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گفت وگوى اسكاى اسپورت با مهاجم ايتاليايى نيس

 بالوتلى: مجانى هم براى سيتى بازى 
مى كنم

سازمان ليگ: قهرمانى پرسپوليس سالم است

طارمى در چنگ نهادها ى نظارتى  
و قضايى
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خط خبر

زنى كه شام نپخته بود روانه 
بيمارستان شد

ركنا: زنى كه براى مراسم ترحيم يكى از آشنايان رفته بود 
پس از بازگشت به خانه توسط همسرش با چاقو زخمى شد.  
زنى 50 ساله اهل كنيا براى مراسم ختم يكى از آشنايان رفته 
بود كه همسرش خسته و گرسنه از سركار به خانه بازگشت. 
مرد به سمت آشپزخانه رفت تا چيزى براى خوردن پيدا كند 
اما هيچ غذايى در كار نبود، بنابراين با ناراحتى و گرسنگى در 
انتظار بازگشت همسرش نشست. وقتى زن به خانه بازگشت، 
همسرش را با چهره اى خشمگين ديد، او كه حدس زده بود 
علت ناراحتى مرد چيست، فوراً به آشپزخانه رفت تا غذايى 
آماده كند. در همين لحظه مرد عصبانى چاقويى را برداشت 
و به شكلى وحشيانه ســمت زن حمله ور شد، اين ماجرا با 
زخمى وحشتناك و عميق در دست زن و راهى شدن او به 

بيمارستان پايان يافت.

تيراندازى مرگبار نوجوان 
آمريكايى در دبيرستان

بى بى ســى: در 
حادثه تيراندازى در 
دبيرستانى در ايالت 
«كنتاكــى» آمريكا 
دو تن كشته و 17 نفر 
ديگر زخمى شــدند. 
بنابر اعــالم مقامات 
محلى ايالت كنتاكى 

در جريان اين تيراندازى دو نوجوان 15 ساله كشته شدند.
بررسى ها حاكى از آن اســت كه يك دانش آموز اقدام به 
تيراندازى كرده و بالفاصله دستگير شده، هرچند نامى از 
او منتشر نشده  است. پليس ايالتى گفت كه مهاجم حدود 
15 دقيقه بعد از شروع تيراندازى در ساعت هشت صبح به 
وقت محلى دستگير شد.به گزارش رسانه هاى محلى او كه 
دانش آموز همين دبيرستان بود پيش از شروع كالس ها 
در يك فضاى عمومى در مدرسه با سالح دستى آتش كرد.

ورود پليس به بازار ارز آزاد
فارس: رئيس پليس آگاهى ناجا با اعالم ورود پليس به موضوع خريد و فروش ارز 
در بازار آزاد، گفت: مأموران پليس در حال شناسايى خريداران، فروشندگان و 
تأثيرگذاران و حاميان آن ها در بازار ارز هستند كه با شناسايى اين افراد به برخى 
از آن ها تذكر داده شده و تعدادى را نيز دستگير خواهيم كرد.سردار محمدرضا 
مقيمى رئيس پليس آگاهى ناجا اظهار داشــت: با درخواســت رئيس كل بانك 
مركزى جلساتى در اين زمينه برگزار شده تا بتوانيم اقداماتى را براى جلوگيرى 
از سوءاستفاده از ارز در بازار طراحى كنيم. ســردار مقيمى به برخورد پليس در 
سنوات قبل در بازار ارز اشــاره و بيان داشــت: به طور قطع به آن شكل كه در 
گذشته در خيابان ها دستگيرى داشتيم، نخواهيم بود و اقدام ما نسبت به سنوات 

قبل در بازار ارز متفاوت است.

گشايش سامانه  اموال مكشوفه پليس
خط قرمز: جانشين فرمانده ناجا به افتتاح سامانه اموال مكشوفه پرداخت و گفت: 
اين ســامانه در اصل يك نمايشــگاه مجازى اموال مكشوفه اســت و مال باختگان 
مى توانند بعد از شناسايى اموال خود در اين سامانه با ارائه مستندات و شماره سريال، 

اموال مسروقه خود را تحويل بگيرند.
سردار اسكندر مؤمنى جانشين فرمانده ناجا تصريح كرد: بيش از 70 درصد از جرايم و 
سرقت ها كشف مى شود و اين دستاورد خوبى است اما در بخش رسيدن اموال به مردم 

يكسرى مشكالت وجود دارد كه اين امر به خوبى محقق نمى شود.
سردار مؤمنى ادامه داد: بســيارى از مردم عادت ندارند مستندات و شماره سريال 
اموال خود را نگهدارى كنند بنابراين مجبورند براى شناسايى اموال مسروقه خود به 
انبارهاى پليس آگاهى در شهرهاى مختلف مراجعه كنند كه اين  بر پيچيدگى كار 
مى افزايد.وى ادامه داد: همين موارد باعث شد كه از دو، سه سال قبل در فكر طراحى 
سامانه باشيم تا بتواند نسبت به شناســايى اموال مسروقه كمك بزرگى كند و الزم 
نباشد كه مردم براى شناسايى اموال خود به شهرهاى مختلف مراجعه كنند.اين مقام 
ارشد نيروى انتظامى با اشاره  به سامانه اموال مكشوفه   گفت: اين سامانه در اصل يك 
نمايشگاه مجازى اموال مكشوفه پليس آگاهى است و مردم مى توانند با مراجعه به 

سايت پليس، Polic.ir وارد اين سامانه شوند.

معلم عصبانى، دست دانش آموز نهبندانى
 را شكست! 

ركنا: يك معلم مدرسه اى در نهبندان 
خراســان جنوبى دست دانش آموزى 
را شكســت.  يكى از معلمان مدرسه 
مالصدرا در شهرستان نهبندان واقع 
در خراسان جنوبى دست دانش آموزى 

را شكست و صورتش را مجروح كرد.

گروگانگيرى 
كودك4ساله به خاطر معامله پژو206

خط قرمز: رئيس كالنترى 153 شــهرك وليعصر (عج) از آزادى كودك از دست 
گروگانگيران در يك عمليات خبر داد.

ســرهنگ شــريفى   درباره جزييات اين خبر گفت: درپى اعالم خبر آدم ربايى در 
خيابان حيدرى جنوبى مأموران بالفاصله در صحنه حاضر و پس از تحقيقات ميدانى 
مشخص شد در پى معامله يك دستگاه خودروى پژو 206 و اختالف حساب ناشى 
از معامله، فروشنده به همراه چند نفر اقدام به گروگانگيرى كودك خردسال 4 ساله 

خريدار كردند.
او ادامه داد: به ســرعت و  با بكارگيــرى كليه نيروها اجراى طرح شناســايى و 
دستگيرى آنان در دستور كار قرار گرفت و با اقدامات فنى و بكار بردن شيوه هاى 
عمليات روانى با اقوام و نزديكان رباينده اصلى كه فروشــنده خودرو بود نهايتاً 
متقاعد شد، فرزند خردسال را تسليم خانواده شاكى كند.رئيس كالنترى 153 
شــهرك وليعصر(عج) خاطرنشــان كرد: فرد گروگانگير ســاعاتى بعد در يك 
قرار كودك را تحويل خانواده اش داد. پرونده در اين خصوص تشــكيل و تحت 

رسيدگى قضايى است.

خط بين الملل 

خط  حادثه 

در 
حادثه تيراندازى در 
دبيرستانى در ايالت 
«كنتاكــى» آمريكا 
 نفر 
ديگر زخمى شــدند. 
بنابر اعــالم مقامات 

يك معلم مدرسه اى در نهبندان 
خراســان جنوبى دست دانش آموزى 
را شكســت.  يكى از معلمان مدرسه 
مالصدرا در شهرستان نهبندان واقع 
در خراسان جنوبى دست دانش آموزى 

خط قرمز- سعيد كوشــافر: هنوز 
خاطره تلخ جان باختن 32 خدمه كشتى 
سانچى در اثر آتش سوزى حاصل از مواد 
نفتى فراموش نشده است كه خبر ديگرى 
از آتش ســوزى مخازن حامل مواد نفتى 
يك شــركت قير مخابره شــد. ظهر روز 
چهارشنبه بود كه خودروهاى عبورى از 
جاده منتهى به بندرعباس شــاهد حجم 
عظيمى از دود ســياه و غليظى بودند كه 

آسمان را پوشانده بود.
ايــن حجــم هولنــاك دود خبــرى 
ناخوشايند را همراه داشت، آسمان يك 
شــركت توليد قير كه مخزن مواد اوليه 
آن آتش گرفته بود نه تنها از دود سياه 
كه از مرگ 3 كارگر و جراحت شديد 2 
تن ديگر تيره و تار شــده بود.اين آتش 
سوزى  عظيم از جوشكارى و نشت مواد 
نفتى شروع شــد و با انفجار در يكى از 
مخازن به اوج رســيد، كنترل شده تا به 
جاده اصلى ســرايت نكند ولى مهار آن 

زمان بيشترى طلب مى كند.

