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ورزش
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویای استخر
در راز و جرگالن
شیرازی
محرومیت راز و جرگالنی ها از فضای ورزشی
داستان دنباله داری است که بارها روزنامه
خراسان شمالی روایــت کــرده اســت؛ به طور
مثال تاکنون بارها از برگزاری گورش و فوتبال
و والیبال در زیر تیغ آفتاب و سوز سرما به دلیل
محرومیت جرگالنی ها ازسقف ورزشی نوشته
ایم.
این بار سراغ ورزش محبوب ،مهیج و مفرح
شنا در شهرستانی که اص ً
ال استخر ندارد می
رویم .جرقه شنا و یادگیری آن در این منطقه
در رودخانه ها زده می شود و کودکان با لذتی
وصف ناپذیر در آب و گل و الی رودخانه که
جــای استخر را بــرای شــان پر کــرده شنا می
کنند.
البته نداشتن استخر قصه تکراری بسیاری از
شهرستان هاست ،شهرستان هایی که اهالی
آن ها مجبورند به سایر شهرستان ها بروند تا
بتوانند از استخر استفاده کنند ،دیگر بگذریم
از استخر کوثر در بجنورد که به عالقه مندان به
شنا هم وفا نکرده و مدام در دست تعمیر است.
ولی غصه ما این بار مربوط به راز و جرگالن

است که امسال با شــروع فصل گرما و ُبخل
و حــســادت آســمــان ،عــاقــه مــنــدان بــه شنا،
رودخانه ها یا همان استخرهای طبیعی را
هم از دست داده اند و دیگر رودخانه ها هم
نمیتوانند باری از دوش مسئوالن بردارند و
جور کم توجهی آن ها را بکشند.
در این باره یکی از جوانان جرگالن می گوید:
با رشــد جمعیت در بخش محروم جرگالن
نیاز به فضاهای ورزشــی که ایــن منطقه در
محرومیت از آن رکـــورددار اســت ،احساس
میشود.
داوری تصریح می کند :جرگالنی ها معمو ًال
شنا را در رودخانه ها یاد می گیرند و با آن
که آب های جاری و رودخانه ها اماکن خطر
آفرینی هستند عالقه مندان به رشته شنا به
علت نبود حتی یک استخر در منطقه چاره ای
جز شنا در رودخانه ندارند که متاسفانه امسال
رودخانه ها خشک یا خیلی کم آب شده اند.
وی ادامه می دهد :با توجه به این که رودخانه
ها کم آب یا خشک شده اند ،عده ای از جوانان
به استخرهای مرکز استان می روند که زمان
بر و هزینه بر است.یکی دیگر از اهالی می
گوید :احداث استخر با توجه به تعداد جوانان

احداث استخر
با توجه به
تعداد جوانان
منطقه امری
ضروری
است که می
تواند در بروز
استعدادهای
بالقوه و پر
کردن اوقات
فراغت آن ها
موثر باشد

رویدادهای ورزشی

مسابقات آدینه تنیس
رقابت های آدینه تنیس با برگزاری مسابقات آزاد مردان ادامه پیدا کرد.نایب رئیس هیئت تنیس استان به خبرنگار ما
گفت :این رقابت ها با حضور  31تنیسور برگزار و در پایان مهدی شفاعتی قهرمان این هفته شد.زهره اسدی افزود:
ناصر براتی در این دوره نایب قهرمان شد و رضا رایگان و مهدی علی آبادی به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

