از میان خبرها
فوتسال  -وزنهبرداری  -فوتبال

با حضور  3تیم خارجی

مسابقات فوتسال در مشهد
برگزار می شود

نایبقهرمانیوزنهبردارانفریمانی
اصغــری -رئیس هیئــت وزنــه بــرداری فریمــان از
نایبقهرمانی این شهرســتان در مسابقات قهرمانی
اســتان خبر داد و گفت :تیــم وزنه بــرداری فریمان با
 11وزنــه بردار پــس از تیم مشــهد بــا  ۲۳۸امتیاز بر
سکوی دوم استان تکیه زد و تربت جام مقام سومی را
از آن خود کرد .حسین توکلی افزود :این مسابقات به
مدت دو روز در چناران برگزار شد .وی اظهار کرد :در
پایان این مسابقات ،سعید محسنی ومحمداصغری
مقام اول  ،حسام فتاحی مقدم،امین قربانی،مهدی
جهــان جــام و عرفــان عبدالهی مقــام دوم را کســب
کردند .همچنین در بخش نونهاالن مرتضی قاسمی
سلیمانیویاسرشادکامیبههمراهعرفانقائمیفرد
وابوالفضلشکریبهاجراینمایشتکنیکیکضرب
و دوضرب پرداختند.

قضاوت خراسانی ها
در لیگ دسته اول
دیدارهایهفتهچهاردهمرقابتهایفوتبالقهرمانی
دستهاولباشگاههایکشورشنبهویکشنبهآیندهدر
شهرهای مختلف برگزار می شــود.با این که خراسان
رضوی در این سطح از مسابقات نماینده ای ندارد ،اما
داوران خراسانی هر هفته یک بازی از این رقابت ها را
قضاوتمیکنند.بااعالمکمیتهداوراندراینهفتهاز
بازیها،مرتضیمنصوریانازخراسانرضویقضاوت
دیدار سپیدرود رشــت با مس کرمان را بر عهده دارد.
یعقوب سخندان و جعفر مهاجر از استان نیز به عنوان
کمکداوردراینبازیحضوردارند.
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پلنجدید
درهیئـــت

احــســان حــــدادی قهرمان
پرتاب دیسک ایران وعده
داده است که ستارههای
بزرگدوومیدانیجهان
را ب ــرای یــک مسابقه
جایزه بزرگ به ایران
بــیــاورد .ایــن قهرمان
پرتاب دیسک آسیا که
هفته قبل به خراسان رضوی
سفر کــرده بــود ،بــا مسئوالن
آستانقدسمذاکراتیداشت
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رضــوی ادامــه داد :قطعا اگــر حمایت شــوم ،از
درآمدزایــی هــای کاذب کانــون هــای مختلف
والیبالکهبدونهیچضابطهایدرحالفعالیت
هســتند ،جلوگیری می کنم  .ایجاد یک کمیته
اقتصادیقویبرایحمایتوپشتیبانیوالیبال
موضوع مهمی اســت که انجام خواهیــم داد.در
ادامهجلسهحیدرخوشنیت،یکیازنامزدهای
ایــن مجمــع کــه ســابقه سرپرســتی و معاونــت
فرمانداری مشــهد را نیز در کارنامه دارد ،گفت:
حضور مــن در عرصــه ورزش به دلیل خواســت
بزرگاناینورزشازجملهخودجبارقوچاننژاد
بوده است و من برای ارتقای خودم نیازی به این
پســت نداشــتم و برای ارتقای والیبال به میدان
آمدهام .ویافزود:حالوالیبالامروزبههیچوجه
خوب نیست و ما ضعف های بســیاری در زمینه
مدیریتومسائلاقتصادیداریم.
•انتظار تغییردروالیبال

علیفتاحیسرپرستفدراسیونوالیبالنیزدر
این جلســه گفت :برای قوچان نژاد که از ارکان
مهموالیبالخراسانوفردیشناختهشدهاست،
آرزویموفقیتدارمومطمئنمباشناختچندین
سالهاوازوالیبالاستاناتفاقاتخوبیدرانتظار
این رشته ورزشی اســت.وی افزود :بدون شک
حضورتمامپیشکسوتانوارکانمختلفهیئت
می تواند به رشــد و افزایش شیب موفقیت های
استان خراســان رضوی در رشته والیبال کمک
کند و امیدوارم همه دســت به دست هم دهند و
کمککنندتاوالیبالخراسانرضویبهجایگاه

