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داخل گود

فوتبال استان لنگ حمایت مسئوالن استانی

لیگ، 2امسالهمرخنشاننداد
سید حسین حسینی -حضور استان در لیگ 2فوتبال
کشورداستانیاستکهازچندسالقبلمطرحاست،
یعنی از زمانی که قرار شد فدراسیون یک امتیاز لیگ
 2به استان هبه کند ولی طی این چند سال تالش
های انجام شده هیچ گاه در این زمینه به نتیجه
نرسیده است.
در بیشتر این سال ها مهم ترین مشکلی که در این
زمینه از آن نام برده می شد ،نه مسائل مالی بلکه
همراهی نکردن مسئوالن ورزشی و سیاسی استان
برای محقق شدن این امر بود ،مسئله ای که گویا
امسال هم در به نتیجه نرسیدن موضوع بی تاثیر نبوده
است .در سال  96و در جریان مجمع انتخاب رئیس
هیئت فوتبال استان هم وقتی هر  3کاندیدای حاضر
از عزم جدی خود برای به سرانجام رسیدن حضور
نماینده استان در لیگ  2سخن گفتند و به ویژه با
توجه به افتتاح زمین چمن ورزشگاه  15هزار نفری
غدیر ،امیدها در این خصوص کمی پررنگ تر شد ولی
گویا با وجود این شرایط ،لیگ 2باز هم قصد رخ نمایی
در خراسان جنوبی ندارد.
به گزارش خبرنگار ما این در حالی است که خراسان
جنوبی جزو معدود استان هایی است که در لیگ یک و
لیگ  2هیچ نماینده ای ندارد و در لیگ  3هم طی این
سال ها یا نماینده ای نداشته ایم یا همراه با مشکالت
فراوان بوده است.

• •مشکل هماهنگی

رئیس هیئت فوتبال استان اما حضور حامی مالی را
در سال  96خیلی جدی عنوان می کند و می گوید:

حامی مالی در ابتدا عالقه داشت تا برای حضور در
لیگ یک سرمایه گذاری کند که ما با توجه به شرایط
استان پیشنهاد لیگ  2یا مرحله دوم لیگ  3را مطرح
کردیم .بعد از صحبت هایی که با حامی مالی ،معاونت
سیاسی امنیتی استانداری و مدیر کل ورزش و
جوانان استان داشتیم ،مقرر شد با توجه به شرایط
موجود در مرحله دوم لیگ  3حضور داشته باشیم.
«حسین قهوه چی» با بیان این که امتیاز هبه شده
لیگ  2از سوی فدراسیون همچنان محفوظ است،
می افزاید :اگر این مسئله یعنی حضور در مرحله
دوم لیگ  3اتفاق بیفتد امسال  2نماینده در لیگ
خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که چه عاملی باعث شد که
با وجود قول های مطرح شده حضور در لیگ  2مانند
سال های قبل منتفی شود ،خاطرنشان می کند :از
سوی حامی مالی مشکلی وجود نداشت ،ولی محقق
شدن این مسئله احتیاج به یکسری هماهنگی های
استانی داشت ،در جلسه ای که با معاونت سیاسی
امنیتی استانداری داشتیم ،مقرر شد جلسه ای با
نیروهای نظامی و انتظامی استان برگزار شود تا
بتوانیم از ظرفیت های این نیروها کمک بگیریم که
این جلسه به علت مشغله های مسئوالن از جمله
برنامه های هفته دولت برگزار نشد.
وی ادامه می دهد :به علت این مشکالت در موعد
مقرر نتوانستیم آمادگی الزم را پیدا کنیم چون 28
مرداد ماه زمان قرعه کشی مسابقات لیگ  2بود.
چه تضمینی وجود دارد که این اتفاق در سال آینده
هم تکرار نشود؟

اسفدن ،میزبان سومین جشنواره
بازی های بومی و محلی شرق کشور

• •نماینده لیگ 3

رئیس هیئت فوتبال در این خصوص می گوید :همه
تالش خود را در این زمینه به کار می بریم« ،برات زاده»
نایب رئیس هیئت هم به شدت پیگیر این قضیه است و
برای امسال هم 6تا 7بار هماهنگی های الزم را انجام
داد ولی به علت مشغله مسئوالن استان این امر محقق
نشدیعنیازجانبهیئتوحامیمالیمشکلیدراین
زمینه وجود نداشت.

