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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دانشجویانتربیتبدنی
چشم انتظار نگاه تازه
شیرازی
تربیت بدنی و علوم ورزشــی سال هاست که
آکادمیک شده و اگر چه نگاه آکادمی به آن
هنوز در ورزش ایــران کم رنــگ و در استان
خیلی کم رنگ تر است اما مگر می شود از
اهمیت تحصیالت تربیت بدنی غافل شد؟
مگر می شود دانشجویانی را که به خاطر عشق
به این رشته و استوار نگه داشتن علم تربیت
بدنی سال ها ،کالس های عملی و تئوری را
با اشتیاق گذرانده اند و می گذرانند نادیده
گرفت .راستش درد دارد دیدن دانشجویان
مستعدی که می توانند با علم و عمل شان
ورزش را بسازند ولی به جای آن یا جویای
کــارنــد یــا در بخش هــای خصوصی کــه هیچ
ارتباطی با ورزش ندارد کاری کوچک و غیر
تخصصی انجام می دهند.
اص ـ ً
ا انگار کمبود معلم ورزش در مــدارس
ایران آن قدر به چشم نمی آید که بخواهند این
 23هزار نفر را جبران کنند .انگار علم و قدرت
ورزش هنوز آن طور که باید بــرای مسئوالن
شناخته شده نیست .انگار درد ورزش تمام
شدنی نیست.
ولــی تلخ نباشیم ،از عشق به تربیت بدنی
بگوییم و از ساعت هایی بنویسیم که پای
کــاس علم ورزش گذشت و خــاطــراتــی که
دانشجویان تربیت بدنی پــای کــاس های
علمی و عملی جا گذاشتند و این روزهــا در
جست و جوی آینده ای هستند که با رشته

تحصیلی شان گره بخورد .این بار ،در روزهای
آغازین هفته تربیت بدنی سال  97سراغ با
سابقه ترین مدیر گروه یکی از دانشگاه های
استان رفتیم تا با او که سال هاست با دغدغه
های دانشجویان تربیت بدنی آشناست ،گفت
و گو کنیم.
 19ســال اســت که نــام «مهدی اعظمی» را
به عنوان مدیر گروه مورد اقبال دانشجویان
تربیت بدنی شنیده ایم.
او از وضعیت کلی ثبت نام دانشجویان در این
رشته راضی است و می گوید :دانشگاه آزاد
اسالمی بجنورد و دانشکده سما نزدیک به
 50رشته تحصیلی دارنــد و امسال ثبت نام
کنندگان در رشته تربیت بدنی بیش از 10
درصد ثبت نامی های دانشگاه هستند و این
باعث خوشحالی ماست که عشق به این رشته
پا برجاست.
مهدی اعظمی بیان می کند :تربیت بدنی
یکی از رشته های با شهریه باال در دانشگاه
اســت که امسال خوشبختانه در دانشکده
سما  50آقــا و  20خانم حضور دارنــد و در
مقطع کارشناسی پیوسته  15خانم و  5آقا
و در کارشناسی ناپیوسته  20آقا و  15خانم
ثبت نامی داشتیم و حــدود  10نفر هم در
صف ثبت نام هستند که قطعی نشده اند .وی
ادامه می دهد :در مقطع کارشناسی ارشد و
دکترا البته  100نفر ثبت نام کرده اند و 9
هیئت علمی و  30استاد مدعو در دانشگاه
فعالیت می کنند.

دانشجویان
تربیت بدنی
اگر عالقه و
استعداد و
البته تالش
داشته باشند
موقعیت
شغلی شان
بهتر است

تجلیل از برترین های بسکتبال
همایش تجلیل از برترین هــای بسکتبال با حضور
مسئوالن استانی و  800نفر از اعضای خانواده
بسکتبال در بجنورد برگزار شد.رئیس هیئت بسکتبال
استان که از مدت ها قبل برای این همایش برنامه ریزی
کرده بود گفت :امسال نمی خواستیم اوقات فراغت را
بدون برنامه خاصی به پایان برسانیم و به همین خاطر
جشنواره اوقات فراغت دختران و پسران بسکتبالی را
برای دومین سال پیاپی برگزار کردیم.غفوریان افزود:
تشویق بچه ها و ایجاد انگیزه برای اعضای خانواده

