
نهدعوا،نهکتککاری...
ماجرای کتک زدن یک سرباز وظیفه 
توســط بازپــرس دادگاه، واکنش هــای 
فضــای  در  را  داغــی  و  زیــاد  بســیار 

مجازی به دنبال داشت.
 خیلی هــا خواســته اند قوه قضائیه با 
بازپرس برخورد جدی کند. چند نفر 
هــم برخــورد ایــن بازپــرس را بــا رفتار 
شهید عباس بابایی با نگهبان فرودگاه مقایسه کردند: »نگهبان در 
فرودگاه اهواز از ورودش به داخل ممانعت کرد، او هم در گرمای سوزان 
رفت روی جدول نشست و منتظر ماند... به من گفتند جلو در فرودگاه 
میهمان داری... وقتی رفتم دیدم عباس بابایی، معاون عملیات نیروی 
هوایی آنجا منتظر من نشسته... او نه دعوا، نه توهین و نه کتک کاری 

کرد«.

درسمیگیرم
خبــر حمله قلبی بابــک جهانبخش 
و نیــاز بــه عمــل جراحــی دو ســه روز 
پیــش منتشــر شــد. دیــروز امــا ایــن 
هنرمند کشورمان تصویری از خودش 
روی تخت بیمارســتان منتشر کرد و 

نوشت:
»... خوابیــده بــر تخــت بیمارســتان 
چشمام رو رو هم گذاشتم که برای عمل جراحی فردا آماده شم، ولی 

قبلش دلم می خواست کمی درددل کنم!
اتفاقی که پیش اومد برای من و خانواده ام بســیار شــوک بزرگی بود! 
آخه منی که ۱۰ روز پیش داشتم تو باشگاه ورزش می کردم یهو این جور 

از پا در بیام!
اما کم کم باهاش کنار اومدم و سعی کردم به عنوان یک نقطه مثبت 

در زندگیم در نظر گرفته و ازش درس بگیرم...«.

اگرصداوسیمانبود
البتــه انتقادهایــی که مردم به صدا و 
سیما دارند سرجای خودش، اما وقتی 
بازیگر سابق و کم سابقه تلویزیون که 
فقــط یــک ســریال بازی کــرده، یعنی 
»ریحانه پارسا« پست می گذارد که: »از 
شرم چشم های بچه ام می ترسم؛ یک 
روز بپرسن اینکه مامانت یه دورانی با 
صدا و سیما کار می کرد اذیتت نمی کنه؟...پشیمانم...« آدم خنده اش 
می گیرد. کاربران فضای مجازی هم زیر پستش نوشته اند: »حاال اگه 
صدا و سیما نبود، کی تو رو می شناخت اصالً؟... ولی به نظرم اگه ازش 
بپرسن مامانت چقدر پول گرفت تا این قدر حاشیه سازی کنه بیشتر 

اذیت میشه...«.
کاربر دیگری هم نوشته است:»ولی حتما مامانت از نمک نشناسی 
دخترش خجالت می کشه. قبل صداوسیما کی بودی و حاال؟! صدا و 

سیما از میدان دادن به افرادی مانند شما پشیمان است«.

محســن  شــهید  تــرور  پرونــده  پیچیــده  ابعــاد 
فخری زاده هنوز ادامه دارد. حاال و پس از گذشت 
حــدود ســه هفتــه از تــرور دانشــمند هســته ای 
محافــل  از  بســیاری  در  همچنــان  کشــورمان، 
خبــری و رســانه ای، صحبــت از او و اقدامــات 
ارزشــمندش برای کشــورمان اســت. در کوچه و 
خیابــان، تصاویــرش را چســبانده اند و خیلی هــا 
نیز همچنان برای داغ نگه داشــتن هشتگ های 
مرتبــط با شــهید فخــری زاده در فضــای مجازی 

تالش می کنند.
 در میان همه این اقدام های ارزشــمند اما انگار 
خیلی هایمــان نــام یــک نفــر را از یــاد برده ایــم. 
محافــظ فــداکاری کــه بــرای نجــات دادن جــان 
دانشمند هسته ای کشورش، خودش را روی بدن 
شهید انداخت اما کمتر کسی پس از این حادثه، 

از او یاد کرد.

