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پایان «انتظار

»

شیرازی
ت ــراژدی «انتظار» به پایان رسید؛ قصه ای
که پایانی دراماتیک داشت مانند تمام فصل
هایی که هــواداران و دوستداران این باشگاه
کــنــار ایــن تیم گــذرانــدنــد .بــاشــگــاه فوتبال
انتظار ،هواداران فوتبال در خراسان شمالی
را بالتکلیف در احساسی عجیب رها کرد و
تمام شد؛ احساسی توام با نوستالژی دوست
داشــتــنــی ،حسرتی عمیق و انــتــظــاری بی
حاصل.
توپ شوت شده انتظار گل نشد و هــواداران
نیمخیز از خوشحالی در لیگ دسته سه کشور
را به سکوتی حیرت انگیز دعوت و وا رفته روی

صندلی رویاهای شان رها کرد تا قصه انتظار
این بار پایان داشته باشد.امتیاز تیم انتظار
بجنورد به سپاهان اصفهان واگذار شد؛ اتفاقی
ناراحت کننده برای فوتبال خراسان شمالی.
اما چرا امتیاز نماینده فوتبال استان در لیگ
دسته  3کشور واگــذار شد و پشت پــرده این
اتفاق چه بود؟
رئیس هیئت فوتبال خــراســان شمالی می
گوید :حتما من هم برای این امتیاز فروخته
شده مقصرم و باید ببینم چگونه می شود این
گونه اتفاق ها را رفع و رجوع کرد؛ اتفاقی که
هر چه برای آن جلسه گذاشتیم و به هر دری
زدیم درست نشد.
«انتظار» از آن تیم هایی است که بازیکنانش

از همان رده های سنی پایه کنار هم توپ
زدند و باال آمدند و این تیم با بازیکنان بومی
اش در رقابت های لیگ دسته  3هر سال
خوب پیش می رفت اما از یک جایی به بعد
عالوه بر مشکالت مالی دچار حاشیه و در
نهایت مانع صعود این تیم شد.
«حسین جعفرزاده» در این باره می افزاید:
اگر بخواهم داستان حاشیه ها و اتفاق ها و
تالش ها را برای انتظار بگویم باید چندین
فصل کتاب بنویسم ولی خیلی کوتاهش
می شود سه سالی که در حاشیه و تنش
گذشت و هر راهی را که می توانستیم در
این سه سال امتحان کردیم ولی در نهایت
وضعیت بهتر که نشد هیچ ،بدتر هم شد.

او بیان می کند :اختالفات بین هیئت
مدیره کار را به این جا رساند .سه سال
پیش این اختالف بین کــادر فنی و مدیر
عــامــل پــیــش آمـــد ،یــک نــفــر را وارد ایــن
مجموعه کردیم که با هر دو گــروه میانه
خوبی داشت تا بتواند در آن برهه حساس
تیم را جمع کند و همان اوایل خوب پیش
رفت تا این که دوباره به مشکل برخوردند
و در نهایت تصمیم گرفته شد این باشگاه
به صورت هیئت مدیره ای اداره شود ولی
دوباره به مشکل خوردند.
وی تصریح می کند :با مدیر کل ورزش و
جوانان هم جلسه گذاشتیم و در نهایت
سال گذشته با توافق هیئت مدیره باشگاه،
دکتر رحیمی نایب رئیس هیئت فوتبال را
به عنوان مدیر عامل باشگاه معرفی کردیم
تا فصل حساس انتظار به خیر بگذرد و
حتی  70میلیون تومان هم به این تیم برای
لیگ دسته سه کشور کمک شد .تغییرات
در کادر فنی اتفاق افتاد و تیم در حالی که
شایستگی صعود به لیگ دسته دو را داشت
متأسفانه به خاطر اختالفات داخلی که
دوباره شعله ور شده بود از صعود بازماند.
«جعفرزاده» که به گفته خودش جلسه های
متعددی را بــرای حل اختالفات باشگاه
انتظار بجنورد برگزار کرده است ،اظهار
می کند :امسال هم بــرای تعیین تکلیف
تیم جلسه سه ساعته ای داشتیم که پر از
حاشیه و بر سر سهم خواهی و امتیاز بود
و همین قدر بگویم که مجبور شدیم یکی
از اعضای هیئت مدیره را از جلسه بیرون
کنیم ولی در نهایت منجر به زد و خورد شد
که این برای من که متولی فوتبال هستم
قابل هضم نیست زیــرا بارها بر ضــرورت
وجــود اخــاق در فوتبال تاکید کــرده ام و
چنین اتفاق هایی را از هیچ طرفی نمی
پذیرم.
وی از اجبار صحبت و اضافه می کند :دو
هفته به هیئت مدیره به منظور تعیین تکلیف
تیم برای لیگ امسال دسته سه کشور وقت
دادیم 10 ،روز هم از تاریخ مشخص شده
گذشت ولی هیچ کــدام مراجعه نکردند،
در نهایت ابتدا دو نفر و بعد  5نفر از اعضا
طی نامه ای کتبی وضعیت این باشگاه را
به هیئت استان واگذار کردند ولی یکی از

