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ورزش

۳چراغسفیدبرایوزنهبرداراناستان
فیزیکشان پوالدی است و جثه درشتی دارند
راشکی
اما در پشت این فیزیک ،روحیه ای نرم و لطیف
دارند و با آرامش روحی و متانت رفتاری در مقابل مشکالت
قرار می گیرند و با این تاکتیک توانسته اند بر بسیاری از
کمبودهای ورزشی در استان غلبه کنند .این موضوع سبب
شده است تا بتوان از وزنه برداری به عنوان یکی از هیئت های
موفق استان نام برد .وزنه برداران این خطه مانند دیگر رشته
های ورزشی از نبود امکانات ،شاکی هستند و هر کدام نظر
متفاوتی درباره کمبود ها دارند اما نقطه مشترک شان ،انتظار
برای داشتن خانه وزنه برداری است.

افزایش تالش ها بدون توجه به کمبودها

یکی از وزنه برداران می گوید :وزنه برداران استان به دنبال
این هستند صاحب خانه اختصاصی این رشته شوند ،بانوان
وزنه بردار از نظر امکانات ،مشکالتی دارند البته با وجود
مشکالت موجود ،وزنه برداران بانوی استان توانسته اند در
سال های اخیر به موفقیت های قابل دفاعی دست یابند
که کسب موفقیت های کشوری را می توان مهم ترین آن
دانست .وی که نمی خواهد اسمش منتشر شود ،اظهار می
کند :یکی از مهم ترین نیازها برای رونق وزنه برداری بانوان،
برگزاری کالس های آموزشی و تربیت مربی است که در این
باره در قسمت بانوان اقدامی نشده است .یکی دیگر از وزنه
برداران اظهار می کند :کمبود تجهیزات ،نبود مکان مناسب
برای تمرین و برگزاری مسابقه ،شرایط نا به سامان محل
تمرین وزنه برداران از مشکالت این رشته در استان است که
انتظار می رود مسئوالن برای رفع آن اقدام کنند« .جعفری»
ادامه می دهد :البته وزنه برداران بدون توجه به مشکالت
بیش از سال های گذشته برای رسیدن به موفقیت تالش
میکنند.

اختصاص سالن اختصاصی به وزنه برداری

رئیس هیئت وزنه بــرداری استان هم می گوید :در ورزش
استان ،کمبودهای فراوانی وجود دارد و رشته وزنه برداری
هم با این کاستی ها دست به گریبان است اما این دلیلی
نمی شود که ورزشــکــاران دست از تالش بردارند .مدتی

پیش جشنواره نونهاالن در خراسان شمالی برگزار شد و
شش وزنه بردار مستعد استان به این رقابت ها اعزام شدند،
عالوه بر آن قرار است برای المپیاد استعدادهای درخشان
کشور هم نمایندگانی از استان اعزام شوند« .محمد اسحق
نارویی» بیان می کند :برای شناسایی استعدادهای وزنه
برداری استان با مسئوالن کمیته های استعدادیابی استان،
نشست هایی برگزار و برنامه ریزی شد این افراد با معلمان
ورزش مدارس استان تعامل برقرار کنند و با همکاری آن
ها بــرای شناسایی استعدادهای نهفته در مــدارس اقدام
شود که به دلیل ارتباط مستقیم مدارس و معلمان ورزش با
دانش آموزان ،اجرای آن تاثیر بسزایی خواهد داشت .وی
می افزاید :مدتی است وزنه برداری رشد صعودی دارد و این
روزها نسبت به سال های گذشته عالقه مندان بیشتری به
این رشته روی آوردند ،به همین دلیل ایجاد خانه وزنه برداری
یا سالنی اختصاصی برای این رشته به شدت احساس می
شد ،از طرفی مکان فعلی که هیئت در آن مستقر است به
دالیل مختلف ،مشکالتی داشت و مانع حضور بانوان عالقه
مند در هیئت می شد به همین دلیل بارها با اداره کل ورزش
و جوانان برای اختصاص مکانی جدید حداقل در دهکده
المپیک زاهدان مکاتبه شد ،این مکاتبات به نتیجه رسید و
قرار است به زودی سالن اختصاصی وزنه برداری در دهکده
المپیک به هیئت تحویل شود .به گفته وی ،این مکان ،خانه
وزنه برداری نیست اما نسبت به سالن قبلی امکانات بهتری
دارد و از سرویس بهداشتی و حمام مناسب برخوردار است،
در حالی که مکان قبلی از نظر حداقل امکانات هم کمبود
داشت ،وجود این سالن در دهکده المپیک از نظر امنیتی
برای بانوان عالقه مند به این رشته اهمیت بسیاری دارد و
بانوان بیشتری به سمت وزنه برداری جذب می شوند .وی
بیان می کند :تهیه مکان مناسب بر عهده اداره کل ورزش
و جوانان و تجهیز آن و تهیه لوازم ورزشی ،وظیفه فدراسیون
و هیئت اســت امــا با توجه به مشکالت ارزی و تحریم ها
فدراسیون وزنــه بــرداری نتوانسته است تجهیزات جدید
خریداری کند که البته این را می توان در دیگر رشته های
ورزشی هم دید به همین دلیل باید با تجهیزات قبلی تمرین
ها و مسابقات را ادامه داد .نیاز است برای بانوان فعال در

