زاهدانقهرمانمسابقاتهاپکیدوشد
گروه ورزش -مسابقات قهرمانی هاپکیدو استان ،یادواره شهدای قرارگاه قدس سپاه پاسداران با قهرمانی زاهدان به پایان رسید.رئیس هیئت
ورزش های رزمی استان به خبرنگار ما گفت :این دوره از رقابت ها در بخش مبارزات آزاد ،فول کنتاکت ،مبارزات نانچیکو ،مسابقات افت،
نمایش سالح و دفاع شخصی با حضور شرکت کنندگانی از همه سبک های رزمی برگزار شد«.محمدعلی یوسفی» افزود :در این دوره رزمی
کاران استان  19و  20مردادماه در سالن رزمی دهکده المپیک زاهدان به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم های زاهدان ،ايرانشهر و زابل
موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.
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سالن استاندارد؛ هدف تیراندازان استان
گــروه ورزش -رسیدن به قهرمانی در رقابت های
متعدد ملی و بین المللی آرزوی هر ورزشکاری در
هر رشته ورزشی است اما رسیدن به این مهم نه تنها
کار آسانی نیست بلکه در مسیر با مشکالت بسیاری
رو به روســت که مهم ترین آن رقابت با حریفان
مختلف محسوب می شود .اما ورزشکاران استان
برای رسیدن به این سکوهای قهرمانی باید معضل
بزرگتری به نام مشکالت و کمبود ها را پشت سر
بگذارند .در میان رشته های ورزشی فعال در استان
تیراندازی یکی از ورزش هایی است که توانسته
رشد مثبتی داشته باشد و این سبب شده است تا در
رقابت های متعدد کشوری تیراندازان استان حتی
از ورزشکاران مطرح هم رشته ای خود که در سالن
هایی مجهز به استانداردهای روز تمرین می کنند
پیشی بگیرند و بر سکوهای برتر رقابت ها بایستند.
سیبل کش تنها مشکل سالن تیراندازی
رئیس هیئت تیراندازی استان در این باره می گوید:
رشته تیراندازی در استان بسیار مورد توجه قرار
گرفته و ورزشکاران زیادی در آن فعالیت دارند اما
مشکالتی نیز وجود دارد که توان باالی ورزشکاران
بر این مشکالت غلبه کرده و آن ها توانسته اند در
رقابت های متعدد کشوری افتخار آفرینی کنند.
«رض ــا هــراتــی» بــا بــیــان ایــن کــه نــبــود سیبل کش
اســتــانــدارد یکی از مشکالتی اســت که در هیئت
تیراندازی استان وجود دارد می افزاید :بر خالف
آن چه عنوان می شود که هیئت تیراندازی سالن
استاندارد نــدارد باید گفت که سالن استان یکی
از استانداردترین مکان های کشور است اما تنها
مشکل سیبل کش دارد چرا که امروزه در همه رقابت
ها و سالن ها از سیبل های رایانه ای یا الکترونیکی
استفاده می شود به گونه ای که تیرانداز با استفاده از
مانیتوری که در کنار او قرار می گیرد می تواند محل
اصابت گلوله یا ساچمه اش را ببیند.
به گفته وی در راســتــای به روز کــردن تجهیزات
سالن تیراندازی استان طی سفر رئیس فدراسیون
تیراندازی کشور قول هایی در راستای مجهز کردن
سالن ها به سیستم های به روز داده شد که با وجود
بدهی  17میلیارد تومانی فدراسیون و مشکالت
موجود همچنان این قول ها پا برجا بوده و مشکلی از
سوی فدراسیون نیست اما در این میان مشکل اصلی
اداره کل ورزش و جوانان است چراکه باید سالن
هایی برای این امر به هیئت استان اختصاص دهد.
وی اظهار می کند :ورزش تیراندازی در زاهــدان
به سالنی  30خطه نیاز دارد اما این سالن ها دیگر
نیازی به سیبل کش ندارد چراکه با بهره گیری از
تجهیزات روز و نصب دستگاه های مانیتورینگ دیگر

