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ورزش

ورود رئیس فدراسیون بهخروج هیئت سوارکاری از رکود
سال گذشته با حضور رئیس فدراسیون
راشکی
سوارکاری ،مجمع این هیئت در استان
برگزار شد و حرف های شیرینی برای احیای این رشته
در استان به میان آمد اما این حرف ها فقط نقل سالن
جلسات و مصاحبه های پس از جلسه بود و با گذشت
بیش از یک سال ،تپشی در میان اسب ســواران استان
ایجاد نشد و به اعتقاد برخی ها هیئت سوارکاری در
خ ــواب اس ــت .ایــن در حــالــی کــه روزنــامــه سیستان و
بلوچستان از تیر ماه سال گذشته طی سه گزارش شرایط
این هیئت را بررسی کرد اما رئیس هیئت جزو مصاحبه
پــس از انتخابش در ســال گذشته ،دیگر پاسخ گوی
تماسها نبود .در پیگیری های بعدی ،مدیر کل وقت
ورزش و جوانان قول هایی داد و قرار بر این شد اوایل
امسال این هیئت جانی دوبــاره بگیرد اما نه تنها جان
نگرفت بلکه به اعتقاد بسیاری ،تکانی به خود ندید و
خبری از رشته ســوارکــاری در استان شنیده نشد که
پیگیری های چهارم مرداد ماه امسال روزنامه سیستان و
بلوچستان نیز گواهی بر آن بود تا بدان جا که سرانجام
رئیس فدارسیون خود برای احیای این رشته در استان پا
به میدان گذاشت.

خلیلی :در حوزه ورزش ،استان مزیت های زیادی دارد و این مزیت ها در سوارکاری هم خود را نشان داده است

باشد تا بتوانند با احداث مجموعه اسب دوانی و باشگاه
های آموزشی و سوارکاری در استان ورود کنند.

ورود سرمایه گذاران؛ نسخه برون رفتن از بحران

به گفته وی ،در پی صحبت های اخیر قــرار شد برای
بهبود شرایط سوارکاری در استان از سرمایه گذاران
بخش داخلی استفاده شود و در کنار آن اگر سرمایه
گذاران خارج از استان عالقه مند ورود به سرمایه گذاری
در سیستان و بلوچستان بودند به این منطقه معرفی و
هدایت شوند که دو سرمایه گذار برای معرفی به استان
مدنظر است .وی ادامه داد :این رشته ورزشی اقتصاد
محور است و می تواند اشتغال ایجاد کند و اوقات فراغت
جوانان را در شرایط سالمی پر کند از طرفی اداره کل
ورزش و جوانان و استانداری هم به این رشته نگاهی
دارنــد که امیدوارم به نتیجه برسد و به احــداث یک یا
دو مجموعه آبرومند در استان تبدیل شود .وی افزود:
تا زمانی اسب مناسب آموزش در استان وجود نداشته
باشد ،هیچ آموزشی در استان رقم نمی خورد و با توجه
به تحولی که در حوزه مدیریت اداره کل ورزش و جوانان
اتفاق افتاد و با تعاملی که میان استانداری و فدراسیون
وجود دارد به نظر می رسد به زودی بتوان کالس های
آموزشی را برای عالقه مندان به سوارکاری در استان
برگزار کرد.