تادرسال ۹۹رویدادیبزرگبرایدوومیدانیایرانرقمبخورد.
حدادی که در این سفر برای اولین بار در ورزشگاه امام رضا(ع)
تمرینات پرتاب دیسک را انجام داد ،با روی خوش مسئوالن
شهرمشهدمواجهشدهاستتابهزودیپایبزرگاندوومیدانی
جهان را به این شهر باز کند و در ورزشگاه امام رضا(ع) که پیست
تخصصی دوومیدانی دارد ،به رقابت بپردازند.این ورزشکار
وعده داده است در صورتی که مسئوالن آستان قدس پا پیش
بگذارند ،ستاره های دوومیدانی همچون «یوسین بولت» و
«جاستینگاتلین»رابهایرانبیاوردتاازاینطریقهمباعثتوسعه
دوومیدانی در ایران شود و هم این که یک مسابقه سطح باال را به
میزبانیمشهدبرگزارکند.

خوب خود بازگردد.همچنین کوروش فتاحی،
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان در این مجمع
بیان کرد :حضور تیم پیام در لیگ برتر و کســب
نتایــج درخشــان آن در ســال گذشــته و حضور
امسال آن مایه افتخار ما بوده و نشان داده است
اگرمادرکناریکدیگرباشیموهمهپیشکسوتان
والیبالدستبهدستهمدهند،میتوانشرایط
خوبی را رقم زد  .امیدوارم رئیس جدید والیبال
استانبتواندیکدورهخوبرا رقمبزند.

در حاشـــــــــــــیه

خوش نیت در صحبت های خود به این
موضوع اشاره کرد که با اصرار و درخواست
پیشکســوتانی همچــون قوچــان نــژاد به
انتخابات والیبال وارد شده که قوچان نژاد
در پاســخ او بیان کــرد :آن زمانی کــه ما از
آقای خوش نیت درخواســت کرده بودیم،
معاونفرماندارمشهدوپسازآنسرپرست
فرمانداری بود ،اما االن هیچ سمتی ندارد .
یکــی از نمایندگان شهرســتان ها چند
بار درخواست صحبت در مجمع را داشت
که با ممانعت برگزارکنندگان مواجه شد.
وی گفت :هنوز نمی دانم باید به چه کسی
رای بدهم و از نامزدها سوال دارم .فتاحی
مدیــرکل ورزش و جوانــان هم در پاســخ او
گفت:سواالترابایدقبالمیپرسیدیدواگر
نمیدانید چرا در مجمع حاضر شده اید.
در جریان رای گیــری چندبار در خالل
صحبــت نامزد هــا و مدیــرکل برق ســالن
مجمع قطع و وصل شد.

احسان حدادی درباره جزئیات این ماجرا می گوید :در سفری
که به مشهد داشتم ،امکانات ورزشگاه امام رضا(ع) را دیدم که
کامالبرایبرگزارییکمسابقهسطحباالیدوومیدانیشرایط
الزم را دارد .به همین دلیل این پیشنهاد مطرح شد که بعد از
مرحله اول لیگ الماس در سال ۲۰۲۰که اردیبهشت ماه سال
 ۹۹در دوحه برگزار میشود ۱۰ ،تا  ۱۵ورزشکار بزرگ دنیا را
به ایران بیاوریم .با ارتباطاتی که دارم ،این ظرفیت وجود دارد
که ورزشکاران بزرگی همچون یوسین بولت و جاستین گاتلین
را به ایران بیاورم .وی می افزاید :حضور بولت در ایران میتواند
اتفاقات مثبتی را برای دوومیدانی رقم بزند .او می تواند به
صورت نمادین در پیست دوومیدانی ورزشگاه امام رضا(ع)

