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روی خط ورزش

قهرمان فوتسال طبس

زهرایی – مسابقات فوتسال جام فجر  40کانون بسیج
ورزشکاران طبس که از بهمن سال گذشته شروع شده
بود با قهرمانی تیم پایگاه مقاومت حضرت فاطمه (س)
به پایان رسید«.زنجانی» مسئول برگزاری این رقابت ها
به «خراسان جنوبی» گفت :در این رقابت ها  26تیم از
پایگاه های بسیج شهرستان حضور داشتند و  59بازی
انجام شد و پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) دیهوک
نایب قهرمان شد.

داور استان در لیگ برتر
حسینی«-فرهاد فرهادپور» داور شایسته فوتبال استان،
به عنوان داور چهارم دیدار دو تیم استقالل و ماشین سازی
تبریز در قالب رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور حضور
یافت.به گزارش خبرنگار ما« ،فرهادپور» داور جوان و موفق
استان از سال گذشته به جمع داوران لیگ برتر فوتبال
کشور پیوست و تاکنون در دیدارهای زیادی در تیم های
داوری حضور داشته است.

معرفی نفرات برتر مسابقات
پینگ پنگ
مسابقات پینگ پنگ شیفت عادی استان با معرفی نفرات
برتر پایان یافت.به گفته «حمیدی» رئیس هیئت پینگ
پنگ استان ،در پایان این رقابت ها که با حضور  15بازیکن
و به صورت دوحذفی برگزار شد« ،عرشیا دلباز» و «سجاد
خراشادی زاده» عنوان های اول و دوم را کسب کردند و
عنوان سوم مشترک هم به «امیرحسین قائمی» و«محمد
نعیمی» عنوان سوم مشترک رسید.

 6اردیبهشت ،استاژ فنی نینجا
ششم اردیبهشت اولین استاژ فنی نینجا و بازآموزی
تکنیک در طبس برگزار می شود.به گزارش «خراسان
جنوبی»« ،رنگیدن» مسئول سبک نینجای استان گفت:
این دوره ویژه آقایان و بانوان خواهد بود و تاکنون بیش از
 100نفر برای حضور در این دوره اعالم آمادگی کردند.
به گفته وی در کنار این دوره آزمون ارتقای کمربند هم
برگزار خواهد شد.
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تحرک الک پشتیشهرداری درجاده سالمت
زهرا قربانی -جاده سالمت بیرجند یا همان
پیست پیاده روی سال هاست به مکانی ویژه برای
پیاده روی تبدیل شده و روزانه پذیرای عالقه مندان
زیادی به این رشته ورزشی است .طرح توسعه این
جاده چند ماه است که شروع شده و قرار بود به
سرعت جاده سالمت به فضایی ویژه تر برای پیاده
روی تبدیل شود و در کنار این پیست فضایی برای
دوچرخه سواران هم ایجاد شود اما شرایط فعلی
این پیست و طوالنی شدن تکمیل پروژه ،گالیه
برخی از شهروندان را به دنبال داشته است و آن ها
درخواست تسریع در تکمیل این پروژه را داشته اند.
یکی از شهروندان که به همراه دوستانش در حال
پیاده روی است می گوید :با توجه به این که اوج
حضور جمعیت در این جاده مربوط به شب های
ماه رمضان بعد از افطار است و دو هفته دیگر تا زمان
شروع این ماه باقی مانده ،نیاز است که این جاده
هر چه سریع تر تکمیل شود.به گفته «نصیری» ،در
طرح توسعه این جاده که از میدان سفیر امید شروع
شده است تا بولوار شهید آوینی ،هنوز به طور کامل
آسفالت نشده و پیست های دیگری هم که ایجاد
شده خاکی است.به گفته یکی دیگر از شهروندان،
در آغاز این پروژه تسطیح و جدول گذاری به سرعت
انجام شد اما آسفالت آن هنوز باقی مانده است
البته در برخی از مکان ها کارگران با سرعت کمی
مشغول به کار هستند .یکی دیگر از شهروندان هم
می گوید :در تقاطع جابربن حیان به سمت بولوار
طرح جدیدی اجرا شده است که خطرهای زیادی
برای عابران پیاده ای که از این پیست استفاده
می کنند ،دارد طوری که اگر خودرو کمی سرعت

