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ورزش

ورزشنگور بدون متولی وحامی
توسعه ورزش در نقاط دور افتاده مورد توجه
راشکی
مسئوالن ورزش و جوانان است و در بیشتر
نشست ها از افزایش سرانه ورزشــی و تعداد فضاهای
ورزشی جدید سخن به میان می آید ،این در حالی است که
جوانان برخی از مناطق به دلیل نداشتن حتی یک سالن
ورشی گالیه دارنــد و برخی هم حتی از توپ استاندارد
برای انجام مسابقات بی بهره اند .این موضوع گاه با موارد
مطرح شده و قول های مسئوالن همخوانی ندارد چرا که
اگر طرح هایی برای توسعه فضاهای ورزشــی با سرعت
اجــرا می شــود ،چرا در مناطقی هنوز ورزشــکــاران توپ
فوتبال ندارند؟! بسیاری گمان می کنند در سیستان و
بلوچستان ،چابهار به دلیل موقعیت های خاص اقتصادی
وضعیت بهتری نسبت به دیگر نقاط استان دارد اما
ورزشکارانی در نگور ،غیر از این را بیان می کنند ،آن ها در
روزهای گذشته طی تماس هایی با گروه ورزشی روزنامه
سیستان و بلوچستان از بی توجهی متولیان ورزش استان
و شهرستان به فضاهای ورزشی این منطقه گالیه کردند.
گویا پس از نارضایتی هایی از سوی ورزشکاران دشتیاری،
این بار نوبت به ورزشکاران نگور رسید تا نارضایتی خود را
از شرایط ورزش منطقه مطرح کنند.

نبود مسئول و زمین ورزشی

یکی از ورزشکاران می گوید :مدتی است نگور به شهر
تبدیل شده اما در این مدت برای افزایش سرانه ورزشی در
آن اقدام مناسبی انجام نشده است ،می توان گفت بیش از
ده ها سال است که این منطقه در ورزش مسئولی به خود
ندیده است با این وجود حدود  100ورزشکارفعال دارد
که بر خالف همه کاستی ها فعالیت های خود را تعطیل

نکردند« .ریگی فرد» می افزاید :در این منطقه حتی یک
سالن ورزشی یا زمین ورزشی مناسب برای برگزاری رقابت
های ورزشی وجود ندارد و امسال رقابت های دهه فجر
در زمین های خاکی یا تنها سالن ورزشی شهر که متعلق
به آموزش و پرورش است برگزار شد .وی بیان می کند:
سالن ورزشی آموزش و پرورش تنها مکانی است که تیم ها
و ورزشکاران می توانند از آن بهره ببرند ،اما همین مکان
به دلیل قدمت باال و شرایط جوی منطقه دچار فرسودگی
شدید شده است و حتی در روزهای بارانی سقف سالن
چکه می کند و این موضوع تا حدی پیش می رود که گاه
استفاده از سالن غیر ممکن می شود اما باز هم تیم ها ناچار
هستند در این شرایط از تنها فضای موجود استفاده کنند.

اداره ورزش و جوانان پیگیری کند

یکی از شهروندان هم می گوید :در سال های  62تا 68
برخی از ساکنان منطقه برای ایجاد فضای ورزشی زمین
های خود را به مسئوالن تربیت بدنی وقت واگذار کردند
اما اقدامی برای ساخت و ساز انجام نشد و برخی از این
سالن ها به گفته عده ای توسط شهرداری نگور دیوار
کشی شده است و گاهی ورزشکاران از آن استفاده می
کنند ،اما بعضی زمین ها توسط اداره ورزش و جوانان
شهرستان حصار کشی شده ولی هنوز به فضای ورزشی
تبدیل نشده است« .میربلوچ زهی» بیان می کند :عالوه
بر این برخی ها معتقدند که زمین هایی توسط برخی
افراد تملک شده است که جا دارد از سوی اداره ورزش و
جوانان بررسی و پیگیری های الزم انجام و هرچه زودتر
این زمین ها به مکان ورزشی تبدیل شود .وی می افزاید:
با وجود توسعه ورزش در روستاهای اطراف چابهار هنوز

واکنش ها به رکوردزنی جهانی
دونده پا برهنه استان
یک ورزشکار:
با توجه به بی
مهری مسئوالن
ورزش و جوانان
چابهار و استان
به ورزش
نگور انتظار می
رود خیران از
ورزشکاران
این شهر حمایت
کنند ،چراکه
تیم های ورزشی
حتی امکان تهیه
لباس ،کفش،
توپ و تور را
ندارند

یک شهروند :با وجود توسعه ورزش در روستاهای اطراف چابهار هنوز نگور از داشتن مکان ورزشی مناسب محروم است

نگور از داشتن مکان ورزشــی مناسب محروم اســت و
پیگیری ورزشکاران هم به نتیجه مطلوبی نرسیده است،
گویا نه تنها مسئوالن استانی بلکه اداره ورزش و جوانان
شهرستان هم چندان تمایلی به رونق ورزش در روستاهای
شهرستان نشان نمی دهد.

