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ورزش

سایهحاشیههابرانتخاباتهیئتهاکی

«تمیزی» در فهرست داوران
دسته یک کشور
هیئت انتخاب شود اما روال انتخابات چیز دیگری را رقم زد،
با وجود این اگر تخلفی در برگزاری آن رخ داده باشد به طور
جدی بررسی و برخورد می شود« .ادهم کرد» افزود :هیئت
هاکی استان از جمله هیئت هایی است که در گذشته به
طور سلیقه ای برای آن رئیس و سرپرست انتخاب می شد اما
مجمع انتخابات هیئت برگزار شد و افراد رده باال و توانمندی
برای ریاست ثبت نام کرده بودند که رضایت بخش است ،در
مجمع همه افرادی که حق رای داشتند حاضر و بر اساس آن
چه که شاهد بودند ،رئیس هیئت انتخاب شد و دوربین ها
تصاویر این انتخابات را ضبط و ثبت کرد و اداره کل ورزش و
جوانان نیز مانند دیگر هیئت ها از این هیئت و رئیس انتخابی
آن حمایت می کند .وی بیان کرد :آگهی انتخابات تعدادی
دیگر از هیئت ها هم در روزنامه منتشر شده است که برای
ریاست هیئت فوتبال 11 ،نفر نامزدی خود را اعالم کرده اند
و برای هیئت کاراته هم تاکنون چهار نفر نامزد شده اند ،این
نشان دهنده حرکت رو به جلوی ورزش استان است ،در این
انتخابات افراد منتخب باید از توان نامزدها برای رونق ورزش
استان استفاده کنند.

هیئت هاکی استان طی سال های گذشته
راشکی
عملکرد قابل دفاعی نداشت و در این مدت
نتوانست میزبان یا برگزار کننده رقابت هایی حتی در
استان باشد زیرا این هیئت فقط در زاهدان فعالیت داشت
و این موضوع سبب شد  29بهمن سال گذشته شرایط نابه
سامان هیئت در سرویس ورزش «سیستان و بلوچستان»
بررسی شود که در این میان برخی از ورزشکاران و مربیان
از بی سرو سامانی این هیئت ،گالیه هایی داشتند.

نارضایتی هاکی بازان از سرپرست وقت

در پیگیری سال گذشته «مهدی شهرکی» مسئول روابط
عمومی هیئت گفت« :هاکی استان طی سال های اخیر
توانسته است افتخارات زیادی در کشور کسب کند ،این
افتخارات زمینه حضور بازیکنان مختلف استان در رده های
مختلف تیم ملی را فراهم کرد اما در دو سال اخیر این هیئت
بدون رئیس اداره می شود و دی ماه سال گذشته عطاء ا...
شه بخش که از اعضای شورای شهر است به سمت ریاست
هیئت انتخاب شد و عملکرد قابل قبولی نداشت ،عملکرد
ضعیف وی سبب شد ابتدا فعالیت بانوان در هیئت متوقف
شــود و پس از آن هیئت حتی دیگر مکانی بــرای تمرین
نداشت ،به همین دلیل روز به روز شرایط هاکی استان
وخیم تر می شــد« ».عطاا ...شه بخش» ،سرپرست وقت
هیئت هم ادعاهای مطرح شده را کذب خواند و گفت« :این
هیئت مدت ها فعالیتی نداشت و تعدادی از عالقه مندان
به این رشته برای تمرین در سالن ها بازی می کردند و
حتی در رقابت ها شرکت نداشتند ،در آن زمان مشکالت
در حدی بود که لباس دروازه بانی هاکی به طور مشترک
برای بازیکنان خانم و آقا استفاده می شد تا این که برای
هیئت ،حامی مالی جذب شد اما در این میان توسط برخی
از ورزشکاران مشکالتی به وجود آمد».

شوک موقتی هاکی با انتصاب سرپرست

یک مــاه بعد از انتشار ایــن گ ــزارش ،فدراسیون هاکی
«صدیقه سرحدی» را به عنوان سرپرست جدید هیئت
استان انتخاب کرد ،وی در پیگیری وضعیت این هیئت
در اردیبهشت امسال به خبرنگار ما گفت« :چند سالی به
عنوان ورزشکار و مربی در هیئت هاکی استان فعال بودم
اما متاسفانه در این سال ها هیچ کمکی به این رشته نشد و
سرپرست هایی که منصوب می شدند ،عملکرد تازه ای از
خود ارائه نمی دادند و هاکی بیش از گذشته در مشکالت
خود غرق می شد ».وی سه ماه بعد در پیگیری دوباره
وضعیت این هیئت گفت« :هاکی استان ،جان دوبــاره

«امیر حسن زاده کیخا» برای  4سال آینده به عنوان رئیس هیئت هاکی انتخاب شد

گرفته است و فعالیت ها در هیئت به خوبی انجام می شود
و اردو هایی مشترک با استان های همسایه برگزار شده
یا در حال برنامه ریزی است ،با وجود این امکانات هاکی
استان در حد صفر است و سالن اختصاصی ندارد و هاکی
بانوان هنوز فعالیت خود را از سر نگرفته است ،ولی هیئت
هاکی استان از کما خارج شده است».

