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ورزش
رئیس هیئت دو و میدانی:

کسب  2مدال کشوری
توسط بانوان استان

رقابتی پویا دراولین لیگ پویا
اولین لیگ پویای دو و میدانی در استان
گروه ورزش
برنامه ریزی شد و قرار بود زاهدان میزبان
این لیگ باشد که ورزشگاه الغدیر مجموعه ورزشی دهکده
المپیک میزبان این رقابت ها بود .به محل برگزاری رفتیم ،در
قسمتی از ورزشگاه مسئوالن برگزار کننده در جایگاه خود
مستقر و در قسمت دیگر دوندگان به همراه مربیان شان
مشغول تمرین و آماده کردن خود برای رقابت بودند و در میانه
میدان و پیست تارتان هم برخی از شرکت کنندگان رقابت می
کردند .شاید سرمای این روزها و هوای ناپایدار زاهدان دلیلی
بر استقبال کم تماشاچیان از مسابقات بود اما استقبال
ورزشکاران از این رقابت ها را می شد فوق العاده دانست و
استعدادهایی نو را میان این دوندگان دید ،دوندگانی که در
سنین پایه بودند و از نقاط مختلف استان برای معرفی خود به
مسئوالن ورزشی راهی زاهدان شدند و بیشتر آنان برخالف
سن و جثه کم ،سقف آرزوهایشان بلند بود.

اعزام تیم های استعدادیابی

رئیس هیئت دو و میدانی استان به خبرنگار ما می گوید :دو
و میدانی در استان ،استعدادهای فراوانی دارد و در مناطق
دور افتاده و روستاها افرادی هستند که با وجود توانایی باال و
استعداد بالقوه هنوز شناسایی نشده اند و پهناوری استان هم
شناسایی این افراد را با مشکل رو به رو کرده است به همین
دلیل پس از تقسیم استان به سه بخش شمالی ،مرکزی و
جنوبی تیم های استعدادیابی تشکیل شد و استعدادها برای
شناسایی به این مناطق اعزام می شوند« .ایرج رستم زهی»
می افزاید :طی روزهای اخیر در فضای مجازی فیلمی کوتاه
از نوجوان چابهاری منتشر شد که بنا به گفته منتشر کنندگان
فیلم ،این دانش آموز نوجوان فاصله  60متری عرض حیاط
مدرسه را در مدت زمان  7ثانیه طی کرده در حالی که رکورد
جهانی این ماده در اختیار دونده آمریکایی «موریس گرین» با
رکورد  6ثانیه و  39صدم ثانیه است و پس از آن طال منصور،

رقابت دختران
و بانوان
هیرمند
در مسابقات
روز زن

دونده قطری با رکورد  6ثانیه و  51صدم ثانیه در جایگاه دوم
است و این نشان می دهد استعدادهای استان می توانند در
ابعاد بین المللی افتخار آفرین باشند.
وی بیان می کند :هر چند صحت این فیلم تایید نشده است
و استعدادیابان برای شناسایی این نوجوان و انجام تست
های الزم به چابهار اعزام شدند اما درصورت تایید شناسایی
و پرورش این دونده می تواند یکی دیگر از استعدادهای استان
را در بعد ملی معرفی کند که این موضوع تغییر نگاه ها به
سیستان و بلوچستان را در بر خواهد داشت بنابراین اجرای
طرح های استعداد یابی و معرفی ورزشکاران توانمند در بعد
ملی اهمیت زیادی دارد.

نونهاالن دختر برتر

وی می افزاید :با توجه به نگاه توسعه ورزش قهرمانی در
استان و شناسایی بهتر استعدادهای دو و میدانی لیگ پویا
دو و میدانی در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان دختر و
پسر برنامه ریزی و در روزهای گذشته اولین دوره این لیگ
به عنوان گرامی داشت شهدای عزت و امنیت وطن برگزار
شــد و در بخش دخــتــران
و  120دون ــده در دو رده
سنی نونهاالن و نوجوانان رئیس هیئت دو و میدانی :بنا بر اعالم
بــرای کسب مــدال رقابت فدراسیون ،امید امیریان ،عبدالرحیم
کردند .وی بیان می کند :در زاده و بهار جهانتیغ سه دونده استان
ایــن مسابقات در  7مــاده به ترکیب تیم ملی ایران برای حضور در
برگزار شد و در ماده  100رقابت های دو و میدانی بین المللی جام
مــتــر رده ســنــی نــونــهــاالن فجر دعوت شده اند
حنانه دهمیری از چابهار،
زهرا آسوده از خاش و مبینا
رامین از چابهار ،در 400
متر ،سوگند شایسته فر از چابهار ،هانیه منصور بستانی از
زاهدان و نازنین امرایی فر از چابهار و در ماده  200متر حنانه

