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گروه ورزشی- رکورد ملی توسط  کمیل 

بلوچی ورزشکار جوان مشهدی با ثبت 

 رکورد ۱۶۷ روپایی با توپ مدیسن بال 

پنج کیلویی در زمان یک دقیقه به ثبت 

رسید.این ورزشکار جوان ضمن معرفی 

خود در باره حضورش در این رقابت ها 

بلوچی ۱۷ساله متولد  گفت:کمیل 

مشهد از  ۹ سالگی عالقه خاصی به 

توپ و رشته ورزشی فوتبال داشتم و 

مترینات زیادی انجام دادم.

وی اضافه کرد: با گذشت زمان متوجه 

شدم استعداد خاصی به حرکت های 

های منایشی با توپ دارم. و همین باعث 

شد با مترینات و حامیت پدر و مادرم 

سخت تالش کنم تا حرکات انفرادی 

با توپ را آموزش و

بتوانم با توپ های سنگین روپایی بزنم 

از جمله توپ ۲کیلو و ۵ کیلو و ۷ کیلو 

مترین  کردم و بعد از دو سال مترین با 

تالش و پیگیری های مکرر موفق شدم 

رکوردکشوری توپ مدیسن بال ۵ کیلویی 

توسط  مهرداد طهامسبی را جابجا کنم.

بلوچی ادامه داد:رکورد وی ۱۳۵ حرکت 

در مدت زمان یک دقیقه بود . که در 

آخرین رقابت ها موفق شدم این  رکورد را 

به تعداد ۱۶۸ حرکت در مدت زمان یک 

دقیقه به یاد رسدار شهید حاج حسین 

همدانی را جابجا کنم.

این ورزشکار جوان مشهدی یاد آور 

شد: جا دارد همین جا  از زحامت پدر و 

مادرم که در راه موفقیتم از هیچ تالشی 

فرو گذار نبودند خیلی تشکر کنم که 

در همه سختی ها همراه من بودند و 

تشویقم کردند.

یک مشهدی رکورد روپایی با توپ مدیسن بال راجا به جا کرد

توپ و تور

کارت زرد

چمنیان : برای والیبال برنامه های خوبی داریم 

  بازیکنان بومی دوست دارند 
به مشهد بازگردند 

محمد مهدیزاده

مالک و مدیرعامل تیم نوپای نیان الکرتونیک می گوید : " ما 

از رشکت های دانش بنیان هستیم و می خواستیم دریکی از 

حوزه های اجتامعی ورود کنیم ، دوستان پیشنهاد والیبال 

را داده اند و ما هم استقبال کرده ایم " . مهندس محمدعلی 

چمنیان افزود : "ما در آخرین لحظات جای یک اسپانرس دیگر 

را گرفتیم و علی رغم گرفنت مجوز لحظه آخری برنامه های 

خوبی برای والیبال داریم " .

وی در خصوص سلب میزبانی مشهد به دلیل نداشنت کف پوش 

مناسب گفت : " هدف ما از ورود به والیبال ، ایجاد شورونشاط 

در بین هواداران والیبال است ولی فکر می کنم ، فدراسیون با 

اعالم دیرهنگامش ، کار را سخت کرده است ، چراکه سفارش و 

نصب کف پوش زمان بر است و نیاز به وقت مناسب تری دارد " .

مهندس چمنیان در خصوص سیاست بومی گرایی باشگاه هم 

گفت : " طبیعی است با توجه به دیر تشکیل شدن تیم ، خیلی 

از بازیکنان بومی نتوانستند با ما باشند ولی طی پیام هایی 

اعالم کردند در صورت جلب رضایت تیم های قبلی شان به 

تیم ما خواهند آمد و فصل بعد در لیگ برتر بانوان هم رشکت 

خواهیم کرد " .

چیپس کامل واگذار شد
امتیازتیم فوتسال چیپس کامل واگذار شد.

نخست ورزشی.خداراشکر در مشهد ماند و خاورمیانه ای شد

جواهری اجازه خروج منی دهد.

 قرار بــود امتیازتیم پیام توس به اســتان دیگری 
واگذار شود

نخست ورزشی.مدیرکل ورزش خراسان اجازه خروج به 

هیچ تیمی منی دهد.

سالن مهران بازهم دردرسسازشد

سازمان لیگ برتر والیبال کشور مهران را هم محروم کرد.

نخست ورزشی.این سالن کهن و آبروی ورزش استان بازهم 

دردرس سازشد.
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 دانشجوی دکرتای عمومی پزشکی  که  

 WNBF با درخشش در مسابقات جهانی

۲۰۲۲ ارمنستان موفق به کسب مقام 

قهرمانی و اورال )قهرمان قهرمانان( فیزیک 

را کسب و با به دست آوردن کارت حرفه 

ای نچرال و دو عنوان قهرمانی کشوری 

وعنوان قهرمانی اورال جهانی  به کشور 

بازگشت ، پزشکی که ورزش را نه تنها 

برای سالمتی بلکه بطور حرفه ای نیز 

ادامه داد تا افتخاری دیگر را در کارنامه 

ملی خود به ثبت برساند.

حامی خزاعیان مربی بین املللی فیتنس 

و پرورش اندام با دارا بودن مدرک مربیگری 

 بین املللی بیش از ۱۲ سال است که 

در حرفه بدنسازی فعالیت می کندکسب 

مدال نقره به میزبانی شهرستان سبزوار 

و مقام سومی کشور و در نهایت مقام 

قهرمانی جهانی در مسابقات ارمنستان  

از مهمرتین خاطرات موفق ورزشی وی 

است و شش سال است که تجربه مربی 

گری در این زمینه را دارد. 

وی درباره برگزاری این مسابقات می گوید: 

مسابقات جام املاس فدراسیون جهانی 

بدنسازی نچرال به میزبانی ارمنستان 

و در شهر ایروان برگزار شد.تعداد شش 

پروکارت به عنوان جوایز رشکت در مسابقات 

جهانی نچرال لس آنجلس آمریکا ۲۰۲۲ 

برای رشکت کنندگان در این رقابت ها 

اختصاص داده شده بود.

این قهرمان بدنسازی در باره رویکردش 

به بدنسازی و ادامه تحصیل در رشته 

پزشکی گفت: رشته نچرال در بدنسازی 

به این معناست که از دارو و هیچ هورمونی 

و مکمل های آسیب پذیر استفاده منی 

شود و اولویت آن حفظ سالمتی است .

وی ادامه داد: در این مسابقات با هزینه 

شخصی حضور پیدا کردم و به دلیل 

مسائل مالی خاصی که در آن زمان 

داشتم  با اتوبوس و قطار به مدت دو روز  

قبل از مسابقات و تحت رژیم سختی 

که داشتم مجبور شدم ۳۴ ساعت را با 

اتوبوس طی کنم که بدن نیاز به تغذیه 

مناسب و اسرتاحت کافی داشت اما آنچه 

که من را به  ذوق درمی آورد کسب مدال 

رنگین برای کشورم بود و همین اشتیاق 

من را برای رسیدن به هدفم مصمم تر 

می کرد و کسب مدال قهرمانی را برایم 

شیرین تر می کرد.

وی با اشاره به جایزه ۱۰۰۰ دالری این 

مسابقات گفت:سطح این مسابقات از 

نظر کیفی بسیار باال سخت و جذاب 

بود و بیش از ۶۰ بدنساز از ۱۷ کشور از 

جمله : کانادا،امارات،لبنان،ایران،روسیه 

و ارمنستان در این رقابت حضور داشتند.

این مسابقات در ۳ دسته پرورش اندام  

فیزیک و فیتنس مدلینگ برگزار شد و 

در پایان به ۲ نفر برتر رقابت اورال پرورش 

اندام و فیزیک کارت حرفه ای فدراسیون 

wnbf اهدا شد. 

گروه ورزشی- نخستین دوره مسابقات 

رسارسی مینی فوتبال محالت )جام 

غدیر( به همت فدراسیون و هیات 

ورزش های همگانی استان ها مهرماه 

برگزار می شود.

رییس هیات ورزش های همگانی خراسان 

رضوی با اعالم این خرب گفت: این 

رقابت ها با قوانین و آیین نامه مینی فوتبال 

فدراسیون همگانی برگزار و ورودی تیم 

ها به این مسابقات ۲۰۰ هزار تومان 

است که شامل بیمه  بازیکنان هم 

می شود.همچنین این مسابقات به صورت 

رسارسی در ۳ فاز با مشارکت انجمن 

ورزش شهرداری ها در دو بخش بانوان 

وآقایان در ۲مرحله استانی و کشوری از 

۱۰ مهرماه سال جاری برگزار می شود.