بنابرگزارش رســيده وقوع آتش سوزى در 
يكى از مخازن ذخيره مواد نفتى وابسته به 
كارخانه توليد قير در غرب بندرعباس منجر 
به كشته شدن سه نفر و مجروحيت دو نفر 
شــد. امينى زاده، معاون عمليات سازمان 
آتش نشانى شهردارى بندرعباس با تأييد 
اين خبر گفت: متأسفانه در اين حادثه سه 
نفر جان باختند و حــال دو مصدوم حادثه 
وخيم است. وى گفت: آتش نشانان در حال 

خاموش كردن آتش هستند.
 دوســتى، عضو هيئت مديره انجمن قير 

هرمزگان نيز گفت: اين آتش ســوزى در 
يكى از مخازن شركت وابسته به كارخانه 
توليد قير رخ داده كه وظيفه آن گرم كردن 
تانكر هاى حامل قير است. فرجام دانش، 
مديرعامل سازمان آتش نشانى بندرعباس 
نيز گفــت: در حال حاضر آتش ســوزى 
كنترل شــده و مشــكل خاصى نيست. 
مهم اين بود كه از سرايت حريق به ديگر 

تأسيسات نفتى جلوگيرى شود.
در همين حال سخنگوى اورژانس كشور 
از حريق گســترده انبار قيــر بندرعباس 

خبر داد و گفت: بر اثر اين حادثه تاكنون 
3 نفر جان باخته و 2 نفر مصدوم شده اند. 
مجتبى خالــدى در مورد جزئيات حريق 
در انبار قير بندرعباس، گفت: اين حادثه 
ظهر چهارشنبه ساعت 13/09 در شركت 
«سنگ  مه» روبه روى كشتى سازى و در 

جاده اسكله بندرعباس رخ داده است.
سخنگوى اورژانس كشــور خاطرنشان 
كرد: بر اثر اين حادثه تاكنون 3 نفر جان 
خود را از دســت داده و 2 نفر نيز مصدوم 
شــده اند كه به بيمارستان صاحب الزمان 
بندرعبــاس انتقال يافتند. وى اســامى 
مصدومان و جان باختگان حادثه حريق در 
انبار قير شركت سنگ مه در بندرعباس 
را به شــرح زير اعالم كرد: حبيب رهگذر 
30 ســاله - تروما (مصــدوم). عبدالرضا 
لطفى 32 ساله - ســوختگى 70 درصد 
(مصدوم). اصغر جهانديده - 39 ســاله 
(فوتى). مسعود پورحســينى - 30 ساله 
(فوتى). او ادامه داد: مشخصات فرد فوت 

شده سوم تاكنون اعالم نشده است.

5 كشته و زخمى در آتش سوزى هولناك كارخانه قير بندرعباس

خط قرمز- ليال طاهرى: دو مرد شرور كه با همدستى يك راننده ، 
نوعروســى را ربوده و مورد آزار و اذيت قرار داده بودند با تأييد حكم 
اعدامشــان در يك  قدمى چوبه دار قرار گرفتند. سه متهم پرونده در 

مجموع به 75 سال زندان محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، اوايل دى ماه سال گذشته زنى جوان با حضور در 
شعبه اول بازپرسى دادسراى جنايى كرج از سه مرد به اتهام آدم ربايى، 
سرقت و آزار و اذيت شكايت كرد. شاكى به بازپرس ايوب ابراهيميان 
گفت: دو ماه اســت ازدواج كرده ام. بعدازظهــر روز حادثه در يكى از 
ميادين كرج منتظر تاكســى بودم كه خودرويى مقابلم توقف كرد. 
مردى به عنوان مسافر در صندلى عقب نشسته بود و من خواستم جلو 
بنشينم كه راننده مدعى شد صندلى جلو خراب است. همان موقع زنى 
هم به عنوان مسافر سوار همان خودرو شد و بعد از طى مسافتى پياده 
شد. دقايقى پس از پياده شدن او، مرد مسافر به سمتم حمله كرد. با او 

درگير شدم تا از خودرو پياده شوم اما نشد.
وى ادامه داد: او ســرم را به زير صندلى برد. در ميانه راه صداى مرد 
مسافر را شــنيدم كه تلفنى با فردى حرف مى زد و نشانى محلى در 
اطراف شهر را به او مى داد و مى خواست به آنجا بيايد. با گريه و التماس 
از آن ها خواستم رهايم كنند، اما بى فايده بود. پس از رسيدن به مقصد، 
آن ها مرا به زور از خودرو پياده كردند. راننده به كمك مسافر قالبى، 
گردنبند، انگشتر، كارت بانكى و پول هايم را برداشت. مردى ديگر هم 
در آنجا به آن ها اضافه شد. آن ها كتكم زدند و دو نفرشان مرا بى رحمانه 
مورد آزار و اذيت قرار دادند، بعد رهايم كردند و رفتند. در آن وضعيت 
كيفم و گوشــى ام را پيدا كردم . با خانواده ام تماس گرفتم و به كمك 

راننده عبورى به خانه رفتم و بعد به اداره پليس و دادسرا آمدم.
مأموران اداره مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى اســتان البرز، با 
چهره نگارى از ســه متهم پرونده، مشــخصات خودرو و عكس هاى 
آن ها را در اختيار گشت هاى انتظامى قرار دادند و تيم هاى عملياتى 

در جست وجوى متهمان بودند.ســرانجام چند روز پيش كارآگاهان 
پليس آگاهى مطلع شدند مقدارى پول از كارت بانكى شاكى برداشت 
شده است. با بررســى موضوع، معلوم شد اين تراكنش بانكى مربوط 
به يك جايگاه سوخت بوده است. مأموران با حضور در آنجا و بررسى 
دوربين ها، توانستند چهره متهمان و خودروى آن ها را شناسايى كنند. 

در ادامه راننده 45 ساله خودرو شناسايى و دستگير شد.
متهم ميانســال در بازجويى به افسر تحقيق گفت: دوستم نقشه اين 
آدم ربايى را طراحى كرد. فقط مى خواستيم پول و طالهاى زن مسافر 
را سرقت كنيم و قرار نبود باليى ســرش بيايد. طراح اين آدم ربايى 
همراه دوست ديگرش زن جوان را مورد آزار و اذيت قرار دادند و من 
كارى به شاكى نداشتم. اموال ســرقتى را هم ميان يكديگر تقسيم 
كرديم. همزمان با اعتراف متهم ميانسال، دو همدست فرارى اش كه 
هر دو داراى سوابق كيفرى بودند هم بازداشت شدند. يكى از آن ها به 
آدم ربايى، سرقت و آزار و اذيت شاكى و ديگرى به سرقت و آزار و اذيت 

زن جوان اعتراف كرد.
هر سه متهم روانه زندان شدند و چندى پيش پرونده آن ها به شعبه 
اول دادگاه كيفرى استان البرز ارسال شد و متهمان از زندان به دادگاه 
منتقل و محاكمه شدند. آن ها در جريان تحقيقات قضايى به جرايم 
سياهشان اعتراف كردند.متهم رديف اول و سوم به خاطر آزار و اذيت 
نوعروس به اعدام در مأل  عام و همدست ديگر آن ها به خاطر معاونت در 

زناى به عنف به تحمل 25 سال حبس محكوم شد.
متهمان رديف اول و دوم همچنين بابت مشاركت در آدم ربايى هر كدام 
به تحمل 15 سال حبس و به خاطر مشاركت در سرقت مقرون به آزار 
هر كدام به تحمل 10 ســال حبس و تحمل 74 ضربه شالق محكوم 
شدند. با اعتراض متهمان پرونده آن ها به ديوان عالى كشور ارسال شد 
كه قضات شعبه 27 ديوان عالى كشور چندروز پيش اعتراض اين سه 

مرد شرور را رد كرده و مجازاتشان را تأييد كردند.

ربودن نوعروس، شياطين كرج  را پاى چوبه دار برد  

امروز آغاز جام تختى    

فرنگى كاران دنيا  در ماهشهر  
لنگر  انداختند

هفته حياتى براى مهاجرى ،عنايتى و شفر

10فرمانده آلمانى در محاصره پارسى ها 

10طارمى در چنگ نهادها ى نظارتى  
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 در مراسم تجليل 
از باشگاه هاى برتر اعالم شد 

تربيت بدنى آستان 
قدس رضوى، باشگاه 
ورزشى برتر سال96 

11

نوعروس 17 ساله قاينى قربانى 
واژگونى پرايد شد 

ركنا: بر اثر واژگونى يك دستگاه سوارى پرايد در محورهاى 
فرعى شهرستان «قاين»، دخترى 17 ســاله جان خود را از 
دست داد و راننده و سرنشين خودرو مصدوم شدند.  سرهنگ 
حسين رضايى، رئيس پليس راه خراسان جنوبى اظهار داشت: 
با اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر وقوع يك فقره 
واژگونى جرحى در شهرستان قاين، كارشناسان پليس راه و 
نيروهاى امدادى بالفاصله به محل حادثه اعزام شــدند. وى 
گفت: در جريان اين تصادف يك دســتگاه سوارى پرايد با 3 
سرنشين واژگون شد كه مصدومان توسط نيروهاى امدادى به 
بيمارستان منتقل شدند. سرهنگ رضايى علت حادثه را عدم 
توجه به جلو و حواس پرتى راننده اعالم كرد و گفت: متأسفانه 
سرنشين 17 ساله خودرو كه همسر راننده خودرو بود به علت 
عدم استفاده از كمربند ايمنى در صندلى عقب، به بيرون پرت 
شد و به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان جان باخت.

نجات معجزه آساى دختر يك ساله 
در تصادف مرگبار بزرگراه

خط قرمز: بر اثر تصادف خودروى پرشيا در بزرگراه شهيد خرازى 
يك نفر كشته و دو نفر مصدوم شدند و نوزاد دختر يك ساله اى نيز 
جزو سرنشينان اين خودرو بود كه متحمل هيچ مصدوميتى نشد. 
اين حادثه ساعت 19:07 شب چهارشنبه در مسير شرق به غرب 

بزرگراه شهيد خرازى، نرسيده به جاده سايت بوقوع پيوست.
با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشــاهده شد يك دستگاه 
خودروى پارس بــا چهار سرنشــين حين حركت در مســير به 
دليل نامشخصى از مســير اصلى منحرف شده و پس از برخورد با 
گاردريل ها، تير چراغ برق ميانى بزرگــراه و عبور از روى آن ها در 

فضاى سبز بزرگراه در محل متوقف شده است.
پس از بررسى هاى اوليه مشخص شد يكى از سرنشينان (خانمى 
حدوداً هفتاد ساله) بر اثر شدت جراحات جان خودش را از دست 
داده و دو سرنشــين ديگر (آقا و خانم 32 و 27 ســاله) كه دچار 
مصدوميت شده بودند براى انتقال به مراكز درمانى تحويل عوامل 
اورژانس بودند همچنيــن نوزاد دختر يك ســاله اى نيز در ميان 

سرنشينان اين خودرو بود كه مصدوميت خاصى نداشت.

قتل در جنوب، دستگيرى قاتل در شمال
 ركنا: عامل قتل مرد جوانى در يكى از اســتان هاى جنوب شرق 

كشور پس از سه سال فرار در شهرستان تنكابن دستگير شد. 
سرهنگ رامين شمس، رئيس پليس شهرســتان تنكابن گفت: 
كارآگاهان در جريــان تحقيقات براى دســتگيرى قاتلى فرارى 
در يكى از استان هاى جنوب شــرق، رد متهم را در تنكابن گرفته 
بودند. به اين ترتيب با هماهنگى قضايى تحقيقات توسط مأموران 
آگاهى اين شهرستان ادامه يافت و مخفيگاه متهم را شناسايى و او 

را درعملياتى غافلگيرانه دستگير كردند. 