دختران هیرمند در رقابت هایی به
گروه ورزش
مــنــاســبــت ســـالـــروز مــیــاد حــضــرت
فاطمه(س) به مصاف هم رفتند .مسئول ورزش بانوان
اداره ورزش و جوانان هیرمند به خبرنگار ما گفت :به این
مناسبت و گرامی داشت مقام زن با همکاری هیئت بومی
و محلی شهرستان رقابت های ورزش بانوان در رشته
های بومی و محلی و جشنواره دختران در بازی های دو
نفره در روستای کرکو بخش مرکزی هیرمند برگزار شد و

با استقبال قابل توجهی همراه بود« .سمیه پودینه» افزود:
در رقابت های بومی و محلی بیش از  70بانوی روستایی
شرکت کردند که در رشته پرش با گونی هایده سارانی،
ندا ارجونی و نادیا آشوری به مقام های اول تا سوم دست
یافتند و نیایش ســارانــی ،مرجان شهریاری و مژگان
شهریاری هم در رشته طناب زنی اول تا سوم شدند.
رقابت های یه قل دو قل هم با اولی نرگس ارجونی ،دومی
فهیمه سارانی و سومی ماه سلطان پهلوان به پایان رسید و

.

ﻗﺒﻞازﺻﺒﺢﺟﻤﻌﻪﺗﻤﺎماﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

ﺎدآورﻣ ﻨﻢ ﻪﻣﻬﻠﺖارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﺗﻤﺎمﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻣﺮوز ،از ﺳــﺎﻋﺖ ٢٤ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ »ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ« ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﺮده
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺪ ﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ
روزﻧﺎﻣﻪا ﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ آﻣﺎده

برترین های نوجوانان

وی می افزاید :ماده  100متر رده سنی نو جوانان اسما نعمتی

در لی لی ،شهناز شاهوزهی اول ،ندا ارجونی دوم و
مطهره ارجونی سوم شد .وی بیان کرد :دختران روستا
هم در جشنواره بازی های دختران طی تیم های دو نفره
برای کسب مقام در بازی های دارت ،پرش جفت ،پرتاب
مثال بولینگ و شوت دروازه با یکدیگر رقابت کردند که در
نهایت تیم متشکل از صفیه سارانی و مریم حاجی حسینی
موفق به کسب عنوان نخست رقابت ها شد و تیم هانیه
پیری و ستایش محمودی هم بر جایگاه دوم ایستان و تیم

ﭼﺎپﺷﻮد.
ﺑﺎزﻫﻢ ﻃﺒﻖ روال ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎﺑﺮاﺗﻌﻄﻴﻼت ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺷــﻤﺎ  ،ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« و ﺳــﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺳﻮدو ﻮدرﺳﻪﺳﻄﺢﻣﺨﺘﻠ ﺗﻘﺪﻢﺗﺎنﻣ ﻨﻴﻢ.
ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب اﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺣﺪود ٢٠دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺷــﻤﺎ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓــﺖ و ﻣﻘﺪار از ﭘﺎﺳــﺦ آن در ﻫﻤﻴــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮا
ﺷﻤﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه در
اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳــﺎﺖ 1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ و
ﺟﺎ ﻗﻄﻌ ﭼﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب دﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ
ﻧﻤﺎد» ﻴﻮآر ُ ﺪ« ﺻﻮرﺗ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد در اﻦ ﺻﻔﺤﻪراﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎر ﺪﺧﻮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن اﺳ¦ﻦ ﻨﻴﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ

 3دونده استان در فهرست تیم ملی

رئیس هیئت دو و میدانی استان می گوید :دوندگان استان
در رده سنی بــزرگ ســاالن هم موفقیت های قابل توجهی
را به دست آورده اند و بنابر اعالم فدراسیون ،امید امیریان،
عبدالرحیم در زاده و بهار جهان تیغ ،سه دونــده استان به
ترکیب تیم ملی ایران برای حضور در رقابت های دو و میدانی
بین الملی جام فجر دعوت شده اند.