رضا آذریان افزود: ثبت نام از تیم ها تا ۲۵ 

شهریورماه ادامه خواهد داشت و ۱۰ 

استان خراسان رضوی،تهران،کرمان،ز

نجان،آذربایجان غربی،کهکیلویه بویر 

احمد،کردستان،چهارمحال بختیاری 

،مازندران و همدان و فاز دوم مسابقات 

قرار دارند که قهرمان هر استان به صورت 

متمرکز در رقابت های قهرمانی کشور 

رشکت خواهد کرد. این مسابقات به صورت 

دوره ای برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به این که تیم های قهرمان 

اعزام  به مسابقات کشوری  استان 

خواهد شد یادآور شد:  این مسابقات 

 با حضور ۱۰ بازیکن مربی و رسپرست 

در رده سنی بزرگ ساالن در زمین چمن 

مصنوعی و یا طبیعی برگزار خواهد 

شد و ضمن این که تیم های برتر به 

مسابقات کشوری اعزام خواهد شد با 

حضور استعداد یاب ها که مورد تایید 

انجمن مینی فوتبال قرار دارند برترین 

بازیکنان مسابقات به اردوی تیم ملی 

بانوان و آقایان دعوت خواهند شد.

وی درباره اهمیت و هدف از برگزاری این 

مسابقات گفت: اهمیت مشارکت ورزشی 

در نهاد اجتامعی سبب توجه اساسی 

دولت ها به این سطح از ورزش شده است 

ازاین رو مدیریت توسعه ورزش همگانی 

و رویکردهای آن،بیشرت فعالیت ورزشی 

هدفمند شهروندان را در محوریت خود 

قرار داده است و با توجه به ویژگی های 

جمعیتی مردم کشورمان و وضعیت 

کم تحرکی فعلی که به ۶۹.۸درصد 

رسیده است و همچنین اهمیت مشارکت 

ورزشی سالمتی،نشاط اجتامعی این 

سطح از ورزش نیازمند عزم جدی جهت 

توسعه پایدار مشارکت ورزشی است .

آغاز نخستین دوره مسابقات مینی فوتبال محالت مشهد

قهرمان  اورال بدنسازی جهانی:

فتح قله قهرمانی در سایه خودباوری و همت  ممکن می شود

مجید خروشی
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آقای استاندار بخوانید

فوتبال خراسان رضوی در  بن بست
قاسم زردکانلو، از  قدیمی های فوتبال خراسان بزرگ

با سالم وآرزوی توفیق برای استاندار خراسان رضوی؛ از قدیمی های 

ورزش استان هستم که عمری را در ورزش به ویژه فوتبال 

گذرانده ام. سخنی با شام دارم ممنون اگر وقتی بگذارید و 

دلنوشته ام را  بخوانید. در این چند سال، فوتبال خراسان به 

دلیل نبود مدیریت اصولی و ساختاری روز به روز به سوی نابودی 

و فنا در سطح اول فوتبال کشور، پیش رفته و افت چشمگیری 

داشته طوری که باعث متسخر و تحقیر قرار گرفته است. 

وضعیتی که شایسته دومین کالن شهر کشور، یعنی مشهد 

مقدس و خراسان رضوی نیست استانی که در کارنامه فوتبالی 

اش بزرگانی را به ایران، آسیا و حتی اروپا معرفی کرده است. در 

سوابق فوتبال خراسان، مدیرانی توامنند داشته ایم که فوتبال 

ایران را هم مدیریت کرده اند. مربیان و داورانی داشته ایم که 

درآسیا منونه بوده اند و در جام جهانی مربیگری و داوری کرده، 

بازیکنانی که مرد سال فوتبال آسیا شده  و بهرتین گل زن های 

لیگ برتر در همه دوران لیگ برتر بوده اند. تیم هایی داشته ایم 

که لرزه بر اندام دیگر تیم ها انداخته اند متاشاگرانی که فوتبال 

خراسان را در میزبانی قلعه عقاب ها کرده بودند و تیم فوتبال 

خراسان برای آنان در حد تیم ملی مقدس بوده است سوابق 

تاریخی فوتبال خراسان هم چه قبل و چه بعد از پیروزی انقالب 

بر کسی پوشیده نیست. در حال حارض نیز رسمایه های فوتبال 

خراسان م از بازیکن، مربی، داور و مدیر کم نیستند و در همه 

جای ایران به غیر از خراسان جایگاه و محبوبیت دارند. شاید 

در متام ایران به اندازه خراسان، تحصیل کرده های ورزشی 

در گرایش ها و درجه های دکرتی و فوق دکرتی و استاد 

دانشگاه به نسبت جمعیت، نداشته باشیم. الگوهای ورزشی 

در خیلی از رشته های ورزش و به ویژه فوتبال در خراسان کم 

نیستند. مربیانی را داریم پر تعداد، توامنند و تشنه خدمت 

که دیده منی شوند مدیرانی که می توانند فوتبال خراسان را 

صادقانه و خردمندانه اداره کنند. ویرتین فوتبال ایران، لیگ 

برتر هست اما در رسانه ها تبلیغ می شود که ما جایی نداریم! 

فوتبال که فراتر از ورزش مطرح و پدیده ای اجتامعی است 

جام جهانی اش در کشوری آماده  برگزاری است که در نقشه 

جغرافیا با خراسان قابل مقایسه نیست! اکرثیت جامعه جوان 

خراسان عاشق به فوتبال هستند و عالقه دارند در این زمینه 

فعالیت کنند تا دور ازآسیب های اجتامعی باشند معضلی 

که یکی از گرفتاری های اصلی امروز هست.  چه اتفاقی بهرت 

از فوتبال می تواند این شور و شوق را در جوانان ایجاد کند؟ 

آیا صالح است که فوتبال مان نابود شود؟ راهی که در این 

چند سال رفته ایم اشتباه بوده است چرا که مدیریت ورزش 

و فوتبال ما باید دست اهلش باشد تفکرات سیاسی و افراد 

سیاسی در ورزش خراسان، بدون مشورت پیشکسوتانش 

موفق نبوده اند. نظر بنده که شناخت نسبی بیش از ۵۰ سال 

از ورزش خراسان دارم این است که گیر کار خراسان بزرگ 

و خراسان رضوی در نبود تخصص و نداشنت نیروی انسانی 

نیست باید اراده ای باالتر از هیات فوتبال و هیات ها و اداره 

کل در سطح اول و جنابعالی برای فوتبال تصمیم بگیرد و با 

مشورت پیشکسوتان و بزرگان ورزش، راه کار های سازنده 

پیدا شود. مگر از اصفهان، آذربایجان، کرمان، خوزستان و 

... چه کمرت داریم که نتوانیم رسمایه مناسب از نظر مادی و 

مدیریت سامل برای ورزش فراهم کنیم؟ بیایید یک بار برای 

همیشه رشایطی پایدار برای فوتبال خراسان ایجاد کنید تا 

دوباره به جایگاه واقعی خود برسد و افراد، مربیان و مدیران 

غیر بومی که فوتبال ما را به نابودی کشانده اند دست از رس 

فوتبال ما بردارند. خوشحال خواهم شد به عنوان فرد اول 

مدیریت استان، درباره فوتبال جدی تر وارد عمل شوید.

استقالل و پرسپولیس دو مدعی اصلی 

لیگ بیست و دوم به حساب می آیند.

لیگ بیست و دوم پس از پایان هفته  

ششم سه هفته تعطیل شد و ملی پوشان 

برای فیفا دی به اردوی اتریش رفتند. 

در این اردو ۵ بازیکن از پرسپولیس و 

۳ بازیکن از استقالل حضور دارند و 

انتظار می رود که اگر مصدومیتی رخ 

ندهد رسخابی ها در جام جهانی همین 

تعداد ملی پوش را داشته باشند. تا 

پایان هفته ششم پرسپولیسی ها با ۱۴ 

امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند و 

استقالل با ۱۱ امتیاز در رده ی سوم 

جدول جای دارند. شاید برای قضاوت 

زود باشد اما در این لیگ جذاب همه یک 

سوال در ذهن دارند: آبی یا قرمز؛ کدام 

تیم باالتر از رقیب سنتی می ایستد؟ 

به بهانه  وقفه ی بوجود آمده در لیگ با 

هم نگاهی به عملکرد فنی دو تیم در 

این شش هفته می اندازیم:

استقاللی ها این فصل بیشرتین خرید 

خود را در پست های هجومی داشتند، 

پرسپولیس نیز با به خدمت گرفنت 

لوکادیا و شیخ دیاباته سعی بر برطرف 

کردن نقطه ضعف فصل گذشته خود 

داشت. با این حساب انتظار می رفت 

که هر دو تیم بازی های بسیار هجومی 

از خود به منایش بگذارند. از نظر گلزنی 

پرسپولیسی ها بهرت عمل کردند و 

تا پایان هفته ی ششم ۸ گل به مثر 

رساندند و استقاللی ها ۷ گل زدند. 

