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توپ و تور

پندارمومنی مقدم به اردوی تیم ملی 
جوانان دعوت شد

پندارمومنی مقدم فرزند مربی بین المللی والیبال خراسان 
ومربی تیم ملی نوجوانان کشور رضا مومنی مقدم که سابقه 
قهرمانی نوجوانان جهان را درکارنامه دارد به اردوی گروه 
اول تیم ملی والیبال جوانان کشــور که ازتاریخ ۱۸ لغایت 

۲۰ اردیبهشت ماه درتهران برگزارخواهدشد دعوت شد. 
پندارمومنی مقدم که دررقابتهای والیبال لیگ برترنوجوانان 
کشور که باپیراهن پیام عنوان سومی کشوررا دراندوخته دارد 
درحالی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد که درکاشان وبا 
پیراهن پیام وبا سرمربیگری حمیدامیدوارنژادمربی جوان 
والیبال خراســان  درلیگ برتر باشگاههای کشور درپست 
بازیسازی وپاسور دیده شــد وبه اردوی تیم ملی نوجوانان 

هم دعوت شده بود. 
گفتنی است دراین اردو دو بازیکن دیگرمشهدی که سال گذشته 
با پیراهن اشتادسازه مشهد وبا سرمربیگری حامدصمدی 
خوش درخشیده بودند به اردوی گروه اول تیم ملی جوانان 

درپست قطرپاسورولیبرودعوت شدند.

اردوی پدیده درتهران: تیم فوتبال پدیده مشهد که بتازگی 
ازبحران مالی ومدیریتی قدری راحت شده بود وبا دوتساوی 

ارزشمند چند پله صعودکرده بود درتهران اردوزد.
نخست: داشتن یک مربی تهرانی وصاحب عنوان ومتول 
این امکان را فراهم خواهد کرد تا بازیکنان پدیده درپایتخت 

هم دیده شوند.
اردوی تیم ملی جوانان وسه مشهدی.

اردوی تیم ملی والیبال جوانان از۱۷اردیهشت ماه درتهران  
آغازخواهد شد وسه بازیکن مشهدی هم دعوت شدند.

نخست: اگرچه کرونا خیلی از چهره های  مستعد دروالیبال 
مشهد را خانه نشین کرد اماحضورسه بازیکن درتیم ملی جوانان 
و یک مربی ویک بازیکن دراردوی تیــم ملی نوجوانان قابل 

چشمگیراست .

کارت زرد

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری
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هندبال خراســان رضوی روزگاری 
 مهد هندبال کشور بود و شاکله اصلی 
تیم های ملی در همه رده های سنی  را 
تشکیل می داد و اما چند سالی است که 
در عرصه رقابت های مردان کم فروغ 
ظاهر شده است و اگر چه هر از گاهی 
چراغی کم سو در خانه هندبال روشن 
شده است اما به دلیل این که این چراغ 
از قدرت کافی برخوردار نبوده است 
خیلی زود خاموش شده است . دبیر 
هیات هندبال خراسان رضوی با بیان 
این مطلب به گالیه های متعددی 
می پردازد و می گوید: غم سنگینی بر 
دوش ما سایه افکنده است هنوز موفق 
نشدیم حق خود را یعنی گرفتن سالن 
اختصاصی است بگیریم و این موضوع 
روی روح و روان هندبالیست های استان 
تاثیر منفی گذاشته است. گالیه های 
متعددی از سوی پیشکسوتان و مدیران 
هیات هندبال در این خصوص مطرح 
شده است در خواستی که پیشکسوتان 
در اولین نشست با معاون اداره کل در 
مراسم تجلیل از پیشکسوتان مطرح شد 
بازگرداندن خانه هندبال به هندبالیست  ها 
بود.خانه ای که به نام پدر هندبال استان 
)محمدیان( نام گذاری شده است اما 
به بخش خصوصی واگذار شده است. 
علیرضا قندی در باره داستان واگذاری 
خانه هندبال استان به هندبالیست ها 
ادامه می دهد. ما پی گیری کردیم و 
مکاتبات متعددی را با اداره کل داشتیم 
و حتی در نشستی با قوچان نژاد معاون 
اداره کل درخواست خود را به صورت 
شفاهی و کتبی اعالم کردیم حتی 
عنوان شد آقای حسامی مدیرعامل 
باشگاه اشتاد سازه قول مساعد برای 
همکاری در خصوص بازسازی سالن 
اختصاصی هندبال را داده اند اما متاسفانه 

شیوع ویروس کرونا و پیچ و خم های 
اداری مانع ازسرعت بخشیدن به این 
کار شده است البته به جامعه هندبال 
حق می دهم که پی گیر این موضوع 
باشند چکارکنیم دست ما بسته است.

وی اظهار داشت: ۲5 بازیکن به اردوی 
تیم ملی امید دعوت شده اند که ۸ بازیکن 
خراسان رضوی پوریا فتاحی،محمدرضا 
اورعی،یونس آثاری،جمعه پور،امیرحسین 
فیروزبخت،علی نجاران،محمد رضا 
کاظمی، امید سرپوشی جزو دعوت 
شدگان هستند اگر چه این بازیکنان 
به دلیل کم توجهی در تیم های خارج 
از استان توپ می زنند اما همین امر 
مدعی این است که ما در تیم های پایه 
و استعدادیابی کارنامه موفقی را پشت 

سر گذاشتیم.
 قندی خاطر نشان کرد: ۲5 بازیکن 
در رده های مختلف سنی)۸ بازیکن 
تیم ملی امید،۸ بازیکن نوجوانان و 
۸بازیکن جوانان (  دعوت شده به اردو 
تیم ملی داریــم واز طرف دیگر تیم 
هندبال بانوان که اشتاد سازه نماینده 
استان در مسابقات لیگ برتر بوده با 
کسب ۲قهرمانی در لیگ برتر برای 
حضور در رقابت های غرب اسیا خود 

را آماده می کند. 
وی اظهار داشت:متاسفانه ما همچنان 
در گیر و دار اداری برای گرفتن سالن 
اختصاصی هندبال که به نام هندبال ثبت 
شده است دست و پا می زنیم. باید اذعان 
کرد مدیران جامعه هندبال کوتاهی 
کرده اند و خیلی راحت و آسان از کنار 

این قضیه عبور کرده اند . 
 دبیر هیات هندبال استان یادآور شد:

بچه های دعوت شده به اردوی تیم 
ملی به دلیل این که سالن اختصاصی 
برای تمرین ندارند به احتمال قوی 
از حضور در تیم ملی خط خواهند 
 خورد چون درســت است که آنان 
تمرین های هوازی و بدن سازی را در 
فضای باز دنبال می کنند اما نیاز به 
تمرین با توپ و تقویت تاکتیک های 
فردی و گروهی است تا بتوانند درکوران 
مسابقات حضورشان پررنگ باشد وقتی 
خانه اختصاصی هندبال  سرنوشتی 
اداری پیدا می کند ما چگونه می توانیم 
نمایندگان شایسته ای در ترکیب اصلی 
تیم های ملی داشته باشیم همین که  
3تیم بازیکن داخل زمین را به اردوهای 
تیم ملی فرستادیم شاهکار کردیم نه 
اسپانسری قوی داریم و نه حمایت 

خوبی از سوی سازمان های خصوصی 
و دولتی می شویم .چقدر باید مقابل 
مسئوالن و مجریان مطلع گردن کج 
کنیم ؟مهمتر این که باشگاه فعال 
هندبال در استان نداریم تا مسابقات و 
رقابت های استانی  را برگزار کنیم چون 
معتقدم بازیکنان در کوران مسابقات 
است که آبدیده و باتجربه می شوند در 
گذشته نه چندان دور در مشهد بیش از 
3باشگاه فعال در هندبال وجود داشت.

