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ورزش

برترین های جام فجر

تنور رقابت های ورزشی هر سال همزمان با
راشکی
جشن های پیروزی انقالب اسالمی داغ می
شود و امسال نیز طی  10روز گذشته مردم نقاط مختلف
استان شاهد برگزاری مسابقات جام فجر بودند ،رقابت
هایی که پس از جام رمضان با وجود زمان کم ،از هیجان
زیادی برخوردار است .طی روز های گذشته شهرستان
های مختلف استان شاهد شور و نشاط این مسابقات بود
شوری که این روزها با معرفی تیم ها و نفرات برتر فروکش
می کند البته به مناسبت این ایام بزرگ همچنان رقابت
هایی در قالب جام فجر در جریان است.

پایان رقابت های جام فجر بانوان کنارک

رئیس اداره ورزش و جوانان کنارک در این باره گفت :به
مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی در این
شهرستان ،رقابت ها و همایش های ورزشــی مختلفی
برنامه ریزی شد که بانوان هم از آن بی نصیب نماندند و
در رشته های مختلف رقابت پر هیجانی را برگزار کردند،
در پایان از نفرات برتر هر رشته با اهدای حکم قهرمانی و
جوایز نقدی تقدیر شد« .رئیسی» افزود :تعداد قابل توجهی
از بانوان شهرستان در همایش آمادگی جسمانی گرد هم
آمدند و در نهایت از فاطمه زهرا رودینی ،زهرا فرجی و ندا
خلیلی به عنوان نفرات برتر تجلیل شد ،نونهاالن و نوجوانان
در شطرنج هم رقابت های جام فجر را برگزار کردند که
سرانجام ،خبازان سحر ،سبحان گودرزی و محمد امین
کریمی ،مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
وی بیان کرد :به همین مناسبت بانوان تیرانداز کنارک در
سالن  22بهمن گرد هم آمدند و رقابت های تیراندازی
جام فجر را برگزار کردند که معصومه یعقوبی ،نشانه گیری
بهتری از حریفانش داشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد،

قهرمانی دوندگان استان
در رقابت های کشوری

مریم متولی نایب قهرمان مسابقات شد و اشرف خلیلی هم
به کسب مقام سوم رقابت ها بسنده کرد.

رقابت کیوکوشین کاران در زابل

رئیس اداره ورزش و جوانان زابل هم گفت :در چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،رقابت های کیوکوشین
کاراته شمال استان با عنوان جام فجر برنامه ریزی شد و
پس از اعالم برگزاری رقابت ها  80کاراته کا برای رسیدن
به عنوان قهرمانی حضور خود را در مسابقات به طور رسمی
اعالم کردند« .مسعود دهمرده» افزود :این رقابت ها در پنج
رده سنی برگزار شد و در نهایت باشگاه شهید بیگی با کسب
 14طال 15 ،نقره و  12برنز و در مجموع با  41مدال مقام
قهرمانی را به خود اختصاص داد ،باشگاه سیوستان با سه
طال ،یک نقره و سه برنز و در مجموع با هفت مدال به نایب
قهرمانی رسید و کاتاکاران زهک هم با کسب یک نقره و
چهار برنز و در مجموع نشان برنز مسابقات را کسب کردند.
وی بیان کرد :افزون بر گرامی داشت دهه فجر ،شناسایی
و پــرورش استعدادهای کاراته در شمال استان از اهداف
برگزاری این مسابقات بود و در طول برگزاری ،استعدادهای
جدیدی توسط مربیان معرفی شدند که پرورش آنان می تواند
رشد و ارتقای این رشته را در سیستان به همراه داشته باشد.

