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قول استاندار و شهردار برای
حمایت از کشتی
حسین قربانی – پنج شنبه گذشته رئیس فدراسیون کشتی برای چندمین بار
به استان سفر کرد تا ضمن شرکت در مجمع ساالنه هیئت ،از وضعیت گوش
شکسته های استان بیشتر بشنود .به گزارش خبرنگار ما« ،علیرضا دبیر»
همچنین در دیدار با استاندار خواستار حمایت های ویژه دستگاه های اجرایی
برای رشد و ارتقای هرچه بیشتر کشتی استان شد .استاندار هم گفت :کشتی
به عنوان پرافتخارترین رشته ورزشی ایران و ورزش ملی و سنتی ما شناخته
می شود و تالش می کنیم تا حمایت های الزم را از این رشته ورزشی در استان
داشته باشیم«.معتمدیان» هم از فدراسیون کشتی خواست تا اقدامات الزم برای
ارتقای دانش فنی مربیان و کشتی گیران استان انجام شود.

ظرفیت باالی کشتی استان

اذان ظهر 12:27
غروب آفتاب 18:34
اذان مغرب 18:51
اذان صبح فردا 04:59
طلوع آفتاب فردا 6:20

رحمان-لیگکشتینوجواناناستانبایدراهاندازیشود«.دبیر»رئیسفدراسیون
کشتی در جلسه هم اندیشی با مربیان استان با تاکید بر این موضوع از کمک
فدراسیونبرایتامیننرمافزاریآنخبردادوگفت:تصورفدراسیوندربارهکشتی
خراسان جنوبی مثبت است و به همین دلیل باید روی کودکان و نوجوانان تمرکز
شود تا آینده کشتی استان با جذب آن ها تامین شود.او همچنین بر فراهم شدن
زیرساختهایکشتیباپیگیریمسئوالناستانونمایندگانمجلستاکیدکرد.
درایننشستمربیانشهرستانهایاستانهممشکالتخودرابارئیسفدراسیون
کشتیدرمیانگذاشتندوخواستارکمکفدراسیونبرای حلآنهاشدند.
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پای صحبت مربی تیم ملی اتومبیلرانی

ویراژ اتومبیلرانی
با باککمبود ها

افزون بر این رئیس فدراسیون کشتی در دیدار با شهردار و رئیس شورای اسالمی
شهر بیرجند هم با تاکید بر وجود زمینه ارتقای کشتی خراسان جنوبی گفت :با
ایجاد زیرساختهای مناسب برای این رشته ورزشی و شکوفایی ظرفیت های
موجود در آن ،کشتی استان می تواند به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.
«علیرضا دبیر» افزود :معتقدم شهرداریها در حمایت از ورزش میتوانند بسیار
موثر باشند و در صورت کمک شهرداریها به ورزش کشتی ،اتفاقات خوبی رقم
خواهد خورد.وی با بیان این که کشتی استان از ظرفیت بسیار زیاد ،بکر و دست
نخورده ای برخوردار است ،کمک به احداث خانه کشتی در شمال بیرجند را
خدمت بزرگی به مردم این منطقه دانست«.جاوید» شهردار بیرجند هم گفت :در
هر بوستانی که در بیرجند بنا شده است ،مهم ترین قسمت آن احداث زمینهای
ورزشی است و در این زمینه در بوستان کاج  ۱۲زمین ورزشی استاندارد برای
بانوان و آقایان در حال احداث است و برای هر گونه همکاری با هیئت کشتی
استان هم اعالم آمادگی می کنیم.

تاکید «دبیر» بر راه اندازی لیگ
کشتی استان

صاحب امتیاز:
موسســه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول:
محمد ســعید احدیا ن
ســردبیر :علی ولیزاده

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)

پیامك 2 000999 :
سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
تلفن سرپرست056   - 32443939:
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تحریریه  56- 32448050 :

درآمد .وی می گوید :در مسابقات متفاوت اتومبیلرانی
در رده های مختلف ملی و بین المللی شرکت و مقام
های متعددی را از آن خود کرده ام .این مربی تیم ملی
که دوره مربیگری بین المللی و دوره های مختلفی را
در خارج و داخل کشور با حضور مربی های خارجی
گذرانده است ،ادامه می دهد :از سال  ۸۲مربی پلیس
هستم و تکنیک های خاص و مختلف را به پلیس ها
آموزش می دهم.