مسابقات و رقابت های جذاب و مفرح 
برگزار می شد اما وقتی هندبالیست ها 
مورد بی مهری قرار گرفتند از هندبال 
کوچ کردند و به ســمت رشته های 
ورزشی دیگر گرایش پیدا کردند و 
جامعه هندبال  را تنها گذاشتند .با 
همه این کاستی ها و نامهربانی ها به 
هندبال، تیم مردان سبزوار در سوپر 
لیگ ســوم و تیم هندبال بانوان ما 
قهرمان لیگ برترشد،هیات استان 
تمام تالش خود را برای رسیدن به 
اهدافش انجام داده است حال اداره کل 
هم برای حمایت هندبال آستین همت 
باال بزند تا جامعه هندبال نیزهمانند 
سایر رشته های ورزشی از فیض خانه 

اختصاصی محروم نباشد.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

دبیر هیات هندبال خراسان رضوی گالیه کرد

خانه؛ به نام هندبال، به کام بخش خصوصی!

مجید خروشی

 پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: ویدیو 
کودک آزاری هوادار باشگاه استقالل به نظر 
می رسد ساختگی بوده و سازندگان آن به 
دنبال تخریب وجهه باشگاه پرسپولیس 

و هوادارانش بودند.
حسین بادامکی در خصوص پخش و انتشار 
ویدیو کودک آزاری هوادار باشگاه استقالل 
در فضای مجازی اظهار کرد: این ویدیو به 
نظر می رسد ساختگی است و با توجه به 
صحبت هایی که در آن رد و بدل می شود، 
گویا واقعی نیست و مشخص است که با 
پخش این ویدیو می خواهند وجهه باشگاه 
پرسپولیس و هوادارانش را خراب کنند.

وی افزود: البته سازندگان این کلیپ دستگیر 
شده اند، ولی ساخت و انتشار این ویدیوها 
در فضای مجازی دیگر جایی در فوتبال 
کنونی ندارد. با توجه به بازخوردهای فراوان 
و سریع در فضای مجازی مشخص است این 
کلیپ ساختگی بوده. البته که آزار کودکان 

به هر عنوانی کار زشت و ناپسندی است. 
قصد و نیت این افراد مشخص نیست و 
امیدوارم در روزهای آتی قصد و نیت این 

افراد مشخص شود.
پیشکوست فوتبال پرسپولیس در خصوص 
علت تنش در فضای هواداری فوتبال ایران 

با وجود رابطه صمیمانه بازیکنان، مربیان و 
پیشکسوتان هر دو تیم پایتخت، خاطرنشان 
کرد: در تمام دنیا هواداران افراطی هم 
وجود دارند و بعضا نگاه ها متفاوت است. 
رویکردشان این دسته قلیل مشخص است، 
اما این که بخواهیم از آزار یک پسر نوجوان 
سواستفاده کرده و احساسات هواداران را 
خدشه دار کنیم، کار شایسته ای نیست و 
نباید جایگاهی در فوتبال ایران داشته باشد.

بادامکی ادامه داد: برخی افراد برای جذب 
فالوور و الیک در فضای مجازی دست به 
هرکاری می زنند. متاسفانه در ایران اتفاقات 
خوب بازخورد کمتری پیدا می کند، اما 
وقتی کار اشتباهی رخ می دهد همه درباره 
آن نظر می دهند و کنجکاوانه موضوع را 
پیگیری می کنند. مطالبه گری امر بسیار 
مطلوبی در فضای جامعه است، اما اگر به 
اتفاقات زیبا و اخالقی فوتبال ایران هم توجه 
شود، روزهای بهتری را شاهد خواهیم بود. 

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس:
برای جذب فالوور هرکاری می کنند
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سوپرمن را برگردانید!
علیرضا مجمع: لیگ قهرمانان آســیا به روزهای 
حساسش رسیده است. تا االن فقط صعود پرسپولیس 
قطعی است. سه تیم دیگر با اما و اگر صعود می کنند.

جدول لیگ قهرمانان آســیا از آشفته ترین جداول 
لیگ های فوتبال کل دنیاست. 

هنوز هیچکدام از تیم ها به طور قطعی نمی دانند در 
مرحله بعد به چه تیمی می خورند. سید بندی لیگ 
قهرمانان افتضاح است. گروه ها به شدت نامتوازن است. 
تیم های سید یک احتماال گروه هایشان سخت تر از 
تیم های سید و دو سه و چهار است. خالصه که افتضاحی 
است این لیگ قهرمانان آسیا. در حال حاضر هم جدول 
مندلیف از این جدول مرحله یک هشتم نهایی ساده تر 

است. روحت شاد مندلیف!
نه یک سر سوزن احساساتی شده ایم، نه از سر شور و 
هیجان سخن می گوییم. بازگشت جالل حسینی به تیم 
ملی صرفا برای دو بازی »مرگ و زندگی« مقابل عراق 
و بحرین، یک پیشنهاد قابل بررسی است که نمونه های 
مشابه تاریخی در ایران و جهان دارد. همین حاال زالتان 
ابراهیم اوویچ در چهل سالگی پذیرفته برای حضور در 
یورو به تیم ملی سوئد برگردد. در ایران خودمان به 
وضوح بازگشت کریم باقری به تیم ملی برای کمک به 
علی دایی در مقدماتی جام جهانی دوهزار و ده را به یاد 
می آوریم. کریم هفت سال بعد از خداحافظی برگشت 
و حتی یک گل بسیار مهم به امارات زد، هرچند در 
نهایت حذف شدیم. با این همه شاید شبیه ترین نمونه 
به شرایط فعلی، بازگشت کارگشای خداداد عزیزی به 
تیم ملی در پیش مقدماتی جام جهانی دوهزاروشش 
باشــد. آن زمان هم مثل حاال به شدت گرفتار شده 
بودیم و باید اردن و قطر را در خانه حریفان می بردیم. 
به همین دلیل هم تمام قوای فوتبال ایران جمع شد؛ 
وحید هاشمیان قهرکرده برگشت و خداداد عزیزی 
هم بعد از سال ها پیراهن تیم ملی را پوشید. هر دو 
بازیکن هم بسیار موثر عمل کردند و تیم ملی تا مسابقات 
نهایی باال رفت، هرچند ستاره ای مثل خداداد پس از 
همان مرحله اول بازنشسته شد. این مثال ها جلوی 
چشم مان هستند تا بدانیم می شود روی کاپیتان آماده 
پرسپولیس برای کمک به تیم ملی حساب کرد. سرخ 
و آبی و زرد، همه نگاه هــای منصف اجماع دارند که 
حسینی در بهترین فرم ممکن قرار دارد و در همین 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان، طی ده روز چهار بار به 
میدان رفت. آنجا دیگر بحث رنگ مطرح نیست. تیم 
ملی مال همه مردم ایران است و سود صعودش به همه 
خواهد رسید. غیر از شعف و شادی و سربلندی ملی، 
بسیاری از بدهی های بین المللی سرخابی ها با پاداش 
حضور بازیکنان این دو تیم در جام جهانی تهاتر شده 
است؛ پس به نفع همه است که تیم ملی از مخمصه 
فعلی بیرون بیاید و به جام جهانی صعود کند. قرار هم 
نیست اتفاقی برای جوانگرایی این تیم رخ بدهد؛ تنها 
بحث همین دو بازی فوق العاده حیاتی مطرح است. 
نه این که پوعلی گنجی، خلیل زاده، کنعانی زادگان و 
بقیه مدافعان تیم ملی بد باشند، اما بازگشت جالل 
می تواند یک شوک روحی مثبت باشد. تجربه و قدرت 
رهبری او هم به کار خواهد آمد. شاید اگر حسینی 
در جام ملت های قبلی هم حاضر بود، آن مفت بازی 
تراژیک برابر ژاپن رخ نمی داد. این فقط یک پیشنهاد 

است که کاش بررسی شود.

دراگان اسکوچیچ در خصوص وضعیت 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
اظهار داشت: من از عملکرد تیم های 
ایرانی راضی ام چون آنها برتری خودشان 
را نشان دادند. امیدوارم در بازی های ماه 
آینده، ما هم برتری خودمان را نشان 
بدهیم. می دانید که بازی ها خیلی 
فشرده برگزار شده و همین موضوع 
کار را سخت کرده و فشار زیادی روی 
بازیکنان زیاد به وجود آمد. البته تا االن 
همه چیز به نفع تیم های ایرانی خوب 

پیش رفته است.

