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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار ورزشی

داوران در
سمینار داوری

داوران استان به سمینار داوری جودو اعزام می شوند.به گزارش خبرنگار ما ،سمینار
داوری از شنبه تا سه شنبه هفته آینده با حضور رئیس کمیته داوران جهان در تهران
برگزار می شود که  6داور از خراسان شمالی سهمیه حضور در این سمینار را دریافت
کردند .هفته آینده نیز کالس مربیگری بین المللی با تدریس مدرس نروژی برگزار

میشود که تمام مربیان پایگاه قهرمانی استان و مربیان منتخب استان که در مجموع
 9نفر هستند به این کالس اعزام خواهند شد.گفتنی است تیم ملی کوراش با ترکیب
بهزاد وحدانی ،علی قلی پور ،مصطفی دلیریان ،قنبر علی قنبری ،امید تیزتک ،الیاس
پاکدل ،الیاس علی اکبری ،مصطفی اسکندری ،مجتبی زمانی مقدم ،حامد رشیدی،

در گفت و گو با رئیس هیئت جودو و کوراش مطرح شد:

امروز و فردا رقابت بانوان
والیبالیست
شیرازی  -هفته دوم دور برگشت لیگ والیبال
کارگران بانوی استان امــروز و فــردا برگزار می
شود.مسئول برگزاری این دور از مسابقات گفت:
امروز و در اولین مسابقه تیم های آلومینای جاجرم
و عشق من پیتزا در سالن آلومینای جاجرم به
مصاف هم خواهند رفت.مریم عطاران افزود :آزاده
جوینی داور اول ،شهال حسینی معصوم داور دوم و
دردانه ایزانلو ناظر این رقابت است.وی بیان کرد:
فردا ظهر نیز تیم های انجمن کارگران و شهرداری
شوقان در سالن کارگران بجنورد با نظارت مرضیه
کمالیان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.وی اظهار
کرد :ندا سلیمی و راحله سپهری داوران اول و دوم
این مسابقه خواهند بود.

راهپیمایی تا دره اسطرخی
ســجــادی -راهپیمایی پاییزی بــه مقصد دره
روستای اسطرخی شیروان فردا برگزار می شود.
«علی طالبی»دبیر هیئت کوهنوردی دانشکده
عــلــوم پــزشــکــی اســفــرایــن بــا بــیــان ای ــن کــه ایــن
راهپیمایی با هدف گسترش ورزش همگانی به
خصوص کوهنوردی و نقش آن در ارتقای سالمت
فردی و جامعه انجام میشود ،گفت  :این دانشکده
همواره سعی می کند زمینه انجام ورزش های
همگانی تیمی و فردی را ایجاد کند.

فردا آغاز می شود؛

رقابت های زیرگروه فوتبال
استان
رقابت های زیرگروه فوتبال استان ،فردا به میزبانی
ورزشگاه تختی اسفراین آغاز می شود« .حامد حسین
پــور» رئیس هیئت فوتبال اسفراین گفت :ساعت
 9:30جمعه تیم های گوهر کویر جاجرم و آریای
بجنورد ،ساعت  11:30نادری آشخانه و شهدای
درق و  13:30استقالل اسفراین و سپدجامگان
بجنورد رویاروی یکدیگر به میدان خواهند رفت.

وابستگیورزش
استان به تک ستاره ها

جودوکار استان گزینه رقابت در المپیک 2020
شیرازی
«همیشه می گویند هیئت خوبی هستید،
بهترینید و من مدام فکر می کنم چقدر خوبیم
ما ،اما به نام ماست و به کام دیگران!»
این را رئیس هیئت جودو و کوراش استان در
گفت و گو با «خراسان شمالی» می گوید تا از
همان اول مصاحبه گالیه کند از زیرساخت ها،
نبودن ها و کم بودن ها ،آن هم برای رشته ای
که نام استان ما را در کشور مطرح کرده است و
حرف برای گفتن زیاد دارد.
گالیه هایش مربوط به حاال و گذشته نیست ،او
از درد و زخمی که در ورزش استان وجود دارد
گالیه می کند ،از تغییر مدیریت های پیاپی و از
کمبودهایی که مانعی برای حرکت رو به رشد
ورزش شده است.
از او دربــاره جودو می پرسم که انگار در سایه
کــوراش گم شده است ،او خیلی مطمئن می
گوید :این گونه نیست ،کوراش از وقتی که وارد
بازی های آسیایی شده سر و صدایش بیشتر
شده است وگرنه در جودو همیشه خوب بوده
ایم و همین االن  14نوجوان و جوان در اردوی
تیم ملی داریم.
«کوروش خسرویار» می افزاید :انرژی ما روی
رشته ورزشی جودو است و کوراش در کنارش
فعالیت می کند وگرنه اصل بر جودو است.
وی بیان می کند 15 :سال است که استان ما
به نوعی به عنوان پایگاه کوراش کشور معرفی
شده است و به همین خاطر تالش این جا بیشتر
نمود پیدا کرد و البته سعی کردیم که این رشته
وارد بازی های آسیایی شود که خدا را شکر این
اتفاق افتاد.

