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کوتاه از ورزش

فردا مجمع انتخاب رئیس جودو
فردا مجمع انتخاب رئیس هیئت جودو استان
برگزار می شود .به گزارش خبرنگار ما «عزیزی»
مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت :این مجمع
با حضور آرش میر اسماعیلی ،رئیس فدراسیون
جودو تشکیل می شود و دو نفر برای سکانداری
این هیئت نامزد شده اند.

وزنهبرداریطبسفعالمیشود
وزنه برداری طبس فعال می شود« .مظفری»
رئیس هیئت وزنه برداری استان به «خراسان
جنوبی» گفت :مولوی به عنوان رئیس هیئت
طبس انتخاب شده است و سالن وزنه برداری
شهرستان ،دوم آذر افتتاح می شود.

فردوسقهرمان کاراته  4جانبه
مسابقاتچهارجانبهکارتهباقهرمانیفردوسبهپایان
رسید .به گزارش «خراسان جنوبی» «عرب »رئیس
هیئت کاراته فردوس گفت :این رقابت ها با حضور
تیمهایفردوس،سرایان،سهقلعهوآیسکدرسالن
شهید درخشان فردوس با حضور  60نفر ورزشکار
برگزار شد که تیم های فردوس ،سه قلعه و آیسک در
جایگاههایاولتاسوماینرقابتهاایستادند.

 8آذر ،قوی ترین مردان استان
دررقابتکشوری

تیماستان 8آذربهرقابتهایقویترینمردانایران
اعزام می شود« .کهنسال» رئیس هیئت بدنسازی
و پرورش اندام استان به خبرنگار ما گفت :این تیم با
ترکیبهفتورزشکاربهاینرقابتهاکهدراصفهان
برگزارخواهدشداعزاممیشود.

برگشتوشووکاران
بدون مدال

تیم ووشوی بزرگ ساالن استان نتوانست در
رقابت های قهرمانی کشور مقامی به دست آورد.
به گزارش «خراسان جنوبی» این تیم با ترکیب
هفت ورزشکار در این رقابت ها که در استان البرز
برگزار شد حضور داشت.
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دستاندازهای
ورزشمعلوالن
حسین قربانی – پرداختن به ورزش ،نیازمند امکانات و
ملزوماتخاصاستحالاگرفردعالقهمندبامعلولیتی
همراهباشدبیشکنیازمندلوازموفضاهایخاصتری
است .معلوالن با توجه به شرایط جسمی خاص برای
فعالیت در رشته های مختلف ورزشی باید به امکانات و
زیرساختهایویژهایدسترسیداشتهباشندتابتوانند
در رقابت های استانی ،کشوری و حتی بین المللی
شرکت کنند اما نه تنها در شهرستان ها بلکه در بیرجند
هم به عنوان مرکز استان ،سالن اختصاصی معلوالن
و مربی تخصصی وجود ندارد .این موضوع سبب شده
است تا ورزشکاران معلول برای فعالیت های ورزشی با
مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم کنند .در این میان با
همه کمبودهایی که وجود دارد معلوالنی ،توانسته اند با
اعتماد به نفس و استفاده از حداقل های موجود باز هم
در میدان های ورزشی کشور بدرخشند.

کناره گیری از شنا
قهرمان مسابقات شنای معلوالن ایران در سال  89با
بیان این که به دلیل نبود استخر مناسب سازی شده
برای معلوالن در مرکز استان از فعالیت در این رشته
کناره گیری کرد ،می گوید :با همت مسئوالن شهرداری
بیرجند ،گود باستانی موسی بن جعفر (ع) برای معلوالن
مناسب سازی شده و رایگان در اختیار ما قرار گرفته
است« .الجوردی» می افزاید :به جز سالن ورزشی
 22بهمن بیرجند که به شکل اجاره در اختیار هیئت
ورزش های جانبازان و معلوالن قرار دارد دیگر فضاهای
ورزشی مرکز استان مناسب سازی نشده است .وی با
اشاره به این که در مرکز استان سالن بدن سازی خاص
معلوالن وجود ندارد می گوید :ورزشکاران فعال در
رشته دو و میدانی باید برای تمرین به ورزشگاه  15هزار
نفری بیرجند بروند که با توجه به بعد مسافت مشکالتی
برای آن ها به وجود آمده است .به گفته وی در شهرستان

چا پ:شهرچا پخراسان

داخل گود

تیم امید ،قهرمان بلندقامتان فردوس
زهرایی  -رقابت های والیبال بانوان فردوس با قهرمانی تیم امید به پایان
رسید .به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها هفت تیم حضور داشتند و تیم
ستارگان و کوثر مقام های دوم و سوم را به دست آوردند و کاپ اخالق هم به
تیم فرمانداری هدیه شد.

