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ورزش
آموزش قایقرانی برای بانوان استان

گزارشی از رقابت مفرح دانش آموزان استثنایی

رقابت اراده با معلولیت

ق ــدرت ،اراده و انگیزه را م ـیتــوان در نفرات برتر انتخاب میشوند زیبا و دیدنی است.
ذوالفقاری
وجــودشــان به تماشا نشست و از آنها چه شیرین است شنیدن صدای امیر علی هشت ساله
درس تــاش و کوشش آمــوخــت .جمعشان پر از شور ،که میگوید :میخواهم قهرمان فوتبال شوم ،هیچکس
هیجان و انرژی مثبت است ،این را میتوان در چهره تک به پایم نخواهد رسید .چه خــوب اســت که او و دیگر
تک آنها دید و به هیجان وصف نشدنی شان غبطه خورد ،همکالسی هایش آموخته اند که معلولیت ،محدودیت
آن هایی که در جامعه به عنوان کم توان و ناتوان ذهنی نیست و میتوانند با ارادهای قوی به موفقیت دست یابند.
شناخته میشوند اما ارادهای باال دارند و با عزمی راسخ و وقتی دوستانشان پیروز میشوند و به ویژه آن زمانی که
استوار میخواهند پیروز مسابقاتی باشند که مسئوالن جایزه شان را از دست مسئوالن حاضر میگیرند بلند و از
هیئت جانبازان و معلوالن برای آنها تدارک دیده اند .در ته دل میخندند ،خنده شان هم جلوه دیگری دارد.
میانشان افـــرادی نیز هستند کــه مشکل دو یــا چند دبیر هیئت جانبازان و معلوالن که مسئول اجرایی این
معلولیتی دارند ،خیلی از آنها در کنار معلولیت ذهنی به برنامه هم هست با حوصله آن چه را باید به آنها توضیح
سختی راه میروند و برخی هم دستشان یاریشان نمی میدهد که به حق باید به مسئوالنی که این برنامه را
کند اما همدل و هم صدا یاری رسان هم هستند ،به سوی تــدارک دیده اند برای این که کودکانی را که از برخی
جــاده موفقیت گام بر میدارند و با محبت به یکدیگر نعمتهای خدادادی محروم هستند دور هم جمع و برای
مشوق هم هستند .سنشان متفاوت است اما دوستانه از آنهای لحظاتی شاد فراهم کنند ،دست مریزاد گفت .این
لحظه شادی که برایشان به واسطه ورزش فراهم شده جا مدرسه استثنایی هدف زاهــدان محل رقابت پرشور
ورزشــی دانش آموزانی
است لذت میبرند.
اســت کــه ایــن بــار قرعه
نــــقــــص ذهــــنــــی و
ج ــس ــم ــان ــی مــانــع دبیر هیئت جانبازان و معلوالن :ورزش به افرادی
ب ــرگ ــزاری برنامههای
فـــرهـــنـــگـــی ورزشــــــی
تالششان نمی شود که معلولیت دارند کمک میکند با اعتماد به نفس
معلوالن به نام آنها در
و حتی شاید بهتر از بیشتری در جامعه حضور پیدا کنند
آمده است.
بسیاری افراد عادی
برپایی ایستگاههای
در پــــی آمــوخــتــن
ورزشی
شهای مربیان
آموز 
در کارگاه هایی هستند که برایشان برگزار میشود یا در این برنامه فرهنگی ورزشی در کنار برپایی ایستگاه
پیروزی در میدان رقابتها هستند آنها میخواهند و نقاشی که بیشتر کالس اولیها در آن رقابت میکنند،
میتوانند .به موفقیتشان نیز امیدوار هستند و این امید ایستگاههای مچ انــدازی ،طناب کشی ،پرتاب توپ در
است که به آنها انگیزهای فراتر میدهد .چه تماشای حلقه بسکتبال ،شوت توپ فوتبال هم برای دیگر دانش
چهره آن هایی که در مسابقه مچ اندازی پیروز میشوند ،آموزان طراحی شده است .در گوشهای از حیاط مدرسه
یا آن هایی که شوتشان گل مـیشــود ،کسانی که در کارگاه آموزشی ورزش بوچیا است که افرادی با کمترین
طنابکشی احساس قدرت نمایی میکنند ،آن هایی که توان حرکتی میتوانند در این رشته فعالیت کنند مربی
توپ بسکتبال را به راحتی در حلقه میاندازند و در نهایت مشغول آموزش است.
کودکان کالس اولــی که در مسابقه نقاشی به عنوان یکی از کودکان که هم کالسی هایش او را عبدالستار

مدرسه استثنایی هدف زاهدان محل رقابت پرشور ورزشی دانش آموزانی است که این بار قرعه برگزاری برنامههای فرهنگی ورزشی معلوالن
به نام آنها در آمده است

صدا میزنند اما خودش به سختی میتواند حرف بزند
به هم کالسی اش میگوید :من قوی هستم و قهرمان
میشوم .امیدش ستودنی است و شادی که پس از کسب
نتیجه در چهره اش نقش میبندد هم دیدنی .به حق آن
چه را میخواهند به دست میآورند چرا که امیدوارند.
تعدادی از آنها در صف ایستاده اند تا در همایش پیاده
روی به سوی موفقیت گام بردارند ،زیرا به خوبی آموخته
اند ورزش آنها را از گوشه گیری دور میکند و فرصتی
شــاد را برایشان بــه ارمــغــان مـــیآورد .هــر ایستگاهی
طرفداران خاص خود را دارد و کودکان و نوجوانان این
مدرسه به نوبت در صف رقابت مورد عالقه شان ایستاده
اند تا عرض اندام کنند در نهایت با حضور مسئوالن به
برترینهای هر رشته جوایزی اهدا میشود.
دبیر هیئت جانبازان و معلوالن در حاشیه این برنامه
به خبرنگار ما میگوید :این هیئت همیشه سعی دارد