سازمان لیگ: قهرمانی پرسپولیس سالم است

طارمی در چنگ نهادهای نظارتی  و قضایی
 فوتبال  ورزش   ادعای مهاجم تیم ملی درباره دســت 
بردن به قراردادش با باشگاه پرسپولیس حاشیه های فراوانی 
را به همراه داشته است. از این رو ادعاهایی مبنی بر احتمال 
شکایت تیم های لیگ برتری ایران مبنی بر حضور غیرقانونی 
مهدی طارمی در پرسپولیس و تغییر نتیجه دیدارهایی که 

او در فصل گذشته و فصل جاری برای پرسپولیس به میدان 
رفته است مطرح شد.اولین جرقه را طبق معمول استقاللی ها 
زدند و خواســتار پس گیری قهرمانــی از رقیب ابدی خود 
شدند. آنها در حالی چنین درخواستی را مطرح کردند که در 
صورت کسر امتیازهایی که پرسپولیس با طارمی به دست 
آورده این تراکتورسازی است که قهرمان معرفی خواهد شد 
نه آنها. اتفاقا طرف تبریزی هم از این فرصت استفاده کرد و 
خواستار ورود مراجع ذی صالح به غائله طارمی شد. با این 
حال ســازمان لیگ دیروز اول صبح آب پاکی را روی دست 

همه ریخت و بر صحت قهرمانی سرخ ها مهر تایید زد.
* دفاعیه سازمان لیگ 

با توجه به حواشی به وجود آمده در رابطه با فعالیت مهدی 
طارمی در فصل   ۹۶-۹۵ در باشگاه پرسپولیس مراتب ذیل 
جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی و اهالی فوتبال ارایه 
می شود: مهدی طارمی در فصل مسابقاتی ۹۴-۹۳ و ۹۴-۹۵ 
اقدام به عقد و ثبت قرارداد با باشگاه پرسپولیس نموده است. 

با توجه به مدارک و قرارداد ارایه شــده توســط باشــگاه 
پرسپولیس این بازیکن مجددا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵  
اقدام به  عقد قرارداد  با باشگاه پرسپولیس به مدت دو فصل 
ورزشی به شماره ۵۹۱/ب/۹۵  می نماید که این قرارداد در 
مهلت  مقرر قانونی مندرج در آئیــن نامه  فصل ۹۶-۹۵ در 

هیئت فوتبال اســتان تهران ثبت و متعاقبا به سازمان لیگ 
ارسال می  گردد.   پس از ارایه مدارک و با توجه به اینکه هیچ 
گونه مکاتبه ای در رابطه با درخواســت  ITC  برای بازیکن 
از فدراســیون  فوتبال ترکیه به طرفیت باشگاه ریزه اسپور 
ترکیه به فدراسیون فوتبال کشــورمان ارسال نگردیده بود 
و همچنین از سوی  فدراســیون فوتبال کشورمان برای این 
بازیکــن   ITC  صادر نگردیده اســت، بنابراین این بازیکن 
همچنان تحت نظر  فدراسیون فوتبال و تحت قرارداد باشگاه 
پرسپولیس بوده و وفق مقررات آئین نامه رفتار گردیده است.  
پس با عنایت به مراتب فوق و مدارک ارایه شده توسط باشگاه 
پرسپولیس به سازمان لیگ فوتبال کشور موظف به دریافت 
مدارک  و ثبت قرارداد بازیکن بــه جهت صدور کارت بازی 
برای باشگاه پرسپولیس بوده است  و مطابق قوانین و مقررات 
آئین نامه انجام  شده است و مســئولیت سالمت قرارداد به 
عهده طرفین قرارداد) بازیکن و باشــگاه( و تبعات آن نیز به 

عهده آنان می باشد. 

*خیال سرخ ها راحت
وثوق احمدی، عضو کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون درباره اینکه 
قانون، اجازه شــکایت به تیم های لیگ برتری را می دهد یا 
خیر تصریح کرد: بــا توجه به تاریــخ رخ دادن موضوع این 

پرونده و بر اســاس مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۶، آیین 
نامه انضباطی جدید فدراسیون فوتبال مربوط به این موضوع 
نمی شــود و باید مقررات انضباطی قبلی را مالک قرار داد. 
طبق آیین نامه پیشین انضباطی نیز تیم های لیگ برتری 
تنها ۲ ســاعت پس از برگزاری بازی های خود حق شکایت 
در خصوص حضور غیر قانونی بازیکنان حریف را داشــتند. 
مســابقاتی که مهدی طارمی برای باشــگاه پرسپولیس به 
میدان رفته است، در زمان مقررات سابق بوده است و از نظر 
اینجانب باید به همان آیین نامه قبلی مراجعه کرد، لکن با 
توجه به صالحیت کمیته محترم انضباطی ، نظر نهایی را آن 

کمیته محترم اعالم خواهد کرد.
*ورود مجموعه نهادهای حراستی و قضایی

با این حال اما داســتان ابعاد تازه تری هم پیدا کرده است. 
اختالس و سوء مدیریت جدیدترین مورد رسیدگی به این 

پرونده است.
مهدی طارمی که ماجرای پیوستنش به ریزه اسپور ترکیه 

تبعات و هزینه های ســنگینی برای پرسپولیس و کشور به 
همراه داشــت، باعث شــد تا عالوه بر محرومیت سنگین، 
جریمه ای قابل توجه هم بر بیت المال و باشگاه پرسپولیس 
بار شود، هر چند بعدها این جریمه با رایزنی دو رئیس جمهور 
بخشیده شــد اما این موضوع از همان ابتدا دارای ایرادات 
فراوان و مشکوکی بود که رســانه های مختلف به آن ورود 
کردند . اکنون پس از ورود مجموعــه نهادهای انضباطی و 
قضایی فدراسیون فوتبال به این ماجرا، نهادهای نظارتی و 
حراستی هم به این ماجرا ورود کرده اند و قرار است با بررسی 
ادعاهای طارمی، ضــرر و زیان احتمالی وارده به باشــگاه 

پرسپولیس از این طریق را پیگیری کنند.
پرداخت پــول از طریق یک هــوادار متمول بــه طارمی و 
سندسازی خارج از عرف مدیریتی، در حکم اختالس یا ضرر 
و زیان به بیت المال و اموال عمومی دانسته شده است و قرار 
است مجموعه مدیران باشگاه پرسپولیس و خصوصا شخص 
علی اکبر طاهری به عنوان مدیرعامل وقت و مهدی طارمی 

در این باره به نهادهای نظارتی پاسخ دهند.
تورک رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال درباره ورود این 
کمیته به پرونده مهدی طارمی، گفت: با توجه به مطرح شدن 
دوباره پرونده و باز شدن زوایای جدید، مدیران سابق باشگاه و 
مهدی طارمی را به کمیته اخالق احضار کردیم تا در این مورد 
توضیحاتی را ارائه بدهند. پس از شنیدن صحبت های مدیران 
سابق باشگاه پرسپولیس و شخص مهدی طارمی، حتماً در 

این مورد رأی خود را صادر خواهیم کرد.
رئیس کمیته اخالق فدراســیون فوتبال در پاسخ به سؤال 
دیگری مبنی بر اینکه »آیا حســین هدایتی هم به کمیته 
اخالق احضار شده اســت یا خیر؟«، گفت: آقای هدایتی در 
فوتبال نقش داشته و ایجاد حاشیه کرده است و با توجه به 
اتفاقات رخ داده، ایشان هم باید به کمیته اخالق آمده و در 

مورد اتفاقاتی که رقم زده است، پاسخ بدهد.
* شکایت پرسپولیس از طارمی 

باشگاه پرسپولیس، در پی اظهارات غیر واقع مطرح شده از 
سوی مهدی طارمی در رسانه های جمعی که باعث تشویش 
اذهان عمومی، تنش و حاشــیه در فوتبال ایــران و نگرانی 
عمیق و ناراحتی شدید هواداران شد، از طارمی به فدراسیون 

فوتبال و کمیته اخالق شکایت کرد.
باشگاه پرسپولیس در این شکایت خواهان رسیدگی به این 
موضوع در اسرع وقت شده است و نامبرده باید برای اثبات 
ادعای خود مدارک الزم را ارائه دهد. گفتنی است؛ حمیدرضا 
گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز در تماس خود با 
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، خواستار تسریع 

در روند رسیدگی به این پرونده شد.

عنایتی: در باشگاه استقالل به ما چای 
هم ندادند

تسنیم: بازیکن سابق استقالل و ســرمربی کنونی مشکی پوشان خبر 
توافق مالی اش با باشــگاه اســتقالل را تکذیب کرد و به انتقاد از رفتار 
آبی پوشان با خود پرداخت. رضا عنایتی در این خصوص می گوید: برخالف 
خبرهایی که منتشر شده من تا االن با مسئوالن استقالل در مورد پرداخت 
مطالباتم به توافق نرسیده ام. متأسفانه آقای افتخاری یک مصاحبه انجام 
داده و مطالبی را گفته که به شــدت به من برخورده است. همیشه سعی 
می کنم احترام افراد را نگه دارم، ولی اگر بی احترامی ببینم، این موضوع 
برایم قابل تحمل نیست. مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل تهران ادامه 
داد: من روز شــنبه به همراه وکیلم به دفتر باشگاه استقالل رفتم و یک 
ساعت پشــت در بودیم. آقای افتخاری حتی به خودش اجازه نداد که از 
دفترش بیرون بیایید و این درحالی است که حساب من به خاطر باشگاه 
استقالل مسدود شده است. آنجا حتی به ما یک چای هم ندادند، چه برسد 

به اینکه برخورد خوبی داشته باشند.

