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ورزش
نگاه عدالتی به توسعه فضاهای ورزشی

رقابت وزنه برداران استان
در رقابت های قهرمانی کشور

16پروژهورزشیبرایاستان
گالیه از نبود فضای ورزشی و فاصله میان
راشکی
روستاها و مرکز شهرستان ها همواره نقل
قول ورزشکاران است و به دنبال راهکاری برای رفع آن
هستند ،در این میان برخی هم از نبود فضاهای ورزشی
استاندارد در شهرستان خود گالیه دارند به گونه ای که در
برخی مناطق حتی به دلیل ایمن نبودن سالن ورزشی
موجود در شهرستان ،ورزشکاران و جوانان عالقه مند به
ورزش ،معابر شهری یا زمین های خاکی نزدیک محل
سکونت خود را برای ورزش ایمن تر از سالن های ورزشی
و برخی از مربیان هم این شرایط را مانع از شکوفایی
استعدادهای ورزشی می دانند اما با وجود گالیه های
متعدد ،شرایط استان همچنان در نقطه صفر محور توسعه
مانده است.

جا نداریم ورزش نمی کنیم

یکی از ورزشکاران می گوید :شرایط استان سبب شده
است بیشتر تجهیزات ورزشــی در مرکز استان باشد یا
برخی شهرستان های خاص مانند زاهــدان ،ایرانشهر،
چابهار و کنارک از وجود آن ها بهره می برند و در مناطق
مرزی و کمتر توسعه یافته مانند قصرقند ،فنوج ،دلگان و
سرباز ،شرایط اماکن ورزشــی مناسب نیست و پیگیری
های انجام شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است .گاهی
یک یا دو خانه ورزش روستایی در روستاهای این مناطق
به بهره بــرداری می رســد که تاثیر چندانی نمی تواند
داشته باشد« .مرادزهی» می افزاید :اگر متولیان استان به
دنبال توسعه ورزش هستند ظرفیت های ورزشی منطقه
را به طور یکسان افزایش دهند اما با توجه به بازدهی و
سوددهی شهرستان ها این فضاها در منطقه گسترش
پیدا می کند ،به عنوان مثال سال های گذشته افزون
بر پــروژه های مختلف ،سالن بزرگی در چابهار به بهره
برداری رسید که میزبان رقابت های کشتی هم بود اما
در اختیار ورزشکاران بومی قرار نمی گیرد در حالی که
بهتر بود با این هزینه حداقل دو سالن برای مناطق کمتر
توسعه یافته احداث می شد .وی بیان می کند :در چابهار
و کنارک با وجود ظرفیت های آبی متاسفانه رشته های
آبی رونقی ندارد و پیگیری در این باره انجام نمی شود
اما با این وجود متولیان استان برای استفاده از ظرفیت
های آبی منطقه سیستان یا ایجاد دریاچه های مصنوعی و
استخرهای مناسب برای رشته های واترپلو و شنا  ،اقدامی
نکرده اند ،اگر این گونه می شد چه بسا که رشته های آبی

استان در میان پنج استان برتر کشور بود.

زمین های خاکی بهتر از سالن ها

ورزشکار دیگری می گوید :رقابت های استعدادهای برتر
امسال نشان داد سیستان و بلوچستان در برخی رشته
ها مانند بوکس برترین استعدادهای کشور را دارد و می
تواند مهد این ورزش باشد ،این المپیاد حداقل توانست
نگاه مسئوالن استانی به رده های پایه را بیشتر کند،
ولی نگاه بدون زیرساخت ها نتیجه ای ندارد و حتی اگر
بهترین مربیان کشور برای استعدادیابی به استان وارد
شوند به دلیل نداشتن ابزار و زیرساخت های الزم نمی
توانند عملکرد موفقی داشته باشند بنابراین باید برای
پیشگیری از هدر رفتن این استعدادها ،فضاهای ورزشی
استان را ارتقا داد« .ریگی» می افزاید :بسیاری از جوانان
مستعد و عالقه مند به ورزش استان با وجود استعدادهای
فراوان خود ناچار هستند به دلیل نبود فضاهای ورزشی
یا نامناسب بودن این فضاها در زمین های خاکی تمرین
کنند چرا که وضعیت این زمین ها از وضعیت برخی اماکن
ورزشی بهتر است و گاهی در برخی از سالن ها به دلیل
نامناسب بودن کف پوش ،ورزشکار دچار آسیب می شود
که البته باید برای بهبود این شرایط اقدام جدی شود.

