روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

روی خط ورزش

قهرمانی در یک رقابت بین المللی
حسینی-کاراته کای خراسان جنوبی بر سکوی اول
رقابت های بین المللی کاراته کنترلی جام پایتخت
قرار گرفت .رئیس هیئت کاراته استان گفت« :امیررضا
بهادری» کاراته کای شهر سه قلعه شهرستان سرایان
مدالطالیاینرقابتهاراازآنخودکرد.
به گفته «احمدی پیما» دو کاراته کای باشگاه سه قلعه
شهرستانسرایانبهعنواننمایندهاستاندراینرقابت
که در روزهای پنجشنبه و جمعه در تهران برگزار شد
حضورداشتند.

 2مربیفوتبالدردورهفدراسیون
دومربیفوتبالاستانبهدورهآموزشتکمیلیمدرسان
درکالسهایمربیگریدرجه«سی»آسیادعوتشدند.
به گزارش خبرنگار ما ،در این دوره که توسط کمیته
آموزشفدراسیونفوتبالاز 30مهردرورزشگاهشهید
دستگردی تهران آغاز می شود« ،محمد علی دادگر» و
«حامدعظیمی»ازخراسانجنوبیحضوردارند.

کوهنوردیدانشجویان
همایشکوهنوردیعمومیدانشجویاندانشگاهبیرجند
همزمانباروزتربیتبدنیبرگزارشد.بهگزارشخبرنگار
ما ،این همایش کوهنوردی با عنوان «گلگشت» در دو
بخش جداگانه پسران و دختران و با شرکت جمعی از
دانشجویاندرارتفاعاتباقرانبرگزارشد.

دانشجویاندانشگاهبیرجند
دررقابتفوتسال
مسابقاتفوتسالدانشجویاندانشگاهبیرجندباحضور
 17تیمآغازشد.
بهگزارشخبرنگارما،درپایاندیدارهایانجامشدهدر
روزهایپنجشنبهوجمعهتیممنتظرانچهاربریکزیست
 96راشکستداد،تربیت 95دوبرصفروحدترامغلوب
کرد ،مکانیک  93با نتیجه سه بر دو آریاس را از پیش رو
برداشت،علمدارسهبرصفردربرابرلیورابهبرتریرسید،
جاویدچهاربردومیزانراشکستداد،تاجبانتیجهسهبر
صفردربرابرهنر 96بهپیروزیرسیدودیدارکاغذتربیت
بدنیوابوذربانتیجهیکبریکبهپایانرسید.
در ادامه این دیدارها ستارگان مهندسی ،سه بر دو
پیشگامان را شکست داد ،تربیت بدنی  ،95دو بر صفر
منتظران را مغلوب کرد و تیم وحدت دو بر یک در برابر
زیست96بهبرتریرسید.مسئولیتبرگزاریاینرقابت
هارا«رحمانپور»برعهدهدارد.
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داخل گود

نماینده انجمن ورزش های هوایی کشور مطرح کرد

گرهبرثبتسایتهایپروازیاستان
حسین قربانی – ثبت سایت های ورزش های هوایی
استان و باز شدن این گره نیازمند همکاری مسئوالن
دستگاه های مربوط است تا از این طریق قابلیت و
ظرفیت های بسیار خوب موجود در خراسان جنوبی
در این زمینه شکوفا و اقدامی موثر در راه رونق و
گسترش ورزش های هوایی استان برداشته شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» چند سالی است که
خلبانان استان در قالب باشگاه های ورزش هوایی
در تعدادی از شهرهای خراسان جنوبی فعالیت
می کنند اما نبود سایت ثبت شده در استان سبب
شده است آن ها برای پرواز یا تمرین از سایت پرواز
استان های دیگر استفاده کنند .هر چند اقداماتی
برای رفع این مشکل در سال های گذشته انجام
شده است و آخرین آن حضور نماینده انجمن ورزش
های هوایی کشور در استان برای بررسی وضعیت