رقابت های هندبال منطقه 6فقطبا 2تیم!

های استان هم به دلیل نبود سالن مناسب سازی شده
برای معلوالن ،آن ها مجبور هستند با مشکالت فراوان از
سالن های بخش خصوصی برای تمرین استفاده کنند.
وی ادامه می دهد :به دلیل اعتبار کم هیئت ورزش های
جانبازان و معلوالن ،فعالیت رشته های فوتبال هفت
نفره ،بسکتبال با ویلچر معلوالن و  ...متوقف است.

نبود سالن مناسب
مسئول ورزش اداره کل بهزیستی هم با بیان این که
سالن اختصاصی مناسب سازی شده برای معلوالن
نداریم ،می گوید :از سالن راه و شهرسازی در مرکز
استان و در شهرستان ها هم از سالن های بخش
خصوصی با پرداخت اجاره استفاده می شود .به
گفته «نقیبی» هر سال برترین های ورزش معلوالن
با پرداخت هزینه لباس ،کفش و وسایل به مسابقات
کشوری بابلسر اعزام می شوند که امسال دو نفر از آن
ها در رشته ویلچررانی وتنیس روی میز به ترتیب مدال
های طال و نقره را کسب کردند اما در رقابت های
استانی به دلیل کمی اعتبار ورزش بهزیستی هزینه
ها پرداخت نمی شود.

چالش ها و دغدغه ها
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان نیز به
برپایی مراسم المپیاد پارا المپیک دانش آموزان با
نیازهای ویژه در سال های گذشته اشاره و تصریح می
کند :انجام این کار گام بزرگی برای کشف توانایی
های معلوالن و رفع تبعیض و نابرابری است« .با

اطمینان» می گوید :نبود سالن ورزشی متناسب با
رشته های ورزشی ویژه دانش آموزان معلول در استان
و نبود نیروی تربیت بدنی متخصص از چالش ها و
دغدغه ها در حوزه آموزش و پرورش است که
امیدواریم با همت مسئوالن استانی و کشوری
نیازهای ورزشی این دانش آموزان مرتفع شود تا شاهد
افتخار آفرینی آنان در میدان های ورزشی باشیم.

فعالیت در  11رشته
مدیر کل ورزش و جوانان هم با بیان این که جانبازان
و معلوالن استان در  11رشته فعالیت می کنند،
می گوید :مهم ترین مشکل در این حوزه نبود سالن
اختصاصی است تا بدون پرداخت اجاره ورزش کنند.
با توجه به این که بر اساس قانون ،فضاهای ورزشی
تا آخر سال به بخش خصوصی واگذار شده است
بعد از اتمام این زمان ،واگذاری یکی از سالن های
ورزشی را برای جانبازان و معلوالن به وزارت پیشنهاد
می دهیم« .عزیزی» با بیان این که در قالب فصل
پنجم به هیئت های ورزشی کمک می شود و برای
حضور در رقابت های کشوری به طور ویژه حمایت می
شوند ،خاطر نشان می کند :در رشته های ورزشی
جانبازان و معلوالن بیشتر به توسعه همگانی توجه می
کنیم و نگاهی هم به توسعه قهرمانی در مباحث مالی
داریم .شایان ذکر است که خبرنگار ما برای صحبت با
«مهدی شریعتی» رئیس هیئت ورزش های جانبازان
و معلوالن استان چند بار تماس گرفت که تا لحظه
ارسال گزارش ،پاسخ گویی میسر نشد.

