ورزش
روی خط ورزش

فردا؛ هفته نهم رقابت های
فوتسال استان
زهرایی – هفته نهم رقابت های فوتسال لیگ دسته
اول استان با انجام  3دیدار از فردا پیگیری می شود .
به گزارش «خراسان جنوبی» مسئول کمیته فوتسال
استان گفت  :در هفته نهم رقابت های فوتسال تیم
«شهید صحتی قاین» در طبس به مصاف «طالی کویر
طبس» می رود و تیم «کاوش بتن فردوس» در بشرویه
مقابل «دانشگاه علمی کاربردی » این شهر قرار می
گیرد و «خانه کارگر طبس» نیز میهمان «مجموعه
آموزشی مفید فردوس» خواهد شد ،تیم «مرزبانی
محمد رسول ا ...بیرجند» نیز این هفته در استراحت
است.بهگفته«علیانی»تمامایندیدارها 29بهمنماه
جاری برگزار می شود.

رقابت های دوستانه بانوان
والیبالیست در خور
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«نجمهخدمتی»مسافرهندوستان
قربانی -اولین دوره مسابقات تیراندازی جام
جهانی در سال  ۲۰۱۷در هندوستان برگزار می
شودو«نجمهخدمتی»ورزشکارالمپیکیوپرافتخار
خراسان جنوبی نیز در این رقابت ها حضورخواهد
داشت.
بر اساس گزارش فدراسیون تیراندازی کشورمان
این رقابت ها از  4اسفند به مدت  10روز در کشور
هندوستان برگزار خواهد شد
بنا بر اعالم فدراسیون تیراندازی ترکیب تیم ایران
را در رقابت های جهانی هند  8تیرانداز تشکیل می
دهند که «نجمه خدمتی» « ،الهه احمدی»« ،حسین
باقری» و «پوریا نوروزیان» در تفنگ و «گلنوش
سبقت الهی»« ،الهام هریجانی»« ،محمد احمدی»
و «وحید گل خندان» در تپانچه هستند
رقابت های تیراندازی جام جهانی هندوستان در
رشته های تفنگ بادی آقایان و بانوان ،سه وضعیت
آقایان و بانوان ،درازکش آقایان و همچنین در
تپانچه  10متر آقایان و بانوان 50 ،متر تپانچه
آقایان و  25متر تپانچه بانوان خواهد بود.
بر اساس این گزارش رقابت های جام جهانی
تیراندازی از  ۴تا  ۱۴اسفند ماه سال جاری در
کشور هندوستان برگزار می شود.

در ادامه این گزارش ابراهیم اینانلو ،سرمربی
تیم ملی تفنگ کشورمان در خصوص شرایط
تیراندازان پیش از مسابقات جهانی هند اظهار
داشت :شرایط اردو مناسب است و ورزشکاران
اعزامی با هدف کسب مدال به مسابقات جهانی

رقابت های والیبال بانوان در فردوس با حضور  7تیم
در حال برگزاری است  .به گزارش «خراسان جنوبی»
این رقابت ها از  24بهمن ماه جاری آغاز شد و امروز
با  3دیدار پیگیری می شود  .بر اساس این گزارش
امروز «اسالمیه» به مصاف «دانشگاه آزاد» می رود و
در دیدار بعدی «شاهین» مقابل «هالل احمر» قرار
می گیرد و در دیدار سوم دو تیم «باغستان» و «فجر»
به مصاف یکدیگر می روند .بر اساس این گزارش این
رقابت ها در سالن شهید فخار جوان (استادیوم شهید
درخشان) شهرستان برگزار می شود.

بانوان قهرمان دارت استان
مسابقات دارت جام فجر بانوان استان با معرفی
برترین ها به پایان رسید .
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس هیئت انجمن
های ورزشی استان گفت :در رقابت های دارت
جام فجر بانوان استان که به همت انجمن دارت
استان و همکاری اداره ورزش و جوانان بیرجند در
بیرجند برگزار شد ،به ترتیب «طیبه تقوی» « ،سمیه
طوقی» و « طاهره غالمی» مقام های اول تا سوم را به
دست آوردند .به گفته «علیزاده» مسئولیت برگزاری
وداوری مسابقات دارت را «زهره صایبی» مسئول
انجمن دارت استان و «مریم نژاد» و «صفاریان» بر
عهده داشتند.

