روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

هادی عامل :می خواهم
صدایم فقط برای کشتی باشد
حسین قربانی – صدای گرمش را بارها از رادیــو یا
تلویزیون در هنگام رقابت های مهیج کشتی شنیده
ایم .نوع گزارشگری اش به شنونده هیجانی خاص
می دهد .با فنون کشتی به خوبی آشنایی دارد و در
گزارش هایش مستند از آن حرف می زند .هادی
عامل این بار یک رقابت کشوری را از بیرجند برای
دوســتــداران این رشته گــزارش کــرد .او می گوید:
محل زندگی ما در خیابان عامل بود و کشتی گیر
زیاد داشت و همین ،سبب عالقه مندی ام به کشتی
شد و تا قهرمانی جوانان و آموزشگاه های کشور
هم پیش رفتم امــا وقتی دســت راستم شکست و
چند بار آسیب دید دیگر نتوانستم کشتی بگیرم و
عرصه مربیگری و داوری را انتخاب کردم و به طور
اتفاقی وارد گزارشگری این رشته شدم .در آن زمان
مشهد،گزارشگرکشتینداشتوبعدازانجامتست،
گزارشگری کشتی را ابتدا در مشهد و بعد در تهران
دنبال کردم .وی با اشاره به این که باید هرکسی در
هرکاریکهفعالاستعاشقکارشباشدادامهمی
دهد :عاشقانه گزارشگری را انجام می دهم و چون
مردم را دوست دارم در هنگام گزارش با مردمی که
آنهارانمیبینمارتباطعاطفیبرقراروفکرمیکنم
در هر جایی که باشم در کنار آن ها هستم همین کار
سبب شده است دچار روزمرگی و خستگی نشوم و
همیشه با انرژی گزارش کنم .وی می افزاید :وقتی
هیجانی میشومایستادهگزارشمیکنمکهاتفاق
هایی در این زمینه به ویژه در رقابت های خارجی
برایم رخ داده است.عامل ،با بیان این که تریبون
گزارشگری را هدیه خدا می دانم و تالش می کنم با
مردم همیشه صادق باشم از همکاری اش با روزنامه
خراسان به عنوان خبرنگار از سال  57می گوید و
می افزاید :در المپیک آتالنتا خبرها و عکس های
مربوط به رقابت ها را برای روزنامه ارسال می کردم.
به دلیل این که کارم سنگین شده است و همیشه
در سفر هستم وقت کمی برای همکاری دارم البته
چون روزنامه خراسان ،روزنامه مردمی است و با
تیراژ زیادی منتشر می شود و مردم با آن انس گرفته
انــد ،خیلی دوســت دارم با ایــن روزنــامــه همکاری
کنم .وی درباره پیشنهادهایش غیر از گزارشگری
ادامهمیدهد:برایکارهای
تبلیغاتیودوبلوریهم
از من دعــوت شد ولی
ایــن کــارهــا را دوســت
ندارم و می خواهم
صـــدایـــم ،فقط
بــــرای کشتی
باشد.
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جدالکشتیگیرانگروهمرگازبیرجند

کشور را هم بر عهده دارد از برگزاری هجدهمین دوره
المپیاد کشتی دانشجویان دانشگاه های پیام نورکشور
به میزبانی بیرجند خبر داد و افزود :با برگزاری موفق
رویدادهای کشوری کشتی در خراسان جنوبی مقرر شد
المپیاد کشتی دانشجویان دانشگاه های پیام نور هم به
میزبانی این استان در بیرجند برگزار شود.

حسین قربانی

تیم کشتی فرنگی استان ،امسال برای اولین بار در
لیگ برتر کشتی کشور حضور دارد و کشتی گیران در
گروهی که از آن با عنوان گروه مرگ یاد می شود با کشتی
گیران استان های تهران ،کرمان و قم پنجه در پنجه می
شوند .این رقابت ها بر اساس برنامه ریزی انجام شده
از  23مهر سوت می خورد و به شکل رفت و برگشت تا
 28آبان ادامه خواهد داشت .رئیس سازمان لیگ برتر
فدراسیونکشتیدرحاشیهبرگزاریمسابقاتقهرمانی
کشتی آزاد کشور در بیرجند به «خراسان جنوبی» گفت:
امسال در لیگ برتر کشتی فرنگی ،هشت تیم در دو گروه
حضور دارند و کشتی گیران در  10وزن با هم به رقابت
می پردازند و حضور تیم کشتی فرنگی خراسان جنوبی
در این مسابقات سبب می شود که مردم استان با شور و
هیجان بیشتری مسابقات لیگ کشتی را دنبال کنند.
به گفته «نصیرزاده» تیم هیئت کشتی خراسان جنوبی با
تیم های بازار بزرگ ایران تهران ،هیئت کشتی سیرجان
کرمان و مدافعان حرم استان قم هم گروه است و کشتی
گیران بر اساس برنامه ریزی انجام شده از  23مهر به
روی تشک می روند .وی با بیان این که امیدواریم امسال
لیگ متفاوتی نسبت به گذشته برگزار کنیم ،افزود :این
مسابقات به شکل رفت و برگشت برگزار می شود و شاید
در یک هفته ،یک کشتی گیر دو بار روی تشک برود .او
با اشاره به این که هیئت کشتی خراسان جنوبی با افراد
خوبی برای حضور در این رقابت ها قرارداد بسته است
اظهار کرد  :نتایج رقابت ها قابل پیش بینی نیست و
امیدواریم این تیم از گروه خود به مرحله بعد صعود کند.
وی سطح رقابت های قهرمانی کشتی آزاد بزرگ ساالن
کشور ،را از نظر کیفی خیلی باال دانست و ضمن یادآوری
پیشرفت استان در رشته کشتی طی ماه های گذشته،

