی« با بیان این که کرونا به دلیل 
است،  شده  مسری  گذشته  از  بیشتر  ژنتیک  تغییر 
برگزاری  ایام  در  پروتکلی  اصل   3 رعایت  خواستار 
مراسم محرم شد و گفت: برگزاری مراسم در فضای 
باز و با فاصله مناسب، داشتن ماسک و شست و شوی 
دست ها مواردی هستند که باید به طور حتم در این 
تا  تجمعات  که  این  بر  تأکید  با  وی  شوند.  رعایت  ایام 
حد ممکن کم شود، ادامه داد: جا به جایی هیئت ها 
در این ایام ممنوع است و در صورت توزیع زنجیر باید 
تا روز آخر محرم دست آن فرد باشد. همچنین برپایی 
ممنوع  آب  و  چای  توزیع  برای  صلواتی  های  ایستگاه 
وی  باشد.  شــده  عفونی  ضد  معدنی  آب  مگر  اســت 

همچنین خواستار توزیع غذای خشک بین افراد کم 
بضاعت به جای توزیع غذا در یک محل شد.

وی خاطرنشان کرد: نماز ظهر عاشورا نیز حداکثر در 
اقامه شود و اگر در فضای  باز  یک ساعت و در فضای 
اقامه  با یک چهارم ظرفیت  باید  انجام می شود  بسته 
خصوص  در  نیز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  شــود. 
برگزاری  عوامل  از  امسال،  محرم  مراسم  برگزاری 
نظام  دشمنان  تالش  به  توجه  با  خواست  مراسم  این 
با  را  مراسم  این  محرم  بردن  سوال  زیر  برای  اسالمی 
های  دوربین  مبادا  تا  کنند  برگزار  سیاست  و  کیاست 
بین المللی این مراسم را سوژه خودشان قرار دهند. 
تابع  ما  همه  که  این  بر  تأکید  با  »یعقوبی«  ا...  آیت 
مراسم  داد:  ادامه  هستیم،  کرونا  ملی  ستاد  مصوبات 
عزاداری محرم امسال، سالم، کوتاه، مفید و با فواصل 
ها  متدین  کنیم  ثابت  تا  شد  خواهد  برگزار  اجتماعی 
بیشتر از دیگران قوانین و مقررات را رعایت می کنند 
برخورد  احساساتی  مراسم  این  برگزاری  در  بنابراین 
چند  هر  امسال  محرم  در  کرد:  خاطرنشان  نشود.وی 
در  و  شناسایی  نیازمندان  اما  شود  نمی  پهن  سفره 
منزل خود اطعام می شوند. مدیر کل تبلیغات اسالمی 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  گفت:  نیز  شمالی  خراسان 
در محرم امسال روحانی اعزام نمی کند اما روحانیان 
که به وطن خود و منزل پدری شان برگشته اند عهده 
»خادمی«  هستند.  خود  زادگاه  مراسم  برگزاری  دار 
همچنین از تشکیل تیم هایی برای سرکشی از شرایط 

هیئت های مذهبی در محرم امسال خبر داد. رئیس 
سخنران  دیگر  نیز  شمالی  خراسان  دادگستری  کل 
و  عمد  طور  به  که  افرادی  با  گفت:  که  بود  جلسه  این 
با اهداف خاص به دنبال بی توجهی به رعایت پروتکل 
مطابق  هستند  محرم  مراسم  بــرگــزاری  ــام  ای در  ها 
»جعفری«  االسالم  حجت  شد.  خواهد  برخورد  قانون 
های  سال  در  مشکالت  برخی  به  اشــاره  با  همچنین 
گذشته که باعث سد معبر، راه بندان یا ایجاد مزاحمت 
این موارد  امیدواری کرد:  برای مردم می شد، اظهار 
با  نیز  شمالی  خراسان  استاندار  نشود.  تکرار  امسال 
استان  در  کرونا  به  مبتال  افراد  کاهش  روند  به  اشاره 
در  یا  محرم  در  نباید  ما  موضوع  این  به  توجه  با  گفت: 
بیاوریم  پیش  را  شرایطی  سراسری  کنکور  برگزاری 
با تأکید بر این  که روند موجود تغییر کند. »شجاعی« 
که نباید بحث فاصله گذاری اجتماعی شوخی گرفته 
از  باید  امسال  محرم  مراسم  در  کــرد:  اظهار  شــود، 
تکنولوژی حداکثر بهره را برد. وی همچنین خواستار 
آن شد که شهرها با تزیین عاشورایی شوند. به گزارش 
خبرنگار ما، در این جلسه همچنین با تشریح چگونگی 
وضعیت استان برای برگزاری کنکور سراسری با 17 
تمام  رعایت  با  کنکور  برگزاری  نحوه  داوطلب،  هزار 

پروتکل ها بررسی شد.

IIهاIدستورالعملIمطابقIمحرمIمراسمIبرگزاری
عزاداری  مراسم  برگزاری  حسینی-   رسول  سید 
کرونا  ستاد  دستورالعمل  مطابق  تنها  محرم  مــاه 

ستاد  جلسه  در  فرماندار جاجرم  است.  پذیر  امکان 
پاسخ  عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری، 
به  توجه  با  اظهارکرد:  مطلب  این  بیان  با  بحران  به 
شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا مراسم عزاداری 
ستاد  هــای  دستورالعمل  با  مطابق  تنها  محرم  مــاه 
برگزار  اجتماعی  ــذاری  گ فاصله  کرونا و  با  مبارزه 
خواهد شد.»آذری« افزود: مراسم عزاداری ماه محرم 
اباعبدا...  عاشقان  و   دلدادگان  حضور  با  سال  هر 
شد  می  برگزار  جاجرم  شهرستان  در  )ع(  الحسین 
اما با توجه به شرایط پیش آمده امسال این مراسم با 
تا  شود  می  برگزار  بهداشتی  خاص  های  محدودیت 
شود. جلوگیری  هموطنان  جان  به  رسیدن  آسیب   از 
جمعیت  ــاد  ازدیـ بــه  توجه  بــا  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
حسینی  عــاشــورای  و  تاسوعا  مــراســم  بــرگــزاری  در 
بــزرگ  حسینیه  محل  در  هــا  بــرنــامــه  ایــن  امــســال 
توانند  می  مذهبی  های  هیئت  و  شود  نمی  برگزار 
پروتکل  رعــایــت  ــا  ب هیئت  در  جــایــی  بــه  جــا  بـــدون 
بــرگــزاری  ــرای  ب مــحــدود  ســاعــات  و  بهداشتی  هــای 
ــدام کنند. ــ اق ــاالر شــهــیــدان  ــزاداری سـ ــ عـ ــم  ــراس  م
نظر  مطابق  گفت:  جلسه  این  در  جاجرم  جمعه  امام 
منوط  محرم  ماه  مراسم  برگزاری  رهبری  معظم  مقام 
فرمایشات  از  تبعیت  به  ما  و  کروناست  ستاد  مجوز  به 
بهداشتی  ــای  ه دستورالعمل  تــمــام  بــایــد  رهــبــری 
کرونا  بیماری  شیوع  از  تا  کنیم  رعایت  را  کرونا  ستاد 
افــزود:  »مــوســوی«  ــالم  االس حجت  شــود.  جلوگیری 
به  را  خانه  هر  توانیم  می  ها  حسینیه  جای  به  امسال 
یک حسینیه تبدیل کنیم تا شور حسینی را در جامعه 

افزایش دهیم.
شهرستان  فهیم  مردم  تمام  از  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به  تنها  عـــزاداری  مراسم  بــرگــزاری  در  خواهیم  می 
بتوانیم  تا  کنند  عمل  کرونا  با  مبارزه  ستاد  دستورات 

به یاری خدا از این بحران عبور کنیم.