هیچ کس نپرسید»
نه فقط واکنش های احساســی که ساعاتی پس 
از انتشــار خبر شــهادت محســن فخری زاده در 
فضای مجازی منتشــر شدند، بلکه واکنش های 
تحلیلــِی روزهــای آینــده هــم، تیــم محافظتــی را 
مقصر می دانستند. روایت ها گوناگون بود اما در 
انتها تمام کاسه و کوزه ها بر سر تیم محافظتی و 

محافظ ها شکست.
آن روزهــا البتــه هنوز هیچ کس نمی دانســت که 
برنامه ترور شهید فخری زاده تا چه اندازه حساب 
شــده و حرفــه ای پایه ریزی شــده بــود. به همین 
خاطــر بــود کــه هیچ کــس نپرســید اســلحه های 
اتوماتیکی که با هوش مصنوعی کار می کرده اند، 
چطــور وارد کشــور و چطــور در مناطق مورد نظر 

کار گذاشته شده اند.
از  گالیــه  مشــغول  خیلی هایمــان  روزهــا  آن   
محافظ هایــی بودیــم کــه روی تخت بیمارســتان 
بــا مرگ دســت و پنجه نــرم می کردند، به همین 
خاطر از مســئوالن مربوط نپرســیدیم چه کسی 
برنامه عبور و مرور شهید فخری زاده را به دست 
تروریست ها رسانده  است. ما حتی از خودمان 
هم نپرسیدیم وقتی چندین اسلحه اتوماتیک از 
مکانی نامشخص روی صورت شهید فخری زاده 
زوم کرده و شلیک می کردند، چه کاری از دست 
محافظ ها برمی آمده، به جز سپر کردن خودشان 

در مقابل گلوله ها؟

تیربارهای اتوماتیک»
تا امروز روایت های گوناگونی از لحظه ترور شهید 
فخــری زاده در فضــای مجازی منتشــر شــده اما 

معتبر ترین روایت را دریادار پاسدار علی فدوی، 
جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی در مراسم روز دانشجو که در دانشگاه 

تهران برگزار شد، اعالم کرد.
را  تــرور  ســپاه صحنــه  کل  فرمانــده  جانشــین 
این طور شرح داده بود:» ۱۱ پاسدار همراه شهید 
فخــری زاده بــه عنــوان تیــم حفاظتــی بودنــد، ما 
بررسی کردیم و دیدیم تیربار ماهواره ای و آنالین 
در کار بوده و هیچ تروریستی در صحنه حضور 
نداشــته، ۱۳ تیر از تیربار شــلیک شــده اســت؛ 
تیربــار بــا دوربیــن پیشــرفته روی چهــره شــهید 
فخــری زاده زوم بوده اســت و از هوش مصنوعی 
کمــک گرفتــه بودنــد؛ البتــه محافظــان بــه علت 
اینکه فضای آن محدوده بسیار گسترده و مملو 
از درختــان بــود بــه ســوی درختــان نیــز شــلیک 
کرده انــد؛ چراکــه تصــور می کردنــد شــاید برخی 

افراد در پشت درختان مخفی شده باشند«.
ســردار فدوی همچنین گفته بود علت اینکه به 
یکــی از محافظــان چند گلوله برخــورد کرده این 
بــود کــه او برای محافظــت از شــهید فخری زاده 
خودش را روی بدن شــهید انداخته و به همین 

دلیل هم چند گلوله به او اصابت کرده است.

جودوکار حرفه ای»
ایــن تمــام چیزی بود که ما از ســرتیم محافظت 

شــهید فخــری زاده می دانســتیم. محافظــی کــه 
می گفتند نامش »حامد اصغری« است. به جز 
سایت فدراسیون جودو که چندین بار نام حامد 
اصغــری را منتشــر کــرده، اطالعــات چشــمگیر 
دیگــری از او پیــدا نمی شــود.حامد اصغری یک 
ورزشکار حرفه ای است که حدود هفت سال در 

تیم ملی جودو فعالیت می کرده است. 
امــا  پایــان دوران حرفــه  ای ورزشــی اش  از  پــس 
تصمیــم می گیــرد فعالیتــش بــه عنــوان محافظ 
را آغــاز کنــد. به دلیــل توانایی های فــردی و بدن 
ورزیده اش خیلی زود در کار جدیدش پیشرفت 

می کند. 
در کارنامه حامد اصغری، محافظت از چهره های 
شاخصی مانند منوچهر متکی وزیر اسبق امور 
خارجه و اســحاق جهانگیری دیده می شــود. به 
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، او بــه دلیل مهارت 
و هــوش بــاالی خــود توانســت در هنــگام ســفر 
شــخصیت های خارجــی بــه ایــران همچــون آبه 
شینزو، نخست وزیر سابق ژاپن و بسیاری دیگر 
از شــخصیت های مطرح سیاسی، به عنوان سر 

تیم حفاظت از آن ها انتخاب شود.

