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روی خط ورزش

فراغت بانوان با ورزش
جشنواره فراغت با ورزش ،ویژه بانوان در سالن عفاف
بیرجند برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما این جشنواره
در دو بخش بانوان شاغل و فرزندان و بانوان غیر شاغل
به منظور ایجاد شادی ،نشاط و تشویق بانوان به ورزش
برگزار شد .بر اساس این گزارش در این جشنواره ۹۰
نفر در قالب  ۳۰تیم سه نفره در رشته های پرتاب توپ
بسکتبال ،لی لی ،یک قل دو قل ،دارت و بدمینتون با هم
رقابت کردند که در پایان به نفرات اول تا سوم هر رشته
جوایزی اهدا شد.

برترین دانش آموزان شطرنج باز
حسینی -رقابت های شطرنج قهرمانی آموزشگاه های
بیرجند در دوره متوسطه اول با معرفی تیم ها و نفرات برتر
پایان یافت .به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این رقابت
ها دبیرستان شهید بهشتی مقام اول را به دست آورد،
شاهد شیخ هادوی نایب قهرمان شد و عنوان سوم هم به
مدرسه شهید مطهری رسید.در قسمت انفرادی هم امیر
مهدی خزاعی از شاهد ،اسالمی نیا و حسن پور از مدرسه
شهید بهشتی ،کالته قنادی از شاهد و براتی از آموزشگاه
شهیدین نوربخش در میزهای پنج گانه عنوان های
قهرمانی را از آن خود کردند.

ثبت  47گل فوتسالیست های نوجوان
رقابت های فوتسال مدارس متوسطه اول بیرجند با انجام
 12دیدار و ثبت  47گل آغاز شد .به گزارش خبرنگار ما
«حسین طالبی» مسئول برگزاری این رقابت ها گفت:
مسابقات فوتسال مدارس شهرستان با حضور  24تیم از
 25دی ماه آغاز شد.

برترین های شطرنج
مسابقات شطرنج بلیتس بزرگ ساالن با حضور  14نفر
برگزار شد و با معرفی برترین ها پایان یافت .به گزارش
خبرنگار ما در این رقابت ها که تعدادی از نوجوانان هم
حضور داشتند مجتبی قالسی مود و سید مهدی اسالمی
نیا اول و دوم شدند و مهرنوش آرمند در مجموع نفر سوم و
نفر اول بانوان شرکت کننده در این مسابقات شد .همچنین
البرز قیاسی هم عنوان اول نوجوانان را کسب کرد.

تصمیم گیری برای انجمن های ورزشی
به گزارش «خراسان جنوبی» ،جلسه بررسی مشکالت
هیئت انجمن های ورزشی بیرجند توسط اداره ورزش
و جوانان این شهرستان با حضور مسئوالن انجمن های
هیئت انجمن های ورزشی و مسئوالن اولین باشگاه
تخصصی دارت مهر راستین برگزار و تصمیم های الزم در
این زمینه گرفته شد.
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رنگ پریده ورزشفردوس
زهرا قربانی« -سال های نه چندان دور ورزش
حرفه ای فردوس با حضور تیم های مختلف
در لیگ های کشوری زبانزد خاص و عام بود
اما حمایت ها به دلیل برخی دلسردی ها و
مشکالت متعدد تداوم نیافت و کم کم حضور
تیم ها کمرنگ شد و هیجان و شور نشاط ورزش
در این شهرستان رنگ باخت ».این جمله ها را
یکی از ورزشکاران فردوس می گوید و ادامه می
دهد :تیم هندبال منیزیم فردوس دو بار در لیگ
برتر حضوری موفق داشت اما این درخشش به
دلیل نبود حمایت و مشکالت اقتصادی ادامه
دار نشد و دیگر خبری از حضور این تیم نیست.

• •تعطیلی زمین چمن در زمستان

یکی از فوتبالیست های فردوس هم میگوید:
تا زمانی که در لیگ دسته سه کشوری تیم
داشتیم وضعیت خیلی خوب بود اما از زمانی
که شرایط حضور برای تیم شهرستان در لیگ
های کشوری فراهم نشد چراغ این رشته هم
کم نور شد« .داوود میربرون» که  16سال است
در این رشته ورزشی فعالیت می کند از وضعیت
فضاهای ورزشی نیز ابراز نارضایتی می کند و
ادامه می دهد :زمین چمن طبیعی در چند ماه
زمستانتعطیلاستومکاندیگریبرایتمرین
تیم وجود ندارد .به گفته وی در رشته فوتسال
هم سالن ها استانداردهای الزم را ندارد طوری
که بیشتر آن ها تمرینی است و جایگاهی برای
تماشاگر ندارد .یکی دیگر از ورزشکاران که از
فضاهای موجود ورزشی در فردوس گالیه دارد
می گوید :بیشتر فضاها فرسوده و قدیمی است
که نیاز به بازسازی در آن ضروری است.