استعفای رئیسهیئت ا سکیت
رحمـان – رئیـس هیئـت اسـکیت اسـتان بعـد از یـک
سـال و 10مـاه فعالیـت اسـتعفا داد« .حسـن شـبانی» به
«خراسـان جنوبـی» گفت :نبـود حامی مالـی در اسـتان و
حمایت انـدک مالـی ورزش و جوانان سـبب شـد به دلیل
مشکالتمالینتوانیمبرنامهریزیمناسبیبرایهیئت
داشـته باشـیم و از سـوی دیگـر بخـش زیـادی از زمانی که
بایـد صـرف برنامه ریـزی شـود بـه حـل و فصل مشـکالت
بازیکنان و مربیان می گذشـت که به جای قرار گرفتن در
کنار هم در بعضی از موارد ،مقابل هم قرار داشتند .وی با
اشـاره به این که با همه مشـکالت 29اعزام به مسـابقات

روی خط ورزش

قول  500میلیونی وزیر برای ورزش قاین
وزیر ورزش و جوانان در سفر به قاین قول داد برای تکمیل مجموعه ورزشی
شهدای انقالب این شهر پنج میلیارد ریال تامین کند .رئیس اداره ورزش و
جوانان قاینات به خبرنگار ما گفت :سلطانی فر در سفر به قاین از مجموعه
ورزشی آزادی و چمن مصنوعی شهدای انقالب بازدید کرد و برای تکمیل
مجموعه ورزشی شهدای قاین قول کمک پنج میلیارد ریال داد .به گفته «قطبی»
چمن مصنوعی این مجموعه ورزشی سال  93نصب شد و نازک کاری ساختمان
اداری ،نصب برج نوری و اجرای سیستم آب و برق آن باقی مانده است که در
صورت عملی شدن قول وزیر با این مبلغ ساختمان اداری تکمیل می شود.

نیازمند حمایت تماشاچیان

افزود  :کشتی دست کم نیاز به  10سال سرمایه گذاری
دارد اما کشتی استان با توجه به این که در این مسیر قرار
گرفته است نتیجه رشد آن را در سال های آینده شاهد
خواهیم بود و فدراسیون هم با اعطای میزبانی مسابقات
کشوری و کمک نرم افزاری به خراسان جنوبی برای
اعتالی آن تالش می کند.

میزبانی بسیار خوب
به گفته رئیس سازمان لیگ کشتی کشور ،میزبانی
خراسان جنوبی در این رقابت ها بسیار خوب بود و بعد از
چندسالبرایاولینبارمسابقاتکشتیقهرمانیکشور
بهشکلمتمرکزدریکمکان برگزارشدوتیمهایکشتی
کشور در رشته آزاد حضور داشتند و مانند گذشته نبود که
مسابقات به شکل منطقه ای برگزار شود .از سوی دیگر با
انجام این کار زمینه توسعه کشتی کشور بهتر فراهم می
شود .او که مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور

کشـوری و بـر پایـی چنـد همایـش بـزرگ را در یک سـال و
 10مـاه گذشـته داشـتیم و تیـم مـا در لیـگ برتـر قهرمـان
کشـور شـد و در فـری اسـتایل هـم اسـکیت بـازان اسـتان
شش مدال کسب کردند افزود :فدراسـیون در این مدت
حدود شش میلیون تومان و اداره کل ورزش و جوانان هم
سال گذشـته 54میلیون تومان به هیئت اسکیت کمک
کردند که توجه به هزینه های بسـیار اعزام ها مبالغ قابل
توجهی نبود .به گزارش خبرنگار ما بر اسـاس شـنیده ها
محمد حسـین شـیخ زاده مدیر امـوال تملیکی اسـتان به
عنوان سرپرسـت هیئت مشـخص شـده امـا هنوز بـه طور
رسـمی از سـوی اداره کل ورزش و جوانـان خبـر آن اعالم
نشـده است.