چهار گلوله»
برپایه اعالم برخی از منابع، در هنگام رخ دادن 
ترور شهید فخری زاده، چهار گلوله به پای حامد 

اصغری اصابت می کند. 
با وجود این او همه تالشش را می کند تا باز هم 
جلو برخورد گلوله با شــهید فخری زاده را بگیرد 
امــا ســه گلولــه از کنــار او عبــور کــرده و پــس از 
برخورد با دانشمند هسته ای کشورمان، موجب 

شهادت او می شود.
عــالوه بــر چهــار گلولــه ای کــه به حامــد اصغری 
برخــورد می کند، موج انفجار هم او را می گیرد و 
بخشی از ساچمه های گلوله ها هم آسیب جدی 
بــه او می زننــد. در این میان بار ها خبر شــهادت 
حامد اصغری از ســوی رســانه های آن طرف  آبی 
و جریان های خاص فضای مجازی مطرح شــده 
اما بر اســاس آخرین اخبار رســمی، این محافظ 
فــداکار درحال حاضر در ســالمت کامل به ســر 

می برد.
گذشــته از آنکــه در ایــن مــدت، محافــظ فداکار 
شــهید فخــری زاده بارهــا بــه صورت خواســته یا 
ناخواســته توســط برخــی از چهره هــا مــورد کــم 
لطفی قرار گرفت، حداقل کاری که می شود برای 
قدردانــی از حامــد اصغری انجام داد، معرفی او 
بــه مردم و قدردانی از فعالیت های ارزشــمندش 

است.
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ورزشورزش
شایعه تبانی پس از حرکت ناشیانه عضو هیئت مدیره استقالل

جنجال »کادوبازی« در اتوبوس 
شهرخودرو

انتصاب دبیران و اعضای 
 هیئت علمی جشنواره 

شعر فجر

 گفت وگو با کلر ژوبرت فرانسوی به انگیزه برگزاری پویش کتاب خوانی »مسابقه کوفته پزی« بر اساس مجموعه داستانی از این نویسنده 

کتاب ها برای خوانده  شدن باید دست به دست بچرخند

رکابزنی در جنوب شرق )قسمت هشتم(

...وسرانجامبندرعباس
 با پرتو های خورشید که افتاده است روی چادر از خواب بیدار 
می شوم. وسایلم را جمع کرده و دوچرخه ام را از ایست بازرسی 

تحویل می گیرم. نیم ساعت بعد رکابزنی را شروع می کنم.
 همان ابتدا از راننده ماشینی که پرتقال می فروشد درباره مسیر 
و ســرباالیی ها می پرســم و او جواب می دهد تا تونل ســرباالیی 
داری. خداحافظــی می کنــم و می روم. بخشــی از جــاده دوطرفه 
اســت و همــه ســعی مــن این اســت در جاهایی که پل اســت و 
یا جاده شــانه خاکی درســتی ندارد در موقعیت به هم رســیدن 

ماشین های عبوری قرار نگیرم. 
سرباالیی ها نفسگیر است و عبور تریلی ها و ماشین های بزرگ از 

کنارم بخش خطرناک ماجراست.
 بین راه برای اینکه نفسی تازه کنم می ایستم و از پرتقال هایی 
که حســن عمرانی روز دوم ســفرم برایم از باغشــان چیده است 
می خورم. خستگی ام در می رود و دوباره راهی می شوم. پیش از 
رســیدن به تونل یاد تونل قبلی می افتم که طوالنی بود و کامالً 
تاریک و همه ترسم از این بود در آن تاریکی مطلق، تریلی پشت 
سرم سبز شوم و اتفاق ناگواری بیفتد؛ اما وقتی چشمم به تونل 
می افتــد خوشــحال می شــوم، چــون طولی نــدارد. پــس از تونل 
خوشــبختانه ســرپایینی است و فرصتی برای اینکه بدون رکاب 

زدن به پیش بروم. 
آن هم در جاده ای که یک طرفه شده و امنیت بیشتری دارم. دلم 
می خواهد دسته دوچرخه را ول کنم اما بار سنگین و سرپایینی 
موجــب شــده دوچرخــه با بیشــترین ســرعت حرکت کند. ســر 
پایینی را که تمام می کنم چشمم به سگی می افتد که برخالف 

جهت حرکت من از سمت راست جاده حرکت می کند.
 حواســش به من نیســت و من البته فکر می کنم اگر ســگ گله 
باشد و دنبالم کند با بار سنگینی که دارم چکار باید کنم. باالخره 

مرا می بیند، صدایش می زنم که یعنی دوستم. 
ســگ امــا انگار ادای پلنــگ را درمی آورد. حالت کمین می گیرد، 

روی زمین می نشیند و ناگهان شروع می کند به دویدن.
 البته در همان جهت حرکت من! اتفاق عجیبی است، چیزی 
که هرگز در عمرم ندیده ام. سگ به سریع ترین شکل می دود و 