از ۸ گل پرسپولیس ۴ گل را لوکادیا 

ستاره ی هلندی آنها به مثر رسانده که 

شاید نشان دهنده این است که یک 

خرید با برنامه و حساب شده بهرت از 

چند خرید بی حساب و کتاب است.

خط حمله  پر ترافیک استقالل تا اینجای 

فصل عملکرد بهرتی از نظر شوت زنی 

نسبت به پرسپولیسی ها داشته است. 

اما ارزش شوتی که از خط دروازه عبور 

نکند فرق چندانی با شوت نزدن ندارد. 

شاگردان ساپینتو نشان داده اند که 

نسبت به فصل قبل با سیستم هجومی 

تری بازی می کنند و بازیکنان این تیم 

در ۶ بازی ۸۶ شوت به سمت دروازه 

حریف زده اند. اما از این ۸۶ شوت 

فقط ۲۴ شوت در چارچوب دروازه 

قرار داشته است یعنی میانگین هر 

بازی ۴ شوت در چارچوب که این آمار 

نشان دهنده دقت پایین شوت های 

استقاللی هاست. از طرفی رسخ پوشان 

در این ۶ هفته ۵۵ شوت به سمت 

دروازه حریف شلیک کرده اند که ۱۷ 

شوت در چارچوب قرار داشته است. 

یعنی در هر بازی میانگین ۲.۸ شوت 

در چارچوب حریف قرار گرفته است.

برخالف شوت های زیاد و بی مثر 

استقاللی ها، امید به گل این تیم تا 

اینجای کار حدود دو برابر پرسپولیس 

است. امید به گل شاگردان ساپینتو 

در این ۶ هفته ۹.۴۸ و امید به گل 

شاگردان یحیی ۵.۱۹ است. این قضیه 

نشان دهنده این است که استقاللی 

ها در ایجاد موقعیت خطرناک موفق 

تر از پرسپولیسی ها عمل کرده اند. از 

طرفی اگر بخواهیم امید به گل حریفان 

این دو تیم را بررسی کنیم میانگین 

امید به گل حریفان مقابل استقالل 

۳.۷۲ و امید به گل حریفان مقابل 

پرسپولیس ۲.۹۴ است که این اعداد 

نشان دهنده این است که پرسپولیسی 

ها در خط دفاع کمی بهرت از آبی ها 

عمل کرده اند.هر دو تیم تا اینجای 

لیگ از نظر مالکیت توپ و میدان و 

پاس ها تقریبا مشابه هم عمل کرده اند 

اما آبی ها دقت پاس باالتری نسبت با 

رسخ پوشان داشته اند. از نظر درصد 

مالکیت توپ استقالل آمار ۵۷.۱۶ 

درصد و پرسپولیس آمار ۵۹.۳۳ درصد 

را به نام خود ثبت کرده اند. از لحاظ 

استقالل ۲۸۹۱ پاس با دقت ۸۳.۵ 

درصد داشته از سوی دیگر پرسپولیسی 

ها ۲۹۵۴ پاس با دقت ۸۲.۶۶ درصد 

داشته  اند.

وضعیت امید وحدت در لیگ یک 

به هیچ وجه خوب نیست ؛ این تیم 

با جوانانی گمنام  پنجره بسته،  با 

و کم سن و سال در سه هفته اخیر 

مقابل همه رقبا گلباران شده و در پایان 

 هفته چهارم مسابقات لیگ یک کشور

 جام آزادگان با صفر امتیاز و بدون 

گل زده و با تفاضل منفی ۲۲ در قعر 

جدول جای گرفته  است. عالقه مندان 

به فوتبال در استان خراسان رضوی که 

تا همین چند فصل قبل تیم شهرشان 

را در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 

می دیدند، حاال یک سوال دارند؛ مقرص 

وضع موجود کیست؟

محسن حیدری، دبیر هیات فوتبال 

خراسان رضوی، در خصوص ماجراهای 

اخیر امید وحدت در گفت وگو با ایسنا 

اظهار کرد: فوتبال خراسان سابقه ای 

طوالنی در انحالل تیم ها داشته و این 

موضوع نیازمند آسیب شناسی است. 

آیا مسایل فنی در این خصوص نقش 

ویژه ای دارد؟ آیا مباحث مالی و عدم 

حامیت صنایع از ورزش در خراسان نقش 

اول این ماجرا را داشته یا این موضوع 

ریشه در برخی اتفاقات خاص فوتبال 

خراسان دارد؟ گزینه های مختلفی 

در این خصوص مطرح است که باید 

به صورت کارشناسی بررسی شود.

وی در خصوص شکل انتقال امتیاز 

پدیده به شهرخودرو افزود: آن زمان 

ریاست هیات بر عهده فرد دیگری بود 

و گویا امتیاز رصفا به رشط پرداخت 

بدهی ها به حمیداوی واگذار شده  

قرارداد  به  اینکه حمیداوی  است. 

پایبند بوده یا نه سوالی است که باید 

کارشناسان حقوقی مربوطه به آن پاسخ 

دهند.حیدری با انتقاد از حمیداوی 

گفت: خیلی از مشکالت امروز تیم 

امید وحدت زاییده دوران مدیریتی 

شهرخودرو و فرهاد حمیداوی است. 

اگر امروز پنجره بسته  است، به واسطه 

قراردادی است که در دوران حمیداوی 

با کوزین و میروسالو بسته شده  است. 

در دوران حمیداوی اکرث قریب به اتفاق 

بازیکنان تیم با پرداخت پول موفق به 

دریافت رضایت نامه شده اند تا امروز 

لیست تیم خالی باشد و مجبور شود 

با بازیکنان رده سنی جوانان و امید 

به مصاف رقبا برود.

دبیر هیات فوتبال خراسان رضوی 

در واکنش به این پرسش که مدیران 

شهرخودرو مدعی هستند هیات فوتبال 

متام تالشش را به کار گرفت تا چوب الی 

چرخ این تیم بگذارد، گفت: کاش یک 

بار مسووالن شهرخودرو شفاف بگویند 

کجا هیات فوتبال چوب الی چرخ این تیم 

گذاشته؟ مثال ما از طلبکاران مجموعه 

شهرخودرو خواستیم که در هر شهری 

که تیم بازی داشت مقابل هتل آن ها 

تجمع کنند؟ ما به مسووالن ورزشگاه 

امام رضا)ع( اعالم کردیم اتوبوس این 

تیم را در آستانه بازی با سایپا به دلیل 

بدهی های قبلی راه ندهند؟ ما باید 

پول هتل این تیم در سیرجان و تربیز 

را پرداخت می کردیم و نکردیم که آن 

حواشی پیش آمد؟ ما گفتیم هر چند 

هفته مربی عوض کنند؟

وی افزود: حتی آن برهه که هیات 

فوتبال متولی تیم شد، رصفا با دستور 

ستاد تدبیر خراسان رضوی این اتفاق 

رخ داد و یک ریال هم وارد حساب 

هیات نشد. مستقیام مسوول مالی 

باشگاه فاکتورهای هزینه کرد تیم اعم از 

هزینه های جاری تیم و حقوق بازیکنان 

را تایید می کرد؛ پس از وی ما آن را تایید 

می کردیم و پول از حساب استانی 

مستقیام به حساب طرف مقابل واریز 

می شد. برخالف آقایان در شهرخودرو 

که طی این سال ها بارها با فروش 

بازیکنان درآمد خوبی داشتند، در چند 

ماه حضور هیات فقط ۲ سه بازیکن 

آن هم با تصمیم مهدی رحمتی مازاد 

و از شهرخودرو جدا شدند. هامن تیم 

با رحمتی اگر کمی خوش شانس تر 

بود، آسیایی هم می شد اما مشاهده 

کردیم که پس از رحمتی و هیات با 

بازگشت مدیران شهرخودرو چه بالیی 

رس تیم آمد.

پدرام خسروشاهی
یادداشت

آمار فنی استقالل و پرسپولیس در ۶ هفته اول لیگ

استارت خوب مدعیان قهرمانی

فوتبال خراسان چه شده است؟

وحدتی که امیدی به آن نیست!
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آلزایمر از راه  بینی به مغز می رود)1(
دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

 محققــان اســرتالیایی شــواهدی پیداکرده انــد کــه نشــان 

می دهــد باکرتی هایــی کــه در بینــی زندگــی می کننــد، 

می تواننــد از طریــق حفره های بینی بــه مغــز راه پیداکرده 

و درنهایــت ســبب بیــامری آلزایمــر شــوند. ایــن مطالعات 

ــه آلزایمــر از  ــه دانشــمندان کمــک می کنــد کــه ابتــال ب ب

ــی  ــی را به خوب ــا باکرتیای ــق عفونت هــای ویروســی ی طری

مطالعــه کننــد.