انرژی مثبتی که ایجاد شده همانی 
است که من می خواهم

وی افزود: این انرژی مثبتی که ایجاد شده 
همان چیزی است که من می خواهم. 
بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و با کمک 
فدراسیون و رسانه ها این روزها تیم 
خوبی تشکیل دادیم و امیدوار هستیم 

به موفقیت برسیم.

بازیکنان متوجه شده اند از آنها 
چه می خواهم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص 
اینکه آیا ممکن اســت این تغییرات 
بازیکنان را دچار سردرگمی و مشکل 
کند گفت: اگر ما 3 بازی می کردیم 
ممکن بود این موضوع برای ما مضر 
باشد. چیزی که 5 ماه پیش رخ داده 

ارزش خود را حفظ کرده اما چیزی که 
در این اردوی آخر دیدم ارزش زیادی 
داشت. ممکن است برخی بازیکنان 
آسیب ببینند. سعی کردیم فکر آینده 
باشیم ولی در هر اردو عملکرد بازیکنان 
را بررسی کردم. ما 3 اردو برگزار کردیم 
و فکر می کنم بازیکنان متوجه شده اند 

که من از آنها چه می خواهم.

پنجره تیم ملی را باز کردم تا هوای 
جدید بیاید، قبل از من چیزی سر 

جای خودش نبود
وی خاطرنشان کرد: کاری که در تیم 
ملی کردم شبیه باز کردن پنجره بود 
که هوایی به تیم ملی بیاید و هوای قبلی 
خارج شود. قبل از من یکسری مسایل 
سر جای خود نبود و این حق را بدهید 
که من بخواهم کارم را صادقانه پیش 
ببرم. من اهل کرواسی هستم ولی خیلی 
سال است در ایران حضور دارم. ذهنیت، 
رفتار و واکنش بازیکنان را می شناسم. 
مهم بود که در این مدت به آنها نشان 

بدهم چه می خواهم.

 بازیکنی را به خاطر حضور در 
دعوت  پرسپولیس  و  استقالل 

نمی کنم
اسکوچیچ در خصوص عدم برگزاری 
بازی های تدارکاتی برای تیم ملی در 
فرصت مناسب و شناخت برای نفرات 

جدیدش گفت: من بهترین ها را برای تیم 
ملی انتخاب می کنم و به خاطر حضور 
در استقالل و پرسپولیس بازیکن دعوت 
نمی کنم. تمرکزم روی تیم خودم است 
و دستم را رو نمی کنم. مطمئن باشید 
در بازی های دوستانه هم آنقدر باهوش 
هستیم که چگونه عمل کنیم. ترجیح 
می دهم در مورد نفرات و کمبودها 
مسائل را در خودمان حل کنیم. ما در 
حمله خوب هستیم ولی باید در بقیه 
پست ها بهبود پیدا کنیم. انتظارات 
من باال است. در باد این چند برد بازی 
دوستانه نمی خوابم و می دانم باید چه 

کاری انجام بدهم.

نمی توانم تیم ملی را با 6 مهاجم 
به زمین بفرستم

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص 
دردسر شیرینی که در پست دروازه 
بان و مهاجم دارد گفت: برخی مواقع 
به من می گویند چرا یک مهاجم را 
دعوت نکردی ولی ما که نمی توانیم با 
6 مهاجم بازی کنیم. این مسایل سر 
و شکل تیم را بر هم می زند. هدف من 
این است که تیم درست تری بسازم. 
ما رقابت خوب و دردسر شیرینی در 
چارچوب دروازه داریم ولی قطعا بهترین 
را انتخاب می کنیم. االن دروازه بان های 
خوبی داریم که در فرم خوبی هستند و 
برخی هم بیرون می مانند. ما باید خیلی 

تصویر کالن تری را ببینیم. ما مربی 
دروازه بان های با تجربه خوبی داریم 
و برای خیلی مسائل وقت می گذاریم.

اوضاع برای تیم ملی خوب نباشد 
ساکت نمی مانم

سرمربی تیم ملی که با برنامه فوتبال 
برتر صحبت می کرد در خصوص اینکه 
 آیا در راه آماده سازی مشکالتی را 
می بیند یا خیر یادآور شد: من صادقانه 
هر چیزی در فکرم باشد می گویم. 
انرژی جدید و اراده حل مشکالت را 
دیده ام. اگر مطمئن شوم چیزی در 
تیم ملی درست نشده باشد واکنش 
نشان خواهم داد. ما هدف بزرگی در 
ذهن داریم. االن همه چیز رو به جلو 
در حال حرکت است ولی اگر چیزی 
خراب باشد آدمی نیستم که ساکت 
بمانم.وقتی اوضاع خوب پیش نرود 
همیشه مقصر سرمربی است. 5۲ سال 
سن دارم و به همه این مسائل آگاه 
هستم.اگر چیزی خوب نباشد شک 
نکنید همه چیز را خواهم گفت تا همه 
در جریان قرار بگیرند.ما فقط به برد 
فکر می کنیم، مردم فکر می کنند 
اگر در یک بازی مساوی کنیم چه 
می شود ولی تمرکز من بازی به بازی 
است و سعی می کنیم مشکالت را 
حل کنیم. ما تیــم خوب و توانایی 

انجام کارهای بزرگ را داریم.

حوالی استادیوم

پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی 
بر آزار یک کودک هوادار تیم استقالل در 
یکی از روستاهای شهرستان داورزن، مدافع 
آبی پوشان با حضور در منزل این کودک 
با وی دیدار کرد.چند روز پیش کلیپی 
از یک کودک با نام محمدمهدی بخشی 
نهاردانی در فضای مجازی منتشر شد که 
توسط یکی دو نفر مورد آزار و اذیت قرار 
گرفت و از وی خواسته شد علیه استقالل از 
الفاظی استفاده کند اما این کودک مقاومت 

 کرد و مدعی شد تیمش را نمی فروشد.
درنهایت پخش این کلیپ در فضای مجازی 
واکنش مسووالن و حتی بازیکنان استقالل 
را  در پی داشت تا جایی که با دستور قضایی 
و تالش پلیس فتا و  نیروی انتظامی داورزن 
فرد متعرض در مدت زمان کوتاهی پس از 
انتشار کلیپ در فضای مجازی شناسایی و 
بازداشت شد.بعدازاین اتفاق محمد دانشگر 
مدافع استقالل که با تصمیم فرهاد مجیدی 
مجوز سفر به عربستان را دریافت نکرد، به 

همراه دوستان و دو نفر از اعضای کانون 
مشوقان امروز راهی شهرستان داورزن در 
استان خراسان رضوی شد و با این کودک و 
خانواده وی دیدار کرد. مدافع استقالل در این 
دیدار پیراهن تیم را به وی اهدا کرد و از اینکه 
محمدمهدی خود را هواداری متعصب نشان 
داده از وی تشکر کرد.محمدمهدی بخشی 
در بخشی از مصاحبه خود با صداوسیما اعالم 
کرد دوست دارد با بازیکنان استقالل دیدار 

و حتی روزی در این تیم بازی کند.