اعضا به هیچ وجه این موضوع را نپذیرفت
و باعث بالتکلیفی بیشتر باشگاه شد.وی
بیان کرد :از آن جایی که وظیفه هیئت تیم
داری نیست و منع قانونی داریــم ،طی این
مدت بارها اعالم کردیم فردی بومی برای
اداره باشگاه داوطلب شود ولی این گونه
نشد .از سوی دیگر فردی از خراسان رضوی
قول خرید امتیاز و البته  5سال کار در بجنورد
با همین تیم را داد و در نهایت دوباره از این
کار سر باز زد و باالخره چند روز مانده تا آغاز
مسابقات باید تصمیم می گرفتیم که انتظار
منحل شود و امسال در لیگ شرکت نکند یا
امتیازش به فروش رود و ما راه دوم را به خاطر
منافع فوتبال انتخاب کردیم و امتیاز را با
مبلغ 200میلیون تومان به سپاهان اصفهان
فروختیم.
«جعفرزاده» خاطرنشان می کند :واقعیت
این است تازمانی که آدم های کــاردان و
دلسوز برای تیم داری وارد فوتبال نشوند
تیم داری کار سختی می شود و این زشت
است که ما جلسه برگزار و التماس کنیم
همدیگر را نزنند و حرف بزنند.
وی یــادآور می شــود :متاسفانه بچه های
تیم بیشترین آسیب را از این فروش دیدند
و من از این موضوع ناراحتم ولی خدا را
شکر دکتر رحیمی از مدتی پیش به همه
بازیکنان رضایت نامه داده بود و آن ها در
تیم های مختلف مشغول بازی هستند.
وی می گوید :باید طرز فکر باشگاه داری
تغییر کند و بزرگ فکر کنیم ،حیف است
تیم ها جمع و جور شود و سقف آرزوها آن
قدر کوچک باشد که به لیگ های معتبر
کشور نرسند.
وی ادامه می دهد :بعد از این اتفاق تلخ این
خبر خوب را هم بدهم که با مدیر با اخالق
و کاربلد «سیاه جامگان» به توافق هایی
رسیده ایم و به احتمال زیاد آقای عباسی
باشگاه داری در استان را آغاز می کند و اگر
همه چیز همان طور که باید پیش برود سال
آینده تیمی در لیگ دسته دوی فوتبال
کشور و آکادمی فوتبال را بــرای استان
خواهیم داشت و این باشگاه در رشته های
مدال آور مانند جودو هم قرار است سرمایه
گذاری کند که امیدوارم این اتفاقات خوش
به زودی محقق شود.