دایی: بازی با پدیده مهمترین بازی 
فصل ما است

ورزش: سرمربی ســایپا امیدوار اســت تیمش با پیروزی برابر پدیده به 
رتبه های باالی جدول برسد. علی دایی در کنفرانس خبری پیش از این 
بازی می گوید: ما یک بازی خیلی مهم را با پدیده داریم و باید بگویم مهم 
ترین بازی فصل ماست. بازی رفت خیلی بد نتیجه را به آنها واگذار کردیم. 
پدیده تیم بسیار خوبی است. در بازی مقابل استقالل هم خیلی خوب بازی 
کرد.  دایی در مورد صحبت های مهدی طارمی در برنامه ۹0 که ادعای او 
را در خصوص دروغگو بودن مدیران پرسپولیس اثبات می کند نیز تصریح 
کرد: آقایان این قدر دروغ گفته اند که اثبات دروغگویی آنها به یک ماه هم 
نکشید. من با این آقایان برخورد داشته ام و با آنها صحبت کرده ام و می دانم 

آنها به هیچ عنوان راست نمی گویند.

تارتار: می توانیم استقالل را در تهران 
شکست دهیم

ورزش:ســرمربی پارس جم در کنفرانس خبری پیــش از بازی با 
اســتقالل می گوید تیمش برای کســب ۳ امتیاز وارد زمین بازی 
می شود. مهدی تارتار تاکید می کند: بازی مهمی پیش روی ماست. 
انتظار داریم یک مصاف خوب و جذاب را شاهد باشیم. مطمئن باشید 
برای کسب سه امتیاز وارد زمین می شــویم چراکه ضمن احترام به 
استقالل، ما در جدول رده بندی و آمار از استقالل باالتریم و می توانیم 
این تیم را در آزادی هم شکســت دهیم. استقالل تیم قابل احترامی 
است و با کادرفنی جدیدش خیلی منضبط تر شده است. اگر این بازی 

را ببریم، شانس نایب قهرمان ما بیشتر می شود.

ناظم الشریعه : در بازی با آذربایجان 
ناهماهنگ بودیم

ورزش:سرمربی تیم ملی فوتسال در آستانه رقابت های جام ملت های 
آسیا آمادگی بازیکنان را کافی نمی داند. محمد ناظم الشریعه می گوید: 
در حال حاضر شــرایط بازیکنان تیم ملی خوب است و در بازی مقابل 
آذربایجان ما توانستیم در دو نیمه متفاوت از کلیه بازیکنان خود استفاده 
و به خوبی آنها را محک بزنیم . سرمربی تیم ملی افزود: البته هنوز بازیکنان 
تیم ملی به آمادگی و هماهنگی کافی که مدنظر کادر فنی است نرسیده 
و در این بازی ناهماهنگ بودیم اما در کل این گونه بازی ها برای تیم ملی 
خوب است به این دلیل که می توانیم نقاط ضعف و قدرت خود را بهتر 

بررسی کنیم و قبل از بازی های چین تایپه به آمادگی بهتری برسیم.

کریمی: آن هایی که برای ما به استادیوم 
می آیند تماشاگرند نه طرفدار!

ورزش:فیروز کریمی در نشست خبری پیش از بازی تیمش گسترش 
فوالد تبریز برابر نفت تهران، به انتقاد از تماشــاگرانی پرداخت که برای 
بازی های نماینده تبریز در ورزشگاه حاضر می شــوند. او در این رابطه 
می گوید: تماشاگر باید بداند که وظیفه اش چیست. شما هم دیدید که در 
صحبت هایم از کلمه طرفدار استفاده نمی کنم و فقط می گویم تماشاگر، 
چون آنهایی که برای دیدن بازی های ما به ورزشــگاه می آیند، تماشاگر 
هستند، نه طرفدار. طرفدار باید شرایط تیمش را در نظر بگیرد، نه اینکه 
در کل ۹0 دقیقه بگوید سامان نریمان جهان. تماشاگر ما از وضعیت سامان 
اطالع ندارد و نمی داند بازیکن مورد عالقه اش به شدت دچار کشیدگی 
شده است. چنین تماشاگرانی در سکوهای ما جا ندارند. ما دنبال طرفدار 

هستیم نه تماشاگر!

ضد حمله

کاوه رضایی: از استرس دربی با ۱۰۰ هزار 
تماشاگر خوشم می آمد

ورزش:مهاجم این روزها روی فرم تیم شــارلوآ در مصاحبه با سایت بلژیکی 
اسپورت مگزین، به خاطرات شــیرین خود در بازی های دربی تهران اشاره 

کرد. 
کاوه رضایی می گوید: برای من  ســخت اســت که دربی تهــران را با دیگر 
دربی های جهان مقایسه کنم، البته اطمینان دارم یکی از بزرگترین دربی های 
قاره آسیا اســت. حتما می دانید گاهی اوقات بیش از ۱00 هزار تماشاگر در 
ورزشــگاه حضور دارند. در چنین دربی هایی باید انتظار فشار بسیار زیادی را 
داشته باشــید اما صادقانه بگویم برای من هیچگاه این مسئله مشکلی نبود. 

واقعا این استرس دربی را دوست داشتم و از آن خوشم می آمد.

مگویان: منصوریان نه آدم خوبی بود نه مربی خوبی!
ورزش سه: مدافع ارمنستانی استقالل که به تازگی قرارداد خود را با این تیم فسخ 
کرده، همچنان از اتفاق هایی که برایش افتاده، دلخور اســت و دلیل اصلی آن را 
علی منصوریان می داند. هرایر مگویان می گوید: مربی اعتقادی به من نداشــت 
چون در پست اصلی به من بازی نمی داد. من بازیکن بدی برای استقالل نبودم 
چون در پست های مختلف برای این تیم بازی کرده بودم. البته مقصر اصلی خودم 
هستم چون بارها می خواستم به حضور در پست غیر تخصصی اعتراض کنم ولی 
مدیربرنامه هایم من را منصرف کرد. مگویان می افزاید: در کشــور من اصطالح 
فوتبالی وجود دارد که می گوید بعضی از مربی ها آدم خوبی هســتند ولی مربی 
خوبی نیستند، بعضی از مربی ها مربی خوبی هستند ولی آدم خوبی نیستند ولی 
متاسفانه آقای منصوریان هیچکدام از این فاکتورها را نداشت، او نه آدم خوبی بود 
و نه مربی خوبی، او با من رو راست نبود، هروقت من را می دید دست روی قلبش 

می گذاشت اما پشت سر طور دیگری بود.
۱۰
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ورزشـــی

ورزش: هفته بیســت و یکم رقابت هــای لیگ برتر از 
دیروز با  نبرد دو تیم اســتقالل خوزستان و ذوب آهن 

آغاز شد و امروز با دیدار های مهمی پیگیری می شود. 
*چالش های شفر

  پارس جنوبی در تهران میهمان استقالل است. این بازی 
با توجه به توقف های پی در پی دو تیم در هفته های اخیر 
از حساسیت باالیی برخوردار است. شکست پارس جنوبی 
در این بازی به معنای بازهم دورتر شدن مردان تارتار از 
صدر خواهد بود. مضاف بر اینکه اســتقاللی ها را هم به 
صدر نزدیک تر خواهد کرد. اما شکست و حتی تساوی 

استقالل، شفر را وارد چالش اساسی می کند. 
*رونمایی از پانادیچ

همین چالش برای مهاجری ســرمربی پدیده هم در راه 
اســت. تیم او اگر چه مقابل استقالل به تساوی با ارزشی 
دست یافت اما آن تیمی نیست که شروع خوبی داشت. 
اضافه شــدن پانادیچ باید خیلی زود تاثیراتش را در روند 
حرکتی پدیده نشــان دهد. مهاجری این بازی را از روی 

سکوها تماشا خواهد کرد. دایی اعالم کرده برایش این بازی 
خیلی حساس و مهم است و تمام سه امتیاز را می خواهد.

*روزهای افت پرسپولیس
روز جمعه بازی پرسپولیس - پیکان تحت تاثیر پرونده 
طارمی نبرد سنگینی برای سرخ ها خواهد بود. این روزها 
روی تیم برانکو بخاطر نتایج اقتصادی که کسب می کند 
فشار اســت و توقف مقابل پیکان بدترین اتفاق ممکن 
است. یادمان باشد پرســپولیس اولین شکستش را در 

آزادی مقابل همین پیکان متحمل شد.
*روز سرنوشت عنایتی

شــاید جذاب ترین دیدار این هفته بین تراکتورسازی 
و مشکی پوشان برگزار شــود. آن هم در استادیوم امام 
رضا)ع(. هر دو تیم عاصــی از ناکامی های اخیر مقابل 
رقبا برای فرار از بحران مقابل هم صف آرایی می کنند. 
تراکتور از سرمربی جدیدش رونمایی می کند. ساغالم 
گرانترین سرمربی حاضر لیگ به مشهد می رود تا ارزش 
هایش را به نمایش بگذارد و عنایتــی  می آید تا برای 

ماندن بجنگد. باید دید تهدیدهای زیر پوستی مالکان 
باشــگاه برای کادرفنی تغییری در شــرایط تاکتیکی 
مشکی پوشــان ایجاد می کند یا خیر؟ این بازی البته 
یک اتفاق ویژه هم دارد و آن بازگشــت رضا شربتی به 
مشهد و قرار گرفتن مقابل تیم سابقش است. تیمی که 
ناگهان آن را به بهانه سربازی رها کرد و باعث شکرآب 
شدن رابطه عنایتی و گل محمدی شد. آیا تماشاگران 

مشهدی شربتی را بخشیده اند؟
پنجشنبه 5 بهمن 

گسترش فوالد  -  نفت تهران  ۱۴:۳0
استقالل  -  پارس جنوبی جم  ۱۵:۳0

سایپا  -  پدیده  ۱۵:۳0
صنعت نفت آبادان  -  سپیدرود رشت  ۱7:۱0

جمعه 6 بهمن 
-  تراکتورسازی  ۱۴:۳0 سیاه جامگان  

سپاهان  -  فوالد  ۱۵:۱۵
پیکان  -  پرسپولیس  ۱۵:۳0

هفته حیاتی برای مهاجری ،عنایتی و شفر
فرمانده آلمانی در محاصره پارسی ها

تلگرامی

  پنجاه و ششمین مراسم سالروز تولد »سیروس قایقران« کاپیتان فقید 
تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان اســبق تیم ملی ، ملوان بندرانزلی و 

مسئوالن در انزلی برگزار شد.
  اغلب باشگاه ها و هوداران تیم های اسپانیایی از حضور ۹ بازیکن عربستانی 

در اللیگا ناراضی هستند.
  رضا عنایتی در صورت پیروزی برابر تراکتورســازی مــی تواند به اولین 
مربی یک تیم مشهدی تبدیل شود که پیروزی در این ورزشگاه تازه تاسیس 

را تجربه می کند.
  بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس در لیســت ۱۸ نفره این تیم برای 

بازی با پیکان قرار گرفت.
  ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی گفت که برای 
عدم تداخل برنامه تیم ملی فوتسال با برنامه باشگاه ها، اردوهای ملی پوشان در 

روزهای شنبه تا دوشنبه برگزار خواهد شد.
  در اولین بازی از هفته بیســت و یکم رقابت های لیــگ برتر، ذوب آهن 
با پیروزی ۲-0 مقابل میزبان خود اســتقالل خوزســتان به رتبه دوم جدول 

صعود کرد.
   شفر ادعا می کند: حسینی باید دروازه بان اصلی ایران در جام جهانی باشد.

  سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن می گوید با وجود این که فقط ۹ بازی به پایان 
لیگ مانده است بازیکنانش تنها ۳0 درصد از قراردادهایشان را دریافت کرده اند.

  شکایت جباری از فتح اهلل زاده صحت نداشــته و تنها شکایت جباری از 
باشگاه استقالل به کمیته تعیین وضعیت است 

برخی از هــواداران تراکتورســازی تبریز 
و اســتقالل تهران، با حضور در صفحات 
مربوط به فیفا در شــبکه های اجتماعی، 
خواستار برخورد فدراسیون جهانی فوتبال 
با باشــگاه پرســپولیس به خاطر حواشی 

پیش آمده برای مهدی طارمی شدند.



امروز آغاز جام تختى    

فرنگى كاران دنيا در ماهشهر  لنگر  انداختند
 كشتى  ورزش   ســى و هشــتمين دوره رقابت هاى 
بين المللى كشــتى فرنگى جام جهان پهلــوان تختى كه 
جزء سيســتم رنكينگ اتحاديه جهانى كشــتى محسوب 
مى شود با حضور كشتى گيرانى از كشورهاى كوبا، فنالند، 
رومانى، اوكراين، آذربايجان، بلغارستان، تركيه، قزاقستان، 
گرجســتان، قرقيزســتان و ايتاليا و نمايندگان كشورمان 
روزهاى 5 و 6 بهمن ماه در سالن بعثت بندر ماهشهر استان 
خوزستان برگزار مى شود. اتحاديه جهانى كشتى در پيش 
گزارشى از اين مسابقات به حضور كشتى گيران مطرح دنيا 

در اين رقابت ها پرداخته است.
  بازگشت 55 كيلوها

وزن 55 كيلوگرم به اوزان كشــتى فرنگى بازگشته است. 
بسيارى از كشتى گيران اين وزن تصميم گرفته اند در وزن 
60 كيلوگرم رقابت كنند. در جام تختى دو قهرمان ســابق 
جوانان جهان جزو مدعيان قهرمانى هستند. ابراهيم نوراهللا 
يف قهرمان جوانان جهان و اروپــا از جمهورى آذربايجان و 
رضا خدرى قهرمان نوجوانان و جوانان جهان رقباى اصلى 

وزن 55 كيلوگرم هستند.
نبرد سنگين 60 كيلوها

اسماعيل بوررو مولينا، قهرمان جهان و المپيك از كوبا بعد 
از يك سال وقفه در وزن 60 كيلوگرم كشتى مى گيرد. او در 
رقابت هاى پاريس شركت نكرد و جام تختى اولين آزمون او 
براساس قوانين جديد است، اما بوررو رقيب سرسختى دارد؛ 
ميرامبك آيناگولوف از قزاقستان دارنده مدال نقره 2017 
جهان كه انتظار مى رود در ماهشهر به رقابت بپردازد.ساكيت 
گوليف دارنده مدال برنز زير 23 سال جهان، موراد بازاراف از 
جمهورى آذربايجان قهرمان سابق جوانان جهان و مهرداد 
مردانى از ايران ساير كشتى گيرانى هستند كه مى توانند براى 
مدال رقابت كنند. مردانى نخستين تجربه جهانى خود را در 
پيكارهاى قهرمانى سال 2017 در پاريس پشت سر گذاشت.

 63 كيلوهاى جديد
بعد از افزايش اوزان به 10 وزن، وزن 63 كيلوگرم جديد است. 

شــريف كيليج از تركيه قهرمان سابق جوانان جهان در اين 
وزن با محمد نوربخش و مصطفى كايدخورده از ايران براى 

قهرمانى رقابت مى كنند.
67 كيلوگرم داغ

آلمات كبيسبايف، دارنده مدال نقره و برنز جهان و قهرمان 
آسيا از قزاقستان و آتاكان يوكســل از تركيه دارنده مدال 
برنز جهان در سال 2017 معتبرترين كشتى گيران وزن 67 
كيلوگرم هستند، اما چندين فرنگى كار ديگر شامل كامران 
ممدوف دارنده سه مدال برنز اروپا از جمهورى آذربايجان، 
گوگا گوگيبراشويلى از گرجســتان دارنده مدال برنز اروپا 
2017 و محمد الياســى از ايران كه در رقابت هاى پاريس 

پنجم شد، نيز در اين جمع قرار دارند.
 72 كيلو در سيطره بيابانگرد

 دميو ژادرايف از قزاقستان كه مدال نقره رقابت هاى پاريس را 
از آن خود كرد مدعى اصلى اين وزن است، اما مراقب افشين 
بيابانگرد از ايران است كه مدال برنز جهان 2014 و قهرمانى 

آسيا 2016 را در كارنامه دارد.
 77 كيلوهاى جوان و باتجربه

محمدعلى گرايى دارنــده برنز جهانى 2017 در وزن 71 
كيلوگرم، فاتح چنگيز قهرمان رقابت هاى زير 23 ســال 
جهان در ســال 2017 از تركيه و تمرالن شــادوكايف 
قهرمان جوانان جهان در ســال 2016 از قزاقستان سه 
كشــتى گير جوان مدعى قهرمانى هستند. كشتى گيران 
باتجربه اين وزن شــامل حســن على يف قهرمان سابق 
جهان از جمهورى آذربايجان، ماكاسات يرژپوف، قهرمان 
آسيا 2017 از قزاقســتان و امره كوش دارنده مدال برنز 

جهان از تركيه هستند.
82 كيلوگرم مهيج

يوسف قادريان قهرمان سابق آسيا و صاحب مدال برنز جهان 
بهترين كشــتى گير ميزبان براى تصاحب طال است. ساير 
كشتى گيران مطرح شــامل بُرهان آكبوداك، دارنده مدال 
طالى زير 23 سال جهان از تركيه و رفيق حسين اُف قهرمان 

سابق اروپا از جمهورى آذربايجان است.
 87 كيلوهاى غيرقابل پيش بينى

متهان باشار قهرمان جهان در سال 2017 از تركيه قوانين 
جديد را تجربه خواهد كرد. اسالم عباس اُف صاحب مدال 
برنز زير 23 جهان 2017 از جمهــورى آذربايجان بدنبال 
عملكرد تاثيرگذار در اين رقابتهاســت. آرمان عليزاده كه 2 
مدال جوانان جهان را در كارنامه دارد، بهترين كشــتى گير 

ميزبان در اين وزن است.
 97 كيلوهاى مدعى

ايلديم دارنده مدال برنز المپيك و برنز جهان از تركيه صاحب 
نام ترين كشتى گير اين وزن است. او در بازى هاى المپيك 
ريو 2016 مدال برنز گرفت. اورخــان نورايف، دارنده مدال 
طالى جوانان جهان و قهرمان زير 23 سال اروپا هم مدعى 

قدرتمند اين وزن است.
130 كيلوهاى پر ادعا

بهترين كشتى گيران ســنگين وزن ايران در جام تختى به 
روى تشك مى روند. بهنام مهدى زاده كه 2 بار قهرمان آسيا 
شده اســت و شــهاب قوره جيلى از ايران رقباى اصلى اين 

وزن هستند.
بعد از اعالم قوانين جديد كشتى، جام تختى پس از تورنمنت 
پادوبنى، دومين تورنمنت براســاس قوانين جديد برگزار 
مى شــود. همچنين جام تختى بعنوان رنكينگ سيســتم 

اتحاديه جهانى كشتى محسوب مى شود.
 برنامه اين مسابقات به شرح زير است:

پنجشنبه 5 بهمن ماه:
ساعت 10 تا 14: مسابقات مقدماتى همه اوزان

ساعت 15 تا 16:30: مسابقات
ساعت 16:30 تا 17: افتتاحيه

ساعت 17 تا 21: ادامه مسابقات تا مرحله نيمه نهايى
جمعه 6 بهمن ماه:

ساعت 10 تا 13: مسابقات شانس مجدد
ساعت 13:00 تا 15: مسابقات فينال و رده بندى كليه اوزان

در مراسم تجليل از باشگاه هاى برتر اعالم شد 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى، 

باشگاه ورزشى برتر سال96 
ورزش: در مراسم تجليل از باشگاه هاى برتر ورزش كشور، مؤسسه تربيت 
بدنى آستان قدس رضوى به عنوان باشگاه ورزشى برتر سال 96 استان 
خراسان رضوى شناخته شد. مراســم تجليل از باشگاه هاى برتر كشور 
با حضور دكتر ســلطانى فر وزير ورزش و جوانان، امير رضا خادم معاون 
حقوقى، امور مجلس و هماهنگى امور استان ها و جمعى از مديران وزارت 
ورزش و جوانان كشورمان در سالن همايش هاى مجموعه ورزشى انقالب 
تهران برگزار شد، از مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى به عنوان 
باشگاه برتر ورزش خراسان رضوى تجليل به عمل آمد. الزم به ذكر است؛ 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى با 230 هزار متر مربع فضاى ورزشى و 
استفاده روزانه بيش از 5000 نفر از اماكن ورزشى توانسته است در حوزه 
ورزش و ســرانه ورزشــى مجاوران حضرت امام رضا(ع) نقش متمايزى 
در ارتقاى فعاليت هاى فرهنگى و اخالقى و گســترش ورزش همگانى، 

سالمتى، شادابى و نشاط اجتماعى زائران و مجاوران ايفا كند.

