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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خراسان شمالی نایب قهرمان
رقابت های کشتی پهلوانی کشور

شیرازی  -خراسان شمالی پس از استان مازندران در جایگاه
دوم تیمی رقابت های کشوری کشتی پهلوانی ایستاد.به گزارش
خبرنگار ما ،رقابت های کشتی پهلوانی بزرگ ساالن قهرمانی
کشور گرامی داشت زنده یادان عباس زندی و علیرضا سلیمانی

در سالن شهید بهشتی مشهد مقدس برگزار شد و در پایان تیم
خراسان شمالی با یک طال و سه برنز با  40امتیاز پس از مازندران
چهل و یک امتیازی در جایگاه دوم تیمی ایستاد.همچنین در نتایج
انفرادی مهدی علمی در وزن  60کیلو مقام سوم ،علی عباسی و

جالل علیزاده در وزن  70کیلو مقام های پنجم و هشتم ،حمید
الهیان در وزن  80کیلو گرم مقام سوم ،در وزن  100کیلو گرم
مجتبی کالنتریان مقام اول و در وزن  +100کیلو امیر حسین
محمدی مقام سوم را از آن خود کردند.

همراه با تمرینات تیم ملی کوراش بانوان ایران در بجنورد

نبردبرایطال
شیرازی

 12بانوی کوراش کار ایران سخت تمرین
می کنند تا در بازی های رسمی آسیایی
جاکارتا بتوانند پرچم ایــران را به اهتزاز
در آورند و خوش رنگترین مدال را کسب
کنند.
صحبت از شیرزنانی است که محدودیت
و محرومیت را در جنگی نابرابر به زانو در
آورده اند و حاال قدم در راه یکی از رسمی
ترین رقابت های دنیا گذاشته اند تا پایان
خوشی را برای این تالش رقم بزنند.
سالن ج ــودوی مجموعه ورزش ــی شهید
علیدخت بجنورد میزبان ملی پوشان
کــوراش بود؛ کوراشی که مدعی هستیم
بهترین هایش را در بجنورد داریم و گواه
این ادعا هم حضور  4ورزشکار هم استانی
در اردوی تیم ملی و حضور «بتول پاکروح»
به عنوان مربی در این اردو است.
مربی تیم ملی کــوراش در حالی که ملی
پوشان پای صحبت های سرمربی تیم ملی
کــوراش ایــران نشسته انــد ،می گوید :از
دوازده نفر حاضر در اردو  8نفر از استان
های بویر احمد ،چهارمحال و بختیاری،
هــمــدان ،لرستان ،یــزد ،مشهد و تهران
هستند.
«بتول پاکروح» که همان ابتدای صحبتش
از دکتر بــاقــری نایب رئیس فدراسیون
کـــوراش و کـــوروش خــســرویــار مــدیــر تیم
های ملی کــوراش ایــران تشکر می کند،
می گوید :برای اولین بار اردوی منسجم
کــوراش در بخش بانوان برای بازی های
آسیایی جاکارتای انــدونــزی در بجنورد
برگزار شده است.
وی بیان می کند :تا بیست و هفتم مرداد
و بازی های جاکارتا زمان داریم خودمان

