صعود تیم کبدی استان به دور نهایی رقابت های کشوری
گروه ورزش -تیم کبدی استان با پیروزی در رقابت های منطقه پنج کشور به دور نهایی مسابقات کشوری راه پیدا کرد.رئیس هیئت کبدی
استان به خبرنگار ما گفت :رقابت های کبدی انتخابی نوجوانان و جوانان منطقه پنج کشور در بخش آقایان با عنوان یادواره شهید میرحسینی
از  21تا  23تیرماه با شرکت کبدی کاران یزد ،کرمان ،خراسان جنوبی ،هرمزگان و سیستان وبلوچستان به میزبانی زابل برگزار شد«.سعید
مقدم بقا» افزود :در پایان این رقابت ها «سیستان و بلوچستان» و «یزد» با کسب بیشترین امتیاز به عنوان تیم های اول و دوم به دور نهایی این
مسابقات راه پیدا کرد که مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کبدی کشور با حضور  14تیم مناطق هفت گانه کشور مردادماه امسال به میزبانی
هیئت کبدی استان برگزار می شود.وی ادامه داد :بانوان نوجوان و جوان کبدی کار استان های یزد ،کرمان ،خراسان جنوبی ،هرمزگان و
سیستان وبلوچستان نیز در رقابت های کبدی منطقه  5کشور از دوم مردادماه به میزبانی زاهدان به مصاف هم می روند.
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برنامه های تابستانی؛ فرصتی برای آشنایی استعدادهای ورزشی
گروه ورزش -تابستان ،فرصتی برای پرداختن به
کارهای فوق برنامه و مــورد عالقه دانــش آمــوزان
است .کارهایی که شاید کمتر در ایام سال تحصیلی
بتوانند به آن بپردازند اما در تابستان به راحتی و
بدون دغدغه بدان مشغول می شوند و بدین ترتیب
ایام فراغت خود را با برنامه های بهینه می گذرانند.
در این میان برنامه های ورزشی قشر زیادی را به
خود جذب می کند.
در همین راستا مراسم افتتاح جشنواره اوقــات
فراغت ورزشی با حضور ورزشکاران رده های سنی
مختلف در استان برنامه ریزی و برگزار شد ،برنامه
ای که برای همه رشته ها برنامه ریزی شده بود و
مسئوالن برگزاری آن حتی معلوالن را هم فراموش
نکرده بودند و حضور این افراد با ویلچر یا عصا در
ایــن مراسم مشهود بــود .ورزشــکــاران هر رشته با
لباس های خاص ورزشی عصر پنجشنبه گذشته در
سالن امام علی (ع) زاهدان حاضر شدند و با حضور
پرشور خود لحظات شاد و پرهیجانی را به وجود
آوردند.
شناسایی استعدادها
پــدر یکی از دخــتــران ژیمناستیک کــار حاضر در
مراسم به خبرنگار ما می گوید :برگزاری طرح های
اوقــات فراغت راهی را در اختیار والدین قرار می
دهد تا بتوانند با محک زدن فرزندانشان توانایی
های آن ها را بسنجند و برای به ثمر رساندن این
توانایی ها بهترین برنامه ریزی را با کمک هیئت
مربوطه انجام دهند.
«حسین توحیدی» می افزاید :مدتی پیش با شروع
طرح های اوقــات فراغت ،فرزند خود را به دلیل
عالقه اش به هیئت ژیمناستیک استان بردم که این
عالقه با آمیخته شدن در استعداد ذاتی اش منجر
شد تا امروز بتواند پیشرفت قابل قبولی در این رشته
داشته باشد.
وی بیان می کند :برگزاری چنین طرح هایی در
سیستان و بلوچستان بسیار مهم است چراکه نه
تنها راهــی بــرای شناسایی استعدادهای استان
است بلکه سبب می شود تا در آینده ناهنجاری های
اجتماعی حاکم بر کشور کاهش پیدا کند و حرکت
کشور در مسیر توسعه را شاهد باشیم.
مادر یکی از کودکان ورزشکار نیز می گوید :فرزندم
به رشته تکواندو عالقه بسیاری از خود نشان می
داد و بارها با وجود سن کمش با مشاهده مسابقات
از تلویزیون به اجرای این ورزش می پرداخت که این
عالقه سبب شد سال گذشته با شروع فصل تابستان
او را در هیئت تکواندوی استان ثبت نام کنم.
