آغاز اولین لیگ اسنوکر استان
گروه ورزش -اولین لیگ اسنوکر استان در زاهدان کار خود را آغاز کرد .رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان به خبرنگار ما گفت:
رشته بیلیارد مدتی است که در استان فعالیت خود را آغاز کرده است و می توان آن را در زمره رشته های نوپای استان دانست که
با توجه به عالقه مردم منطقه و تیم های ایجاد شده اولین لیگ اسنوکر استان در حال برگزاری است« .پیمان شاهرخی» افزود:
با اعالم برگزاری لیگ در استان هشت تیم آقای بیلیارد ،بیلیارد رست ،دو تیم از بیلیارد پارسا و سه تیم از بیلیارد گراناز و بیلیارد
گل های طبیعت چابهار آمادگی خود را به طور رسمی اعالم کردند که بر این اساس رقابت ها قرعه کشی و تیم ها حریفانشان
را شناختند .وی بیان کرد :بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مسابقات برگشت این لیگ بهمن امسال برگزار خواهد شد و
در پایان این دور تیم قهرمان لیگ استان معرفی می شود.

زهک؛ بی بهره از امکانات ورزشی

مهرورزی ناتمام
یکی از شهروندان می گوید :زهــک ،شهرستان
بزرگی نیست و هزینه های زیادی برای شهرداری
ندارد اما با این وجود برای ایجاد فضاهای ورزشی
همگانی به نوعی می تــوان گفت که در آن کم
کاری شده است ،نصب لوازم فقط در یک پارک از
مجموع دو بوستان موجود جای سوال دارد و مردم
حق دارند در این باره از متولیان شهری و ورزشی
گالیه کنند.
«محسن میر» مــی افــزایــد :زهــک استعدادهای
ورزشی زیادی دارد که هرکدام می توانند برای
منطقه به یک قهرمان ملی تبدیل شوند اما این
قابلیت ها باید بــرای رشــد خــود فعالیتی داشته
باشند که انجام ورزش صحبگاهی ،یکی از راه
های پرورش آن هاست که در زهک به آن توجهی
نشده اســت ،بنابراین جا دارد مسئوالن ارشد
استان بــرای رفع کمبودهای ورزش این منطقه
وارد عمل شوند چون مدیران شهری عالقه ای به
این کار ندارند.
وی بــیــان مــی کــنــد :اهمیت ورزش در زندگی
اشخاص بر هیچ کس پوشیده نیست ،به همین

دلیل متولیان امر به دنبال ایجاد شرایط مناسب
شهری برای مردم هستند اما این نگاه چندان در
زهک دیده نمی شود و با پیگیری های مردم فقط
در یک بوستان لوازم ورزشی راه اندازی شده است
بنابراین اغلب مردم شهر به لحاظ دوری مسیر و ...
امکان استفاده از آن را ندارند.
بی توجهی به اهمیت لوازم ورزشی
یکی دیگر از اهالی می گوید :زهک با وجود تبدیل
شدن به شهرستان امکانات آن همچنان در حد
روستاهاست ،بنابر ادعــای برخی از مدیران به
همین دلیل توسعه در منطقه انجام نشد و نواقص
قسمت ورزشــی نیز حاصل آن اســت کــه انتظار
میرود برای رفع این نواقص اقدام اساسی انجام
و بودجه الزم برای ایجاد فضاهای ورزشی بیشتر
فراهم شود.
به گفته «حسین رخشانی» ،بوستان مجاور کانون
اقبال الهوری تنها مکانی است که لوازم ورزشی
همگانی در آن راه اندازی شده است ،این لوازم در
روزهای ابتدایی نیز چندان نو به نظر نمی رسید
ولی وجــود آن رضایت نسبی را به همراه داشت
و نشان داد ورزش کــردن در نزد مــردم سیستان
جایگاهی دارد اما مدیران شهرستان نتوانستند
تا لوازم بیشتری را در همین بوستان یا فضاهای
مجاور شهرداری نصب کنند.
وی بیان می کند :نصب لوازم ورزشی در پارک ها
می تواند عالقه و توجه مردم به ورزش را بیشتر
کند و خانواده ها در هنگام صبح یا شب به همراه
فــرزنــدانــشــان در بوستان هــا بــه تفریح و ورزش
بپردازند .این مهم سبب شده است در بسیاری از
شهرهای استان بوستان ها بدون لــوازم ورزشی
نباشد ولی متأسفانه به زهک در این زمینه توجه
نشده است.
لوازم فرسوده در بوستان زهک
شهروند دیگری بیان می کند :از دو بوستان زهک
فقط یکی از فضاها از لوازم ورزشی برخوردار است
که این لوازم نیز فرسوده و اغلب شکسته است و
برای تعمیر یا تعویض آن اقدامی انجام نشده است
انگار این موضوع برای مسئوالن شهری اهمیتی
نــدارد زیــرا خواسته مــردم بــرای تعمیر لــوازم بی
جواب مانده است.
به گفته وی زهــک ،دو بوستان دارد و نصب این
لــوازم ورزشــی نمی تواند چندان هزینه ای برای
اداره ورزش و جوانان یا شهرداری داشته باشد
به همین دلیل نمی تــوان پذیرفت که مشکالت
مالی ،دلیل این بی توجهی است از طرف دیگر
نصب لوازم  ،مکانی مناسب می خواهد که به نظر
می رسد به این موضوع توجه نشده و تجیهزات در

