پنج شنبه  ۲۴خرداد  ۲۹ 1397رمضان  143۹شماره 27۳۵

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

پستی و بلندی های
فوتبال و فوتسال شیروان
عوض زاده
ماه رمضان که از راه می رسد شوق برگزاری
مسابقات و بــازی هــای فوتسال جــام رمضان،
تکانی به تیم ها و عالقه مندان می دهد.
جام رمضان طی سال های نه چندان دور در
شیروان حتی تا بیش از  30تیم را به خود می دید
اما امسال این جام در رده بزرگ ساالن با  10و
در رده پیش کسوتان با  5تیم برگزار شد.
امسال این جام هر چند همچنان هیجان خود را
داشت اما کاهش تعداد تیم ها که طی چند سال
گذشته رخ داده و امسال نیز ادامه داشت بهانه
ای شد تا میزبان رئیس هیئت فوتبال شیروان
در دفتر روزنامه در این شهر باشیم و این اتفاق را
آسیبشناسیکنیم.
«بهمن ظفرمند» با اشاره به این که طی سال های
اخیر هر سال  2تا  3تیم کاهش داشته ایم اظهار
کرد :هر چند به لحاظ کمی کاهش داشته ایم اما
مسابقات به لحاظ کیفی چشمگیرتر شده است
و تیم های شرکت کننده حرفه ای تر شده اند.
وی که عضو هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان
نیز است ادامه داد :این کاهش با ضریب های
متفاوت در سراسر استان وجود دارد و عوامل
زیادی در آن تاثیر داشته است.
وی افزایش هزینه ها و ضرورت حضور تیم ها با
امکانات کامل را مهم ترین دلیل کاهش تعداد
تیم ها برشمرد و اضافه کرد :این افزایش هزینه با
کاهش حامیان مالی رو به رو بوده است.

«ظفرمند» پا گرفتن فوتبال روی چمن نسبت به
گذشته را یکی دیگر از دالیل ذکر و بیان کرد:
بخشی از بازیکنان که روی چمن فعال هستند
نگاه حرفه ای تری دارنــد و وارد فوتسال نمی
شوند یا مربیانشان اجازه حضور در این گونه جام
ها را نمی دهند.
وی در رابطه با هزینه ورودی این مسابقات نیز
توضیحی ارائــه و تصریح کــرد :ورودی هر تیم
 400هــزار تومان اســت و کل میزان ورودی
جمع آوری شده  4میلیون تومان است اما هیئت
فوتبال برای جذاب تر شدن مسابقات و ایجاد
رغبت در بین تیم ها  6میلیون تومان جایزه به تیم
های برتر اهدا خواهد کرد که این به جز هزینه
هایی اســت که هیئت بــرای اجــرای مسابقات
متحمل می شود.
«ظفرمند» با بیان این که در گذشته مسابقات به
نوعی جام محالت بود و اکنون تیم ها حساب
شــده تر و با گلچین بازیکنان وارد مسابقات
مــی شــونــد ،ایــن مــوضــوع را دلیل دیــگــری در
کاهش تعداد تیم های شرکت کننده دانست و
خاطرنشان کرد :مسابقات جام نوروز ما در شهر
لوجلی با حضور  18تیم برگزار شد که با حضور
پررنگ تیم های روستایی همراه بود اما با این که
به دهیاری ها اطالع رسانی شد ولی برای جام
رمضان شیروان تمایلی به حضور نداشتند.
با رئیس هیئت فوتبال شیروان در بخش دیگری
از صحبت هایمان به وضعیت کلی فوتبال این
شهر پرداختیم که در این زمینه وی اظهار کرد:

ورزش

۵

رویدادهای ورزشی

جزیره فوتبال قهرمان فوتسال
شیرازی  -مسابقات فوتسال جام رمضان بجنورد به پایان رسید و تیم جزیره فوتبال مقام اول را به دست آورد.
مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان گفت :بعد از جزیره فوتبال ،تیم های نگین پارت بجنورد و کافی نت
پارسه شیروان مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.محسن خالصی افزود :تیم طالیی پوشان اترک بجنورد
نیز قهرمان تیم نوجوانان در ماه مبارک رمضان شد و تیم ستارگان بجنورد مقام اول جام رمضان را در رده سنی
جوانان به دست آورد.