افزایش سرانه فضای ورزش دانش آموزی در استان

مسابقه هندبال سربداران لغو شد

ششمین دوره المپیاد ورزش درون مدرسه ای از امروز در استان آغاز می شود

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش
و پرورش استان خراســان رضوی گفت :سرانه
فضــای دانشآموزی در این اســتان نســبت به
پارسالافزایشیافتهاست.
صفدرسلطانیدیروزدرنشستخبری
به مناســبت برگزاری ششــمین دوره
المپیــاد ورزشــی درون مدرســه ای
خراســان رضوی ،افــزود :بــا افتتاح و
بهرهبــرداری از ۱۸ســالن ورزشــی و دو
استخر دانش آموزی در این استان طی امسال
دو صــدم متــر مربع بــه ســرانه فضای ورزشــی
دانشآموزی اســتان افزوده شــده است.وی با
اشــاره به میانگین ســرانه ورزش دانش آموزی
افزود:هماکنونمیانگیناینسرانهدرخراسان
رضــوی ۱۵صــدم مترمربع و میانگین ســرانه
فضایورزشیدانشآموزانکشور  ۱۷صدممتر
مربع است.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره
کل آموزش و پرورش اســتان خراســان رضوی
گفت :پارســال رتبه خراســان رضوی در زمینه
سرانهفضایورزشیویژهدانشآموزان ۲۲بود
کهامسالبهرتبه ۲۰ارتقایافتهاست.
•مدرسهمحوری

ســلطانی در ادامــه ســخنان خــود بــه اهمیت
درس تربیت بدنی اشــاره کرد و افزود :با توجه
به اهمیت درس تربیت بدنــی و ضرورت توجه
تخصصیبهاینحوزهوتربیتدانشآموزانتمام
ســاحتی ،برنامهریزی ها در استان معطوف به

اینحوزهشد هاست.ویدربارهمیزاناستقبال
دانشآموزان از برنامه های تربیت بدنی اظهار
کرد :رویکرد برنامههای تربیت بدنی و ورزشی
دانشآموزان،مدرسهمحوریومشارکت
محوریاست؛بههمیندلیلمیزان
حضوردانشآموزاندراینفعالیت
ها با اســتقبال آنان رو به روســت.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره
کل آموزش و پرورش استان خراسان
رضویگفت:درحاشیهکالسدرستربیت
بدنیبرنامههاییازجملهالمپیاددرونمدرسه
ای،حیاطپویاوورزشصبحگاهیودرخارجاز
ساعاتمدرسهنیزبرگزاریمسابقاتورزشی،
مسابقاتمدرسهقهرمانوفعالیتکانونهای
مدرسهموردتوجهقراردارد.
•آغازالمپیاد

ســلطانی به برگزاری المپیاد ورزشــی درون
مدرســه ای اشــاره و اظهــار کــرد :المپیــاد
ورزشی درون مدرسه ای در مدارس استان از
امروز(سهشنبه) بهصورتهمزماندرسراسر
استان آغاز میشــود.وی افزود :سال گذشته
بیشاز ۵۰درصددانشآموزاناستانمعادل
 ۷۰۰هزار نفر در این المپیاد شــرکت کردند
کــه از این تعــداد ۱۳۰هزار نفر در مســابقات
منطقهای حضور یافتند و هشت هزار و ۵۰۰
نفرنیزبهمسابقاتاستانیراهپیداکردند.وی
ادامهداد:برگزاریاینالمپیادموجبافزایش

تیم فوتبال شــهرخودرو با بازی های درخشــان خود
موفقشدبهصدرجدولبرسدوباالترازمدعیاندیگر
یعنی سپاهان و پرسپولیس باشد.این تیم که در ادامه
مسابقاتچندبازیحساس ومهمراهمپیشرودارد،
جمعه ایــن هفته باید بــه مصاف تراکتــور ،یکی دیگر
از مدعیان لیگ امســال برود .مربی تیم شهرخودرو
درباره نتایج این تیم و حضور در صدر جدول گفت :ما
بازی به بازی نگاه می کنیــم و هر بازی برای ما فینال
اســت .واقعیت این اســت که همه تیم ها یک ســری
مشکالت دارند و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم،
اماروینقاطضعفمانکارمیکنیمتاتبدیلبهتیمی
کامل شویم .نکته مهم روحیه و شخصیت تیمی است
که ما داریم و برنامه های تاکتیکی مان را تا حد مقدور
در زمیــن اجرا می کنیم.در مســابقات خــود همواره
بازی مالکان ه مدنظرمان را اجرا می کنیم .
حمید مطهری درباره رقابت برای کسب قهرمانی در
این فصل تصریح کــرد :همه بازی های لیگ ســخت
است و هیچ تیمی نمی تواند خودش را از پیش برنده
بداند .ضمن ایــن که در این فصل شــرایط تیــم ما به
گونه ای است که رقبا با یک نگاه و تفکر دیگر به زمین
می آیند و ســعی می کنند کــه کار را برایمان ســخت
کنند .با این حال رقابت ســخت اســت و چهار رقیب
ما از نظر امکانات بهتر هستند .ما هم تیم قدرتمندی
هستیم و در تمام بازی ها برای برد و حضور در بهترین
رتبه به زمین می رویم .سپاهان با امیر قلعه نویی تیم
قدری است ،پرسپولیس و استقالل بزرگ هستند و
تراکتور بازیکن و امکانات خیلی خوبی دارد .با وجود
این فکر می کنم شــهرخودرو حتــی در بین مدعیان
نیــز فوتبــال قابــل احترامــی بــازی
میکند.او درباره بازی حســاس
هفته یازدهم شــهرخودرو برابر
تراکتور خاطرنشــان کرد :بازی
ســختی پیش رو داریــم و بچهها
باید در ایــن هفته بــا تمرکز
بســیار باالیــی تمرین و
کارکنند.ماتابهحال
از میــان مدعیــان با
پرســپولیس بــازی
کــرده ایــم و ســه
بازی دیگرمــان برابر
تراکتــور ،اســتقالل
و ســپاهان را بایــد در
هفتههــای بعــد انجــام
بدهیم.