«سهیال فرشادی» می افزاید :امروز فرزندم نه تنها

به ورزش مورد عالقه خود می پردازد و در حد حرفه
ای ورزش می کند بلکه از تحرکات منفی او در خانه
نیز کاسته شده است به گونه ای که امروز شخصیتی
آرام را از او شاهد هستیم.
وی خاطر نشان می کند :این دوره ها سبب می
شود تا فرزندان در کالس های آموزشی انرژی خود
را تخلیه کنند و با آرامش بیشتری در محیط خانه
حاضر شوند بنابراین می طلبد این برنامه ها به
شکلی جدی و حرفه ای تر دنبال شود و مسئوالن در
همه ایام سال به آن بپردازند.
پــدر یکی از ورزشــکــاران نــوجــوان حاضر در این
جشنواره هم می گوید :برگزاری برنامه های طرح
اوقــات فراغت طی سال های گذشته بسیار زیاد
بــوه و به طــور مــداوم دربــاره ایــن طــرح ها مطالبی
شنیده و دیده می شد اما مشکلی که همیشه وجود
دارد مقطعی بــودن آن است به طــوری که معموال
در تابستان برگزار می شود و در فصول دیگر سال
خبری از این مناسبت ها نیست.
«علیرضا فرهمند» می افزاید :بهتر است این برنامه
ها به طور مــداوم در استان برگزار شود و با توجه
به نیاز شناسایی استعداد های فرهنگی و ورزشی
استان حتی چنین پروژه هایی با همکاری آموزش
و پرورش در مدارس اجرا شود تا شاهد شناسایی
استعدادهای بیشتر باشیم.
لزوم ادامه طرح ها
رئیس کمیته دفــاع شخصی هیئت ورزش های
رزمی در این باره می گوید :در ایام تابستان بسیاری
از خانواده ها عالقه دارند تا فرزندانشان در بعد ملی
به ورزش بپردازند از این رو برنامه های استعدادیابی
ساالنه برای شناسایی این افراد برگزار می شود و
افراد جدید در هیئت ها جذب می شوند که اجرای
جشنواره های این چنینی برای استان می تواند
بسیار تاثیرگذار باشد.
«شیبک» می افزاید :با توجه به این مهم هیئت دفاع
شخصی در طول سال برنامه های استعدادیابی را
برگزار می کند و تاکنون توانسته است استعدادهای
جدید را شناسایی کند که این روال در سال جاری و
سال های آینده هم ادامه خواهد داشت.
دبیر هیئت تیراندازی استان نیز می گوید :با توجه
به نقش ورزش در توسعه استان و لزوم حضور در
رقابت هــای ملی و فراملی بــرای معرفی استان،
طرح های استعدادیابی برای شناسایی تیراندازان
توانمند در این هیئت ساالنه برگزار شده است که
امسال نیز این طرح اجــرا و استعداد های جدید
شناسایی شد.
«میر» می افزاید :در اسفندماه سال گذشته مرحله

اول طرح استعدادیابی در استان برگزار و مرحله
دوم این طرح نیز در سال جاری اجرا شد که اثرهای
مثبتی را در بر داشت و همچنان نیز ادامه خواهد
داشت تا بتوان استعداد های نهفته جدید را کشف
کرد.رئیس هیئت کاراته استان هم می گوید :طرح
های استعدادیابی هر سال در استان برگزار می
شود اما موضوع مهم ثبات این طرح هاست تا با
پایدار ماندنشان بتوان به شناسایی استعدادهای
نهفته ایــن استان پهناور سرعت بخشید چراکه
برگزاری مقطعی طرح ها نمی تواند استعداد های
همه نقاط استان را معرفی کند.
«حمیدرضا سراوانی» بیان می کند :در همین راستا
طی سال های اخیر هیئت کاراته استان طرح های
استعدادیابی متعددی را در استان اجــرا کــرده و
توانسته است در سنین مختلف استعدادهای جدید
را شکوفا کند که حاصل آن حضور دو نوجوان استان
در اردوی تیم ملی کاراته است.