برگزاری مجمع پر حاشیه

سرانجام پس از حــدود چهار ســال ،تصمیم گرفته شد
مجمع انتخابات هیئت هاکی استان برگزار شــود که
برخالف دیگر هیئت ها چندان دوستانه به نظر نمی
رسید البته یک هفته پس از انتشار آگهی برگزاری این
مجمع ،حاشیه های آن شروع شد و برخی به زمان انتشار
این آگهی و بعضی ها به تاریخ برگزاری آن واکنش نشان
دادند اما این تنش ها نه تنها خاتمه پیدا نکرد بلکه حتی
تا قبل از برگزاری مجمع هم ادامه داشت ،به گونه ای که
شب قبل از برگزاری مجمع ،برخی طی تماس با گروه
ورزش روزنامه سیستان و بلوچستان از بروز تخلفاتی در
این مجمع خبر دادند و برخی هم اعالم کردند اداره کل
ورزش و جوانان قصد انتخاب گزینه خود را دارد .سرانجام
روز موعود فرارسید و برخی پیش از شروع جلسه مقابل
ورودی ،مشغول جمع آوری رای بودند! این اتفاقات سبب
شد ،مدیرکل ورزش و جوانان طی برگزاری جلسه چندین

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧﺒــﺮ ﺑﺪﻫﻴــﺪ ﺪامــ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺟﻠــﺐ ﻣﻨــﺪ و
ﺑــﺎ ﺪامــ ارﺗﺒــﺎط ﺑﺮﻗــﺮار
ﻧﻤﻨﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻣﻌﻤــﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

رئیس سابق دوباره سکاندار شد

به طور معمول انتخابات هیئت های ورزشی با حضور یکی
از نمایندگان فدراسیون برگزار می شود اما در این مجمع
نه تنها نماینده ای از فدراسیون حضور نداشت بلکه تنها
نماینده ورزشکاران در جمع دیده می شد و نماینده ای
از شهرستان ها حاضر نبود تا برای انتخاب رئیس جدید
هاکی استان به خانقائی ،سیاوش پیروزی یا امیر حسن
زاده کیخا رای دهد ،با این وجود در پایان مجمع از میان
 14رای ماخوذه «پیروزی» با سه رای از میان کاندیداها
حذف شد و حسن زاده کیخا و خانقائی شش و پنج رای
آوردند که با توجه به کم بودن اختالف آرا ،انتخابات به دور
دوم کشیده شد و در نهایت از میان  14رای ماخوذه ،حسن
زاده با هشت رای به عنوان رئیس جدید هیئت معرفی شد.

با تخلف ها برخورد می کنیم

مدیرکل ورزش و جوانان در پایان این مجمع پر حاشیه به
خبرنگار ما گفت :با توجه به موضوع های به وجود آمده باز
هم انتخابات با سالمت کامل برگزار شد و اعالم مطالبی
مبنی بر جانب داری این اداره کل از یک نامزد صحت ندارد،
چرا که به شخصه تمایل داشتم «خانقائی» ،به عنوان رئیس

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺪامﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﻔﺘﮕ راﺑﻴﺸﺘﺮﻣ ﭘﺴﻨﺪﺪ؟!

بار به تصویربرداری از آرای نوشته شده تاکید کند تا پس از
انتخابات ذهنیتی وجود نداشته باشد.

»ﻧﻘﺶﺎبﻗﺮﻨﻪ«راﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد ،ﭼﻘــﺪر
ﻣﭘﺴﻨﺪﺪ؟!
ﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻴــﺪ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ
ُﺟﻔﺖراﻪروزﻫﺎﺷﻨﺒﻪدر
اﻦﺻﻔﺤﻪدارﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖ
دارﺪ؟!
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑــﺎره
»ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎﻣﺎرﭘﻴــﭻ«ــﻪ
روزﻫﺎﺷﻨﺒﻪوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره«

ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎﭼﻄــﻮر؟! ﺑﻪﻣﺎ
ﺧﺒﺮﺑﺪﻫﻴﺪﻪاﻦﺳﺮﮔﺮﻣرا
ﭼﻘﺪرﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑــﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب« روزﻫﺎ
ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫــﻢﻧﻈﺮﺗــﺎنراﺑــﻪ
ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﺮا
ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑﺮا اﻦ ﺎر
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﻧﺎمﺳــﺮﮔﺮﻣﺎروز
اﻧﺘﺸﺎرشرادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