را ثابت کنیم و محک بزنیم و ما باید در
دو وزن  4ورزشکار را برای این رقابت ها
آمــاده کنیم .وی تصریح می کند :چون
در مسابقات آسیایی ترکمنستان حضور
داشتم ،بازی ها را دیدم و آنالیز و برنامه
ریزی کردم ،از من برای مربیگری دعوت
شد و از آن جایی که خیلی راغبم کوراش
پیشرفت کند و استارتش از بجنورد بخورد
با تمام وجود در خدمت تیم ملی خواهم
بود تا نمایندگان شایسته ای را راهی بازی
های آسیایی کنیم .وی ادامــه می دهد:
پسران ما در مسابقات جهانی و بین المللی
خیلی مقام دارند ،مرد کوراش جهان مال
ماست پس می توانیم از این فرصت و توان
استفاده کنیم.
وی اظهار می کند :دوست داشتم در بازی
های آسیایی داوری کنم ولی با این سمت
تمام قد در خدمت تیم ملی هستم و می
دانم بانوان کشورم با داشتن محدودیت
هایی ،با تمام وجود تمرین می کنند و من
دوست دارم کنار بچه ها باشم .وی بیان
می کند :در استان مربی زن نداشتیم و
از استان های دیگر می آوردیم ،یک مربی
می آمد  4تکنیک یاد می داد و یک سال
طول می کشید تا دوباره مربی به استان
بیاید و کوراش بانوان لیگ نداشت و بچه
ها سالی یک بــار در مسابقات قهرمانی
کشور شرکت می کردند که همیشه هم
مقام داشتند.
وی درباره استعداد ورزشکاران خراسان
شمالی می گوید :استعداد این رشته در
ذات دختران استان نهادینه شده است و
امیدوارم که موفق شویم.
وی یـــــادآور مــی شــــود :دلــیــل ایــن
استعداد این است که از خانواده
ای پهلوان پرور بیرون آمده اند و
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معموال بــرادران و پــدران و عموهای شان
چوخه کار و کوراش کار بوده اند و هستند.
یکی از ورزشکاران اهل خراسان رضوی
کــه ســه ســال عضو تیم ملی جــودو بــوده
اســت ،مــی گــویــد :مقام هــای زی ــادی در
رده های کشوری داشتم و در مسابقات
کشوری کــوراش مقام ســوم را به دست
آوردم و به اردوی تیم ملی دعــوت شدم.
فاطمه شعبانی افــزود :امکانات این اردو
عالی و از نظر تمرین و میزبانی هم بسیار
راضی کننده بود.
وی بیان می کند :قدرت بدنی ورزشکاران
خراسان شمالی خیلی باالست و به نظر
من آن ها عالی هستند .اعظم شیرپنجه
از خراسان شمالی که مقام سوم کشور در
کوراش را دارد ،می گوید 4 :سال است که
جودو کار می کنم و کوراش را یکی ،دو ماه
است که انجام می دهم.
وی می افزاید :تمام تالش مان را برای
حضور در تیم ملی و کسب مــدال انجام
می دهیم .وی ادامه می دهد :تمرین ها
در سطح عالی و همه چیز برنامه ریزی
شده و تمرین ها از نظر بدن سازی و
هوازی کامل است ،با این که من در
بجنورد هستم ولی همیشه در اردو
حضور دارم و به خانه نمی روم.
زینب یــزدان دوســت از استان
ه ــم م ــی گ ــوی ــد :در رشــتــه
جــودو مقام ســوم کشور
را به دست آوردم و به

عنوان داور هم حضور داشتم .وی یادآور
می شــود 15 :سال است که جــودو ،کار
می کنم و کیفیت این تمرینات بسیار خوب
است و بچه ها هم فوق العاده هستند.
زهرا باقری از خرم آباد که  10سال سابقه
پوشیدن پیراهن تیم ملی جودو و کوراش
را دارد ،می گوید :سه مقام آسیایی در
جودو و یک برنز مسابقات کوراش آسیایی
در ترکمنستان را دارم و بــایــد بگویم
میزبانی بجنورد عالی بود .وی یادآور می
شــود :امیدوارم بتوانیم همچون آقایان،
اسم کوراش بانوان را در آسیا مطرح کنیم
و مدال بیاوریم.
وی می گوید :اردو هم آموزش است و هم
تمرینات حرفه ای را انجام می دهیم .وی
اظهار می کند :در کــوراش راحت هستم
چرا که گاردهای جــودو در کــوراش آزاد
اســت .مهری مهرپور سرمربی تیم ملی
کوراش در اصل از خراسان رضوی است.
او می گوید :اولین اردوی منسجم تیم
ملی ایــران بود که دوازده نفر از بیست
نفر دعوتی حضور پیدا کردند و با تالش
و تزریق بحث فنی ،تمرینات هــوازی و
بدن ســازی ،بحث تغذیه و کارگاه های
آموزشی ،آنالیز فیلم ها و انگیزه این اردو
ادامه دارد.
وی بــیــان مــی کــنــد :از اردو،
امــکــانــات رفــاهــی ،تغذیه
و میزبانی واقــعــا راضــی
هستم ،در شأن تیم ملی
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بود تا بچه ها بتوانند با حمایت های خانم
دکتر باقری نایب رئیس کــوراش بانوان
کشور و آقای خسرویار مسئول تیم های ملی
و حمایت فدراسیون برای افتخارآفرینی در
جاکارتا تمرین کنند.
وی اضافه کرد :بچه ها کار سختی را پیش
رو دارند و به تازگی فدراسیون نگاه خاصی
به تیم ملی کوراش بانوان دارد .وی تصریح
می کند :قرار است  11دوره تمرینی در این
 7ماه انجام شود و اردوی بعدی در کرمان
برای خانم ها و در یزد برای آقایان انتخابی
است و بعد از آن اردوهــای داخلی و برون
مرزی برگزار می شود.
وی یادآور می شود :تا جاکارتا وقت داریم که
از این  11مرحله سه یا  4مرحله تورنمنت
های بین المللی و مسابقات آسیایی است و
 4فروردین مسابقات آسیایی هند را داریم
که در دو وزن بانوان و  4وزن آقایان اعزام
می شوند و من با استعداد و تالشی که در
بانوان می بینم ،با غیرت ایرانی و حجاب
اسالمی می توانند افتخار آفرین باشند.
وی ادامــه می دهــد :تیم های ازبکستان،
مغولستان و ترکمنستان بسیار قوی هستند
و ژاپــن و کــره هم با قــدرت وارد ایــن بازی
های رسمی می شوند .وی می گوید :قبال
به کــوراش بانوان توجهی نمی شد و فقط
بــرای حضور در مسابقه دور هم جمع می
شدند ولی االن با نگاه ویژه فدراسیون همه
دست به دست هم می دهند تا از بازی های
آسیایی با قدرت برگردند.
وی ادامه می دهد :به عنوان خادم ورزش
با توجه این که خــودم خاک خــورده جودو
و کــوراش هستم و در جوامع بین المللی
حــضــور پــیــدا کـــردم ،بچه هــا را درک می
کنم ،با سختی آن ها سختی می کشم و با
خوشحالی شان خوشحال هستم و درک
می کنم ،راه فوق العاده ناهموار است و
امیدوارم بچه ها با مقام هایی که می آورند
ک ــوراش بــانــوان را بــه جایگاه اصلی اش
برسانند و حمایت هــا هــم ادام ــه داشته
باشد.
وی تــاکــیــد مــی کــنــد :مــحــصــول تــاش
ما مــدال ماست و به بچه ها گفتم باید
حریفان را ضربه فنی کنید و جای
هــیــچ حــرفــی نــگــذاریــد .باید
بهترین ها اعــزام شوند و نگاه
من به این رشته ملی است.