 »کالمیدیاپنومونیــه« باکــرتی  رایجــی در رسارس دنیاســت 

ــایر  ــیعی از س ــف وس ــه و طی ــی ذات الری ــل اصل ــه عام ک

ــن  ــر ای بیامری هــای تنفســی اســت. خــرب نگران کننده ت

اســت که گاهــی ایــن باکــرتی در مغــز نیــز یافت می شــود 

ــز می گــردد. ــی بیامری هــای دیگــری نی ــل اصل و عام

ــان دانشــگاه »گریفیــث«  ــد، محقق ــه جدی ــک مطالع   در ی

و دانشــگاه »کوئینزلنــد« رشوع بــه بررســی نحــوه ورود این 

باکــرتی بــه مغــز و نحــوه آســیب زدن آن کردنــد. ایــن تیــم 

تحقیقاتــی پیــش از مطالعــه، در زمینــه بیامری هایــی کــه 

ــز  ــد در مغ ــی می توان ــره بین ــاکن در حف ــرتی س ــک باک ی

ایجــاد کنــد، مطالعــه کــرده بودنــد.

 »جنــی اکــربگ« نویســنده ارشــد ایــن مطالعــه می گویــد: 

ــه  ــه چگون ــم ک ــان داده  بودی ــی نش ــش قبل ــا در پژوه » م

باکرتی هــای موجــود در حفــره بینــی می تواننــد به رسعت 

و تنهــا در عــرض ۲۴ ســاعت از طریــق حفره هــا به مغــز راه 

پیــدا کننــد و وارد سیســتم عصبــی مرکــزی شــوند.«

 قهرمان جودو و وزنه برداری ایران 
در اندیشه طالی المپیک

ریحانه کریمی، وزنه بردار خراسان رضوی، در مسابقات 

وزنه برداری نوجوانان دخرت ایران ، در دسته ۵۹ کیلوگرم 

توانست با مهار وزنه های ۷۱ کیلوگرم در تک رضب، ۹۰ 

کیلوگـرم در دورضب و در مجمـوع ۱۶۰ کیلوگرم به سـه 

مدال طال برسـد.

در ایـن رقابت هـا ۶ مناینده خراسـان رضـوی ۱۱ مدال 

طال و چهار نقره کسـب کردند امـا نکته جالـب توجه در 

خصـوص کریمـی این بـود کـه وی تنهـا ۶ ماه اسـت که 

وزنه بـرداری را آغـاز کرده  اسـت.

ریحانه کریمی اظهار کرد: حدود سـه سـال اسـت که به 

صورت حرفه ای فعالیت ورزشـی دارم. چهار سـال پیش 

جـودو را آغـاز کـردم؛ حدود سـه سـال اسـت کـه آن را به 

صورت حرفه ای دنبال می کنم و توانستم با کسب عنوان 

قهرمانی در کشـور به تیم ملـی جودو هم دعوت شـوم.

وی با اشـاره به ورزش هایی کـه به جز جودو آغـاز منوده، 

افزود: همچنین از هشت ماه گذشته به کمک مربی ام، 

تکتم بیدل، بدنسازی را آغاز کردم و در ۲ رشته فیتنس چلنج 

و پاورلیفتینگ قهرمان استان شدم. 

کریمی با اشـاره به چالش ها و مشـکالت خـود به عنوان 

یـک ورزشـکار اظهـار کـرد: متـام هزینه هـای ورزشـم 

توسـط خانـواده تامیـن می شـود و از سـوی هیـچ نهـاد 

و ارگانـی حامیـت منی شـوم. وی ترصیـح کـرد: فقط به 

فکر کسـب مـدال طـالی املپیـک هسـتم. می خواهم 

 اولیـن کسـی باشـم کـه در ۲ رشـته املپیـک بـه طـال 

رسیده است.

پزشکی

خبر

حسین فیضی- رقابت های کشتی 

آزاد قهرمانی جهان در بلگراد ٢٠٢٢ 

گیران   افتخارآفرینی های کشتی  و 

کشورمان بهانه شد تا به بررسی و نقد 

بخشی از ورزش و کشتی خراسان 

رضوی بپردازیم. 

با عرض تربیک احراز مقام نایب قهرمانی 

تیم ملی باید به عدم حضور و رشکت 

کشتی گیران تیم ملی روسیه در این 

دوره از مسابقات اشاره کرد که موجب 

شد تا پیکارهای ملی پوشان کشتی 

ایران در اکرث اوزان درمصاف با کشتی 

گیران آمریکا به عنوان رقیب اصلی و با 

حساسیت ویژه ای رقم بخورد و بعضا 

مشکالت فنی کشتی گیران و آینده 

فنی  مسایل  ازجمله  ایران  کشتی 

آشکارتر گردد.

در این دوره از رقابت ملی پوشان کشورمان 

درمصاف بارقبای قدر خود به گونه ای 

عمل کردند که شایستگی وتوان مندی 

های منحرص به فرد آن ها را شاهد باشیم .

قطعا حضور و افتخارآفرینی های کشتی 

گیران تیم کشتی آزاد روسیه دراین دوره از 

رقابت ها می توانست شکل کار را در کسب 

نتایج و رویارویی همه رشکت کنندگان 

در اوزان مختلف تغییر دهد.

در مسابقات بلگراد برای کشتی خراسان 

رضوی به عنوان خاستگاه کشتی ایران 

که دارای  کارنامه درخشان در ادوار 

گذشته بود جایی وجود نداشت. اما 

حضور  و مبارزات نفس گیر ٨کشتی 

گیر به همراه صدها متاشاچی عالقه 

مند استان مازندران در محل سالن 

برگزاری مسابقات قابل تحسین  بود

این دالوران  در قالب تیم ملی کشتی 

بر روی ۴تخته تشک در سالن آبی رنگ 

شهر بلگراد قدرت منایی افتخارآفرینی 

کردند. 

در این رابطه شایسته است همه ملت ایران 

وحدت رویه و اهتامم مردم ومسووالن 

مازندران را مورد تحسین قرار دهند. 

اکنون باید کشتی خراسان رضوی مهد 

پهلوانی های ایران راکه در ادوار گذشته 

حدود ۵٠درصدتر کیب  اعضای گروه های 

ملی کشتی آزاد کشور را تامین کرده 

وطالیه دارکشتی دنیا بودند را به بررسی 

نشست که متاسفانه در رقابتهای بلگراد 

درهیچ بخشی محلی از اعراب نداشت. 

در بررسی برگ برگ صفحات زرین 

درعرصه  ایران  ملی  ورزش  کارنامه 

های مختلف کشتی )املپیک،جهانی 

وآسیایی( استان پهناورخراسان رضوی  

سهم قابل مالحظه ای درکسب مدال 

و          عناوین تیمی دارد. نارصزینل نیا 

کشتی گیر شایسته وزن ۴٨کیلوگرم 

لباس تیم ملی کشتی آزاد ششمین دوره 

مسابقات  آسیایی١٩٨٩ توکیو ژاپن 

راپوشیدو برروی تشک رفت ودرادامه 

تاسال ٢٠١٣کشتی گیر ان خراسان 

رضوی در رده های سنی جوانان وبرگساالن 

میادین کشتی جهان را در سیطره قدرت 

کم نظیر خودقرار دادند. 

امیرو رسول خادم، شادروان منصور 

رمضان  رضا  عابدیان،امیرتوکلیان، 

زاده،مجیدخدایی، جواد راسخی،مصطفی 

ومرتضی علیزاده،علی بهابسته،رضاص

فایی،حامدتاتاری،نادری خادم و...( 

ازجمله کشتی گیران نام آور ادوار گذشته 

باشند که درترکیب تیمهای ملی کشتی 

کشورمان  افتخارآفرینی ومدال آوری 

کردند. 

و  تأثیرگذار  نبایدازتالش  البته 

ارزشمندترمربیان مجرب استان )قدیر 

شادروان  چنگیزعامل،  نخودچی، 

سیدجعفرموسوی و  داوران)امیرتربیزی، 

ماشاالله افشاران،حسین تقوی،حسین 

تام و..که درارتقای سطح کمی وکیفی 

کشتی استان نقش بسزایی داشتند 

غافل بود .