مزیت های استان برای رونق سوارکاری

رئیس فدراسیون ســوارکــاری در حاشیه حضورش در
زاهــدان به خبرنگار ما گفت :وزارت ورزش و جوانان
اهتمام خاصی را در توسعه ورزش و رشته های مختلف
برای این استان در نظر گرفته است ،بر اساس دستور
وزیر ورزش و جوانان و استاندار ورزش سوارکاری هم
در فهرست ورزش هــای هــدف بــرای توسعه در استان
قــرار گرفت و این موضوع زمینه ساز حضور در استان
شد« .مسعود خلیلی» افــزود :در حــوزه ورزش ،استان
مزیت های زیادی دارد و این مزیت ها در سوارکاری هم
خود را نشان داده است ،به عنوان مثال این امکان وجود
دارد که برای ایجاد باشگاه و پیست سوارکاری زمین در
اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و بتوان مجموعه های
استاندارد و آبرومندی را در استان ایجاد کرد ،اما یکی
از محدودیت هایی که سوارکاری در استان دارد احتیاج
مبرم به زمین با مساحت باال به منظور ایجاد باشگاه های
آموزشی برای پرش با مانع و میدان اسب سواری است.
وی بیان کرد :نبود زمین برای احداث مجموعه های اسب
سواری یکی از معضالتی است که در خیلی از استان ها
وجود دارد اما خوشبختانه در سیستان و بلوچستان از
نظر زمین این محدودیت وجود ندارد و می تواند مزیت
نسبی برای جذب سرمایه گذاران عالقه مند به این رشته

نبود زیرساخت مشکل اصلی استان

رئیس فدراسیون سوارکاری گفت :مهم این است که
ابــتــدا زیــر ساخت هــای الزم در اســتــان ایــجــاد ،سپس
باشگاه های سوارکاری در استان راه اندازی شود و در

مرحله بعد امنیت الزم برای سالمت اسب ها ایجاد شود
که در این صورت امکان ورود اسب مناسب به استان و
برگزاری کالس های آموزشی فراهم می شود ،بنابراین
باید اول زیرساخت الزم در استان ایجاد شود که بسیار
اهمیت دارد .وی ادامه داد :احداث زیرساخت ها خیلی
مهم اســت و دولــت نمی تواند در حــوزه زیرساخت ها
سرمایه گذاری کند بنابراین باید توسط بخش خصوصی
سرمایه گذاری کند و وظیفه دولت ،فدارسیون ،اداره
ورزش و جوانان و استانداری این است که از سرمایه
گذاری بخش خصوصی در این زمینه حمایت کنند تا این
موضوع در استان رفع شود .وی ادامه داد :در صورتی
که زیرساخت ها وجود نداشته باشد اگر اسبی به استان
تحویل شود ،اسب ها بعد از مدتی تلف خواهد شد و همه
چیز از بین می رود بنابراین باید ساختاری در استان
ایجاد شود که به نظر ما تنها ساختار ،بخش خصوصی
است که دلش برای این ورزش می تپد و عالقه مند به
سرمایه گذاری است و فدراسیون به این حوزه عالوه بر
کمک فنی آموزش استاندارد هم برگزار می کند حتی
اگر نیاز شد در تامین اسب برای استان هم به این قسمت
کمک خواهد کرد.

 24هزار اسب در  400باشگاه خصوصی

به گفته وی ،در کشور بیش از  400باشگاه اسب سواری
وجــود دارد که بخش خصوصی سرمایه گــذاری کرده
و دولــت هیچ نقشی نداشته اســت یا گاهی به صورت
اندک شهرداری ها یا نیروهای مسلح سرمایه گذاری
کردند و  24هزار اسب ورزشی در  400باشگاه بخش
خصوصی فعالیت دارد که ایجاد و حفظ آن با سرمایه

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

گذاری هنگفتی رو به رو بوده است .وی افزود :استان
های محدودی هستند که باشگاه مناسب یا استاندارد
ندارند که سیستان و بلوچستان هم یکی از این استان
هاست اما امیدواریم رفت و آمد های اخیر به ایجاد انگیزه
های الزم برای سرمایه گذاری یا سوق دادن سرمایه های
بیرون به استان منجر شود .وی ادامه داد :اسب قابل
حمل است اما مهم این است در استان باشگاه ایجاد
شود و زیرساخت الزم وجود داشته باشد در این صورت
با میزبانی مسابقات به خودی خود پای افراد حرفه ای
به این استان باز می شود و عالقه مندان به اسب سواری
هم در استان انگیزه پیدا می کنند ،افراد بیشتری به این
رشته جذب می شوند و رونق نیافتن هیئت در استان به
دالیل متعددی از قبیل ایجاد نشدن زیرساخت های الزم
برای سوارکاری در استان بستگی دارد.