در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا مطرح شد؛

آخرین خبرها از وضعیت موج دوم کرونا در استان
بررسی تمهیدات مراسم عزاداری محرم

صدای پای سیل می آید 

شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  صدیقی- 
با پیش بینی باران و کاهش دما با توجه به رگباری 
و  معابر  گرفتگی  آب  خصوص  در  ها  بــارش  بــودن 
سیالبی شدن مسیل ها در منطقه هشدار داد. به 
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته 
گاهی  بــاد  وزش  دوشنبه  تا  غالب  پدیده  استان 
شدید و احتمال گرد و خاک محلی، رگبار باران و 

رعد و برق خواهد بود.
 »هادی زاده« با بیان این که دما تا دوشنبه کاهش 
بارش  بودن  رگباری  به  توجه  با  افــزود:  یابد،  می 
ها احتمال وقوع آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن 
از  ها  استانی  هم  و  نیست  انتظار  از  دور  ها  مسیل 
خــودداری  ها  رودخانه  کنار  و  ها  مسیل  در  اتــراق 

کنند تا خطری متوجه آن ها نشود.

مدیر کل بازرسی استانداری خبر داد:

۲80 پلمب کرونایی
هــای  دســتــورالــعــمــل  ــه  ک واحــد مــتــخــلــف   280
اند،  نکرده  رعایت  را  را  کرونا  با  مبارزه  بهداشتی 

پلمب شدند. 
با  شمالی  خراسان  استانداری  بازرسی  مدیرکل 
انجام  های  بازرسی  تعداد  افــزود:  خبر  این  اعالم 
و  هــزار   7 استان  در  ــرداد  15م تا  تیر   15 از  شده 
اخطار  مورد   344 و  هزار  برای  و  بوده  مورد   447

صادر و 92 واحد پلمب شده است.
»کرامتی« با بیان این که در بجنورد 2 هزار و 471 
مورد بازرسی انجام و 69 اخطار صادر شده است، 
اعالم کرد: 7 مورد به دلیل تخلف پلمب شدند. وی 
اضافه کرد: بیشتر واحدهای پلمب شده مربوط به 

اماکن ورزشی و مواد غذایی بودند.
وی ادامه داد: 17 دستگاه، 13 هزار و 777 مورد 
بازرسی از زیر مجموعه های کاری خود داشته اند 
شد  صــادر  اخطار  مــورد   328 و  هــزار   2 بــرای  که 
بیشترین  ــزود:  اف وی  شدند.  پلمب  مــورد   188 و 
بوده  پزشکی  علوم  دانشگاه  سوی  از  ها  بازرسی 

است.

کشف ۲9 قلم لوازم خانگی 
قاچاق 

29 قلم لوازم خانگی قاچاق از یک قاچاقچی کشف 
و ضبط شد.

تــعــزیــرات  مــدیــرکــل  »ســیــدالــمــوســوی«  گفته  ــه  ب  
به  حکومتی خراسان شمالی، شخصی که قصد جا 
جایی 29 قلم لوازم خانگی قاچاق با یک خودروی 
عبوری را داشت در مسیر آشخانه به بجنورد توسط 

پلیس آگاهی استان شناسایی شد. 

 درگیری با سالح شکاری 
در فاروج

یافتن  پایان  از  فاروج  انتظامی  فرمانده  پرور-  میم 
با  یک مورد نزاع و درگیری به وسیله سالح شکاری 
داد.  خبر  شهرستان  این  در  پلیس  موقع  به  حضور 
ما  خبرنگار  به  خبر  اعالم این  با  »نــوروزی«  سرهنگ 
اظهارکرد: این حادثه در یکی از خیابان های اطراف 
یک  از  استفاده  با  افــزود:  وی  افتاد.  اتفاق  شهر  این 
قبضه سالح شکاری بین 2 طرف نزاع و درگیری رخ 
می دهد که این موضوع باعث ایجاد رعب و وحشت در 
بین ساکنان محل می شود. وی اظهارکرد: بالفاصله 
مأموران  سریع  و  موقع  به  حضور  با  درگیری،  از  پس 
نزاع  این  عامالن  از  نفر  حادثه، 3  محل  در  انتظامی 
منتقل  انتظامی  مقر  به  و  دستگیر  در شهرستان 
از  انتظامی ادامه داد: متهمان بعد  شدند. این مقام 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

برخورد با تهدید کنندگان 
بهداشت عمومی در یک 

جشن عروسی

با متخلفان و تهدیدکنندگان بهداشت  میم پرور- 
برخورد  فاروج  عروسی  مجالس  از  یکی  در  عمومی 
صورت گرفت. به گزارش روابط عمومی بخشداری 
مقابله  ستاد  مصوبات  اجــرای  در  خبوشان  بخش 
با  فــاروج  شهرستان  و  شمالی  خراسان  کرونای  با 
از  تعدادی  شهرستان،  قضایی  دستگاه  هماهنگی 
عوامل خدمات رسان به مراسم عروسی در روستای 
کوران کردیه بازداشت شدند. همچنین در راستای 
جلوگیری از تجمعات و مقابله با شیوع ویروس کرونا 
صاحبان  با  پس  این  از  عــزا،  و  عروسی  مراسم  در 

مجالس برابر مقررات برخورد خواهد شد.
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      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

تشکیل شورای هماهنگی 
عمران روستایی 

 10 که   8711 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رســیــد،  چــاپ  بــه   1358 مـــرداد 
از  میدهند«  خبر  شهرستانها  »از  ستون  در 
روستایی  عمران  هماهنگی  شورای  تشکیل 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
دفتر  و  خمینی  امام  تبلیغات  دفتر  طرف  »از 
اسالمی  انجمن  و  اسالمی  جمهوری  حزب 
هماهنگی  شــورای  یک  بجنورد  دانشجویان 
وظایف  که  گردیده  تشکیل  روستائی  عمران 
محروم  روستائیان  به  رسانی  یاری  شورا  این 
فعالیت  و  بود  خواهد  مختلف  های  زمینه  در 