گاهی پشت سرش را نگاه می کند. 
باالخره از جاده رد می شود و می رود آن طرف جاده می ایستد. 
دوباره نزدیک او که می شوم فرار می کند و این بار پشت درختی 
مخفــی می شــود در حالــی کــه می توانــم ببینمــش. مانــده ام که 

بازی اش گرفته یا کارهایش دلیل دیگری دارد.
 مدتی منتظر می مانم و جوابی برای ســؤال هایم پیدا نمی کنم. 
ساعت ۱۰ است و ۴۰ کیلومتر تا بندرعباس مانده. می ایستم و 
در سایه ساختمان رها شده فروشگاهی برای خودم نودل درست 
می کنم. این بار سر و کله سگی بی صاحب و ولگرد پیدا می شود.
 با اینکه معتقدم به ســگ های رها و ولگرد در حاشــیه شــهرها 
نبایــد غــذا داد امــا آن قــدر مظلومانه نگاهــم می کند که هر چه 
نان دارم برایش می ریزم و او هم در عوض بارها و بارها برایم دم 

تکان می دهد.
پــس از یــک ســاعت اســتراحت راهــی می شــوم و ســاعتی بعد 
می رســم به روســتای ده نو. جلو مغازه ای دارم نوشــابه می خورم 
که جوانی از ســفرم می پرســد و وقتی متوجه می شود خبرنگارم 

می خواهد فردا برای تهیه گزارش به روستایشان بروم.
 جوان از نبود کار در روســتا می گوید و از اینکه کارش دامداری 
بــوده، امــا مجــوز دامداری ســخت بــه آن ها داده می شــود. پس 
از رفتــن جــوان، مــن هــم راهی می شــوم تــا ۲۵ کیلومتــر دیگر تا 
بندرعبــاس را رکاب بزنــم. یکــی دو ســاعت مانــده بــه غــروب، 

بندرعباس هستم. 
می روم به سمت ساحل تا شب آنجا چادر بزنم که دوستی تماس 
می گیرد و دعوتم می کند تا میهمان آن ها شوم. می گوید از طریق 
اســتوری هایم در اینســتاگرام متوجــه شــدند کــه بــه بندرعباس 
می آیم. مسیرم را تغییر می دهم و به سمت خانه آن ها حرکت 
می کنم. سروش بختیار و همسرش خانم فیروز دو روز میزبانم 

می شوند و مرا شرمنده مهربانی خودشان می کنند. 
متوجه می شوم تا پیش از ماجرای کرونا آن ها میزبان جهانگردان 
زیــادی بوده انــد کــه بــه نیــت رکاب زدن در ایران وارد کشــورمان 
شده اند. هرچند من از پیش این خانواده مهربان و میهمان نواز را 
می شناختم. آقای بختیار می گوید وقتی آدم میزبان جهانگردانی 
از کشورهای مختلف می شود می تواند از آن ها چیزهای فراوانی 

یاد بگیرد.
 نگاه میزبانم به برخورد آدم ها از ملیت های مختلف قابل تأمل 
است. با خودم فکر می کنم چقدر خوب است در صورت داشتن 
شــرایط، میزبــان آدم هایــی باشــیم کــه نوعی دیگر از زیســتن را 

تجربه می کنند و می شود از آن ها چیزهایی یاد گرفت.

یادداشت های چرخدار

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir

دستوروزیربرایورودمدیرانسرخابی
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ســینا حســینی: پرونــده رســیدگی بــه فعالیت 
ایــن طیــف  و ســودجویی  ســایت های شــرط بندی 
در فضــای مجــازی از روز شــنبه هفتــه جــاری وارد 
مرحلــه جدیــدی شــد تــا پلیــس فتــا بــا هماهنگــی 
دســتگاه قضایــی عملیــات دســتگیری و برخــورد با 
سرشاخه های این جریان آلوده به فساد را آغاز کند.
ایــن عملیــات قرار اســت در چند مرحله اجرا شــود 
کــه در گام نخســت تنهــا در پایتخت حــدود 30 نفر 
از افــرادی کــه با این ســایت های همکاری داشــتند، 
دســتگیر شــدند. در جریان این دســتگیری ها ســه 
سرشاخه سایت های شرط بندی مستقر در این فضا 
دستگیر که فرایند بازجویی و تحقیقات از این افراد 

آغاز شده است.