به شکرانه قادر متعال این رس زمین 

کهن ازگوهربرکات وجود بارگاه ملکوتی 

هشتمین اخرتتا بناک آسامن والیت 

وامامت حرض ت رضا)ع( واقلیم عالی 

جوانان برومندوغیور برخوردار است.

با نگاهی اجاملی به کارنامه زرین کشتی 

پرافتخارایران می توان دیدکه جوانان فهیم 

این دیارکهن درعرصه های کشتی آسیا 

جهان واملپیک حضورشایسته ومنحرص 

به فردداشته وازسال ١٩٨٩تا٢٠١٣ 

به عنوان ستاره های پرفروغ آسامن 

کشتی دنیا را نورافشانی کرده اند.

باتوجه به فاصله بسیار طوالنی عدم حضور 

کشتی گیران حتی درسطح ملی،اَکنون 

روی سخن با مسووالن ودلسوختگان 

والیی و جهادی کشور،مخصوصا مسوولین 

مردمی ودستگاه های دولتی مرتبط 

استان پهلوان پرور خرا سان رضوی است 

که بااهتامم ویژه باید درصدد تامین 

بخش هایی اززیرساختها،امکانات ونیازها 

ورزشی برآیند تا در احیاوتوسعه ورزش 

وکشتی استان تحول و به موفقیتهای 

چشمگیر نائل گردند. 

متاسفانه ازسال٢٠١٣ تاکنون آسامن 

کشتی ایران راهربی تیره وگسرتده فراگرفته 

است تا ستاره های کشتی رسزمین 

مهر و خورشیدهشتم ازپشت ابرها به 

چشم نخورند . مردم رشیف وپهلوان 

پرور این خطه باناامیدی وحرست رقابت 

های جهانی٢٠٢٢بلگراد را از طریق 

جعبه جادویی متاشاوخاطرات شیرین 

قهرمانیهای دالورمردان رسزمین شان 

رامرورکردند .پوشیده وپنهان مناندبه 

تناسب تالش وپیگیری های مسووالن 

قبل تاکنون زیرساختهای مورد نیازبرای 

احیا وتوسعه کشتی برای بازگشت به 

روزهای پرفروغ باچاشنی استعدادهای 

بالقوه  در رسارساین مرز و بوم  وجوددارد 

وتنهاتدبیر را شایسته تعالی و افزون 

طلبی است. 

امروزبرهمه مسووالن کشور و استان 

پهناور خراسان رضوی است حتام برآن 

شوندتابااهتامم  خویش  زنگارازچرخهای 

زنگ زده کشتی مهدپهلوانیها زدوده شود.

ورزش خراسان رضوی طی٢ دهه قبل 

به گونه ای عمر به رس کرده است که 

نیازمندتعامل وتامل ودرزمینه پتانسیل 

وظرفیت های فرهنگی، ورزشی واجتامیی 

می باشد .

شنیدهاوگزارشهای واصله و مطروحه  

ازسوی مسووالن دولتی و منایندگان 

مردمی شهرستانها و بالداقصی نقاط 

استان حاکی از آنست  که صدها پروژه 

نیمه متام ورزشی ازجمله مجموعا بزرگ 

بین املللی ثامن االمئه مشهد به عنوان 

زیرساخت ونیاز اولیه وجود داردکه بایدتو 

میل،تجهیز به وسایل وامکانات ورزشی 

مورد بهره برداری قرار گیرند. 

ازسویی نیزموضوع مهم آموزش علوم 

وفنون رشته های مختلف ورزشی برای 

مربیان و ورزشکا ران)بانوان_آقایان(

باید باِمُتد های روز دنیا در دستور کار 

قرار گیردتادرتحوالتی که دردو دهه 

اخیر درنظام مدیریتی درسطوح مختلف 

اقتصادی ومدیریت بر مشارکت بخش 

خصوصی در دولت واداره امورکشورایجاد 

شده است با دقت کامل لحاظ شود 

تابتوان تاللو انوارمدالهای زرین ورنگین 

ورزشکاران استان راعرصه های مختلف 

ورزش بر سینه آینده سازان این رسزمین 

مشاهده کرد.

رضوی  خراسان  کشتی   مسلام 

می توان با دعوت ازمربیان بومی مجرب 

وکارآمدخود ازرسارس کشور وباآشتی 

صنعت  باورزش روح جدیدبه پیکرنیمه 

جان و کالبد ورزش روح جدیدبدمد. 

رشداین رشته ورزشی ملی نیاز منداحیای 

کشتی باچوخه است که ریشه عمیق 

دراعتقادات و باورها ی ملی ودینی 

مردم داشته و به عنوان پشتوانه بسیار 

غنی رشته های ورزشی)کشتی آزاد  

فرنگی، پهلوانی ،جودو، آلیش وگوراش( 

محسوب می گردد. این آیین پهلوانی 

اَکنون درغربت وبدون حامیت مسووالن 

به رس می برد .بی گامن حامیت از این 

سنت و آیین کهن خراسان رضوتی 

است اجتناب ناپذیر است تا استعداد 

یایی، استعداد پروری وافتخار آفرینی به 

شایستگی صورت پذیرد وکشتی خراسان 

رضوی دراوزان مختلف کشتی آزاد و 

فرنگی بربام دنیاقرار گیرد.

به بهانه افتخارآفرینی ها در بلگراد ٢٠٢٢ 

جدال با توقف وزن )2(جای خالی خراسان در کشتی ایران
مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

اول از خودتان بپرسید آیا از وزنی که 

دارید راضی هستید یا نه !؟

اگـر عالقمنـد بـه کاهـش وزن بیشـرت 

هستید  این نکات را برای گذر از توقف 

وزن امتحـان کنید:

۱. مرصف کربوهیدرات را کاهش دهید!

تحقیقات تایید کرده اند که رژیم های 

کم کربوهیدرات برای کاهش وزن بسیار 

موثر هستند. در واقع، یک تحقیق بزرگ 

یک ساله، نشان داد که افرادی که ۵۰ 

گرم یا کمرت کربوهیدرات در روز مرصف 

می کنند، نسبت به افرادی که از رژیم های 

 کاهـش وزن سـنتی پیـروی می کنند  

 وزن بیشرتی از دست داده اند. کاهش 

مرصف کربوهیـدرات ممکن اسـت به 

شـام کمک کند تا زمانی که احساس 

 ناامیـدی می کنیـد، وزن شـام دوبـاره 

در جهت درست حرکت کند.

برخی از مطالعات کنرتل شده نشان داده اند 

که رژیم های بسـیار کم کربوهیدرات 

باعـث افزایـش چربی سـوزی و سـایر 

تغییرات متابولیکی که به کاهش وزن 

کمـک می کننـد، می شـود، در حالی 

کـه مطالعـات دیگـر این اثـر را نشـان 

نداده اند. با این حال، رژیم های بسیار 

کم کربوهیدرات به طور مداوم نشـان 

داده اند که گرسنگی را کاهش می دهند 

و احسـاس سـیری را بیشـرت از سـایر 

رژیم ها تقویت می کنند. عالوه بر این، 

آنها باعـث می شـوند بدن شـام کتون 

تولید کند که نشان داده شده است که 

اشـتها را کاهش می دهد. این ممکن 

اسـت باعث شـود که ناخودآگاه کمرت 

غـذا بخوریـد، و رشوع دوبـاره کاهـش 

وزن بدون گرسنگی یا ناراحتی را آسان 

تـر می کند.

۲. تعداد یا شدت ورزش خود را افزایش 

دهید!

تجدیـد رژیم ورزشـی ممکن اسـت به 

تغییر استپ وزنی و رشوع کاهش وزن 

کمک کند. این به این دلیل اسـت که 

متأسـفانه با کاهش وزن، متابولیسـم 

شـام کاهش می یابد. بـا کاهش وزن، 

کاهـش تدریجی میـزان متابولیسـم، 

می توانـد ادامه کاهـش وزن را بسـیار 

دشـوار کنـد. خـرب خـوب ایـن اسـت 

که نشـان داده شـده اسـت کـه ورزش 

بـه مقابله بـا ایـن اثـر کمـک می کند. 

متریـن مقاومتـی باعـث حفـظ تـوده 

عضالنـی می شـود، کـه عامـل اصلی 

تاثیرگـذار بر میـزان کالری سـوزاندن 

 شام در حین فعالیت و اسرتاحت است. 

در واقـع بـه نظـر می رسـد مترینـات 

مقاومتـی موثرتریـن نـوع ورزش برای 

کاهـش وزن باشـند.

سـایر انـواع فعالیـت بدنـی نیز نشـان 

داده شـده اسـت که از کاهش رسعت 

متابولیک محافظت می کند، از جمله ورزش 

 هوازی و مترینات تناوبی با شدت باال .