مسابقات کشوری مقصد بانوانکونگ فوکار
تیم کونگ فو توآ بانوان استان به رقابت
گروه ورزش
های قهرمانی کشور اعزام شد .رئیس
هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان به خبرنگار ما
گفت :با اعالم برگزاری رقابت های قهرمانی کونگ فو توآ

بانوان کشور ،رزمی کاران استان ،تمرین های خود را با
جدیت بیشتری پیگیری کردند و سرانجام با آمادگی قابل
قبولی برای کسب مدال راهی این رقابت ها شدند« .علی
نارویی» افزود :این دوره از رقابت ها در رده سنی جوانان

.

ﺧﻮدﻣﺎن راﻫﻨﻤﺎى ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﻴﻢ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳﻮدو ﻮﺑﺎزانﻗﺪﻤ ﺧﻮبﺎدﺷﺎنﻫﺴﺖ ﻪﻫﻤﻴﻦﺳﻮدو ﻮ
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب  -ﻪ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ  روز در روزﻧﺎﻣﻪا ﻧﺒﺎﺷــﺪ،
ﺻﺪا اﻋﺘﺮاض ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮا ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ اﺳــﺖ -از ﺣﺪود

یک ورزشکار :کمبود تجهیزات ،نبود مکان مناسب برای تمرین و برگزاری مسابقه و شرایط نا به سامان محل تمرین وزنه برداران از مشکالت این
رشته در استان است

استان میله هالتر و صفحه مخصوص تهیه شود ولی با توجه
به شرایط موجود ،وزنه برداران باید با حداقل امکانات برای
آماده سازی تمرین کنند تا تجهیزات جدید برای استان تهیه
شود که ورزشکاران استان با همین شرایط هم تمرین کرده
اند و چندان با این وضعیت ناآشنا نیستند.

پیش بینی دوره مربیگری برای بانوان

رئیس هیئت وزنه برداری استان می افزاید :کمبود امکانات و
تجهیزات ،مانع تالش ورزشکاران نشده است و وزنه برداران
هم از این مهم مستثنا نیستند ،همیشه بــرای رسیدن به
موفقیت های بیشتر تالش می کنند و اگر تجهیزات مناسب
و جدید به ظرفیت استان اضافه شود ،سرعت پیشرفت ورزش
استان افزایش پیدا می کند و موفقیت های بیشتری رقم می
خورد .وی می گوید :این رشته ،مدتی است که به روزهای
موفق خود بازگشته و در این مدت موفقیت های خوبی را
کسب کرده است ،اتفاق مهم در قسمت بانوان رقم خورد و
وزنه برداری بانوان استان از سال گذشته فعالیت خود را به
طور رسمی شروع کرد و توانست عالقه مندان به این رشته
را جذب کند .به گفته وی ،با وجود این که کمتر از یک سال
از راه اندازی آن می گذرد ،بانوان وزنه بردار توانستند در دو
اعزام جداگانه به رقابت های کشوری ،دو مقام نایب قهرمانی
و یک مقام چهارمی به ارمغان آورند که نشان دهنده ظرفیت
های این ورزش در میان بانوان استان است به همین دلیل
برنامه ریــزی شد بــرای بانوان استان دوره مربیگری وزنه
برداری برگزار شود .بانوان وزنه بردار استان نشان داده اند

و روش نیمه آزاد برنامه ریزی شده است و گلستان از تیم
های شرکت کننده میزبانی می کند ،بانوان استان هم با
توجه به بعد مسافت  ،چند روز زوردتــر از برگزاری به
مسابقات اعــزام شدند ،ایــن موضوع خــود سبب ایجاد
خستگی در عضالت ورزشکاران و کاهش توان آن ها در
مسابقات می شود .وی بیان کرد :تیم استان را نرگس