پیراهن دانشگر برتن کودک استقاللی
پدرام خسروشاهی

اسکوچیچ ،  سرمربی تیم ملی ایران:اسکوچیچ ،  سرمربی تیم ملی ایران:

ساکت نمی مانم ساکت نمی مانم 



4nakhostvarzeshi@yahoo.com

Nakhost Varzeshi

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال چهارم  شماره 263   
 پنجشــنبه    9  اردیبهشت  1400   16 رمضان 1442 

 هفت قانون طالیی تناسب اندام
 و کاهش وزن

قانون طالیی تناسب اندام و کاهش وزن را با توجه به توصیه ها 
و نتایج مطالعات متخصصان تغذیه و رژیم درمانی وارد برنامه 

خوش اندامی خود کنید.
برای داشتن تناسب اندام موفق قوانین گفته شده را در زیر 

حتما بخوانید.
اگر شما مثل افرادی هستید که زندگی مشغول و پر دغدغه 
 ایی را دارید و هیچ وقت اضافه ایی در انجام حرکات ورزشی 
و...  ندارید باید به خوبی برنامه روزمره تان را تغیر دهید تا روزانه 

3۰ دقیقه از وقتتان را به ورزش اختصاص دهید.
بسیاری از ما در حال حاضر به خوبی از این حقیقت که تناسب 
اندام بخش مهمی در داشتن زندگی سالم و بدون هیچگونه از 

امراض را برای ما به ارمغان می آورد.
اگر شما خواستار داشتن بدن سالم برای بازه طوالنی از عمرتان 
هستید و از هر گونه بیماری و گســترش آن می خواهید 
جلوگیری کنید، پس شما می توانید یک رژیم سالم را دنبال 
کنید و به خواسته هایتان دست پیدا کنید و از تناسب اندام 

سالم بهره مند شوید.
این توسط مطالعات علمی متعدد که شامل رژیم سالم و 
ورزش منظم می تواند از برخی بیماری های خطرناک از جمله 
دیابت ، چاقی ، بیماری های قلبی و عروقی و حتی سرطان نیز 
جلوگیری می نماید. برای آنکه در مطالعات خود موفق باشید   
باید هر روز بطور سر سختانه تالش کنید تا به آن موفقیت که 

در آخر به آن می خواهید برسید دست یابید.
بطور مشابه اگر شما می خواهید در کار خود موفق شوید باید 
نهایت تالش خود را به کار بگیرید و به این مثال هم در تناسب 
اندام طلقی می کند و می توان گفت که اگر خواستار تناسب 
اندام هستید باید برای رسیدن به آن تمام سعی و تالش و 

اراده خود را به کار بگیرید تا موفق شوید.
 پس مطلب زیر را به دقت بخوانید تا در داشتن تناسب اندام 

سالم موفق شوید.
قانون اول: قبل از شروع کردن رژیم تناسب اندام توصیه می شود 
حتما با پزشک متخصص تغذیه و رژیم درمانی مشورت کنید 

و ایشان موارد مهم را برای شما بیان خواهند کرد.
قانون دوم: در ابتدا شما می توانید تحت هدایت و کمک یک 
مربی تناسب اندام تایید شده ورزش کنید بنابراین با این عمل 
بطور صحیح حرکات را انجام می دهید و از هرگونه صدمه 
ممکن است در ورزش کردن آن هم به تنهایی جلوگیری نماید.

قانون سوم: هیچ وجه تناسب اندام را بدون داشتن هیچ هدف 
خاص در ذهن شروع نکنید چرا که بدون تناسب اندام ممکن 
است که تمام سعی خود را به کار نگیرید و احتمال موفق 

شدنتان امکان پذیر است.
قانون چهارم: اگر شما دوره بیماری را طی می کنید باید مطابق 
اصول شروع کنید و به خودتان فشار بیش از حد وارد ننماید.

قانون پنجم: شما می توانید ورزش های مختلف از جمله 
زومبا ، رقص و ... را تجربه کنید و هر آنچه که به صالحتان 

می باشد را عمل کنید.

تناسب اندام

امروزه هر مربی فوتبال در تالش است 
یک مهاجم خوب برای تیم خود پیدا کند 
حتی بیشتر تیم ها از دوران نونهالی بر 
روی بازیکنان مهاجم خود کار می کنند.

امروزه با گذشت زمان ، پست های 
فوتبال و نقش اصلی آنها تغییرات 
زیادی پیدا کرده است و از آنجایی که 
اصل اول فوتبال مدرن بر روی حفظ 
توپ و همچنین دفاع تیمی تمرکز 
می شود ، مهاجمان نیز باید در کنار 
 مهارت گلزنی بــر روی دفاع فردی

و تیمی نیز تمرکز داشته باشد.
مهاجمان مدرن به دو دسته تقسیم 

می شوند :
مهاجم مرکزی 

مهاجم چرخشی)آزاد(
)Centre Forward( مهاجم مرکزی

این مهاجم به عنوان بازیکن ثابت در 
نوک حمله حضور دارد و شرایط گلزنی 

را برای خود فراهم می کند. مهاجم 
مرکزی در فوتبال مدرن بیشتر بر روی 
تمام کنندگی در محوطه جریمه تمرکز 
می کند )Fox in the Box( و مربیان 
کمترین مسوولیت را به آنها می دهند، 
چرا که مهاجم مرکزی فقط با استفاده 
از تک موقعیت ها باید بهترین عملکرد 

خود که را به کار بگیرد.
)Freeman( مهاجم چرخشی

در فوتبال مدرن یکی از مهمترین 
گزینه های مربیان ایجاد موقعیت و یا 
فراهم کردن شرایطی برای به نتیجه 
رساندن تاکتیک تیمی می باشد ، چرا 
که مربیان تمام تمرینات و تاکتیک ها و 
ضد تاکتیک های خود را به کار می برند 
تا به گلزنی برسند و این از مهم ترین 

بخش های فوتبال تلقی می شود.
مهاجم چرخشی تنها بازیکنی است 
باید در تمام نقاط زمین قدرت حفظ 

توپ ، دفاع تیمی ، ضد حمله و... که 
مربیان در دستور کار خود دارند را در 
تیم باال ببرد. این بازیکن باید در طول 
مسابقه شرایط بازیکنان و نقاط ضعف 
تیم حریف را پیدا کند و در زمان مناسب 
و جابجایی های باال با توپگیری و پخش 
توپ و همچنین بازی بدون توپ   به تیم 
در جهت رسیدن به گل کمک کند. 
مهاجم چرخشی را می توان بسته به 
نیاز مربی در زمان های مختلفی از بازی 
به عنوان مهاجم تمام کننده استفاده 
کرد )بازیکن غافلگیر کننده(. چرا که 
این بازیکن با جابجایی و جایگیری در 
نقاط مختلف زمین و با ایجاد برتری 
عددی در تمام نقاط زمین ، قدرت و 
توان یارگیــری حریف را پایین می 
آورد و با ارتباط با مهاجم مرکزی و یا 
بازیکنان دیگر ، قدرت گلزنی تیم را 

باال می برد.

باید و نباید های تغذیه 
ورزشی

بدن خود را بر اساس عادات می سازد، اگر 
بتوانید متوجه شوید که کدام عادات تغذیه ای 
در طوالنی مدت می توانند تاثیر گذار باشند، 
دیگر باید و نباید ها را در زمان غذا خوردن 
تشخیص می دهید در نتیجه می توانید به 
مرور بدنی سالم و خوش فرم داشته باشید.

چربی های سالم میل کنید
در برنامه غذایی ورزشکاران باید مصرف 
 چربی های ســالم وجود داشــته باشد. 
 هر آنچه درباره برنامه های غذایی کم چرب 
شنیده اید را فراموش کنید. چربی های 
خوب به کاهــش LDL ) بد ( کمک می 
کنند و مقدار HDL ) خوب ( را تقویت می 
کنند، همچنین ثابت شده است که چربی 
های سالم به کاهش چربی شکمی کمک 
می کنند. به مقدار چربی غیر اشباع و چربی 
های دارای حلقه های غیر اشباع غذاهایی که 
 استفاده می کنید توجه کنید و مواظب باشید

 چربی های اشباع آن زیاد نباشد. )همه این 
موارد را می توانید روی اطالعات تغذیه ای 
بسته های غذایی مشاهده کنید (. روغن 
زیتون و آجیل ها انتخابی مناسب هستند.