وجود فضای الزم برای ایجاد باشگاه سوارکاری

به گفته خلیلی ،در هر منطقه سرانه حــوزه های مختلف
ورزشــی اعالم می شود اما در سوارکاری یا سرانه ای در
استان های مختلف وجود ندارد یا سرانه موجود هم سالها
قبل ایجاد شده است و این سرانه باید در ورزش استانها
تعریف شود زیرا اگر استخر خوبی نباشد هیچ شناگر خوبی
پرورش نمی یابد زیرا باید شنا کند تا پیشرفت داشته باشد
و در سوارکاری هم این قانون وجود دارد .وی میافزاید :در
کشور به دلیل نبود زمین مناسب مشکل احداث میدان اسب
سواری داریم اما در سیستان و بلوچستان این محدودیت به
چشم نمی خورد و امکان واگذاری زمین به این رشته فراهم
است و سرمایه گــذاران عالقه مند می توانند وارد استان
شوند بنابراین باید برای ورود سرمایه گــذاران به استان
همکاری و حمایت شود و از طرفی نباید خیلی ایده آل فکر
کرد که سرمایه گذاری با هزینه های هنگفت وارد استان
شود و باید ابتدا زمینه ورود آن ها را فراهم کرد .وی تصریح
می کند :انتظار می رود هیئت ها در استان فعال تر شوند و
وقتی فدراسیون یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مشخص
می کند آن فرد برای ایجاد زیرساخت ها در استان تالش
کند ،باشگاه ها سخت افزار و هیئت ها نرم افزار این ورزش
شناخته می شوند اما در استان فدراسیون و همکاران اداره
ورزش و جوانان پیگیر آن هستند .وی گفت :از نظر سازمانی
و اخالقی دستور داریم و باید وظیفه بدانیم تا در یک سال
آینده مجموعه آبرومندی برای سوارکاری در استان ایجاد
شود و اگر این کار اتفاق بیفتد حداکثر طی یک سال دیگر
می توان سوارکاری را در استان شروع کرد .ساخت و ساز و
پشتیبانی کار اداره کل ورزش و جوانان است و فدراسیون ها
می توانند پشتیبانی ورزشی انجام دهند.
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ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻧﺎوﺎب

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه و اﭘﻠﻴ¡ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ آن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب¾،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪ¾ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¡ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¡ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Êﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.

• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از ﻫﺮ »ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﺠﺎز« اﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :دو ﺳﻜﻪ ﻣﻤﺎس را ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮدارﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﻛﻪ در
اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ اﻓﻘ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺑﺎﺪ ﻜ از اﻦ دو ﺳﻜﻪ ﺑﺰرگ و دﮕﺮ
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺣﻖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن زوج دو ﺳﻜﻪ ا را ﻫﻢ ﻧﺪارﻢ .ﻌﻨ در ﻫﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ  ،ﺳﻜﻪ ا ﻛﻪ
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﻜﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :اﻦ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳ¡ﻪ ﺎ ﭘﻨﺞ ﺗ¡ﻪ ﺎﻏﺬ ﺣﻞ ﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¡ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¡ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪدﺳﺖ
ﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÊرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪوﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ¾ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ¡ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ¾ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¡ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ¾ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¡ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ورزشــکــاران هــم روز خبرنگار را
گروه ورزش
فرصتی دانستند تــا در تحریریه
«سیستان و بلوچستان» به دست اندرکاران خدا قوتی
بگویند به طــوری که طی روزهــای گذشته جمعی از
مسئوالن ورزشی و اهالی ورزش استان با حضور خود در
دفتر روزنامه ،حضورشان را دریغ نکردند .روز گذشته
هم سرپرست هیئت شطرنج به همراه قهرمان شطرنج
استان ساعاتی مهمان همراهان همیشگی خود بودند و
بــه هــم صحبتی بــا فــعــاالن ســرویــس ورزش روزنــامــه
نشستند .سرپرست هیئت شطرنج در این دیدار گفت:
توسعه ورزش در استان به تعامل زیــادی نیاز دارد و
شطرنج هم از این مهم مستثنا نیست و باید با نهادهای
مختلفیدرتعاملباشدکهروزنامهسیستانوبلوچستان
را می توان از جمله آن دانست  ،بنابراین هیئت استان و
ورزشکاران برای توسعه این رشته ،باید با این رسانه
مردمی تعامل برقرار کنند .دکتر «سودابه هاشمزهی»
افــزود :انعکاس فعالیت های ورزشــی در این روزنامه
سبب می شود عالوه بر مسئوالن و دیگر رسانهها مردم
هم با وزش استان آشنایی بیشتری پیدا کنند ،بنابراین
هیئت شطرنج باید برای شناساندن بهتر این رشته به
مردم از ظرفیت این رسانه به خوبی بهره ببرد زیرا این
ظرفیت می تواند بهترین امکان برای معرفی شطرنج
باشد .به گفته وی ،رسانه ها باید صدای کسانی باشند
که نمی توانند حرف خود را به طور علنی مطرح کنند و به
عنوان نماینده مردم باید از حقوق این افراد دفاع کنند،
روزنــامــه سیستان و بلوچستان در حــوزه ورزش هم
میتواند این نقش را در قبال برخی از هیئتها ایفا کند و
در مقابل ورزشـــکـــاران بــایــد مطالبه گــر باشند و
خواستههای خود را به طور واضح و شفاف اعالم کنند تا
بــرای محقق شدن آن اقــدام شــود .وی افــزود :هیئت
شطرنج را می توان به عنوان ثروتمند ترین هیئت استان
دانست ،چرا که این هیئت ساختمان مجزا دارد اما دیگر
هیئت ها از آن بی بهره هستند ،امکانات کافی را هم در
اختیار دارد و از طرفی اداره کل ورزش و جوانان و
فدراسیون شطرنج هم از آن حمایت می کنند که می
توان آن را ثروت هیئت شطرنج استان دانست.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﭘﻨﺞ ﺳﻜﻪ را ﻃﻮر ¾ درﻣﻴﺎن ﭼﻴﺪه اﻢ
ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ا و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و دو ﺳﻜﻪ ﻃﻼ دﮕﺮ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻦ »ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﺠﺎز«
اﻦ ﺳﻜﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻴﻨ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ.