بسکتبال از مهم ترین هدف های ما در این رقابت ها
بود.وی بیان کرد :برای ما مهم بود که انگیزه رقابت
و تمرین ایجاد شود و در این جشنواره عالوه بر بچه
های فعال در اوقات فراغت از قهرمان لیگ استان ،تیم
اخالق مسابقات ،داوران ،مربیان ،قهرمانان کشوری
در رده های سنی جوانان و نونهاالن دختر و نونهاالن
پسر تجلیل و قدردانی شد.وی اظهارکرد :برای ما سال
 97سال خوبی بود؛ سه تیم به رقابت های کشوری
اعزام کردیم و سه نتیجه گرفتیم ،به خصوص در بخش

دعوت به همکاری

.

برایسودوکوبازانحرفهای

محمدمهدی رنجبر

بهآندستهازسودوکوبازانحرفهایکهتاکنونبرایما زمان
حلسودوکوهایشانراارسالکردهاند،پیامکیارسالکردیم
و از این عزیزان دعوت کردیم که مطالب آموزشیشان را برای
ما ارسال کنند .البته برخی از این سودوکوبازان پیامکهای

یاب مارپیچ
نقش ِ
یکشنبهها و چهارشنبهها

ﺳﺎده

همایش استعدادیابی تنیس
همایش استعدادیابی تنیس خراسان شمالی برگزار شد.نایب رئیس هیئت تنیس استان گفت :به مناسبت هفته
تربیت بدنی همایش تنیس استان با رویکرد استعدادیابی رده سنی پایه در زمین های تنیس شهربازی بجنورد برگزار
شد.زهره اسدی افزود :این مسابقات با همکاری معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش بجنورد ،بین دانش
آموزان دختر و پسر بجنوردی ،برای آشنایی با تنیس و کشف استعدادها ،مطابق با تقویم آموزشی هیئت برگزار شد.

افتتاح زمین چمن شماره یک تختی
چمن مصنوعی زمین شماره یک ورزشگاه تختی بجنورد افتتاح شد.قاسم زاده ،دبیر هیئت فوتبال استان به خبرنگار ما
گفت :این افتتاحیه با برگزاری بازی دوستانه پیش کسوتان استان گلستان و خراسان شمالی انجام شد.

وی که  19سال مدیر گروه رشته تربیت بدنی
است ،یادآور می شود :جذب دانشجو ،نظم و
انضباط در گروه تربیت بدنی و تعامل با استاد
و دانشجو از کارهایی است که انجام آن برای
من بسیار مهم است.
وی تصریح می کند :دانشجویان تربیت بدنی
اگــر عالقه و استعداد و البته تــاش داشته
باشند موقعیت شغلی شان بهتر است زیرا در
بدترین حالت اگر نتوانند شغل مورد عالقه
شان را پیدا کنند یا به دست بیاورند می
توانند باشگاه داری یا به عنوان
مربی در باشگاه هــا فعالیت
کنند.
وی یــــادآور مــی شـــود :وزیــر
آمــوزش و پــرورش در آخرین
مصاحبه اش گفته اســت که
 23هزار معلم ورزش کمبود
داریـــــم ک ــه امـــیـــدوارم
زودتر این جذب انجام
ش ــود تــا ای ــن اتــفــاق
خوب دانشجویان و
دانــش آموختگان
تــربــیــت بــدنــی را

بانوان عملکرد فوق العاده ای داشتیم.وی یادآور شد:
از داورانی که در رقابت های کشوری امسال قضاوت
کردند نیز تجلیل شد.وی با اشاره به برنامه های پیش
روی هیئت بسکتبال بیان کرد :نیمه دوم سال کالس
های ارتقای داوری و مربیگری را برگزار می کنیم چون
بسکتبال استان نیاز به ارتقا و آموزش دارد و مربیان و
داوران ما بیشتر درجه سه هستند که باید روی آن ها
کار شود.وی ادامه داد :آذرماه کالس ارتقای مربیگری
درجه سه به دو را در بخش بانوان داریــم و برگزاری
کالس های ارتقا به طور کلی پروسه سختی دارد و می
خواهیم میزبان خوبی باشیم تا بتوانیم بقیه کالس ها
را هم برگزار کنیم.وی اظهار کرد :لیگ و مسابقات