این شورا بزودی شروع خواهد شد.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

صبح دیروز جمعی از بازنشستگان همزمان با سراسر 
اجتماعی  تأمین  کل  اداره  مقابل  تجمع  با  کشور 
سازی  همسان  شدن  اجرا  ناقص  به  شمالی  خراسان 
نامناسب  وضعیت  تکمیلی،  بیمه  مشکالت  حقوق، 

مسکن و معیشت خود اعتراض کردند.
با در دست داشتن پالکاردهایی که  تجمع کنندگان 
و  بودند  نوشته  ها  آن  روی  را  خود  های  درخواست 
آن  روی  که  هایی  برگه  داشتن  دست  در  با  همچنین 
ها عباراتی مانند »همسان سازی حقوق بازنشستگان 
سازی  همسان  اجرای  »خواستار  اجتماعی«،  تامین 
معیشت  و  مسکن  حق  اجــرای  »خواستار  و  هستیم« 

هستیم« درج شده بود، خواستار رسیدگی مسئوالن 
به مشکالت شان شدند.

کردند،  مطرح  کنندگان  تجمع  چــه  آن  ــاس  اس بــر 
جوابگوی   1399 مــرداد  در  حقوق  ســازی  همسان 
تورم و معیشت از کارافتادگان، بازماندگان، مستمری 
این  و  نیست  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  و  بگیران 
همسان سازی برخالف قوانین مصوب دولت، مجلس 
باعث  و  اجتماعی  تامین  سازمان  و  اسالمی  شورای 
تبعیض و اختالف میان بازنشستگان تامین اجتماعی 

و دیگر بازنشستگان کشور است.
کامل  محاسبه  خواستار  که  بازنشستگان  از  یکی 

در  آور  زیان  و  سخت  کارهای  بازنشستگان  سنوات 
من  گفت:  ما  خبرنگار  به  بود،  حقوق  سازی  همسان 
آور  زیــان  و  سخت  شغل  دلیل  به  گذشته  ســال  مهر 
همسان  در  ارفاقی  میزان  اکنون  اما  شدم  بازنشست 
موضوع  این  به  دارم  تقاضا  و  است  نشده  دیده  سازی 
گفت:  بازنشستگان  از  دیگر  یکی  کنند.  رسیدگی 
اگرچه سال هاست همسان سازی حقوق را به عنوان 
درخواست اصلی پیگیری می کنیم اما اکنون برخی 
شکل  به  طرح  این  و  است  نشده  گرفته  نظر  در  موارد 
ناقص اجرا می شود. وی اضافه کرد: میزان پرداختی 
شغل  خاطر  به  که  فــردی  بــرای  شــده  گرفته  درنظر 
حق  و  شده  بازنشست  سال   20 با  آور  زیان  و  سخت 
حق  که  فردی  از  است،  کرده  پرداخت  باالتری  بیمه 
بیمه کمتری پرداخت کرده، کمتر و در حقش اجحاف 

شده است و باید این اشکال اصالح شود.

تجمع  بین  در  حاضر  بازنشستگان  از  دیگر   یکی 
مسئله  از  پس  تکمیلی  بیمه  که  این  بیان  با  کنندگان 
حقوق، بزرگ ترین دغدغه بازنشستگان است، افزود: 
هزینه های درمانی این روزها خیلی باالست بنابراین 
بیمه تکمیلی به یکی از خواسته های اصلی ما تبدیل 
شده است و دست اندرکاران باید توجه ویژه ای به این 

موضوع داشته باشند. 
خراسان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل  زاده«  »عباس 
ــت  ــواس درخ و  تجمع  ایـــن  ــه  ب ــاره  ــ اش ــا  ب شــمــالــی 
همسان  همچون  ــواردی  مـ ــاره  دربـ بازنشستگان 
با  تکمیلی  بیمه  ــرارداد  قـ انعقاد  و  حقوق  ــازی  س
کرد:  خاطرنشان  استان  در  مختلف  های  شرکت 
شود  حل  باید  کشوری  شکل  به  موضوع  این  اگرچه 
به  رسیدگی  برای  و  تجمیع  را  ها  آن  تقاضاهای  اما 

تهران ارسال می کنیم.

از سوی بازنشستگان صورت گرفت؛

اعتراض به شیوه همسان سازی

معرفی برگزارکنندگان 
مراسم عروسی به دادستانی

و  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون  نجفیان- 
چند  معرفی  از  اسفراین  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
متخلف برای برگزاری مراسم عروسی به دادستانی خبر 

داد. به گفته دکتر »نادر نیک پرست« برگزاری هر گونه 
مراسم عروسی و عزا با هدف قطع زنجیره شیوع کرونا 
ممنوع است که البته تاکنون چند متخلف از جمله برگزار 

کنندگان و نوازندگان مجالس عروسی به دادسرا معرفی 
شده اند. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر 
گونه مراسم عروسی و عزا به سامانه 190 اطالع دهند.

بخشی از نذورات به حوزه سالمت هدایت شود

میم پرور- بخشی ازنذورات را به سمت حوزه سالمت، تهیه ماسک، مواد ضدعفونی کننده هدایت کنیم. 
بحران  به  پاسخ  عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد  جلسه  در  فاروج  فرماندار  را  مطلب  این 
چگونگی  خصوص  در  شده  ارائه  های  دستورالعمل  هستیم  مکلف  ما  همه  افزود:  و  کرد  اعالم  شهرستان 

برگزاری عزاداری در ماه محرم را رعایت کنیم.
»مسعود صادق تیتکانلو« با اشاره به دستورالعمل چگونگی برگزاری عزاداری در ماه محرم و وظایف دستگاه 
های اجرایی در این زمینه اظهار کرد: باید همه ما احساس مسئولیت و از همه ظرفیت های شهرستان در 
راستای برگزاری برنامه ها و عزاداری ها در ماه محرم و صفر استفاده  کنیم. امام جمعه تیتکانلو نیز در این 
جلسه گفت: با توجه به برکات ماه محرم باید برای حفظ جان مردم به برخی موضوعات وجهه شرعی بدهیم 
و بگوییم،  واجب شرعی است که برای حفظ جان عزاداران همه افراد ماسک بزنند. حجت االسالم »حسن 
زاده« افزود: در خصوص برنامه های ماه محرم باید طرح جایگزین داده شود و نوع عزاداری امسال متفاوت 
در  که  کسانی  برای  سالمت  کادر  داشتن  و  بهداشت  رعایت  کرد:  اظهار  وی  بماند.  ناکام  دشمن  تا  باشد 

برنامه ها و هیئت ها فعالیت دارند، الزم و ضروری است.

