رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ووﺷﻮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز:در ﺑﻌﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ وﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ را رﻗﻢ زدﯾﻢ /ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ را ﺟﺒﺮان
ﮐﺮدﯾﻢ

رﺋﯾس ھﯾﺋت ووﺷو اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﺑﺎ اﺑراز ﺧرﺳﻧدی از اﺟرای ﺗﻣﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اھداف ﺗرﺳﯾم ﺷده اﯾن ھﯾﺋت ورزﺷﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔت :ﺑﮫ ﻣدد ﺗﻼش ﺧﺎﻧواده ﺑزرگ ووﺷو اﺳﺗﺎن در دو ﺑﻌد ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ و
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﻓﻘﯽ ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾد.
ﺑﮫ ﮔزارش  90اﻟﺑرز ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑن اظﮭﺎر ﮐرد :در روﯾدادھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓراوان ﺣﺿوری ﮐﺎﻣل وﻓﻌﺎل داﺷﺗﯾم و ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﺷد.
وی اﻓزود :درﻧﯾﻣﮫ اول اﻣﺳﺎل ﺗﯾم ﻧوﺟواﻧﺎن اﻟﺑرز راھﯽ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﺣﺻل آن ﮐﺳب  3ﻣدال رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑود و ﻣﺟوز ﺣﺿور در ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑرﺧﯽ ووﺷوﮐﺎران دﺧﺗر اﻟﺑرزی در دو
ﺑﺧش ﺗﺎﻟو و ﺳﺎﻧدا ﺻﺎدر ﺷد.
ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑن اداﻣﮫ داد :در ﺑﺧش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻧﯾز دو ﺗﯾم ﻣردان و زﻧﺎن اﻟﺑرز ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺗﯾم ﻣﻠﯽ اﻋزام ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺣﺻل آن دﻋوت  6ووﺷوﮐﺎر از اﻟﺑرز ﺑﮫ اردوی ﺗﯾم ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑود و اﻣﯾدوارﯾم ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت درون اردوﯾﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺎﻓر ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت آﺳﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎل آﯾﻧده ﺷوﻧد.ﺿﻣن آﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻓدراﺳﯾون ووﺷو دو ﻣرﺑﯽ اﻟﺑرزی ﻗرار اﺳت در ﻣﻌﯾت ﺗﯾم ﻣﻠﯽ در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺣﺿور ﭘﯾدا
ﮐﻧﻧد.
ﻣﺗوﻟﯽ ووﺷو اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ در ﺑﺧش ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ووﺷو ﻧﯾز ﻋﻣﻠﮑردی ﺧوب از ﺳوی اﻟﺑرز رﻗم ﺧورد ﮔﻔت :در اﯾن رﻗﺎﺑت ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎی ﮐﺷور ﺑرﮔزار ﺷد درﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭدی ﻣرادی
ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺳب ﻣدال طﻼ ﺷد.
وی ﺑﮫ ﺑﻌد ھﻣﮕﺎﻧﯽ ووﺷو اﺷﺎره ﮐرد و ﮔﻔت :در اﯾن ﺑﺧش ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯾدات و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ورزش اﻗداﻣﺎت ﺧوﺑﯽ در  9ﻣﺎھﮫ اول اﻣﺳﺎل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﮐﮫ در  10ﺑوﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺎن ھﻣﺎﯾش ھﺎی ﺗﺎﯾﭼﯽ و ﭼﯽ ﮐوﻧﮓ را ﺑﮫ ﺷﮑل راﯾﮕﺎن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣرﺑﯾﺎن ﻣﺟرب ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗﻣر و ھﻔﺗﮕﯽ در ﺣﺎل ﺑرﮔزاری دارﯾم وﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل
آﺣﺎد ﻣردم ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :در ﺑﺧش ﭘﯾراﻣﯾد ﻧﯾز طرح ﺑزرگ اﺳﺗﻌدادﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت ﺷﮭرھﺎی اﻗﻣﺎری ﮐرج و ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی اﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل وﺳﯾﻊ اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺧروﺟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ اﺳت.
رﺋﯾس ھﯾﺋت ووﺷو اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﮫ ووﺷو اﻟﺑرز ﮔﻔت :ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮫ ﻣﺣورﯾت اﯾن ﻓﺿﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗﻣرﯾﻧﺎت و اردوھﺎی اﺛرﺑﺧﺷﯽ را ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم و ﻣرﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻼس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﻓراﯾﻧد اﺳﺗﻌدادﯾﺎﺑﯽ و ﺟذب ﭼﮭره ھﺎی ﻣﺳﺗﻌد اﻗداﻣﺎت ﻣوﺛری را ﺻورت دھﻧد.
وی ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﯾن ﺳﺎﻟن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﺷده اﺳت و ﺗﺎ ﺣد ﺑﺳﯾﺎری ﺧﻼء زﯾرﺳﺎﺧت ﻻزم ﺑرای آﻣوزش ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ووﺷو را ﻣرﺗﻔﻊ ﮐرده اﺳت.
ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔت :ﺑﺎ ﮔذر از ﻣﺎه ھﺎ رﮐود ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺷﯾوع ﮐروﻧﺎ درﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ اﻧﺟﺎم واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و رﻓﻊ ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده را ﺟﺑران ﮐرده و ﺑﺎر دﯾﮕر
ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﮫ ووﺷو اﻟﺑرز ﺑﺎزﮔرداﻧﯾم.