مسابقه ای برای بدمینتونی ها
محمودیان  -مسابقات بدمینتون جام رمضان در سالن خلیج فارس شهر ایور برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما،
در این مسابقات  50ورزشکار در  6تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که شاهرخ شرفی ،امیرحسین محمدیان،
حسین پاهنگ و احسان دهقانی مقام های برتر را از آن خود کردند.
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یک عکس  -یک واقعیت

در سال فوتبالی روی چمن اخیر ،شیروان در رده
های سنی نونهاالن و نوجوانان قهرمان و در رده
سنی جوانان نایب قهرمان و در رده سنی بزرگ
ساالن مقام سوم را کسب کرد ،در فوتسال در
رده سنی نونهاالن و نوجوانان اول ،در رده سنی
جوانان مسابقه ای برگزار نشد و در رده سنی
بزرگ ساالن یکی از تیم هایمان دوم و دیگری
چهارم شد ،همچنین در بخش بانوان نیز تیم
نونهاالن اول و تیم بزرگ ساالن دوم شد.
«ظفرمند» نبود سالن استاندارد و نیز خوابگاه را
سدی بزرگ در مقابل گرفتن میزبانی مسابقات
منطقه ای و کشوری برشمرد و افزود :اگر سالن
 3هــزار نفری شیروان تکمیل شود می تواند
فوتبال و فوتسال شیروان را متحول و حامیان
مالی را نیز بــرای حضور در این رشته ورزشی
پرطرفدارترغیبکند.
وی با اشــاره به قهرمانی های متعدد تیم های

شیروانی در مسابقات استانی ابراز کرد :عدم
تامین مالی و کمبود اعتبار یکی از مشکالت
بزرگ فوتبال شیروان در این مسیر است و باید
تیم های زیادی را به مسابقات مختلف اعزام کند.
«بهمن ظفرمند» به وضعیت داوری شهرستان
نیز اشــاره کــرد و با بیان ایــن که شیروانی ها
بیشترین قضاوت را در سطح استان داشته اند
افزود :طی یک سال اخیر «زهرا فدایی» در لیگ
دسته اول فوتبال ساحلی« ،وحید صادقیان» و
«امید شاکری» در لیگ دسته  3بزرگ ساالن و
«سبحان باقری» و «حامد حسین زاده» در لیگ
های رده سنی پایه کشور قضاوت کردند.
وی همچنین از فعالیت  2مربی دارای مدرک
درجه  Bو  3مربی دارای مدرک درجه  Cآسیا
در شیروان خبر داد و گفت 3 :مدرسه فوتبال و
 2مدرسه فوتسال مجوزدار و مورد تایید هیئت
نیز در شهرستان فعالیت می کنند.

نظام مهندسی قهرمان جام رمضان

فوتسال جام سالمت

پایانمسابقاتوالیبالجامرمضانجاجرم

شیرازی  -مسابقات بسکتبال جــام رمضان با قهرمانی تیم نظام
مهندسی بجنورد به پایان رسید.مسئول روابط عمومی هیئت بسکتبال
استان به خبرنگار ما گفت :فینال جام رمضان بسکتبال بین تیم های
نظام مهندسی ساختمان بجنورد و لــوازم ورزشــی انــدوان این شهر
برگزار شد.
محمد کریمی مقدم افزود :این رقابت ها که به میزبانی خانه بسکتبال
مجموعه ورزشــی شهید علیدخت برگزار شد با نتیجه  77بر  60به
سود تیم نظام مهندسی به پایان رسید تا قهرمان این دوره از مسابقات
مشخص شود.وی بیان کرد :تیم لوازم ورزشی اندوان نیز نایب قهرمان
شد و تیم هیئت بسکتبال شیروان مقام سوم را از آن خود کرد.

رقابت های فوتسال جام سالمت با معرفی برترین ها با شعار سالمت
برای همه به کار خود پایان داد .زهرا حاتمی ،کارشناس مسئول تربیت
بدنی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین با
اشاره به این که رقابت های فوتسال جام سالمت با حضور  10تیم در ۲
گروه پیگیری شد ،گفت :با پایان مرحله گروهی تیمهای آوای سالمت،
دانشجویان منتخب ،فوریت های پزشکی  95و بیمارستان الف به
مرحله نیمهنهایی راه یافتند.
وی خاطر نشان کرد :در دیدار فینال تیم آوای سالمت با غلبه بر تیم
فوریت های پزشکی  95صاحب عنوان نخست شد و تیم دانشجویان
منتخب مقام سوم را به دست آورد.