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته
پیامکهایتلفنهمراهتانراکنترلکنید

رویدادهای ورزشی

تبلیغاتیشان را مسدود کردهاند بنابراین نتوانستند پیامک
ما را از شماره  ۳۰۰۰۷۲۲۵۲دریافت کنند .به هر صورت،
اگر شما هم از سودوکوبازانی هستید که تمایل دارید مطالب
آموزشــیتان را به صورت متن ،عکس و فیلم برای ما ارســال
کنید،درپیامکجداگانهایاینمطلبرایادآوریکنیدتاروال
ارسالرابهطریقدیگریبرایشماتوضیحبدهیم.
تا االن دو فیلم کوتاه آموزشی در وبســایت1sargarmi.ir
قرارگرفته کهبرایآموزشعالقهمندانبهسودوکوتهیهشده
است.یکیازاینفیلمهاشاملحلکاملیکنمونهسودوکوبا
درجه«بسیارساده»استوفیلمکوتاهدومهمبرخیترفندهارا
درحلیکنمونهسودوکوی«بسیارسخت»برایشماتوضیح
میدهد.
برای مشاهده این فیلمها پس از وارد شدن به وبسایت ،وارد

دلگرم تر کند.وی ادامه می دهد :طی سال
هایی که در ایــن دانشگاه بــودم  60درصد
آقــایــان و  40درصــد خانم هــا از ایــن رشته
استقبال کرده اند که بزرگ ترین دغدغه شان
آینده شغلی است و برگزار نشدن استخدامی
هــا نــگــران شــان مــی کند ولــی بــه ایــن رشته
اشتیاق دارنــد و این را می تــوان در کارهای
شان متوجه شد.
اعظمی تصریح می کند :امکانات دانشگاه با
داشتن  4سالن مجزا و تخصصی خوب است
و امسال تجهیزات بعضی از رشته ها را به روز
کردیم ولی نمی توان از این دغدغه گذشت که
نبود منابع مالی گریبان همه از جمله دانشگاه
ها را گرفته است و در برگزاری بعضی از برنامه
ها محدود تر می شــویــم.وی بیان می کند:
خوشبختانه از بهمن سال  96اسم این رشته
به علوم ورزشی تغییر کرد و کاربردی تر شد و
درس هایی مانند پیالتس ،تی آر ایکس و نحوه
کوچ و مربیگری هم به دروس اضافه شد که خود
نگرشی خوب در این رشته است.وی یادآور می
شود :تربیت بدنی جدا از تالش ،عالقه هم می
خواهد و امیدوارم نگاه مسئوالن به آینده این
رشته جدی تر و دلگرم کننده تر شود.

نونهاالن ،مینی بسکتبال ،نوجوانان و جوانان را در
دو بخش دختران و پسران برگزار می کنیم و امسال
هدف را بر رده سنی پایه گذاشته ایم تا بتوانیم آینده
این رشته را قوی تر بنا کنیم.

پیش کسوتان در زمین بدمینتون
دومین مرحله رنکینگ بدمینتون پیش کسوتان به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.رئیس هیئت بدمینتون
استان گفت :این رقابت ها با استقبال خوب ورزشکاران برگزار شد.وثوق افزود :این مسابقات در رده های سنی
 35تا  45سال و باالی  45سال برگزار شد که در رده سنی  35تا  45سال در بخش انفرادی ،علی رستمیان و
محسن وحیدی مقام های اول و دوم را به دست آوردند و احمد محجوب و میثم حسین نیا به طور مشترک سوم
شدند.وی بیان کرد :در بخش دو نفره این رده سنی محسن وحیدی و ناصر براتی اول و مهدی سالمی و مجتبی
بهمدی دوم شدند و مرتضی عزیزی و علی رستمیان نیز در جایگاه سوم ایستادند.وی اظهار کرد :در رده سنی
باالی  45سال نیز در بخش انفرادی محمد رحمانی و محمد رضا صادقی اول و دوم شدند و الیاس ابراهیمی
سوم شد و در بخش دو نفره نیز محمد رحمانی و الیاس ابراهیمی اول شدند ،علیرضا خزایی و حسین خالقی
مقام دوم را کسب کردند و محمدرضا صادقی و محسن میرزایی نیز در جایگاه سوم ایستادند.