رقابت فوتبالیست ها
شیرازی  -رقابت های لیگ فوتبال در رده های سنی مختلف برگزار شد.دبیر هیئت فوتبال استان به خبرنگار
ما گفت :این رقابت ها در رده های سنی نونهاالن ،جوانان و بزرگ ساالن برگزار شد.قاسم زاده افزود :در هفته
چهارم رده سنی نونهاالن تیم سرخ پوشان دو بر یک از سد تیم ماهان گذشت ،تیم پیام نساجی اترک  6بر صفر
تیم قرمز پوشان را از سد راه برداشت ،تیم استقالل  4بر دو تیم پدیده ماهان را شکست داد و تیم شاهین دو بر
صفر تیم اتحاد را برد.وی بیان کرد :در هفته سوم رده سنی جوانان نیز تیم های پدیده ماهان و ماهان با نتیجه دو
بر دو به تساوی رسیدند و تیم های نساجی اترک و استقالل به تساوی یک بر یک رضایت دادند.وی تصریح کرد:
در هفته هفتم رده سنی بزرگ ساالن تیم شاهین بجنورد  5بر صفر نصر جاجرم را شکست داد و تیم استقالل دو
بر صفر نگین پارت را از پیش رو برداشت.وی یادآور شد :تیم پیشگامان شیروان  4بر صفر تیم استقالل اسفراین
را شکست داد و تیم سرخ پوشان یک بر صفر تیم عقاب آشخانه را برد.

مسابقه دارت برای آزادگان

منطقه امری ضروری است و می تواند در بروز
استعدادهای بالقوه و پر کردن اوقات فراغت
آن ها موثر باشد.
محمدی تصریح می کند :تشویق و آموزش شنا
به ویژه برای رده سنی کودکان و نوجوانان از
اهمیت باالیی برخوردار است و اکنون شرایط
و زمینه این مقوله به سبب نبود استخر فراهم

نیست.در ایــن بــاره وحید آتشکده ،رئیس
اداره ورزش و جوانان راز و جرگالن با اشاره
به ظرفیت بسیار خوب ورزشــی شهرستان و
مستعد بــودن جوانان این منطقه اظهار می
کند :برای احداث استخر شنا در روستای بک
پوالد راز و جرگالن بخش خصوصی ورود کرده
و در شرف دریافت مجوزهای الزم است.

دوبل پینگ پنگ بازان

صعود کوهنوردان

رقابت بانوان پومسه کار

یک دوره مسابقه تنیس روی میز به صورت کوربیلون (تیمی دو نفره)
در سالن اختصاصی مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار
شد.مسئول برگزاری این مسابقات به خبرنگار ما گفت :این رقابت
ها با شرکت  12تیم از شهرستان های بجنورد ،شیروان ،اسفراین،
جاجرم ،ســبــزوار ،تربت جــام و تربت حیدریه به مناسبت سالروز
بازگشت آزادگــان به میهن اسالمی برگزار شد.سید محمد سیدی
افزود :در پایان این مسابقات ،تیم هیئت تنیس روی میز بجنورد با
ترکیب رامین خاکشور و حسین مغنی زاده مقام اول را به دست آورد
و تیم تربت جام با ترکیب حامد خدایاری و پدرام مینایی مقام دوم و
تیم سبزوار با ترکیب مهدی ارغیانی و عادل زعفرانیه مقام سوم را از
آن خود کرد.وی بیان کرد :ایرج نکویی سرپرستی فنی این دوره از
مسابقات را برعهده داشت.

کوهنوردان به قله های مختلف صعود کردند.
مسئول روابط عمومی هیئت کوهنوردی استان به خبرنگار ما گفت:
 ۴۰کوهنورد باشگاه برج اسفراین به سرپرستی قاضی راهی اخلمد
چناران شدند .در این برنامه سهرابی به عنوان عقب دار گــروه را
همراهی کرد.
فریبا رضایی افزود :همچنین اعضای باشگاه کوهنوردی جالل الدین
به علم کوه از دو مسیر گرده آلمان ها و سیاه سنگ ها صعود کردند.
وی بیان کرد :در این برنامه که کوهنوردی و سنگ نوردی سنگینی
بود  17کوهنورد شرکت کردند که سه کوهنورد از مسیر گرده و 14
کوهنورد از مسیر سیاه سنگ ها راهی این قله شدند.
وی اظهارکرد :علی علیپور و حمید علیباشی سرپرستی این دو برنامه
را بر عهده داشتند.

