سه شنبه  ۲۶شهریور  ۱۷ 139۸محرم  14۴۱شماره ۳۰۹۱

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

این جا ورزش ...

خبر ویژه

لیگ فوتبال نونهاالن

ورزش و یادگیری
اگــرچــه مغز انــســان بالغ فقط دو درصــد
از وزن بــدن او را تشکیل مـیدهــد ،ولی
به تنهایی 25درصــد از انــرژی جسمانی
را مصرف میکند .ان ــرژی مصرفی مغز
از طریق خــون پر از اکسیژن و اکسیژن
مصرفی از طریق ششها تأمین میشود.
ورزش تنها منبع اصلی تامین اکسیژن
مازاد شش هاست.
متأسفانه اغلب آن هایی که برای پرورش
نــیــروی بــدنــی خ ــود ت ــاش مــی کنند از
پرداختن به قدرت فکر غافل اند و بیشتر
افراد مستعد و پرتالش که مدام به مطالعه
و کار فکری مشغولند از نظر بدنی در حد
بسیار ضعیفی هستند که این خود نیمی
از تالش شبانهروزی آن ها را هدر میدهد.
غــذا خـــوردن بــدون تحرک جسمی الزم
حتی اگر با استراحت کافی همراه باشد
نمیتواند تأثیر کاملی بر رساندن ماده
و انــرژی مــورد نیاز بدن داشته باشد .در
صورت نداشتن برنامهریزی صحیح برای
انجام حرکات ورزشی روزانــه ،مغز انرژی
کافی در اختیار ندارد زیرا تالشی برای به
جریان انداختن و تنظیم انرژی به تناسب
نیاز هــر قسمت از بــدن بــه خصوص مغز
نشده است.
عالوهبر ایــن کمتحرکی تأثیر مستقیمی
بر روح و روان و اعصاب دارد و ذهن را به

سمت خستگی و ناتوانی هدایت میکند
که نتیجه همه این ها بالقوه ماندن بسیاری
از قابلیتهای ذهــنــی و اســتــعــدادهــای
محصالن در یادگیری است.
اغلب اوقات دانشآموزان بیحوصله و با
اکــراه به ســوی کتابهای شــان میروند
و سعی میکنند خلل ناشی از نداشتن
تحرک بدنی را با فشار آوردن بیمورد به
ذهن و انــواع روشهــای یادگیری جبران
کنند در حالی کــه راه بسیار ســادهتــر و
سالمتری مانند ورزش میتواند عالوهبر
سالمت ،نشاط و افزایش فعالیت ذهنی،
شور و اشتیاق آنان را برای درس خواندن
تضمین کند .بــرای این که مغز به خوبی
از عهده یادگیری و حفظ مطالب درسی
برآید ،عالوهبر رساندن موادغذایی و انرژی
کافی باید از خونی پاک و غنی از اکسیژن
تغذیه شود.بدین منظور باید ششها کام ً
ال
از هــوا پــر و خالی شوند بنابراین افــراد
باید ریههای خود را نیرومند کنند و این
کــار به وسیله ورزش میسر می شــود .هر
حرکت ورزشی خواص و نتایج خاص خود
را دارد ،اینگونه نیست که ورزش فقط
ماهیچهها را قــوی کند ،خون را به تمام
عضالت دست ،پا ،گردن و کمر به خصوص
اعصاب میرساند و در تمام بدن به جریان
درمیآورد.

خبر ورزشی

صعود به هزار کرمان
کوهنوردان باشگاه های زرین کمر و جالل الدین گرمه به قله  4051متری هزار کرمان صعود
کردند.به گزارش خبرنگار ما ،این صعود مشترک دو باشگاه گرمه ای به مناسبت هفته دفاع
مقدس انجام شد که طی آن  6کوهنورد استان به سرپرستی علی عادلخوانی به قله 4051
متری هزار صعود کردند.

ورزش

۵

گالیه ها از ناتمام ماندن
پروژه استخر گرمه
محمودیان
سال  89بود که کلنگ پــروژه استخر گرمه در
مجتمع ورزشــی آزادی این شهر به زمین می
خــورد؛ پــروژه ای که با کلنگ زنــی آن عالقه
و اشتیاق به شنا در بین جوانان و نوجوانان
چندین برابر شد و هر سال چشم انتظار بهره
برداری از آن هستند .اما با گذشت  9سال پس
از کلنگ زنی ،کندی روند تکمیل پروژه موجب
گالیه شهروندان شده است.
«کاظمی» یکی از شهروندان می گوید :این
پروژه گویا در زنجیر نبود اعتبارات گرفتار شده
چون مسئوالن از نبود اعتبار حرف می زنند و
از دکتر «شجاعی» استاندار محترم خواستار
رسیدگی به رفع معضالت این پروژه هستیم.
«جاللی» یکی دیگر از شهروندان به شنا کردن
برخی نوجوانان و جوانان گرمه ای در برکه ها و
استخرهای ذخیره آب کشاورزی اشاره می کند
و می گوید :سال هاست شاهد شنای فرزندان
مان در اماکن غیر استاندارد هستیم که این
موضوع باعث بروز مشکالت پوستی و تنفسی
و به خطر افتادن سالمت جسمی فرزندان مان
شده است.
یکی از سرمایه گــذاران گرمه ای معتقد است:
اگر تاکنون این پروژه به بخش خصوصی واگذار