ردپای وزارت ورزش#
امــا نکتــه مهمــی کــه در این ماجــرا وجــود دارد و تا 
بــه امروز کمتر کســی درباره آن ســخن گفته، نقش 
وزارت ورزش و جوانــان در ایــن ماجــرا بــوده اســت. 
بر اســاس مســتندات بدست آمده حراســت وزارت 
ورزش از چند ماه پیش با دستور وزیر به صورت ویژه 
و خاص روی این موضوع تحقیقاتی گسترده انجام 
داده است و برابر تحقیقات میدانی مستندات قابل 
قبولی را بدســت آوردند که با ارجاع آن به دســتگاه 
قضایــی و کمــک گرفتن از پلیس فتــا زمینه برخورد 
بــا ایــن افــراد را فراهــم آورنــد کــه بــه زودی جزئیات 

جدیدی از این اتفاقات اطالع رسانی خواهد شد.

سر شاخه های فوتبالی#
حاال در این میان باید دید کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبــال چــه تدبیری برای ورود به این مســئله دارد؛ 
چــون بر اســاس مســتندات موجــود بخشــی از این 
جریــان در حوزه فوتبال مشــغول فعالیت اســت که 
کمیته اخالق به عنوان یکی از ارکان قضایی فوتبال 
می تواند برابر اختیارات قانونی به این اتفاقات ورود 
پیــدا کنــد و با احضــار افراد متخلف سرشــاخه های 
مرتبــط بــا ســایت های شــرط بندی در حــوزه فوتبال 
تحقیقات ابتدایی را انجام دهد، ســپس موضوع را 

برای رسیدگی بیشتر در اختیار دستگاه قضایی قرار 
دهد.در همین رابطه منابع خبری نزدیک به وزارت 
ورزش و جوانان به خبرنگار قدس خبر دادند با تأکید 
وزیر ورزش و جوانان مدیران و اعضای هیئت مدیره 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس هم موظف شدند 
از طریــق معاونت هــای حقوقــی خود پیج هــا، کانال 
و صفحاتــی کــه بــا ســوء اســتفاده از لوگوی باشــگاه 
اقــدام بــه تبلیــغ ســایت های شــرط بندی می کنند را 
شناســایی و با اعالم جرم نســبت بــه عملکرد آن ها 
زمینــه شناســایی آدمین هــا و گرداننــدگان آن هــا را 

فراهم آورند.

اعالم جرم علیه کانال های جعلی#
در همین رابطه گفته می شود، حمیدرضا سمیعی و 
احمد مددی با هماهنگی هیئت مدیره پرسپولیس 
و اســتقالل نزدیــک بــه 30 روز پیــش در دادســرای 
جرایــم رایانــه ای از تعــداد قابــل توجهــی از پیج ها و 

کانال های جعلی منتسب به باشگاه شکایت کردند 
تا با حکم قضایی زمینه برخورد با آن ها فراهم شود.
بــا شــکل گیــری این اتفاقــات و ورود جدی دســتگاه 
ورزش به مقوله برخورد با ســایت های شــرط بندی و 
فســاد، کاربــران فضــای مجازی نیز کمپیــن ضرورت 
برخــورد بــا عوامــل داخلــی مرتبــط بــا این جریــان را 
استارت زدند و با انتشار نام کانال های سودجو تالش 
کردند آدرس این پیج ها را در اختیار مســئوالن قرار 
دهند. همین اتفاق ســبب شد برخی کانال هایی که 
تا به امروز نقش فوق العاده ای در تبلیغ این کانال ها 
داشــتند، به شــکل ناباورانــه ای از رفتار ســودجویانه 
خود عقب نشینی کنند و ادعا کنند به واسطه موانع 
قانونــی دیگر تبلیغ ســایت های شــرط بندی را انجام 
نمی دهند، در حالی که فعالیت پشت پرده این افراد 
نشان می داد آن ها به واسطه ترس از برخورد قانونی 
در تالش اند با این حربه صورت مسئله را پاک کنند.

ورود جدی مجلس#
قمارخانه هــای  و  شــرط بندی  ســایت های  فعالیــت 
آنالین و خروج منابع کالن از کشور در کنار پولشویی 
و قاچــاق منجــر از ایــن رهگذر، بــه تدوین طرحی در 
مجلس برای بستن این سایت ها منجر شده است.

علــی باقــری، معــاون امــور بین الملــل قــوه قضاییــه 
چندی پیش اعالم کرد که عدلیه در تعامل با پلیس 
اینترپل به طور جدی پیگیر اســترداد ۱۵ نفر از افراد 
درگیر سایت های قمار است. این در حالی است که 
اخیراً در پی گســترش فعالیت قمارخانه های آنالین 
طرحی نیز در کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
در دســت بررســی و تصویــب قــرار گرفتــه تــا ضمن 
مسدودســازی این ســایت ها با گردانندگان آن ها نیز 

برخورد شود.