IاطرافیانمانIوIماI،ماسک
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سواری بدون تاخت و تاز
گزارش جلسه   

رویدادهای ورزشی   

 گل های ورزشی ها 
برای »خراسان شمالی«

        

  

      

  

دیروز روسای هیئت های تکواندو، جودو و ورزش های روستایی و بازی های 
مهمان  خود  رئیسه  هیئت  اعضای  همراه  به  شمالی  خراسان  محلی  و  بومی 
روز  تبریک  و  گویی  خداقوت  ضمن   و  شدند  شمالی«  »خراسان  روزنامه 
از  فعاالن و  خبرنگار از فعالیت های این روزنامه در توسعه ورزش و حمایت 

قهرمانان ورزشی قدردانی کردند.
از  دیــدار،  این  در  شمالی  خراسان  تکواندوی  هیئت  رئیس  آریــان«  »مهدی 
زحمات بی شائبه و شبانه روزی اعضای تحریریه روزنامه »خراسان شمالی« 
بیان  به  نیز  استان  جــودوی  هیئت  رئیس  خسرویار«  کــرد.»کــوروش  تقدیر 
دغدغه های این هیئت و آخرین اخبار از بالتکلیفی های جودو در تعلیق گفت 
گذار  تاثیر  بسیار  را  شمالی«  »خراسان  روزنامه  توسط  روز  به  اخبار  انتشار  و 
دانست.»زیور نعمتی« رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و 
محلی استان نیز با بیان این که رسانه هایی نظیر »خراسان شمالی« به خوبی 
نقش خود را در انتقال اخبار به روز ایفا کرده اند، از این رسانه بومی و محلی 
استان به عنوان رسانه ای تاثیر گذار یاد کرد که توانسته است موفق عمل کند 

و در توسعه ورزش نقش داشته باشد.

 استخرهای فاروج و گرمه 
در حال استهالک

و  تکمیل  انتظار  در  همچنان  ســال   10 از  بعد  گرمه  و  ــاروج  ف استخرهای 
بهره برداری، در حال مستهلک شدن هستند.این دو پروژه برای تکمیل نیاز به 
7 میلیارد تومان اعتبار دارند و تاکنون برای هر یک از آن ها یک میلیارد تومان 
هزینه شده است. این دو استخر تنها 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

سرپرست فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: 
از   )۸۹ گذشته)سال  سال   10 از  گرمه  و  فاروج  استخر  ساخت  های  پروژه 
مصوبات سفر هیئت دولت وقت به خراسان شمالی است که متاسفانه هنوز 
به بهره برداری نرسیده و هر 2 پروژه در حال مستهلک شدن است و باید هر 
چه سریع تر برای آن ها تدبیری اندیشیده شود.»برات وثوقی« افزود: فرایند 
واگذاری این 2 پروژه به بخش خصوصی انجام شده اما بخش خصوصی به این 
2 پروژه برای تکمیل ورود نکرده است.به گفته وی، برای پروژه استخر فاروج 

حتی بخشی از تاسیسات خریداری شده است.

سوژه ویژه       

 حاشیه های شهر محروم 
از زیرساخت های ورزشی

از  مملو  شهر  حاشیه  و  مهیا  ورزش  بساط  عصرها  وحــدانــی-  سیما 
ورزشکاران نوجوان و نونهالی است که انرژی خود را در زمین های خاکی 

و دروازه های بدون تور تخلیه می کنند. 
این  اما  شد  می  بیشتر  ها  باشگاه  در  حضورشان  نبود  کرونا  اگر  شاید 
ویروس باشگاه ها را تعطیل کرده و قرنطینه چندان نتوانسته است انرژی 
شهر  های  حاشیه  کند.به  تخلیه  خانگی  های  ورزش  با  را  ورزشکاران 
وجود  باشد  امکاناتی  بدون  و  خاکی  زمین  جا  هر  کنیم  می  مراجعه  که 
و  ماسک  بدون  البته  خورد،  می  چشم  به  همیشه  از  بیشتر  ورزشکاران 

امکانات.
توزیع توپ و تورهای ورزشی مدت هاست که در حاشیه های شهر انجام 
عالقه  و  ورزشکاران  تا  است  احداث  حال  در  نیز  هایی  زمین  و  شود  می 
مندان بتوانند به تمرین و ورزش بپردازند.یکی از اهالی یک محله حاشیه 
شهر بجنورد که عصرهای ورزشی شلوغی را می گذراند، از مسئوالن می 
اهالی  ورزش  به  را  تری  مناسب  فضای  امکانات،  توزیع  بر  عالوه  خواهد 
اختصاص دهند.ورزشکاران کم سن و سال یکی دیگر از محالت بجنورد 
که با 2 آجر و در اطراف آن با یک نخ ضخیم به ساخت تور والیبال اقدام 
هستند. شان  محله  در  ورزشی  اقالم  بیشتر  توزیع  خواستار  اند،  کرده 

دروازه  و  تور  توپ،  توزیع  از  بجنورد  شهردار  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
گفته  دهد.به  می  خبر  شهر  حاشیه  محالت  در  ورزشکاران  بین  ورزشی 
»موفق«، این روزها شهردار در حال احداث زمین در حاشیه شهر و زمین 
بسکتبال  و  والیبال  فوتسال،  های  رشته  برای  متری    ۸0 در   40 های 

آماده شده است.
ناظرآباد  روبــاز  ورزشــی  زمین  و  صادقیه  کوی  چوخه  گود  وی،  گفته  به 
تکمیل شده و زمین الهیه در حال احداث است و 2 زمین به آن اختصاص 
داده اند، ضمن این که زمین رو باز کوی جانبازان به امکانات نیاز دارد. 
شهرک  و  ــد  دارن قــرار  کــار  دستور  در  هم  جوادیه  و  ملکش  هــای  زمین 
فرهنگیان و گلستان شهر زمین هایی برای بهره برداری از فضای ورزشی 

دارند که هنوز عملیات ساخت آن ها آغاز نشده است.
وی یادآور می شود: طرحی نیز در دستور کار است تا طی تفاهم نامه با 
آموزش و پرورش مدارس برای ورزش در روزهای پایانی هفته و تعطیالت 
توجه  قابل  اهالی  برای  ظرفیت  این  و  گیرد  قرار  مردم  عموم  اختیار  در 
برای  را  آن  بستر  و  مدارس  ورزشی  امکانات  از  استفاده  بود.وی  خواهد 
هم  و  دانــد  می  ورزش  رشد  درخصوص  مناسبی  بسیار  ظرفیت  عموم 
همین  به  شهر  شــورای  و  شهرداری  سوی  از  الزم  های  پیگیری  اکنون 
چمن  زمین  مدارس  از  بسیاری  افزاید:  می  است.وی  شده  انجام  منظور 
مصنوعی دارند و امکانات بسیار دیگری که بال استفاده مانده و در اختیار 

قرار دادن آن ها به عموم می تواند به ورزش بسیار کمک کند.