نیازی به این موضوع احساس نمی شود بنابراین با
توجه به این موضوع می توان برای هر شهرستان هم
سالن هایی  10خطه احداث کرد که ایجاد آن در
گرو اختصاص مکان استاندارد است.
وی درباره وعده های رئیس فدراسیون به استان می
گوید :به دلیل مشکالت مالی و بدهی های موجود
مشکالتی در فدراسیون به وجود آمده است اما در
جواب پیگیری های هیئت برای وعده های رئیس
فدراسیون باید گفت که وعده ها اجرایی می شود.
وعده های ورزش و جوانان عملی نشد
هراتی ادامه می دهد :برای ایجاد سالن  30خط
استاندارد مدتی پیش از سوی اداره کل ورزش و
جوانان قول هایی برای واگذاری یکی از سالن های
مجموعه ورزشی  17شهریور داده شد اما این وعده
ها اجرایی نشد و پس از آن اعالم شد که زمینی برای
ایجاد این سالن تیراندازی به هیئت واگذار شود و
هیئت برای ساخت آن وارد عمل شود که این امر
چندان امکان پذیر نیست و هیئت تیراندازی در این
باره به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد چراکه لغزش
از سوی اداره کل ورزش و جوانان بوده و باید این
مشکل در راستای ایجاد سالنی استاندارد در استان
برطرف شود.وی اضافه می کند :یکی از سالن هایی
که بــرای هیئت تیراندازی مناسب شناخته شده
سالن هفت تیر است که در اختیار هیئت والیبال قرار
گرفته و اگر این فضا به ورزش تیراندازی اختصاص
یابد می توان یک مکان تپانچه زنی نیز در آن احداث
کرد تا ورزشکاران به طور همزمان در دو سال تمرین
کنند اما این خواسته نیز توسط اداره ورزش و جوانان
استان تحقق پیدا نکرد و با آن مخالفت شد.
رئیس هیئت تیراندازی استان می گوید :در حوزه
تجهیزات سالن ها برای هر سیبل بالغ بر  5میلیون
تومان برآورد اعتبار شده است بنابراین هزینه های
یک سالن  30خط به  150میلیون تومان می رسد
و خرید هر تفنگ و تپانچه تا  25میلیون تومان اعتبار
نیاز دارد که اگر از هرکدام  10عدد خریداری شود
این رقم به  250میلیون می رسد که در مجموع بیش
از  400تا  500میلیون تومان اعتبار را می طلبد و
این اجازه ساخت و ساز به هیئت تیراندازی را نمی
دهد اما درباره سالن هقت تیر نیز می توان گفت که
حد اقل با  500میلیون تومان می شود آن را در دو
طبقه و به صورت استاندارد ساخت.
در بخش تجهیزات تیرانداز ها از قبیل ،لباس ،کیف،
استریج ،کفش و اسلحه بر اساس قوانین و ضوابط در
مرحله اول تهیه آن برعهده هیئت است و می تواند
در اختیار ورزشــکــاران بگذارد اما پس از آن برای
این که ورزشکار به سطح قهرمانی برسد خود باید

-1باوفا – شهری در خراسان رضوی  -2بــوران –
خزنده گزنده – درختی پر شاخ و برگ  -3اشاره به
نزدیک – ساحت – عقاب سیاه  -4نقره – عیارسنج
 خنک – روسیاه مطبخ  -5نترس – مخترع تلگراف -6بارها – اسب آذری – جود  -7از چاشنی ها –
لحظه – نوعی ماهی – برجسته  -8طاقچه – عالمت
جمع – آخرین حرف الفبای انگلیسی – می دهند و
رسوا می کنند  -9خنجر – ضد حمله – تیر پیکان دار
– عدد اول  -10از کشیدنی ها – پسوند شباهت -
سند  -11اسباب منزل – ابله  -12فرار  -بیهوشی
– درخت اعدام  -خانه شعری  -13رفیق  -اسباب
– بهشت شداد  -14سالن  -محلی که آب رودخانه
وارد دریــا میشود  -عتیقه  -15مشهد سابق -
كشتی نوح بر این كوه قرار گرفت