شده بــود ،شاهد بهره بــرداری از آن بودیم اما
هیچ گاه شاهد ارائه تسهیالت و واگذاری در این
امر نبوده ایم.
رئیس اداره ورزش و جوانان گرمه با بیان این
که پروژه استخر این شهر  55درصد پیشرفت
فیزیکی دارد ،می افزاید :امسال اعتبار مالی
برای این پروژه نیامده و در کمیته برنامه ریزی
به دلیل کمبود اعتبارات در سال جدید هیچ نوع
اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است.
بــه گفته «بــاقــری» ،تکمیل استخر مــنــوط به
اعتبارات مالی است و کاری که ما انجام داده
ایم این است که پیشرفت فیزیکی پروژه را از 30
به55درصد رسانده ایم.
وی اظهار می کند :اگر بخش خصوصی برای
تکمیل استخر تمایل دارد به اداره ورزش و
جوانان گرمه مراجعه کند.
به گفته وی ،البته چند نفر از سرمایه گذاران
بخش خصوصی تاکنون مراجعه کرده اند اما به
دلیل شرایط ماده ( 27ماده واگذاری اماکن به
بخش خصوصی)منجر به انعقاد قرار داد نشده
اند.
وی اظهار می کند :با دعوت از سرمایه گذاران
و بازدید آن ها از پــروژه مــورد استقبال آن ها
قرار نگرفت و علت اش این بود که پروژه توجیه
اقتصادی ندارد.

رقابت های لیگ فوتبال نونهاالن استان برگزار شد.نایب رئیس هیئت فوتبال استان به
خبرنگار ما گفت :در این بازی ها تیم نادری آشخانه  2بر صفر تیم ستارگان کویر جاجرم را
شکست داد و تیم استقالل نوین بجنورد با نتیجه  4بر صفر تیم پیام انتظار بجنورد را از سد
راه برداشت.رحیمی افزود :دیدار تیم های انتظار و شاهین بجنورد  5بر یک به سود انتظار
بجنورد به پایان رسید و تیم سپاهان شیروان  3بر یک کاوه نوین بجنورد را از سد راه برداشت.
وی بیان کرد :تیم سیاه جامگان شیروان با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم سرخ پوشان اترک
بجنورد به برتری رسید و در گروه یک این مسابقات تا پایان هفته ششم تیم های سیاه جامگان
شیروان ،صابری آشخانه و پرسپولیس بجنورد در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند و در گروه
دوم این لیگ تیم های استقالل نوین بجنورد ،اتحاد بجنورد و فاتح اسفراین رتبه های اول تا
سوم را از آن خود کردند.وی اظهار کرد :داور خوب استان مان «میالد حمزه» در مسابقات
لیگ برتر فوتسال کشور توانست ابالغ داوری هفته سیزدهم فوتسال آقایان را به دست آورد.
وی اعالم کرد :میالد که از داوران درخشان استان و کشور است چهارشنبه به عنوان داور
دوم دیدار تیم های شهروند ساری و سوهان محمد سیمای قم را قضاوت خواهد کرد.

رویدادهای ورزشی

یک شهروند:
سال هاست
شاهد شنای
فرزندان مان
در اماکن غیر
استاندارد
هستیم

دو مسابقه برای تنیسورها

شیرازی -دو مسابقه تنیس پنج شنبه و جمعه برای تنیسورهای استان برگزار خواهد شد.نایب رئیس
هیئت تنیس استان به خبرنگار ما گفت :دو مسابقه دوبل و سینگل برای تنیسورهای خراسان شمالی
برگزار می شود که این سومین دوره مسابقات استانی سینگل و دومین دوره دوبل در بخش آقایان خواهد
بود.
زهره اسدی افزود :این رقابت ها در زمین تنیس شهربازی انجام می شود و با توجه به عالقه مندی آقایان
به این مسابقات فکر می کنم استقبال بسیار خوبی را از سوی آن ها در این رقابت ها شاهد باشیم.وی
بیان کرد :همچنین قرار است یک تیم از خراسان شمالی در رقابت های تنیس ساحلی استان
در بخش آقایان در لیگ برتر شرکت کند که اردیبهشت تنیسورها در این مسابقات حضور
داشتند.
وی اظهار کرد :برای تنیس ساحلی با مشکل زمین برای تمرین روبه رو هستیم.

باز هم قضاوت رحیمی در لیگ برتر
«زهرا رحیمی» داور خوش آتیه و سابقه استان این هفته در لیگ برتر فوتسال قضاوت
خواهد کرد.به گزارش خبرنگار ما ،زهرا رحیمی این بار داور دوم دیدار تیم های
هیئت فوتبال خراسان و نامی نوی اصفهان به میزبانی مشهد خواهد بود.او به همراه
لیال آقاجانلو به عنوان داور ،محبوبه میراحمدی به عنوان داور سوم ،سمیه خزایی به
عنوان وقت نگهدار و طاهره کشتیرانی به عنوان ناظر این دیدار حساس را قضاوت
خواهند کرد.این مسابقه جمعه برگزار خواهد شد.

