ورزش
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

۵

رویدادهای ورزشی

معماهای مستطیل سبز در فصل جدید

هیاهوی بسیار برای هیچ

بجنورد بر سکوی سوم
بدمینتون دو نفره
مسابقات بدمینتون دو نفره در رده سنی آزاد در
بخش آقایان برگزار شد.رئیس هیئت بدمینتون
استان گفت :این مسابقه با حضور  24بازیکن
در قالب  12تیم با حضور ورزشکاران و تیم هایی
از نیشابور ،مشهد و خراسان شمالی برگزار شد
که عرفان کاهانی و پوریا یاهویی از نیشابور مقام
اول را به دست آوردند.وثوق افزود :صالح قربانی
و عارف خادم از مشهد دوم شدند و محمد عفتی
و امیرحسین رحمانی از بجنورد نیز بر سکوی
سوم این مسابقات ایستادند.وی که از سطح
رقابت ها و حضور ورزشکاران راضی است ،بیان
کرد :بازیکنان لیگ کشوری از مشهد و نیشابور
در این مسابقات شرکت کردند و جایزه نقدی،
حدود  500هزار تومان ،به نفرات برتر اهدا شد.

مسابقه انتخابی شنا
رقابت هــای انتخابی تیم شنای استان برای
شرکت در المپیاد استعدادهای برتر در دو رده
سنی متولدان « 82و  »83و متولدان « 84و »85
در شیروان برگزار شد و نفرات برتر این رقابت ها
مشخص شدند.به گفته «باقرزاده» مسئول روابط
عمومی هیئت شنا ،شیرجه و واترپلوی شیروان،
در این رقابت ها در رده سنی متولدان  82و
 ،83در مــاده  100متر کــرال سینه «کــوروش
رضوانی» ،در  100متر قورباغه «امیر صفرزاده»،
در  100متر پــروانــه «کـــوروش رضــوانــی» ،در
 100متر کرال پشت «محمد امین محمدزاده»
و در ماده  4در  25متر مختلط انفرادی «امیر
ص ــف ــرزاده» مــقــام اول را از آن خــود کــردنــد.
همچنین در رده سنی متولدان  84و  ،85در
 100متر کرال سینه «فواد رئوفی نیا» ،در 100
متر قورباغه «آرش خالقی پــور» ،در  100متر
پروانه «محمد امین کمالی» ،در  50متر کرال
پشت «محمدمهدی علیزاده» و در  4در  25متر
مختلط انفرادی «فــواد رئوفی نیا» مقام اول را
کسب کردند.رقابت های المپیاد استعدادهای
برتر در رشته شنا در کرمانشاه برگزار خواهد شد
و نفرات برتر رقابت های انتخابی استان به این
مسابقات اعزام خواهند شد.

یک تساوی و دو باخت برای فوتبالی های کوچک
تیم فوتبال دختران در رده سنی نونهاالن برای حضور در دومین المپیاد استعدادهای برتر کشور راهی
کردان کرج شد و سه بازی خود را نیز انجام داد.به گفته سرپرست تیم اعزامی به مسابقات ،تیم خراسان
شمالی در اولین بازی خود با نتیجه  2بر  2مقابل مازندران به تساوی رسید که هر دو گل استان را عسل
گلستانی به ثمر رساند.سمیه وحدانی از باخت  7بر صفر تیم استان مقابل چهارمحال و بختیاری و البته
باخت 4بر  2مقابل آذربایجان شرقی نیز خبر داد و افزود :رقابت بعدی با تیم گیالن خواهد بود.وی یادآور
شد :مدینه اسماعیلی به عنوان مربی تیم را همراهی می کند.