رئیسهیئتکشتیاستاننیزدربارهچگونگیحضورتیم
کشتیفرنگیاستانبرایاولینباردرلیگکشتیکشور،
گروه این تیم را سخت دانست و گفت :تیم استان باید در
بازه  36روزه مسابقات با کشتی گیران تیم های بازار
بزرگ ایران از تهران ،سیرجان کرمان و مدافعان حرم قم
سرشاخ شود «.عباس سروری» از عالقه مندان به کشتی
خواست در زمان برگزاری مسابقات تیم استان در سالن
حضور چشمگیر داشته باشند تا کشتی گیران با انگیزه
بیشتری به مصاف حریفان خود بروند.

میزبانی در دور اول
دبیر هیئت کشتی استان هم با اشاره به این که تیم های
بازاربزرگایران،سیرجانکرمانومدافعانحرمقمبرای
برگزاری رقابت های خود با تیم خراسان جنوبی  21مهر
به بیرجند می آیند ،گفت 22 :مهر وزن کشی انجام می
شود و  23مهر هم فرنگی کاران روی تشک می روند .به
گفته «مسعود سروری» در ترکیب تیم استان چهار کشتی
گیر کارت ملی به نام خراسان جنوبی دارند که بومی
استان هستند و حسن نژاد ،مربی تیم ملی و سه مربی
بومیمربیگریاینتیمرابرعهدهدارند.ویبااشارهبهاین
که از 20مهر تمرینات اعضای تیم استان در بیرجند آغاز
می شود محل برگزاری رقابت ها را به احتمال زیاد سالن
ورزشی شهیدین قاسمی اعالم کرد.

دعوت بانویاسـتان به

اردویتیمملیسپک تاکرا
حسـین قربانـی – بازیکـن سـپک تاکـرا از زیرکـوه
بـه تیـم ملـی دعـوت شـد .بـه گـزارش «خراسـان
جنوبـی» نرگـس محمـدی نـژاد بـه اردوی تیـم
ملـی سـپک تاکـرای کشـور دعـوت شـد .فاطمـه
صادقی بمـرود ،نایب رئیس هیئـت انجمن های
ورزشـی زیرکـوه و سـرمربی تیـم سـپک تاکـرای
اسـتان او را بـرای حضـور در اردوی تیـم ملـی
همراهـی مـی کنـد.

دبیر هیئت کشتی
استان :تیم های
بازار بزرگ ایران،
سیرجان کرمان
و مدافعان حرم
قم برای برگزاری
رقابت های خود
با تیم خراسان
جنوبی  21مهر به
بیرجند می آیند

مسابقات انتخابی تیم شطرنج استان

مسابقات انتخابی تیم شطرنج استان برای حضور در رقابت های لیگ دسته
یک برگزار می شود .دبیر هیئت شطرنج استان به خبرنگار ما گفت :این
مسابقات جمعه 19مهر در تاالر شطرنج بیرجند در پنج دور به روش سوئیسی
برگزار خواهد شد .به گفته «جواد میزانی» پنج نفر برتر به عنوان تیم منتخب
استان به مسابقات لیگ دسته یک کشور در هرمزگان اعزام می شوند.

بانوان موتورسوار در پیست کشوری
تیم موتور کراس بانوان استان با چهار ورزشکار روز گذشته به مسابقات
قهرمانی کشور در تهران اعزام شد .به گزارش خبرنگار ما رئیس هیئت
موتور سواری و اتومبیلرانی استان گفت :در کالس  85سی سی آماتور ،آوا
صالحی و کالس  250سی سی هانیه شکیبی از بیرجند ،کالس  250سی
سی سمیه مختاری پور و کالس  250سی سی ناظره مختاری پور از طبس
از امروز تا  19مهر در پیست موتور کراس سرزمین ایرانیان تهران با حریفان
خود رقابت می کنند .به گفته «ستوده» محمد خانی به عنوان مربی و ناظره
مختاری پور به عنوان سرپرست تیم را همراهی می کنند.

« »04در هرمزگان باخت

حسینی -تیم فوتبال مرکز آموزش  04امام رضا (ع) عصر روز گذشته به
مصاف تیم خلیج فارس میناب رفت .به گزارش خبرنگار ما ،این دیدار به
میزبانی استان هرمزگان انجام شد و در پایان تیم استان با  2گل بازی را
واگذار کرد .تیم  04با کسب  9امتیاز از چهار دیدار در صدر گروه پنج این
رقابت ها قرار دارد.

دعوت دوچرخه سوار به اردوی تیم ملی

«علی اختر» دوچرخه سوار رشته تریال استان به اردوی تدارکاتی تیم
ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی  2019آسیا دعوت شد .به گفته
«علوی» رئیس هیئت دوچرخه سواری استان در پایان این اردو که با حضور
 9برگزیده کشوری طی روزهای  20مهر تا اول آبان در کمپ تیم های ملی
برگزار می شود ،اعضای تیم ملی انتخاب و به رقابت های قهرمانی آسیا که
از سوم آبان در اندونزی برگزار می شود ،اعزام می شوند.