سیما وحدانی

اصیل  اسب  دهندگان  پــرورش  و  ســواران  چابک   
ترکمن از نفس افتاده اند. بارها از کمبودها و کم 
اتفاق  و  و نوشتیم  این ورزش گفتند  به  توجهی ها 
زمین،  کمبود  سوارکاران،  دغدغه  نیفتاد.  خاصی 
کالس  نخست  مرحله  است.  جشنواره  و  مسابقه 
های مربیگری هم 3 سال پیش  برگزار شد و هنوز 
شاید  تا  کشند  می  انتظار  سال   3 از  بعد  مربیان 
شاهد برگزاری مرحله دوم این دوره های آموزشی 
صورت  به  فعالیت  ها  سال  از  بعد  مربیان  و  باشند 
رو  ورزش  این  به  آکادمیک  مدرک  بدون  و  تجربی 

آورده اند تا  سوارکار پرورش دهند.

I نبود مربی مدرک دار
مربی  نبود  از  استان  سوارکاری  مربیان  از  یکی 
مدرک دار در استان خبر می دهد؛ این که تعداد 
های  دوره  نخست  مرحله  در  مربیان  از  ــادی  زی
دوره  پیش  سال   3 از  اما  شدند  قبول  مربیگری 
بعدی آن برگزار نشده تا مربیان با داشتن مدرک 
 6 تاکنون  که  کــنــنــد.»رازی«  ــدام  اق مربیگری  به 
سالی از مربیگری اش گذشته  و کارشناس تربیت 
بدنی است حضور در دوره های آموزشی تهران را 
مقدمه حضور در این کالس ها می داند که مورد 
بی مهری قرار گرفته است.وی برگزاری مسابقات 

این متعدد و فراهم کردن زیر ساخت  هــای 
می  ملزوماتی  از  را  دانـــد ورزش 

که باید مورد توجه مسئوالن 
وی  گفته  گــیــرد.بــه  قـــرار 

نــداشــتــن تــیــم ورزشـــی 
ــب مــی  ــبـ سـ

شـــــــــــــود 
چندان 

گفتن  بــرای  حرفی  مسابقات  در  نتواند  استان 
داشته باشد و این موضوع باعث می شود سوارکار  

و تولید کننده ضرر کنند.

I دغدغه زمین و زیرساخت ورزشی
دغدغه  نیز  استان  چابکسوار  دیگر  دهش«  »یوسف 
زمین و زیرساخت ورزشی را مطرح می کند که باعث 
شده است چندان به سوارکاری توجه نشان ندهند.
وی از سال ۸2 تاکنون به مربیگری پرداخته اما می 
گوید: تاکنون روی خوشی از جانب مسئوالن برای 
حمایت از این ورزش ندیده است تا بتوانند امیدوارانه 
به فعالیت مستمر در این رشته ورزشی بپردازند.وی 
ها  اسب  پرورش  به  ورزش  این  های  ضعف  دیگر  از 
توسط مربیان سایر استان ها و شرکت در مسابقات 

به نام آن ها اشاره می کند.

I ضعف آموزش
ترین  مهم  نیز  استان  داران  باشگاه  از  »لنگری« 
می  آمــوزش  ضعف  را  استان  سوارکاری  مشکل  
داند.به گفته وی برگزار نشدن مسابقه و نداشتن 
مربی  همچنان به قوت خود باقی است و از سویی 
خالی  را  سوارکاران  دل  ته  استان  در  پیست  نبود 
کرده  و مسئوالن هنوز تغییری در این زمینه ایجاد 

نکرده اند.

I  حمایت نشدن ورزشکاران و
تولیدکنندگان 

پرورش  چابکسواران،  از   »انفاس« 
آشنای  نام  ورزشــکــاران  و  دهندگان 

این ورزش است که 15 سال 
ــی بــه  ــربـ ــجـ تـ

مشکالت  ــن  ــری ت مــهــم  و  ــه  ــت ــرداخ پ مــربــیــگــری 
سوارکاری استان را  حمایت نکردن از ورزشکاران 

و تولیدکنندگان این رشته ورزشی می داند.

I وضعیت قرمز و منع برگزاری مسابقات
ســوارکــاری  هیئت  رئیس  خــصــوص،  همین  در 
رویداد  برگزاری  برای  پیگیری  شمالی  خراسان 
آموزشی  های  کالس  و  مسابقات  ورزشــی،  های 
داند.»امید  می  هیئت  این  اقدامات  ترین  مهم  را 
مجمع،  لغو  تریک  هــت  از  بعد  کــه  زاده«  علوی 
است  گرفته  عهده  بــر  را  هیئت  ایــن  مسئولیت 
شرایط حاضر را به ضرر این هیئت می داند چون 
مسابقات  برگزاری  از  مانع  استان  قرمز  وضعیت 
یک  به   شــد.وی  خواهد  متعدد  های  جشنواره  و 
با  که  کند  می  اشاره  تماشاگر  بدون  مسابقه  دوره 
وجود جذب حامی مالی برگزار نشد چون حامی 
مالی رغبتی برای هزینه در فضای بدون تماشاگر 
از فعالیت 24 کمیته این هیئت خبر  نداشت.وی 
های  کارگاه  و  ها  دوره  بــرگــزاری  به  و  دهــد  می 
سوارکاری  فدراسیون  رئیس  نظر  زیــر  آموزشی 

استان اشاره می کند.
استانداردهای  کــارگــران  باشگاه  وی،  گفته  به 
مسابقات  برگزاری  برای  الزم  ابزارهای  و  ایمنی 
را دارد و پیگیری های الزم در خصوص برگزاری 
مسابقه پرش  و جشنواره زیبایی  انجام شده است.
به  استقامت  مسابقات  برگزاری  از  زاده«  »علوی 
منظور جلوگیری از خام فروشی اسب ها خبر می 
دهد و می گوید: در جشنواره زیبایی شاید قیمت 
حد  در  امــا  یابد  افــزایــش  هــا  اســب 
موثر  استقامت  و  پرش  مسابقات 
نیست.به گفته وی، دوره دوم 
خواهد  برگزار  مربیگری 
دوره  ایــن  در  و  شد 
که  مربیانی 
مــرحــلــه  در 
نــــخــــســــت 
می  نشدند   پذیرفته 
حضور  آزمــون  در  توانند 
تغییر  را  نتایج  و  یابند 

دهند.

راه اندازی زمین چمن در فاروج و اسفراین
داد.»حسین  خبر  اسفراین  و  فاروج  در  چمن  زمین  اندازی  راه  از  شمالی  خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس 
جعفرزاده« با بیان این که بجنورد 5 زمین چمن دارد، بستر این شهرستان را برای فعالیت در رشته فوتبال 
مناسب دانست.به گفته وی، استادیوم تختی 2 زمین چمن مصنوعی، استادیوم 1۹ مهر یک زمین چمن 
طبیعی، پتروشیمی یک زمین چمن طبیعی و مجموعه ورزشی کارگران یک زمین چمن مصنوعی دارد 
که این تعداد زمین چمن مصنوعی و طبیعی در این شهرستان بستر بسیار مناسبی را برای عالقه مندان 

به این رشته ورزشی مهیا نموده است.