 40کشتی گیر نونهال
در مسابقات انتخابی
حسین قربانی 40 -نونهال کشتی استان
روز گذشته در مسابقات آزاد انتخابی مسابقات
بینالمللی به رقابت پرداختند.رئیس هیئت
کشتیاستانبهخبرنگارماگفت 40:کشتیگیراز
کشتی گیران برتر نونهاالن استان در رده سنی آزاد
روز گذشته در رقابت های انتخابی مسابقات بین
المللی مشهد که پنجم و ششم اردیبهشت برگزار
می شود در خانه کشتی بیرجند با یکدیگر به رقابت
پرداختند.به گفته «عباس سروری» ،این مسابقات
در  10وزن برگزار شد و در هر یک از این وزن ها یک
نفر انتخاب می شود و برای اولین بار کشتی گیران
خراسان جنوبی در مسابقات بینالمللی شرکت
می کنند و با حریفان خود کشتی می گیرند .وی
افزود :سال گذشته دو کشتی گیر نونهال استان

داشته باشد احتمال برخورد با عابر وجود دارد.
به گفته «رضایی» ،همچنین شهرداری باید برای
نصب آبسردکن و تقویت سیستم روشنایی این
جاده اقدام کند تا مشکالتی نظیر دید کم مثل
سال های گذشته در این جاده در شب های رمضان
نداشته باشیم.یکی دیگر از شهروندان که از
وضعیت آسفالت این جاده گالیه دارد می گوید:
در برخی از نقاط پیست که حتی جاده به تازگی
آسفالت شده است کیفیت خوبی ندارد طوری که
خارها در میان آسفالت رشد کرده است.

• •تکمیل مرحله اول تا ماه رمضان

یک شهروند :در آغاز این پروژه
تسطیح و جدول گذاری به سرعت
انجام شد اما آسفالت آن هنوز باقی
مانده است
مسئول ورزش شهرداری
بیرجند :هم اکنون پروژه در دست
پیمانکار است و تا زمانی که به طور
کامل تحویل نشود نمی توان درباره
مشکالت موجود اظهارنظر کرد

مسئول ورزش شهرداری بیرجند درباره طرح
توسعه جاده سالمت می گوید :مرحله اول توسعه

جاده سالمت از میدان سفیر امید تا دانشگاه آزاد

امیر حسین حسینی و بهنام برزگری در مسابقات
قهرمانی کشتی کشور پنجم و برای اولین بار در
تاریخ ورزش استان به اردوی تیم ملی کشتی

نونهاالن کشور دعوت شدند.به گزارش «خراسان
جنوبی»،تازمانتنظیماینخبرنتایجاینمسابقات
مشخص نشده بود.

شروع شده که در آن یک مسیر پیاده روی و یک
مسیر دوچرخه سواری در نظر گرفته شده و قرار
است که مسیر قبلی پیاده روی باند کندرو برای
پارک خودروها باشد«.کاظمی» با تاکید بر این
که سعی بر این است مرحله اول این پروژه تا ماه
رمضان تکمیل شود ادامه می دهد :هم اکنون
پیمانکار در حال کار است البته امکان دارد به
دلیل برخی از مشکالتی که وجود دارد به طور
کامل تا این زمان آماده نشود اما به طور حتم مسیر
پیاده روی تکمیل خواهد شد.وی با اشاره به طول
 8کیلومتری جاده سالمت از میدان سفیر امید تا
بولوار شهدای عبادی ادامه می دهد :توسعه جاده
سالمت تا بولوار شهدای عبادی ادامه خواهد
داشت و با توجه به این که پروژه جزو پروژه های
بزرگ شهر است اعتبار میلیاردی برای آن در
نظر گرفته شده که تاکنون هشت میلیارد تومان
برآورد هزینه داشته است و ایجاد کافی شاپ،
ایستگاه های دوچرخه سواری و  ...در این جاده
در برنامه است.
وی درباره برخی مشکالت نظیر طرح هندسی
نامناسب تقاطع جابربن حیان و رشد خارها در
آسفالت جاده سالمت نیز می گوید :این پروژه هنوز
تکمیل و تحویل نشده و پیمانکار در حال اجرای آن
است.وی با تاکید بر این که طرح های اجرا شده در
این پروژه کارشناسی شده بود و با نظارت سازمان
عمران شهرداری اجرا شده است می افزاید :هم
اکنون پروژه در دست پیمانکار است و تا زمانی
که به طور کامل تحویل نشود نمی توان درباره
مشکالت موجود اظهار نظر کرد.