غیبت مسئوالن فدراسیون

دبیر برگزاری این جلسه درباره نبود مسئوالن فدراسیون
گفت :با توجه به لزوم برگزاری انتخابات هیئت هاکی،
آذر ماه امسال ،آگهی برگزاری مجمع منتشر شد و در
نهایت خانقائی ،سیاوش پیروزی و امیر حسن زاده کیخا به
عنوان نفرات نهایی در این انتخابات شرکت کردند و قرار
بود برای برگزاری مجمع نماینده فدراسیون حضور داشته
باشد امــا بــه دالیــلــی این
مهم رقم نخورد« .محسن
مدیرکل ورزش و جوانان :هیئت هاکی
درانــی» افــزود :در نهایت
در
استان از جمله هیئت هایی است که
با اعالم رئیس فدراسیون
رئیس
گذشته به طور سلیقه ای برای آن
و معاونت توسعه ورزش
قهرمانی وزارت ورزش
و سرپرست انتخاب می شد اما مجمع
و جــوانــان؛ «ادهـــم کــرد»
انتخابات هیئت برگزار شد و در این مجمع
بــه عــنــوان رئــیــس جلسه
افراد رده باال و توانمندی برای ریاست ثبت
انتخاب شــد و سرانجام
نام کرده بودند و این رضایت بخش است
بعد از بــرگــزاری دو دوره
انتخابات «امیر حسن زاده
کیخا» بــرای چهار سال
آینده به عنوان رئیس هیئت هاکی انتخاب شد .به گزارش
خبرنگار ما پس از برگزاری مجمع هم برخی حاشیه ها به
قوت خود باقی ماند ،عده ای از ورزشکاران در خارج از
سالن برگزاری تجمع کردند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

زاهدان قهرمان رقابت بانوان
کاراته کا
رقابت های کاراته بانوان با قهرمانی زاهــدان به کار
خود پایان داد .رئیس هیئت کاراته استان به خبرنگار
ما گفت :رقابت های کاراته سبک های آزاد بانوان
قهرمانیاستانبهمیزبانیزاهدانبرگزارشد،درنهایت
تیم میزبان توانست با عبور از حریفان توانمندش سکوی
قهرمانی را در اختیار بگیرد« .حمید رضا سراوانی»
افــزود :پس از اعالم برگزاری این دوره از رقابت ها،
 100فایتر بانو در قالب پنج تیم حضور خود را به طور
رسمی اعالم کردند و برای کسب عنوان قهرمانی در
سالن بوکس مجموعه ورزشی  ۱۷شهریور زاهدان رو
در روی هم قرار گرفتند .وی بیان کرد :در پایان این
مسابقات ،بانوان کاراته کای زاهدان سکوی قهرمانی
را به خود اختصاص دادنــد و بانوان چابهار به نایب
قهرمانی دست یافتند و کاراته کاران زابل نیز به سکوی
سوم رقابت ها بسنده کردند اما در قسمت تیمی ،تیم
آکادمی رزمی ساعی زاهــدان سکوی قهرمانی را به
دست آورد و سکوی دوم به انجمن توآ تعلق گرفت و در
نهایت تیم بندر چابهار بر سکوی سوم ایستاد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

داور استان در لیست داوران رقابت
گروه ورزش
های لیگ دسته یک فوتبال کشور
قرار گرفت .رئیس هیئت فوتبال استان به خبرنگار ما
گفت :با اعالم کمیته داوران فدراسیون فوتبال داور
استان به عنوان داور چهارم در دیدار تیم های گل گهر
سیرجان و ملوان بندر انزلی در چارچوب رقابت های
لیگ دسته یــک کشور قــضــاوت مــی کند« .سعید
سیدالحسینی» افزود :بر اساس ابالغ داوران این دیدار
را تیم داوری البرز با قضاوت مهدی نجار و کمک مهدی
سیفی به همراه علی رعیت ،قضاوت می کند و فرزین
تمیزی داور توانای استان هم به عنوان داور چهارم کنار
زمین این تیم را همراهی می کند و سید احمد صالحی
هم ناظر رقابت خواهد بود .وی با اشاره به این که این
دیدار سه شنبه به میزبانی نماینده کرمان در سیرجان
برگزار خواهد شد افزود :تمیزی در رقابت های حساس
استانی و دیدارهای مهم لیگ دسته یک کشور حتی به
عنوان داور وسط قضاوت کرده و عملکرد مناسبی از
خود به نمایش گذاشته که این سبب شده است بیش از
گذشته مورد توجه کمیته داوران باشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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