مسابقات والیبال جام رمضان بانوان شهرستان جاجرم با معرفی تیم
های برتر به کار خود پایان داد .رئیس هیئت والیبال بانوان شهرستان
جاجرم گفت :دومین دوره مسابقات والیبال جــام رمضان بانوان
شهرستان جاجرم با حضور تیم های فرهنگیان ،آلومینا ،پایگاه بسیج
حضرت زینب(س) ،شورای شهرسنخواست ،هیئت والیبال گرمه و آتلیه
رامرنگ در محل سالن کارگران به مدت  8شب برگزار شد که آتلیه
رامرنگ ،اول ،پایگاه بسیج حضرت زینب(س) دوم و تیم فرهنگیان
سوم و تیم شورای شهر سنخواست به عنوان تیم اخالق این دوره از
مسابقات شناخته شد .باکرم افزود :این مسابقات با همکاری هیئت
کارگری ،تربیت بدنی آلومینا و اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

آبمیوه سجاد

با چندین شعبه داخلی و خارجی

شعبه ۱۱بجنورد

بیــش از ۳۶۰نوع آبمیوه
طبیعی و ترکیبی
عالوه بر ارائه آبمیوه به مشتریان این مجموعه
امکان ارائه خدمات به مراسم ها را نیز دارا می باشد

تمام مراحل شست و شو و تهیه آبمیوه

با نظارت و مشاوره کامل مهندس بهداشت صورت می گیرد
بجنورد ،بین میدان خرمشهر و آزادگان ،جنب بستنی نعمت
تلفن ۳۲۲۶۲۶۹۵:همراه ۰۹۱۵۴۵۵۸۴۵۴

خاطرات شیرین قهرمانی
شیرازی  -جام جهانی هم از راه رسید و به همین بهانه عکسی از «فریبرز افضلی» پیشکسوت فوتبال استان به
دفتر روزنامه رسید که یادگاری روزهای پر قدرت فوتبال بجنورد در کشور است.این عکس با حال و روز فوتبالی
این روزها حسابی عجین شده است ،این روزها فوتبالی ها به خصوص پیش کسوتان این رشته چشم به روسیه
دارند تا فوتبالی تماشایی را از جوانان کشورمان ببینند و احتماال بارها خاطرات شیرین قهرمانی های شان را
در دهه  50مرور خواهند کرد؛ دهه ای که همیشه معروف به دهه طالیی فوتبال بجنورد بوده است و باید بارها
این دهه طالیی را مرور و با آن خاطره بازی کرد.این فوتبالیست ها قهرمان بالمنازع فوتبال خراسان قبل از
تقسیم بودند و بارها کاپ قهرمانی را به دست گرفتند.قهرمانی هایی همچون فوتبال آموزشگاه های خراسان
قبل از تقسیم در سال های  46 ،44و  47در مسابقات شهرستان های سبزوار ،مشهد ،تربت حیدریه ،طبس و
مقام سوم قهرمانی آموزشگاه های کشور به میزبانی شیراز که این عکس متعلق به همان مسابقه تاریخی است.
بازیکنان ایستاده از راست :زنده یاد محمود مهرنیا ،حامد پروانه ،زنده یاد موسی خیابانی مقدم ،غالمحسین
کیامرز ،فرخ محمد علمی و احمد صادقیان ،نشسته از راست :محمد صادق غیرتی ،پرویز دالوری ،فریبرز
افضلی ،زنده یاد اسماعیل امینی و پرویزتجلی.مربی تیم زنده یاد فیروز اکبری ،سرپرست تیم زنده یاد ناصر
صدارتی ،رئیس تربیت بدنی وقت.روح رفتگان شاد و سر حاضران سالمت باد.

آغاز شور جام جهانی

با این خاطره بازی برگردیم به جام جهانی و روسیه ای که تیم های بزرگ فوتبال دنیا را میزبانی می کند و
امیدوار باشیم تیم ملی کشورمان این بار از مرحله گروهی خود باال بیاید حتی اگر در یکی از سخت ترین گروه
های این جام نیز بازی کند.فردا تیم ملی ایران ساعت  19:30در ورزشگاه کرستوفسکی مقابل تیم ملی
فوتبال مراکش صف آرایی خواهد کرد تا اولین مسابقه اش را انجام دهد.فردا باید حال ایران را تماشا کرد.
فوتبالی که همیشه برای بسیاری از ایرانی ها چیزی شبیه غرور ملی را تداعی می کند؛ با باختش نبض ایران
کند و با بردش شور و غرور به مردم تزریق می شود؛ شوری که حتی یادمان می رود قیمت ها در بازار به طرز
ناجوانمردانه ای باال می رود و دخل و خرج به معنای واقعی یکی نیست.یک ماه جام جهانی فرصت خوبی است
برای ساعاتی کمتر فکر کردن درباره آشفته بازار دالر و سکه و طال!