اولین همایش بیلیارد بانوان در استان

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان نیز گفت :به مناسبت
دهه فجر ،برای اولین بار در استان همایش بیلیارد بانوان در
رشته های پاکت بیلیارد و اسنوکر برنامه ریزی شد و در روز
برگزاری توسط بانوان عالقه مند استقبال شد ،این نشان
دهنده عالقه بانوان استان به این ورزش اســت« .پیمان
شاهرخی» افزود :طی سال های اخیر بیلیارد توانسته است

در میان اقشار مختلف استان جایگاه خود را پیدا کند و طی
این مدت بانوان زیادی به این ورزش جذب شده اند ،به گونه
ای که تعدادی از بانوان داور استان حتی در رقابت های مهم
کشوری به قضاوت پرداختند و مربیانی هم در میان آنان
وجود دارد که عملکرد قابل دفاعی دارنــد .وی بیان کرد:
برای توسعه این ورزش در استان ،پرورش داوران و مربیان
جدید اهمیت زیادی دارد که با توجه به این اهمیت دوره های
مختلف داوری و مربیگری در استان برگزار شد و در آینده هم
این دوره ها در استان برگزار می شود چرا که هرچه مربیان و
داوران بیشتری در این ورزش پرورش یابند تعداد افرادی که
آموزش می بینند و پرورش می یابند هم افزایش پیدا می کند.

فردا؛ رقابت ورزشکاران روستایی استان

رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و

پرواز پاراموتورهای استان در مازندران
ورزشــکــاران استان در همایش پــرواز
گروه ورزش
پاراموتورها به میزبانی مازندران شرکت
کردند .رئیس هیئت انجمن های ورزشی به خبرنگار ما
گفت :بــه مناسبت دهــه فجر همایش ســراســری پــرواز
پاراموتور با عنوان گرامی داشت چلهمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی در مازندران برنامه ریزی شد که پس از
اعالم برگزاری این همایش ،ورزشکاران استان هم تمایل
خود را بــرای شرکت در این دوره رسمی اعــام کردند.
«محمد پیری» افــزود :این همایش  19تا  22بهمن در
محمود آبــاد مازندران برگزار شد و تعدادی از خلبانان
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اولین المپیاد
ورزشکاران
روستایی استان
از فردا کار خود
را در زاهدان
آغاز می کند

پایان زندگی داور والیبال استان

ووشوکاران استان در انتخابی تیم ملی روی رینگ رفتند

باشگاه پروازی آسمان هامون تا مکران به عنوان نمایندگان
سیستان و بلوچستان در این همایش کشوری پرواز کردند
و حضور آنان و عملکرد موفقشان تعجب و رضایت دیگر
شرکت کنندگان را به همراه داشت .وی با بیان این که تیم
خلبانان استان از سوی کمیته ورزش های هوایی این
هیئت به رقابت ها اعــزام شد گفت :کمیته ورزش های
هوایی استان مدتی است فعالیت خود را به طور رسمی آغاز
کرده و در این مدت توانسته است عملکرد مناسبی از خود
به نمایش بگذارد ،به پشتوانه این عملکرد افراد بیشتری به
این کمیته جذب شده اند یا متقاضی حضور هستند.
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محلی استان هم گفت :به مناسبت گرامی داشت دهه
فجر اولین المپیاد ورزشکاران روستایی استان برنامه ریزی
شد ،این رقابت ها از فردا با حضور ورزشکاران روستایی
کار خود را در ورزشگاه امام علی(ع) زاهدان به طور رسمی
آغاز می کند« .براهویی» افزود :این المپیاد در دو قسمت
آقایان و بانوان برگزار خواهد شد و طبق برنامه ریزی انجام
شده ،ورزشکاران شرکت کننده طی سه روز در رشته های
فوتسال ،والیبال ،طناب کشی ،هفت سنگ ،چوب کشی،
دوی سرعت و دوی استقامت با یکدیگر رقابت می کنند.
وی بیان کرد :برگزاری چنین المپیادی می تواند روحیه
و انگیزه پرداختن به ورزش را در میان روستاییان افزایش
دهــد ،از طرفی ایجاد خانه های ورزش روستایی هم با
فراهم شدن زیر ساخت ها زمینه الزم برای حضور آنان در
عرصه ورزش را به همراه دارد و باید به این مهم توجه شود.