 در هر وعده غذایی سبزیجات و پروتئین 
میل کنید

در تغذیه ورزشی وقتی صحبت از سبزیجات 
می شود در مورد سبزیجات بسته بندی 
شده، غذاهای سرخ کرده یا پنیری صحبت 
نمی کنیم. سبزیجات تازه نه تنها سرشار از 
ویتامین و آنتی اکسیدان هستند، بلکه آب 
و فیبری که دارند باعث می شود احساس 
سیری کنید. غذاهای سالم شاید برای مدتی 
طعمی کسل کننده داشته باشند، اما غدد 
چشایی خیلی زود عادت می کنند. در کنار 
این سبزیجات مطمئن شوید که پروتئین 
هم مصرف می کنید. تحقیقات بسیاری تا 
به حال نشان داده برنامه های غذایی ورزشی 
حاوی پروتئین می توانند به کنترل اشتها 
کمک کرده و در بدن عضله سازی کنند، 
افزایش بافت عضالنی به باال رفتن سرعت 

سوخت و ساز کمک می کند.
برنامه ریزی، آماده کردن، بسته بندی 
بهترین روش برای تثبیــت یک برنامه 
غذایی ورزشی سالم این است که خودتان 
 مســوولیتش را بر عهده بگیرید. توصیه 
می شود غذاها را خود در خانه بپزید و هر زمان 
که ممکن بود برای خود بسته بندی کنید. در 
 کیف، ماشین و ساک باشگاه خود همیشه 
آب و میان وعده ای سالم نگهداری کنید، با 
این کار دیگر مجبور نیستید از بیرون غذایی 

ناسالم بخرید.
با خود مهربان باشید

پرخوری برای هرکسی اتفاق می افتد حتی 
آنهایی که عزمشان واقعا جدی است. در چنین 
مواقعی هر کاری می کنید فقط خود زنی 
نکنید این کار فقط اوضاع را بدتر می کند، 
یکی از بخش های دنبال کردن برنامه ای 
سالم این است که در مورد خود و انتخاب 

هایتان احساس خوبی داشته باشید.
قبال هم این را شنیده اید، نوشابه، آب میوه و دیگر 
نوشیدنی های سرشار از قند بزرگترین موانع 
بر سر راه تثبیت برنامه غذایی سالم هستند. 
این موارد هیچگونه مواد مغذی واقعی در خود 
ندارند و اصوال هیچ چیزی جز قند نیستند.

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )33(

مهاجم مدرن در فوتبال علی کریم ابادی

معادالت کشتی آزاد ایران برای حضور 
در المپیک توکیو شفاف نیست . 

بر خالف کشتی فرنگی که با رویکرد 
سرمربی سرد و گرم چشیده ای چون 
محمد بنا ، رویکرد و استراتژی اش برای 
حضور و نتیجه گیری الزم در المپیک 

مشخص و شفاف است .
در حقیقت کشتی فرنگی ایران از این حیث 
 یک گام جلوتر از کشتی آزاد قرار دارد 
و بی دلیل هم نبود که در میدان آسیایی 
قزاقستان با یک طالی بیشتر به نسبت 
کشتی آزاد قهرمان آسیا شد . این مهم 
و رویکرد مشخص بر می گردد به تجربه 
باالی محمد بنا که بلد است چگونه از 
نیروها و پتانسیل های موجود در کشتی 
فرنگی نهایت بهره را بعمل آورد و قطعا 
تجربه و هنر برقراری ارتباط و نوع رفتار 
با قهرمانان ملی ، نکته ای نیست که بتوان 
آن را ساده انگاشت . برای یک نمونه آقای 
خاص کشتی فرنگی محمد رضا گرایی را 
برای کسب سهمیه المپیک به یک وزن 
پایین تر آورد تا این کشتی گیر شیرازی 
با ارایه مبارزاتی هوشمندانه و برتری بر 
رقیب مطرح کره ای در فینال گزینشی 
وزن 6۷ کیلوگرم ، بر انتخاب درست و 

هدفمند بنا صحه بگذارد . 
متاسفانه در کشتی آزاد همه چیز به 
شفافیت کشتی فرنگی نیست و قطعا 
اگر رویکرد ها اصالح نشود ، این امکان 
هست که کشتی آزاد در توکیو نتواند بنا 
بر ظرفیت های موجود به نتایج در خور 

توجهی دست یابد . 
متاسفانه منیت در کشتی این روزها آنقدر 
وجود دارد که هر حرف حق و منصفانه ای 
با عینک بدبینی و واکنش های منفعالنه 
مواجه می شود تا با چنین رویکردی خسران 

اصلی متوجه کشتی شود .
با این مقدمه بیــان نکاتی را در جهت 
اصالح رویکردها و قرارگیری کشتی در 

ریل اصلی ضروری می دانیم :
1/هیچ چیز در راه نتیجه گیری در المپیک 
توکیو به اهمیت صداقت کادر فنی تیم های 
ملی نیست . اینکه کادر فنی با قهرمانان 
یکدل و صادق باشد و با روحیات و احساسات 
آنها در راه حضور در المپیک بازی نکند .

2/از 6 وزن المپیکی کشتی آزاد ، وضعیت 
در ۴ وزن شفاف نیست و کادر فنی هنوز 
در ۴ وزن 65 ، ۷۴ ، ۹6 و ۱۲5 کیلوگرم 
در خصوص انتخاب بهترین و شایسته 
ترین فرد ، مردد است که البته این ابهام 
در وزن ۷۴ کیلو دوچندان است .باخت 
مصطفی حسین خانی در فینال آسیا 
نشان داد که این کشتی گیر با وجود 
فرصت چند ساله و حضور در میادین 
مختلف ، هنوز نتوانسته است کشتی 
گیری ششدانگ باشد . در ۱۲5 کیلو نیز 
باخت امین طاهری به کشتی گیر قرقیز 
تا حدودی بر ابهام ها افزود ، گرچه فرق 
است بین باخت طاهری جوان و کمتر 
میدان دیده و حسین خانی با تجربه . 
یونس امامی نیز که به تازه گی به وزن ۷۴ 
کیلو آمده ،گرچه در قزاقستان سهمیه 
المپیک  گرفت اما او هم هنوز امتحان 
اصلی در این وزن را پس نداده و بدنش به 

بزرگان این وزن نخورده است  .
3 /بدیهی است هر گونه گزینشی برای 
حضور در المپیک توکیو باید از معبر رقابت 
های انتخابی عبور کنید . مسابقاتی که 
جای حرف و حدیث باقی نمی گذارد و 
طبیعتا هر کشتی گیر مدعی و صاحب 
صالحیتی باید بتواند گلیمش را سالم 
از رقابت های انتخابی بیرون بکشد . در 
این عرصه کادر فنی هر چه زودتر باید 
شرایط انتخاب نفرات برتر در ۴وزن مورد 
اشاره را شفاف اعالم کند و نباید شرایطی 
 را در تمرینــات اردویی ایجاد کند که 

عده ای خود را تافته جدا بافته دانسته و 
عده ای نیز تحت فشارهای روحی و روانی 
گرفتن حق شان به انفعال کشیده شده 

و درجا بزنند .
4 / شرایط امروز کشتی جهان به گونه ای 
است که اگر تیم های ملی کشتی ایران 
برای حضور  در المپیک توکیو خوب 
صیقل خورده و هدایت شوند ، می توانند 
در توکیو صاحب مدال های خوشرنگی 
شوند . واقعیت این است که امروز حریفان 
جهانی قهرمانان ما در راه کسب مدال 
در المپیک مشخص است و این وظیفه 
مربیان تیم ملی است که با آنالیز درست 
از وضعیت امروز کشتی جهان و نفرات 
شاخص هر وزن ، برای موفقیت و مدال 
آوری قهرمانان ایرانی نسخه موفقیت 
بنویسند .تاکید می کنیم شرایط آنقدرها 
هم که می گویند سخت نیست و کشتی 
ایران از این پتانسیل برخوردار است که از 
توکیو به خلق نتایجی بزرگ نایل آید .  
5/اینکه رییس فدراسیون به صراحت 
اعالم می کند قول هیچ مدالی در توکیو 
نمی دهد با هیچ دلیل و برهانی قابل 
دفاع نیست و به نوعی خودزنی و فرار 
 به جلوی احتمالی به حساب می آید .

 از علیرضا دبیر که حضور در دو المپیک را 
تجربه کرده و یک طالی المپیک سیدنی 
را نیز در ویترین افتخارات خود دارد باید 
پرسید که چه کاری می شد برای تیم 
های ملی انجام شود که نسبت به آن 
غفلت شده است ؟ آیا همه چیز در پول 
خالصه می شود و می توان با پول مدال 
المپیک خرید ؟ آیا کمیته ملی المپیک 
و وزارت ورزش از تزریق منابع مالی به 

کشتی دریغ کرده اند ؟ 
المپیک عرصه مبارزه هایی شرافتمندانه 
و هوشمندانه و به قول علیرضا دبیر هر 
کشتی گیری در راه کسب مدال باید شش 
دانگ باشد و از ماه ها قبل روی مبارزه با 

حریفانش تمرکز کند . 