واگذاری ورزشـگاه  15هزار نفری در مرحله رایزنی
واگذاری ورزشگاه 15هزار نفری بیرجند در حال رایزنی
است .به گزارش «خراسان جنوبی» مدیر کل ورزش و
جوانانگفت:باتوجهبههزینهباالینگهداریآنبین250
تا 300میلیونتومانوکمبوداعتباریکهدراینبارهوجود
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دارددرحالرایزنیبانمایندگی«یکویک»برایواگذاری
این مجموعه هستیم .به گفته «عزیزی» این فضا ظرفیت
بسیار خوبی است که می تواند با کمترین هزینه به خانه
ورزش استان تبدیل شود و همه دفاتر هیئت های ورزشی

به این مکان منتقل شوند .به گفته وی افزون بر این می
توان با استفاده از سازه های سبک در فضاهای غیر قابل
استفادهنظیرزیرپلههایورزشگاهفضاهاییبرایتمرین
ورزشکاراندربرخیرشتههانظیرتیراندازیایجادکرد.

مدیرکلورزشو
جوانان:واگذاری
یکیازسالنهای
ورزشیرابرای
جانبازانومعلوالن
بهوزارتپیشنهاد
میدهیم

زهرایی -رقابت های هندبال نونهال دختر منطقه شش کشور در حالی اواخر هفته
گذشتهدرقاینبرگزارشدکهازچهاراستاناینمنطقه،فقطدوتیمخراسانجنوبی
و یزد در این رقابت ها حضور داشت در حالی که غیبت دیگر تیم ها ،هیئت هندبال
قاین را به دلیل پیش بینی و برنامه ریزی های که برای میزبانی این رقابت ها انجام
داده بود با مشکالتی مواجه کرد« .صادقی» رئیس هیئت هندبال قاینات با گالیه از
اینموضوعگفت:درشبیکهقراربودپذیرشتیمهاانجامشودسهتیمازاستانهای
سیستانوبلوچستانوکرمانانصرافدادنددرحالیکهپیشبینیهابرایخوابگاهو
...انجامشدهبودودراینمیانمتحملهزینههایبسیاریشدیم.اوباگالیهازعملکرد
ضعیفمسئوالنمنطقهششکشور،ازرئیسهیئتهندبالخراسانجنوبیخواست
درخواست حذف استان از فهرست این منطقه را به فدراسیون ارائه کند تا خراسان
جنوبی همجوار با استان های خراسان قرار گیرد .او همچنین به نتایج این رقابت ها
هم اشاره کرد که یک بازی بین دو تیم حاضر برگزار شد و این دو تیم به دلیل حضور
نداشتندیگرتیمهابهمرحلهبعدیاینرقابتهاراهپیداکردند.رئیسهیئتهندبال
استان هم به پیگیری ها و دعوت نامه هایی که برای حضور همه تیم ها در این رقابت
هاانجامشداشارهکردوگفت:بهدلیلبرنامهریزیومدیریتنامناسبمنطقهشش
کشور که مدیریت آن در اختیار استان یزد است این اتفاق رخ داد که به صورت کتبی
اعتراضاستانبهفدراسیونارسالشد.بهگفته«شریعتی»فدراسیونموافقتکرد
کهازسالآیندهخراسانجنوبیازجمعاستانهایمنطقهششکشورخارجشودو
درگروهاستانهایخراسانقرارگیرد.

کشتی ،باشگاه دار می شود
رحمان – یک باشگاه کشتی تا پایان آذر در بیرجند راه اندازی می شود .به
گزارش«خراسانجنوبی»درنشستهیئتکشتیبیرجندکهباحضوررئیسهیئت
کشتی استان و با هدف ارزیابی عملکرد این هیئت برگزار شد خبر راه اندازی یک
باشگاهکشتیتاپایانماهآینده،اعالمشد«.سروری»رئیسهیئتکشتیاستانگفت:
تاپایانآذر،عملکردهمههیئتهایاستانارزیابیمیشود.

طبس میزبان دیدار برگشت لیگ برتر هندبال
زهرایی – تیم زغال سنگ طبس در اولین دیدار دور برگشت رقابت های لیگ برتر
هندبال میزبان است .سرپرست تیم زغال سنگ طبس به خبرنگار ما گفت :سی و
دومیندورهرقابتهایلیگبرترهندبالباشگاههایکشور کهدوماهبهدلیلحضور
ملیپوشانتیمهادررقابتهایآسیاتعطیلشدهبوداینهفتهازسرگرفتهمیشود
وشنبهدومآذردرسالنپنجماردیبهشت،میزبانتیمزاگرساسالمآبادغربخواهد
بود«.ابوترابی»افزود:اینتیمکهباهدفماندندرلیگدررقابتهاحضوردارددردور
رفتتوانستباکسبیکپیروزیدوامتیازرابهدستآورد.