تجهیزاتش را تهیه کنند.
اختصاص سالن تیراندازی تا یک سال آینده
مدیرکل ورزش و جوانان نیز در این باره می گوید:
زمین های متعددی برای ساخت و ساز وجود دارد که
می توان به هیئت تیراندازی واگذار کرد اما اختصاص
دادن سالن های ورزشی به این هیئت غیر معقول
است و امکان پذیر نیست چراکه سالن تیراندازی باید
خط کشی و سیبل گذاری شود و این در حالی است
که در این صورت هیئت های دیگر نمی توانند در آن
به فعالیت کنند و سالن به طور اختصاصی در اختیار
تیراندازی قرار می گیرد«.حسین ثوری» می افزاید:
سالن های ورزشی استان چند منظوره است و همه
هیئت های ورزشی از آن استفاده می کنند و اگر یکی
از سالن ها به یک هیئت اختصاص داده شود رشته
های دیگر فضایی برای تمرین و فعالیت نخواهند
داشت چرا که نمی توان فقط برای تیراندازی رشته
های دیگر را در استفاده از یک سالن منع کرد اما با
این وجود قول هایی به هیئت تیراندازی داده شده
است تا بتوان نیاز آنان را مرتفع کرد.وی ادامه می
دهد :ورزش طی سال های اخیر جایگاه مهمی در
میان مردم استان پیدا کرده است و در پی آن سالن
های ورزشی استان از ساعات اولیه روز تا پایان شب
در اختیار آن ها قرار دارد و اگر یکی از این سالن ها
فقط در اختیار یک هیئت قــرار گیرد بــدون تردید
بسیاری از جوانان نمی توانند به فعالیت ورزشی
بپردازند و با توجه به اهمیت ورزش آن هم در مناطق
مرزی هم چون سیستان و بلوچستان این موضوع
چندان خوشایند نیست.وی بیان می کند :برای در
خواست هیئت تیراندازی زمین وجــود دارد و می
توان آن را در اختیارشان قرار داد اما واگذاری سالن
ورزشی به آن ها چندان امکان پذیر نیست در صورتی
که سالن های مجموعه ورزشی  17شهریور زاهدان
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-1وزغ – مساوی عامیانه – روستا  -تپانچه  -2مزایا
– قاچ – سرخرگ  -3دردناک  -سازهای برای ایجاد
حصار – فوق  -4بذر – تیز – ازاشکال هندسی –

نیازمنـــدیها

ک
ی
ن

م
ا

ن
ا

ر

گ
ن
و
ا

ق

ر

ا

س

و

ل
ط

ت ف
م

ی
ل
و

ن

ل

ن

ي
ر

ر

و
ا

ی

ت
م

ب س
ل
د

ر

ا

ا

و
ا
ر

و

ز

ر

ج

ب

ا

د

ا

ز

ل
ت

ن

د

ه

ب

س ی
ه

ا

م

ی ش

ه

ک

ن

ا

ه

ب

ا

گ ی
ر

1
1
2
3
4
5
6
7

حل جدول شماره 881

ب
ن

ر

ب
م
ه
ا

ر
خ

ا

ش ت ی

ن

ر

ا

د

ي

م

ه

ه

و

ل

ک

ا

ل

و

ی

ه

ج
ن

ن

ی

ب

ر

ل

ا

ا

ا

ک
ت
ا

س
ص
ق
ا

ق

ر

د

8
س
و

م

ا

س ن

ا

ر

ر

ا

ت ی
د

ث
ا

م

ي

ر

ل

ا

و

ا

ت

د
ر

ی ت

ر

د

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان در نیکشهر
گروه ورزش -جشنواره فرهنگی و ورزش های روستایی و بازی های بومی و
محلی بانوان در نیکشهر برگزار شد.رئیس اداره ورزش و جوانان نیکشهر به
خبرنگار ما گفت :این جشنواره با حضور  200نفر از بانوان در رشته های تلکی،
طنابکشی،طنابزنی،دوزفیزیکی،هشتکی،پنچوکی،دستشده،پناهکی،
هفت سنگ ،آواها و نواها ،الالیی مادربزرگ ها ،پخت و پز نان محلی به صورت
متمرکز از روستاهای اطراف شهرستان در زمین پیزگی برگزار شد«.مرادبخش
اربابی» هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی ،گسترش و ترویج سنت ها و
بازی های بومی و محلی در میان بانوان اعالم کرد و افزود :در مراسم اختتامیه
با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان به نفرات برتر هر رشته جوایزی به رسم
یادبود اهدا شد.وی در ادامه از آغاز آموزش کریکت در قالب طرح اوقات فراغت
خبر داد و اظهار کرد :این دوره آموزشی توسط مربی مطرح کشور محمد یوسف
رئیسی با هدف پرکردن اوقات فراغت نونهاالن و نوجوانان در ورزش و به ویژه
رشته های بومی منطقه ،شناسایی استعدادهای کریکت شهرستان و گسترش
این رشته به عنوان ورزش سنتی برگزار می شود.