رویدادهای ورزشی

تیم«شهیدهاشمینژاد»قهرمانجامبسیج
عوض زاده -رقابت های فوتسال جام بسیج شیروان با قهرمانی تیم
پادگان شهید هاشمی نژاد به پایان رسید.مسئول روابط عمومی هیئت
فوتبال شیروان با بیان این مطلب افزود :در این رقابت ها که با حضور
 11تیم و به مناسبت هفته بسیج برگزار شد در دیدار پایانی تیم شهید
هاشمی نژاد توانست با نتیجه  3بر یک امالک حسن زاده را از پیش
رو بردارد و به مقام قهرمانی دست یابد«.امید شاکری» تصریح کرد :در
دیدار رده بندی این رقابت ها نیز تیم باب الحوائج ،چوکانلوی فاروج را
 4بر  3از پیش رو برداشت و مقام سوم را از آن خود کرد.

در فاصله چند
روز مانده تا
آغاز مسابقات
باید تصمیم
می گرفتیم
که انتظار
منحل شود و
امسال در لیگ
شرکت نکند
یا امتیازش به
فروش رود

«قشالقی» برنز گرفت

«میثم قشالقی» بوکسور جــوان استان مــان مــدال برنز رقابت های
قهرمانی کشور در رده سنی بزرگ ساالن را از آن خود کرد.مسئول
روابط عمومی هیئت بوکس استان گفت« :قشالقی» در وزن  75کیلو
گرم در بــازی نیمه نهایی پس از شکست برابر بوکسور ملی پوش و
قهرمان کشورمان «سید شاهین موسوی» از رسیدن به فینال باز ماند
و گردن آویز برنز را به دست آورد«.عباس زاده» افزود :این رقابت ها
به میزبانی اهواز برگزار و تیم استان مان با مربیگری «حمید صباغی»
راهی این مسابقات شد و قشالقی تنها نماینده مدال آور استان مان در
این مسابقات بزرگ بود.

«مرتضوی» در آق قال سوت می زند

«هادی مرتضوی» در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته اول والیبال
کشور در آق قال سوت می زند .فروغی مسئول روابط عمومی هیئت
والیبال استان گفت :مرتضوی داور ملی والیبال استان بازی تیم های
«اتحاد نور» و «ژالنوی آق قال» را قضاوت خواهد کرد.

دختران دوگانه کار بر سکوی سوم کشور

بسیج دانشگاه آزاد ،قهرمان المپیاد
تیم دانشگاه آزاد بجنورد با ترکیب دانشجویان دانشگاه آزاد و سما با عنوان
«بسیج دانشگاه آزاد» در رقابت های المپیاد دانشجویی استان مقام اول
را به دست آورد.
سرمربی تیم دانشگاه آزاد بجنورد به خبرنگار ما گفت :این مسابقات طی 4
روز در گروه  4تیمی با حضور  16تیم دانشجویی از سراسر استان برگزار
شد که تیم با انگیزه دانشگاه آزاد بجنورد توانست با حمایت مسئوالن این
دانشگاه و سما مقام اول این مسابقات را به دست آورد.علیرضا ریحانی
افزود :سطح مسابقات بسیار خوب بود و ما با نتایج خوب در گروه خود

مرحله دوم مسابقات لیگ سراسری دوگانه با مقام سوم دختران
ورزشکار استان به پایان رسید.دبیر هیئت ورزش های سه گانه استان
گفت :این مسابقات به میزبانی مازندران برگزار شد که  34ورزشکار
در قالب  7تیم با یکدیگر رقابت کردند و تیم خراسان شمالی بعد از
تیم های سپاهان اصفهان و جوان البرز مقام سوم را به دست آورد.
تیمورزاده افــزود :مرحله اول مسابقات لیگ نیروهای مسلح کشور
هم برگزار شد که در رده سنی پیش کسوتان ستوان دوم «محمد تقی
تیمورزاده» از تیپ  130ارتش بجنورد مقام دوم را به دست آورد و به
همراه «علی محمد خانی» در رده سنی امید به تیم ملی نیروهای مسلح
کشور دعوت شدند .این ورزشکاران برای حضور در مسابقات المپیک
ارتش های جهان به میزبانی چین تالش خواهند کرد.