• •نبود حامی مالی

یکی از داوران شهرستان هم با اظهار گالیه از
نبودحامیمالیبرایتیمهایورزشیبهمنظور
حضور آنان در رقابت های ورزشی می گوید:
اولین نیاز برای ورزش پویا ،رفع مشکالت مالی
است نه برای پرداخت جوایز نقدی بلکه به دلیل
این که تیم اعزامی به رقابت ها در درجه اول باید
حداقل لباس یکدست داشته باشد که فراهم
کردن این شرایط نیاز به پول دارد« .آرمند»

با اشاره به این که در شرایط فعلی اقتصادی
سرمایه گذاری در ورزش از سوی سازمان ها و
بخش خصوصی به سختی اتفاق می افتد ادامه
می دهد :این وضعیت نامساعدتر می شود و
اگر این شرایط ادامه یابد تا حد زیادی از شور و
هیجان ورزش کاسته خواهد شد .به عقیده وی
شهرستان ها در حد نیاز زیرساخت های اولیه را
برای ورزش در اختیار دارد هر چند که ممکن
است این زیرساخت ها حرفه ای نباشد اما در
کنار این موضوع ورزشکاران باید حمایت مالی
شوند تا بتوانند در میدان های مختلف حضور
یابند و رشد کنند .وی ادامه می دهد :در شرایط
فعلیافرادیکهپیشرفتکردندبیشترهزینهها
را شخصی پرداخت کرده اند.

رئیس اداره ورزش و جوانان:
سالن های این اداره تمرینی
و فرسوده است و شرایط
برگزاری مسابقات استانی و
کشوری را ندارد
• •فرسودگی اماکن ورزشی

رئیس اداره ورزش و جوانان فردوس نیز با اشاره
به قدمت باال و فرسودگی بیشتر اماکن ورزشی
شهرستانمیگوید:سالنهایاینادارهتمرینی
و فرسوده است و شرایط برگزاری مسابقات
استانی و کشوری را ندارد« .صادقی» که دو ماه
است این مسئولیت را بر عهده گرفته است ادامه
میدهد:درجلسهایباحضورمدیرکلورزشو
جواناندستورساختسهسالنسقفکوتاهداده
شده است .به گفته وی سوله سالن دو هزار متر
مربعیهمتعویضوسولهجدیدنصبوبرایادامه
و تکمیل این پروژه مناقصه برگزار شده است که
پسازسپریشدنروالقانونی،کارشروعخواهد
شدوامیدواریمدریکسالآیندهبهبهرهبرداری
برسد .وی اظهار امیدواری می کند با تسریع در
عملیات اجرایی پروژه ساخت سالن دو هزار متر
مربعیواجراییشدنقولمدیرکلعالوهبررفع
چالشهایموجود،مشکلنبودسالناستاندارد

امروز،همایش پیاده روی در قاین

امروز همایش پیاده روی درقاین برگزار می شود .به گزارش خبرنگار ما هیئت ورزش
های همگانی قاینات با همکاری هیئت امنا و پایگاه های فرهنگی مسجد قبا همایش
پیاده روی فاطمی و گرامی داشت چهلمین سالگرد انقالب را همراه با جوایز ارزشمند
برگزار می کند.

داخل گود

رکورد شکنی «خدمتی»

زهرایی – «نجمه خدمتی» از تیم مقاومت در هفته چهارم رقابت های لیگ
برتر تیراندازی بانوان ،با ثبت  630.3امتیاز رکورد تیراندازی با تفنگ بادی
را ارتقا بخشید .به گزارش خبرنگار ما ،این رقابت ها با حضور شش تیم در دو
رشته تفنگ و تپانچه در همدان برگزار شد و خدمتی ،ملی پوش استان در
فینال تفنگ بادی در جایگاه دوم ایستاد.

امروزمجمع هیئتکبدی

در شهرستان برای برگزاری مسابقات هندبال،
فوتسال ،والیبال و بسکتبال و دیگر رشته های
سالنینیزبرطرفشود.

• •تجهیزاستخر

وی با اشاره به این که با جدیت دنبال به
روزرسانی تجهیزات و زیرساخت های موجود
هستیممیافزاید:استخرفردوسبااعتبار100
میلیون تومان تجهیز و به سازی و دیگ ،مخزن،
شیرآالت و فیلترها عوض و به روز شده است .به
گفته وی شهرستان دو زمین چمن در فردوس
و اسالمیه دارد که هر دو چمن فعال است و به
دلیل زمستان تعطیل نشده است .وی با گالیه
از استقبال پایین از رشته فوتبال ادامه می دهد:
فقط یک تیم در زمین چمن فردوس فعال است
و منتظر هستیم تیم های محالت پیشقدم شوند
و مسابقات را برگزار کنیم.