سایت های پیشنهادی در شهرستان های بیرجند و
بشرویه از نزدیک بود« .مهدی فیضی» در زمان سفر
به استان به «خراسان جنوبی» گفت :چند مانع در
مسیر ارتقای ورزش های هوایی استان وجود دارد
که با رفع آن می توان شاهد رونق بیش از گذشته
این ورزش ها در خراسان جنوبی بود .او نبود مربی
بومی را که با وضعیت استان به خوبی آشنا باشد
یکی از مشکالت موجود در این زمینه اعالم کرد و
بر برنامه ریزی برای حضور چند نفر از افراد مستعد
مربیگری در دوره های آموزش مقدماتی تاکید کرد.
وی نبود سایت ثبت شده پروازی در خراسان جنوبی
را یکی دیگر از مشکالت موجود در این زمینه بیان و
اظهار کرد :زیرساخت های الزم در این زمینه برای
انجام پروازهای آموزشی ،کوتاه مدت و دایم در
استان وجود ندارد .برای پیگیری آخرین اقدامات

انجام شده در زمینه سایت های پروازی استان با این
مسئول تماس گرفتیم که «فیضی» گفت :در بیرجند
چند سایت وجود دارد که یکی برای انجام پروازهای
آموزشی و کوتاه مدت مناسب است و افراد مبتدی
می توانند از آن جا پرواز کنند .سایت دیگری هم در
این شهر وجود دارد که برای پروازهای بلند مدت
مناسب است اما باید با حمایت مسئوالن استان
راه دسترسی برای آن احداث شود تا افرادی که از
تجربه بیشتری در این زمینه برخوردارند بتوانند از
این سایت برای پرواز استفاده کنند.
وی افزود :در گزارش مکتوب به انجمن ورزش های
هوایی کشور که همراه با عکس های هوایی از سایت
های مورد نظر و بیان ویژگی های هر یک از آن ها
مانند وجود گروه های امدادی ،نبود ساختمان های
مرتفع در مسیر مورد نظر و ...بود نیز توضیحات الزم

مسابقات  2دارتر استان

برای اقدام در این زمینه به انجمن ورزش های هوایی
کشور ارائه شد .به گفته نماینده انجمن ورزش های
هوایی کشور ،از نگاه کارشناسی سایت های مورد
نظر از ظرفیت الزم برای ثبت برخوردارند اما با توجه
به حساسیت های موجود در خراسان جنوبی باید
دستگاه های اجرایی مربوط گره گشایی کنند و
زمینه برای ثبت سایت های پروازی دارای شرایط،
فراهم شود .وی تاکید کرد :در صورت همکاری
مسئوالن دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی،
این استان قابلیت تبدیل شدن به قطب ورزش های
هوایی شرق کشور را دارد که برای عملی شدن آن
تاسیس باشگاه ورزش های هوایی از جمله اقداماتی
است که در استان انجام شده است تا عالقه مندان
زیر نظر مربیان آموزش دیده در دوره های آموزشی
شرکت و فعالیت کنند.

سرمایه گذاری اندک برای  25هزار جانبازو معلول
حسینقربانی–فقطششدرصدازجمعیت 25هزار
نفریجانبازانومعلوالناستانیعنیهزارو 500نفر
درفعالیتهایورزشیحضوریفعالدارندوبهدلیل
فراهم نبودن زیرساخت های مورد نیاز امکان جذب
دیگر افراد به رشته های ورزشی جانبازان و معلوالن
وجودندارد.
مدیرکلبهزیستیتعدادمعلوالنخراسانجنوبیرا
بیش از 22هزار نفر اعالم کرد و گفت  :با افزودن آمار

جانبازان،اینعدد به 25هزارنفرمیرسداما فقط6
درصدآنهاورزشکارهستندزیرادرسالهایگذشته
در زمینه ورزش جانبازان و معلوالن استان با وجود
فعالیتهایهیئت،کمکاریشدهاست.
«عرب نژاد» در مراسم گرامی داشت روز پارالمپیک
افزود :سال گذشته هر چند تعدادی از جانبازان و
معلوالناستاندررقابتهایکشوریشرکتکردند
اماسرمایهگذاریبرایانجامتمریناتآنهاکمرنگ

است« .عابدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعهمنابعاستانداریهمبااذعانبهکمکاریهادر
اینحوزهگفت 22:هزارنفریعنی 2.7دهمجمعیت
استانمعلولهستندودستگاههایمتولیبایدبرنامه
هایی را برای ارتقای ورزش جانبازان و معلوالن اجرا
کنند« .مهدی شریعتی» رئیس هیئت ورزش های
جانبازان و معلوالن استان هم در این مراسم با اعالم
این که  25هزار معلول و جانباز در خراسان جنوبی