فاطمه اوکاتی و زینب سرگزی به سکوی سوم بسنده کرد.
وی افزود :این گونه رقابت ها و جشنواره ها در مناسب
های مختلف عالوه بر گرامی داشت ایام به دنبال ایجاد
نشاط و شادابی و افزایش مشارکت در بین زنان محروم
روستایی در همه رده های سنی و تقویت روحیه همکاری
و خویشتن بــاوری بین آنــان است و از طرفی می تواند
توسعه ورزش در روستاهای منطقه را به همراه داشته
باشد.

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

»راﻫﻨﻤﺎ« ﻫﺪاﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷــﺪ و ﻤ ﺑﻴﺸــﺘﺮ را ﺑﺮا ﺣﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮباﻣﺮوزدرﺎﻓﺖﻣ ﻨﻴﺪ.
درﺿﻤﻦﺳﻪﻣﻌﻤﺎﺳﻮدو ﻮﻫﻢدرﺳﻪدرﺟﻪدﺷﻮارﻣﺘﻔﺎوت
ﻃﺮاﺣ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻪﺑﻪﻫﻤﺮاهﻣﻌﻤﺎ»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«،
در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر ﺷــﺎﻧﺲ ﺑﺮا ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻗﺮﻋﻪ ﺸ اﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺧﺮﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮا ﺴﺐ
ﺷﺎﻧﺲدراﻦﻫﻔﺘﻪﻣﺤﺴﻮبﻣ ﺷﻮد.
از اﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﺪ و ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮﺷــ را در ﺗﻌﻄﻴﻼت
ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﺪ و اﻣﻴﺪوارﻢ روز ﺷــﻨﺒﻪ ،ﻧﺎم و ﺗﺼﻮﺮ
ﺷﻤﺎﻫﻢﺑﻪﻋﻨﻮان¦ ازﺑﺮﻧﺪﮔﺎن درﻫﻤﻴﻦﺳﺘﻮندرجﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﻣﻬﻠﺖﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ

دهمیری از چابهار ،محدثه کشتگر از زاهدان و مبینا رامین
از چابهار رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .به
گفته رئیس هیئت دو و میدانی استان در رقابت های 800
متر این رده سنی زهرا کوچهی از چابهار قهرمان شد و حلیمه
سپاهی از سراوان به نایب قهرمانی رسید و حدیثه صوفی راه
از زابل بر سکوی سوم ایستاد .در ماده هزار و  500هم پس از
قهرمانی سوگند شبان فیض آباد از زاهدان و نایب قهرمانی
حلیمه سپاهی از سراوان ،مهال امیریان از چابهار بر سکوی
سوم ایستاد در پرش طول سوگند شایسته فر از چابهار ،نیلوفر
دامنی از ایرانشهر و زهرا آسوه از خاش اول تا سوم شدند و ماده
پرتاب وزنه هم با قهرمانی فاطمه غفران از زابل ،نایب قهرمانی
محدثه درک زهی از خاش و سومی مهدیس رئیسی از سراوان
خاتمهیافت.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