تمایل کم خانواده ها به ورزش زورخانه ای
مدال آور پر افتخار شیروانی در ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی از تمایل کم خانواده ها به ورزش 
زورخانه ای خبر داد.»امیر حسین نکویی« با بیان این که استقبال از ورزش زورخانه ای کم نیست، ابراز 
امیدواری کرد: ورزشکاران بیشتری برای قهرمانی و آموختن مرام پهلوانی در گود باشند.به گفته وی، 
از این رشته ورزشی کم نیست اما می طلبد در جهت اطالع رسانی برای فعالیت های متعدد  استقبال 
ورزشکاران  بتوان  امکان  حد  در  تا  پذیرد  صورت  بیشتری  تبلیغات  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  ورزش 

بیشتری را در عرصه قهرمانی پرورش داد. 



چند روایت از آزادمردانی که اسیر دشمن بعثی بودند

پرواز به سوی آزادی
 کتک زدن 

اسرا کار هر 
روز سربازان 

بعثی بود 
به خصوص 

زمانی که ایران 
کوچک ترین 
حمله ای می 

کرد، ما را کتک 
می زدند و از 

این رفتارشان 
متوجه می 

شدیم دوباره 
کشورمان 
حمله کرده 

است که چنین 
ما را به باد 

کتک گرفته اند

حیدرزاده

با  شان  دینی  بــرادران  جان  شان،  چشمان  پیش   
گرفته  بعثی  دشمن  شکنجه  زیر  یا  گلوله  ضربات 
می شد. چه شب هایی که زیر آسمان سیاه دشمن 
تحمل  را  ها  ــواری  دش و  باریدند  بهاری  ابــر  مثل 
کردند. دلتنگی، شکنجه و نامالیمتی آنان را از پا 
نینداخت؛ ماندند، در اردوگاه های دشمن، سنگ 
صبور هم شدند، یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوی 
وطن را از همدیگر استشمام کردند، ماندند مانند 
کبوترانی که سرود آزادی را در قفس زیر لب زمزمه 
می کردند. روزها را شمردند و شمردند، یک سال، 
تا این که در  26 مرداد سال 1369  دو سال،... 
بر  نابرابر  جنگ  در  که  اسارتی  بندهای  شنیدند 
به  و  شــود  می  بــاز  اســت،  شــده  بسته  شــان  پاهای 
جنگیدند  برایش  که  شان  مادری  سرزمین  سوی 
گردند.  می  باز  گذاشتند،  کف  بر  را  شان  جان  و 
دفاع  سال   8 رزمندگان  که  پاک  خاک  این  وطن! 
دست  به  آن  از  وجبی  حتی  نگذاشتند  مقدس 
به  آزادگان  آن روز  و  بود  بیفتد منتظرشان  دشمن 
محض رسیدن به این خاک مقدس سجده کردند و 
بر آن بوسه زدند و با وجود گذشت 30 سال هنوز 

هم طعم شیرینش را به خاطر دارند.
درس  که  ســرفــراز  ــان  آزادگـ خــاطــرات  زدن  ورق 
شود  می  موجب  دهند،  می  مقاومت  و  ایستادگی 
عنوان  به  که  افرادی  وجود  از  کنی  غرور  احساس 
سند زنده جنگ تحمیلی هستند و اگرچه از یاران 
نچشیده  را  شهادت  شیرین  شهد  و  مانده  جا  خود 
مرز  تا  بارها  و  بارها  دشمن  اردوگـــاه  در  امــا  انــد 
شهادت رفتند و بازگشتند. گویا مانده اند تا یادمان 
رهبرشان  ندای  به  که  بزرگ مردانی  رشادت  نرود 
لبیک گفتند، در قفس دشمن، سرود آزادگی سر 
جانبازی  درجــه  به  زخمی  تنی  با  برخی  ــد،  دادن
نائل شدند و حاال بسیاری از آن ها بین ما هستند 
شهدا،  هــا،  آن  مدیون  را  مــان  امنیت  و  ــش  آرام و 
جانبازان، ایثارگران و عزیزان جاویداالثر هستیم. 
کوله بار »آزادگان« هنوز هم به عطر بهشت آغشته 
باز می کنند خاطره  است و وقتی کوله بارشان را 
های نبرد جان فرسا، تو را می برد پشت خاکریزها 
برادران  و یاحسین)ع(  ا... اکبر  نیزارها، صدای  و 
احساس  دیگر  بار  و  پیچد  می  تو  گوش  در  رزمنده 
آزاده  نام  به  دلیرمردانی  داشتن  از  کنی  می  غرور 
که سخت ترین شرایط اردوگاه های دشمن را تاب 

آوردند و آمدند، »یوسف« وار....

IIحسیIبیIبدونIبخیه
»هادی  شمالی  خراسان  سرفراز  آزادگان  از  یکی 
اســارت  بــه  سالگی   19 در  کــه  اســت  نیستانی« 
دشمن درآمد. او که از طریق بسیج به جبهه اعزام 
توسط  رمضان  عملیات  در   61 سال  در  بود،  شده 

اسارت  روز  دربــاره  او  شد.  اسیر  عراقی  سربازان 
عقب  که  زمانی  عملیات  این  در  گوید:  می  خود 
من  و  بود  میش  و  گرگ  هوا  کردیم،  می  نشینی 
پسرعمه ام را گم کردم و زمانی که دشمن پاتک زد 

از 3 ناحیه زخمی شدم و روی زمین افتادم.
او با بیان این که پسرعمه ام به خیل شهدا پیوست، 
می افزاید: زمانی که متوجه شدم سرباز عراقی به 
من نزدیک می شود، کالهم را روی صورتم کشیدم 
و خودم را به مردن زدم اما او به من لگد زد و وقتی 
متوجه شد، زنده ام گفت از جایت بلند شو. گفتم 
زخمی ام ، دستم را گرفت و با قنداق تفنگ به سرم 
کوبید که اگر کاله روی سرم نبود قطعا جان سالم 
بردم. وقتی می خواست دومین ضربه  به در نمی 
اسیر  من  گفت  و  شد  مانع  دیگری  سرباز  بزند،  را 

هستم و نباید بزند.
او اظهارمی کند: امدادگر بودم و می دانستم برای 
حس  بی  را  آن  باید  بزنند  بخیه  را  زخمم  که  این 
کنند و هر چه با اشاره به آن ها گفتم ولی توجهی 
نمی کردند و چند نفری دستم را گرفتند و بدون 