هشدار جدی فتا#
امــا عقب نشــینی گردانندگان ایــن کانال ها و پیج ها 
ســبب نشــد فرایند پیگیــری تخلفــات آن ها متوقف 
شود. سرهنگ داوود معظمی گودرزی،رئیس پلیس 
فتــای اســتان تهرن با هشــدار دوباره بــه گردانندگان 
این سایت ها و افرادی که با آن ها مشارکت می کنند 
در ایــن ارتبــاط گفت: با توجه به اینکه قانون گذار به 
صورت خاص درباره این جرم ها موضوع را مشخص 
کــرده اســت، بــه همــه آن دســته از کســانی کــه بــه 
اشــکال مختلــف در فراینــد فعالیــت ایــن ســایت ها 
نقــش دارنــد توصیه می کنم از ادامه همکاری با این 
مجموعه ها که همگی آلوده به فساد هستند پرهیز 
کننــد در غیر این صورت عواقب ســنگین قانونی در 

انتظار آن هاست.
وی در ادامــه گفــت: برخــی به خیــال اینکه ماهیانه 
مبلغی را به عنوان تبلیغ سایت شرط بندی دریافت 
می کننــد، ایــن روزهــا بــه فکــر درآمدزایی هســتند و 
مدعی اند جرمی مرتکب نشده اند در حالی که آن ها 
به اندازه همان افرادی که با ســایت های شــرط بندی 
در حــال همــکاری هســتند مجــرم هســتند و برابــر 

قانون باید مجازات شوند.

دستور وزیر برای ورود مدیران سرخابی به پرونده سایت های شرط بندی

پاک سازی فوتبال از قماربازها

رونالدو: بوکس دیدن را به فوتبال دیدن ترجیح می دهم
کریســتیانو رونالــدو ابرســتاره فوتبــال دنیــا می گویــد بــه تماشــای مســابقات 
ورزش هــای رزمــی از جملــه بوکــس و UFC بیشــتر از دیدن مســابقات فوتبال 
عالقه دارد.رونالدو در برنامه مســتندی با عنوان دنیاهای موازی که از شــبکه 
DAZN پخش شــد، در این باره گفت: »من عاشــق فوتبال بازی کردن هســتم 
ولی ترجیح می دهم وقتی تلویزیون می بینم ورزش های دیگر را تماشا کنم. من 
اگر بخواهم بین تماشای یک مسابقه فوتبال یا مبارزه بوکس و UFC انتخاب 

کنم ،مبارزات ورزش های رزمی را برای دیدن انتخاب می کنم«.

سوبوسالی بین الیپزیش و رئال مادرید
ســتاره مجارســتانی ســالزبورگ بــه شــایعات انتقالــش بــه الیپزیش یــا رئال 
واکنش نشان داد. اسکای اسپورتس ادعا کرد او با الیپزیش به توافق نهایی 
رســیده و به پیشــنهاد رئال پاســخ منفی داده است. پدیده مجار در واکنش 
به شایعات پیرامونش گفت: »در مورد من شایعات زیادی منتشر می شود و 
مرا به تیم های مختلفی وصل می کنند ولی هنوز برای تصمیم گیری نهایی 
وقت دارم. تصمیمی خواهم گرفت که برایم بهترین باشــد. هنوز چند بازی 
حساس و مهم باید برای سالزبورگ انجام دهم و سپس ببینیم چه می شود«.

حمایت قاطع آرسنالی ها از میکل آرتتا
ادو مدیــر ورزشــی آرســنال حمایــت کامــل خــود را از میــکل آرتتــا ســرمربی 
ایــن تیــم که در روزهای اخیر به شــدت تحت فشــار قــرار دارد، اعالم کرد. او 
در بخــش دیگــری از صحبت هایــش هــم فاش کــرد توپچی ها در مــاه ژانویه 
خریدهای متعدد و گران قیمتی نخواهند داشت. »اگر در مورد میکل صبر 
بیشتری نداشته باشیم در حقش بی انصافی کرده ایم. میکل خوب شروع 
کــرد، متوقــف شــد و زمانی که دوباره داشــت حمایت همه اهالی باشــگاه را 

بدست می آورد، دوباره متوقف شد«.

جای خالی زیدان در بهترین تیم تاریخ 
فرانــس فوتبال بهترین های تاریــخ پرطرفدارترین ورزش جهان را انتخاب کرده 
است؛ انتخاب هایی که توسط ۱40 روزنامه نگار معتبر انجام شده است. نکته 
مهم اینکه نام زیدان در آن مشاهده نمی شود. لو یاشین؛ بهترین دروازه بان/
کافو؛ بهترین مدافع راســت/ مالدینی؛ بهترین دفاع چپ/ بکن بائر؛ بهترین 
مدافع وسط/ ژاوی؛ بهترین هافبک دفاعی/ ماتئوس؛ بهترین هافبک دفاعی/ 
مارادونا؛ بهترین هافبک تهاجمی/ پله؛ بهترین هافبک هجومی/ مسی؛ بهترین 
وینگــر راســت/ رونالــدو؛ بهترین وینگر چپ/ مهاجــم نازاریو؛ بهترین مهاجم.