بدود و با نوجوانان دیدار کند؛ اتفاقی که بدون شک مورد توجه
همه اهالی ورزش در دنیا قرار می گیرد.احسان حدادی در
پاسخ به این سوال که ستاره های دوومیدانی دنیا برای حضور
درایرانپولیهمدریافتمیکنند،اظهارمیکند:قطعاهمین
طور است .آنها برای سفر به ایران پول میگیرند .یادم میآید
سال قبل برای لیگ الماس به میزبانی چک ،وقتی از «یوسین
بولت» دعوت شد ،او حدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار دالر گرفت و در
آن مسابقات شرکت کرد .البته این را بگویم اگر آنها ۴۰۰
هزار دالر هزینه می کنند ،از کنار این اتفاق دو میلیون دالر پول
درمیآورند .بلیت فروشی و فروش حق پخش به شبکه های
خارجی ،درآمدهای زیادی را به همراه دارد.

معاونتربیتبدنیوسالمتادارهکلآموزشوپرورشخبرداد

هندبال  -فوتبال

مربی مشــهدی تیم فوتبال نســاجی مازندران گفت:
باشگاه نســاجی به شــدت با ادامه کار سرمربی یعنی
رضا مهاجری موافق اســت .لذا منتظر هستیم ،آقای
مهاجریتادوروزآیندهبهتمریناتاضافهشود.حسن
بادامکیدرواکنشبهاینکهدرزمانغیبتمحمدرضا
مهاجریشایعاتیمبنیبرحضورمحمدتقویبهعنوان
سرمربی جدید مطرح شــده اســت ،اظهار کرد :آقای
تقوی یکی از دوســتان خوب ماست که مدتی با هم در
پدیده مشــهد همکار بودیم و آن زمــان آقای مهاجری
سرمربی بودند .ما دســتیار آقای مهاجری بودیم و من
چنینچیزینشنیدمکهاینفردبخواهدسرمربیشود
وآقایمهاجریراکناربگذارند.