داور طبسی امروز رقابت لیگ برتر را
سوت می زند

دولت خیران ورزش یار را حمایت می کند
دولت در حد توان خیران ورزش یار را حمایت
می کند .
مدیر کل ورزش و جوانان استان روز گذشته در
دیدار با اعضای مجمع خیرین ورزش یار و معاونین
این اداره کل در گود باستانی حاجی آباد با قدردانی
از زحمات خیر ورزش یار در توسعه زیر ساخت های
ورزشی  ،گفت  :توسعه زیرساخت های ورزشی
به صورت داوطلبانه آن هم در ورزش زورخانه
ای که با الگو برداری از سیره امام علی(ع) می
باشد ،می تواند به ترویج فرهنگ و منش ورزش
پهلوانی در جامعه کمک شایان توجهی کند که
نتیجه آن پرورش ورزشکاران با اخالق و سالم در
جامعه است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان
استان«محمداسماعیل افضل پور» با بیان اینکه
دولت به تنهایی قادر به ساخت و تکمیل همه طرح

برترین های  2رقابت در سرایان

 7تیم در رقابت های والیبال
بانوان فردوس

هندوستان میروند .وی ادامه داد :در رشته تفنگ
 ۴ورزشکار با ترکیب الهه احمدی ،نجمه خدمتی،
حسین باقری و پوریا نوروزیان حضور دارند که در
رشتههای تفنگ بادی و سه وضعیت و خفیف برای
کشورمان تیر میزنند.

اینانلو افزود :یک رشته دیگری به نام میکس هم
اضافه شده که در تقویم جهانی ثبت شده است و
جای رشته درازکش را گرفته است.
سرمربی تیم ملی تفنگ ایران در ادامه صحبت
هایش در پاسخ به این سوال که وضعیت اردو ها چه
طور است گفت :یکسری مشکالت از جمله تغذیه،
خوابگا هها و همچنین تجهیزات ،برطرف شده و
شرایط مناسب به وجود آمده است.
سرمربی تفنگ ایران درخاتمه اضافه کرد :با وجود
 ۴۰۹ورزشکار از  ۴۵کشور جهان در مسابقات
جهانی هندوستان ،ورزشکاران کشورمان با هدف
کسب مدال و افتخار آفرینی برای میهن عزیزمان به
این رقابتها اعزام میشوند.
بر اساس این گزارش فریبا محمدیان ،معاون امور
بانوان وزارت ورزش و جوانان در فاصله  ۸روز به
اعزام تیم ملی تیراندازی به رقابتهای جهانی هند
با حضور در محل تمرین ورزشکاران تیر اندازی در
جریان روند آماده سازی و فعالیت آنان قرار گرفت.
محمدیان در این دیدار با کادر فنی و اعضای تیم
ملی در خصوص شرایط اردو ( وضعیت خوابگاه ها،
تغذیه و بدن سازی) گفتوگو کرد و قول مساعدت
برای بر طرف شدن تمام مشکالت را داد.

داخل گود

مدیرکل ورزش و جوانان در جمع باستانی کاران حاجی آباد بیرجند :

رحمان  -رقابت های دوستانه والیبال بانوان در خور
برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» مسابقات والیبال بانوان
به همت اداره ورزش وجوانان خوسف و با همکاری
کانون گوهرالشریعه در سالن ورزشی باران روستای
خور برگزار شد .بنا بر این گزارش این رقابت ها با
حضور تیم های روستاهای نوغاب و خور برگزار شد و
با برد تیم روستای خور به پایان رسید.

هروی  -مسابقات دارت و تیراندازی ویژه کارکنان
ادارات شهرستان سرایان با معرفی برترین ها به پایان
رسید  .به گزارش «خراسان جنوبی» مسئول ورزش
وجوانان شهرستان سرایان گفت :در مسابقات دارت
به ترتیب«علی خیاط» از فرمانداری سرایان اول
شد«،صفایی» از مدیریت جهاد کشاورزی و «کاظم
نوری» از شهرداری آیسک هم مقام های دوم و سوم را
به خود اختصاص دادند و «علی رمضانی» از شهرداری
سرایان کاپ اخالق را گرفت.
«عابدینی» افزود  :در رقابت های تیراندازی نیز
«کاظم نوری» از شهرداری آیسک «،علی رمضانی» از
شهرداری سرایان و «صفایی» از جهاد کشاورزی این
شهرستان اول تا سوم شدند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

های نیمه تمام ورزشی نیست افزود :حضور خیران
و حامیان ورزش و بخش خصوصی می تواند در
توسعه ورزش بخصوص تکمیل پروژه های نیمه
تمام موثر باشد.
وی عنوان کرد :از افراد خیری که قصد فعالیت برای
تکمیل طرح های ورزشی را داشته باشند ،دولت
حمایت های الزم را انجام می دهد که بخشی از این
حمایت ها در قالب ارایه تسهیالت مالی با شرایط
مناسب خواهد بود.
بر اساس این گزارش به همت و مشارکت حسن
امیرآبادی ،خیر ورزش یار  ،عالوه بر ساخت گود
باستانی حاجی آباد ،گود باستانی و سالن ورزشی
امیر آباد نیز در حال اجرا بوده و تاکنون مبلغ 250
میلیون تومان برای آن هزینه شده و بیش از 40
درصد پیشرفت فیزیکی دارد .در پایان مراسم از این
خیر ورزش یار قدردانی شد.

داور جوان طبسی رقابت لیگ برتر امید های کشور را
امروز قضاوت می کند .
به گزارش «خراسان جنوبی» «مجتبی بی طرف» داور
جوان طبسی امروز دربی اصفهان بین تیم های «ذوب
آهن » و «سپاهان » از سری رقابت های لیگ برتر امید
های کشور را داوری می کند.