وی اظهار می کند :در ورزش استان ما فقط تک
ستاره داریم و به طور کلی در رشته هایی مانند
والیبال ،کشتی و سنگ نوردی یک نفر را داریم.
وی می افزاید :این ها ستاره هستند و نمی
توانیم بگوییم ما در این رشته ها خوب هستیم،
چون واقعیتش این است که ما خوب نیستیم.
اگر امیرحسین محمدی را از کشتی استان
حذف کنیم در کشتی آزاد و فرنگی کشور چه
داریم؟ اگر علی اصغر مجرد را از والیبال بگیریم
چطور؟ ما می توانیم بگوییم ستاره داریم و باید
همین ستاره ها را حفظ کنیم و به دغدغه های
شان برسیم و این ورزشکاران را نگه داریــم تا
حداقل نماینده ای در تیم های ملی داشته
باشیم.
رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی
بیان می کند :ورزش استان ما با هیچ کجای
کشور قابل مقایسه نیست .زاهــدان حداقل
 5ملی پــوش کبدی دارد ،ما چه داریــم؟ هر
جور حساب کنیم نه سالن درست و حسابی
و نه خوابگاه مناسبی داریم و به عبارتی هیچ
نداریم ،زیر ساخت ها در حد صفر است.
وی که دل پری از ورزش استان دارد ،تصریح
می کند :در هیئت جودو و کوراش ،هیچ وقت
به اداره کل وابسته نبودیم ،همیشه کار خودمان
را انجام دادیم و با کمک خیران می توانم بگویم
وضع مان خوب است و حداقل در کشور جزو
یکی ،دو هیئت اول فدراسیون هستیم.
وی ادامــه می دهــد :در جــودو و در وزن 73
کیلوگرم محمدی بریمانلو در رنکینگ المپیک
حضور دارد و اگــر اتفاق خاصی نیفتد و این
نماینده استان به تمام مسابقات بتواند برود و
سالمتی اش هم حفظ شود بــرای بــازی های

تیم ملی جودو
در مسابقاتش
فقط در سه
یا چهار وزن
اعزامی دارد
که در همان
چند وزن
هم حتماً
خراسان
شمالی
حداقل یک
نماینده
دارد

آسیایی و المپیک  2020نماینده ای از جودو
خواهیم داشــــت.وی بیان مــی کند :امتیاز
بریمانلو خوب اســت ،ولی بــرای یک مسابقه
روادیـــدش نیامد .االن بــرای مسابقات ژاپن
تمرین می کند و باید برای حضور در المپیک
امتیاز جمع کند .در جــودو ایــن گونه نیست
که در یک مسابقه اول شوی و بتوانی راهی
المپیک شوی؛ باید در مسابقات مختلف شرکت
کنی و امتیازاتت به حد نصاب برسد تا بتوانی در
آوردگاهی بزرگ شرکت کنی.وی خاطر نشان
می کند :االن امتیازش بــرای کسب سهمیه
خوب است و اگر او را به تمام مسابقات اعزام
کنیم حتما می تواند راهی المپیک شود.
«خــســرویــار» اظــهــار مــی کــنــد :در ایــن رشته
ورزشــکــارانــی هستند کــه در رده تیم ملی
جوانانند ولی در رده بزرگ ساالن هم مسابقه
می دهند .ما در بحث پشتوانه سازی در جودو
و کوراش هیچ مشکلی نداریم ،همین االن
سه پایگاه قهرمانی
در اســتــان داریـــم
کـــه مستقیم
زیــر نظر

5

ورزش

احمد جفاکش مقدم ،مجتبی نیک بین ،جعفر پهلوانی و سعید قاسمی به سرپرستی
کوروش خسرویار ،سرمربیگری خسرو دلیر و مربیگری رضا مهنان ،حسین علی اکبری،
علی معلومات و محمد حسن مجلسی به مسابقات قهرمانی بزرگ ساالن کوراش جهان
که  11و  12آذر ماه در استانبول ترکیه برگزار می شود اعزام خواهند شد.

