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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ورزش

۵

رویدادهای ورزشی

میزبانی از نخستین لیگ برتر کوراش

مسابقات کاراته شمال شرق کشور

نبرد کوراشکارانکشور در بجنورد

مسابقات قهرمانی کاراته شمال شرق کشور سبک کیوکوشین  KWFجام تجلیل از استاد «احمد فخر
فاطمی» بنیان گذار این سبک در بجنورد برگزار میشود.به گزارش خبرنگار ما ،این مسابقه با حضور
نماینده سازمان جهانی و رئیس این سبک در ایران در مجموعه ورزشی شهید علیدخت روزهای  9و 10
اسفند برگزار خواهد شد.همچنین این رقابت ها در چهار رده سنی خردساالن ،نونهاالن ،نوجوانان و
جوانان برگزار می شود که همراه با سمینار فنی و داوری خواهد بود.

محمدی
میزبانی از نخستین لیگ برتر کــوراش باشگاه
های کشور جام پوریای ولی مجالی شد تا حدود
 100کوراش کار در قالب  4تیم از روز گذشته
در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد به
رقابت بپردازند.
به گفته رئیس سازمان لیگ کوراش کشور ،این
دوره از رقابت ها طی دو هفته و در  7وزن برگزار
می شود و هفته نخست و دور رفت ،پنج شنبه و
جمعه گذشته پیگیری شد و دور برگشت احتماال
 22اسفند به میزبانی سالن شهید شیرودی
تهران برگزار خواهد شد.
حضور نام آوران ورزشی به خصوص جودوکاران
و کوراش کاران نامی استان و خارج از استان
در مهد کوراش کشور در این رقابت ها چه در
کسوت سرمربی و چه به عنوان تماشاچی از
حمایت از برگزاری اولین دوره لیگ کوراش
باشگاه های کشور حکایت داشت.
حضور بانوان به عنوان تماشاچی از دیگر
نکات قابل توجه در این دوره از مسابقات
بود؛ مسابقاتی که تماشاچیان هم استانی و
به خصوص بجنوردی سنگ تمام گذاشتند
و از هیچ تالشی بــرای تشویق تیم ها دریغ
نکردند.
تیم هــای شــهــرداری درگـــز ،مجتمع صنعتی
اسفراین ،عقاب نیروی هوایی ارتش و بیمه کوثر،
 4تیم شرکت کننده در اولین دوره از لیگ برتر
کــوراش کشور بودند تا استارت برگزاری این
رقابت ها زده و نام خراسان شمالی به عنوان
برگزار کننده اولین لیگ برتر کوراش باشگاه ها
در جهان ثبت شود.

 I Iضرورت توجه به ارتقای زیرساختهای
ورزشی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان شمالی در حاشیه برگزاری این دوره از
مسابقات در گفت و گو با خبرنگار ما از ضرورت
توجه به ارتقای زیرساخت های ورزشی استان
سخن به میان آورد.
دکتر «حیاتی» می گوید :در بحث زیرساخت
های حوزه ورزشــی استان ،به توجه جدی نیاز
اســت و زیرساخت هــای ایــن حــوزه با توجه به
استعدادهای ورزشی استان باید ارتقا پیدا کند
و این در دستور کار دولت است تا تقویت و ارتقای
زیــرســاخــت هــای حــوزه ورزش بــه نحو احسن

خراسان شمالی در لیگ دسته  2صاحب تیم می شود
امتیاز سیاه جامگان به خراسان شمالی منتقل و استان با این انتقال در لیگ دسته دو فوتبال صاحب
تیم می شود .به گزارش هیئت فوتبال خراسان شمالی ،مالک باشگاه سیاه جامگان ابومسلم خراسان
با استاندار خراسان شمالی دیدار و هدف از این انتقال را توجه به امور زیربنایی و آکادمیک ورزشی
در فوتبال و چند رشته مستعد دیگر در استان ذکر کرد .به گزارش خبرنگارما ،انتقال این تیم احتماال
تابستان سال  ۹۸انجام می شود.

«مغروری» کمک داور هفته نوزدهم لیگ برتر

انجام شــود.وی ابراز می کند :یکی از کارهای
مورد توجه استاندار این است که استان میزبان
مسابقات بین المللی ورزشــی باشد و در بعد
ورزش های بین المللی دیده شود و مدیر کل
ورزش و جوانان در حال پیگیری این موضوع
است تا بــرای تقویت رشته هایی که خاستگاه
آن ها خراسان شمالی است گام های موثری
برداریم و در سال  98حوزه ورزش بسیار جدی
دیده خواهد شد.

 I Iسال آینده؛ میزبانی از دو رویداد جهانی

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی هم
در حاشیه برگزاری این رقابت ها از میزبانی
دو رویــداد جهانی در استان خبر داد؛ نخست
بــرگــزاری مسابقات قهرمانی ک ــوراش بــزرگ
ساالن جهان و دیگری کمپ فدراسیون جهانی
کوراش.
«بهادری» ابــراز می کند :با توجه به نگاه ویژه
استاندار به ورزش و طرح هایی که ارائــه داده
ایم و پیشنهادهای استاندار ،قرار است اتفاقات
خوبی را شاهد باشیم و برنامه ریزی ها برای این
است که در چند رشته که بستر آن ها را در استان
داریــم به صورت ویژه تر در لیگ های کشوری
شرکت کنیم.
به گفته وی ،انجام مطالعات برای حدود  6رشته
در حال انجام است.
وی ادامــه می دهد :در این خصوص از ابتدای
سال  98این طرح کلید می خورد و چند سرمایه
گذار آورده ایم و با استاندار صحبت کرده اند و

استاندار دستور اکید داده است که به این رشته
ها توجه ویژه ای شود ،زیرساخت های آن ها در
استان مهیاست.