حمیدرضا عــرب: یکــی از بازیکنــان بــا تجربه و 
کهنــه کاری کــه احتمــاالً در فینــال مقابــل اولســان 
عالیشــاه  امیــد  کــرد  خواهــد  بــازی  جنوبــی  کــره 
اســت. بازیکنــی که همــواره تالش کــرده درخدمت 
باشــگاهش باشــد وکمترین حواشــی را ایجاد کند. 
عالیشاه حاال در روزی که پرسپولیس در خط آتش 
دســتش خالی اســت یکــی از امید هــای یحیی گل 
محمدی محســوب می شــود. آیا عالیشــاه می تواند 

گل قهرمانی پرسپولیس را به ثمر برساند؟
 بازی سختی با اولسان دارید. پیش بینی ات 

از این دیدار چیست؟
همــه بازی هــا در هر ســطحی دشــوار اســت. ما در 
لیــگ قهرمانان آســیا روند رو به رشــدی داشــتیم و 
دیدیــد درحالــی کــه بــا تیمی جدیــد به ایــن رقابت 
ها رفتیم اما به فینال رســیدیم. متأســفانه در بازی 
نهایــی برخــی بازیکنــان کلیــدی خــود را در اختیــار 

نداریــم امــا پیش بینی می کنــم همــه بازیکنانی که 
شــنبه مقابــل نماینده کره جنوبی قــرار می گیرند با 
تمام توان ظاهر خواهند شد و بهترین فوتبال عمر 

خود را به نمایش خواهند گذاشت.
 خودت هم یکی از بازیکنانی هستی که 
برای حضور درترکیب اصلی شانس داری.

چه باشــم، چه نباشــم خودم را ســرباز پرسپولیس 
می دانــم. من همیشــه و در همه حــال تالش کردم 
بهتریــن بــازی ها را بــرای تیم محبوبــم انجام دهم. 
االن هــم همیــن شــرایط حاکــم اســت وبــه دنبــال 
کمک به پرســپولیس هســتم. حال اگــر در ترکیب 
اصلی بودم که از همان ابتدای بازی تالش می کنم 
و اگــر هــم در ترکیب اصلی نبودم به عنوان بازیکن 
تعویضــی ســعی می کنم بهترین نمایــش ممکن را 

به اجرا بگذارم.
 به نظر می رسد اولسان در خط حمله 

بازیکنان خطرناکی دارد. 
تیم های شــرق آســیا تیم هایی هســتند که بیشتر 
روی ســرعت تمرکز دارند. از طرفی برخی بازیکنان 
جدید را هم به خدمت گرفته اند که ســطح باالیی 
دارند. آن ها هزینه های زیادی در این ســطح انجام 

امــا  ما هــم با انگیزه هــای خاص می دهنــد 
ایــن  تیم قرار می گیریم.این طور مقابــل 

نیســت کــه چــون تیم ما 
بــه خاطــر غیبــت برخــی 
بازیکنــان تا حدی دســتش 
بــرای  شانســی  اســت،  خالــی 
قهرمانی در این تورنمنت را نداشته 
باشــد. مــا قطعاً فوتبالی بــازی می کنیم 

که همه ما را تحسین خواهند کرد. 
 تمرینات خوبی را در روزهای اخیر سپری 

کرده اید؟
مــا خــوب تمرین کردیم و بچه ها هم در اوج انگیزه 
قــرار دارنــد. همه انتظار می کشــیم به ســرعت این 
بازی فرا برســد. دوســت داریم با قهرمانی دل همه 
پرسپولیســی های ایران را شــاد کنیــم. فکر می کنم 
اگر پرسپولیس قهرمان شود در اعتبار فوتبال ایران 
نیز تأثیر گذار است. به هرحال سال های متمادی 
اســت کــه هیــچ تیــم ایرانــی نتوانســته قهرمــان 
آســیا شــود. اما مــا تــالش می کنیم این طلســم 
را بشــکنیم و پــس از ســال ها با جــام به ایران 

بازگردیم.      