هزینه های باال
اودربارهوضعیتاتومبیلرانیدرایراننیزمیگوید:هزینه
های این رشته ورزشی زیاد است و بیشتر تجهیزات مورد
نیاز وارداتی است و از خارج تامین می شود که با توجه به
افزایشقیمتارزوتورمموجودفعالیتدراینرشتهسخت
است.بهگفتهویباهمهمحرومیتهاوتحریمهایاعمال
شده،استعدادهایفوقالعادهایداریمودرمیدانهای
مختلف حتی برون مرزی مقام های خوبی را به دست
آورده ایم به عنوان مثال در اولین حضور در رقابت های
برون مرزی در سال  ۲۰۱۶در ارمنستان از  ۱۵سکوی
مسابقات،هشتسکومتعلقبهایرانبودکهدرآنرقابت
هاورزشکار،مربیوسرپرستتیمبودم.

مطابق با علم روز

زهرا قربانی

شاهرخی  :پیست
در نظر گرفته شده
در مرکز استان
استانداردهای
الزم برای
اتومبیلرانی را
ندارد

«ورزشکاران با استعداد ،پر انرژی و پیگیری دارید
فقط مکانی که تمرین می کنند استانداردهای الزم را
ندارد و می توان با ارتقای امکانات آن ،فضای بهتری
در اختیارشان قرار داد تا با تالش بیشتر درخشش
بیشتری در میدان های کشوری داشته باشند».
این دیدگاه را «فرزاد شاهرخی» رئیس کمیته درگ و
شتاب فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و مربی تیم
ملی اتومبیلرانی که چند روز پیش برای تدریس اولین
دوره مربیگری اتومبیلرانی به بیرجند سفر کرده بود
از وضعیت اتومبیلرانی استان مطرح کرد .او در گفت
وگوییاختصاصیبه«خراسانجنوبی»گفت:پیستدر
نظرگرفتهشدهدرمرکزاستاناستانداردهایالزمبرای

 2بانو در جمع 8دارتر برتر

زهرا رجبی و سمیرا سلیم به جمع هشت نفر پایانی
مسابقات دارت آنالین کشور ،انتخابی تیم ملی اعزامی
به مسابقات جهانی صعود کردند .به گزارش خبرنگار ما
در این رقابت ها که با حضور  34دارتر برتر کشور برگزار
شد آتنا بیگمی ،مریم عرفانیان و علی رضا محمدزاده از
استان نیز شرکت کرده بودند که با وجود تالش بسیار
اما از دور رقابت ها حذف شدند.

اتومبیلرانی را ندارد اما از نظر موقعیت و فضا مناسب
است و امیدواریم که مسئوالن هیئت بتوانند با همکاری
دیگرسازمانهایمتولیهمانفضاراباافزایشکیفیت
آسفالت و  ...ارتقا دهند.

سطح فنی خوب
او به دوره مربیگری که برگزار شد نیز اشاره کرد و
افزود :در اصل سطح این دوره درجه  3بود اما با توجه
به سطح باالی دانش هنرجویان حتی مطالبی از دوره
مربیگری درجه  2هم تدریس شد و خوشبختانه توانایی
باالیی داشتند و مطلب را درک کردند.او از سال  ۷۴و
زمانی که گواهی نامه اش را گرفت  ،با توجه به عالقه
زیاد به اتومبیلرانی به سمت این رشته ورزشی هدایت
شد و به عضویت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

پروازدرآسمانمازندران

اردوی پروازی خلبانان پاراگالیدر بیرجند
امروز در سایت پروازی عموزاد مهدیرجه استان
مازندران برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما ،امیر احمدی ،رضا هادی
نیا ،سمیه زنگویی ،حسن کارکن ،دانشور و آهنی
با سرپرستی مهدی هادی نیا اعضای این گروه را
تشکیل می دهند.

به گفته وی افزون بر این با وجود همه مشکالت ،فعاالن
این حوزه دست از تالش برنداشته اند و سعی شده است
که سطح فنی مربی ها به روز باشد و مسابقات را هم بر
اساس قوانین روز جهان برگزار کنیم.او به این نکته هم
اشاره کرد که شاید با توجه به تحریم های موجود کمی به
عقبراندهشویمامااستعدادونخبهورزشیدراینرشته
کم نیست و نیاز است مسئوالن حمایت های بیشتری از
فعاالن این حوزه داشته باشند.او با اشاره به این که مهم
ترین نیاز ورزشکاران خراسان جنوبی پیست است از
مسئوالن استان خواست افزون بر حمایت برای ساخت
یک پیست استاندارد ،بخشی از هزینه های اعزام آن ها
به رقابت های ملی را فراهم کنند تا در این رقابت ها نیز
حضور پر رنگ تری داشته باشند.او با قدردانی از رئیس
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی برای فراهم کردن
زمینه این دوره آموزشی اظهار امیدواری کرد از شرایط
موجود بیشترین استفاده حاصل شود و به بهترین نحو
فعالیت ها ادامه یابد.