وی می افزاید :این در حالی است که استان در
رده هــای سنی نونهاالن و جوانان افــرادی را در
اردوی تیم ملی کاراته دارد که نشان دهنده وجود
استعدادهای توانا در استان است و باید برای به ثمر
رساندن این افراد برنامه های مدونی تدوین شود
تا این ورزشــکــاران در حد ورزش قهرمانی کشور
پرورش یابند.
ورزش؛ بیمه جوانان مقابل معضل هاست
مدیرکل ورزش و جوانان نیز می گوید :برگزاری
چنین جشنواره هایی بــرای نوجوانان و جوانان
استان شوری وصف نشدنی ایجاد می کند و این شور
نه تنها سبب توجه و حضور جوانان در این مناسبت
ها می شود بلکه از بروز آسیب های اجتماعی در
میان این قشر حساس جامعه پیشگیری می کند.

«حسین ثوری» می افزاید :این اداره کل به دنبال
آن است تا بتواند با برگزاری چنین برنامه هایی
استعدادهای ناب استان را شناسایی کند از طرف
دیگر هم با برگزاری این جشنواره ها برای نوجوانان
و جوانان انگیزه ای ایجاد کند تا این قشر از امکانات
موجود استفاده الزم را ببرند از طرفی نیز با توجه به
اهمیت فرا گرفتن فرامین فرهنگی و دینی در کنار
آمــوزش های ورزشــی در طرح های اوقــات فراغت
کالس های قرآنی و فرهنگی نیز برنامه ریزی شده
است.
وی بیان می کند :برگزاری جشنواره فرهنگی و
ورزشی اوقات فراغت ،روز بسیار خاص و پر نشاطی
را برای ورزشکاران رده های سنی ایجاد کرد که
امیدواریم این جشنواره ها تــداوم داشته باشد و
خانواده ها از این شور فرزندانشان برای هدایت
صحیح آن ها در مسیر زندگی استفاده کنند.
وی با اشاره به این که در استان  46هیئت ورزشی
به طور مــداوم فعالیت دارد می افزاید :جشنواره
فرهنگی و ورزشــی اوقــات فراغت براساس برنامه
ریزی های انجام شده با همکاری دهیارها و هیئت
ورزش های بومی و محلی در همه نقاط استان حتی
در روستاها با حضور اقشار و سنین مختلف برگزار
می شود و این نوید خوبی برای ورزشکاران است
چرا که می توانند از امکان آموزشی هیئت ها با
هزینه ای کمتر بهره مند شوند.
وی اظهار می کند :ورزش می تواند بیمه کننده
جــوانــان در مقابل چالش ها و معضالت موجود
در جامعه باشد و به نوعی ورزش «نه» به اعتیاد و
انحرافات اخالقی موجود در جامعه است همچنین
از آنجایی که ورزش ،مخاطبان بسیاری دارد می
توان با بهره گیری از آن نگاه های زیادی را به استان
معطوف کرد.
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-1عقاب سیاه – زیان دیده – خالص – منقار پرنده
-2سمت چــپ -نت استمرار -نومید  -جــاده -3
دلفریب – جوشن – حرف دهن کجی  -4حرف ندا
– اسیر َ -5سر – حرف انتخاب – اسم  -مسکوک
نقره  -6كلمه تنبیه -کسی که به خرید و فروش
حیوانات اهلی می پردازد – وسط  -7بوران -منافق
 چهره  -8کمر – درد ها  -9از چاشنی ها – سنگترازو  -ستم  -10چین و شکن  -هراسان  -اسباب
منزل  -11روزگـــار -ســرود – بــرگ برنده – عدل
 -12مسلک – برکت  -13دربست کارخانه – مقعر
 ناتنی  -14گردن زن غالت – دریاچه حمام  -بهدنیا آوردن – آگاه  -15ردیف  -پیمانه -فایده  -آتش

