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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبر ورزشی

«صحرانورد» قهرمان
مسابقات کشوری
عــوض زاده« -ســجــاد صــحــرانــورد» ورزشــکــار
شــیــروانــی قهرمان مسابقات ددلیفت بــدون
لــــوازم قــهــرمــانــی بــاشــگــاه هـــای کــشــور شــد.
مربی این ورزشکار گفت« :سجاد» در رده سنی
نوجوانان و در وزن  ۹۰کیلوگرم موفق شد با رکورد
 ۲۴۰کیلوگرممقاماولاینرقابتهاراکسبکند.
صمد زمانی افزود« :سجاد» عضو باشگاه میالد
شیروان است و به همراه تیمی از کرج در این
رقابت ها حضور پیدا کرد.

این جا ورزش...

درمان وسواس با ورزش
آیا می دانستید با ورزش کــردن می توانید به
کاهش وسواس تان کمک کنید؟
ورزش و فعالیتهای بدنی تاثیر مثبت و مهمی بر
پیشگیری و درمان بیماری وسواس دارد.
وس ــواس یکی از ناهنجاریهای شایع روانــی
است که بسیاری از افــراد از آن رنج میبرند .با
توجه به این که این ناهنجاری مشکالت روانی و
جسمی فراوانی را برای افراد به وجود میآورد،
پیشگیری از بروز آن اهمیت باالیی دارد.وسواس
یک احساس ،تصور یا رفتار مکرر و ناهنجار است
که میتواند به دو صورت فکری و عملی بروز کند.
این رفتار با نوعی احساس اجبار یا ناچاری ذهنی
همراه است و فرد متوجه رفتارهای نامناسب و
ناهنجار خود میشود اما از نظر روانی نمیتواند
جلوی آن ها را بگیرد.مهمترین روش درمانی
وسواس ،شناختی است به این معنی که فرد باید
تالش کند اندیشهها و باورهای ذهنی خود را
نسبت به رفتارش تغییر دهد و به این درک برسد
که رفتارش مناسب شخصیت او نیست ،عالوه بر
این ،تغییر رفتار و ساختارهای ذهنی خود را در
اولویت قرار دهد .نکته مهم در این زمینه مصرف
انرژی متراکم در فرد است که با ورزش و فعالیت
میتوان این انــرژی را تخلیه کرد .دربــاره نقش
ورزش در درمــان بیماری وســواس باید گفت:
ورزش عالوه بر این که یکی از ابزارهای ارزشمند
سالمتی است ،رابطه نزدیکی با سالمت روانی از
جمله درمان بیماری وسواس دارد.

گفت و گو با سرپرست کمیته جهانی داوران کوراش

داوری عشق است
و دیگر هیچ
شیرازی
«کــــوروش خــســرویــار» چــهــره نــام آشنای
کوراش استان و ایــران ،این روزها مهمان
ازبکستانی هاست تا به عنوان مــدرس،
یک دوره داوری کــوراش را برای نماینده
کشورهای مختلف برگزار کند.
«خسرویار» سال ها پیش در مصاحبه ای
با خبرنگار ما ،از پیشرفت کوراش در دنیا
گفت و یادآور شد :برای این رشته روزهای
خوبی در انتظار است و حاال که ایران حرف
اول را در دنیا مــی زنــد اگــر دیــر بجنبیم
کشورهای دیگر این رشته را از ما می گیرند
و حاال بعد از سال ها و درست بعد از ورود
این رشته مدال آور به بازی های آسیایی
توجه دیگر کشورها به این رشته زیاد شده
است.
آن موقع دغدغه «خسرویار» نگه داشتن
کــــوراش در خــراســان شــمــالــی و بــرتــری
استان بــود و حــاال عــاوه بر ایــن دغدغه،
نــگــران پیشی گرفتن دیگر کشور هــا در

ورزش

این رشته از ایران است.کوراشی که قرار
است از بازی های آسیایی آینده در دوازده
وزن وارد مسابقات شود این روزهــا مورد
توجه کشورهایی همچون ازبکستان و
قرقیزستان و  ...قرار گرفته است.
این مورد توجه قرار گرفتن را می توان از
برگزاری کالس آموزشی داوری و مربیگری
به میزبانی ازبکستان با حضور نماینده های
مشتاق دیگر کشورها به خوبی متوجه شد.
آن هــا پیشرفت را حتم ًا در دوره های
آمــوزشــی می بینند که ســراغ بهتر شدن
دانش داوران و مربیان شان آمده اند.
یادمان نرفته است که ایران در بازی های
آسیایی در بخش بانوان و آقایان دو نماینده
داور در این رشته داشت.
سرمایه گذاری که مدت ها پیش انجام شد
و نتیجه گرفت و حاال باید دید برای حفظ
این سرمایه گذاری و البته گسترش آن چه
فعالیت هایی قرار است انجام شود.
رئیس هیئت جــودو و کــوراش استان که
اکنون در ازبکستان حضور دارد طی گفت

برخی کشورها
سرمایه گذاری
خوبی در کوراش
کرده اند و این
سرمایه گذاری را
در تمام زمینه های
مربیگری ،داوری
و ورزشکاران
بسط داده اند که
بتوانند از رشته
ای که  48مدال
در آن توزیع می
شود حائز کسب
رتبه شوند