نماینده ورزش نگور

یکی از ورزشکاران می گوید :با وجود شهر شدن نگور
هنوز ،اداره ورزش و جوانان ایجاد نشده است ،فقط یک
نفر به عنوان نماینده اداره ورزش و جوانان در این شهر
فعالیت می کند ،بارها برای بررسی و پیگیری مشکالت
ورزشــی به او مراجعه کرده ایم اما اعالم کرده است که
فقط نماینده افتخاری ورزش و جوانان در نگور است و
اختیاراتی ندارد که بتواند مشکالت را رفع کند« .سازنگ»
می افزاید :وضعیت ورزش نگور به گونه ای است که حتی
برای رقابت های جام فجر توپ فوتبال وجود نداشت و

برخی با هزینه های شخصی توپ و تور تهیه کردند ،در
حالی که بارها برای رفع مشکالت با رئیس اداره ورزش
و جوانان چابهار مکاتبه و تماس گرفته شد و در این مدت
چندین بار از نگور بازدید کرد و وعده هایی هم از طرف او
مطرح شد اما نتیجه ای در بر نداشت و مشکالت به قوت
خود باقی مانده است .وی بیان می کند :با توجه به بی
مهری مسئوالن ورزش و جوانان چابهار و استان به ورزش
نگور انتظار می رود خیران از ورزشکاران این شهر حمایت
کنند ،چون بسیاری از تیم های ورزشی حتی امکان تهیه
لباس ،کفش ،توپ و تور را ندارند و اگر از آنان حمایت
نشود چه بسا مورد تهدید آسیب های اجتماعی قرار گیرند
بنابراین نباید مشکل ورزشــی یک منطقه را کوچک بر
شمرد .به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،رئیس اداره
ورزش و جوانان چابهار روز گذشته که خبرنگار ما برای
پیگیری مشکالت ورزش نگور با او تماس گرفت به تماس
ها پاسخ نداد.

تکرار اولین ها در قایقرانی بانوان

دعوت قایقران چابهار به اردوی تیم ملی کانوپولو
در کمتر از یــک ســال فعالیت رشته
گروه ورزش
قایقرانی در استان بــرای دومین بار
دختر قایقران چابهاری به اردوی تیم ملی در رشته
کانوپولو دعوت شد .نایب رئیس هیئت قایقرانی استان به
خبرنگار ما گفت :پس از یک سال فعالیت قایقرانی بانوان
در استان گام های بلندی برداشته شد و در کمتر از یک
سال اولین تیم قایقرانی از استان در رقابت های کشوری
به میدان رفت که حاصل این مسابقات راهیابی متینا
ریگی دختر  12ساله چابهاری به اردوی تیم ملی در
اساللوم قایق کانو بود« .فاطمه علیداد» افزود :در هفته

های گذشته ،رقابت های کانوپولو انتخابی تیم ملی به
میزبانی استان یزد برگزار شد و تیم استان نیز برای اولین
بار به این رقابت های کشوری اعــزام و با توجه به نحوه
برگزاری مسابقات معرفی نفرات دعوت شده به اردوی
تیم ملی به بعد از بررسی بازیکنان توسط اعضای کادر
فنی موکول شد .وی بیان کرد :سرانجام پس از حدود دو
هفته بررسی اعضای کــادر فنی تیم ملی کانوپولوی
دختران نفرات برتر برای حضور در اردو دعوت شدند که
نام نیایش اسماعیلی از سیستان و بلوچستان هم در
فهرست بود ،بر این اساس این دختر قایقران چابهاری

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻧﻘﺶﯾﺎبﭼﺎرﭼﻮب

.