احداث فضاهای ورزشی جدید

مدیرکل ورزش و جوانان به خبرنگار ما می گوید :پهناوری
سیستان و بلوچستان سبب شده است ،فضاهای ورزشی
در همه مناطق به طــور یکسان ایجاد نشود ،به همین
دلیل برخی از شهرستان ها نسبت به حتی شهرستان
های اطــراف خود فضاهای ورزشــی بیشتری دارنــد که
ایــن موضوع سبب شد بــرای رسیدن به عدالت توسعه
ورزشی ایجاد چند پروژه جدید برای استان برنامه ریزی
شود« .ادهم کرد» می افزاید :پس از نهایی شدن ایجاد
 16پروژه ،انتخاب مکان های مناسب از اهمیت مهمی
برخوردار بود که به همین دلیل افزون بر ورزشکاران و
متولیان ورزش شهرستان ها با افــراد مختلفی از جمله
رئیس گروه نظارت بر اماکن ورزشی ،کارشناسان فنی،
کارشناسان معماری و سرپرست اداره حقوقی این اداره
کل نشست های مختلفی برگزار شد تا بهترین مناطق
برای ایجاد این پروژه ها انتخاب شود .وی بیان می کند:
هر چند استان در حوزه ورزش و جوانان با مشکل های
مختلفی دست و پنجه نرم می کند اما ورزشکاران این

١٠دﻗﻴﻘﻪﻓﺮاﻏﺖ

.

ﺑﺮاىﮐﺸﻒﺗﺼﻮﯾﺮاﯾﻦﻣﻌﻤﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در اداﻣــﻪ روال »ﺳﺎدهﺳــﺎز« ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻧﻘﺶــﺎب،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻦ ﺷــﺪ ﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« ﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﺪه ﻣﺷﻮد ﻫﻢ ﻤ
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻞ زﺎد ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

جانمایی  16پروژه ورزشی

وی می گوید :به همین دلیل برای نقاط کمتر توسعه یافته
استان در حوزه ورزش و جوانان احداث  16پروژه جدید
هدف گــذاری شد و در نتیجه بررسی های انجام شده،
میرجاوه یکی از شهرستان هایی است که در فهرست
قرار گرفت ،افزون بر ایجاد یک خانه جوان ،ایجاد زمین
چمن مصنوعی در روستای خوشاب بخش الدیز نهایی
شد و در خاش هم یک خانه جوان در نظر گرفته شد .وی
می افزاید :نیکشهر یکی از مناطقی است که در بررسی
های انجام شده ،ایجاد چند فضای شهرستانی در این
منطقه احساس و یک سالن چند منظوره در بخش چانف،
چمن مصنوعی مینی فوتبال برای روستای مهبان و یک
خانه جوان برای نیکشهر جانمایی شد و پس از آن برای
دلگان هم یک سالن ورزشی زورخانه ای و پهلوانی و خانه
جوان برای مرکز شهرستان و زمین چمن مصنوعی برای
روستای چاه گیچی دلگان در نظر گرفته شد .به گفته وی،
با توجه به تقاضای روستاییان تلنگ قصرقند یک سالن
چند منظوره ورزشــی برای این بخش و یک خانه جوان
برای مرکز شهرستان به تصویب رسید و برای فنوج هم
افزون بر خانه جوان در مرکز شهرستان ،یک زمین چمن
مصنوعی مینی فوتبال برای روستای بیرمین جانمایی
شده اســت ،در حــوزه ایرانشهر با توجه به امکانات این

