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ورزش
مدیرکل ورزش و جوانان اعالم کرد:

رئیس هیئت اعالم کرد:

مصوبهورزشیکهاجرانمیشود

با وجود این که در سال های گذشته مصوب شد
راشکی
دستگاه های اجرایی یک درصد از اعتبارات
خود را به ورزش اختصاص دهند هنوز در سیستان و بلوچستان
این مصوبه اجرا نمی شود ،در حالی که استان های دیگر شاهد
اجــرای آن هستند .به گــزارش «سیستان و بلوچستان»،
مدیرکل ورزش و جوانان روز گذشته در نشست خبری که به
مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش بــرگــزار شــد ،با اعالم
محکومیت جامعه ورزش استان نسبت به ربایش مرزبانان و
بسیجیان نقطه صفر مــرزی میرجاوه گفت :طی  40سال
گذشته ،اماکن ورزشی در استان با نگاه متفاوتی ایجاد شد و
پس از پیروزی انقالب اسالمی تا سال  ،84تعداد کل فضاهای
ورزشی استان به  78مکان رسید ،این تعداد تا سال  89به
 167مکان ارتقا پیدا کرد و این روال ادامه داشت و تا پایان
سال  92تعداد اماکن ورزشی به  253فضا رسید« .ادهم کرد
زابلی» افزود :فضاهای ورزشی استان در سال  93به  262و
سال  94به  275مکان ارتقا پیدا کرد و در سال های  95و 96
به ترتیب به  294و  303فضای ورزشی رسید .امسال هم 15
مکان جدید اضافه شد که به تعداد  318مکان رسید .وی بیان
کرد :با وجود این تعداد فضای ورزشی ،استان از نظر زیرساخت
های ورزشی شرایط مطلوبی ندارد و در رده  25کشور قرار
دارد و در مجموع سرانه ورزشی در استان یک بیست و پنجم
کشور است که اگر  101مکان ورزشی ناتمام موجود تکمیل
شود ،سرانه استان از  44سانتی متر مربع به  53سانتی متر
مربع می رسد ،این مهم در حالی رقم می خورد که تعداد خانه
های ورزش روستایی جزو سرانه ورزشی استان محسوب شود.
وی افــزود :در حوزه سرانه ورزشــی ،استان نوسانات فراوانی
داشته است ،به شکلی که در سال  27، 84سانتی متر مربع
بود و این میزان سال  38 ،86سانتی متر مربع شد ،در سال
 89سرانه استان فقط یک درصد افزایش داشت و در سال
 90هم همان  29سالنتی متر مربع سهم استان باقی ماند،
در سال  91سرانه ورزش استان به  40و  41سانتی متر مربع
رسید و در سال  93بین  41تا  43سانتی متر مربع متغیر بود.
بهگفتهوی،میزانسرانهورزشاستانبهدلیلافزایشجمعیت
سیستان و بلوچستان در سال  94و  95روندی نزولی داشت
و به  39سانتی متر مربع کاهش پیدا کرد ،شرایط در سال

ووشوکاران استان
روی رینگ کشوری

 96هم این گونه بود ،ولی امسال با افزایش نسبی رو به رو
شد و به  42سانتی متر مربع رسید که با توجه به بهره برداری
از پروژه های پیش رو این میزان بیشتر می شود .وی گفت:
برای افزایش سرانه فضای ورزشی در استان ایجاد  100زمین
مینی چمن مصنوعی هدف است و برنامه ریزی شده است این
زمینها تا پایان امسال به بهره برداری برسد ،هفته تربیت بدنی
 10زمین به بهره برداری می رسد و در اختیار ورزشکاران قرار
میگیرد 45،خانهورزشروستاییهمبرایافتتاحدراینهفته
برنامهریزی شده که برای هر کدام حدود چهار میلیون تومان
هزینهشدهاست.