ورزش
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رویدادهای ورزشی

قضاوت خالق زاده در
قهرمانی کشور
عوض زاده_ علی خالق زاده تنها داور بین المللی
کشتی استان در رقابت هــای کشتی پهلوانی
قهرمانی کشور قضاوت کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این رقابت ها که پنج
شنبه در مشهد برگزار شد خالق زاده روز پر کاری
را داشت و بیش از  ۲۰کشتی را به عنوان داور،
قاضی و رئیس تشک قضاوت کرد.

اولین تالش ایرانی ها روی دیواره «اوشبا»

صخره نوردان استان در
صعود زمستانه

شیرازی – برای اولین بار در ایران ،گروه دیواره
نوردی خراسان شمالی در تالشی زمستانه روی
دیواره اوشبا خواهد رفت.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی که
خود سرپرست تیم صعود به اوشباست ،گفت:
یک تیم سه نفره برای صعود زمستانی به دیواره
 1800متری اوشبا در جبهه جنوبی ایــن قله
واقع در کشور گرجستان دوم بهمن ماه راهی این
کشور خواهد شد.
حسین بهمنیار که یکی از اعضای این تیم سه نفره
است ،افزود :سعید محمدزاده و پویا نوری دیگر
اعضای این تیم هستند که در این صعود یک ماهه
ایران به ایران حضور خواهند داشت.
وی تصریح کرد :طبق بررسی ها و برنامه ،صعود
به دیواره  20روز طول خواهد کشید و نکته حائز
اهمیت این است که در این صعود تمام پشتیبانی
ها و کارها توسط خود تیم انجام می شود و کمک
و شرپایی در کار نیست.
وی ادامـــه داد :از اســتــان مــا «شیرینی ســرای
گرندی» و «پیوند رایانه» بخشی از هزینه های این
صعود را تقبل کردند و بقیه حامیان مالی از خارج
از استان هستند.
وی یــادآور شــد 8 :مــاه اســت که بــرای صعود به
دیواره تمرین می کنیم که  6ماه آن تمرین های
تخصصی است.
وی افــزود :از شرایط سخت این صعود می توان
به ناپایداری جو و محیط آن منطقه اشاره کرد که
دمای پایینی دارد و دیواره عمودی را باید صعود
کنیم و بیست روز روی دیواره بودن بزرگ ترین
چالش است.
وی خاطرنشان کرد :دوم بهمن ماه ایــران را به
مقصد گرجستان ترک می کنیم و به امید خدا با
دست پر یک ماه بعد به ایران و خراسان شمالی بر
می گردیم.