ﻣﺜﻼ ﺑﺮا ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣ اﻣﺮوز ،ﺣﺪود ١٠دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز
دارﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻤ
اﭘﻠﻴﻴﺸﻦﻫﺎ »ﺑﺎرﺪﺧﻮان« در ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎ وارد ﺷﻮﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب دﮕﺮ ﻫﻢ در
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻟﻮ ﺑﺮود .ﺑﺪون ﺑﺎرﺪﺧﻮان ﻫــﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻦ دﻟﻴﻞ اﺳــﺖ ﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪا ﺑﺮا ﺣﻞ ﻧﺸﺪن
اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺗﺼﻮﺮ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ
ﻪ ﻗﺮﻋﻪﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ  ،از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺎم و ﻋﺲ ﺷﻤﺎ را در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺎدآور ﻣﻨﻢ ﻪ زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ١٠دﻗﻴﻘﻪا ﻪ ﺑﺮا
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ﺑﺎ اﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ

منطقه احداث یک خانه جوان اما برای چابهار افزون بر
خانه جوان ،یک سالن چند منظوره ورزشی هم جانمایی
شده است.

واگذاری زمین به پیمانکاران

مدیرکل ورزش و جوانان می افزاید :با توجه به شرایط
منطقه ،ایجاد فضاهای ورزشی در استان نیازمند تعامل
دو جانبه مردم و مسئوالن منطقه با حوزه ورزش است و
برای ایجاد این پروژه ها تعامل به خوبی انجام شده است.
به گفته وی صورت جلسه این مکان ها از طرف مسئوالن
و معتمدان بخش ها امضا شد و با توافق در اهدای زمین
برای ساخت پروژه ها ،زمین ها برای شروع عملیات ساخت
و ساز به پیمانکار واگذار شد و در روزهای آینده مراحل
ساخت این فضاهای ورزشی شروع می شود .وی بیان می
کند :این جانمایی فقط مختص جنوب استان نیست ،با
توجه به وسعت سیستان و بلوچستان پس از جمع بندی
نهایی و اجرایی شدن طرح های جنوب استان ،مسئوالن
ستادی و کارشناسان فنی اداره کل برای بررسی وضعیت
منطقه شمال استان و جانمایی پــروژه ها به این منطقه
اعــزام می شوند و در نتیجه طبق جمع بندی و بررسی
کارشناسان طرح ها جانمایی و برای ساخت به پیمانکار
تحویل داده می شود .وی می افزاید :فواصل میان شهرها
و روستاها مانع از آن می شود تا استعدادهای سنین پایه
بتواند از روستا به شهرهای اطرف بروند و اجرای این طرح
ها شرایطی را ایجاد می کند تا بتوان در مناطق دور افتاده
استان استعدادهای نهفته را شناسایی کرد اما با وجود این
ایجاد خانه های ورزش روستایی می تواند نقش مهمی در
توسعه ورزش و معرفی این استعدادها داشته باشد که به
همین دلیل ایجاد این خانه ها در استان همچنان ادامه
خواهد داشت.

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

ﻪ ﺷــﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻧﻮن ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮدهاﺪ
و روال ﺣﻞ اﻦ ﻣﻌﻤــﺎ را ﻣداﻧﻴــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ اﮔــﺮ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
اﺳــﺖ ﻪ ﻗﺼﺪ دارﺪ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺣﻞ ﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﺪ اﺑﺘﺪا
ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶﻫﺎ »ﻗﻮاﻧﻴﻦ« و »ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ« ﺑﺮوﺪ و
ﺑﺎ دﻗﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻨﻴﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ
ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﺪ.
ﺑﺮا ﺣﻞ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﻧــﮓ »ﻗﺮﻣﺰ«»،ﻗﻬﻮها«،
»ﻧﺎرﻧﺠ«و »ﺳﻴﺎه« ﻧﻴﺎز دارﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻪ
ﺑﺎ ﻤ ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻣﺷﻮد ﺑﺎ  دو رﻧﮓ ﻢﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
رﺳﻴﺪ و از ﻟﺬت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ

خطه با تکیه بر توان شخصی و ارتقای قدرت و تکنیک
فــردی خود توانسته اند در رقابت های مختلف ملی و
بین المللی برای استان مدال کسب کنند و رقابت های
المپیاد استعدادهای برتر امسال نشان داد ،همچنان
سیستان و بلوچستان استعدادهای فراوانی دارد که باید
برای شناسایی و شکوفایی آن ها زیرساخت های الزم
ایجاد شود.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

بسیاری از جوانان ناچار هستند به دلیل نبود فضاهای ورزشی یا نامناسب بودن این فضاها در زمین های خاکی تمرین کنند

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺟﺰءﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¢ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÀﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درونﻫــﺮﭼﺎرﭼﻮبراﺑﺎرﻧــﮓﻋﺪدشﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸ¿ﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرÀﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

ووشوی بمپور فعال شد
هیئت ووشوی بمپور کار خود را به طور رسمی آغاز
کــرد .رئیس هیئت ووشــوی استان به خبرنگار ما
گفت :با توجه به رونق این رشته ورزشی در استان و
کسب مدال های مختلف استانی ،ملی و بین المللی
توسط ووشوکاران ،این رشته در استان عالقه مندان
بسیاری به سمت خود جذب کــرده است و در دور
افتاده ترین شهرستان های استان هم عالقه مندان
به ایــن ورزش خــواهــان فعالیت هستند« .عباس
شیبک» افزود :بمپور هم از جمله شهرستان هایی
است که عالقه مندان بسیاری برای حضور در این
رشته دارد و می توان از میان آن ها افراد مستعدی
را برای کسب مدال در میادین ملی و بین المللی
پرورش داد ،به همین دلیل پس از مدتی سرانجام
هیئت ووشوی این شهرستان با ریاست خانم شیبانی
به طور رسمی کار خود را آغاز کرد .وی بیان کرد :بر
این اساس هیئت ووشوی بمپور به طور رسمی کار
خود را در دو قسمت آقایان و بانوان آغاز کرد ،این به
آن معنا نیست که به دلیل خانم بودن رئیس هیئت
تنها در حوزه بانوان فعال شده است ،آقایان عالقه
مند به این ورزش در بمپور هم می توانند زیر نظر
مربیان آقا آموزش های الزم را فراگیرند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

مدیرکل ورزش
و جوانان:
پهناوری
سیستان و
بلوچستانسبب
شده است،
فضاهای ورزشی
در همه مناطق به
طور یکسان ایجاد
نشود ،به همین
دلیل برخی از
شهرستانها
نسبت به حتی
شهرستانهای
اطراف خود
فضاهای ورزشی
بیشتریدارند
و این موضوع
سبب شد برای
رسیدن به
عدالتتوسعه
ورزشی ایجاد
چند پروژه جدید
برای استان
برنامه ریزی شود

وزنه برداران استان در رقابت های
گروه ورزش
وزنه برداری بزرگ ساالن کشور به
مصاف فوالد سرد می روند .رئیس هیئت وزنه برداری
استان به خبرنگار ما گفت :رقابت های وزنه برداری
بزرگ ساالن کشور طبق برنامه اعالم شده به میزبانی
امیدیه برگزار می شود و طبق اعالم مسئوالن در این
مسابقات بیش از  180ورزنه بردار از  29استان برای
کسب قهرمانی کشور به رقابت می پردازند« .محمد
اسحاق نارویی» افزود :با توجه به اهمیت رقابت ها در
وزن  61کیلو گرم این رقابت ها علی نارویی که تجربه
قهرمانی جوانان کشور را در کارنامه خود دارد و در
وزن  96کیلوگرم هم ایوب اکاتی دومین نماینده
استان بــرای کسب سکو به رقابت می پردارند که
کسب مدال توسط این دو وزنه بردار دور از انتظار
نیست .وی بیان کرد 181 :وزنه بردار شرکت کننده
در مسابقات از دوم بهمن ماه رقابت خود را برای
کسب مدال و سکوی قهرمانی کشور آغاز کرده اند و
مسابقات تا فــردا ادامــه دارد و در نهایت با معرفی
نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان می دهد.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

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