سازمان تیم های ملی هستند.وی ادامــه می
دهد :تیم ملی جودو در مسابقاتش فقط در سه
یا چهار وزن اعزامی دارد که در همان چند وزن
هم حتم ًا خراسان شمالی حداقل یک نماینده
دارد.
وی بــیــان مــی کــنــد :جــوانــان مــا امــســال در
مسابقات آسیایی مــدال گرفتند .یک زمانی
جودو سطحش خیلی باال نبود و یک چوخه کار
هم می توانست بدون این که در این رشته کار
کند ،به تیم ملی برود ولی االن تغییر قوانین و
رشــدی که جــودو داشته باعث شده است که
تخصصی تر به این رشته ورود کنیم.وی بیان
می کند :من از جودو در استان راضی هستم
و با توجه به زیرساخت هایی که داریــم نتایج
فعلی ،بهترین نتایج است ،ولی هر چقدر در
زیرساخت ها سرمایه گذاری شود هم بیشتر
باعث رشد رشته های ورزشی می شود و هم
نتیجه بهتری می گیریم.
«خــســرویــار» تــصــریــح مــی کــنــد 27 :نــفــر از
جودوکاران استان در لیگ برتر و دسته یک در
تیم های دیگر استان ها مسابقه می دهند ولی
استان ما تیمی برای حضور در این مسابقات
ندارد .البته وظیفه هیئت تیم داری نیست
و همین که ورزشکاران را به مسابقات
قهرمانی کشور اعزام می کنیم،
کار بزرگی انجام می دهیم.
وی بیان می کند :بــرای تیم
داری در لیگ برتر خیلی جاها
رفتیم ولی به نتیجه نرسیدیم.وی
بیان می کند :همه به حرف می
گویند جودو و کوراش ولی وقتی
بحث تقسیم منابع و امکانات
پیش مــی آیــد مــا در انتها قــرار
داریــم .سالن تمرینی ما ،سالن
کوچکی است که  15سال پیش
خودمان آن را ساختیم.

رویدادهای ورزشی

پاک سازی زباله ها توسط
کوهیاری ها
باشگاه کوهنوردی کوهیار بجنورد در اقدامی
فرهنگی ،ورزشــی پارک تفریحی بش قــارداش را
از زباله پاک سازی کردند.مسئول روابط عمومی
باشگاه کوهیار گفت :در این برنامه  18خانم و 22
آقا به سرپرستی میثم مهرنیا حضور داشتند.نودهی
افــزود :این برنامه با هدف داشتن طبیعت پاک از
سوی این باشگاه انجام شد.

تغییرات در هیئت های
ورزشی در راه است

با هدف چابک سازی فعالیت های ورزشی از سوی
هیئت ها تغییرات مدیریتی در برخی از هیئت های
ورزشی اسفراین در راه است و کلید خواهد خورد.
رئیس اداره ورزش و جوانان اسفراین خاطرنشان
کرد :تغییرات مدیریتی در هیئت های ورزشی با
تکیه بر هم اندیشی و دریافت دیدگاه های خانواده
ورزش صورت خواهد پذیرفت.
«مهدی بهمنیار» اضافه کرد :بدون شک توفیق
در فعالیت های ورزشی ارمغان این تغییرات موثر
خواهد بود.

کورس پاییزه در جرگالن
نجاهی  -کورس پاییزه به مناسبت هفته وحدت در
راز و جرگالن برگزار می شود.بخشدار جرگالن به
خبرنگار ما گفت :به مناسبت هفته وحدت و میالد
رسول اکــرم(ص) 10 ،آذرماه مسابقات سوارکاری
در جرگالن برگزار می شود.نجاهی افزود :مسابقات
ســوارکــاری توسط بخشداری جرگالن در
پیست محلی یکه سعود برگزار می شود.