تیم ووشـــوی اســتــان ،رقــابــت های
گروه ورزش
انتخابی تیم نوجوانان و جوانان را آغاز
کرد .رئیس هیئت ووشــوی استان به خبرنگار ما گفت:
مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو طبق برنامه فدراسیون از
روز گذشته در نجف آباد اصفهان کار خود را آغاز کرد و
ووشوکاران استان هم برای کسب مدال کشوری و پوشیدن
پیراهن تیم ملی در این مسابقات روی رینگ رفتند« .عباس
شیبک» افزود :یونس شهرکی ،شعیب صفرزایی ،میکائیل
نارویی ،عبدا ...شهلی بر ،شایان شه بخش ،محمد متین
ســرحــدی ،ســورج ریگی ،محمد رضــا جوشنگ ریگی،

امیرعلی رکن الدین ،امیرعلی پور مرادی ،محمد آذرنگ،
پویا بر فروشان ،علی جهانتیغ و یاسین فتحی مقدم اعضای
تیم استان در این رقابت ها هستند که با سرپرستی و
مربیگری ناصر شهرکی و همراهی داوود عادلی قلعه تکی
به عنوان کمک مربی در این مسابقات شرکت کردند .وی
بیان کرد :این رقابت ها حکم انتخابی اعضای تیم ملی
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور برونئی را
دارد ،نفرات برتر افــزون بر کسب مــدال کشوری ،جواز
حضور در تیم ملی و شرکت در این مسابقات را هم کسب
خواهند کرد و تیر ماه سال آینده به برونئی اعزام می شوند.
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دو دونـــده اســتــان رقــابــت های
گروه ورزش
قهرمانی کشور را با کسب نشان
طال به پایان رساندند .رئیس هیئت دو و میدانی
استان به خبرنگار ما گفت :به مناسبت دهه فجر
رقابت های قهرمانی دو و میدانی کشور با عنوان
جام فجر در دو قسمت آقایان و بانوان به میزبانی
تهران برنامه ریــزی شد و پس از اعــام برگزاری
مسابقات عبدالرحیم درزاده ،امید امیریان و زهرا
مرادی دو دونده استان به این رقابت ها اعزام شدند.
«ایرج رستم زهی» افزود :در این دوره زهرا مرادی به
عنوان نماینده استان در ماده  400متر با دوندگان
دیگر استان ها رقابت کرد و در نهایت توانست با
پشت سر گذاشتن حریفانش به عنوان نفر اول از
خط پایان عبور کند و مدال طالی این ماده را به خود
اختصاص دهد .وی بیان کرد :در پایان رقابت ماده
 800متر مردان ،عبدالرحیم درزاده پیش از دیگر
دوندگان از خط پایان گذشت و طالی این ماده را بر
گردن آویخت و امید امیریان ،دونده دیگر استان در
این ماده به ایستادن بر سکوی سوم و مدال برنز این
ماده بسنده کرد .وی گفت :این مسابقات افزون بر
قهرمانی کشور ،حکم انتخاب اعضای تیم ملی برای
حضور در رقابت های آسیایی را هم داشــت که با
توجه به نتایج به دســت آمــده ،سه دونــده اعزامی
استان توانستند افزون بر کسب مدال ،جواز حضور
در اردوی تیم ملی و حضور در رقابت های آسیایی را
به دست آورند.

داور با سابقه و پیش کسوت والیبال استان روز
گذشته درگذشت .سرپرست معاونت توسعه امور
ورزشی اداره کل ورزش و جوانان به خبرنگار ما گفت:
بامداد روز گذشته سعید درویش ،داور با سابقه و به
نام والیبال استان و کشور به دلیل ایست قلبی جان
خود را از دست داد« .محسن درانــی» افــزود :پیکر
او روز گذشته با حضور مسئوالن ورزشی و برخی از
روسای هیئت ها ،ورزشکاران و جامعه والیبال استان
از مقابل سالن هفت تیر زاهدان تشییع شد و در خانه
ابدی اش آرام گرفت .وی بیان کرد :مدیرکل ورزش
و جوانان و برخی از مسئوالن هم در پیامی در گذشت
زنده یاد سعید درویش داور برجسته والیبال استان
را به جامعه ورزش و خانواده والیبال تسلیت گفتند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ±ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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