ﺳﺎل ١٣٨٥دراﺮانﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪ.ﻗﺒﻞازاﻦﺗﺎرﺦ،ﻓﻘﻂاﻓﺮاد
ﻣﻌﺪود در ﺸــﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ آﺷﻨﺎ
داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦﺣﻞ ﺮدنﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺴﻴﺎرﺳﺎدهﻫﻢﻧﻴﺎزﺑﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗ داﺷﺖ ﻪدرﻧﺸﺮﺎتﺑﻪﻫﻤﺮاهﺳﻮدو ﻮﭼﺎپﻣ ﺷﺪ.
ﺑﻪﻣﺮور ﻪﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺑﺎاﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺎﻧﻮسﺷﺪﻧﺪ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﺶ
ﻫﻢ ﻢو ﻤﺘﺮﺷﺪﺗﺎﺑﻪاﻦﺟﺎرﺳﻴﺪﻢ ﻪاﻣﺮوزﻗﺎﻧﻮنﺳﻮدو ﻮرا
درﺟﻤﻠﻪ ﻮﺗﺎهدرﺗﻤﺎمروزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻣ ﻧﻮﺴﻨﺪوﻣﻌﻤﻮﻻﻫﻤﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢﺑﺮاﺣﻞﺳﻮدو ﻮ ﺎﻓ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم »ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ « ﻣﺜﻞ ﺳــﻮدو ﻮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻ
دارﻧﺪ،اﻣﺎﺷﺮطدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎناﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺴﻴﺎرﺳــﺎدهازآنﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ راﺣﻞ ﻨﻨﺪوﻃﻌﻢ
ﻟﺬتﺑﺨﺶ»ﻣﻨﻄﻖ«راﺑﭽﺸﻨﺪ.

که در کشور حرف های زیادی برای گفتن دارند و با برگزاری
دوره های آموزشی و اعزام به رقابت های مختلف می توانند به
افتخار آفرینانی برای ورزش استان تبدیل شوند.

وزنه بردای استان جزو  6هیئت کشور

به گفته وی ،این هیئت در سال های گذشته عملکرد خوبی
از خود به نمایش گذاشت و حتی توانست میزبان رقابت های
پیش کسوتان قهرمانی کشور هم باشد ،همه این موفقیت
ها سبب شد در جمع شش هیئت برتر کشور قرار گیرد و
حتی می تواند در این رده بندی پیشرفت هم داشته باشد.
وی اذعان می کند :متاسفانه هیئت های ورزشی استان بر
اساس آمار افراد بیمه شده یا سازمان یافته مقایسه می شوند
که قیاس مناسبی نیست ،برخی رشته ها با وجود آمار چندین
هزار نفری بیمه شده موفقیت هایی کسب نکرده اند اما وزنه
برداری با وجود تنها  250ورزشکار بیمه شده آقا و  20خانم
توانسته است به موفقیت های خوبی دست یابد .نارویی ،بیان
می کند :هیئت وزنه بردای به دنبال افزایش آمار افراد بیمه
شده نیست بلکه تالش می کند افراد فعال در این حرفه حفظ
شوند و موفقیت های به دست آمده توسط آن ها تداوم داشته
باشد ،برگزاری رقابت های وزنه برداری استان در شهرستان
های دیگر زمینه ساز جذب افراد بیشتر به سمت این رشته
شده است ،ســراوان به عنوان میزبان دومین دوره رقابت
های وزنه برداری قهرمانی استان انتخاب شد و آبان ماه علی
نارویی و محمد امین پرویزپور ،دو وزنه بردار استان به رقابت
های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اعزام می شوند.

پیوست در وزن  ،-48دنیا جعفری در  ، -51مهال دشتی
در وزن  ،-55رضــوانــه عنایت مهر در  ، -59مریم
سرابندی در وزن  -63و ریحانه ساالری در وزن -68
کیلوگرم تشکیل می دهند که به سرپرستی راضیه پردلی
شهرکی و مربیگری شهناز بدیع عابد در این مسابقات
رقابت می کنند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻗﺒﻮلدارﻢ ﻪﺑﺮﺧ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻧﻘﺶﺎبﻫﻨﻮزﺑﻪﻣﻘﺪار
ﺎﻓ در ﺸﻮردﺪهﻧﺸﺪﻧﺪ.ﻟﺬاﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﻧﻴﺎزدارﻧﺪ ﺴ در
ﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎراﻫﻨﻤﺎ ﺷﺎن ﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴــﻢ در ﺑﺮﺧــ از ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب«،
ﺧﻮدﻣــﺎن راﻫﻨﻤــﺎ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﺷــﻴﻢ! ﺷــﻤﺎ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ
وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irو ورودﺑﻪﺑﺨﺶ»راﻫﻨﻤﺎ«ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺮاﻧﻘﺶﺎبﻫﻤﺎنروزازﻣﺎراﻫﻨﻤﺎ درﺎﻓﺖ ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﺎاﻦ
ﻤ،ازﺟﻤﻊﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎنﺟﺎﻧﻤﺎﻧﻴﺪ.اﮔﺮﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاهﺗﺎن
ﺑﻪ »ﺑﺎر ُ ﺪﺧﻮان« ﻣﺠﻬﺰ اﺳــﺖ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را
اﺳ¥ﻦ ﻨﻴﺪﺗﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎراﻫﻨﻤﺎ راﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارﯾﺪ؟!