• •از پایین شروع می کنیم

وی در پاسخ به این سوال که چرا پیشنهاد حامی مالی

در مورد لیگ یک پذیرفته نشد ،می گوید :این مسئله
به دلیل مسائل فنی نیست چون بازیکنان ارزشمندی
داریم ولی شرایط کلی فوتبال ما به گونه ای است
که این آمادگی وجود ندارد .اگر به یک باره از لیگ
یک شروع کنیم یک هزینه چند میلیاردی انجام و به
سرعت همه چیز تمام می شود ،هدف هیئت فوتبال
این است که از پایین شروع کنیم و تیم های ما به این
توانایی برسند که از لیگ  3شروع و با اتکا به قدرت
خود به مراحل بعدی صعود کنند که این رشد فوتبال
استان را هم به دنبال دارد.

نتایج اولین روز مسابقات فوتبال
جوانان استان

قهرمانی دختران فوتبالیست استان در
رقابت های منطقه ای

نتایج روز سوم مسابقات هندبال جوانان
کشور در قاین

حسینی-مسابقات فوتبال جوانان استان با انجام  3دیدار آغاز
شد.
به گزارش خبرنگار ما در پایان رقابت های انجام شده ،پیشگامان
 3بر یک در برابر پیروزی به برتری رسید ،توفان سرایان  4بر یک
نوین نوفرست را شکست داد و ایرانجوان  2بر یک سرخ پوشان را
مغلوب کرد.
رقابت های فوتبال جوانان استان با حضور  5تیم در زمین چمن
مصنوعی خاتم االنبیاء (ص) بیرجند در حال برگزاری است.

تیم فوتبال دختران زیر  15سال استان عنوان قهرمانی مسابقات
منطقه ای را کسب کرد .دبیر هیئت فوتبال استان گفت :دختران
فوتبالیست استان با درخشش در مسابقات منطقه ای جواز حضور
در رقابت های نهایی و انتخابی تیم ملی که اواخر مهر ماه برگزار
می شود را کسب کردند.
به گفته «فریبا خواجوی» ،نماینده استان در رقابت های منطقه
ای با نمایندگانی از شهرهای زاهدان ،مشهد ،کرمان ،سیرجان،
رفسنجان و یزد هم گروه بود.

سومین روز مسابقات هندبال جوانان کشور در قاین با  9بازی
پیگیری شد.
به گزارش خراسان جنوبی ،هیئت هندبال قم  30بر  25بستنی
قدس خوزستان را از پیش رو برداشت و نفت و گاز گچساران
34بر 35مقابل مهدی شهر شکست خورد .پیشگامان یزد هم با
نتیجه 25بر  21بیمه ایرانشهر را شکست داد ،فراز بام دهدشت
 34بر  20طالی سرخ قاینات را برد ،کات شاهرود 27بر22
مقابل گرگان و مرودشت 32بر 26مقابل قزوین به پیروزی دست

«قهوه چی» درباره نماینده استان در لیگ  3و مسائل
پیش آمده هم عنوان می کند :با توجه به این که فقط
 2باشگاه پیشگامان و شهرداری بیرجند برای حضور
در این رقابت ها اعالم آمادگی کردند ،مقرر شد که
یک دیدار رفت و برگشت بین این دو تیم انجام شود.
وی ادامه می دهد :در دیدار رفت که میزبان
شهرداری بود به علت حضور نداشتن نیروی انتظامی
بازی برگزار نشد و در بازی برگشت هم  2تیم به
نتیجه مساوی یک بر یک رسیدند که بعد از این قضیه
باشگاه پیشگامان نسبت به یک بازیکن شهرداری
اعتراض کرد .در نتیجه در جلسه کمیته انضباطی
که نمایندگان  2تیم و اداره کل ورزش و جوانان هم
حضور داشتند ،این کمیته نتیجه هر  2دیدار را  3بر
صفر به سود پیشگامان تعیین کرد.
به گفته وی بعد از این قضیه باشگاه شهرداری هم
اعتراض کرد ولی به علت نبود مدارک مستند در رای
تغییری به وجود نیامد.
وی با اشاره به لزوم حضور نماینده استان تا آخرین
مراحل مسابقات می افزاید :تضمین های الزم را
در این خصوص گرفته ایم ،ضمن این که فدراسیون
هم تیم هایی که تا پایان مسابقات حضور ندارند را
با جریمه سنگین مواجه می کند ،البته پیشگامان
شرایط خوبی دارد که به امید خدا چنین شرایطی
برای آن به وجود نخواهد آمد.
وی خاطرنشان می کند :هیئت فوتبال هم در حد
امکانات خود هر کمکی که بتواند برای حضور بهتر
نماینده استان در لیگ انجام خواهد داد.