عکس از ذوالفقاری

گروه ورزش -در سفری کوتاه به زهک و بعد از طی
مسافت طوالنی  215کیلومتری زاهــدان تا این
شهرستان بــرای استراحت ،ساعتی در یکی از
بوستان های شهر توقف کردم .ساعات اولیه روز
بود و به دلیل تعطیالت چند روزه ،شهر خلوت
تر از همیشه به نظر می آمد اما عده ای از مردم
مشغول انجام فعالیت ورزشی در بوستان بودند.
برای انجام چند حرکت ورزشی به محل جانمایی
لوازم ورزشی رفتم ،ولی آن چه دیدم با آن چه که
از دور به چشم می آمد بسیار متفاوت بود .لوازم
ورزشــی در این فضا نه تنها در مکانی نامناسب
نصب شده بلکه اغلب آن آسیب های جدی دیده
و برای بازسازی آن اقدامی نشده بود!
زهــک چند سالی اســت که به شهرستان تبدیل
شده است اما دو بوستان دارد که یکی در مجاورت
شهرداری و فرمانداری در ارتفاع کنار سد زهک و
دیگری در گوشه ای از شهر واقع است ،اما در این
میان فقط یک بوستان لوازم ورزشی دارد.
کمبود لوازم ورزشی د بوستان های زهک در حالی
خودنمایی می کند که ایــن شهرستان در کنار
شهرهای دیگر منطقه سیستان در برخی رشته
هــای ورزشــی از قبیل فوتسال ،فوتبال ،کبدی
و کشتی ورزشــکــاران صاحب نامی را به جامعه
ورزش معرفی کرده است که توجه به زیرساخت ها
و ورزش عمومی منطقه می تواند در چنین رشته
های پر مخاطبی سیستان را به عنوان یک قدرت یا
قطب معرفی کند.

وی بیان می کند :برای توسعه ورزش همگانی در
این شهرستان به طور مداوم جشنواره و همایش
های ورزش همگانی در طول سال و به مناسبت
های مختلف برگزار می شود که نتایج مثبتی را
به همراه داشته است ،در بوستان های شهری نیز
لوازمی نصب اما آسیب هایی به آن وارد شد و بر
اساس نتایج بازرسی های بازرسان اداره ورزش
و جوانان از تجهیزات ورزشی می طلبد این لوازم
بازسازی یا تعویض شود که به دلیل نبود شهردار
در زهک این امر محقق نشد اما با توجه به این
که طی دو روز گذشته شــهــردار جدید مشخص
و معرفی شد به احتمال ف ــراوان ایــن تجهیزات
بازسازی یا تعمیر می شود.
وی می گوید :در زمینه افزایش سرانه ورزش،
ایــجــاد زمین چمن مصنوعی هــدف گــذاری شد
که در صــورت تعامل با کمیته امــداد در صورت
واگذاری زمین سابق آن نهاد به ورزش ،این اداره
آمادگی دارد تا در آن مکان زمین چمن مصنوعی
ایجاد کند.
وی بــیــان مــی کــنــد :یکی از بــرنــامــه هــای حــوزه
ورزش در استان احداث زمین چمن مصنوعی در
روستاهاست مشروط به این که مردم محلی زمین
مورد نظر را در اختیار اداره ورزش و جوانان قرار
دهند که در همین زمینه ساکنان روستاهای قلعه
نو و کهک زمین هایی را برای این کار در اختیار
گذاشته اند و از وجود زمین چمن مصنوعی بهره
مند هستند.
به گــزارش خبرنگار ما زهــک به دلیل استعفای
شهردار سابق  ،مدتی بدون شهردار اداره می شد
اما یک شنبه هفته جاری رخشانی شهردار دو دوره
قبل برای مدیریت شهری انتخاب شد.