 I Iرضایت از میزبانی خراسان شمالی

«مهنانی» سرپرست تیم بیمه کوثر نیز استقبال از
اولین دوره لیگ برتر کوراش باشگاه های کشور
را خوب ارزیابی می کند و حمایت های مسئوالن
را در بــرگــزاری هــر چــه بیشتر ایــن مسابقات
تاثیرگذار می داند.
به گفته مدیر فنی تیم عقاب نیروی هوایی ارتش،
 18کوراش کار در قالب این تیم در این دوره از
رقابت ها حضور پیدا کرده اند.
«حسین برغمدی» می گوید :با توجه به برگزاری
اولین سوپر لیگ در خــراســان شمالی و مهد
کوراش امیدواریم اتفاقات خوبی در آینده بیفتد.
مربی تیم مجتمع فوالد اسفراین هم می گوید:
برگزاری این چنین مسابقاتی برای استان آبرو
به حساب می آید.
«حسین اکبری» سطح مسابقات را خوب ارزیابی
می کند و می افزاید :برگزاری این مسابقات و
استقبال خوب از آن می تواند بر پیشرفت بیش
از پیش کوراش تاثیرگذار باشد.

 I Iریل گذاری ها برای مسابقات 2022

رئیس هیئت جودو ،جوجیتسو و کوراش استان
هم از تالش های انجام شده برای کوراش خبر
می دهد و می گوید :بعد از این که کوراش به طور
رسمی وارد بازی های آسیایی شد باید به سمت
ورزش حرفه ای می رفتیم و بــرای مسابقات

آسیایی  2022ریل گذاری می کردیم و جنبه
حرفه ای ورزش را در نظر می گرفتیم«.خسرویار»
از حضور  5داور بین المللی برای قضاوت در این
رقابت ها از استان هــای مــازنــدران ،خراسان
شمالی ،تهران و خراسان رضوی خبر داد.
به گفته وی ،حساسیت بــرگــزاری ایــن رقابت
ها باعث شده تنها از داوران بین المللی برای
قضاوت دعوت شود.
وی با بیان این که بستر برای میزبانی مهیا بوده
است از برگزاری احتمالی لیگ های دسته یک
و برتر کــوراش در ســال آینده خبر می دهــد و
می افزاید :در گذشته تجربه خوبی از میزبانی
مسابقات جوانان آسیا در استان کسب کرده ایم
و در خراسان شمالی پشتوانه سازی خوبی انجام
شده است و در رده های مختلف نفرات خوبی را
در تیم ملی داریم.

 I Iدالیل حضور کم تیم ها در این رقابت ها

رئیس سازمان لیگ کوراش کشور هم با مثبت
ارزیابی کــردن سطح برگزاری این رقابت ها،
دالیل حضور کم تیم ها در اولین دور از رقابت
هــای لیگ برتر کـــوراش باشگاه هــا کشور را
همزمانی برگزاری لیگ جودو و کــوراش ،آخر
ســال بــودن و اتــفــاقــات در ثبات مدیریتی در
فدراسیون کوراش و جودو می داند.
«محمدوحید پوراسفندیار» می گوید :انجمن
ک ــوراش نوپا و اســتــارت کــار زده شــده اســت و
امیدواریم سال بعد لیگ هایی در رده سنی پایه
داشته باشیم.
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«یوسف مغروری» در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس
کمک داور دیدار تیم های پدیده مشهد و سپید رود رشت بود .به گزارش
خبرنگار ما ،علیرضا فغانی داور و محمدرضا منصوری کمک داور بین
المللی دیگر داوران این مسابقه بودند .این بازی که در ورزشگاه امام
رضا(ع) مشهد برگزار شد ،علی صفایی ،فرزاد بهرامی و علی اصغر
مومنی دیگر اعضای این تیم داوری بودند.

خبر ویژه

برنز پینگ پنگ روی میز آموزش و پرورشی ها

شیرازی -کارکنان آموزش و پرورش استان در مسابقات کشوری پینگ پنگ کارکنان
دستگاه های اجرایی کشور برنز گرفتند و بر سکوی سوم ایستادند.رابط خبری معاونت
تربیت بدنی و سالمت آمــوزش و پــرورش استان گفت :در این مسابقات که به میزبانی
قزوین برگزار شد  ۱۹تیم حضور داشتند که خانم ها فاطمه جمالی ،نفیسه رستگار ،تکتم
محمودی و جمیله وکیلی برای تیم خراسان شمالی به میدان رفتند.مهدی زاده افزود :تیم
خراسان شمالی با اقتدار توانست در این مسابقات که به صورت دوره ای حذفی برگزار شد
بر حریفان خود غلبه کند و به مقام سوم دست یابد.