کبدی کاران استان در کشور سوم شدند

راه اندازی شود می توان سالن رزمی یا حجاب این
مجموعه ورزشی را در اختیار هیئت تیراندازی قرار
داد که در این صورت رشته های دیگر به دلیل خط
کشی و سیبل گذاری دیگر امکان استفاده از آن را
نخواهند داشــت.وی اظهار می کند :تیراندازی نیز
همچون بقیه رشته های ورزشی فعال در استان به
امکانات و تجهیزات الزم نیاز دارد تا بتواند در بعد
ملی و بین المللی برای استان افتخار آفرینی کند اما
این امکان وجود ندارد که برای توسعه و ارتقای آن به
رشته های دیگر آسیب زد پس یا باید از سالن های
مجموعه  17شهریور به این هیئت مکانی اختصاص
داد یا یکی از زمین های موجود را به تیراندازان
واگذار کرد اما با این وجود نباید غافل شد که حداقل
های مورد نیاز هیئت به طور رایگان در اختیار آن قرار
گرفته است به گونه ای که نه تنها برخالف قانون برای
مکان فعلی خود کرایه پرداخت نمی کند بلکه در
همین مکان درآمد زایی نیز دارد و برخی از نیازهای
مالی خود را از طریق برگزاری دوره های آموزشی
تامین می کند.مدیرکل ورزش و جوانان می گوید:
ورزشکاران استان توانسته اند در رشته های مختلف
ورزشــی با افتخار آفرینی های ملی و بین المللی
سفیرانی برای معرفی استان باشند و در کنار کسب
افتخار برای کشور استان را نیز به جهانیان معرفی
کنند که این بسیار حائز اهمیت است و می طلبد تا
برای ارتقای توان آن ها زیرساخت و حداقل های الزم
در استان ایجاد شــود.وی ادامه می دهد :برخی از
رشته ها همچون بوکس ،کبدی و حتی کشتی امروز
توانسته است برای استان بسیار افتخار آفرینی کند
که این موضوع می طلبد برای توسعه بیشتر منطقه با
فراهم کردن زیرساخت های مناسب رقابت های ملی
و بین المللی متعددی در این رشته ها برای استان
برنامه ریزی شود تا بتوان عالوه بر معرفی بیشتر در
توسعه اقتصادی منطقه نیز نقش ایفا کرد.
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حــلــزون  -5دربست کارخانه – وســط – شیرینی
کرمانشاهی  -بینش  -6مهربانی – باالی فرنگی
– رشد  -7سنگ طلق – برگ برنده – نام  -8عدل
– فرمانده کشتی  -گنگ  -9سر – درون  -سخنور
 -10لطیف – گل سرخ – نشان ورزشی  -11رود
اروپــا – فهم – مالقات  -اگــر  -12خاطر – غذای
بیمار – پایتخت سوئیس – مادر آذری  -13مقصود
– صندلی راحتی – اعلی  -14نخستین -فلز چهره
– اکسیر  -15تکرار حرف – طمع – بی مو – باالپوش
مردانه
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تیم کبدی نوجوانان استان در رقابت های قهرمانی کشور به میزبانی سنندج به
مقام سوم دست یافت.رئیس هیئت کبدی استان به خبرنگار ما گفت :مرحله
نهایی چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کبدی نوجوانان پسر با شرکت ۱۴
تیم برتر مناطق شش گانه کشور به صورت دوره ای از  ۱۷تا  20مرداد ماه به
میزبانی سنندج برگزار شد که در نهایت نماینده استان به ایستادن در جایگاه
سوم بسنده کرد«.سعید مقدم بقا» افزود :در مرحله مقدماتی این رقابت ها
کبدی کاران نوجوان استان با حداقل امکانات و تجهیزات برترین های کبدی
ایران را یکی پس از دیگری از پیش رو برداشتند اما در بازی نیمه نهایی و در
مقابل کردستان میزبان کاپیتان تیم به دلیل محرومیت نتوانست دیگر بازیکنان
را همراهی کند.وی ادامه داد :طبق مصوبه فدراسیون کبدی مربیان تیم های
اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور به عنوان مربیان تیم ملی منصوب می
شوند که فرهاد نارویی از این استان به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شد.وی
خاطرنشان کرد :حفظ این ورزشکاران و برنامه ریزی جامع ،بروز استعدادهای
جدید و حضور افراد بیشتری در ترکیب تیم های ملی را به همراه دارد.

