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برنامه هفته نهم

قضاوت در لیگ دسته یک
چهارداوراستانرقابتهایلیگدستهاولفوتسال
آقایانراامروزقضاوتمیکند.بهگزارش«خراسان
جنوبی» «علیزاده» مسئول کمیته داوران هیئت
فوتبال استان گفت :مهدی ابراهیمی ،محمود
طحان،سعیدرضاصادقیوامینیکهخانیبهعنوان
داور،داوردوم،داورسومووقتنگهدارقضاوتدیدار
دو تیم هتل کاج مشهد و هیئت فوتبال کرمانشاه را
کهامروزساعت 16درسالنکارگرانمشهدبرگزار
میشودبرعهدهدارند.

نتایج دومین روز رقابت
بانوان دارتر
نتایج دومین روز مسابقات دارت تیمی بانوان
دستگاه های اجرایی اعالم شد .به گزارش
خبرنگار ما در این روز که شش تیم از دو گروه
حضور داشت تیم های اداره کل ورزش و جوانان
و دادگستری در صدر گروه های سوم و چهارم
قرار گرفت .بر اساس این گزارش این رقابت ها با
حضور  26تیم در  8گروه برگزار شد.
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می کنیم ادامه داد :به زودی  100میلیون تومان برای
تجهیز خانه های ورزش روستایی و  100میلیون تومان
برای توسعه و برگزاری ورزش همگانی و کمک به هیئت
های ورزشی خراسان جنوبی تخصیص می یابد.

لیگ دسته اول فوتسال

برنامههفتهنهملیگدستهاولفوتسالاستاناعالم
شد« .علیانی» مسئول کمیته فوتسال استان به
خبرنگارماگفت:جمعهآینده تیمهاینودبیرجند
وستارهسازبیرجنددرسالنشهیدشهپربیرجند،
ستارگان درمیان و شهید پرویز شرفی فردوس در
سالن نجابت درمیان و زغال سنگ طبس و آرتین
بشرویهدرسالنپنجماردیبهشتطبسبایکدیگر
رقابت خواهند کرد .به گفته وی بر اساس جدول
اینرقابتهاتیمشهیدشرفیفردوسبا 18امتیاز
درصدرقرارداردو«زعفراننوبهارسرایان»نیزهفته
گذشتهازادامهمسابقاتلیگاستانانصرافداد.

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
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معاون وزیر خبر داد:

بهره برداری از 70پروژه
ورزشی تا  2ماه آینده

حسینقربانی
 70پروژه ورزشی تا پایان امسال در شهرستان های
استان به بهره برداری می رسد .معاون وزیر ورزش و
جواناندرگفتوگوباخبرنگارماباتاکیدبراینکهموانع
ورزش کودکان ،دانش آموزی ،دانشجویی و کارگری
باید بر طرف شود گفت :تا پایان امسال حدود  20پروژه
ورزشیوحدود 50خانهورزشروستاییتجهیزمیشود
و به بهره برداری می رسد .سید «عبدالحمید احمدی»

پشتبلندقامتان
گرم نشد
تیم های والیبال استان برای حضور در لیگ
های کشوری نتوانستند حامی مالی پیدا
کنند .به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس
هیئت والیبال استان گفت :با توجه به افزایش
هزینه ها و وضعیت نامناسب اقتصادی ،پیدا
کردن حامی برای حضور تیم ها در لیگ های
کشوری سخت است .به گفته «ملکی» بنگاه
های اقتصادی و شهرداری ها می توانند در
این باره به کمک ورزش استان بیایند که البته
شاید قول هایی برای این اقدام بدهند اما
زمانی که پای کار می آیند و حساب و کتاب
می کنند از ادامه راه منصرف می شوند .وی،
افزود :این شرایط در حالی در خراسان جنوبی
وجود دارد که بسیاری از استان ها با توجه به
توان باالی بخش خصوصی در این باره مشکل
چندانی ندارند.

به دیدار دو ساعته اش با استاندار در سفر به استان اشاره
کرد و افزود :حمایت استاندار در همه بخش های ورزش
به ویژه در زیر ساخت ها و میزبانی رویدادهای ورزشی
ارزشمنداست.بهگفتهویبرنامههایورزشهمگانیبا
عنوان طرح فجر تا نوروز با مشارکت شهرستان ها برگزار
می شود تا به توسعه زیر ساخت های مورد نیاز استان
کمک کند و چشم انداز مناسب و امیدوار کننده ای پیش
روی ورزش منطقه قرار دهد .او با تاکید بر این که در
وزارت تا جایی که بتوانیم به توسعه ورزش استان کمک

دارتر ها در صدر جدول رنکینگ

احمدی :به زودی
 100میلیون
تومان برای تجهیز
خانه های ورزش
روستایی و 100
میلیون تومان برای
توسعه و برگزاری
ورزش همگانی و
کمک به هیئت های
ورزشی خراسان
جنوبی تخصیص
می یابد

وعده رئیس هیئت:

جودو در مسیر پیشرفت قرارمیگیرد
زهرایی -جودوی استان با برنامه ریزی های انجام شده در مسیر
پیشرفتقرارمیگیرد.اینوعدهرئیسهیئتجودواستکهگفت:
بعد از برگزاری مجمع ،سعی شد بر اساس خرد جمعی و با رایزنی با
بزرگانجودو وبهکارگیرینیروهایجوان،ترکیبهیئتتغییرکند
که با همین سیاست سرپرست هیئت جودو بیرجند و نایب رئیس
هیئتاستانمشخصشد.دربخشکمیتههانیزافرادتعیینشدهاند
وابالغهامشخصاستکهاسامیاعالمخواهدشد«.تهوری»بااشاره
بهاینکهاعضایشورایفنیهیئتنیزمشخصشدهاند،افزود:دوره
داوریدرجه 2و 3جودوویژهآقایانوبانوانباهدفافزایشفنیاین
رشته و به روزرسانی فعاالن این حوزه در بهمن برگزار می شود .او به
برآیند حضور بانوی ملی پوش استان در اردوی تیم ملی اشاره کرد و
ادامهداد:سپیدهطاهریدرآخریندوره،سهرقیبحاضردراردوی
تمرینی را با ضربه فنی پشت سر گذاشت و منتظر دعوت و برگزاری
اردوی بعدی است .او با یادآوری این که جودوی استان در سال های
گذشتهدربخشبانوانرشدمعقولیداشتافزود:افزونبراینملی
پوش ،نیروهای مستعد دیگری هم در این بخش حضور دارند که در

چا پ:شهرچا پخراسان

روی خط ورزش

فضاهای ورزشی در اختیار قرار می گیرد
به گفته وی ،تالش بر این است که از برنامه های ورزشی
هیئت های ورزش همگانی ،زورخانه ای و روستایی
استان حمایت شود و با استفاده از ظرفیت این هیئت
ها زمینه مشارکت بیشتر مردم برای حضور در برنامه
های ورزشی به ویژه ورزش همگانی فراهم شود .وی
با بیان این که در دیدار با استاندار ،مقرر شد با تشکیل
شورای ورزش همگانی استان دستگاه های اجرایی
که فضای ورزشی دارند آن را در اختیار ورزش و جوانان
قرار دهند ،افزود :میزبانی رقابت های کشوری،
اجرای طرح استعدادیابی و رشد شاخص ها در ورزش
استان نشانگر افزایش مشارکت گروه های مختلف
مردم در برنامه های ورزشی است.احمدی در پاسخ
به این که برای کاهش مشکالت مالی هیئت های
ورزشی چه برنامه ای دارید؟ گفت :یکی از اتفاق های
خوبی که در ورزش کشور رخ داد اختصاص اعتبار 27
صدم درصد مالیات ارزش افزوده و بخش زیادی از این
اعتبار استانی است که برای توسعه فعالیت هیئت های
ورزشی تخصیص می یابد و خراسان جنوبی هم در
گذشته از این اعتبار برخوردار بود طوری که سال 97
بیش از  70درصد این اعتبار محقق شد و امیدواریم
که امسال هم بخش زیادی از آن با حمایت سازمان
برنامه و بوجه از ورزش کشور ،محقق شود.
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حوزه بانوان به دنبال افزایش باشگاه ها در مرکز استان هستیم .او
همچنینبهدعوترئیسفدراسیونازفیاضزادهدرمجمعانتخاب
رئیس هیئت استان اشاره کرد و افزود :این ورزشکار در مسابقات
قهرمانیدفاعشخصیکشورازناحیهزانودچارآسیبدیدگیشدو
درشرایطآمادهسازیاستکهمراحلتمرینیرامیگذراند.

زهرایی  -بانوان دارتر استان در صدر جدول مسابقات رنکینگ دارت کشور
قرار گرفتند .رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار ما گفت:
با اعالم رسمی انجمن دارت کشور و با اعالم امتیازهای دو مرحله مسابقات
دارت رنکینگ بانوان کشور در استان های اصفهان و گیالن ،بانوان دارتر نخبه
استان در جایگاه های اول تا سوم کشور قرار گرفتند« .علیزاده» ادامه داد:
مریم عرفانیان با کسب  80امتیار در جایگاه اول ،زهرا رجبی با  70امتیاز مقام
دوم و آتنا بیگمی ،شیما کیانوش مقدم و ملیحه رجبی هر سه دارتر در رتبه سوم
رنکینگ کشور قرار گرفتند.

قهرمان تنیس روی میز
آموزش و پرورش استان قهرمان رقابت های تنیس روی میز دستگاه های اجرایی
استان شد .به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها که  24تیم حضور داشتند تیم
علوم پزشکی دوم شد و تیم های مخابرات و شرکت گاز به صورت مشترک در رده
سوم ایستادند .بر اساس این گزارش در بخش انفرادی  128نفر رقابت کردند که
مصطفیسیرجانیازدانشگاهعلومپزشکیمقاماولومحمدرضاعباسپورفرد مقام
دومرابهدستآورد.

رقابت شناگران کارمند در پایان هفته
 26و  27دی ،مسابقات شنای کارکنان دولت در استخر دانشگاه بیرجند برگزار
می شود .به گزارش «خراسان جنوبی» مسابقات بانوان 26دی و مسابقات آقایان
جمعه 27دیبرگزارخواهدشد.

فردا؛ پهلوانان در راه رقابت های کشوری
پهلواناناستانفردابهمسابقاتقهرمانیساحلیکشوردرسیستانوبلوچستان
اعزام می شوند .رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان به «خراسان جنوبی»
گفت :تیم استان با ترکیب 21ورزشکار در دو رده سنی جوانان و نوجوانان در این
رقابت ها حضور دارد« .قمری» ادامه داد :در رده سنی جوانان محسن آهنی و در
ردهسنینوجوانانحسینبیدختی،مربیگریتیموسرپرستیاینجمعراهمعلی
دستگردیبرعهدهدارند.