 تيم ووشو پارس جنوبى در يك قدمى 
قهرمانى

ايســنا: در پايان رقابت هاى هفته نهم و دهم ليگ برتر ووشو، تيم پارس 
جنوبى با برترى قاطع مقابل دانشگاه آزاد در يك قدمى قهرمانى قرار گرفت.  
رقابت هاى هفته نهم و دهم ليگ برتر ووشوى بزرگساالن مردان با برگزارى 
هشت بازى به ميزبانى آكادمى ووشو پيگيرى شد. در پايان مسابقات تيم 
پارس جنوبى توانست با كســب پيروزى مقابل حريف خود، در يك قدمى 

كسب عنوان قهرمانى اين مسابقات قرار گرفت.
 نتايج:

 هفته نهم
 دانشگاه پيام نور صفر - شهردارى مالرد 14

هيئت البرز 2 - پارس جنوبى 12
پاس ناجا 10 - شهردارى دامغان 4
دانشگاه آزاد 9 - باشگاه مقاومت 5

 هفته دهم
 هيئت البرز 5 - شهردارى مالرد 6

پاس ناجا 13 - دانشگاه پيام نور صفر
دانشگاه آزاد يك - پارس جنوبى 13

باشگاه مقاومت 9 - شهردارى دامغان 9

ايوب موسوى در آستانه نايب قهرمانى جهان
دوپينگ رقيب سهراب مرادى مثبت شد

ورزش: درصورت تاييد نهايى دوپينگ وزنه بــردار ليتوانى، مدال نقره 
جهان به ايوب موسوى مى رسد.  فدراسيون جهانى وزنه بردارى اعالم  كرد 
تست دوپينگ چهار وزنه بردار ( سه مرد و يك زن) در مسابقات جهانى 
آمريكا 2017 مثبت شده است.  شاخص ترين چهره در ميان اين چهار 
نفر ائوريماس ديدژباليس از ليتوانى وزنه بردار دسته 94 كيلوگرم است 
كه در مسابقات جهانى مدال نقره كســب كرد.  با توجه به اين كه ايوب 
موسوى ، وزنه بردار ايران بعد از اين وزنه بردار مدال برنز گرفت، در صورت 
تاييد نهايى دوپينگ وزنه بردار ليتوانى، مدال نقره به موسوى مى رسد  و 

وموسوى پشت سر سهراب مرادى قرار مى گيرد.
 فدراســيون جهانى وزنه بردارى  اعالم كرد در مسابقات جهانى 2017 ، 

212 تست ادرار و خون از وزنه برداران گرفته شده است.

خبر

پنجشنبه 5 بهمن  هفته 21 جام خليج فارس
 گسترش فوالد - نفت تهران

 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 5 بهمن  هفته 21 جام خليج فارس
 استقالل - پارس جنوبى جم

 ساعت: 15:30 زنده از شبكه سه

جمعه 6 بهمن هفته 21 جام خليج فارس
 سپاهان اصفهان - فوالد خوزستان

 ساعت: 15:15 زنده از شبكه ورزش

جمعه 6 بهمن هفته 21 جام خليج فارس
 پيكان - پرسپوليس

 ساعت: 15:30 زنده از شبكه سه

جمعه 6 بهمن جام حذفى انگليس
 يوويل تاون - منچستريونايتد

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

11

 رقابت هاى قهرمانى آسيا 
تيم ملى هندبال براى پنجمى 

مى جنگد 
ورزش: تيم ملى هندبال ايران در ســومين ديدار خود از مرحله 

دوم رقابت هاى قهرمانى هندبال آسيا مقابل عمان به ميدان رفت و 
اين بازى را با حساب 40 بر 25 به سود خود پايان داد. تيم ملى هندبال 
ايران در مرحله دوم رقابت هاى قهرمانى آســيا با عربســتان، عمان و 
كره جنوبى هم گروه شــد كه با شكست مقابل عربستان و كره شانس 
حضور در مرحله نيمه نهايى و همچنين كســب ســهميه قهرمانى 

جهان را از دست داد.
 اكنون اين تيم با برتــرى مقابل عمان بايد براى كســب 

عنوان پنجمى يا ششمى، 6 بهمن ماه ساعت 9:30 
به مصاف تيم رده سومى گروه 2 (بحرين 

يا ژاپن) برود.

 
بيابانگرد: به اين 

آسيب ديدگى ها عادت كرده ام
فارس: دارنده مدال برنز كشتى فرنگى جهان گفت: بازگشت 

دوباره خاك به كشتى فرنگى اين رشته را زيباتر مى كند و با توجه به 
تبحر كشتى گيران ايرانى به نفع فرنگى كاران كشورمان است.

افشــين بيابانگرد درباره حضورش در مســابقات بعــد از چندين ماه 
دورى در وزن 72 كيلوگرم گفت: مشكل وزنى ندارم، قبًال هم كه در 71 
كيلوگرم كشتى مى گرفتم وزن زيادى كم نمى كردم. بعد از مسابقات 
آســيايى حدود 7 ماه اســت كه كشــتى نگرفته ام، خوشبختانه 
آسيب ديدگى ام نســبت به قبل خيلى بهتر شده است، اما ديگر 

به اين آسيب ديدگى ها عادت كرده ام و سعى مى كنم با آنها 
كنار بيايم. متاســفانه در چند روز اخير در اردوها 

سرما خورده ام و شرايط خوبى ندارم.

خانه نشينى كمانداران 
معلول 

ايسنا: رئيس انجمن تيروكمان معلــوالن با اشاره به تعطيلى 
اردوى كمانداران به خاطر بى پولــى كميته ملى پارالمپيك گفت: 

بعد از بالتكليفى كمانداران معلول به خاطر نداشــتن فضاى تمرينى، 
بى پولى كميته ملى پارالمپيك نيز كمانداران را خانه نشين كرد. مجيد 
كهترى گفت: بعد از بازيهاى پارالمپيك ريو اردوهاى كمانداران معلول به 
خاطر نداشتن فضاى تمرينى مناسب با تعطيلى مواجه شد و مجبور بوديم 
براى برپايى اردوها مرتب مستاجر جاهاى مختلف شويم. البته هنوز 
اين مسئله به قوت خود باقى است و معلوالن كماندار هنوز از فضاى 

تمرينى كه در اختيار فدراسيون جانبازان و معلوالن و كميته 
ملى پارالمپيك باشــد، برخوردار نيستند و همچنان 

براى برگزارى اردوها بايد مستاجر ارگانهاى 
مختلف باشيم.

            پنجشنبه 5 بهمن 1396
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دالرام عظيمى: ماريو بالوتلى در گفــت وگويى اختصاصى با 
شبكه تلويزيونى اسكاى اسپورت در مورد درخشش خيره كننده 
دراين فصل از رقابتهاى ليگ 1 ، تيم ملــى ايتاليا ، رابطه اش با 
ونتورا مربى ســابق تيم ملى و بزرگ كردن دو فرزندش حرف 

زده است. 
اين فصل چه ويژگى خاصى داشته كه آمارگلزنى تو تا اين 

حد باال رفته اند؟
خيلى خوب كار كرده ام. هميشــه بايد همين طور باشم. هيچ 
انگيزه و دليل خاصى براى آمار اين فصل وجود دارد. خوب تمرين 
مى كنم، حالم خوب است. گل هم مى زنم. خودم فكر  نمى كردم 

اين قدر زياد گل زده باشم. 
 فكر مى كنى تغيير خاصى كرده اى؟

از دوران ليورپول... نمى گويم تغيير كرده ام ولى بزرگ تر شده ام. 
بيشــتر روى كارم تمركز مى كنم. فوتبال ديگر برايم يك شغل 
است و مثل تفريح به آن نگاه نمى كنم. سعى مى كنم هرروز بهتر 

از روز قبل باشم و نتيجه هم گرفته ام.
 درگذشــته اغلب اوقات مشــكل اصلى تو اين بود كه 
حوصله ات سر مى رفت. يا حداقل اين طور به نظرمى رسيد. 

نسبت به گذشته بيشتر از فوتبال لذت مى برى؟
من دوســت دارم فوتبال بازى كنم. عاشق فوتبال هستم. هيچ 
موقع حوصله ام از فوتبال سرنرفته است. شايد به خاطر رفتارم 

اين طور به نظر رسيده ولى واقعا اين جورى نيست. 
 اگربخواهى خودت را توصيف كنى، چه مى گويى؟

«من ماريو هستم». با اين جمله شروع مى كنم. گذشته خيلى 
اهميت ندارد. به خصوص كه خوشبختانه در فوتبال هميشه 

مى توان روزهاى بهترى را رقم زد. وقتى سنم كمتر بود، 
اشتباهاتى مرتكب شده ام. براى اينكه مى خواستم يك 
زندگى مثل بقيه هم سن و سال هايم داشته باشم و اين 
اجازه را نداشتم. بهرحال همه كارهايى كه انجام دادم 

باعث شده كه درحال حاضر بهتر از قبل باشم. 
 چه جور پدرى هستى؟

فكر مى كننــد همه دوســت دارند چنين 
پدرى داشته باشند. براى اينكه هرگز 

به بچــه هايم «نه» نمــى گويم. 
دوست دارم آنها را درحال خنده 
و شوخى ببينم. به جز وقتى كه 
از تمرين برمى گردم و دو ساعت 
اســتراحت مى كنم، بقيه روز را 

كامال با بچه هايم مى گذرانم. 
درمورد ونتورا چه مى گويى؟ 

به نظرت چرا تو را به تيم ملى 
دعوت نكرد؟

من فقط يك بار ونتورا را ديدم. او به 
نيس آمده بود تا با من حرف بزند. 
گفت كه گروه دلخواهش را انتخاب 
كرده و من را هم زيــر نظر دارد و 
البته شيوه بازى ام خيلى برايش 
اهميت نداشت و مى خواست كه 
رهبر تيم و الگــوى مثبتى براى 
بقيه باشــم. از من درمورد يك 