 اگر در حال حارض ورزش می کنید، ۱ 

تا ۲ روز بیشـرت در هفته ورزش کنید یا 

شـدت مترینات خود را افزایش دهید  

ممکن اسـت بـه افزایـش متابولیسـم 

شـام کمک کند.

      تغذیه ورزشی



 آرزوی سینمایی شهاب حسینی

بازی در نقش حّربن یزید
فرارسیدن دهه اول محرم و برگزاری مراسم محفل عاشورایی 

سینامی ایران با عنوان »سینامتکیه«، بهانه ای شده تا 

بنیاد سینامیی فارابی به واسطه نقش آفرینی و حضور 

سیدشهاب حسینی در آثار عاشورایی چون »من و زیبا« 

و »کربال، جغرافیای یک تاریخ« با او به گفت وگوی 

متفاوتی بنشیند.

شهاب حسینی یکی از بزرگ ترین حرست های زندگی اش 

را اینگونه مطرح می کند:  یکی از بزرگ ترین حرست هام 

اینه که احساس می کنم هر کدام از ادیان دیگر اگر 

شخصیتی مثل امام حسین)ع( در تاریخ خودشون 

داشنت، تا االن بیش از صدها اثر ازش ساخته شده 

بود که بیانگر شکوه آن اتفاقی که در آن روز افتاده برای 

جهانیان باشد. 

ما متولی هستیم به عنوان کشورهایی که امام حسین)ع( 

برامون جزو بافت اصلی زندگیمون هست، هنوز آن 

کاری که شایسته مقام و شان ایشان باشه، به نظرم هنوز 

نتونستیم انجام بدیم.

وقتی فیلم مصائب مسیح مل گیبسون را دیدم، واقعا به 

پهنای صورت برای مصائبی که بر حرضت مسیح رفته 

اشک ریختم و آرزو کردم که ای کاش یک فیلم و یک 

اثری با همچین قدرتی درباره عاشورا ساخته می شود.

  آرزومند بازی در نقش حر بن یزید ریاحی هستم، 

تبدیل اشقیا به اولیا امید بخش است، عاشق بازمنایی 

افکار امام حسین)ع( هستم. عاشورا غفلت های مغفول 

مانده بسیار دارد.

به هر عنوانی که بتونم خدمتی انجام بدم و الیق باشم 

برای آقا امام حسین)ع( دمل می خواهد هرکاری از 

دستم بربیاد انجام بدم...

Nakhost Honari
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گالیه سعید روستایی  

» برادران لیال « پشت درکمیته اسکار

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هشتم   شماره 330   
 پنجشنـبه  31 شهریور ماه 1401    25 صفر  1444 

کارگردان فیلم »برادران لیال« این پرسش را مطرح کرد 

که چرا فیلمش با وجود برخی ویژگی های مهم برای 

رشکت در اسکار، در کمیته بررسی مناینده سینامی 

ایران به آکادمی وجود ندارد؟

 سعید روستایی در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: فیلم 

»برادران لیال« در میان فیلم های در حال بررسی در کمیته 

معرفی مناینده ایران به اسکار وجود ندارد در حالیکه 

قرار بود در سازمان سینامیی انعطاف به خرج داده شود 

تا فیلم برای گرفنت پروانه، به شورای پروانه منایش ارجاع 

داده شود زیرا به هر حال ما با هامهنگی هایی فیلم را 

به جشنواره کن فرستاده بودیم اما جای سوال است 

 چرا حاال که به زمان معرفی مناینده اسکار رسیده ایم 

 » برادران لیال« با متام امتیاز هایی که داشته از این 

رقابت کنار گذاشته شده است؟

 او افزود: »برادران لیال« از مدتی قبل اکران خود را در 

فرانسه آغاز کرد و تاکنون بیشرت از فیلم  »مرتی شش و 

نیم« که آن نیز در این کشور اکران شده بود بلیت فروخته 

و فروش اش پس از سه هفته به هفتصد هزار یورو رسیده 

و به زودی به نزدیک یک میلیون یورو هم می رسد. حق 

پخش این فیلم از سوی۴۰ کشور دیگر دنیا خریداری 

شده و قرار است به اکران برسد. ضمن اینکه از سوی 

۲۰ فستیوال هم دعوت شده است.

وی یادآور شد: »برادران لیال« تنها فیلمی از سینامی 

ایران بوده که امسال در بخش اصلی جشنواره کن 

حضور داشت و یک کمپانی بزرگ همچون وایلدبانچ 

که بیش از ۱۰ نخل طالی کن را جایزه برده، به عنوان 

پخش کننده بین املللی این فیلم فعالیت می کند. براین 

اساس این سوال برای ما مطرح است که چرا اجازه داده 

نشده که هیئت انتخاب کمیته اسکار، فیلم »برادران 

لیال« را ببیند تا تصمیم گیری برای انتخاب مناینده 

سینامی ایران, پس از بررسی متام فیلم ها اتفاق بیفتد؟

او در پاسخ به اینکه آیا آمادگی اکران فیلم را در ایران 

 به رشط انتخاب در این کمیته دارد؟ گفت: صدر 

در صد. همه چیز برای بهرتین اکران در کشور آماده  است.

 به گزارش ایسنا، در حالی که به روزهای پایانی مهلت 

معرفی مناینده کشورها به آکادمی اسکار نزدیک می شویم 

خربهای مختلفی از کمیته انتخاب فیلم ایران شنیده 

می شود ولی تاکنون هیچ اعالم رسمی درباره اسامی 

فیلم های در حال بررسی، نام اعضای کمیته و نتیجه 

آن منترش نشده است با این حال نام یکی دو فیلم بیش 

از بقیه شنیده می شود؛ این در حالی است که تا مدتی 

قبل از» برادران لیال« نیز وقتی به جشنواره کن راه پیدا 

 کرد به عنوان گزینه ای اصلی برای معرفی به اسکار 

در برخی رسانه ها نام برده می شد اما بعضی حاشیه ها 

و مشکالت، صدور پروانه منایش این فیلم را بالتکلیف 

گذاشته است.

خبر

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی: 

 خدمت کریمانه وجهاد عالمانه
 شعار دهه آخر ماه صفر 

سیده بهجت موسوی مقدم

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی درنشست ترشیح 

برنامه های حرم مطهر رضوی در دهه اخر صفر ازپیش بینی 

حضور چشمگیرزائران با شعار خدمت کریامنه وجهادعاملانه 

توسط خادمین خربداد.

به گزارش خربنگار نخست هرنی  حسین رشیعتی نژاد 

ظهرامروز درجمع خربنگاران گفت: باتوجه به اینکه این 

دهه همزمان باهفته دفاع مقدس می باشد،۲۵ برنامه ویژه با 

محورموضوعات مختلف درپایگاه هایی ازجمله پایگاه آداب 

زیارت ،پایگاه کتاب وخدمت رسانی ، پایگاه حکابت آفتاب 

،ایستگاه مطالعه ،پایگاه کودکان ودیگر پایگاه هاباهدف 

خردورزی درسبک زندگی رضوی و زیارت سهل برنامه ریزی 

شده است .

وی بابیان اینکه سلسله سخرنانی ها باعنوان سلسله الذهب 

اولین برنامه بعدازمناز مغرب وعشاء می باشد،افزود:  حجت 

االسالم پناهیان ،دکرت رفیعی ،شهاب مرادی وراشد یزدی 

ازسخرنانان که ازشب اربعین آغازشده وتا آخرصفر ادامه 

دارد،است .رشیعتی نژاد مشهد را میزبان هییات مذهبی 

شاخص شهر واستان های کشور دانست واذعان داشت: 

مازندران،یزد ،گلستان ،همدان ،آذربایجان رشقی وغربی 

به طور ویژه درحرم برنامه خواهد داشت وازشبکه استانی 

نیز پخش خواهدشدوهمچنین اجتامع عزاداران در صحن 

پیامرب اعظم وخطبه خوانی ومرثیه رسایی توسط خدام درشب 

شهادت حرضت رضا ع خواهیم داشت.

درادامه فیضی مدیر عالی حرم رضوی خاطرنشان کرد: 

منایش آیینی آسامن هشتم ازمهمرتین برنامه های شاخص 

درسوگواره ولی نعمتامن  که در ورودی بست شیخ طوسی 

برای اولین بار باموضوع هشت سفر امام رضا ازمدینه تامرو 

را عنوان می کند .