ﺑﺮاىﺣﺮﻓﻪاىﻫﺎوﻣﺒﺘﺪىﻫﺎ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﻴﺶازدودﻫﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖدرﺻﻨﻌﺖﺳﺮﮔﺮﻣ اﺮان،ﺑﻪﻣﻦ
ﻧﺸﺎنداده ﻪدوﮔﺮوهازاﻓﺮاد،ﺑﺎ ﻤ ﺗﻤﺮﻦ،ﺑﻪﺳﺎدﮔ ﺟﺬب
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ»ﻧﻘﺶﺎب«ﻣ ﺷﻮﻧﺪ:
ﮔﺮوهاولﻫﻤﺎنﺳﻮدو ﻮﺑﺎزﻫﺎﻣﺎﻫﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.ﭼﻮن ﺳﺮﮔﺮﻣ

ﺳﻮدو ﻮﺑﺮﭘﺎﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«ﺑﻨﺎﻧﻬﺎدهﺷﺪهاﺳﺖ،ذﻫﻦﺳﻮدو ﻮﺑﺎزﻫﺎ
ﺎﻣﻼآﻣﺎدهﺗﺤﻠﻴﻞ ﺮدنﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻣﻨﻄﻘ دﮕﺮ)ازﺟﻤﻠﻪاﻧﻮاع
ﻧﻘﺶﺎب( اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻧﻘﺶﺎب ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﻄﻖﺳﺎدهاﺑﻨﺎﺷﺪهاﺳﺖ ﻪﻣﻌﻤﻮﻻﭼﻨﺪانﻫﻢﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ
ازﺳﻮدو ﻮﻧﻴﺴﺖاﻣﺎدرﻋﻮض،ﻓﺮقﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﺑﺎﺳﻮدو ﻮاﻦ
اﺳﺖ ﻪﭘﺲازﺣﻞ ﺮدنﺷﺎن،ﻻزمﻧﻴﺴﺖﺗﻌﺪادزﺎداﻋﺪادو
ارﻗﺎمرا ﻨﺘﺮل ﻨﻴﻢﺗﺎﻣﺘﻮﺟﻪﺻﺤﻴﺢﺎﻏﻠﻂﺣﻞﺷﺪنﺳﻮدو ﻮ
ﺷــﻮﻢ.ﺗﺼﻮﺮ ﻪﭘﺲازﺣﻞﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﺑﻪدﺳــﺖﻣ آﺪ،
ﺧﻮدشﮔﻮﺎاﻦاﺳﺖ ﻪ ﺪامﻗﺴﻤﺖازﻣﻌﻤﺎﻏﻠﻂﺣﻞﺷﺪه
اﺳﺖو ﺪامﻗﺴﻤﺖآندرﺳﺖاﺳﺖ.
ﮔﺮوهدوم،آندﺳــﺘﻪازاﻓﺮادﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻪ ﻗﺒﻼدرﺣﻞ ﺮدن
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺳﻮدو ﻮﻣﻮﻓﻖﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.دراﻦﮔﺮوهازاﻓﺮاد،ﻗﻴﺎﻓﻪ

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

ﻧﻪﭼﻨﺪانﺟــﺬابﺳــﻮدو ﻮوﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﭘﻴﭽﻴــﺪها ﻪﺑﺮا
ﺣﻞﺳﻮدو ﻮﻫﺎدﺷﻮارﺗﺮﺑﻪﮔﻮشﺷــﺎنﺧﻮردهاﺳﺖ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﻪاﻦﻋﺰﺰانﺗﺼﻮر ﻨﻨﺪ»ﺣﻞ ﺮدنﺳﻮدو ﻮ ﺎرﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺨﺘ اﺳــﺖوﺑﺮاﻣﺒﺘﺪﺎنﺑﺴﻴﺎردﺷﻮاراﺳــﺖ«!اﻟﺒﺘﻪ اﻦ
ﺗﺼﻮراﺷﺘﺒﺎهاﺳﺖوﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺴﻴﺎرﺳﺎدهوﺳﺎدهﺗﻮﺳﻂﻫﺮ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻣﺒﺘﺪ،ﻗﺎﺑﻞﺣﻞﺷﺪناﺳــﺖ،اﻣﺎاﻦﮔﺮوهازاﻓﺮاد
ﺑﺎدــﺪنﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﻪﻇﺎﻫــﺮزﺒﺎﺗﺮوﻗﻮاﻧﻴــﻦواﺿﺢﺗﺮ
دارﻧﺪ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﺬبﺗﻤﺎمﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺷﻮﻧﺪ.اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﻘﺶﺎباﻣﺮوز ﻫﻢ ازﻫﻤﺎنﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻪﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
آﻏﺎزﺑﺮاورودﺑﻪﺟﻤﻊ»ﻃﺮﻓﺪارانﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻣﻨﻄﻘ «ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