صبحگاهی پرشور
رحمان – مردم ورزش دوست مرکز استان به شروع برنامه های ورزشی
هفته تربیت بدنی و ورزش رونق بخشیدند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت
بدنی و ورزش ،پنج شنبه گذشته در اولین روز این هفته همایش ورزش
صبحگاهی در زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی بیرجند توسط
هیئت ورزش های همگانی استان با حضور تعدادی از مسئوالن و گروه
های مختلف مردم برگزار شد.
در این همایش بعد از ورزش صبحگاهی هدایایی مانند کمک هزینه
سفر به عتبات عالیات ،مشهد مقدس و  50کاالی ورزشی به قید قرعه
به شرکت کنندگان اهدا شد.
در حاشیه آن ورزشکاران رشته های دارت و اسکیت هم عالوه بر نمایش

استعدادهای ورزشی به رقابت پرداختند .همایش بزرگ پیاده روی
خانوادگی نیز صبح جمعه گذشته به این مناسبت در بیرجند با حضور
جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر از گروه های مختلف مردم برگزار شد.
در این همایش ورزش دوستان مسیر پنج کیلومتری انتهای خیابان
پاسداران تا منطقه بند دره بیرجند را پیمودند و در پایان هدایایی به قید
قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد .در ادامه این برنامه ها بعدازظهر روز
گذشته همایش ورزش کودکان و خانواده ها در سالن ورزشی عفاف
بیرجند برگزار شد و کودکان یک روز همراه با شور و نشاط را در کنار
خانواده های خود تجربه کردند.
گزارش خبرنگاران ما از دیگر شهرستان ها نیز حاکی است ،همایش
پیاده روی با حضور اقشار مختلف مردم در این نقاط برگزار شد.

داریم که فقط هزار و  500نفر از آن ها یعنی شش
درصد جمعیت زیر پوشش فعالیت های ورزشی قرار
دارند گفت :ورزشکاران استان در چهار سال گذشته
بیشاز 80مدالطالونقرهدرمیادینورزشیکشور
کسبکردند.
درادامهاینمراسمحرکاتورزشباستانیتوسطاین
ورزشکاراناجراشدوبعدازرژهورزشکارانشهرستان
هایاستان،ازفعاالنبرتراینعرصهتجلیلشد.

حسین قربانی – دو دارتر استان به مسابقات دارت
کشوری در رشت اعزام شدند.
به گزارش «خراسان جنوبی» زهرا محمدزاده و
اکبرزاده در مسابقات دارت در شهر رشت با رقبای
خود مسابقه می دهند.

برنامه ریزی برای راگبی در طبس
رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار
ما گفت :اولین جلسه تخصصی کمیته راگبی
شهرستان طبس برای برنامه ریزی اجرای طرح
استعدادیابی و اعزام به مسابقات انتخابی المپیاد
برگزار شد.
به گفته «علیرضا علیزاده» در این جلسه در زمینه
برگزاری دوره همسان سازی مدرسان مقرر شد
توسط رئیس اداره ورزش و جوانان طبس برای
این منظور با مدیر کل ورزش و جوانان برای انجام
مقدمات برگزاری این دوره مکاتبه شود.
همچنین مقرر شد فراخوان تشکیل تیم راگبی برای
اعزام به المپیاد کشوری به مدارس ارسال شود و
جلسه ای با دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه اول
خواهران و برادران در این زمینه برگزار شود.
وی افزود :در این جلسه مقرر شد چارت جدید کمیته
راگبی تعیین شود و به تایید رئیس این کمیته در
شهرستان برسد.

بسیج دانش آموزی در تدارک
 3مسابقه
مسابقات بسیج دانش آموزی به مناسبت هفته بسیج
دانش آموزی در بیرجند برگزار می شود.
مسئول تربیت بدنی بسیج بیرجند به خبرنگار
ما گفت :به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی،
مسابقات ورزشی در سه رشته فوتسال ،تیراندازی
و تنیس روی میز بین دانش آموزان بسیجی مدارس
شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.
«حسین نوفرستی» افزود :تیم هایی که تمایل به
حضور در این مسابقات دارند از  28تا  10آذر می
توانند برای ثبت نام اقدام کنند و از  10آذر این
مسابقات در بیرجند برگزار می شود .به گفته وی
قبل از این هم مسابقات والیبال با حضور  10تیم در
دو گروه پنج تیمی به شکل دوره ای برگزار شد و تیم
های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،نیروی انتظامی
و شرکت گاز استان اول تا سوم شدند و تیم اداره کل
کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی کاپ
اخالق این دوره از رقابت ها را دریافت کرد.

