روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

روی خط ورزش

طرح استعدادیابی کبدی ویژه بانوان
در نوغاب
رحمان  -طرحاستعدادیابیرشتهکبدیویژهبانواندر
روستاینوغابحاجیآباداجراشد.
به گفته «تقی زاده» ،مسئول روابط عمومی اداره ورزش
و جوانان شهرستان قاینات ،به مناسبت هفته تربیت
بدنی و ورزش ،طرح استعدادیابی رشته کبدی ویژه
بانوان در روستای نوغاب حاجی آباد قاینات اجرا شد.
این طرح به همت هیئت کبدی شهرستان و مربیگری
خانم خسروی ،برای آماده سازی تیم و جذب نونهاالن
دراینرشتهاجراشد.

 30برنامه فرهنگی ورزشی ورزش و
جوانان طبس

 30برنامه فرهنگی ورزشی توسط اداره ورزش و
جوانان طبس در هفته تربیت بدنی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان
شهرستان طبس ،این برنامه ها به دلیل تقارن با ایام
سوگواری اربعین امام حسین (ع ) یک هفته زودتر از
زمان هفته تربیت بدنی از بیستم تا بیست و ششم مهر
برگزار می شود .دیدار ورزشکاران ،پیش کسوتان و
قهرمانان با امام جمعه و فرماندار شهرستان ،برپایی
مسابقات مختلف ورزشی ،همایش ورزش های رزمی،
پیاده روی بزرگ خانوادگی و کوهپیمایی عمومی
از جمله برنامه های هفته تربیت بدنی در شهرستان
طبس است.

قضاوت داور بیرجندی
در جام حذفی کشور

«فرهادفرهادپور»داورجوانبیرجندی،بهعنوانکمک
داور اول ،دیدار دو تیم پرسپولیس و نود ارومیه را در جام
حذفیکشورکهپنجشنبه 26مهرهمزمانباآغازهفته
تربیتبدنیبرگزارمیشود،قضاوتخواهدکرد.
به گزارش «خراسان جنوبی» مرحله یک شانزدهم جام
حذفیکشورروزپنجشنبه 26مهرهمزمانباآغازهفته
تربیتبدنی،ساعت18بادیداردوتیمپرسپولیستهران
و نود ارومیه و با قضاوت «شاهو اصالنی» داور وسط،
«فرهادفرهادپور»کمکاول«،علیاحمدی»کمکداور
دومو«علیاصغرمومنی»داورچهارمدرورزشگاهآزادی
تهرانبرگزارخواهدشد.
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داخل گود

تبعیض؛سهمدانشآموزان
معلولازورزش
حسین قربانی – هر چند نبود سالن اختصاصی
برای دانش آموزان با نیازهای ویژه و مربی تربیت
بدنی متخصص در مدارس استثنایی و لغو رقابت
های کشوری این دانش آموزان در سال های اخیر
سبب کاهش انگیزه آن ها شده است اما با همه این
مشکالت دانش آموزان ورزشکار با نیازهای ویژه در
خراسان جنوبی با شرکت در مسابقات جانبازان و
معلوالن کشور توانسته اند مقام های ارزنده اول تا
سوم رشته های مختلف را کسب کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی در مراسم
آغاز پارالمپیاد درون مدرسه ای دانش آموزان
استان با نیازهای ویژه در دبستان استثنایی تدبیر
بیرجند گفت :برگزاری این مراسم و نواختن زنگ
شروع پارالمپیاد بهانه ای برای ایجاد شادابی و
نشاط در بین این دانش آموزان و کشف استعدادها
و توانمندی های آن ها در رشته های ورزشی خاص
از مهم ترین اهداف است.
«بااطمینان» افزود :اقدامی برای رفع تبعیض و
نابرابری بین دانش آموزان با نیازهای ویژه و دانش
آموزان سالم با هدف تغییر نگرش افراد جامعه
نسبت به معلوالن انجام نشده است.
وی با اعالم این که تعدادی از این دانش آموزان در
میادین ورزشی کشور برای استان افتخار آفریده
اند افزود :ضرورت دارد سیاست های ارتقا ،اصالح
و برای اجرای برنامه های ورزشی این دانش آموزان
مناسب سازی مورد نیاز انجام شود تا عالوه بر ایجاد

حضور  2مربی دارت
در اردوی تیم ملی
حسین قربانی – دو مربی دارت استان در هشتمین
اردوی تیم ملی جوانان حضور یافتند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،با موافقت سرمربی
تیم ملی دارت جوانان ،دو مربی فعال کمیته
دارت استان شامل امیر مداح و مریم عرفانیان در
هشتمین اردوی تیم ملی جوانان در شهرستان
عباس آباد استان مازندران حضور یافتند.
اردوی تیم ملی از  24تا  27مهر برگزار می شود و
مربیان اعزامی خراسان جنوبی در کنار مربیان تیم
ملی با جدیدترین روش های تمرینی و مربیگری
دارت آشنا می شوند.

حس اعتماد به نفس از گسترش روند بیماری های
آن ها جلوگیری و از هزینه های درمان در این زمینه
کاسته شود.

• •نبود مربی تربیت بدنی متخصص

به گفته وی مسئوالن با جذب اعتبار باید مشکل
نبود مربی تربیت بدنی متخصص وآشنا با نیازهای
این دانش آموزان را رفع کنند و به نظر می رسد
برای انجام این کار باید رشته مورد نظر در دانشگاه
ها ایجاد شود.
به گفته وی لغو مسابقات ورزشی دانش آموزی در
سال های گذشته سبب کاهش انگیزه این دانش
آموزان شده است ،این در حالی است که هر روز
شاهد افتخارآفرینی آن ها در میادین ورزشی
معلوالن کشور هستیم و باید با اقداماتی که توسط
مسئوالن مربوط انجام می شود زمینه عملی شدن
شعار «معلولیت ،محدودیت نیست» در جامعه برای
افراد معلول فراهم شود.