خبر ورزشی

رقابت های هفته پارالمپیک

به مناسبت هفته پارالمپیک رقابت هایی در رشته های مختلف برگزار شد.دبیر هیئت ورزش های
جانبازان و معلوالن استان گفت :این رقابت ها به صورت استانی برگزار شد و در رشته های بسکتبال با
ویلچر و والیبال نشسته نیز از ورزشکاران استان های همجوار دعوت کردیم تا شور و سطح مسابقات را باال
ببریم«.بابک فیروزه» افزود :امسال برخالف سال های گذشته که پارالمپیک فقط توسط کمیته پارالمپیک
و هیئت جانبازان و معلوالن اجرا می شد مقرر شده سازمان بهزیستی و آموزش استثنایی هم در کنار ما
باشند تا با کمک آن ها بتوانیم کاری منسجم و تیمی انجام دهیم.وی بیان کرد :این مسابقات طی دو روز و
در روز اول در  3رشته برگزار شد ،ورزش های همگانی از سه ماده ویلچررانی ،دارت و پرس سینه تشکیل
شد ،مسابقات فوتبال دستی به صورت تیمی و تنیس روی میز به صورت انفرادی برگزار شد و رقابت های
رشته های فوتسال ،بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته هم در روز دوم انجام شد.وی یادآور شد :حدود
 200ورزشکار که به صورت حرفه ای در استان فعالیت دارند در این مسابقات حضور داشتند که از
شهرهای بجنورد ،شیروان ،اسفراین ،گرمه و فاروج و مهمانانی از آزادشهر ،گنبد و مشهد با یکدیگر رقابت
کردند.وی خاطرنشان کرد :برای مدارس استثنایی هم روز گذشته مسابقاتی را در چهار رشته دارت،
فوتبال ،تنیس روی میز و مچ اندازی برگزاری کردیم و در روز دوشنبه مراسم بزرگداشت هفته پارالمپیک را
با حضور مسئوالن در برنامه داریم تا از ورزشکاران برتر تقدیر شود.

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

بخش «توصیههــای مربیان» شــوید.
همچنین اگر دســتگاه تلفن همراه یا
تبلتتانمجهزبهبرنامه«بارکدخوان»
باشــد میتوانید با اســکن کردن این
نشــانه ،مســتقیما بــه صفحــه دانلود
فیلمهایآموزشیبرسید.
اگــر در حــل هریــک از ســرگرمیهای دیگر منطقــی (مثل
انواع نقشیابها) هم تبحر دارید ،از شــما دعوت میکنیم تا
تجربیاتتــان را برای یادگیری دیگران منتشــر کنید .بخش
ســرگرمی روزنامه خراسان حامی مربیان اســت و آنها را در
همینستونمعرفیخواهدکرد.
موفق و پیروز باشید

پاسخ
مسابقههای
قبل

و حرفهای

قانون:دراینمارپیچیکتصویرپنهانشدهاست!برایکشفآنباید«یکخطشکستهمارپیچ»پیداکنیدکهازورودیمارپیچواردشودوازخروجیآنبیرونبرود.اینخطبایدبدون
«شاخه»و«دوراهی»باشد.وقتیمسیرصحیحپیداشد،هرخالرنگیکهدرمسیرباشدبهشمامیگویدکهادامهمسیرراتاخالبعدیباچهرنگیپُررنگکنیدتاتصویرآشکارشود.
پیشنهادمیشودکه:درهردوراهی،مسیرهایانحرافیبنبستراباخطوطکمرنگمشخصکنیدتابهاشتباهنیفتید.بهخالهایرنگیدرمسیرهایبنبستبیاعتناباشید.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع۳در ۳هیچرقمیتکرارینباشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
تمامارقام
سطرهاییک
سودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 81رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.

40

دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

30

دﻗﻴﻘﻪ

حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:1۲:۲۰

برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراین
معما رادرمتنپیامکتان
نامببرید.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

50

دﻗﻴﻘﻪ