 بی عیب -فلزپرمصرف  -4خوابیده  -5از انواعنان  -ویتامین جدولی – سرباز نیروی دریایی -6
درازا  -جدید – پارچه دریایی  -7تاریک – جاده بی
سر و ته  -اسرار  -8رشد – مادر آذری  -9ننه – ضمیر
جمع  -پاک  -10همچنین – پناهگاه – عضو سفارت
 -11گرفتاران – دور دهــان -پرنده آش سردکن
 -12همیشگی  -13خویشاوندی -از نوشت افزار-
بخشی از پا  -14حلقوم  -آقا – میوه آتشین – بوی
رطوبت  -15از بیماری های پوستی  -مژده – جدار
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اخبار
کسب  11نشان توسط ووشوکاران استان در مسابقات کشوری
ذوالفقاری – تیم ووشوی سیستان وبلوچستان در مسابقات قهرمانی کشور
بخش کمیته خواچوان موفق به کسب  4مدال طال 6 ،نقره و یک برنز شد.رئیس
هیئت ووشوی استان به خبرنگار ما گفت :رقابت های قهرمانی ووشو کشور در
قسمت کمیته خواچوان با حضور 300فایتر از  20استان به میزبانی قم برگزار
شد که نماینده استان با  12ووشوکار در این مسابقات حضور پیدا کرد و در پایان
با کسب چهار مدال طال ،شش نقره و یک برنز به کار خود پایان داد«.عباس
شیبک» افزود :در این رقابت ها یاسین شهرکی در رده سنی نوجوانان وزن 39
کیلوگرم با شکست دادن حریفانی از تهران ،زنجان ،مازندران و البرز به مقام
نخست این دوره دست یافت ،دررده جوانان نیز وزن  -56محمد امین بارکزهی
با غلبه بر حریفانی از زنجان ،تهران ،شیراز و تهران الف موفق به کسب عنوان
قهرمانی شد ،ایمان شعلی بر در وزن  48حریفانی از قم و تهران را شکست
داد اما در بازی فینال مغلوب رقیب کرمانشاهی اش شد و به مدال نقره رسید،
محمدرضا جوشنگ ریگی در وزن  -65توانست حریفانی از زنجان و تهران ب
را شکست دهد اما در فینال مغلوب نماینده تهران الف شد و به کسب مدال نقره
بسنده کرد.وی ادامه داد :در رده بزرگساالن وزن  -52پویا آذرنگ توانست
حریفانی از زنجان و کرمانشاه را مغلوب کند و به مدال طالی این رقابت ها
دست یابد ،در  -60کیلوگرم یاسر ساالرزهی در دور نخست با قرعه استراحت
روبه رو شد و در دور بعد حریفانی از تهران ب ،شیراز و تهران الف را شکست
داد و به مقام نخست این دوره دست یافت ،در وزن  65محمد حسن شهریاری
با شکست ووشوکارانی از زنجان (ب) ،مازندران و تهران به فینال راه یافت ولی
مغلوب نماینده زنجان الف شد و مقام نایب قهرمانی به وی اختصاص یافت ،در
وزن  80کیلوگرم رضا قنبری پس از گذشتن از سد نماینده قم و مازندران در
فینال مغلوب فایتر کرمانشاه شد و به مقام دوم دست یافت ،در  -90کیلوگرم
یونس راشکی پس از یک دور استراحت در مرحله دوم نماینده تهران ب را مغلوب
کرد اما در فینال از نماینده مازندران شکست خورد و به مدال نقره دست یافت،
در وزن  75بزرگساالن سعید شهرکی ووشوکاران تهران ب و قم راشکست داد
اما در فینال مغلوب تهران الف شد و مدال نقره این وزن به وی رسید ،در 70
کیلوگرم احمد عیسی زهی پس از گذشتن از سد نمایندگان تهران الف و ب در
نیمه نهایی مغلوب نماینده شیراز شد و به ایستادن در سکوی سوم بسنده کرد.