فعالیت  7هزار ورزشکار خانم در  30هیئت ورزشی

به گفته مدیرکل ورزش و جوانان 55 ،فدراسیون ورزشی در
کشور فعالیت دارد که  46هیئت در سیستان و بلوچستان
فعال اســت و به دلیل شرایط خــاص منطقه برخی هیئت
ها مانند اسکی به دلیل نبود منطقه برفی وارد سیستان و
بلوچستان نشد اما زیرساخت های بعضی رشته ها در استان
فراهم نیست ،سوارکاری یکی از این رشته هاست و به دلیل
نبود اسب مناسب مسابقه و پیست ،فعالیت آن در استان
امکان پذیر نیست .وی بیان کــرد :با وجــود این  46هیئت
ورزشی در استان فعالیت دارد که از این میان ورزش بانوان در
 30هیئت فعال است ،در حالی که در گذشته ورزش بانوان
فقط در دو رشته والیبال و دو و میدانی فعالیت داشت اما
در مجموع هفت هزار و  717ورزشکار خانم در استان بیمه
ورزشی و سازمان دهی شده اند که نشان دهنده رونق ورزش
در منطقه و توجه بیشتر خانواده ها به فعالیت های ورزشی
است .وی افزود :با توجه به فعالیت چشمگیر بانوان استان و
مدال آوری آن ها در رشته های مختلف تصمیم گرفته شد در
این اداره کل ،معاونت ورزش بانوان ایجاد شود که برخی رسانه
ها اعالم کردند پستی غیر قانونی در اداره کل ورزش و جوانان
ایجاد شده است ،در واقع این گونه نبود و برای محقق شدن
آن حوزه روابط عمومی به کارشناس روابط عمومی تغییر پیدا
کرد و سیستان و بلوچستان پس از چند استان مطرح کشور،
به عنوان اولین استان چنین سمتی را ایجاد کرد و اعتبارات
خاصی هم برای ورزش بانوان تعریف شد.

داور استان در لیگ برتر فوتبال قضاوت می کند
محمد رسول ذورقی ،داور زاهدانی با
گروه ورزش
اعالم کمیته داوران فدراسیون فوتبال،
به عنوان کمک داور بازی سپاهان و نساجی مازندران در

لیگ برتر انتخاب شد .رئیس هیئت فوتبال استان به
خبرنگار ما گفت :رقابت سپاهان اصفهان و نساجی
مازندران در هفته نهم لیگ برتر فوتبال فردا به میزبانی

.

ﺑﻪﻣﺎﺑﮕﻮﯾﻴﺪﭼﻄﻮرﺑﻮدﯾﻢ؟!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

اﻣﺮوز ﻪﺗﻤﺎمﺷﻮد،ﻫﻔﺖﻫﻔﺘﻪازﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪنﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻣﻨﻄﻘ
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺑﺎاﻦﺷــ¥ﻞﺟﺪﺪﻣ ﮔﺬرد.ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮﺗﺎنرا
درﺑﺎرهاﻦروالﺟﺪﺪﺑﻪﻣﺎاﻋﻼم ﻨﻴﺪ.

مدیرکل ورزش
و جوانان :با
توجه به المپیاد
ورزشی 2020
استان های
مختلف کشور
میزبان تیم های
ورزشی خواهند
بود و سیستان
و بلوچستان هم
به عنوان میزبان
رقابت های
بوکس المپیاد
استعدادیابی
کشور انتخاب
شد

ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود و محمد
رسول ذورقی به عنوان کمک داور در این مسابقه حضور
پیدا می کند« .سید الحسینی» افــزود :ذورقــی فعالیت
حرفه ای خود در زمینه داوری را از سال  76با دریافت
مدرک درجه سه آغاز کرد و در سال  86موفق به دریافت

ﺑﺎﭘﻴﺎﻣﺑﻪﺷــﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﻪﻣــﺎﺑﮕﻮﻴﺪدراﻦ
ﻣﺪتدرﺣﻞﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ»ﻧﻘﺶــﺎب«ﭼﻘﺪرﻣﻬــﺎرتﭘﻴﺪا
ﺮدهاﺪ؟ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ»ﻧﻘﺶﺎبﻗﺮﻨﻪ«راﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﺪﺣﻞ ﻨﻴﺪ؟
دوﺷﻨﺒﻪ»ﻧﻘﺶﺎب ُﺟﻔﺖ«راﻣﻌﻤﻮﻻﺣﻞﻣ ﻨﻴﺪ؟ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﭼﻄﻮر؟!ﺑﺎﻫﻤﻴﻦ»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﺪارﺗﺒﺎطﺑﺮﻗﺮار
ﻨﻴﺪﺎﻧﻪ؟!
ﺑﺎﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮوﺳﺎدهﺗﺮﻣﺜﻞ»ﻧﻘﺶﺎبﺷﻤﺎره«
ﻪﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎﻣﻨﺘﺸﺮﻣ ﺷﻮدرواﺑﻂﺗﺎنﭼﻄﻮراﺳﺖ؟ﺎﻣﺜﻼ
»ﻧﻘﺶﺎبﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻪﺷــﻨﺒﻪﻫﺎوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻬﻤﺎناﻦﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪاﺳﺖ.
ﻓ¥ﺮﻣ ﻨﻴﺪﺑﻪﻗﺪرﻣﻬــﺎرتﭘﻴﺪا ﺮدهاــﺪ ﻪﺑﺘﻮاﻧﻴﺪﻓﻴﻠﻢ
آﻣﻮزﺷ ازﺗﺠﺮﺑﻴﺎتﺗﺎندرﺑﺎرهﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﺗﻬﻴﻪ ﻨﻴﺪوﺑﺮاﺑﻘﻴﻪ