پیاده رو نصب شده است.
وی می افزاید :لوازم ورزشی باید در محلی نصب
شود که برای ورزشکار خطری نداشته باشد و راه
انــدازی آن در پیاده رو می تواند بــرای ورزشکار
خطر ایجاد کند در حالی که بوستان های زهک
فضای کافی را بــرای جانمایی ایــن لــوازم دارد
بنابراین باید اقدامی کارشناسانه برای تعویض و
تجهیز لوازم ورزشی در بوستان ها انجام شود.
 2ایستگاه ورزش همگانی در زهک
رئیس اداره ورزش و جوانان زهک در این باره به
خبرنگار ما می گوید :ایجاد فضاهای ورزشی در
شهرستان از وظایف این اداره نیست و این کار
برعهده شهرداری ها و شورای اسالمی شهر است
اما با این وجود برای گسترش ورزش همگانی در
شهرستان با آن ها همکاری الزم را داریم تا بتوان
با گسترش فضاها ،ورزش همگانی را نیز در منطقه
توسعه داد که در این زمینه اقدام های موثری در
زهک انجام شده است.
«جمشید شیخی» مــی افــزایــد :پــس از تعامل با
شهرداری مقرر شد دو مکان برای ورزش همگانی
مشخص شود که بعد از انجام بررسی های الزم این
دو محل با عنوان ایستگاه ورزش همگانی صبح و
عصر معرفی می شود ،بر اساس تعامل های انجام
شــده بوستان مجاور فرمانداری و شــهــرداری به
عنوان ایستگاه ورزش صبحگاهی و بوستان مجاور
کانون اقبال الهــوری به عنوان ایستگاه ورزش
عصر یا شبانگاهی معرفی می شود که برای این
کار تابلوهای دو ایستگاه آماده شده است و پس از
تجهیز مکان ها به لوازم ورزشی الزم ،برای اطالع
مردم نصب می شود.
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گروه ورزش -مسابقات قهرمانی کشتی نوجوانان استان به میزبانی نیمروز
برگزار می شود.
رئیس هیئت کشتی استان به خبرنگار ما گفت :با توجه به وجود استعدادهای
نهفته در رشته کشتی ،برگزاری طرح استعدادیابی و رقابت های کشتی در
استان هدف گذاری شد ،در همین راستا رقابت های قهرمانی نوجوانان
استان برای شناسایی استعدادهای این رده سنی مورد توجه قرار گرفت.
«عادل شاهسوندپور» با بیان این که رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی
نوجوانان استان با هدف شناخت نفرهای برتر به منظور اعزام تیم استان
به مسابقات قهرمانی کشور برگزار می شود ،افزود :یکی از مهم ترین اقدام
ها در این رقابت ها واگذاری میزبانی به نیمروز است که بر اساس مصوبه
برگزاری رقابت ها این شهرستان می تواند به عنوان میزبان دو تیم در رقابت
ها داشته باشد و این فرصتی به آن می دهد تا بتواند استعداد های بیشتری
را در مسابقات معرفی کند اما باید توجه داشت که پذیرش کشتی گیران با
کارت کشتی انجام می شود .وی ادامه داد :پذیرش تیم های شرکت کننده
در این رقابت ها از روز گذشته آغاز شد و پس از تمرین های آماده سازی25 ،
آبان نیز کشتی گیران وزن کشی می شوند و برای کسب مقام روی تشک
می روند.
وی با بیان این که کشتی گیران متولد  12دی ماه  79تا  10دی ماه 81
مجاز به شرکت در این رقابت ها هستند اظهار کرد :در طول هفته جاری
عالوه بر رقابت های کشتی قهرمانی نوجوانان در ادیمی نیمروز اولین
سمینار روسای هیئت های کشتی استان نیز در زاهدان برگزار و در این
نشست مشکالت کشتی استان با حضور روسای هیئت ها بررسی می شود
تا بتوان با گسترش این رشته مدال آور و المپیکی در استان برای توسعه آن
متناسب با شرایط هر منطقه و شهرستان برنامه ریزی هایی انجام داد تا
استعدادهای نهفته در روستاها نیز شناسایی شوند .وی بیان کرد :وجود
نوجوانان مستعد و با استعدادی همچون امید ارامی و حامد غالمی نشان
داد سیستان و بلوچستان در رشته کشتی می تواند به یکی از قطب های
کشور تبدیل شود و در حتی رقابت های بین المللی پرچمدار ایران لقب
گیرد ،که مدال های جهانی آرامی و آسیایی غالمی گواهی بر این ادعاست،
به همین دلیل باید برای استان برنامه ریزی های مدون و کارشناسی شده
انجام داد تا استعدادهای منطقه فنا نشوند.