جوانان منتخب بر بام آرارات

شیرازی
«هــیــاهــوی بسیار بــرای هیچ» شاید بتواند
عنوانی خالصه درباره حال و هوا و خوشحالی
و البته ناامیدی برای تیم داری استان در لیگ
دسته یک فوتبال کشور باشد؛ البته اگر از
تقالی این روزها برای داشتن تیمی در لیگ
دسته  2فوتبال کشور فاکتور بگیریم و بی
خیال لیگ دسته  3کشور شویم.
اگــر کمی با ارفــاق نمره دهیم ،هیچ نبوده
است ،حداقل فایده اش تالش برای رویدادی
بزرگ بوده که شاید اگر هماهنگی ها و اعتماد
به خــودی ها بیشتر بــود و به غیر خــودی ها
محتاطانه تر ،شاید پایان داستان شلوغ و به
ظاهر پیچیده لیگ دسته یک فوتبال کشور به
نفع استان ما تمام می شد.
البته شاید این اتفاق و این نشدن الزم بود تا
ببینیم مازندرانی ها چگونه پای تیم متعلق
به خودشان می ایستند« ،خونه به خونه»
برای شان حکم فرزند ورزشی استان شان را
داشت و با چنگ و دندان آن را حفظ کردند،
فرزندی که بحق هم سهم خودشان بود ،آن را
از لیگ دسته  ،3یکدل و متحد باال کشیدند و
با وجود پیگیری های بسیار پای سهمیه شان
ماندند.
ایــن اتفاق انگار بــرای همه ما درس بــود که
ورزش چه موضوع پراهمیتی در تمام کشور
است اما برای ما!...
ایـــن روزهــــا فــوتــبــالــی هــا ســـراغ خــانــه اول
شان(لیگ دسته  )۲رفته انــد ،خانه ای که
همان اول هم پیگیری برای آن بود که به لیگ
دسته یک رسید ،هر چند آن قــدر دیــر شده
اســت که بــاز هم با امــا و اگــر لیگ دسته یک

همراه است ولی این روزهــا صحبت از خرید
امتیاز برای لیگ دسته  2فوتبال کشور است.
رئــیــس هــیــئــت فــوتــبــال خـــراســـان شمالی
اطالعات دیگری در این باره نمی دهد ،شاید
هم اطالعات دیگری فع ً
ال وجود ندارد ،او فقط
از پیگیری جدی برای خرید امتیاز لیگ دسته
 2فوتبال کشور خبر می دهد؛ جدی را که می
گوید کمی مکث می کند و می افزاید :پیگیری
برای لیگ دسته یک فوتبال کشور البته در
حدی جدی بود که هنوز قبول نشدنش سخت
است؛ بارها این امتیاز به دروازه استان رسید
و برگشت.
«حسین جــعــفــرزاده» البته از پیگیری های
استاندار خراسان شمالی و همراهی مدیرکل
ورزش و جوانان استان برای دریافت این امتیاز
در استان می گوید ولی نتیجه آن اتفاق شد
جلسه ای در وزارت ورزش و جوانان و شکایتی
که از مالک باشگاه خونه به خونه صورت گرفت
و البته رأیی که در نهایت به نفع مازندرانی ها
صادر شد.
او بیان می کند 40 :روز برای گرفتن امتیازی
دیگر در لیگ دسته یک فوتبال کشور فرصت
طالیی بود که به خاطر وعده مالک خونه به
خونه از دست رفت و  2روز پیش نیز این تیم
به نام «رایکا» به مربیگری مهران نجفی ،بازی
هــای خــود را بــا تــســاوی در لیگ دسته یک
فوتبال آغاز کرد.
او دربــاره لیگ دسته  2فوتبال کشور هم که
از همان ابتدا نامه به فدراسیون بر اساس
همین لیگ ارسال شده بود ،یادآور می شود:
تا اواسط شهریور فرصت داریم امتیاز حضور
در این لیگ را دریافت کنیم و در حال پیگیری
این موضوع هستیم.

تا اواسط
شهریور
فرصت داریم
امتیاز حضور
در لیگ دسته
۲را دریافت
کنیم و در
حال پیگیری
این موضوع
هستیم