داخل گود

فردا محله با نشاط
در بیرجند
زهرایی-جشنواره فرهنگی ورزشی محله با نشاط
فردا در بیرجند برگزار می شود .رئیس هیئت همگانی
بیرجندبهخبرنگارماگفت:جشنوارهفرهنگیورزشی
محله با نشاط بعد از نماز مغرب و عشا در پارک آزادگان
بیرجند برپا خواهد شد.به گفته «عرفی» ،این جشنواره
همراهباموسیقیمحلیومسابقاتورزشیباهمکاری
ورزش و جوانان شهرستان ،هیئت فرهنگی مذهبی
آزادگان بیرجند و ...برگزار خواهد شد.

همایش بزرگ دوچرخه سواری
در بشرویه

همایش بزرگ دوچرخه سواری پدران و پسران به
مناسبت میالد حضرت علی اکبر(ع) و هفته جوان
با حضور 150دوچرخه سوار جوان ،نوجوان و
بزرگ سال در بشرویه برگزار شد.به گزارش خبرنگار
ما« ،مقداری» رئیس ورزش و جوانان بشرویه گفت:
شرکت کنندگان در این همایش مسیر ورزشگاه تختی
تا گلزار شهدای شهرستان را رکاب زدند.

هفته کارگربا فوتسال
مسابقات فوتسال کارگران طبس در هفته کارگر
برگزار می شود .مسئول ورزش کارگری طبس
به خبرنگار ما گفت :مسابقات فوتسال کارگران
شهرستان در هفته کارگر برگزار می شود .به
گفته «محمدی» ،تاکنون  20تیم برای حضور در
این رقابت ها اعالم آمادگی کردند.

سومی دارتر بانوی استان
رحمان «-زهرا رجبی» دارتر استان و اهل طبس
دو مقام سوم در مسابقات فصلی خانه دارت تهران
و مسابقات دارت ایران زمین کسب کرد.به گفته
«علیرضا علیزاده» رئیس هیئت انجمن های
ورزشی استان ،این ورزشکار سال گذشته نیز در
مسابقات آزاد دارت در اصفهان سوم شده بود.

پایگاه هندبال برای مدارس قاین
رحمان  -با توجه به فعالیت  80درصد دانش آموزان
مدرسه متوسطه شهید فهمیده قاین در رشته هندبال
و قهرمانی این تیم در سال های گذشته ،پایگاه هندبال
مدارس قاین نیمه اول اردیبهشت در این مدرسه
افتتاح می شود .رئیس هیئت هندبال قاینات به
خبرنگار ما گفت :سال گذشته در سنین پایه نونهاالن
و نوجوانان ،بیشتر در این رشته کار شد و حال حدود
 100ورزشکار بیمه شده ورزشی در این شهرستان
داریم«.صادقی» نبود فضای اختصاصی برای تمرین
را مهم ترین چالش بیان کرد و افزود :مجبوریم از سالن
های ورزشی قاین با پرداخت هزینه استفاده کنیم در
حالی که در بعضی مواقع از این سالن ها برای برگزاری
نمایشگاه های مختلف استفاده می شود و تعطیلی
دوره های آموزشی به مدت یک ماه را به دنبال دارد و در
نتیجه با ریزش هنرجویان روبه رو می شویم.