و معلول سالن و استخر اختصاصی واگذار شد اما در حوزه
ورزش نابینایان و ناشنوایان در سازمان بهزیستی اعتبارات
خاصی برای این دسته از ورزشکاران تعریف شد ،آن ها
باید در این باره اقدام کنند که این اتفاق نمی افتد ،انجام
آن برعهده اداره کل ورزش و جوانان نیست و طبق مصوبه
ها باید سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
از این ورزشکاران حمایت کنند .وی بیان کرد :مدتی پیش
تصویب شد ادارات یک درصد از اعتبارات خود را به ورزش
اختصاص دهند ،این طرح در مناطق مختلف کشور اجرا
شد و همچنان در حال اجراست ،سیستان و بلوچستان
تنها استانی است که ادارت آن به ورزش توجه ندارند و با
وجود ابالغ به دستگاه های اجرایی هنوز هم این مصوبه در
استان اجرا نشده و مکاتبات نتیجه ای نداشته است ،باید
استانداری برای محقق شدن آن وارد عمل شود .وی افزود:
امسال  45میلیارد تومان اعتبار به ورزش استان اختصاص
یافت که  26میلیارد تومان به صورت نقدینگی تخصیص
پیدا کرد و بقیه آن هنوز تخصیص نیافته است .این در حالی
است که  12میلیار تومان این اعتبار اسناد خزانه است که
این میزان بیشترین اعتبار اختصاص پیدا کرده تاریخ به
ورزش استان است .وی با اشاره به به سازی ورزشگاه 17
شهریور زاهدان هم گفت :مخالف تخریب سالن های این
مجموعه ورزشی بودیم اما انجام و تصمیم گرفته شد این فضا
در سه فاز و سه طبقه بازسازی شود و با توجه به زمان بر بودن
و هزینه های زیاد برنامه ریزی شد ابتدا فاز نخست آن که
مجموعه های ورزشی است ،تکمیل شود.

درجــه ملی کمک داوری شــد و تنها داور سیستان و
بلوچستان در لیگ برتر فوتبال کشور است .وی ادامه
داد :در این مسابقه داوران کوپال ناظمی ،آرمان اسعدی،
سید علی میر غفاری و عبود سنگاشکن وی را همراهی
می کنند.

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

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪانﺑﻪاﺷﺘﺮاﺑﮕﺬارﺪ؟!
اﮔﺮ ﻣﺸ¥ﻠ ﺑﺎ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ دارﺪﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﻪ ﻣﺸ¥ﻞﺗﺎن
در در ﻗﻮاﻧﻴﻦ آنﻫﺎ ﺑﻮده ﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﻦ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ دﺷــﻮار
ﺑﻮده؟ ﺎ ﺷــﺎﺪﻫﻢ ﺧﻴﻠ ﺑــﺰرگ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻓﺮﺻــﺖ ﻧ¥ﺮدﺪ
ﺗﻤﺎﻣﺶ را ﺣﻞ ﻨﻴﺪ.

درﺟﻪ دﺷﻮارى ﺳﻮدوﮐﻮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﭼﻄﻮر؟ ﺳﻪ
ﺳﻮدوﮐﻮ در روزرﺿﺎﺖﺗﺎنراﺟﻠﺐﻣ ﻨﺪ؟ﻓﻴﻠﻢﻫﺎآﻣﻮزﺷ

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

پیش بینی میزبانی از  700بوکسور کشور

به گفته وی ،با توجه به المپیاد ورزشی  ، 2020وزارت ورزش
و جوانان برای شناسایی استعدادهای برتر کشور و تشکیل
کاروانی از بهترین ورزشکاران ایران تصمیم گرفت ،رقابت
های المپیاد استعدادیابی کشور را برای شناسایی این افراد
برگزار کند که در استان های مختلف ،میزبان تیم های ورزشی
خواهند بود و سیستان و بلوچستان هم به عنوان میزبان رقابت
های بوکس المپیاد استعدادیابی کشور انتخاب شد .وی بیان
کرد :طبق برآورد انجام شده در این رقابت ها حداقل 497
بوکسور نوجوان رده سنی  12تا  15سال در  10وزن برای
رسیدن به ترکیب و کاروان نهایی ایران به زاهدان خواهند آمد
و در کنار آن ها اعضای فنی تیم ها و بیش از  50داور و مسئول
برگزاری هم به استان سفر می کنند ،بر این اساس پیش بینی
می شود در مدت  9روز برگزاری مسابقات حداقل  600تا
 700نفر ورزشکار وارد استان شوند .وی افزود :رقابت های
انتخابی اعضای تیم استان در رشته های مختلف در حال
برگزاری است و به زودی بزرگ ترین کاروان ورزشی استان با
حضور بیش از  600ورزشکار در قالب کاروان هامون تا مکران
به المپیاد استعدادیابی کشور اعزام می شود که برای حمایت
از حیات وحش استان تصمیم گرفته شد ،تمساح پوزه کوتاه یا
گاندو به عنوان نماد کاروان سیستان و بلوچستان معرفی شود
و در رقابت های بوکس هم نماد آن در محل مسابقات نصب
می شود.
کــرد ،در پاسخ بــه خبرنگار مــا دربـــاره مشکالت ورزش
معلوالن ،نابینایان و ناشنوایان گفت :به ورزشکاران جانباز