حجت اله اکبرآبادی

معادالت غیرشفاف کشتی آزاد برای حضور در المپیک !!



پس از انتشار شایعات مجازیپس از انتشار شایعات مجازی

چاووشی انتخاباتی نمی خواند!چاووشی انتخاباتی نمی خواند!

Nakhost Honari

محسن چاوشی خواننده مطرح موسیقی پاپ در پی انتشار مطالبی مبنی بر همکاری 
وی با ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

محسن چاوشی خواننده مطرح موسیقی پاپ با انتشار مطلبی در فضای مجازی هرگونه 
همکاری خود با ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را تکذیب کرد.

در متن منتشر شده از سوی محسن چاوشی آمده است:
»این روزها عده ای سودجو برای گرم کردن بازار کم رونق شان از هیچ حربه ای دریغ 
نمی کنند. لذا خبر منتشرشده مبنی بر تماس یکی از نمایندگان انتخاباتی با محسن 

چاوشی جهت اجرای قطعات مناسبتی، قویاً تکذیب می گردد.«
انتشار این مطالب در حالی است که طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر آغاز مذاکره 
چند ستاد انتخاباتی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری با خوانندگانی چون محسن 
چاوشی، ساالر عقیلی و مصطفی راغب در فضای مجازی منتشر شده که محسن 
چاوشی و ساالر عقیلی این مطالب را تکذیب کرده و به ستادها پاسخ منفی داده اند.

گویا مصطفی راغب دیگر خواننده جوان موسیقی پاپ نیز پیشنهاد تولید اثری را 
نیز از سوی یکی از این ستادها دریافت کرده که تهیه کننده و مدیریت برنامه های 

این خواننده فعالً درباره آن اظهار بی اطالعی کرده است.
شایان ذکر است طی سال های اخیر برخی از ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست 
جمهوری در آستانه انتخابات با هدف جلب مشارکت مردم اقدام به دعوت از خوانندگان 
مطرح موسیقی کشورمان می کنند که بتوانند از تعداد باالی طرفداران این خوانندگان 

در جهت جذب آرای خود در زمان تبلیغات برخوردار شوند.
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نسیم ادبی که با اجرای تئاتر آنالین کامال 
موافق است، می گوید: وقتی همه چیز 
زندگی ما به صفحات مجازی منتقل 
شده، چرا از این فضا برای اجرای تئاتر 

استفاده نکنیم.
این بازیگر که تجربه بازی و کارگردانی 
تئاتر در فضای مجازی را دارد، در گفتگو 
با ایسنا تاکید می کند که اجرا در فضای 
مجازی الزمه زندگی امروز و مدیومی 
تازه است که قرار نیست جایگزین 

اجرای صحنه ای تئاتر شود.
ادبی می گوید: به نظر می رسد که داریم 
وارد دوره تازه ای می شویم که مختصات 
خاص خود را دارد که روزگاری مردم 
برای دریافت اخبار، روزنامه  می خواندند 
و روزنامه ها تیراژ باالیی داشتند ولی 
حاال بیشتر مردم خبرها را در فضای 
مجازی دنبال می کنند. اینها الزمه 
زندگی جدید است ولی شاید االن 
پذیرش آن برای مان آسان نیست و 

نیاز به گذشت زمان دارد.
او اضافه می کند: بشدت با اجرای آنالین 
موافقم و این فضای تازه ربطی هم به 
کرونا ندارد بلکه راهکاری جدید برای 
اجراست که اصوال نمی توان آن را تئاتر 
نامید، بلکه کاری است که در صفحات 
مجازی انجام می شود مانند سریال هایی 
که در اینستاگرام ساخته می شوند که 

مختصات خود را دارند.
ادبی با بیان تفاوت های میان اجرای 
صحنه ای تئاتر و اجرا در فضای مجازی 
یا تئاتر آنالین خاطرنشان می کند: بحث 
بدی یا خوبی مطرح نیست چون هر 
کدام یک مدیوم خاص هستند که 
مزایا  و محدودیت های خود را دارد و 
مقایسه آنها با یکدیگر درست نیست.

این بازیگر که سال گذشته با نمایش 

»خانم آنالین« به کارگردانی آریان 
رضایی تجربه بازی در اجرایی آنالین 
را داشت، بر لزوم اجرای تئاتر آنالین 
تاکید دارد و می گوید: اگر برنامه ریزی 
درستی می داشتیم، می شد از این فضا بهره 
خوبی گرفت و فعاالن تئاتر می توانستند 
به جای بیکاری و خانه نشینی، فضای 

تازه ای برای کار داشته باشند.
او که تجربه بازی در آن نمایش را شیرین 
و جالب می داند، اضافه می کند: این 
تجربه جالبی بود که با اجرای صحنه ای 
کامال متفاوت است. خودت هستی 
و کامپیوترت. شکل و شیوه خود را 
دارد هر جای دنیا و در هر شهری از 
ایران می توانند اجرایت را ببینند و 
مخاطبانت به تماشاگران یک سالن 

محدود نمی شوند. همچنانکه ما نیز 
دوست داریم تماشاگر اجراهای گروه های 

تئاتری در دیگر شهرها باشیم.
او درباره ایجاد ارتباط با تماشاگر در 
این شیوه اجرایی توضیح می دهد: ما 
در آن تجربه، این ارتباط را داشتیم 
و تماشــاگران همزمان با اجرای ما 
نظرات شان را می نوشتند و در واقع 

یک نوع تئاتر تعاملی بود.
این بازیگر در پاسخ به این پرسش که چرا 
تجربه اجرای آنالین در مقطع کرونایی 
ادامه دار نشده و  به یک جریان منقطع 
تبدیل شده است، توضیح می دهد: زیرا 
مدیریتی وجود ندارد، درحالیکه این 
ماجرا باید سازماندهی شود اما چون 
این اتفاق رخ نداد، هر کس به صورت 

مستقل تجربه های فردی خودش را 
انجام می دهد که نمی تواند یک جریان 
مستمر را ایجاد کند. از طرف دیگر شاید 
مقطعی بودن این ماجرا  و اینکه جدی 
گرفته نشد، به این دلیل برمی گردد که 
اجرای آنالین را وابسته به تعطیلی تئاتر 
می دانیم و به عنوان فضایی مستقل به 
آن نگاه نمی کنیم . به این معنا که همه 
تصور می کردند با بازگشایی تئاتر و 
برقراری اجراهای صحنه ای ، دیگر 
نیازی به این شکل از اجرا نیست. در 
حالیکه اجرای آنالین در دنیا مورد توجه 
و استفاده قرار گرفته و به دوره کرونا 
هم مربوط نمی شود بلکه متناسب با 

زندگی امروزی است .
این مدرس تئاتر با اشاره به مخالفت هایی 
که با اجرای آنالین در بخشی از جامعه 
تئاتری وجود دارد، خاطرنشان می کند: 
بسیاری نسبت به اجرای آنالین گارد 
دارند چون فکر می کنند قرار است 
جایگزین اجرای صحنه ای شود، در 
حالیکه این طور نیست بلکه یک گونه 
نمایشی است که در کنار اجرای صحنه ای 
می تواند به حیات خود ادامه بدهد. 
همانطور که گونه های دیگری مانند 
اجرای خیابانی، تعزیه و ... داریم که هر 
کدام جایگاه و ارزش های خود را دارند. 
این شیوه هم می تواند اتفاق های خوبی 
را رقم بزند.نسیم ادبی که در آستانه 
اجرای نمایش تازه اش که کارگردانی 
مشترکی با ندا شاهرخی است  و فعال 
با تعطیلی تئاتر رو به رو شده، درباره 
سرنوشت این اجرا می گوید: طبیعتا 
فعال منتظر بازگشایی سالن ها هستیم. 
ضمن اینکه وقتی پای جان و سالمت 
افراد در میان است، نمی توان مردم را 

به حضور در سالن تئاتر دعوت کرد.