وی همچنین با توجه به موضوع هفته دفاع مقدس ، مراسم 

غبار روبی ازمزارشهدا در ۳۱ شهریور ماه و برنامه ازحرم 

تابهشت درقالب منایشگاه دفاع مقدس درایوان باب الهادی 

را ازبرنامه های دیگر عنوان کرد وادامه داد: پنجم مهرماه 

برنامه بانوان زنان نوغان به سمت حرم رانیز خواهیم داشت.

فیضی گفت: ۱۴ موکب جاده ای در ۴ محور استان ،۱۶ موکب 

خدمت رسانی درمدارس وسالن شهید بهشتی و۱۳۲ موکب 

درمسیر حرم را از۲۷ صفر با ۵۰۰ هزار وعده غذایی پیش 

بینی کردیم که توجه به خدمت وحفظ کرامت به زائر اولین 

وظیفه ما درجهت فراهم کردن یک زیارت خوب می باشد.

وی حفظ جان وسالمت زائر را مهامرازخدمت رسانی عنوان کرد 

وگفت: با آمادگی بیشرت وایجاد مواکب  دربخش های مختلف 

پزشکی ودیگر موارد،پس ازامتام کرونا در امسال خدمت رسانی 

می کنیم.گفتنی است درپایان افزود: مادر برگزاری مراسامت 

 الگوسازی می کنیم این درحالی است که سه روز عزای عمومی 

در روزهای آخر صفررضایت  کامل  همه شهر وزائرین امام 

رئوفامن راخواهیم داشت.

به نظر می رسد که تولید رسیال های 

فاخر دینی برای مقابله با شبهه افکنی 

رسانه  های رقیب منطقه ای در سال های 

اخیر اهمیت چند برابری نسبت به 

گذشته یافته و به عقیده کارشناسان 

فقط از این طریق است که می توان 

تحریف ها و شبهاتی که در زمینه تاریخ 

ایران و اسالم مطرح می شود، پاسخ داد.

رسیال »باب املراد« با موضوع زندگی 

امام جواد)ع( که توسط کارگردان عرب 

در ایران تولید شده، چند وقتی است که 

از قاب شبکه یک سیام پخش می شود. 

بازخوردهای مثبت به بازپخش این 

رسیال نشان داد که متولیان تلویزیونی 

در ایران نیز بایستی برنامه ریزی منسجم 

و گسرتده تری را برای به مثر رساندن 

مجموعه های تاریخی داشته باشند. 

درباره سریال باب المراد
باب املراد به کارگردانی فهد میری 

کارگردان سوری در ژانر تاریخی و 

مذهبی ساخته شده است.

تهیه کنندگی این اثر بر عهده کامل 

بحرانی و با نگارش محمود عبدالکریم 

در ۲۸ قسمت محصول مشرتک شش 

لبنان، عراق  ایران، سوریه،   کشور 

 کویت، بحرین در سال ۱۳۹۶ با بازی 

بازیگران عربی و ایرانی ساخته است. 

 به این مجموعه تلویزیونی، رسیال 

می شود.  گفته  نیز  جواد)ع(   امام 

این رسیال تلویزیونی مراحل مختلف 

زندگی امام جواد علیه السالم از تولد 

در مدینه، همراهی با امام رضا علیه 

السالم در مراحل مختلف، تا شهادت 

به دست معتصم عباسی را به تصویر 

می کشد.

بازخورد مثبت تولید و پخش این رسیال 

در بین کشورهای شیعه نشین و رضورت 

تولید آثار تاریخی با درومنایه مذهبی و 

دینی به ویژه از زندگی امئه معصومین 

باعث شد به این بهانه با طرح پرسش 

کلیدی رسالت صدا و سیام با توجه 

به رشایط موجود در قبال تولیدات 

تاریخی در این حوزه چیست؟ 

قوت ســریال نقاط  و   اهمیت 
 باب المراد 

اهمیت این رسیال از آن جهت است 

که متأسفانه در کشورهای اسالمی 

زندگی  به  ایران،  الخصوص   علی 

پر افتخار پیشوای نهم شیعیان پرداخته 

نشده است. سازندگان این رسیال 

سعی کرده اند با به تصویر کشاندن 

مناظرات و کرسی های آزاد اندیشی 

نشان دهند که اسالم ایده آل بر پایه 

علم وعقالنیت بنا شده است و موفق 

به تثبیت این امر نیز شده اند.

پرداخنت به متام زوایای شخصیتی امام 

یکی دیگر از رویکردهای مثبت این 

رسیال بوده است نوع برخورد کریامنه 

 امام چه با مخالفین و چه با محبین 

به خوبی در این رسیال به تصویر کشیده 

 شده و تا حدودی شخصیت رئوف 

و کریامنه امام را نشان می دهد.

در کنار کارگردانی خوب، فیلم نامه 

دقیق و متقن این رسیال، فضا سازی 

درست و ایده آل، طراحی لباس، طراحی 

صحنه و دکور، جلوه های برصی خوب 

و قصه جذاب و پرکشش... موفقیت 

تیم بازیگری در اجراء نیز از دیگر نکات 

مثبت رسیال است.در این رسیال 

همچنین معیارها و خطوط قرمز به 

خوبی رعایت شده است از جمله اینکه 

هیچگونه تصویری از امئه بزگوار در آن 

دیده منی شود، و دیالوگ های امامین 

علیهام السالم در این رسیال بدون 

تغییر و عین روایت است. همچنین 

از نکات منفی رسیال می توان به ریتم 

به نسبت کند آن اشاره کرد که گاها 

با اضافات غیر الزمی همراه است.

سریال های  ساخت  تاریخچه 
دینی در ایران

پیشینه ساخت آثار دینی با مضمون 

زندگی رهربان دینی و اصحاب آنان  

 امئه اطهار و معصومین در سینام 

و تلویزیون پیش از انقالب، به ساخت 

چندین فیلم مستند محدود می شود. 

اما بی تردید درخشان ترین منونه این 

آثار، متعلق به دوران پس از انقالب 

اسالمی است.فیلم »سفیر« ساخته 

»فریربز صالح« شاید نخستین جرقه 

تولید آثار دینی در سینامی پس از 

انقالب است. این فیلم سال ۶۱ با 

فیلم نامه ای از »کیهان رهگذر« جلوی 

دوربین رفت.روند تولید مجموعه های 

فاخر دینی از دهه ۷۰ خورشیدی چهره 

جدی به خود گرفت؛ هرچند تا پیش از 

آن رسیال هایی چون »روایت عشق« 

با موضوع واقعه کربال تولید و چندین 

بار از تلویزیون پخش شده بود، اما در 

نهایت رسیال تاریخی »امام علی)ع(« 

ساخته داود میرباقری را می توان آغاز 

این راه دانست.بی شک »روز واقعه« 

یکی از بهرتین و ناب ترین آثار سینامی 

ایران، در بیان عظمت حامسه عاشورای 

حسینی است.آخرین منونه این روند 

رسیال سازی تلویزیون ایران، مجموعه 

تلویزیونی »مختارنامه« است. 

 ضرورت احیای مجدد تولیدات تاریخی 

استقبال ایرانی از سریال عربی امام جواد )ع (
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خروشی- ارشد نظامی شامل رشق برنامه 

ها و مراسم رژه در هفته دفاع مقدس رادر 

نشست خربی با اصحاب رسانه ترشیح و 

گفت: در چهل ودومین سالگرد گرامیداشت 

هفته دفاع مقدس با شعار ما مقاوم هستیم 

به استقبال برنامه ها می رویم.امیر رستیپ 

رضا آذریان فرمانده قرارگاه شامل رشق 

نزاجا در ادامه با بیان گزارشی از هشت سال 

دفاع مقدس و دستاوردهای داخلی و بین 

املللی آن گفت: در بحث داخلی اعتامد 

به نفس  و خود باوری ملت ایران،تحول 

در صنعت کشور،کسب تجربه و تکامل 

در مباحث اقتصادی،سیاسی  و فرهنگی 

و در سطح بین املللی ما دستاوردهای 

بزرگی همچون اعتامد به نفس جمهوری 

اسالمی در تامین امنیت منطقه ،شکست 

اهداف استکبار جهانی ،تثبیت اقتدار 

نظام و استقالل کشورو صدور انقالب را 

خارج از مرزها داشتیم .وی در ادامه به 

برنامه های هفته دفاتع مقدس در سال 

۱۴۰۱ پرداخت و گفت: روز پنج شنبه ۳۱ 

شهریورماه رژه نیروهای مسلح در مرکز 

استان و رژه موتوری و پرش چرت بازان را در 

بلوار منازمشهد خواهیم داشت. شنبه دوم 

مهر غبارروبی قبور شهدا، نواخنت زنگ 

مقاومت در کل شهرستان ها و دیدار با 

مناینده ولی فقیه با حضور فرماندهان 

نیروهای مسلح، یکشنبه سوم مهرماه 

رشکت کل نیروهای مسلح در مراسم 

عزاداری پیامرب اکرم)ص(، نشست روشنگری 

و جهاد تبیین، دیدار با خانواده شهدا  

چهارم مهرماه مراسم تجلیل از رسبازان 

نیروهای مسلح در پادگان ها و ۵مهرماه 

به دلیل هم زمانی با شهادت امام رضا )ع( 

برنامه های این روز در روز چهار شنبه از 

جمله دیدار و رسکشی از خانواده شهدا 

و تبیین نقش والیت و همدلی در دفاع 

 مقدس وتجلیل از رسان ایالت و عشایر 

در مرکز استان تجلیل از بانوان پیشکسوت 

در مرکز استان برگزار می شود.آذریان 

 همچنین در این نشست از افتتاح و 

راه اندازی پادگان جدید نزاجا خرب داد 

 و گفت: مراسم ۵مهرماه را با حضور امرا 

و فرماندهان ارشد ارتش و پیشکسوتان 

در این این پادگان با حضور اصحاب 

رسانه برگزار خواهیم کرد.