برنامههای مفرح ورزشی را برای دانش آموزان استثنایی
مــدارس استان برگزار کند تا آنهــا با انگیزه بیشتری
به ورزش بپردازند ،زیرا معتقدیم که ورزش به افرادی
که معلولیت دارند کمک میکند که با اعتماد به نفس
بیشتری در جامعه حضور پیدا کنند و بدانند که توانمند
هستند« .محمدرضا تیموری» ادامه میدهد :این برنامه
را نیز به مناسبت روز جهانی معلوالن برای دانش آموزانی
طراحی کردیم که از نظر ذهنی ناتوان و کم توان هستند.
خوشبختانه با برگزاری چنین برنامه هایی کودکان زیادی
که از نظر جسمانی یا ذهنی نقصی دارند به ورزش سوق
پیدا کرده اند به گونهای که خیلی از آنها با همکاری
خانوادهها در زمان اوقــات فراغت به مجموعه ورزشی
جانبازان و معلوالن مراجعه میکنند و آموزشهای الزم
را فرا میگیرند.

دوره آموزش قایقرانی بانوان برای اولین بار در استان در حال
گروه ورزش
برگزاری است.
مسئول برگزاری دوره آموزشی قایقرانی بانوان به خبرنگار ما گفت :این استان از
ظرفیتهای ساحلی و آبی فراوانی بهره میبرد که متاسفانه تا به امروز برای توسعه
رشته قایقرانی و کاناپلو از آن استفاده نشده است و در پی آن نیز بانوان استان از
حضور در این رشته پر مخاطب محروم مانده اند.
«فاطمه علیداد» افزود :طی سالهای  84تا  88با تعامل «ایراننژاد» رئیس هیئت
قایقرانی و اسکی روی آب وقت استان از فدراسیون لوازم مورد نیاز برای توسعه
این رشته در استان فراهم شد اما از این امکانات برای توسعه رشتههای زیر مجوعه
قایقرانی استفاده نشد.
وی ادامه داد :برای برگزاری این دوره آموزشی با توجه به قایقهای موجود چندان
مشکل سخت افزاری وجود نداشت اما مکان برگزاری دوره مشکل پیش روی بانوان
بود که با تعامل دانشگاه دریانوردی ،سایت قایقرانی این دانشگاه در اختیار قرار
گرفت و جمعی از بانوان عالقه مند در حال گذراندن دروههای آموزشی هستند اما
با توجه به قابلیتهای استان ثبت نام همچنان ادامه دارد و افرادی که دیرتر اقدام
میکنند بــرای رسیدن به سطح کالس مدتی به صــورت خصوصی آمــوزش داده
میشوند و پس از آن همراه دیگر بانوان میتوانند قایقرانی کنند.
به گفته وی استان هایی چون سیستان و بلوچستان ،مناطق مرزی و حافضان کشور
هستند که برای حفظ تمامیت ارزی کشور ابتدا به تربیت مادران ورزشکار و قوی در
مناطق مرزی نیاز است از این رو باید ورزش بانوان در استانهای مرزی بیشتر مورد
توجه باشد.
وی ادامه داد :این دوره آموزشی از  13آذر ماه در ردههای سنی مختلف آغاز شد و
در پایان دوره نیز طی طرح استعدادیابی پیش بینی شده بانوانی که استعداد الزم
برای رقابت داشته باشند شناسایی میشوند و در قالب تیم استان برای رقابتهای
مختلف معرفی خواهند شد.

حضور  5بوکسور استان در اردو تیم ملی
پنج بوکسور استان در اردوی تیم ملی مشت میزنند.
دبیر هیئت بوکس استان به خبرنگار ما گفت :اردوی تیم ملی بزرگساالن به منظور
کسب آمادگی برای شرکت در رقابتهای جهانی بلغارستان در حال برگزاری است
که سه بوکسور استان نیز به تمرینات این تیم دعوت شدند .در رده سنی جوانان هم
پس از رقابتهای انتخابی تیم ملی دو بوکسور استان جواز حضور در اردوی تیم ملی
را کسب کردند.
«محمود نهتانی» افزود :مسابقه بوکس انتخابی تیم ملی جوانان هفته گذشته در
گرگان برگزار شد و عمران ثوری زایی ،دانیال شه بخش ،مصطفی ریگی و بالل
گورچانی به عنوان نمایندگان استان در این رقابتها به مصاف رقبای خود رفتند
و در پایان شه بخش و ثوری زایی توانستند جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب
کنند .در رده بزرگساالن نیز مبین کهرازه ،مسلم مقصودی و امین عسکری به
نمایندگی از استان در اردوی تیم ملی شرکت میکنند.وی ادامه داد :اردوی تیم
ملی بزرگساالن به منظور حضوری قدرتمند در رقابتهای جهانی بلغارستان از 14
آذر ماه آغاز شده است و بنا بر اعالم فدراسیون تا  21روز ادامه دارد .تیم ملی جوانان
هم سال آینده برای شرکت در رقابتهای آسیایی و جهانی اردو میزند که پس از
اعالم زمان برگزاری ،بوکسورهای استان به محل کمپ تیم ملی اعزام خواهند شد.