نسیم ادبی: 

چرا از فضای مجازی استفاده نکنیم؟

 اثر هنری یک نوجوان
 پس از تزریق واکسن

یک نوجوان اهل ایالت نیویورک آمریکا که مبتال به اوتیسم 
است، استعداد هنری خوبی دارد و می توان آخرین اثر او را در 
»دم آرینا«، مرکز واکسیناسیون کووید ایالت نیویورک دید که 
به نمایش گذاشته شده است. او می گوید: »من تصویر یک نفر 
از کادر درمان را کشیدم که در حال تزریق واکسن به من است«.

زکری ماگاورو یک نوجوان ۱۷ ساله است که پس از تزریق دوم 
واکسن کرونا به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و یک پوستر بسیار 
زیبا خلق کرد تا به این وسیله از افرادی که باعث ساخت واکسن 

وعملی شدن آن بودند تشکر کند. 
زکری در یک مصاحبه ی خبری گفت: »فقط به این فکر کنید 
که چقدر خوب است وقتی شما دومین تزریق واکسن کووید را 
دریافت می کنید و پس از آن دیگر نه کرونا می گیرید و نه آن را 

به کسی منتقل می کنید«.
کارکنان »دم آرینا« که بسیار متاثراز اثر زکری شدند، آن را تبدیل به 
پوسترهایی برای تزئین آن مرکز کردند و همینطور برچسب هایی 
با آن اثر درست کردند تا به عنوان یادگاری به مردمی که واکسن 
می زنند داده شود. زکری از این همه قدردانی آنها احساس غرور 
می کرد. دوران همه گیری برای خیلی از خانواده هایی همچون 
زکری ها دوران پر تشویشی بوده است. او این تشویش را تبدیل 
به هنر کرد و هنر تبدیل به هدیه ای برای همگان شد. جنی 
لوویس، مادر زکری در مصاحبه ای گفت: »به نظرم این واکسن 
زدن باعث شد تا اضطراب و دل نگرانی هایی که او با آنها درگیر 
بوده رها شوند و به صورت یک اثر هنری و یک آهنگ درآیند. 
این به خوبی نشان می دهد کودکانی که با مشکالت اوتیسم 
دست و پنجه نرم می کنند، قادر به انجام چه کارهایی هستند«.

استعداد این نوجوان تنها به آن اثر ختم نشد؛ او در حالی که برای 
نقاشی اش در »دم آرینا« معروف شده بود، یک قطعه ی موسیقی 
نیز که خودش آن را ساخته بود به پاس زحمات دکتر آنتونی فائوچی 
)رییس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا(  اجرکرد. 

ترجمه

خبر

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

محمدرضا ورزی بر این باور است که باید سریال هایی 
مانند »احضار« که ساختار و فضایی متفاوت و خاص را 
تجربه می کنند، با همه نقاط ضعف و ایرادها تشویق کرد 
تا با رفع معایب احتمالی، کارگردان های بعدی فرصت 
و شهامت پرداختن به این قبیل ژانرها، از جمله گونه 

ماورایی در تلویزیون را پیدا کنند.
این کارگردان در پاسخ به پرسشی درباره مجموعه ماه 
رمضانی »احضار« و انتقادها مبنی بر ناتوانی در خلق 
موقعیت های ترسناک و ماورایی در این سریال، با بیان 
اینکه »احضار« کار بدی هم نیست، اظهار کرد: این سریال 
کار پرزحمتی بوده و مخاطب خودش را هم به دست آورده 
است. به نظر می رسد ما یکسری محدودیت ها و ممیزی، 
به ویژه در ترسیم کردن ژانری مثل ژانر وحشت داریم و 
خیلی گسترده نمی توانیم برای مخاطبان تلویزیون نشان 

دهیم؛ چراکه مخاطب تلویزیون، عام است. 
ورزی درباره ساخت سریال »احضار« توسط علیرضا 
افخمی، آن هم پس از تجربه سریالی مانند »او یک فرشته 
بود« و بازخورهایی که تاکنون از این سریال به دست آمده 
است، گفت: به نظر می رسد باز هم شهامتی بوده است 

که در این شرایط، چنین کاری ساخته شود. باالخره باید 
بشود. سال ها پیش، سریال »او یک فرشته بود« را از ایشان 
دیدیم که آن کار، به خوبی گرفت. »احضار« هم مخاطب 
پیدا کرده است. اینکه بخواهیم به شکل تخصصی به این 
مساله بپردازیم که یکسری صحنه ها را کارگردان چطور 
از آب درآورده، کار منتقدان است و آنها کار خودشان 
را انجام می دهند ولی در ارتباط با اینکه آیا این محتوا 
توانسته مخاطب را جذب کند، به نظرم موفق بوده است.

کارگردان سریال »معمای شاه« به حرف هایش اضافه 
کرد: به لحاظ محتوا خوب است که رسانه ملی این گونه 
محتواها را هم تجربه کند. کاری که تجربه شده، بعدها 
می تواند قوی تر شود. اصوال روال کارها به همین شکل 
بوده است. ورزی با اعتقاد بر اینکه در ساخت آثار ماورایی 
و متافیزیک تجربه های زیادی باید صورت بگیرد، گفت: 
در مسیر این تولیدات به هر حال آقای علیرضا افخمی 
تجربه داشته اند و نمی توان تجربه »او یک فرشته بود« را 
نادیده گرفت و بر اساس آن تجربه، قطعا انتظارات بیشتر 
است. »احضار« را از اســاس نمی توان تولید ضعیفی 
تلقی کرد. ایشان در سریال »احضار« توانستند یکسری 

بازیگر جدید و فضاهای نو را معرفی کنند. با این اوصاف 
باید تشویق کرد تا در آینده کارهای بهتری انجام شود، 
نه اینکه دیگر کسی جرأت نکند کارهای ماورایی بسازد.

وی در همین زمینه با اعتقاد بر اینکه سریال »بازی تاج و 
تخت« هم ضعف هایی داشته است، در توضیح این مطلب 
گفت: زمانی همه معتقد بودند این کار خیلی شاهکار است 
و بودند کسانی که اگر شما می خواستید سریال »بازی تاج 
و تخت« را نقد کنید، ناراحت می شدند. اما من مطرح کردم 
که کار را کامل دیدم و یک نقطه ضعف هایی هم داشت؛ 
برای مثال اینکه شخصیت در ۲۰ قسمت رها می شد و 
یا سرنوشت خیلی از کاراکترها ناتمام می ماند. خب، چه 
اشکالی دارد نقد کنیم. با این همه »بازی تاج و تخت« 

نقاط قوت خیلی فوق العاده ای هم داشت. 

درگفت وگو با محمدرضا ورزی بررسی شد

جرات قدم زدن در ژانرماورایی تلویزیون

عوامل سریال »یاور« درگیر کرونا شدند
زهرا سعیدی، بازیگر سریال رمضانی »یاور« گفت: روز گذشته 
تست کرونای سه نفر از عوامل این سریال شامل صدابردار و دو نفر 
تصویربردار مثبت شد.یاور به کارگردانی مشترک سعید سلطانی 

و اصغر نعیمی این شب ها از شبکه سه در حال پخش است.
چند هفته پیش خبر ابتالی ارسالن قاسمی بازیگر این سریال به 
کرونا منتشر شد. حاال زهرا سعیدی، بازیگر پیشکسوت سریال در 
گفتگو با خبرنگار ایرنا از کرونایی شدن سه نفر دیگر خبر می دهد.

این بازیگر درباره دشــواری کار در شرایط کرونا گفت: موقع 
بازی با استرس و اضطراب شدید جلوی دوربین می رویم. چون 
می ترسیم سالمتی مان به خطر بیفتد. چهره پردازها کارشان از 
بقیه سخت تر است. چون وقتی ماسک می زنیم، رد ماسک روی 

صورت می افتد و آنها باید این رد را پاک کنند.