سرى رفتارها و كارهايم درگذشته سوال كرد. من 
هم گفتم كه گذشته تمام شده و مى تواند با مربى 
نيس براى اطالعات بيشتر حرف بزند. بى فايده 
بود كه خودم بخواهم از خودم تعريف كنم. حاال 
اگر داليل فنى و تاكتيكى براى دعوت نكردن از 
من داشته به آنها احترام مى گذارم. اما اگر از نظراو 
من قابليت رهبرى تيم را نداشتم ، نمى دانم 
چه بگويم. هميشه منتظر ماندم و هرگز 
من را دعوت نكرد. مثل اين كه هميشــه 
منتظر بهانه اى بود تا اين كار را نكند. واقعا 
اگر داليل دعوت نشــدن من را بپرسند، 

نمى دانم چه جوابى بايد بدهم.
بــه زودى تو را در تيم ملــى ايتاليا 

مى بينيم؟
اگر ونتورا مربى باشد، فكر نمى كنم.. شوخى 
مى كنم. اميدوارم اين اتفاق بيفتد. من خيلى 
به تيم ملى عالقه دارم. پدرم هميشــه آرزو 
داشــت من را در تيم ملى ببيند. اميدوارم 
هركس مربى تيم شــود، از من دعوت 

كند. 
مى توانــى بــه ميالن 

برگردى؟
من عاشق ميالن هستم. ولى 
بايد صادق باشــم. ميالن در 
شرايط پيچيده اى است و نمى 

خواهم به عنوان ناجى به اين تيم بروم و درگير مسايل تيم بشوم. 
چون قبال هم برايم اتفاق افتاده كه من را عامل همه مشكالت تيم 
بدانند. نمى دانم چه كسى من را در ميالنلو نخواسته ولى مى دانم 

كه آنها با مديربرنامه هاى من مشكل دارند. 
آينده فوتبالت را چطور پيش بينى مى كنى؟

نمى دانم. چند روز پيش به مينو رايوال مديربرنامه هايم زنگ زدم 
و از او در مورد اينكه در بازار ژانويه چه مى كنيم سوال كردم. او 
هم گفت كه نمى داند. به او گفتم كه مى خواهم در نيس بمانم و 

جواب داد كه حاال ببينيم چه مى شود. 
نظرت در مورد مسئوالن باشگاه ميالن چيست؟

در نيس مســئوالن باشــگاه خودشــان را معرفى مى كنند 
و مى دانم اينجا چه كســى رئيس اســت. امــا در ميالن اين 
طورنيست و من هنوز نفهميدم اين ســمت را در ميالن چه 

كسى برعهده دارد. 
منچسترسيتى تقريبا شكست ناپذير به نظر مى رسد.

من عاشــق منچسترهســتم. هم تيم و هم مديران باشگاه را 
دوست دارم. زيباترين ســال زندگيم آنجا بودم. حتى بدون 
حقوق هم به اين تيم برمى گردم. از روند پيشروى آنها دراين 
فصل خوشــحالم و اميــدوارم 20 بازى قبــل از پايان فصل 

قهرمان ليگ شوند.
آرزوهايت در زندگى و ورزش چه چيزهايى هستند؟

در زندگى آرزويم اين اســت كه با بچه هايم زندگى كنم و آنها 
را كنارخودم داشــته باشــم. در فوتبال دلم مى خواهد از همه 
بهترباشم. خيلى بيشتر بايد كار كنم. چون ديگر 18 سالم نيست. 

به نظرم درمسير خوبى قرار دارم. 

گفت وگوى اسكاى اسپورت با مهاجم ايتاليايى نيس
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مى توان روزهاى بهترى را رقم زد. وقتى سنم كمتر بود، 
اشتباهاتى مرتكب شده ام. براى اينكه مى خواستم يك 
زندگى مثل بقيه هم سن و سال هايم داشته باشم و اين 
اجازه را نداشتم. بهرحال همه كارهايى كه انجام دادم 

باعث شده كه درحال حاضر بهتر از قبل باشم. 

فكر مى كننــد همه دوســت دارند چنين 
پدرى داشته باشند. براى اينكه هرگز 

به بچــه هايم «نه» نمــى گويم. 
دوست دارم آنها را درحال خنده 
و شوخى ببينم. به جز وقتى كه 
از تمرين برمى گردم و دو ساعت 
اســتراحت مى كنم، بقيه روز را 

درمورد ونتورا چه مى گويى؟ 
به نظرت چرا تو را به تيم ملى 

من فقط يك بار ونتورا را ديدم. او به 
نيس آمده بود تا با من حرف بزند. 
گفت كه گروه دلخواهش را انتخاب 
كرده و من را هم زيــر نظر دارد و 
البته شيوه بازى ام خيلى برايش 
اهميت نداشت و مى خواست كه 
رهبر تيم و الگــوى مثبتى براى 
بقيه باشــم. از من درمورد يك 

سرى رفتارها و كارهايم درگذشته سوال كرد. من 
هم گفتم كه گذشته تمام شده و مى تواند با مربى 
نيس براى اطالعات بيشتر حرف بزند. بى فايده 
بود كه خودم بخواهم از خودم تعريف كنم. حاال 
اگر داليل فنى و تاكتيكى براى دعوت نكردن از 
من داشته به آنها احترام مى گذارم. اما اگر از نظراو 
من قابليت رهبرى تيم را نداشتم ، نمى دانم 
چه بگويم. هميشه منتظر ماندم و هرگز 
من را دعوت نكرد. مثل اين كه هميشــه 
منتظر بهانه اى بود تا اين كار را نكند. واقعا 
اگر داليل دعوت نشــدن من را بپرسند، 

نمى دانم چه جوابى بايد بدهم.
بــه زودى تو را در تيم ملــى ايتاليا 

مى بينيم؟
اگر ونتورا مربى باشد، فكر نمى كنم.. شوخى 
مى كنم. اميدوارم اين اتفاق بيفتد. من خيلى 
به تيم ملى عالقه دارم. پدرم هميشــه آرزو 
داشــت من را در تيم ملى ببيند. اميدوارم 
هركس مربى تيم شــود، از من دعوت 

كند. 
مى توانــى بــه ميالن 

برگردى؟
من عاشق ميالن هستم. ولى 
بايد صادق باشــم. ميالن در 
شرايط پيچيده اى است و نمى 
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خردهروایتها

حاال وقتش رسیده است
به مناسبت هفدهمین دوره انتخاب 

بهترین کتاب دفاع مقدس
 کامران پارسی نژاد 

حاال زمان آن رســیده اســت که به سروقتتان بیایم. ســالیان درازی از 
ســال های مقاومت و ایثار گذشته است. انگار گرد و غباری قطور می رود 
تا تمامی  رویدادهای سرنوشت ساز و تأثیرگذار هشت سال دفاع مقدس 
را از نظرها پنهان کند. بی شــک این وظیفــه ملی و خطیر بر عهده ما 
پژوهشــگران و نویسندگان دفاع مقدس اســت تا دست به قلم ببریم و 
تمامی  رویدادهای مهم جنگ را واکاوی، تبیین و ارزیابی کنیم. در دنیای 
غرب رسم بر این است که  آثار برتر و تأثیرگذار ادبیات داستاني حداقل 
ده سال پس از وقوع حوادث مهم و سرنوشت سازی همچون جنگ جهاني 
اول و دوم خلق مي شــوند چراکه این گذشت زمان است که به نویسنده 
اجازه مي دهد تا با فاصله گرفتن از دوران جنگ و پیامدهای مخرب آن، 
با دقت وریزبینــي خاصي حوادث جنگ را واکاوی، مطرح و در بســتر 
داســتان به تصویر بكشد. درصورتیكه بازآفرینی حوادث جنگ در خالل 
وقوع حوادث باعث مي شود تا نویسنده آنچنان که توقع مي رود به رسالت 
خود عمل نكند و چه بسا تحت تأثیر آن دوران بحران زده، از دست یافتن 
به حقیقت باز بماند و احیاناً در ساختار و اسكلت بندي داستان خود هم 

دچار ضعف  شود.
حاال زمان آن رسیده است تا به دور از تمام دل نگرانی ها و شتاب زدگی ها 
با تعمق، رعایت انصاف و دوراندیشــی به تحلیل آثار ادبی مرتبط با دفاع 
مقدس بپردازیم و برای بسیاری چرایی هایی که در طی دوره ها، دغدغه 

بسیاری از افراد بوده است، پاسخ منطقی پیداکنیم.
حاال زمان آن رسیده است که آرمان شهادت طلبی، حفظ ارزش های دفاع 
مقدس، تمامی  ایثارها و از خودگذشتنی ها، اسطوره ها و حماسه سازی ها 
در کنار اندک رخدادهای نادرستی که در ایام جنگ رخ داده است، تحلیل 
و ارزیابی شــود. حاال وقتش رسیده اســت پس از برپایی جشنواره هایی 
چون انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و واکاوی آثار ادبی ارزشمندی 
که به تازگی خلق شــده اند، دل به کار تولید آثار ارزشمند ادبی داد. در 
این جشــنواره آثار بی نظیری به چشم می خورد که هم از پرداخت قابل 
قبولی برخوردار بودند و هم بسیار تأثیرگذار. آثار ادبی مطرح شده در این 
جشنواره ادبی، از اسكلت بندی بســیار خوبی برخوردارند. در عین حال 
که در آثار مذکور، مضامین منطبق با ارزش های دفاع مقدس به چشــم 
می خورد و هیچ ردپایی از شعارزدگی نیز دیده نمی شود. در این جشنواره 
آثار مستحكمی  نسبت به سال های قبل به چشم می خورد و امید است 
برگزیدگان جشنواره های ادبی همواره مورد حمایت همه جانبه قرار بگیرند 

و تنها به برگزاری جشنواره اکتفا نكنیم.
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 فرهنگ و هنر/ صبا کریمی  شــاید اولین فرهنگ و هنر
مواجهــه کودک با دنیای خیــال و پررمز و راز از 
طریق داســتان های افســانه ای و پرماجرا باشد. 
خیلی از قصه هایی که موقــع خواب از زبان مادر 
یا مادربزرگ های خود در کودکی شنیده ایم، هنوز 
هم در ذهن ما زنده اند و اگر از کودکی اهل کتاب 
خواندن بوده ایم، بسیاری از افسانه ها و داستان های 
معروف را به یاد داریم و از آنها خاطرات خوشــی 
در ذهنمان به جا مانده اســت.عادت شیرینی که 
متأسفانه کودکان امروز به دالیل مختلفی همچون 
سخت تر شدن زندگی، ســیطره فناوری و سایه 
انداختنش بر زندگی و فعالیت های روزمره و کمبود 
وقت و بی حوصلگی والدین، از آن محروم شده اند. 
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان برای زنده 
نگه داشتن این سنت پسندیده، سال هاست دست 
به اقدام جالبی زده است یعنی برگزاری »جشنواره 
بین المللی قصه گویی« که امسال بیستمین دوره 
خود را پشت سر می گذارد. رویدادی که با استقبال 
خوب کودکان، نوجوانان و والدین آن  ها همراه شده 
است و به نظر می رسد این اتفاق فرهنگی می تواند 

زمینه های ترویج چنین سنت خوبی را احیا کند.
بیستمین جشنواره قصه گویی  با حضور 52 قصه 
گوی ایرانی و خارجــی از دوم تا پنجم بهمن در 
کانون پرورش فكــری کودکان و نوجوانان برگزار 
شده است. در این دوره نیز نشست هایی همچون 
قصه گویی و شیوه های آن، قصه گویی  ابزاری برای 

حفظ فرهنگ و ... برگزار می شود.