برقراری ارتباط سازنده با اولیای مدارس در صدد
هستند تا با کمک به دانش آموزان معلول زمینه
حضور آن ها را در فعالیت های ورزشی فراهم کنند
تا استعدادهای نهفته آن ها به خوبی شکوفا شود
زیرا تحرک ضرورت و الزمه زندگی آن هاست.

• •تعالی روحی و ورزش

رئیس هیئت جانبازان و معلوالن خراسان جنوبی
هم هدف از برپایی برنامه های پارالمپیاد را ایجاد
شور و نشاط در بین دانش آموزان با نیازهای ویژه
اعالم کرد و گفت :نواخته شدن زنگ پارالمپیاد
آغاز حرکت به سوی تعالی روحی و ورزش است.
به گفته «شریعتی» والدین این دانش آموزان با

مشکالت اعزام تیم های ورزشی دانش آموزی روی میز مسئوالن
حسینی – جلسه آسیب شناسی مشکالت تیم های
ورزشی دانش آموزان استان اعزامی به مسابقات
کشوری در بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه که با حضور
مربیان و سرپرستان تیم های اعزامی ،اعضای
هیئت ورزش دانش آموزی و محمد شبانی
پیش کسوت ورزش استان در سالن شهید شهپر
بیرجند برگزار شد ،درباره مسائل مختلف مربوط به
اعزام تیم های ورزشی دانش آموزی استان بحث و
بررسی شد .این گزارش حاکی است ،در این جلسه

درباره مسائلی مانند لزوم انجام تمرین های کافی،
استفاده از مربیان متخصص ،محدودیت های
مالی ،لزوم بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی،
نهادها ،سازمان ها و خانواده ها ،لزوم برگزاری
دوره های بازآموزی برای مربیان ،تاثیر اجرای طرح
مدرسه قهرمان در کیفیت تیم های اعزامی و...
بحث و بررسی شد« .دادی» رئیس هیئت ورزش
دانش آموزی استان هدف از تشکیل این جلسه را
بررسی عملکرد تیم های ورزشی در سال گذشته
و برنامه ریزی برای کیفی تر شدن اعزام ها در سال

تحصیلی جدید اعالم کرد .به گزارش خبرنگار ما،
در این جلسه هر یک از حاضران نظرهای خود را در
زمینه مسائل مطرح شده بیان کردند و تاکید ویژه
ای بر تعامل انجمن های آموزشگاهی با هیئت های
ورزشی استان برای اعزام موفق تر تیم های ورزشی
دانش آموزی شد.
الزم به ذکر است امسال بیش از  350دانش آموز
ورزشکار خراسان جنوبی در رشته های مختلف
ورزشی در دو بخش دختران و پسران به رقابت های
قهرمانی دانش آموزی کشور اعزام شدند.

وی به موفقیت «حسین قنبری» معلول بیرجندی
که در دو دوره از مسابقات بوچیای کشور مقام های
دوم و سوم را کسب کرده است ،اشاره کرد و یادآور
شد :با حمایت بیشتر مسئوالن مربوط ،از حضور
این دانش آموزان در میادین ورزشی کشور بیش
از گذشته شاهد افتخارآفرینی آن ها خواهیم بود.
در ادامه این مراسم با روشن شدن مشعل پارالمپیاد
و حمل آن توسط دانش آموزان دبستان تدبیر
بیرجند که پالکاردهایی با مضامین تهذیب و
تحصیل ،مرا باور کنید و ...در دست داشتند ،دانش
آموزان معلول عالوه بر اجرای چند سرود ،بعضی
از حرکات ورزشی مانند حلقه ،طناب زدن و...را به
زیبایی به نمایش گذاشتند.
در پایان از «حسین قنبری» ورزشکار رشته بوچیای
خراسان جنوبی به دلیل کسب مقام های ارزنده
کشوری تجلیل شد.

شرکت خلبان ورزش های هوایی
در دوره ارتقای خلبانی
خلبان ورزش های هوایی استان در دوره ارتقای
سطح خلبانی حضور یافت.
«علیرضا علیزاده» رئیس هیئت انجمن های
ورزشی استان به خبرنگار ما گفت :به همت کمیته
ورزش های هوایی استان و با همکاری باشگاه
هوایی ققنوس «سمیه زنگویی» برای ارتقای سطح
خلبانی و دریافت مدارک باالتر خلبانی ،به اردوی
تمرینی و کالس آموزشی در سایت رامیان اعزام
شد .این اردوی آموزشی از  24تا  28مهر برگزار
می شود.

مسابقات ورزشی ویژه مددجویان
توان بخشی سرایان
مسابقات تیر و کمان و حلقه زنی به مناسبت هفته
تربیت بدنی و ورزش و گرامی داشت روز پارالمپیک
ویژه معلوالن توان بخشی سرایان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان
شهرستان سرایان ،در این مسابقات که با حضور
جمعی از مسئوالن ورزش و دستگاه های اجرایی
سرایان برگزار شد مسابقات تیر و کمان و حلقه زنی
در سالن ورزشی ملت برگزار شد.
در این مراسم «چاقوساز » مدیر مرکز توان بخشی
نوای مهر با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش
گزارشی از عملکرد این مرکز در حوزه ورزش ارائه
کرد و خواستار حمایت و توجه بیشتر به جوانان با
توجه به اهمیت نقش ورزش در سالمتی و نشاط
جامعه شد .در این مسابقات در رشته حلقه زنی
«جواد کدخدا معروف » و در طناب زنی «امیر
مومنی» اول شدند .