شناگران ماهر کارگر استان

 68سال پا بر رکاب دوچرخه
حقانی –  68سال است تمام کارهای روزمره
اش را با دوچرخه انجام می دهد 80 ،سال دارد
و با این سن و سال هر روز برای اقامه نماز از مزرعه
شاهیک تا مسجد جامع را رکاب می زند و تاکید
دارد تا وقتی توان رکاب زدن داشته باشد دست از
دوچرخه سواری بر نخواهد داشت.
«غالمحسین مرتضی پور» ،مرد  80ساله قاینی
است که نشاط و شادابی و سرزندگی اش را مدیون
ورزش است.
آن طور که تعریف می کند :در  12سالگی ،زمانی
که در باغستان شاهیک قاین زندگی می کرد
پدرش برای تشویق او به فراگیری و حضور در
کالس های قرآنی دوچرخه ای را به او هدیه داد
و او هر روز برای شرکت در کالس های قرآنی 2

کیلومتر فاصله از محل سکونت تا مرکز شهر را
رکاب می زد .
می گوید :از آن زمان تاکنون هرگز دوچرخه را کنار
نگذاشته ام و برای همه کارها و اقامه نماز از مزرعه
شاهیک تا مسجد جامع را رکاب می زنم.
او که سالمت  ،شادابی  ،نشاط روحی و جسمی
خود را در دوچرخه سواری که بهترین ورزش برای
سالمندان است می داند ،ادامه می دهد  :از جوانان
و همه افرادی که برای کوتاهترین مسیر از خودرو
استفاده می کنند می خواهم با دوچرخه سواری و
یا پیاده روی سالمت خود را تضمین کنند.
او به این نکته نیز تاکید می کند که تا زنده هستم
و توان رکاب زدن داشته باشم دست از دوچرخه
سواری بر نخواهم داشت.

مسابقات شنا ویژه کارکنان دستگاه های تابعه وزارت
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در استان برگزار و برترین
ها معرفی شدند .
به «گزارش خراسان جنوبی» رئیس هیئت ورزش
های کارگری استان گفت :مسابقات شنای  50متر
با حضور  14نفر از کارکنان دستگاه های تابعه وزارت
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در استان در استخر
سرپوشیده کوثر بیرجند برگزار شد.
به گفته «علیزاده» در این رقابت ها «محمد حسین
محمودی» از بیمه سالمت « ،حسین سبزه کار» از
تامین اجتماعی و «جلیل شاعرزاده » از بانک رفاه به
مقام های اول تا سوم دست یافتند و در پایان به نفرات
برتر جوایزی اهدا شد.

 42گل در رقابت های
فوتسال دهیاری های بخش
مرکزی طبس

رقابت های طناب کشی
در دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند

در شش دیدار برگزار شده از هفته دوم
رقابتهایفوتسالجامفجردهیاریهای
بخش مرکزی طبس 42 ،بار توپ از
خط دروازه ها گذشت.
به گزارش «خراسان جنوبی» در
اولین دیدار این هفته تیم«عنایتیه»
نتیجه را  2بر 6به تیم «دهنو» واگذار
کرد و «دشتغران» با  12گل منتخب
«بخشداری مرکزی» را بدرقه کرد
در دیگر دیدارها نیز تیم «روستای
حلوان»  8بر صفر «جوانان روستای خرو» را از پیش رو برداشت و «تشکانان»
 6بر « 1فهالنج» را شکست داد .در دو دیدار دیگر این هفته هم «محمد آباد»
و «کریت» ،مدعیان این دوره از مسابقات به تساوی  2بر  2دست یافتند و
«جوخواه»  2بر « 1اصفهک» را شکست داد.

رقابت های طناب کشی در دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» به همت
تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند و با همکاری انجمن طناب
کشی هیئت انجمن های ورزشی
استان مسابقات طناب کشی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
باحضور  ۴۸ورزشکار برگزار شد.
بنابر این گزارش در پایان این رقابتها
تیم «اتاق عمل» قهرمان شد و تیم های «پوریای ولی» و «پرستاری» مقام های
دوم وسوم را به دست آوردند وتیم «مری» قهرمان اخالق شد.
مسئولیت برگزاری و داوری مسابقات را «حمید دستجردی» و «علیرضا
محمدزاده» برعهده داشتند.

رقابت دو ومیدانی در قاین
حقانی –به مناسبت گرامی داشت سالگرد پیروزی
نظام مقدس اسالمی یک دوره مسابقه دو و میدانی به
مسافت 3هزار مترمربع بین نیروهای مسلح نظامی و
انتظامی شهرستان قاینات برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این مسابقه که توسط
تربیتبدنیناحیهمقاومتبسیجسپاهپاسدارانقاین
برگزار شد دونده ها مسافت سایت ارتش تا گلزار
شهداءروستایاکبریهراپیمودندکهدرنهایت«مهدی
یوسفی»و «حسین رضایی نژاد»اول و دوم شدند و به
 22نفر از دیگر شرکت کنندگان لوح و هدایایی
اهدا شد.
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