سرپرست هیئت :روزنامه سیستان و
بلوچستان به توسعه شطرنج کمک کند

واژه ﺎﺑ
•

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

رئیس
فدراسیون
سوارکاری:
اسب قابل حمل
است اما مهم
این است در
استان باشگاه
ایجاد شود
و زیرساخت
الزم وجود
داشته باشد
در این صورت
با میزبانی
مسابقات به
خودی خود پای
افراد حرفه ای
به این استان باز
می شود
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻦﻫﻔﺘﻪ»ﻧﻮد« ﺑﺎﻧﻤﺎﺶﻠﻴﭗﻏﻢاﻧﮕﻴﺰﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع درﮔﺬﺷﺖ ٢ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﺰد ﻪ
ﺑﺎ¡ ازآﺎدﻣ ﻫﺎﻓﻮﺗﺒﺎلاﻦﺷﻬﺮﺑﻪﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در درﺎﭼﻪا ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻪ
درآنﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎﺧﺎﻧﻮادهﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎناﻦﺣﺎدﺛﻪ
ﻧﺎﮔﻮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ٢ﻧﻮﺟﻮاﻧ
ﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ اﻋﻼم
ﺮدﻧﺪﺳﻔﺮﮔﺮﺟﺴﺘﺎنازﺳﻮآﺎدﻣ اﻟﺰاﻣ ﺷﺪه
ﺑﻮدهواﮔﺮاﻦاﺟﺎزهراﺑﻪﻓﺮزﻧﺪانﺧﻮدﻧﻤ دادﻧﺪ،ﺑﺎﺪ
٥ﻣﻴﻠﻴﻮنﺗﻮﻣﺎنﭘﺮداﺧﺖﻣ ﺮدﻧﺪ!
ﻣﺤﻤﺪ،ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞاﻦآﺎدﻣ درﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﺿﺒﻂ
ﺷﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ اﻦ اﺗﻔﺎق ﮔﻔﺖ» :اردو ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﺎﻣﻼﺗﻔﺮﺤ ﺑﻮدﭼﻮنﺑﻪﺑﺎز¡ﻨﺎنﻗﻮلدادهﺑﻮدﻢ
وﺗﻤﺎمآنﻫﺎراﺛﺒﺖﻧﺎمﺮدﻢ؛ﻣﺎﮔﻔﺘﻴﻢاﮔﺮﺑﺎز¡ﻨ
ﺛﺒﺖﻧﺎمﻨﺪ،ﭘﺎﺳﭙﻮرتﺑﺪﻫﺪواﻋﻼمآﻣﺎدﮔ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪوﻟ ﻣﻨﺼﺮفﺷﻮد،ﺑﺎﺪ ٥ﻣﻴﻠﻴﻮنﺗﻮﻣﺎنﺿﺮررا
ﺑﻪﺑﺎﺷﮕﺎهﺑﺪﻫﺪ«.ﻣﺤﻤﺪاﺿﺎﻓﻪﺮد»:ﻫﻤﻪﺑﺎز¡ﻨﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻦﻪ زﺮ  ١٨ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑــﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت رﺿﺎﺖ ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺪرانﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ؛
¾روزﻗﺒﻞازﺳﻔﺮﻫﻢﺑﺎﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺟﻠﺴﻪﮔﺬاﺷﺘﻴﻢو
ﮔﻔﺘﻴﻢاردوﺗﻔﺮﺤ اﻧﺠﺎمﻣ ﺷﻮدوورزﺷ ﻧﻴﺴﺖ
وﻫﺮﻣﺸ¡ﻠ ﺑﺎﺑ ﻧﻈﻤ ﺑﺎز¡ﻨﺎناﻧﺠﺎمﺷﻮد،ﺑﺮﻋﻬﺪه
آنﻫﺎﺳﺖ.ﺗﻤﺎمﺑﺎز¡ﻨﺎنﺑﻴﻤﻪﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﺳﻴﻨﺎﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﭘﻴﮕﻴﺮاﻦﻣﻮﺿﻮعﺑﺎﺷﻨﺪ؛ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﻢﻫﻴﭻ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘ ﻧﺪاردﻪﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﻘﻪﻣﺮاﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!«
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﺑﻴﺎناﻦﻪازﺰد¾ﻧﻔﺮﻫﻤﺮاهﺑﺎز¡ﻨﺎن
ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :اﺻﻼ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻴﺰ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اردو ورزﺷــ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺻﺤﺖﻧﺪاردوﻣﺎﮔﻔﺘﻴﻢﺗﻮرﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ«.او
ﺗﺎﻴﺪﺮد¾»:ﻧﻔﺮرادرﺰدﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪدراﻦﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﺪ و ﺑﮕﻮﺪ ﻣﺎ ¾ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧ از آنﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻢ؛ﻫﺪفﻣﺎﻣﺒﺎرزهﺑﺎﻓﺴﺎددرﻓﻮﺗﺒﺎلﺰداﺳﺖ
واﻦﺣﻮاﺷ راﻣﻔﺴﺪانﻓﻮﺗﺒﺎلﺰدﺑﺮاﻣﺎﺑﻪوﺟﻮد
آوردهاﻧﺪ«.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