والیبال

والیبال زمان گذاشتم که همین
نوید زنده روحیــان  -با برگزاری
مجمــع انتخاباتی هیئــت والیبال حال والیبال امروز مقداربهنظرمکافیبودوبیشاز
این کاری در این هیئت نداشتم.
خراسان رضوی ،جبار قوچان نژاد
بهمدتچهارســالسکانهدایت به هیچ وجه
وی با اشــاره به کارنامــه خود در
ایــن رشــته ورزشــی را برعهــده خوب نیست مدت سرپرســتی تصریــح کــرد :در این
مدت تمام تیم های ما در تمام سطوح به
گرفت .بهگزارشخراسانرضوی،
مسابقاتکشوریاعزامشدندکهکارنامه
روز گذشــته مجمــع انتخاباتــی
هیئت والیبال خراسان رضوی با شرکت تمامی خوبی است اما در این مسابقات به توفیق خوبی
اعضای مجمــع و با حضــور دو نامزد برگزار شــد نرسیدیموبهجزدومورددرتمامیاینمسابقات
که در نهایت «جبار قوچــان نژاد» بــا  10رای در حذفشدیم.سرپرستهیئتوالیبالادامهداد:
مقابل «حیدر خوشنیت» کــه  7رای این مجمع هیئتوالیبالامروز 45میلیونتومانبدهکاری
را دریافت کرده بود ،به مدت چهار ســال ســکان دارد که 25میلیــون آن مربوط بــه داوران و20
هدایتوالیبالخراسانرضویرابرعهدهگرفت .میلیونتومانآننیزبدهیهیئتبهمن(نیکویی)
ماجرای سرپرســتی در هیئت والیبال خراسان است.
رضوی به  14ماه قبــل بازمیگردد که از ســوی
•جلوگیریازدرآمدزاییکاذب
رئیس فدراســیون وقت ،حکم عزل حسین زاده
رئیــس آن زمان هیئــت پس از دوســال صــادر و در ادامه مراســم جبار قوچان نژاد کــه به عنوان
مهدی نیکویی به عنوان سرپرســت معرفی شد .رئیسجدیدمعرفیشدهاست،گفت:دانشگاه،
از آن زمان حــدود 14ماه میگــذرد .والیبال در آمــوزش و پــرورش و شهرســتان ها ،ســه بازوی
خراسانرضوی بامدیریتسرپرستخودحالو اجرایی مهم و بستر فعالیت ما خواهد بود و تنها
روزخوشینداشتوهمینبالتکلیفیدرتمامی راه برون رفت ما از مشکالت موجود همکاری با
ارکان آن خودنمایی میکرد تا جایی که حواشی این سه نهاد است که می توانند پشتوانه علمی و
مدیریتتیملیگبرتریتافدراسیونهمکشیده تخصصی،استعدادیابیوبسترمردمیماباشند.
شدوحتیپایمدیریتشهریراهمبهمیانآورد .وی دربــاره اختالفاتــش با مدیران باشــگاه پیام
ســبزجامگان گفت :اگر چه اختالفی بین من و
باشــگاه پیام بود ولی رئیس هیئت هرکسی که
•بدهی 45میلیونی
نیکویی به عنوان سرپرســت این هیئــت در این باشــد ،وظیفــه دارد از نماینده والیبال اســتان
جلســه به عملکرد خود اشــاره کرد و گفــت :در حمایت کند و قطعا ما نیز به همین وظیفه عمل
مدت این  14ماه هفته ای دو تا سه ساعت برای خواهیم کــرد  .مربــی ادوار لیگ برتر خراســان

اخبار

باشگاه با ادامه همکاری با مهاجری
موافق است

مربی تیم شهرخودرو :هر بازی
برای ما فینال است

باالخرهپسازگذشت 14ماهبالتکلیفیسکانداروالیبالمعرفیشد
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احسان حدادی از ورود
ستارههایدوومیدانی
جهانبهایرانخبرمیدهد

دیدار تیمهای هندبال نیروی شهید شاملی کازرون
و ســربداران ســبزوار لغو و بــه زمان دیگــری موکول
شــد .با اعالم کمیته مسابقات فدراســیون هندبال،
بازی تیمهای نیروی زمینی شــهید شــاملی کازرون
و سربداران ســبزوار از ســری دیدارهای هفته ششم
لیگ برتر باشگاه های کشور لغو شــد .این بازی قرار
بود امروز (سهشنبه) ساعت 16در شیراز برگزار شود
کهلغووبهزماندیگریموکولشد.ایندرحالیاست
که تیم هندبال سربداران سبزوار این روزها وضعیت
خوبی از نظر مالی ندارد و حتی برای پرداخت هزینه
سفر به محل مسابقات هم با مشکل روبه رو است.

فوتبال

عکس :میثم دهقانی

با پیگیریهای کمیته فوتسال ،مسابقات چهار جانبه
فوتســال مشــهد طبق برنامه قبلــی با حضــور  3تیم
خارجیبرگزارمیشود .باتوجهبهبرگزاریمسابقات
مرحلهنهاییفوتسالقهرمانیآسیادراسفندامسال،
کمیته فوتســال برای آمادهسازی مناســب تیم ملی
 ۱تا۱۳
فوتسال ایران مسابقات چهار جانبه ای را از ۰
آذرما ه به میزبانی شهر مشهد برگزار میکند.پیش از
ن قرار بود تی م اوکراین به همراه اسلواکی و بالروس
ای 
در این مســابقات حضور یابد که با انصراف این تیم و
تالش و پیگیری کمیته فوتسال برای جایگزین کردن
تیم دیگری ،در نهایت حضور تیم ملی فوتسال کویت
در این مسابقات قطعی شد.