جــعــفــرزاده بــیــان مــی کــنــد :مــا امسال
نماینده ای هم در لیگ دسته  3فوتبال
کشور داریم که این تیم متعلق به آشخانه
است به نام «ســرخ پوشان آشخانه» که
می خواهد به نام «انتظار» در مسابقات
حضور پیدا کند و از آن جایی که مانه و
سملقان هیچ زمین استانداردی برای
بــرگــزاری ایــن مسابقات ن ــدارد رقابت
هــا در بجنورد بــرگــزار خــواهــد شــد که
برای مبلغ ورودی این لیگ ،استاندار و
مدیرکل ورزش و جوانان حمایت کردند
تا تیم با خیال راحت تر به تمرین هایش
بــپــردازد ولــی بــرای حضور هر چه بهتر
این تیم در لیگ دسته  3کشور جلسات
مختلفی در هیئت فوتبال برگزار شده و
برگزار خواهد شد.
اتفاق های فوتبالی البته به همین جا ختم
نمی شود ،رایزنی با گزینه های حاضر در
لیگ دسته  2فوتسال استان هم ادامــه
دارد ،امتیاز لیگ دسته 2فوتسال به استان
سپرده شده است و رایزنی با  4گزینه برای
تیم داری ادامه دارد.
جعفرزاده در این بــاره توضیح می دهد:
منتظر پــروپــوزال متقاضیان هستیم تا
بتوانیم ایــن مسابقات را که بهمن آغاز
خواهد شد با فکر و قدرت بهتر پیش ببریم.
او دربـــاره «ن ــادر دســت نــشــان» سرمربی
تیمی که قرار بود برای استان مان در لیگ
دسته یک فوتبال کشور به میدان برود و
وضعیت فعلی اش می گوید :فع ً
ال به این
مربی دسترسی نداریم ولی اگر امتیاز لیگ
دسته  2فوتبال مهیا شود او را کنارمان
نخواهیم داشت.

گروه ورزش – اعضای تیم منتخب جوانان هیئت
کوهنوردی خراسان شمالی بر فراز قله 5137
متری آرارات ترکیه ایستادند.مسئول روابــط
عمومی هیئت کوهنوردی استان به خبرنگار ما
گفت :اعضای تیم منتخب جوانان کوهنوردی
استان به سرپرستی وحید یزدانی و به مربیگری
امــان ا ...بهنیا راهــی آرارات و موفق شدند به
این قله صعود کنند.امین فیروزه افــزود :شایان
شادیان ،یونس مهرور ،بهنام زارعی ،محسن علیپور ،رضا محمدی مقدم و محمود ولی زاده  6کوهنورد
صعود کننده به این قله بودند.

خبر ویژه

احسان کمالی

«کیمر» قهرمان قهرمانان شد
«آی تاغان» و «سامیار» قهرمان شدند
سه اسب از خراسان شمالی مقام آوران جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن شدند که در این
بین« ،کیمر» قهرمان قهرمانان شد .به گزارش خبرنگار ما  120اسب در جشنواره زیبایی اسب
اصیل ترکمن به میزبانی تهران با یکدیگر رقابت کردند که  8اسب از باشگاه «کیمر» و «کارگران»
بجنورد در این مسابقات حضور داشتند.همچنین در پایان این رقابت «کیمر» با مالکیت «حکمت
شیردل» قهرمان دور سیلمی های باالی  7سال و در دور چمپیون ،قهرمان قهرمانان ایران در
رقابت با تمام سیلمی های حاضر در مسابقه شد و «سامیار» با مالکیت «احسان صحرایی» در دور
اسب های دو سال اول و در دور چمپیون سوم شد.اسب «آی تاغان» با مالکیت «سهیل کیان نیا»
در دور اسب های یک ساله قهرمان و در دور چمپیون سوم شد.داوری این جشنواره کشوری را
 3داور از کشورهای آلمان ،روسیه و چک بر عهده داشتند.

همشهری گرامی به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه اطالع رسانی به منظور سهولت در داد وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره محتوای آگهی ندارد
لطف ًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .
فروش یک قطعه باغ
باال تر از مهنان معروف
به کالته عرب دارای
خانه ویالیی واستخر
و آب چشمه درختان
میوه و قطره ای
091518700۳۴
براتی

رهن واجاره:
آپارتمان واقع در
بلوار فلسطین
کوچه انرژی

پالک۴/2طبقه
اول 1۳0متر سه
خواب آسانسور
کولر گازی کاغذ
دیواری رهن
50م اجاره 1.2م

09216029701
فروشی یک قطعه باغ
 1500متری دارای

سند مادر واقع در جاده
سالمت بش قارداش
به فروش میرسد .

