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زلنان و ـۆ رــــی بــیـــــرزش ی وهـــــالکـتیڤـــ فیس انهـــرزش و الوان س ی وهــــت زاره وه
 اتـــک ازدهــــــــــــــــاڵ ســـــــــیی ســــــــرزش اری وهـــــترین کــــی باشـــانکردنــــتنیشـــس ده
  

تکی  خشینی خه رزشیی و به ی وه یڤاکی سانهفست، رمی کوردستان مین جار له مژووی هه که بۆ یه
  : ستی به مه کرت به رمی کوردستان سازده تی هه تی حکومه رکردایه بوونی سه ئاماده سانه به

  
  . رزش کی کوردستان له وه موو هاووتیه شداری هه پدان و به ره نگ کردن و په نگاوڕه هاندان و ره. 1
  . ناو کوردستاندا رزش له ی وهی زیاتر وه بوکردنه. 2
رزشیی و  ر و مامۆستای وه و یاریزان و ناوبژیوان و ڕاهنه موو ئه رزگرتن و سوپاس کرندنی هه. 3
  . وه نه که رزشدا بوده رمی کوردستان له ئاستی وه وه که ناوی هه زه گه ردوو ره  به هه ران به ڕوه به
  . کان دا ن له قوتابخانه ده رزش ده ی وه  وانه ه گرنگیی بهی ک رانه به ڕوه و به رزلنان له. 4
  . رزشدا ن له بواری وه که ی که داهنان ده و مامۆستایانه ڕزگرتن له. 5
  . وه کاته باشی بوده رزشیی به نگی وه رهه ی که فه و مدیایه رزگرتن و ناساندنی ئه. 6
رمدا له  رزش له ئاستی هه پدان به وه ره ی که په رزشییه خرخوازانه و ڕکخراوه وه رزگرتن له. 7
  . کانیانه کیه ره رکه سه ئه
کان  خۆشه به شکی زۆری نه، رزش وه ی که له ڕگای گرنگیدان به و پزیشکانه ڕزگرتن له. 8

رزش و  ندی نوان وه یوه ن و په که خۆشی داهاتوو ده  نه ن و پشگیری له کۆمه که رده سه چاره
  . ن ده وستی به باشی نیشانی هاووتیان دهندر ته
ی  بکات و ماوه ر له ئستاوه خۆی ئاماده ک هه موو الیه وه که هه ینه که م ئاگادارییه زۆر بوده بۆیه ئه. 9
  . رمی کوردستان ی هه  گرنگه رزشییه و رووداوه وه کی باش بکات بۆ ئه ڕیزییه رنامه بت به ی هه وه ئه
بن که به  کنیکیانه ده ته و پرسه  ر له ها دانانی جۆری یا خود دادوه روه بگۆمان کات و شون و هه. 10

  . نرن یه گه ندار له دواییدا راده یوه کانی تری په نه ڵ الیه گه راوژکاری له
   -:ن مانه کرن ئه ت ده  خه2007ی که سای  و بوارانه ئه
  
  
  . رزشیی وهتی  باشترین یاریزانی ئافره. 1
  . رزشیی باشترین یاریزانی پیاوی وه. 2
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  . وته ککه رزشوانی په باشترین وه. 3
  . ی ساڵ رزشوانی تازه باشترین وه. 4
  . رزشیی ری وه باشترین راهنه. 5
  . رزشیی باشترین ناوبژیوانی وه. 6
  . کان رزشیی له قوتابخانه ری وه به ڕوه باشترین به. 7
  . رزشیی وهباشترین مامۆستای . 8
  . رزشیی باشترین پزیشکی وه. 9

  . رزشیی ی وه باشترین قوتابخانه. 10
  . رزشیی باشترین خوندکاری کۆلژی وه. 11
  . رزشیی ساڵ دی وه شاره، شارۆچکه، باشترین شار. 12
  . رزشیی باشترین پارزگای وه. 13
  . رزشیی ی وه باشترین یانه. 14
  . یرزشی ی وه ه باشترین کۆمه. 15
  
  : کی گرنگ ند تبینییه چه
  
کرت به  که دروست ده ی سایته و کاته بت و تا ئه تی خۆی ده رزشییه سایتی تایبه م فیستیڤاه وه  ئه-

  : ن ندیمان پوه بکه یوه وه په یله م ئیمه ڕگای ئه
Sportfestival2007@mosy-krg. org   

  
ها بۆ  روه که و هه ندی بکات بۆ رکالم کردن له سایته یوه ر له ئستاوه په توانت هه ت ده رتی تایبه  که-

  .گدرت ی که لی ده یه وره نگه گه و ئاهه  ئه ی که و شونه ئه
  
، کان ژارنشینه رزشه له ناوچه هه بۆ باشترکردنی وه، وت که ست ده نگه ده م ئاهه ی که له ته رامه و ده  ئه-

ها مندانی  روه کان و هه یلییه ی فه بجه و بارزان و ناوچه ه انی ههک نفالکراوه هید و ئه بۆ مندانی شه
  . کان وته ککه ب دایک و باوک و په

  
  