بی حسی آن را بخیه زدند.
ادامه  در  اســت،  درصــد   45 که جانباز  آزاده  این 
مرور خاطراتش چنین می گوید: به دلیل استریل 
و  نکردند  مداوا  را  آن  و  کرد  عفونت  زخمم  نکردن 
همین امر موجب شد نخ های بخیه یکی یکی جدا 
شوند و زمان زیادی گذشت که زخمم که دهان باز 

کرده بود، خوب شود.
سخت  ــای  روزه از  بــود،  اســارت  در  سال   8 که  او 
در  اســرا  دیگر  کنار  در  که  گوید  می  جانکاهی  و 
اردوگاه به سر می برد، روزهای گرسنگی و شکنجه 
که فقط با تحمل کردن و صبوری توانستند آن ها را 
پشت سر بگذارند. صبحانه فقط یک استکان چای 
شیرین و در وعده ناهار یک استکان کوچک برنج 
و یک تکه نان می دادند. آب گرم هم در دسترس 
نبود و حتی در هوای سرد زمستان ناچار بودیم با 

آب سرد استحمام کنیم.
او می گوید: کتک زدن اسرا کار هر روز سربازان 
کوچک  ایــران  که  زمانی  خصوص  به  بــود  بعثی 
از  و  زدند  می  کتک  را  ما  کرد  می  ای  حمله  ترین 
کشورمان  دوباره  شدیم  می  متوجه  رفتارشان  این 
حمله کرده است که چنین ما را به باد کتک گرفته 

اند.

IIکردنIفلک
او می افزاید: فلک کردن هم جزو امور الینفک آن 
می  سرخ  صلیب  دانستند  می  وقتی  البته  بود.  ها 
آید، اسیری را که فلک کرده بودند راه می بردند تا 

اثر خون مردگی آن را از بین ببرند.

IIآزادیIشنیدنIلحظه
او که بیشتر وقتش را در اردوگاه با ورزش کردن و 
کمک به افراد مجروح و معلول می گذارند درباره 

که  خوشحالی  موج  و  شان  آزادی  شنیدن  لحظه 
بین اسرا راه افتاده بود، می گوید و این که در حال 
از آن ها زمان شنیدن  بودند و خیلی  ناهار  صرف 
خبر آزادی، از شدت ذوق از خوردن دست کشیده 

بودند.
نمی  باور  را  ام  آزادی  کند:  اظهارمی  »نیستانی« 
روی  پایم  که  زمانی  تا  بــودم  معتقد  چــون  کــردم 
داشته  اطمینان  توانم  نمی  نباشد  کشورم  خاک 
و خوشحال باشم. حتی زمانی که از صلیب سرخ 
مانند  را  وسایلم  من  نوشتند  را  اسامی  و  آمدند 
می  باز  انگاردوباره  کــردم،  آنکادر  قبل  ــای  روزه
گردم چون اگر این اتفاق نمی افتاد از نظر روحی 

صدمه زیادی می دیدم.

IIدیدارIلحظه
بود  اولی  گروه  جزو  کشورمان،  سرفراز  آزاده  این 
که از اردوگاه آزاد و روانه میهن اسالمی شد. او به 
روزی اشاره می کند که پس از 8 سال راه بازگشت 
سر  خسروی  مرز  در  گرفتند،  پیش  در  را  کشور  به 
پا نمی شناختند، قلب ها در سینه ها می تپید  از 
پیراهن  بوی  و  درآمــده  تپش  به  ایران  تمام  گویا  و 

یوسف در همه جا پیچیده بود.
 800 و  هــزار  که  اردوگــاهــی  گذاشتن  سر  پشت 
گــذرانــدن  و  شــد  مــی  نگهداری  جــا  آن  در  اسیر 
به  برایش  حــاال  رنــج،  و  درد  از  پر  و  تلخ  روزهــای 
چنان  را  روزها  آن  و  است  شده  تبدیل  ای  خاطره 
زند.  می  قدم  جا  آن  در  گویا  که  کند  می  تعریف 
این  یقین  طور  به  نبود  استوار  اگر  که  هایی  قدم 
همه ناجوانمردی را تاب نمی آورد. لحظه دیدار با 
خانواده آن هم بعد از 8 سال، به تمام بیدار خوابی 
ها، دلتنگی ها و نگرانی ها خاتمه داد و جایش را 
به دیداری عاشقانه و پر از لحظه های ناب داد و چه 
زیباست در آغوش پدر و مادر بودن و در سرزمین 

خود آرام گرفتن.

IIاردوگاهIدرIهمدلی
اردیبهشت سال 61 بود که »علی اکرمی« 

این آزاده سرفراز استان مان به عملیات 
 18 ــوان  ج شــد؛  اعـــزام  المقدس  بیت 
سرزمین  از  دفاع  عشق  به  که  ای  ساله 

اش به جبهه های حق علیه باطل شتافت و 
به ما درس جوانمردی، ایثار و بزرگ منشی داد.
حضور  جبهه  در  چی  بی سیم  عنوان  به  که  او 
یافته و به اسارت دشمن درآمده بود به روزهای 
بسیار دشوار اردوگاه اشاره می کند که اگرچه 
شب و روز بر اثر دوری از خانواده و بدرفتاری و 
اما  گذشت  می  سخت  ها  آن  به  بعثی  رژیم  آزار 

همدلی و برادری که بین اسرا وجود داشت مثال 
دوستی  این  هم  هنوز  او  گفته  به  البته  بود  زدنی 
در  کرونا  شیوع  از  قبل  تا  که  طوری  به  پابرجاست 
استان های مختلف دور هم جمع می شدند.او می 

گوید: در منطقه الغره عراق، اسیر شدیم و ما را به 
بصره بردند و یک هفته در آن جا بودیم سپس 2، 
3 روز در بغداد نگه داشتند و بعد از آن به موصل 

بردند که تا پایان اسارت آن جا بودیم.

IIاردوگاهIدرIآموزش
معلم،  مهندس،  ــاه  اردوگ در  دهــد:  می  ادامــه  او 
کردیم  می  تــالش  یک  هر  و  بودند  و...  پزشک 
آموزش  بقیه  به  را  خود  های  آموخته  و  ها  داشته 
از  را  انگلیسی  و  عربی  زبــان  ایــام  این  در  دهیم، 
را  ابتدایی  دوره  خودم  البته  آموختم  همرزمانم 
سربازان  که  ایــن  به  توجه  با  دادم.  می  ــوزش  آم
را  نفر  یک  دادنــد  نمی  را  کار  این  اجــازه  دشمن 
ها  آن  آمدن  به  حواسش  تا  گذاشتیم  می  نگهبان 

باشد.
خود  اســارت  دوران  ــای  روزه بدترین  از  یکی  او 
اسرا  از  ســربــازان  از  یکی  که  دانــد  می  روزی  را 
این  بزند.  کتک  را  دیگری  شدت  به  خواست  می 
موضوع بسیار ناراحت کننده و سنگین بود و اگر 
هوای  در  شد  می  هوش  بی  درد  شدت  از  فردی 
به  که  ریختند  می  سرد  آب  رویش  زمستان  سرد 