ورزش

گفتوگو

مشــارکت و فعالیــت
دانش آموزان در حوزه
ورزشونیزراهیبرای
اســتعدایابی ورزشی
در مــدارس شــده
اســت.معاون تربیــت
بدنی و سالمت اداره
کل آموزش و پرورش
اســتان خراســان
رضوی گفت :امسال
تعــداد ســه هــزار
کاروان تجهیزات ورزشی به همین رویکرد برنام 
هها سالمت این نقیصه را جبران
کنیــم.وی افــزود :تاکنــون
تعداد مدرســه در اســتان اهدا شد مدرسه محوری
دانشــگاه علومپزشــکی
که با توجه به وجود ۹هزار مدرســه
در اســتان تنهــا موفــق به پوشــش و مشارکت محوری
همراهیهــای خوبــی
حــدود  ۳۰درصد مــدارس در این است
داشته ،اما پشتیبانی مالی
دانشگاه علومپزشکی نسبتبه سال گذشته
زمینهشدهایم،اماهمچنانبهدنبال
مقداری کم شــده که این موضوع بــا توجه به
تامین تجهیزات برای دانشآموزان
کمبود منابع محــدود اتفاق افتاده اســت .اما
هستیم.سلطانی افزود :ورزش دانش آموزی
هنوز هم اعتقــاد داریم بــا آمــوزش میتوانیم
ســه رکن نیروی انســانی ،فضا و تجهیــزات و
فعالیتهایمان را بهتر پیش ببریم.ســلطانی
محتوای آموزشــی دارد کــه در هر ســه زمینه
با بیان این که 20اســتخر و ۲۹ســالن ناتمام
تالش شده اســت تا با برنامه ریزی مشخص و
در سطح آموزشوپرورش داریم که با سازمان
هدفمندفعالیتکنیم.وی همچنینگفت :با
نوسازی در حال پیشبرد آنها هستیم ،افزود:
توجه بــه آمار مدارس در ســال های گذشــته،
درصددراهاندازی ۶چمنمصنوعیبااولویت
آموزشهای بسیار زیادی را درخصوص وجود
مدارسهستیم.سالگذشته ۱۲زمینچمن
شــپش در مــدارس شــروع کردهایــم .کمبود
باوسعتهزارو ۲۴مترافتتاحشدکهدرناحیه
مراقب ســامت در مدارس از کمبــود مربیان
،۴ویژهدخترانراداشتیم.
تربیتبدنیبیشتراستومجبوریمباسفیران

خبر
ورزشی

با وجود گذشت  8ماه از جاری شدن
سیالب

زمین چمن کالت همچنان
غیرقابل استفاده است

رئیــس اداره ورزش و جوانــان کالت گفت :بــا این که
ســیالب ابتدای امســال به تنها زمین چمن ورزشــی
ایــن شهرســتان خســارتهای جــدی وارد کــرد ،اما
تاکنون هیچ اعتبــاری بــرای بازســازی آن تخصیص
نیافته است .حسن پورافشار افزود :تخصیص نیافتن
هیچ گونــه اعتباری برای بازســازی تنهــا زمین چمن
شهرستانکالتموجبشدهاستکهفوتبالیستهای
این شهرستان از داشــتن همان یک زمین هم محروم
باشــند.وی بیان کرد :اگرچه همیشــه در ورزشگاهها
همایشهای چندیــن هزارنفری برگزار میشــود و از
ســویی تمام قشــرهای جامعه و ادارات دولتــی از این
مکانهااستفادهمیکنند،امااکنونامکاناستفادهاز
ورزشگاهشهیدبختیاریکالتبهدلیلتخریبچمن
آن بر اثر خسارت های ســیالب وجود ندارد.پورافشار
افزود :اگرچه مسئول فنی و مهندسی وزارت ورزش و
جوانانازاینورزشگاهبازدیدداشتهوبرایبازسازیآن
برآورداعتبار 3میلیاردتومانیشدهودرسامانهسجاد
«ستادبحران»بهثبترسیده،ولیهنوزمشخصنشده
اســت که امســال اعتباری برای این ورزشــگاه درنظر
گرفته میشود یا نه؛ در صورتی که برای احیای زمین
چمنورزشگاهشهیدبختیارینیازمنداعتباراتفوری
هستیم.وی گفت :سیالب ابتدای امســال گل و الی
بســیاری را وارد زمین چمن کرد و موجب شد ،پستی
و بلندی بســیاری به وجود بیاید و دیگر قابل استفاده
نباشــد؛ از ســویی خارهایی که در آن روییده است که
موجبآسیبدیدگیورزشکارانمیشود.