 استقبالخوببچهها
به همین انگیزه با »طاهره بشیر« قصه گوی بخش 
فراگیر بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی 
و برگزیده این جشــنواره، درباره جایگاه قصه در 
زندگــی کودکان امروز و نــگاه والدین بر اهمیت 
موضوع و ... به گفت وگو نشستیم. بشیر مدت ۱۶ 
ســال از خدمت خود را در کتابخانه های فراگیر 
کانــون تهران مربی فرهنگی بــوده و تاکنون در 
جشنواره های متعدد قصه گویی، برای مخاطبان با 
نیازهای ویژه قصه گفته است. وی درباره استقبال 

بچه ها از ایــن رویداد فرهنگی و هنری می گوید: 
خوشبختانه اســتقبال کودکان و نوجوانان از این 
رویداد بسیار خوب بوده است و بچه ها به صورت 
گروهــی از طرف مدارس به کانون می آیند. البته 
گروه هایی هم هســتند که با والدین خودشــان، 
بیشتر پس از ســاعات مدارس به کانون می آیند 
ولی به طورکلی بچه ها ارتباط خوبی با این اتفاق و 

حرکت فرهنگی گرفته اند.
وی با اشــاره به اهمیت ترویج فرهنگ قصه گویی 
و گالیــه از ایــن که ایــن اتفاق در ســال های 
گذشته بســیار کمرنگ شــده، عنوان می کند: 
نقش قصه گویی  در ترویج فرهنگ بومی  بســیار 
مهم و غیرقابل انكار اســت. زمانی که خود ما هم 
کودک بودیم، شاید دوســت نداشتیم بسیای از 
پند و اندرزها را به صورت مســتقیم بشنویم اما 
همان حرف ها اگــر در قالب قصه برای ما تعریف 
می شــد احساس خیلی بهتری نسبت به آن پیدا 

می کردیم و اتفاقا آن مســئله بیشــتر در یادها 
می مانــد. قصه گویی  اثرات بســیار مثبتی روی 
بچه ها دارد. خشم آن ها را کاهش می دهد، باعث 
آشتی بچه ها می شود و کاری می کند که بچه ها با 
یكدیگر مهربان تر باشند، راحت تر ببخشند و اساساً 

نگاه آن ها را به زندگی تعدیل می کند.
بشــیر با بیان اینكه به نظرم قصه یكی از بهترین 

ابزارهای موجود است، می گوید: قصه گویی هم کم 
هزینه و کم خرج است و هم فارغ از زمان و مكان 
می توان از آن بهــره برد. از طرفی کمک می کند 
تا ارتباط بهتری میان افراد شكل بگیرد و فضای 

گرم تری میان خانواده ها حاکم باشد.
وی در پاســخ به این پرســش که بــا توجه به 
بازخوردهــای خوبــی که قصه گویــی  در بطن 
روابط افراد ایجاد می کند، چقدر این فرهنگ بین 
خانواده ها ایجاد شده اســت؟ می گوید: به نظرم 
خانواده ها هنوز اعجاز قصه گویی  را کشف نكردند 
و اگر بدانند که این ماجرا چه جادویی دارد ممكن 
نیست از آن غافل شوند. متأسفانه من در اطراف 
خودم خیلی نمی بینم که خانواده ها به این موضوع 
اهمیت بدهند و برای بچه ها قصه تعریف کنند یا 
کتاب بخوانند. قصه می تواند با توجه به موقعیت 
و نیــاز آن لحظه بچه خلق شــود. خانواده ها اگر 
پی ببرند که می توانند چه سودی از قصه گویی برای 

بچه های خود ببرند حتماً از آن استفاده می کنند.

سرمایهگذاریصداوسیمادرقصهگویی
وی در ادامه به فعالیت فرهنگســرا و کانون های 
هنــری و فرهنگی اشــاره می کنــد و می گوید: 
قصه گویــی جزو فعالیت های رایج مــا در کانون 
پرورش فكری کودکان و نوجوانان است و اتفاقی 
اســت که بســیار جا افتاده  و سال هاست که آن 
را دنبــال می کنیم امــا در نهادهــای دیگر من 
چنین فعالیت هایی را خیلی ســراغ ندارم. البته 
در فرهنگسراها مدتی است برنامه ای تحت عنوان 
»مادران قصه گو« درحال اجراست که همكاران ما 
در کانون هم با آن ها فعالیت می کنند و به مادران 
شــیوه های قصه گویی  را آموزش می دهند. البته 
بعید است در مدارس حرکت هایی صورت گرفته 
باشــد اما خیلی خوب اســت که در مدارس این 

بخش گنجانده شود.
وی با اشــاره به ظرفیت های فرهنگی در ترویج 
قصه گویی می گوید: خوشبختانه ما ظرفیت های 
بســیاری داریم که می توانیم از آن در راســتای 
خلق قصه استفاده کنیم اما متأسفانه تكنولوژی 
و وسایل ارتباطی جدید عرصه را به فضای سنتی 
تنگ کرده است و باید به این هم توجه کنیم که 
حافظه شفاهی ما یعنی پدربزرگ ها ومادربزرگ ها 
کم کم درحال از بین رفتن هستند که باید فكری 

به حال این مسئله کرد.
بشــیر در پایان به ارائه راهكارهایی برای بیشتر 
مأنوس کــردن خانواده ها با قصه گویی  می پردازد 
و می گوید: به نظرم تلویزیون نقش مهمی  در این 
میــان دارد. چه بخواهیــم و چه نخواهیم بچه ها 
جــذب برنامه های تلویزیونی می شــوند و حتی 
برنامه هایی که شــاید به نظر مــا چندان جالب 
نباشند، از نگاه آن ها قابل تماشا و جذاب است. بر 
همین اساس تلویزیون باید از این ظرفیت استفاده 
کنــد و برنامه هایی تحت عنوان قصه گویی  را در 
کنداکتور خود بگنجاند. بنابراین نقش تبلیغ صدا 
و سیما امر بسیار مهمی  است که باید به آن توجه 

بیشتری کرد.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل   دوازدهمین 
جشــنواره بین المللی شعر فجر، شــامگاه دیروز با 
برگزاری محفل افتتاحیه و برنامه های شعرخوانی 
با حضور شاعران برجسته و دبیران علمی دوره های 
گذشــته، در جمع مردم زلزله زده کرمانشاه آغاز به 
کار کرد. شــاعران حاضر در افتتاحیه جشــنواره؛ 
درسفری به سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده، با مردم 
آسیب دیده این اســتان دیدار خواهند کردند. این 
رویداد بزرگ ادبی سال، پس از برپایی چند محفل 

شعر در شهرهای مختلف کشور به استقبال مراسم 
پایانی خود دراسفندماه امسال می رود. 

دبیرعلمی  جشنواره شعر فجر در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: دبیرخانه جشنواره، شناسایی، جمع آوری و 
غربالگری اولیه آثار را آغاز کرده اســت اما با انتشار 
فراخوانی از پدیدآورندگان و ناشران هم خواست تا 
آثار منتشرشده در سال 95 را تا ۱5 بهمن در اختیار 
دبیرخانه قرار دهند. جواد محقق با اشاره به تشكیل 
جلسه هیئت علمی  جشنواره در آینده ای نزدیک، 

افزود: ترکیب هیئت داوران و هیئت علمی  جشنواره 
در آن نشست مشخص خواهد شد. 

وی با بیان اینكه با توجه به سیاست تمرکززدایی، 
افتتاحیــه این دوره از جشــنواره در کرمانشــاه و 
اختتامیه آن در تبریز برگزار می شود، خاطرنشان 
کرد: همچون دوره های قبل، دوازدهمین دوره هم 
با برگزاری محافل شعری در تهران و دیگر شهرهای 

کشورمان، ادامه می یابد. 
جواد محقق با تأکید بر اینكه امسال جشنواره شعر 

فجر، قطعا بخش ویژه خواهد داشت، گفت: جزئیات 
این بخش هنوز اعالم نشده است چون بخشی از آن 
به شرایط کشورهای فارسی زبان همسایه، بستگی 
دارد کمااینكه در جایزه جالل هم کتاب های ادبیات 
داستانی تاجیكستان بررســی و برگزیده های آن 
انتخاب شــدند ولی نتوانستند دراختتامیه حضور 
پیدا کنند، بنابراین باید دید که شــرایط ارتباطات 
فرهنگی و سیاسی با کشــورهای همسایه چطور 

پیش می رود. 

باجشنواره

آغاز رقابت شاعران 
برای ربودن 
سروهای بلورین

قصه گوی برگزیده کشور در گفت وگو با قدس:

هنوزبهاعجازقصهگوییبرایبچههاپینبردهایم

قصه گویــی  خشـــــم بچه هــا  را 
کاهــش می دهــد، باعث آشــتی 
آن ها می شود و کاری می کند که با 
یکدیگر مهربان تر باشند، راحت تر 
ببخشند و نگاه آن ها را به زندگی 

تعدیل می کند

آنچهمیخوانید
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