بانوان پومسه کار استان با یکدیگر رقابت کردند.
مسئول روابط عمومی هیئت تکواندوی استان به خبرنگار ما گفت:
لیگ پومسه بانوان استان در سالن شهید قنوتی بجنورد به پایان رسید
که رزمی کاران در رده های مختلف سنی و رنگ کمربند های شان با
یکدیگر رقابت کردند.
فاطمه محمدی افــزود :زهرا میالنلویی،آتنا وظیفه دوســت ،ملیکا
مرادی ،بهناز شیرپنجه ،عصمت رضایی ،اسما رحمانی ،پرنیان کالته
عربی ،مهشید میالنلویی ،صبا توحیدی ،آرزو موذنی ،زهرا رحمانی،
تهمینه توزی ،نرگس اسکندریان و فاطمه زنبیل باف ،مقام اول رده
های مختلف بخش انفرادی را به دست آوردند.
وی بیان کرد :در بخش تیمی تیم های مجتمع صنعتی ،آذرخش  2و
آذرخش  4مقام اول رده های سنی مختلف را به دست آوردند.

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

قانون :پاسخهاراحرفبهحرفدرجهتفلشبنویسید
(نوشتن را از خودِ خانه فلشدار آغاز کنید) .در آغاز هر سوال
گفتهشدهكهپاسخشچندحرفدارد.

واژگان کمتر اما
پرهیزازپرسش
هرز(ناخواسته)
در ایــن جــدول،
مــایــهافــزایــش
بــار آموزشی آن
شـــــدهاســــت.
برخی سوالها،
ازمطالبروزنامه
خراسانروزهای
قــبــلطــراحــی
شدهاست.

متوسط

فــرق ایــن مارپیچ با دیگر
نمونههایمشابهایناست
که در آن یک تصویر پنهان
شده است.
بــرای کشف تصویر« ،یک
خــط شکسته مــارپــیــچ»
بیابید که از ورودی مارپیچ
وارد شــود و از خروجی
مارپیچ بیرون برود.
این خط باید بدون «شاخه»
و «دوراهی» باشد.
وقتی مسیر صحیح پیدا
شد آن را پررنگ کنید تا
تصویر را ببینید.
پــیــشــنــهــاد م ــی شـــود در
هر دوراهـــی ،مسیرهای
انــحــرافــی بــن بست را با
خطوط کم رنگ مشخص
کنید تا به اشتباه نیفتید.

قانون:

ارقام 1تا 9راطوری
درخانههایخالی
بنویسیدکه
درهرسطر،
درهرستون
ودرهرمربع3در3
هیچرقمی
تکرارینباشد.

هر روز

شیرازی -این روزها خبرهای زیادی از صعود کوهنوردان به دماوند می خوانیم.صعودها در رده های سنی
مختلف انجام می شود و در این میان شنیدن خبر صعود پیش کسوتان که موی شان را در طبیعت سفید کرده
اند تو را به وجد می آورد.یکی از آن هایی که مدت هاست برای این صعود تمرین و تالش می کند و ذوق رفتن
به دماوند را از مدت ها قبل داشت و باالخره به رویای دماوند رسید «علی اصغر سعادتمند» است.
مردی با روحیه ورزشی و انرژی مثبت که به همراه تیمی جوان تر از خود راهی دماوند شد و بعد از انجام
صعودی موفق به بجنورد برگشت تا پیام حضورش را به هم سن و ساالنش بدهد.
او معتقد است که در هر سنی می توان با تالش و امید به رویاهای دور خود رسید و صعود به دماوند برای او لذت
شیرین خواستن و توانستن بود.او که با حال خوب رفت و با همان حال خوب هم برگشت گفت :کوهنوردی
سن و سال نمی شناسد و فقط باید بدن و ذهن را برای تالش و تمرین آماده کرد.
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زمان
پیشنهادی