چابهار فاتح والیبال منطقه  5استان شد
تیم آتش نشانی چابهار بر سکوی نخست رقابت های والیبال منطقه پنج
استان استاد.
رئیس هیئت والیبال چابهار به خبرنگار ما گفت :به دلیل شرایط خاص
استان و طوالنی بودن فاصله میان شهرها هیئت والیبال استان تصمیم
گرفت برای کاهش هزینه ها و دوری از خطرهای سفرهای جاده ای رقابت
های والیبال را به صورت منطقه ای در استان برگزار کند ،بر این اساس تیم
برتر هر منطقه به مرحله نهایی رقابت ها راه پیدا می کند و برای کسب رتبه
برتر استان در این مرحله به میدان می رود.
سید «صابر حسینی» افــزود :در همین زمینه چابهار به عنوان میزبان
رقابتهای والیبال منطقه پنج جنوب استان انتخاب شد و چهار تیم این
منطقه برای رسیدن به مرحله فینال طی دو روز به صورت فشرده با یکدیگر
رقابت کردند که تیم آتش نشانی چابهار توانست با ارائه عملکردی بهتر
سکوی نخست رقابت ها را به نام خود ثبت کند.
وی ادامه داد :در پایان مسابقات والیبال منطقه پنج جنوب استان تیم آتش
نشانی چابهار با شکست رقبای خود مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد و
والیبالیست های نیکشهر عنوان نایب قهرمانی را کسب کردند ،فنوج با
وجود عمکرد شایسته ای که از خود نشان داد پس از این دو تیم بر سکوی
سوم رقابت ها ایستاد و بدین ترتیب نماینده چابهار به عنوان تیم اول منطقه
پنج استان در مرحله نهایی مسابقات استانی به مصاف حریفان خود خواهد
رفت.

کبدی کاران استان در راه رقابت های آسیا
کبدی کاران آقا و بانوی سیستان و بلوچستان در مسابقات قهرمانی آسیا
رقابت می کنند .رئیس هیئت کبدی استان به خبرنگار ما گفت :پنجمین
مرحله رقابت های کبدی قهرمانی زنان و مردان آسیا از اول تا ششم آذر ماه
به میزبانی گلستان برگزار می شود و چهار کبدی کار استان در قالب تیم
های ملی در این دوره به مصاف حریفان خود می روند.
«سعید مقدم بقا» افزود :کیانوش نادریان ،سلیمان پهلوان ،معراج شیخ و
فریده ظریف دوست از قهرمانان ملی و فراملی استان به دعوت فدراسیون
در این رقابت ها حضور می یابند.
وی ادامه داد :سلیمان پهلوان و معراج شیخ از جمعه گذشته در آخرین اردوی
تیم ملی کبدی کشورمان که با حضور  ۱۹بازیکن و سرمربیگری کیوال چاند
سوتار به میزبانی گرگان در حال برگزاری است حضور دارند ،اردوی تیم
ملی کبدی بانوان نیز از  ۱۷آبان ماه به مدت هشت روز در گلستان با شرکت
 16بازیکن ادامه دارد.

دبیر هیئت تکواندو:

امید های هوگوپوش در زاهدان رقابت می کنند

رقابت های تکواندو قهرمانی امید های استان در زاهدان برگزار می شود.
دبیر هیئت تکواندو استان به خبرنگار ما گفت :با توجه به فرارسیدن هفته
کتاب و اهمیت گرامی داشت این هفته رقابت های تکواندو قهرمانی استان
در رده سنی امید ها به منظور شناسایی و آمادگی استعدادهای استان
برنامه ریزی شد« .محمد رضا طاهری نسب» افزود :بر اساس برنامه ریزی
های انجام شده این رقابت ها  25آبان ماه به میزبانی زاهدان برگزار می
شود و تیم های شرکت کننده باید برای حضور در پیکارها از روز گذشته
آماده باشند .وی بیان کرد :با توجه به اهیمت موضوع کتاب و نقش ورزش
در فرهنگ سازی برای این رقابت ها با همکاری اداره کل آموزش و پرورش
عالوه بر نفرات برتر که لوح و مدال رقابت ها را دریافت می کنند به همه
شرکت کنندگان کتاب هدیه داده می شود.
وی افزود :در پایان این دوره از رقابت ها نفرات اول در قالب تیم استان برای
حضور در مسابقات تکواندو قهرمانی کشور در رده سنی امیدها آذر ماه
امسال به محل برگزاری رقابت ها اعزام می شوند.