شطرنج استان بین المللی می شود

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
وﻗﺘ وبﺳﺎ ﺖ ﺑﻪ ﻤ روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪ...

رئیس هیئت
وزنه برداری
استان :تهیه
مکان مناسب
بر عهده اداره
کل ورزش و
جوانان و تجهیز
آن و تهیه لوازم
ورزشی ،وظیفه
فدراسیون و
هیئت است اما با
توجه به مشکالت
ارزی و تحریم ها،
فدراسیون وزنه
برداری نتوانسته
است تجهیزات
جدید خریداری
کند که البته این
را می توان در
دیگر رشته های
ورزشی هم دید
به همین دلیل
باید با تجهیزات
قبلی تمرین ها
و مسابقات را
ادامه داد

نایبرئیسفدراسیونبینالمللیشطرنج:

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
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ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎنﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ِ
ـﺎب ﭼﺎرﭼـﻮب« ﺗﺼﻮ ـﺮ
در ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ »ﻧﻘﺶ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺎ ﺸـ ـﺮدن ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻌـ و ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠ ،ـﻪ ﻋـﺪد درونﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ ﺸـ ﻣﺷـﻮد.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¥ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¥ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¥ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درونﻫــﺮﭼﺎرﭼﻮبراﺑﺎرﻧــﮓﻋﺪدشﭘﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¥ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¥ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

برنامه داریم ظرفیت شطرنج استان
گروه ورزش
در سطوح ملی و بین المللی ارتقا یابد
تا جایگاه واقعی آن در رقابت های بین المللی آشکار
شود .به گــزارش «سیستان و بلوچستان» نایب رئیس
فدراسیون بین المللی شطرنج در نشستی که با حضور
مدیرکل ورزش و جوانان به منظور بررسی وضعیت
شطرنج استان برگزار شد ،گفت :شطرنج در کشور
موقعیت بسیار خوب و  30استاد بزرگ دارد ،باید گفت
توان فدراسیون باالست و به طور قطع در سال 2022
تیم شطرنج پسران صاحب مقام خواهد شد« .محمد
جعفر کامبوزیا» افــزود :سرپرست هیئت استان تعامل
کامل با اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون شطرنج
داشته باشد و بداند که بدون این ارتباط نمی تواند به
اهداف خود برسد ،از طرفی اگر هیئت های شهرستان
فعال شود ،جوانان بسیار خوبی جذب شطرنج می شوند
و با برنامه ریزی و آموزش می توان قهرمانان خوبی را
پــرورش داد .وی بیان کــرد :سیستان و بلوچستان به
عنوان یکی از استان های پر استعداد در شطرنج شناخته
می شود ،به همین دلیل سعی می کنیم با حمایت اداره
کل ورزش و جوانان  ،ظرفیت شطرنج استان در سطوح
ملی و بین المللی ارتقا یابد تا جایگاه واقعی شطرنج
استان در رقابت های بین المللی آشکار شود .مدیرکل
ورزش و جوانان هم در این نشست گفت :هیئت شطرنج
استان مدتی است که حرکت رو به رشدی را آغاز کرده و
بعد از وقفه ای جــان دوبــاره گرفته اســت ،با انتخاب
سرپرست جدید برای این هیئت انتظار می رود بتوان
شاهد برنامه ریــزی و فعالیت های مثبت شطرنج در
استان بود« .ادهــم کرد» افــزود :وجود یک سیستان و
بلوچستانی به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی
شطرنج (فیده) امتیاز بزرگی برای استان محسوب می
شود ،با نگاه ویژه آقای کامبوزیا شاهد اتفاق های خوبی
در آینده خواهیم بود .وی بیان کرد :ارتباط و تعامل هر
چه بیشتر هیئت شطرنج استان با فدارسیون الزامی
است و باید تالش شود طی رایزنی با فدارسیون و گرفتن
میزبانی مسابقات مهم شطرنج در استان ،استعدادهای
با ارزش این منطقه به کشور معرفی شوند .وی گفت:
شطرنج در  16شهرستان استان فعال است و سرپرست
هیئت باید تالش کند جلسات منظم و مداوم با روسای
هیئت های شهرستان ها برگزار کند و از طرفی انتظار
می رود به دلیل محروم بودن استان ،فدراسیون به این
خطه نگاه ویژه ای داشته باشد و کالس های آموزشی،
داوری و مربیگری با حضور مدرسان فدراسیون برای
استان برگزار شود.

ﺑﺮا ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ (
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪا ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

50

دﻗﻴﻘﻪ