هوش بیاید.
او با اشاره به دیدن شکنجه اسرا از سوی سربازان 
بعثی می گوید: بعضی از اسرا را به سلول انفرادی 
می بردند و ما با نگهبانی دادن، آب و غذا به دست 
شان می رساندیم تا زمانی که در سلول هستند، 

از بین نروند و بتوانند طاقت بیاورند.
اضافه  است،  درصد   35 جانباز  که  آزادمــرد  این 
می کند: یکی از شکنجه ها این بود که از ما می 
خواستند به حالت سجده بمانیم و با چکمه های 
انگار  نه  انگار  کردند،  می  عبور  ما  پشت  از  شان 

انسان هستند و خیلی دردناک و زجرآور بود.
او  به  و  پناه برده  این که ما به خداوند  بیان  با  وی 
آزادی  خبر  لحظه شنیدن  درباره  بودیم،  امیدوار 
با  و  بودند  خوشحال  همه  کند:  اظهارمی  شان 
می  آدرس  هم  به  و  کردند  می  روبوسی  یکدیگر 
بودم  بلد  خیاطی  که  این  به  توجه  با  من  و  دادند 

دیگران  ــرای  ــاده ب ــ ــج ــ س

دوختم که به عنوان یادگاری به ایران بیاورند.

IIکرمانشاهIتاIمرزIازIاستقبال
کشور  سوی  به  که  زمانی  افزاید:  می  »اکرمی« 
در  ماشین  ــل  داخ من  کردیم  حرکت  عزیزمان 
گفت  عراقی  سرباز  که  بودم  قرآن  خواندن  حال 
بلند شو برو در خاک خودتان قرآن بخوان. وقتی 
روی  و  شدند  پیاده  ها  بچه  شدیم  کشورمان  وارد 
مرز  از  آوردنـــد.  جا  به  شکر  سجده  ــران  ای خــاک 
ایران تا کرمانشاه جمعیت ایستاده بودند و شادی 
وصف  قابل  آزادگــان  ورود  از  مردم  خوشحالی  و 

نیست.

IIشهرIدرIاسیرانIگرداندن
جانباز  که  هم  سرفراز  آزاده  دوست«  جالل  »علی 
نشیب  و  پرفراز  روزهای  درباره  است،  درصد   40
خود در 7 سال اسارت می گوید: آن ایام به تلخی 
گذشت ولی انتهایش شیرینی بازگشت به آغوش 
ساله   18 شدنش  اسیر  زمان  در  که  او  بود.  وطن 
در  خیبر  عملیات  در   62 ســال  گوید:  می  بــود، 
عراقی  نیروهای  ــارت  اس به  هورالعظیم  منطقه 
داشتند  خشنی  رفتار  عراقی  سربازان  درآمــدم. 
غضب  و  ناراحتی  شدت  از  اسرا  برخی  به  حتی  و 
شان تیر خالص می زدند و نمی گفتند فرد اسیر 

است و باید رفتار اسالمی با او داشته باشند.
او ادامه می دهد: برخی از اسرا چشم شان درآمده 
بود و برخی دست یا پای شان مجروح یا قطع شده 
بود اما آن ها به این موارد توجه نمی کردند و از ما 
می خواستند حرکت کنیم. من از ناحیه پا مجروح 
اما آن  از جایم برخیزم  شده بودم و نمی توانستم 

ها من را مجبور کردند، حرکت کنم.
جبهه  پشت  به  را  ما  وقتی  که  این  به  اشــاره  با  او 
داشتند،  بــدتــری  خیلی  رفــتــار  کــردنــد،  منتقل 
و  بردند  به بصره  را  ما  آن  از  بعد  تصریح می کند: 
داخل شهر گرداندند تا مردم ما را ببینند. آن روز 
بدترین روز عمرم بود؛ مردم بدترین توهین ها را 
به ما کردند، به سوی مان آب دهان و کفش پرت 

می کردند.

IIعراقیIسربازانIغضب
ــاه  اردوگ در  را  خــود  ــارت  اس دوران  که  او 
کند:  می  اضافه  است،  گذرانده   2 موصل 

فقط  نبود  غذا  دادنــد  می  ما  به  که  غذایی 
گرسنه  همیشه  و  بمانیم  زنده  که  این  حد  در 

بودیم، از نظر پوشاک هم وضعیت خوبی نداشتیم 
یا هر دو هفته یکبار 3  و برای استحمام هر هفته 
که  دادند  می  قرار  تنگنا  در  را  ما  و  سرد  آب  پارچ 
نوبت مان  و بیشتر وقت ها  سریع استحمام کنیم 

نمی رسید.
او به بهانه جویی ها و آزار و اذیت سربازان عراقی 
کند،  می  اشاره  اسیران  دادن  قرار  فشار  تحت  و 
دورانی که 17، 18 ساعت داخل اردوگاه بودند 
بدون این که به آب سرد برای نوشیدن و سرویس 

بهداشتی دسترسی داشته باشند.
او از روزهایی یاد می کند که به دلیل موفق بودن 
غضب  عراقی  سربازان  جنگی،  عملیات  در  ایران 
شان را روی اسیران خالی می کردند و هر بالیی 

را به سر آن ها می آوردند.

IIاردوگاهIشدنIیتیمIIروز
اردوگــاه  در  امام  رحلت  خبر  که  روزی  دربــاره  او 
روی  اردوگــاه  گویا  روز  آن  گوید:  می  شد،  پخش 
سرمان خراب شد، گویا دیگر در دنیا هیچ کسی 
را نداشتیم، یتیم شده و همه چیزمان را از دست 
به  انقالب  معظم  رهبر  که  زمانی  و  بودیم  داده 
رهبری انتخاب شدند امید تازه ای در دل اسیران 

ایجاد شد.
»جالل دوست« درباره آزادی از اسارت اظهار می 
بود  متر   50 عراق  و  ایران  چادر  بین  فاصله  کند: 
و تا زمانی که من زیر چادر کشورمان نرفتم، باور 
که  مسیر  طول  تمام  در  و  ام  شده  آزاد  کردم  نمی 
به سمت مرز خسروی می رفتیم با خودم فکر می 
کردم می خواهند با روحیه ما بازی و آن را تضعیف 
می  فکر  و  بــودم  نبسته  دل  آن  به  بنابراین  کنند 

کردم با این کار می خواهند ما را بشکنند.
او ادامه می دهد: اعتقاد داشتم ما در هر جایی که 
کرد  یاری  خداوند  و  کردیم  وظیفه  انجام  هستیم 

که به سرزمین عزیزمان بازگشتیم.
آزادگان  از  استقبال  در  مردم  کند:  می  تصریح  او 
سنگ تمام گذاشتند و آن لحظه پر از شور و شعف 

را هرگز فراموش نخواهم کرد.
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