کورس در بیرجند

زهرایی  -مسابقات کورس تابستانه اسب دوانی
عصر روز گذشته با حضور اسب هایی از خراسان
جنوبی و رضوی در بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها پنج اسب
از بیرجند ،یک اسب از طبس و یک اسب از گناباد
شرکت داشتند که تا زمان تنظیم خبر نتایج این
مسابقات هنوز مشخص نشد.

نمابــر تحریریه  056 - 32448054 :
واحد آگهی و اشتراک056   - 32448052:
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چا پ:شهرچا پخراسان

خارج از گود

نقشکمرنگدرحمایتازتیم04

فوتبال مسئوالن با
«کفش مجلسی»

سید حسـین حسـینی -مسـئوالن هیئت فوتبال
اسـتان بـه همـراه پیـش کسـوتان بـا سـابقه ایـن
رشـته در دیـدار بـا فرمانـده پـادگان 04امـام رضا
(ع) بـه بررسـی شـرایط حضـور تیـم ایـن مرکـز بـه
عنـوان نماینـده اسـتان در رقابـت هـای لیـگ 3
کشـور ،پرداختنـد.
«قهـوه چی»رئیـس هیئـت فوتبـال در ایـن جلسـه
بـا قدردانـی از حضـور موثـر ایـن تیم کـه بـه صعود
بـه مرحلـه دوم لیـگ  3منجر شـد ،گفت :بـا وجود
مشـکالت مختلـف مالـی ،کمبـود حمایـت هـا و
نگرانـی هایـی کـه بـر عوامـل تیـم تاثیـر گـذار بود،
ایـن تیـم توانسـت بـه مرحلـه دوم ایـن رقابـت هـا
صعـود کنـد.
«عباسـعلی جبـاری» پیـش کسـوت بـا سـابقه
فوتبال اسـتان هم که در همه دیدارهای خانگی،
بـرای روحیـه دادن بـه عوامـل تیـم در جمـع آنـان
حضور می یافـت ،خاطر نشـان کـرد :در خصوص
حضـور تیـم  04در رقابـت هـا تردیدهایـی وجـود
داشـت کـه بـه عنـوان پیـش کسـوت قـول عملـی
شـدن وعده های مطرح شـده را داده بـودم که هر
چند ایـن قـول در حضور تیـم نقش مهمی داشـت
ولـی متاسـفانه بخـش عمـده آن عملـی نشـد و بـه
ایـن خاطـر شـرمنده شـدم.
«علـی دقتـی پـور» دیگـر پیـش کسـوت فوتبـال
اسـتان هـم بـا بیـان ایـن کـه حـق ایـن تیـم خیلـی
بیشـتر از ایـن بـود اظهارکـرد :یـک بازنشسـته
هسـتم و امکان کمک مـادی بـه تیم نداشـتم ولی
به عنـوان یک پیـش کسـوت تا جایـی که توانسـتم
در همـه دیدارهـا حاضر شـدم تا دسـت کـم بتوانم
بـه آنـان روحیـه بدهـم.
وی افـزود :جـای تاسـف دارد کـه در مجمـوع
دیدارهـای خانگـی تیـم ،مدیریـت ورزش اسـتان
را حتی  10دقیقه هم در ورزشـگاه ندیدم و از این
بدتـر کـه شـاهد هسـتیم نـه فقـط حمایتی نیسـت
بلکـه گاهی کارشـکنی هایـی هم رخ مـی دهد.به
گـزارش خبرنـگار مـا ،سـرهنگ« جاللـی نیـک»،
فرمانـده مرکـز آمـوزش  04امـام رضـا (ع) هـم در
این دیـدار ضمـن اشـاره بـه مشـکالت حضـور تیم
ایـن مرکـز در رقابت هـای لیگ  ،3شـرط شـرکت
در رقابت های سـال آینـده را حمایت هـای عینی
تـر و بیشـتر مسـئوالن بیـان کرد.