سودوکو

صعود پیش کسوت موسفید

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبهها و چهارشنبهها

دقیقه

یک عکس  -یک واقعیت

جدول ویژه خراسان

یاب مارپیچ
نقش ِ

35

میم پرور  -مسابقه دارت ویژه آزادگان در فاروج به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن برگزار شد.رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران فاروج به خبرنگار ما گفت :در این مسابقه  80نفر از آزادگان ،همسران و فرزندان
آن ها شرکت کردند«.موسی درگاهی» افزود :در پایان مسابقه به نفرات اول تا سوم هر گروه در سه رده آزادگان،
همسران و فرزندان آن ها به رسم یادبود هدایای نفیسی اهدا شد.وی اظهار کرد :این برنامه با مشارکت اداره
ورزش و جوانان این شهرستان اجرا شد.وی یادآور شد :ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین آزادگان و خانواده
های آنان یکی از اهداف اجرای این گونه برنامه هاست.

زمان
پیشنهادی

50

دقیقه

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

بسیار سخت

30

دقیقه

متوسط

10

دقیقه

بسیار ساده

7(-1حرفی) خوردن غذای مانده نهتنها کیفیت
بهداشتیوارزشغذاییپایینیداردبلکهممکناست
باعث........شود.
6(-2حرفی)ماهیتن،ماهیقزلآالو.......منابع
خوبچربیامگا3استکهاهمیتحیاتیبرایرشد
وتکاملمغزوکارکردشناختیکودکدارد.
3(-3حرفی) دستکاری در تاریخ زایمان ،میزان
بستری نــوزادان در  NICUو حتی احتمال ........
نوزادانراافزایشمیدهد.
۴(-۴حرفی)مشاهدهشدهکه........مکررباعثاز
بینرفتناسترس،نگرانیوافسردگیشدهاست.
6(-5حرفی)خلیجوایالتیدرآمریکا
5(-6حرفی)کتابمقدسیهودیان
5(-7حرفی)اذیتکردن
3(-8حرفی) مشکالت هورمونی ،عمل جراحی،
تصادفات،بیهوشی.......،واضطرابمیتواندسبب
ریزشمویاطاسیسرشود.
3(-9حرفی)ابتدا
3(-10حــرفــی)  10درصد زنان تا پایان بــارداری
با مشکل ویار مواجهاند که معموال از هفته  ......تا
شانزدهمبارداریایجادمیشود.
3(-11حرفی)قدم

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

ساده

5(-12حرفی)قارهسبز
2(-13حــرفــی) بعد از پخت ،غــذا نباید بیش از
 .......ساعت بیرون از یخچال بماند زیرا نگهداری
طوالنیمدت غذا در خارج از یخچال ،روی اجاق یا
سرسفره ،فرصتی را برای رشد میکروارگانیسمها
فراهممیکند.
5(-1۴حرفی)معادلاستاندربرخیکشورها
5(-15حرفی) انواع توت مثل توت فرنگی سر شار
ازآنتی اکسیدان هاست .آنتی اکسیدان ها قدرت
شناختیوتواناییفکرکردنرادرکودکانافزایشمی
دهد.ویتامین Cموجوددرتوتها همسیستم.......
بدنرابهبودمیبخشد.
5(-16حرفی) امــروزه کاشت مو از موی طبیعی
خود فرد امکان پذیر است که پس از کاشت ،موها
 .........میشود.
3(-17حرفی)خوب
۴(-18حرفی)لغتوکلمه
5(-19حرفی)کاشتمویمصنوعیمیتواندسبب
......وبیماریهایپوستیشود.
6(-20حرفی)پولیدراداراتبرایخرجمتداول
6(-21حرفی)یکهزارممیلیمتر
6(-22حرفی)خودداریکردن

رخ سفید به d6می رود.اگر فیل سیاه به f5برود ،وزیر سفید
پاسخ ها به g3میرودتاسیاهماتشود.اگرفیلسیاهبه f6برود،وزیر
سفیداینفیلرامیزندتاسیاهماتشود.اگرفیلسیاهبهe6
یا a6برود،وزیرسفیدبه e6میرودتاسیاهماتشود.اگرفیل
سیاههرحرکتدیگریانجامدهد،اسبسفیدبه d3میرودتاسیاهماتشود.