صدرنشین شدیم و باز هم توانستیم با نتایج خوب و فقط سه گل خورده در
تمام مسابقات قهرمان شویم.
وی بیان کرد :در بازی فینال مقابل تیم خوب حکیمان  5بر یک پیروز
شدیم و این به خاطر همدلی مسئوالن و دانشجویان و تمرینات مدون،
قدرت و آمادگی جسمانی خوب بچه ها بود.وی اظهار کرد :تیم قهرمان
به المپیاد کشوری اعزام خواهد شد که تمرینات مان را برای آن مسابقات
آغاز خواهیم کرد.وی تصریح کرد :تیم های حکیمان بجنورد و دانشگاه
اسفراین در جایگاه های دوم و سوم این مسابقات ایستادند.

مسابقات روستایی

چرایی ابطال انتخابات هیئت وزنه برداری پس از  7ماه
شیرازی -انتخابات هیئت وزنه برداری در خراسان شمالی که
 26اردیبهشت برگزار شد ،از سوی فدراسیون وزنه برداری بعد
از گذشت حدود  7ماه باطل اعالم شد تا دوباره فراخوان ثبت
نام برای ریاست این کرسی اعالم شود.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی
درباره چرایی ابطال این انتخابات به خبرنگار ما گفت :راستش

این ماجرا هم یک شکایت بود و هم یک ایراد کوچک از طرف ما
که منجر به این اتفاق شد و حاال دوباره فراخوان زده ایم و عالقه
مندان به شرط داشتن مدارک الزم می توانند برای شرکت در
این مجمع کاندیدا شوند.
بروحی افــزود :یکی از قدیمی های این رشته که اتفاقا عضو
مجمع انتخابی وزنه برداری هم بود در جلسه انتخابات حاضر

نشد و به فدراسیون شکایت کرد و با این که حکم «محراب»
رئیس جدید هیئت آمده بود ولی مدارک از ما خواستند و ما آن
ها را ارجاع دادیم اما ایرادی که وارد شد اطالع رسانی برای
حضور اعضا در مجمع بود.
وی توضیح داد :باید ده روز قبل از مجمع دعوتنامه را برای
اعضا می فرستادیم ولی ما  4روز قبل با تماس تلفنی از اعضا
دعوت کردیم که البته به خاطر این بود که استان ما کوچک
اســت.وی ادامــه داد :یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن این
است که فدراسیون ها خودشان زمان برگزاری مجمع را طوری

اطالع می دهند که چند روز بیشتر برای اطالع رسانی فرصت
باقی نمی ماند ولی به هر حال به خاطر آن شکایت این ایراد را
از ما گرفتند و حاال دوباره مجمع را برگزار می کنیم.
وی اظهارکرد :تاکنون با ریاست «محراب» اتفاق های خوبی
در رشته وزنــه بــرداری استان افتاده و رئیس فدراسیون از
این فعالیت ها در استان راضی است و به همین دلیل شایعه
مهندسی انتخابات از سوی فدراسیون را رد می کنم .وی
تصریح کرد :جای نگرانی برای اهالی این رشته نیست ،قوانین
به طور کامل اجرا خواهد شد.

نجفیان -معاون اداره ورزش و جوانان اسفراین از برگزاری رقابت
های کبدی ،طناب زنی و چوب کشی برای بانوان روستای سست با
همکاری هیئت های روستایی ،عشایری و بازی های بومی و محلی و
کبدی خبر داد« .زهرا مالیی» با اشاره به این که در رشته کبدی شکیال
اسماعیلی ،سیما و زهرا احمدی ،کبری مختاری و رمضان زاده صاحب
عنوان نخست شدند ،افــزود :در رشته طناب زنی شکیال اسماعیلی،
زینب زبردست و فاطمه عباس نیا صاحب عناوین اول تا سوم شدند .وی
افزود :در رشته چوب کشی در  ۳گروه مونا عبداللهی ،کلثوم زبر دست و
سیما احمدی ،مهین قربانی ،سکینه محمدیان و کبری مختاری و فاطمه
عیدی ،ربابه رضایی و پریسا عباس نیا حائز زتبه های برتر شدند.