بیایید با واکسن زدن به همه، کمک کنیم به تمام شدن این همه گیری )کرونا(
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خبر کوتاه

Nakhost Honari

نود وسومین دوره از مراسم اهدای جوایز اسکار بامداد 
 )دوشنبه،6 اردیبهشت( به وقت ایران برگزارشد 
و اسکار بهترین فیلم به »سرزمین خانه به دوش ها« 
ساخته »کلویی ژائو« رسید. همچنین »فرانسیس 
مک دورمند« سومین و»آنتونی هاپکینز« بازیگر 
هشتادوپنج ساله انگلیسی دومین اسکار بازیگری 

را دریافت کردند.
سرانجام انتظارها به پایان رسید و آکادمی علوم و 
هنرهای سینما )اسکار( در یک مراسم حضوری که به 
دلیل شیوع کرونا با سال های گذشته تفاوت داشت، 
برندگان جوایز اسکار را در شاخه های مختلف معرفی 
 )Nomadland( کرد و سرزمین خانه به دوش ها
ساخته کلویی ژائو اسکار بهترین فیلم را از آن خود 
کرد. اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن نیز برای 
همین فیلم به فرانسیس مک دورمند رسید. وی 
پیشتر نیز این جایزه را در  سال های ۱۹۹6 و ۲۰۱۸ 
از آن خود کرده بود. آنتونی هاپکینز بازیگر، کارگردان 
و تهیه کننده فیلم بریتانیایی نیز اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را برای فیلم پدر )The Father( از 
آن خود کرد. هاپکینز در سال ۱۹۹۲ برنده اسکار 
بهترین بازیگر نقش اول مرد و پس از آن نیز پنج بار 

دیگر نامزد دریافت این جایزه شده  بود.
برگزیدگان نودوسومین دوره جوایز اسکار به شرح 

زیر است:
بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: زن جوان آینده دار 

)Young Promising Woman(
)The Father( بهترین فیلمنامه اقتباسی: پدر

بهترین فیلم غیرانگلیســی زبان: یک دور دیگر 
)Druk(

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: دنیل کالویا برای 
فیلم یهودا و مسیح سیاه 

بهترین چهره پردازی و آرایش مــو: بلک باتِم ما 
 )Ma Rainey's Black Bottom( رینی

بهترین طراحی لباس: بلک باتِم ما رینی
بهترین کارگردان: کلویی ژائو برای فیلم سرزمین 

خانه به روش ها 
 The Sound( بهترین صدابرداری: صدای متال

)of Metal
بهترین الیواکشــن کوتاه: دو غریبه غیرصمیمی 

)Two Distant Strangers(
بهترین پویانمایی کوتاه: هر اتفاقی بیفتد دوستت دارم 

)If Anything Happens I Love You(
)Soul( بهترین پویانمایی بلند: روح

)Colette( بهترین مستند کوتاه: کولت
 My( بهترین مســتند بلند: معلم اختاپوسی من

)Octopus Teacher

)Tenet( بهترین جلوه های ویژه: تنت
بهترین بازیگر نقش مکمــل زن: یو جونگ یون 

برای فیلم میناری
)Mank( بهترین طراحی صحنه: منک

بهترین فیلمبرداری: منک 
بهترین تدوین: صدای متال
بهترین موسیقی متن: روح 

بهترین ترانه: آهنــگ Fight for You از فیلم 
یهودا و مسیح سیاه

بهترین بازیگر نقش اول زن: فرانسیس مک دورمند 
برای فیلم سرزمین خانه به دوش ها

بهترین بازیگر نقش اول مرد: آنتونی هاپکینز برای 
فیلم پدر

اسکار معروف ترین رویداد سینمایی جهان است که 
تاکنون ۹۲ دوره از آن در کشور آمریکا برگزار شده 
است. مراسم اهدای جایزه اسکار توسط آکادمی 
علوم و هنرهای سینما در لس آنجلس آمریکا برگزار 
می شود و هر ساله بهترین فیلم های سال قبل را در 

رشته های مختلف معرفی می کند.
امسال اسکار متنوع ترین فهرست نامزدها را داشت؛ 
۹ بازیگر رنگین پوست به فهرست نامزدهای شاخه 
بازیگری راه یافتند و رکورد جدیدی از تنوع نژادی 

را در این بخش از جوایز اسکار ثبت کردند.

معاون شهردار مشهد خبرداد
 تمدید مهلت ارسال آثار 

به جشنواره ققنوس

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد، از تمدید مهلت ارسال 
آثار به اولین جشنواره عکاسی و نقاشی ققنوس، باهدف حمایت از 

پرندگان شهر مشهد خبر داد.
مهدی یعقوبی با اعالم این خبر اظهار کرد: فراخوان اولین جشنواره 
عکاسی و نقاشی ققنوس از ۱5 بهمن ماه سال گذشته منتشر شد 
و تا نیمه فروردین ماه سال جاری که فرصت ارسال آثار اعالم شده 
بود، بیش از ۴۰۰ اثر عکاسی و نقاشی از هنرمندان مشهدی به 

دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
 یعقوبی افزود: با توجه به استقبال خوب هنرمندان از این جشنواره

و نیز اوج گرفتن دوباره بیماری کرونا در شهر مشهد و اعمال ممنوعیت 
ورود به بوستان های شهری به عنوان یکی از زیستگاه های اصلی 
پرندگان شهر مشهد و بنا به درخواست هنرمندان، مهلت ارسال 

آثار به این جشنواره تا ۱5 تیرماه سال جاری تمدید شد.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: این جشنواره 
در دو بخش عکاسی و نقاشی با موضوعات کبوتر حرم، حمایت از 
پرندگان به ویژه در روزهای سرد زمستان و پرندگان شهر مشهد 
برگزار می شود و عالقه مندان می توانند در دو بخش عکاسی در دو 
سطح حرفه ای و موبایلی و در بخش نقاشی در دو سطح بزرگ ساالن 

و کودکان آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
یعقوبی خاطرنشان کرد: هنرمندان و عالقه مندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت شیوه نامه شرکت در جشنواره و نحوه ارسال 
 آثار، به آدرس اینترنتی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد به نشانی 

Services.mashhad.ir مراجعه کنند.

سومین حضور عکاس نخست در آلمان
دو قطعه از آثار عکاسی سید جلیل حسینی زهرایی عکاس 
 موسسه رسانه گستر نخســت ، مورد پذیرش گروه داوری 
 german lnternational photocup  بین المللی عکاسی
۲۰۲۱  در کشور آلمان قرار گرفت . گفتنی است در این مسابقه 
که به شکل ســاالنه ودر چهار بخش رنگی ، سیاه و سفید، 
طبیعت و  عکس مسافرتی برگزار می شود، عکاس نخست 
سید جلیل حسینی زهرایی برای دومین سال با دو عکس 
مسافرتی حضوری درخشان داشت. در این نمایشگاه که عالوه 
بر شهر فیلدراشتات به طور هم زمان در چهار شهر بادن ، هسن، 
نیدرزاخسن و نوردهایم برگزار می شود. از میان ۱۹ هزار و ۱۰۷ 
عکس دریافتی از ۲ هزار و ۷۱ عکاس از ۱۱3 کشور جهان تعداد 
635 عکس از ۲۰3 عکاس از 6۹ کشور در بخش بزرگسال و 
کودکان به نمایشگاه راه یافت . برگزاری این رقابت بین المللی 
، برای بیست ودومین سال متوالی توسط فدارسیون عکاسی 
آلمان  dvf و با نظارت انجمن عکاسی آمریکا psaو تحت 
امتیاز فدارسیون جهانی عکاسی فیاپ flapانجام گردید. یاد 
آور میشود عکاس نخست هم چنین در یک نمایشگاه عکس 
گروهی که در سال های گذشته در آلمان برگزار گردیده  حضور 
داشته و در بیستمین دوره این مسابقه عکاسی بین المللی با 
هشت عکس ودر چهار بخش در صدر این رقابت جهانی قرار 
گرفت .عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
مشاهده عکسهای برگزیده به پایگاه اطالع رسانی مسابقه به 
نشانی www.germanphotocup.de  مراجعه نمایند.

خانه به دوش ها اسکار را به خانه بردند 
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