رقابت  120دونده دختر در دو رده سنی نونهاالن و نوجوانان

از سراوان ،نگار خوش خواهش از خاش و زینب نواب از چابهار
اول تا سوم شدند و در ماده  200متر اسما نعمتی از سراوان،
زینب نوابی از چابهار و ناهید فوالدی از زاهــدان روی سکو
ایستادند .در ماده  400متر پس از قهرمانی شقایق رحیمی
از چابهار و نایب قهرمانی یلدا زربافتی از زابل ،زهرا دکالی
از ایرانشهر سوم شد و فاطمه ارباب از سراوان ،اسما شیردل
از خاش و فاطمه میر از زاهدان هم رده های اول تا سوم ماده
 800متر را به خود اختصاص دادنــد .رستم زهی بیان می
کند :در ماده هزار و  500متر ،فاطمه اربــاب از ســراوان بر
سکوی قهرمانی ایستاد و فرزانه جهان بین از ایرانشهر دوم
شد و سومی این ماده به اسما زراعتی از ایرانشهر رسید و در
ماده پرش طول هم پس از قهرمانی فاطمه نارویی از ایرانشهر،
شقایق رحیمی از چابهار و اسما زراعتی از ایرانشهر دوم و سوم
شدند .در نهایت رقابت های پرتاب وزنه هم با قهرمانی فرته
میر بلوچ از خاش ،نایب قهرمانی ساجده یوسفی از زاهدان
و سومی کوثر شیخ موالیی از سراوان خاتمه یافت .وی می
افزاید :در قسمت تیمی مسابقات در رده سنی نونهاالن تیم
چابهار با کسب پنج طال و سه برنز عنوان قهرمانی استان را به
خود اختصاص داد و زاهدان با یک طال و دو نقره نایب قهرمان
شد و تیم زابل هم با کسب یک طال و یک برنز سوم شد اما در
رده سنی نوجوانان سراوانی ها با کسب چهار طال و یک برنز به
قهرمانی رسیدند و چابهار با یک طال ،دو نقره و یک برنز نایب
قهرمان و تیم خاش هم با یک طال و دو نقره سوم شد.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
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
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

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 ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درونﻫــﺮﭼﺎرﭼﻮبراﺑﺎرﻧــﮓﻋﺪدشﭘُﺮ
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.

تغییرات در  4هیئت ورزشی استان
روسای چهار هیئت ورزشی استان طی روزهای گذشته
تغییر کردند .سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره
کل ورزش و جوانان گفت :دوره های ریاست هیئت
های ورزشی چهار ساله است و پس از گذشت این بازه
زمانی رئیس بعدی هیئت از طریق برگزاری مجمع
انتخابات برگزار می شود و گاهی هم این انتخاب با نظر
رئیس فدراسیون و با حکم مستقیم آنان انجام می شود
که طی ماه گذشته و روزهای اخیر استان شاهد تغییر
ریاست در چند هیئت بود« .محسن درانی» افزود :در
این هفته مجمع انتخابات هیئت والیبال استان برگزار
شد و در نهایت اسماعیل حسین زهی با کسب  15رای
از مجموع  16رای مأخوزه توسط والیبالیست های
استان برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت
انتخاب شد تا در نهایت هشت سال سکان والیبال
استان را در دست داشته باشد ،مجمع هیئت پزشکی
ورزشــی استان هم برگزار شد که دکتر علی عرب با
دریافت  15رای از مجموع  15رای ماخوذه برای
چهار سال دیگر رئیس این هیئت ماند تا دوره ریاست
او هم هشت ساله شود .وی بیان کرد :تغییر در ریاست
هیئت کاراته استان اتفاقی بود که توسط فدراسیون
کاراته انجام شد و طی حکمی از سوی محسن آشوری
سرپرست فدراسیون کاراته ،حسین کیخا به عنوان
سرپرست هیئت کاراته استان معرفی شد و این درحالی
رقم خورد که پیش از او حمیدرضا سراوانی ریاست این
هیئت را بر عهده داشت .قبل از آن هم مجمع هیئت
هاکی استان برگزار شد و دکتر حسن زاده با کسب
هشت رای از مجموع  14رای مأخوذه برای چهار سال
سکان این هیئت را در دست گرفت.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

بــانــوان کــاراتــه استان رقابت های
گروه ورزش
کاراته کارگران کشوری را با کسب دو
مدال به پایان رساندند .رئیس هیئت کاراته استان به
خبرنگار ما گفت :رقابت های کاراته بانوان ،گرامی
داشت مقام زن به میزبانی استان تهران در مجموعه
ورزشی کارگران شهید معتمدی برگزار شد و در نهایت
تیم استان توانست با کسب دو نشان به کار خود پایان
دهد« .حسین کیخا» افزود :در پایان مسابقات ،مهتاب
ریگی زاده با وجود ارائه عملکردی مناسب سکوی نایب
قهرمانی کشور را به خود اختصاص داد و سمیرا سراوانی
هم در نهایت مدال برنز این رقابت ها را بر گردن آویخت تا
دو مدال سهم استان از این مسابقات باشد.

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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