برنامه های هفته دفاع مقدس  ارتش در مشهد 

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هشتم   شماره 330   
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حرف هایی از جنس امربه معروف)2(     
جواد ظفر امیلی

با یاد امام حسین )ع( راهش را ادامه دهیم 

  بدیهی است اگر به منظور و مقصود قیام دسرتسی پیدا نکنیم 

همه این ها حاشیه پردازی برای یک رسالت بزرگ خواهد شد. 

باید اذعان داشت که یاد و راه امام حسین )ع( هر دو الزم و 

ملزوم یکدیگرند .عاشورا یک روز نیست بلکه در بردارنده نگرش 

ژرف توحیدی و نکوداشت کرامت های انسانی است باید باور 

داشت فداکاری و ایثار به یک روز اختصاص ندارد بلکه همه 

اعصار زندگانی  یک مسلامن را شامل می شود باید دانست 

که در همه انسان ها خوی حسینی و خوی یزیدی وجود دارد 

و این دو حس دامئاً در حال پیکار و معارضه می باشند چه بسا 

اگر خودخواهی و خودپسندی کنرتل نشود و دروغ گویی و 

حیله ورزی رسلوحه کردارمان قرار گیرد هر یک از ما به یزیدی 

با مدل های دیگر تبدیل           می شویم و آنگاه دیگران به تدریج 

از رفتارهای یزید مابانه ای ما به ستوه می آیند اما خوشا به حال 

کسانی که بزرگواری و خوی خوش حسینی را در خود تقویت 

می کنند .آن ها باگذشت و خورشویی و مهربانی و سخاومتندی 

هرروز راه امام )ع( را با رسبلندی می پویند و هرلحظه درراه 

محبوبشان گام برمی دارند .آن ها به مثابه مسلم بن عقیل در زمره 

سفیران امام حسین )ع( هستند که در بین آدم های خوب  وبد و 

معمولی و در همه اعصار و ادوار زندگی می کنند و در حال اجرای 

ریاضت های چگونه حسین شدن هستند .قطعاً امام حسین 

)ع( ازاین گونه بودن آن ها در عرصه فراخ دین راضی تر است 

تا دیگر اشکال طرفدارانه ای که فاقد راه حسین و ارزش های 

الهی باشد . باید باور کرد که دیروز ، امروز و فردای روزگار ، 

همیشه آبسنت کربالست و بزرگانی که گفته بودند ))کل یوم 

عاشورا و کل ارض کربال(( هدفشان برپاداشنت روح فداکاری و 

جان فشانی برای دین در متامی    عرصه های زندگی بوده است 

و آن کس مهیای این امر خطیر است که بر نفس خود امیر باشد 

و با مجاهدت بی امان یزید درون خویش را رسکوب و شفقت بر 

خلق خدا را رسلوحه امور خود قرار دهد و این حقیقتی است 

که تا حدودی مهجور مانده است .

)) همیشه حسینی باشیم .........(( 

 نقش آحاد جامعه در تحقق
 " تواصی به حق و صبر "

اعظم سادات حسینی رخ

بزرگ ترین رسمایه آدمی ،عمر است،عمری که همچون یخ 

پیوسته در حال آب شدن است و از دست رفتنی است بنابراین 

سعادمتند کسی است که آن را زودتر به بهایی واال بفروشد تا 

دچارخرسان و رضر نشود که  هرآینه  آدمی در رضر و خرسان 

است. سوره عرص .

جامعه متشکل از یکایک افراد انسانی است و هریک چون 

دانه های تسبیح باریسامنی واحد متصل و متاثراز یکدیگرند 

هرچند به ظاهر جداو منفصل ازهمند اما پاره شدن این ریسامن 

باعث سقوط متامی افراد جامعه خواهد شد و پیرشفت روبه جلوی 

هردانه باعث انتقال انرژی و حرکت سایر دانه ها خواهد بود.

مادر جهانی زندگی می کنیم که رسشار از انرژی و ارتعاش 

است .هر عمل ،عکس العمل و هر ارتعاش و انرژی مانند پرتاب 

سنگ دراب حلقه هایی از ارتعاش امواج را به ما برمی گرداند. 

در چنین منظومه کیهانی هوشمند و واحدی چه زیباست 

که خالق مهرو نیکی و حقیقت باشیم نسبت به رسنوشت و 

سعادت یکدیگر بی تفاوت نباشیم و سالمت و سعادت همنوع 

درد مشرتک قلبی ما باشد.

افطار 14٠٢  با »نون خ« 

یادداشت

نیم نگاه

کاظم نوربخش، بازیگر رسیال »نون خ« 

درباره آغاز فصل چهارم این مجموعه 

گفت: همه بازیگران آماده و منتظریم 

تابستان  پایان  تا  روزها   که همین 

"نون خ ۴" را رشوع کنیم.

بازیگر نقش سلامن در رسیال »نون خ« 

در گفت وگویی درباره کلید خوردن فصل 

چهارم این مجموعه طنز به کارگردانی 

سعید آقاخانی که پیش تر اعالم شده 

بود تا آخر تابستان ۱۴۰۱ این اتفاق 

می افتد، توضیح داد: قرارمان آخر 

تابستان بود اما هنوز رشوع نشده، 

فکر می کنم نون خ ۴ همین روزها کلید 

بخورد چون به ما گفته اند آخر شهریور و 

نهایتاً اوایل مهرماه کار رشوع می شود، 

بنابراین هیچ کاری قبول نکردیم و 

آماده باش هستیم تا ان شاالله همین 

روزها کار را رشوع کنیم.

وی اظهار کرد: همه بازیگران آماده 

باش هستیم و تا جایی که من می دانم 

کسی کار جدیدی قبول نکرده تا فصل 

چهارم نون خ را رشوع کنیم. نون خ 

۴ برای پخش در نوروز و ماه رمضان 

۱۴۰۲ تدارک دیده می شود. امیدوارم 

مردم فصل چهارم را همچون رسی های 

قبل دوست داشته باشند.

بازیگر نون خ در ادامه به نقش سلامن 

و اتفاقاتی که در فصل چهارم برای این 

شخصیت خواهد افتاد اشاره کرد و 

گفت: هامنطور که پیش تر صحبت 

 کردیم برای سلامن اتفاقات جدیدی 

در نون خ ۴ خواهد افتاد که قطعا جذاب 

تر خواهد بود که باید ببینیم. قطعا مردم 

فصل جدید با کاراکرتهای جدید را 

 دوست خواهد داشت چون نون خ 

در فصل های گذشته ثابت کرد که رسیال 

مخاطب پسندی است،  بنابراین شکی 

نیست که فصل چهارم هم موفق می 

شود.نوربخش در پایان درباره اینکه 

گفته می شود مخاطبان تلویزیون سیر 

نزولی داشته اند، خاطرنشان کرد: بله. 

متاسفانه من هم معتقدم که تلویزیون 

طی این مدت مخاطبانش را به شدت از 

دست داده است اما چون خودم خیلی 

اهل تلویزیون دیدن نیستم! منی توانم 

اظهارنظر جدی در این باره داشته 

باشم ولی فکر می کنم رسیال نون خ 

مثل همیشه حرفی برای گفنت داشته 

باشد و با فصل چهارم اتفاقات خوبی 

برای تلویزیون بیفتد. امیدوارم واقعا 

همینطور هم باشد.به گزارش ایسنا، 

رسیال نون خ ۴ به کارگردانی سعید 

آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی 

برای پخش از شبکه یک سیام تولید 

خواهد شد.نویسندگی این رسیال 

را امیر وفایی عهده دار است.