حضور تیم های بدمینتون و تنیس روی میز در مسابقات کشوری
ورزشکاران بدمینتون و تنیس روی میز استان در رقابت های دانش آموزی
کشور حضور یافتند.رئیس هیئت ورزش های دانش آموزی استان به خبرنگار
ما گفت :سی و چهارمین دوره رقابت های ورزشی دانش آموزان پسر مقاطع
ابتدایی ،متوسطه اول و دوم کشور در رشته های مختلف از  15تیرماه به
میزبانی آذربایجان غربی آغاز شده است که تیم های تنیس روی میز و بدمینتون
مقطع متوسطه اول و دوم استان پنجشنبه گذشته برای شرکت در این رقابت ها
عازم ارومیه شدند«.جمشید جلیلوند» افزود :تیم دانش آموزی بدمینتون مقطع
متوسطه دوم هنرستان تربیت بدنی ناحیه  ۲زاهدان متشکل از امیر پاهنگ،
صالح سنگتراش ،محمدمهدی میرشکاری و دانا مقصودی مود با مربیگری
علیرضا شهرکی و سرپرستی حبیب پیری در این رقابت ها شرکت کردند.وی
ادامه داد :بنیامین عبداللهی ،بنیامین بامری ،حسام بختیاری پاکزاد ،علی
طاهری و رسول بهرامی مقدم نیز در قالب تیم تنیس روی میز مقطع متوسطه
اول مدرسه نمونه امام حسین (ع) ناحیه یک زاهدان به سی وچهارمین دوره
مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر سراسرکشور اعزام شدند.وی خاطرنشان
کرد :تابستان امسال  ۳۰۰دانش آموز ورزشکار در قالب  26تیم ورزشی دختر و
پسر و  ۱۳کاروان تیمی و گروهی از این استان در قالب مدرسه و کانون قهرمان،
با شعار صلح و دوستی ،آرامش و امنیت در رقابت های ورزشی دانش آموزان
کشور رقابت می کنند که اعزام این ورزشکاران از  ۱۵تیرماه آغاز شده است و
تا  ۳۰مردادماه ادامه دارد.

وزنه برداران کشور در سیستان و بلوچستان رقابت می کنند
مسابقات وزنه برداری انتخابی تیم ملی به میزبانی استان برگزار می شود.رئیس
هیئت وزنه برداری استان به خبرنگار ما گفت :در پی برنامه ریزی اداره کل ورزش
و جوانان برای نشست با روسای  12فدراسیون هدف ،نشست سالیانه هیئت
وزنه برداری استان پنجشنبه گذشته برگزار شد و در این نشست مصوبات قابل
قبولی برای استان به تصویب رسید«.محمد اسحق نارویی» افزود :طی سال های
گذشته هیئت وزنه برداری استان از فدراسیون مطالبات متعددی داشت که در
این نشست مورد بررسی قرار گرفت و رئیس فدراسیون نیز وعده هایی داد که
برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی وزنه برداری در استان از مهم ترین آن ها
بود و به زودی برنامه ریزی های الزم برای میزبانی هر چه بهتر این رقابت ها آغاز
می شود.وی ادامه داد :از سوی دیگر با توجه به ظرفیت های موجود در استان
از رئیس فدراسیون تقاضا شد شرایطی فراهم شود تا مربیان استان در رده های
مختلف سنی به شکل مقطعی در اردوهای تیم ملی در کنار مربیان این تیم حضور
یابند تا از این طریق تجربه مربیان استان افزایش پیدا کند.وی خاطرنشان کرد:
در راستای برگزاری رقابت های وزنه برداری بزرگساالن قهرمانی کشور ،انتخابی
تیم فدراسیون وعده مساعدت و کمک مالی نیز به استان داد که با دریافت این
حمایت ها با توجه به برگزاری رقابت ها زمستان امسال برنامه ریزی ها آغاز می
شود.به گفته وی با توجه به مصوبات و تعهدات انجام شده در این نشست می توان
گفت که در آینده ای نه چندان دور شاهد به گوش رسیدن خبرهای بسیار خوبی
از هیئت و ورزش وزنه برداری در استان خواهیم بود.

استان میزبان مسابقات فرنگی کاران جوان شد
میزبانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور (گروه ج) به سیستان
و بلوچستان واگذار شد.رئیس هیئت کشتی استان به خبرنگار ما گفت :در پی
پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان و این هیئت و همچنین به دلیل میزبانی
شایسته استان از رقابت های قهرمانی نوجوانان کشور در سال  ۹۵و مسابقات
بین المللی جام یادگار امام (ره) با حضور  11تیم خارجی ،فدراسیون کشتی
میزبانی مسابقات فرنگی جوانان کشور در گروه ج را به این استان واگذار کرد.
«عادل شاهسونپور» با بیان این که این مسابقات شهریور ماه امسال در یکی از
شهرستان های استان برگزار می شود افزود :مسابقات انتخابی کشتی آزاد و
فرنگی خردساالن و نونهاالن استان نیز به منظور انتخاب برترین های این رشته
در ترکیب تیم استان برای اعزام به رقابت های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی
کشور  12مردادماه به میزبانی زابل انجام می شود.