و گــوی تلفنی با خبرنگار ما اعــام کرد:
ازبکستان با همکاری فدراسیون جهانی
کوراش و دانشگاه تاشکند یک دوره کالس
مربیگری و داوری برای کشور های مختلف
بــرگــزار کــرده اســت و مــن مــدرس بخش
داوری هستم و این دوره از پنجم تا پانزدهم
ژانویه است که به امید خدا سه شنبه به
پایان می رسد و به بجنورد بر می گردم.
خسرویار که داور بین المللی این رشته
اســت ،می افــزایــد :در ایــن کــاس عالقه
مندان به داوری از کشورهای قرقیزستان،
عراق و تاجیکستان و یک داور از ایــران و
تایوان حضور دارند و این دوره سطح بسیار
خوبی دارد.
وی تصریح می کند :دوره خوبی است و در
چند مرحله برگزار می شود که این کالس
اولین مرحله اش بود.
او یادآور می شود :بعد از بازی های آسیایی
و ورود کوراش به این بازی ها ،ازبکستان و
کشورهای دیگر سرمایه گذاری خوبی در
این رشته کرده اند و این سرمایه گذاری
را در تمام زمینه های مربیگری ،داوری
و ورزشکاران بسط داده اند تا بتوانند از
رشته ای که  48مــدال در آن توزیع می
شود حائز کسب رتبه شوند.
وی که سرپرست کمیته جهانی داوران
ک ــوراش اســت ،ادام ــه مــی دهــد :داوران
استان ما در این رشته سطح بسیار باالیی
دارند.
ما «بتول پــاکــروح» را در بخش بانوان به
صــورت بین المللی داریــم که از استان
اولین خانمی بود که بــازی های آسیایی
را قضاوت می کــرد و ایــن خــود افتخاری
برای ورزش استان و ایران است و در بخش
آقایان دو نماینده داور بین المللی داریم
که «محسن بخشایی» و «پارساپور» قضاوت
هایی را در مسابقات آسیایی و جهانی
داشته اند.
وی ادامــه می دهــد :در داوری کــوراش
وضعیت خوبی داریم و شرایط مهیاست و
استعداد وجود دارد ولی به هر حال باید
حمایتی هم از سوی مدیران باشد تا انگیزه
حضور برای داوری بیشتر شود.
وی خاطرنشان می کند :ورزشکاران و
مربیان همیشه اگر موفقیتی کسب می
کنند بــرای شان گاهی جایزه و تشویقی
در نظر گرفته می شود ولی برای داوری
این گونه نیست و فقط در رشته ای مانند
فوتبال داوران مطرح تشویق می شوند و
این برای جودو و کوراش مصداق ندارد.
وی خاطرنشان می کند :داوری عالقه
است و داوران خودشان هزینه می کنند و
این عشق شان است و تاوانش را هم می
دهند.

۵

رویدادهای ورزشی

مسابقات والیبال فرهنگیان
عوض زاده -ششمین دوره مسابقات والیبال فرهنگیان شیروان جام سالمت با قهرمانی تیم فریدونی
به پایان رسید.مسئول برگزاری مسابقات با بیان این مطلب افزود :این رقابت ها با حضور شش تیم و
به صورت دوره ای در سالن  13آبان برگزار شد و در پایان تیم فریدونی به مقام اول دست یافت.مهدی
صفرزاده با اشاره به این که حدود  18بازیکن در قالب  6تیم سه نفره درگیر این رقابت ها بودند از جو
نشاط و شادمانی در طول برگزاری این مسابقات به میزبانی هنرستان تربیت بدنی جهان پهلوان تختی
ابراز خرسندی کرد.

بانوان در مسابقات تیراندازی
بانوان استان در رقابت های تیراندازی با تفنگ
بادی شرکت می کنند.به گزارش خبرنگار ما ،تیم
تفنگ بادی خراسان شمالی به مسابقات سالح
های زمستانه در مجموعه ورزشی آزادی تهران
اعــزام شد«.سمیه نیکدل»« ،مژگان خادمی»،
«طــاهــره خــانــزاده» و «سعیده رحمتی» در این
مسابقات روی خط آتش خواهند رفت.

تزیینی

کالس داوری والیبال
کالس داوری والیبال ارتقای درجه سه به دو در بجنورد برگزار می شود .به گزارش خبرنگار ما ،عالقه
مندان به داوری تا  25دی فرصت دارند برای حضور در این کالس ثبت نام کنند .شهال حسینی نایب
رئیس هیئت والیبال بجنورد گفت :افرادی که برای ثبت نام اقدام می کنند باید از مدرک داوری درجه
سه شان حداقل سه سال گذشته باشد و حداکثر سن برای شرکت در این کالس  40سال است .وی بیان
کرد :اولویت حضور در کالس با افرادی است که زودتر ثبت نام کرده اند.

خبر ویژه

اژدها با نقره بازگشت
شیرازی  -دراگون بوتی های خراسان شمالی همان پارو زنان قایق اژدها در بخش آقایان
نایب قهرمان رقابت های منطقه ای کشور شدند و مدال نقره را به دست آوردند.نایب رئیس
هیئت قایقرانی استان گفت :این رقابت ها به میزبانی تهران در دریاچه آزادی برگزار شد که
قایقرانان استان توانستند نایب قهرمان شوند.شیما پاک منش افزود :قایقرانان استان که از
مرداد تمرینات شان را برای حضور در رقابت های ورزشی آغاز کرده بودند توانستند باز هم
در مسابقات رسمی بر سکوی دوم کشور قرار بگیرند.وی بیان کرد :در این مسابقات تیم های
تهران الف ،خراسان شمالی و تهران ب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