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ از روال ﺟﺪﺪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ...

کرد زابلی :امسال  45میلیارد تومان اعتبار به ورزش استان اختصاص یافت که  26میلیارد تومان به صورت نقدینگی تخصیص پیدا کرد

ﺳﻮدو ﻮرا ﻪﺗﺎﺑﻪﺣﺎلدروبﺳﺎﺖ1sargarmi.irﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه
دﺪهاﺪ؟اﻦﻓﻴﻠﻢﻫﺎﺑﻪﻧﻈﺮﺗﺎنﭼﻄﻮرﺑﻮده؟آﺎﺑﺎﻋﺚآﻣﻮزشﺷﻤﺎ
ﺷﺪهاﺳﺖﺎﻧﻪ؟!ﻣﻨﺘﻈﺮﭘﺎﺳﺦﺷﻤﺎﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫـﺎ ﻣﺮﺑﻌـ و
ﻣﺴﺘﻄﻴﻠ ،ﻪ ﻋﺪدﺷﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖﺷﺎن
را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮﺮ ﻧﻬﻔﺘـﻪ در ﻫﺮ
ﻣﻌﻤـﺎ را ﺸـ ﻨﻴـﺪ .اﮔـﺮ ﻤـ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـﻦ ﻨﻴﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.

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

 2زﺎدرﺴــﻧ¥ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¥ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¥ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.
 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.

پیکار بانوان هوگوپوش
در مسابقات منطقه ای
بــانــوان تــکــوانــدو کــار اســتــان در
گروه ورزش
رقابتهای منطقه ای حضور پیدا
کردند.نایب رئیس هیئت تــکــوانــدوی اســتــان به
خبرنگار ما گفت :تیم پومسه بانوان روز گذشته برای
شرکت در لیگ منطقهای کشور عازم اصفهان شد.
«معصومه آشکوب» که به عنوان مربی این تیم را
همراهی می کند افــزود :ســارا کیخا در مسابقات
انفرادی استاندارد  ۱۲تا  1۵سال و سحر وزیری
شهرکی در انفرادی ابداعی رده  ۱۸تا  ۳۰سال و
مطهره اصالحی ،مهسا کیخا و سحر وزیری شهرکی
در رقابت های تیمی استاندارد به مصاف حریفان
می روند.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

تیم ووشــوی استان برای شرکت
گروه ورزش
در رقابت هــای لیگ برتر کشور
عــازم تهران شــد .رئیس هیئت ووشــوی استان به
خبرنگار ما گفت :تیم ووشــوی جوانان استان در
هفته اول و دوم لیگ برتر ووشو کشور ،جام ستارگان
به مصاف تیم های مقاومت زنجان و هیئت قزوین
می رود.
«عباس شیبک» با بیان ایــن که ایــن مسابقات از
روز گذشته به میزبانی آکادمی ووشــو تهران آغاز
شد ادامه داد :یاسین شهرکی و عبدا ...شعلی بر
در وزن  48کیلوگرم ،شایان شه بخش و محمد
متین سرحدی در  52کیلوگرم ،ســورج ریگی در
 56کیلوگرم ،حسین سلحشور در  60کیلوگرم،
رحیم حاتمی در  65کیلوگرم ،علی بهرامی در
 70کیلوگرم ،محمد رضا جوشنگ ریگی در 75
کیلوگرم ،علیرضا خردمندیان در  80کیلوگرم
و محمد هــادی محمدی در تالو بــا سرپرستی و
مربیگری یاسر ساالرزهی در این مسابقات حضور
دارند .وی در ادامه از برگزاری مسابقات قهرمانی
کشور انتخابی تیم ملی ووشووی بانوان بزرگسال در
دو رشته تالو و ساندا خبر داد و بیان کرد :این رقابت
ها دوم و سوم آبان ماه به میزبانی تبریز برگزار می
شود که برترین های ووشو بانوان استان در این دوره
به مصاف حریفانشان میروند.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

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