کسب  4سهمیه قهرمانی کشور برای بانوان تیرانداز
بانوان تیرانداز استان موفق به کسب چهار سهمیه حضور در رقابت های
قهرمانی کشور شدند.نایب رئیس هیئت تیراندازی استان به خبرنگار ما گفت:
بانوان تیر انداز برتر که در رقابت های استانی موفق به کسب حدنصاب حضور
در مرحله دوم مسابقات آزاد کشور شده بودند هفته گذشته به این رقابت ها
اعزام شدند و با رقبای کشوری خود رقابت کردند«.صفورا کرمانی» افزود :تیم
بانوان استان با شش ورزشکار در بخش تفنگ و یک تپانچه زن به این رقابت ها
اعزام شد که در پایان روز اول رقابت ها تیراندازان استان در رشته تفنگ با به
نمایش گذاشتن عملکرد قابل قبولی موفق شدند توسط فاطمه زینلی ،مهدیه
علیزاده و صفورا کرمانی سه سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی کشور
را کسب کنند اما در رشته تپانچه تنها بانوی تپانچه زن اعزامی استان به این
رقابت ها به مصاف حریفان قدر خود رفت که در پایان توانست سهمیه حضور
در مسابقات قهرمانی کشور را به دست آورد.وی افزود :زهرا خسروانی ،فاطمه
زینلی ،ریحانه تعاونی ،مهدیه علی زاده و صفورا کرمانی در رشته تفنگ بادی و
ام البنین زورقی در رشته تپانچه اعضای اعزامی تیم تیراندازی بانوان استان به
مرحله دوم مسابقات آزاد کشور هستند.

ووشوکاران استان رقابت می کنند
رقابت های قهرمانی ووشــو شمال و جنوب استان به میزبانی هامون و
زاهــدان برگزار می شود.رئیس هیئت ووشو استان به خبرنگار ما گفت:
رقابت های ووشو قهرمانی جنوب استان یــادواره شهدای بلوچ با حضور
 100ووشو کار از شهرستان های ایرانشهر ،چابهار ،سراوان ،سیب سوران،
مهرستان ،دلگان و نیکشهر در سه رده نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن  26و
 27مردادماه جاری در خانه ووشو زاهدان برگزار می شود«.عباس شیبک»
افزود :همچنین دومین دوره مسابقات ووشو شمال استان با شرکت تیم
های زابل ،هیرمند ،زهک ،نیمروز و هامون یادواره شهید تقی طباطبایی
دوم و سوم شهریور ماه در سالن اداره ورزش و جوانان شهر محمدآباد برگزار
می شود.وی ادامه داد :بعد از برگزاری این مسابقات نفرات برتر رده های
سنی مختلف رقابت های ووشو شمال و جنوب در مرحله استانی به مصاف
هم می روند.

برگزاری مسابقات بومی محلی در سراوان
رقابت های ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی سراوان به مناسبت
روز خبرنگار در روستای دریدر برگزار شد.رئیس اداره ورزش و جوانان سراوان
به خبرنگار ما گفت :این جشنواره در ادامــه برنامه های هیئت ورزش های
روستایی و بازی های بومی ،محلی شهرستان با حمایت این اداره در سه رشته
تیمی دوی با کیسه ،طناب کشی و هفت سنگ با استقبال خوب جوانان و
ریش سفیدان  20مردادماه در روستای دریدر از توابع بخش بم پشت برگزار
شد«.محمدرضا گمشادزهی» افزود :در دوی تیمی با کیسه ورزشکاران در
قالب پانزده تیم دو نفری رقابت کردند که در نهایت خدارحم دریدری و مجتبی
پریزهی به مقام قهرمانی دست پیدا کردند ،در طناب کشی چهار تیم در رده
نوجوانان و چهار تیم در بخش جوانان به مصاف هم رفتند که در هر دو قسمت
تیم روستای دریدر قهرمان شد.وی ادامه داد :در مسابقه هفت سنگ هم پس از
رقابت چهار تیم ،روستای دریدر به عنوان نخست دست یافت و در پایان به تیم
های برتر به رسم یادبود جوایزی اهدا شد.