• • 36هیئت فعال

رئیس اداره ورزش و جوانان با اشاره به حضور
 36هیئت فعال در شهرستان می گوید :با
برنامه ریزی ها و پیگیری های انجام شده جنب
و جوش در میان هیئت ها بیشتر شده است و
بسیاری از هیئت های غیر فعال ،فعال شده اند.
وی آمار ورزشکاران سازمان یافته شهرستان
را دو هزار و  700اعالم می کند و می افزاید:
در المپیاد استعدادهای برتر استان در جایگاه
پنجمقرارگرفتیمکههرچندرضایتبخشنبود
اما بر اساس برنامه ریزی انجام شده در زمینه
تقویت نقاط ضعف ،تمام تالش بر این است
که در المپیاد سال آینده ورزشکاران عملکرد
بهتری داشته باشند و روی یکی از سکوها قرار

گیرند .وی مهم ترین رویداد ورزشی شهرستان
راشرکتتیمهندبالنونهاالنفردوسبهعنوان
قهرمان منطقه شش ایران در مرحله نهایی
مسابقاتقهرمانانمناطقجنوبایرانبیانمی
کند و می افزاید :این رقابت ها نیمه دوم بهمن
ماه خواهد بود که هیئت درخواست میزبانی
هم داده است و در صورت موافقت فدراسیون
میزبانی به فردوس تعلق خواهد گرفت.

• •بی مهری ها

وی با اشاره به بی مهری ها به حامیان مالی
شهرستان در سال های گذشته که نتیجه ای
جز دلسردی آن ها از ورزش نداشته است ادامه
می دهد :برای تقویت تیم های ورزشی نیاز به
کمک حامیان مالی داریم و به همین دلیل تمام
تالشمان بر این است که با مذاکره و تقاضای
کمکازآنهاازهمهاینظرفیتاستفادهکنیم.
به گفته وی ،در جلسه ای در اداره تعاون ،کار و
رفاهاجتماعیقرارشدکهادارهمالیاتهمکمک
کند تا بتوانیم از یک سری تخفیفات مالیاتی
برای جذب حامیان مالی در ورزش استفاده
کنیم .به گفته وی همچنین یک سری موضوع
هایی پیش آمده است که برخی از پیش کسوتان
دلسرد شده اند که باید آن ها را نیز وارد گود
کنیم .وی همچنین به این نکته اشاره می کند
که میل به ورزش کم شده است و بر اساس برنامه
ریزی های انجام شده و برگزاری جشنواره های
مختلف ،به طور حتم ورزش در سبد کاالی
خانوادههایقرارخواهدگرفت.صادقی،تعامل
ورزش و جوانان شهرستان را با اداره کل خوب
ارزیابی می کند و از مسئوالن می خواهد که در
زمینه رونق ورزش شهرستان همکاری کنند.

تمرین کاراته کاهای خوسف

مشمولی -کمپ تمرین صحرایی تیم کاراته خوسف در مسابقات شرق کشور برگزار
شد .به گزارش «خراسان جنوبی» مسابقات کیوکوشین کاراته شرق کشور با حضور
خراسان های رضوی ،شمالی و جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،کرمان و فارس  ۲۵و
 ۲۶بهمن به در خوسف برگزار می شود.

حسینقربانی–مجمععمومیعادیسالیانههیئتکبدیاستانامروزبرگزار
می شود .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این مجمع عمومی با حضور رئیس
فدراسیون کبدی در سالن جلسات مجتمع فرهنگی و رفاهی سالمت بیرجند
با حضور فعاالن این رشته از شهرستان های مختلف استان برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی دارت در راه استان
سرمربی تیم ملی دارت جوانان کشور برای برگزاری کارگاه های آموزشی به
بیرجند می آید« .علیرضا علیزاده» رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان
به خبرنگار ما گفت« :حمید رضا مومنی» سرمربی تیم ملی دارت جوانان،
دهم تا دوازدهم بهمن ماه برای برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی با
همکاری کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی استان و هیئت بیماران
خاص خراسان جنوبی به بیرجند می آید.

«طالبی»درفهرست برترین های فوتوالی
سید محسن طالبی ورزشکار استان در فهرست ورزشکاران مستعد رشته
فوتوالی مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور قرار گرفت .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،بنا بر اعالم کمیته استعدادیابی انجمن فوتوالی کشور
 12نفر در این فهرست قرار گرفتند که یک نفر از خراسان جنوبی است.

سوت داوران درلیگ جوانان
داوران طبسی روز گذشته رقابت های فوتبال لیگ جوانان را قضاوت
کردند .به گزارش خبرنگار ما ،مجید حسینی مقدم به عنوان داور و دانیال
توسلی و مرتضی طالبیان به عنوان کمک داور قضاوت دیدار دو تیم مس
رفسنجان و سینک کاشان از سری مسابقات فوتبال لیگ جوانان کشور را
قضاوت کردند.

بانویکاراته کا درسوپر لیگ
«زهرا سادات بنایی» ورزشکار استان به عنوان بازیکن تیم پارس آمود تهران
در دور دوم سوپرلیگ کاراته شرکت کرد .به گزارش خبرنگار ما این ورزشکار
در دور اول مسابقات با  30امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.

بررسی مشکالت اسکیت بازان سرایان
مشکالت هیئت اسکیت سرایان با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان
بررسی شد .به گزارش «خراسان جنوبی» در این جلسه گزارشی از عملکرد
اسکیت این شهرستان ارائه و نبود مکان مناسب برای تمرین از مهم ترین
مشکالت در سرایان اعالم و کمک مالی برای خرید لوازم ایمنی و کمک برای
حضور اسکیت بازان سرایان در مسابقات لیگ درخواست شد.