09۳0۳058900

مغازه سر قفلی
 12متر مربع درب
کرکره برقی خیابان
منصور حصاری
بفروش میرسد

مشاورین امالک
پاسارگاد نوین.
خریدوفروش،رهن
واجاره،باغ
وویال،مشارکت
در ساخت وساز.
خیابان قیام جنوبی
نبش قیام 8کوچه
بهاره
058۳2287981
09120۳۴1290
09۳01۴8۳6۳۳
امالک خراسان
شمالی خرید فروش،
رهن اجاره شهرک
شاهد نبش شاهد 21
091518۴۳565
0915۳8۴۳565
مدیریت مسعود
ایمانی
فروشی باغ انگوروبادام
بعد از نوده حاشیه

جاده۴هزارمتر متری

20هزار تومان معاوضه
با آپارتمان یا ویالی
یاماشین میشود

091558۴5۴79

مغازه بین گارگر
18متر سر قفلی
فروشی تماس
09157950157

یک قطعه زمین
باغی به مساحت
 1000متر کنار
جاده اصلی
مطرانلو با فنس
و نهال سیب ۳
ساله نزدیک
روستا بفروش
میرسد متری
 80هزار تومان
09919759571
جعفر

متفرقه
گچبری پیش
ساخته فروش و
نصب انواع گچبری
پیش ساخته شامل
دور المپی  ،ابزار
سقفی و گلویی
،اپن و ستون در
طرحهای متنوع
گچکاری گچبری
پیش ساخته
ودستی،نقاشی
ساختمان،کاغذ
دیواری شومینه
و انواع کفپوش
اپوکسی فروش
انواع کاغذ و پوستر
دیواری همراه
0915۳8۴07۴8
مومنی
گچبری پاسارگاد
بجنورد

آب بندی استخر

نمایندگی مجاز

شنا جکوزی پرورش

بوتان پکیج

 ،پشت بام انبار،

-تعمیر همراه

ماهی و کشاورزی

آبگرمکن نصب

نمای ساختمان با

091558۴11۳0

نانو 100تضمینی

091588711۳0

تکنولوژی بر پایه

دفتر

با ضمانت محصول

امیریه شمالی

جلبک ،ضد خزه

حسینیه حاج

کشور اسپانیا ضد

خ نامجو جنب

ضد قارچ ،آنتی

حجت

باکتریال مقاومت
باال وعمر مفید

جواد پورعلی

مهندس  ،یزدانی

091598۴5026
09919967۴85

سنگ کاری
وکاشی کاری ترکانلو
09159876028

اجرای فنس و سیم
خاردار ( ساده
و حلقوی ) در

سریعترین زمان

ممکن با دستگاه

مخصوص صدیقی

0915186۴5۳9
خدمات
ساختمانی
کوروش  .رفع نم
رطوبت وتعمیرات
کف سرویس
بهداشتی با نسل
جدید عایق
های :رطوبتی
,حرارتی,صوتی
نانو محصول
کشور اسپانیا.
جهت آب بندی
نمودن انواع

کناف ایران

فروش مصالح سقف
کاذب کناف به
قیمت درب کارخانه
در تنها عاملیت
فروش خراسان
شمالی
-058

۳2۴11115
-18

انواع سیمانکاری
آستر،رویه تگرگی
در طرح واندازه
مختلف رنگی
سیمانکاری
دور باغات
وخرده کاربنایی
091598۴5026
استاد کارمحمد

نماینده کتاب های
هوشمند مدارس
ومهدها دربجنورد
09۳0026۳797
نمایندگی
انحصاری چسب
سنگ OXYTOP
لهستان در ایران
فروش عمده
09۳58660505

خودرو
فروش خودرو
پراید مدل 96
بیرنگ بیمه 8ماه
کارکرد 80000
09۳98526195

به تعداد10
دستگاه وانت
آریسان جهت
کار در شرکت
پیمانکاری زیر
نظر شرکت توزیع
برق نیازمندیم.
اجاره ماهیانه 1.5م
0915۳8679۴0
فروش پیکان مدل
 81انژکتور دوگانه
فنی عالی تازه
تعمیر اساسی شده
یک گلگیرعقب
سالم بیمه تا برج
 10بازدید بجنورد
بعد از پل منطقه
قابل معاوضه با
موتور بیکالج
قیمت  9م تومان
09155896788