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.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 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.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

مسابقات پرس سینه شرق کشور
در زابل برگزار می شود
ورزشکاران پرس سینه بدون لوازم باشگاه های استان
و شرق کشور فردا در زابل رقابت می کنند .دبیر هیئت
بدنسازی و پرورش اندام استان به خبرنگار ما گفت:
این مسابقات به مناسبت سالروز میالد حضرت فاطمه
زهرا (س) ،با عنوان یادواره سردار شهید حسینعلی
عالی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه زابل برگزار می
شود« .غفور نارویی» افــزود :تعداد شرکت کنندگان
در رقابت های بدن سازی و پرورش اندام پس از ثبت
نام و وزن کشی مشخص می شود بنابراین نمی توان
گفت چند نفر در این دوره رقابت می کنند اما با توجه
به استقبال از رقابت های گذشته ،پیش بینی می شود
به این مسابقات هم توجه شود.

اســتــان مــی تــوان بــا برنامه
ریـــــزی مــنــاســب و جــذب
سرمایه گذار این منطقه را به
نقطه عطف قــایــقــرانــی در
کشور و محلی دایمی برای
برگزاری اردو های تیم های
ملی تبدیل کرد که در این
صــــورت ب ــه تــوســعــه رشــتــه
قایقرانی استان هم سرعت
بخشیده می شود.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺑﻬﺎﻧﻪورودﺑﻪﺟﻤﻊ»ﻃﺮﻓﺪارانﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ¡ﻣﻨﻄﻘ«

پس از متینا ریگی دومین بانوی دعوت شده استان به
اردوی تیم های ملی قایقرانی در تاریخ ورزش استان لقب
گرفت .وی افزود :هر چند قایقرانی پس از مدتی وقفه در
استان دوبــاره جان گرفت اما در این یک سال دختران
قایقران نوجوان و جــوان چابهار نشان داده اند دارای
استعداد و توانایی زیــادی بــرای حضور در رقابت های
بزرگ هستند و درخشش متینا ریگی و نیایش اسماعیلی
را می توان گواهی بر این ادعا دانست .وی گفت :قایقرانی
هم مانند دیگر رشته هــای ورزشــی به حمایت مالی و
معنوی نیاز دارد و با توجه به شکوفایی این استعدادها در

فضای مجازی پس از ژیمناستیک
گروه ورزش
این بار فیلم رکوردزنی جهانی دانش
آموز دونده چابهار با پای برهنه در مسافت  60متر را
منتشر کرد که واکنش فدراسیون دو و میدانی را به
همراه داشــت .رئیس هیئت دو و میدانی استان به
خبرنگار ما گفت :در فضای مجازی ،فیلمی منتشر شد
که دانــش آمــوز کــاس نهم چابهاری به نــام محمود
شجاعی فرد مسافت  60متری حیاط مدرسه را در مدت
زمانی نزدیک به هفت ثانیه دوید ،در حالی که رکورد
جهانی این ماده با مدت زمان  6/39ثانیه به موریس
گرین دونــده آمریکایی و طالل منصور قطری با زمان
 6/51ثانیه تعلق دارد« .ایــرج رستم زهی» افــزود :او
مسافت حیاط خیس مدرسه را بــدون کفش و با پای
برهنه در این مدت زمان دویده است اما  60متری بودن
مسافت ابهامی است که در بررسی ها مشخص می شود،
به همین منظور گروهی برای شناسایی این دانش آموز به
چابهار اعزام شده است .وی بیان کرد :پس از انتشار این
فیلم ،فدراسیون دو و میدانی هم واکنش نشان داده و
خواسته است این دانش آموز شناسایی و معرفی شود ،در
صورت مشخص شدن توانایی این دونــده ،طبق اعالم
فدراسیون ،شجاعی فر به همراه کاروان دوندگان ایران
سال آینده به رقابت های آسیایی هنگ کنگ اعزام می
شود .وی افزود :گروه استعدادیابی اعزامی به چابهار به
دنبال شناسایی این ورزشکار است ،تست هایی از او
گرفته می شود و اگر موارد مطرح شده صحت داشته
باشد اقدامات الزم برای پرورشش انجام می شود ،با
توجه به برگزاری رقابت های دو و میدانی استان شجاعی
فر ،فردا در این مسابقات شرکت می کند.

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