یافتند ،همچنین طالی سرخ قاین39بر32مراغه را شکست
داد ،تبریز 24بر20فردوس را از پیش رو برداشت و تیم سپاهان
اصفهان 27بر 21مقابل قم پیروز شد.

فوتبال دستی معلوالن وجانبازان
فعال می شود

رشته فوتبال دستی معلوالن و جانبازان راه اندازی می شود.
«الجوردی» رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن بیرجند
به خبرنگار ما گفت :برای اولین بار قرار است رشته فوتبال دستی
معلوالن و جانبازان راه اندازی شود تا پس از تمرین ،ورزشکاران
این رشته بتوانند در مسابقات کشوری شرکت کنند.

سومین جشنواره بازی های بومی و محلی شرق
کشور در اسفدن قاین برگزار می شود.
به گزارش خراسان جنوبی ،در جشنواره بازی های
بومی ومحلی شرق کشور ورزشکارانی از استان
های خراسان ،سیستان و بلوچستان ،کرمان،
سمنان و یزد حضور خواهند داشت.
این رقابت ها طی روزهای  24و  25شهریور ماه در
شهر اسفدن قاین برگزار می شود.

لغو اعزام تیم جانبازان ومعلوالن به
مسابقات شنای کشور
حسین قربانی – اعزام تیم شنای جانبازان
ومعلوالن برای شرکت در مسابقات کشوری لغو
شد.
به گزارش خراسان جنوبی ،از مدتی پیش جانبازان
و معلوالن بیرجند که در رشته ورزشی شنا فعالیت
می کنند به دلیل در اختیار نداشتن استخر شنا
نتوانستند به تمرین های خود با هدف کسب
آمادگی برای حضور در مسابقات کشوری شنای
جانبازان و معلوالن ادامه دهند و این امر مشکالتی
را برای اعضای تیم شنای جانبازان و معلوالن استان
به وجود آورد.
«عجمی نژاد» معاون ورزشی اداره کل ورزش
و جوانان استان چندی پیش در حاشیه افتتاح
خانه کشتی استان در سالن ورزشی شهید کوشه
ای بیرجند از رفع این مشکل خبر داد وگفت:
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن
استان تاکنون درخواستی مبنی بر نیاز ورزشکاران
هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن استان برای
استفاده از استخر شنا به اداره کل ارائه نکرده با این
وجود امکان استفاده ورزشکاران جانباز و معلول از
استخرهای شنا فراهم شده است.
رئیس هیئت شنای استان هم با بیان این که این
مشکل از قبل به ویژه در بیرجند وجود دارد وتاکنون
رفع نشده است از ما خواست برای کسب اطالعات
بیشتر در این زمینه با رئیس هیئت ورزش های
جانبازان ومعلوالن بیرجند تماس بگیریم.
«الجوردی» رئیس هیئت ورزش های جانبازان
و معلوالن استان با اعالم این که تاکنون امکان
استفاده ورزشکاران این هیئت از استخر فراهم
نشده است ،گفت :به دلیل این که به موقع اداره کل
ورزش وجوانان استان برای رفع این مشکل اقدامی
نکرد و ورزشکاران جانباز و معلول نتوانستند
تمرین کنند اعزام تیم شنای جانبازان و معلوالن به
مسابقات کشوری لغو شد.