حمید رضا خداشــناس: ســرانجام پس از کش و 
قوس های فراوان و با مجوز ســتاد مقابله با کرونای 
ورزش، رقابت های لیگ برتر فوتســال کشــورمان از 
عصــر امــروز آغــاز خواهد شــد کــه جــدال مدعیان 
لیــگ برتر در این هفته دیدنی خواهد بود. بیســت 
و دومیــن دوره لیــگ برتر فوتســال با حضور ۱4 تیم 
و در دو گــروه هفــت تیمی برگزار می شــود که از هر 

گروه سه تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

فرش آرا مشهد- ایمان شیراز#
فــرش آرای مشــهد که حاال جزو تیم هــای با قدمت 
لیــگ برتــر فوتســال بــه حســاب می آیــد در حالــی 
رقابت هــای ایــن فصل خــود را آغاز کرده اســت، که 
نســبت بــه فصل پیــش تغییــرات زیادی را داشــته 
اســت. نماینــده خــوب مشــهد کــه فصــل پیــش با 
مجیــد مرتضایــی و تکیــه با نیروهای بیشــتر جوان 
و البته بومی نتایج فوق العاده ای گرفت و در پلی آف 
و با بدشانســی نتوانســت به نیمه نهایی راه یابد در 
ایــن فصل نیز با ســرمربی مشــهدی خــود و باز هم 
تکیه بر نیروهای بومی و جوانان خراسانی عزم خود 
را جزم کرده تا بار دیگر به عنوان یک مدعی ظاهر 
شود. بدون شک جدایی بازیکنان سرشناسی چون 
قــدرت بهادی، رحمان ســارانی و علــی ابراهیمی که 
از ارکان اصلــی فــرش بودنــد تــا حــدودی کار مجید 
مرتضایــی را بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد، امــا 
حضــور بازیکنــان جــوان و جویای نامی چون ســینا 

اسدی، احمد رضا حسین پور، امیر حسین داوودی 
و علی نیک نام که به دنبال فرصتی برای خودنمایی 
هســتند، مــی توانــد عصای دســت ســرمربی فرش 
باشــد. البتــه فــرش آرا در این فصــل امین مجیدی 
پــور کــه ســابقه بــازی در قزاقســتان را دارد و محمد 
بیضایی نژاد و محسن محمد زاده را به جمع خود 
اضافــه کرده کــه باید منتظر بود و عملکــرد آن ها را 
در بازی های پیش رو دید. مطمئناً نخســتین بازی 
فرش آرا که امروز از ساعت ۱6 در سالن بهشتی )به 
صورت مســتقیم از شــبکه اســتانی پخــش خواهد 
شــد( مقابــل ایمــان شــیراز محکی جدی بــرای تیم 
پوســت انداخته فرش خواهد بود. حریف فرش هر 
چنــد گمنــام اســت امــا در واقع همان لبنیــات ارژن 
شــیراز اســت که به دلیل شــرایط نه چنــدان خوب 
مالی و عدم حمایت مســئوالن اســتانی امتیازش را 

به مبل ایمان شیراز واگذار کرد.

برنامه هفته اول لیگ برتر فوتسال#
مجتمع فردوس قم-کراپ الوند ایرانیان

سن ایچ ساوه -مس سونگون ورزقان
شهید منصوری قرچک -گیتی پسند اصفهان

مقاومت البرز -  اهورای بهبهان
هایپر شاهین شهر-راگا تهران
فرش آرا مشهد-ایمان شیراز

اهــواز  حفــاری  ملــی  و  ســاری  شــهروند  تیــم  دو 
استراحت دارند.

عالیشاه در گفت و گو با قدس:

بهترینبازیعمرمرادرفینالبهنمایشمیگذارم
سوت آغاز لیگ برتر فوتسال به صدا درآمد

استارتفرشآراباحریفیگمنام

گزارش جیبی

هشدار به پرسپولیس در آستانه فینال آسیا
خروج از »حباب« ممنوع

اعضــای تیــم فوتبــال پرســپولیس بایــد مراقب 
خــروج از حبــاب بهداشــتی در آســتانه فینــال 
لیگ قهرمانان آسیا باشند چراکه کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا تاکنــون یــک پزشــک را از ایــن 

رقابت ها کنار گذاشته است. 
بــه گــزارش مهــر دو حباب ایمنی در مســابقات 
لیــگ قهرمانان آســیا وجــود دارد که این حباب 
بــرای تیم هــا هتــل، زمیــن تمریــن و اســتادیوم 
اســت. مســئوالن برگــزاری هــم فقــط در هتــل 
AFC، محــل تمرینــات و اســتادیوم می تواننــد 

تردد کنند. 
از تونــل، حضــور در محوطــه و  حتــی خــروج 
پارکینگ مجاور اســتادیوم ها و همچنین تغییر 
مسیر میان هتل تا استادیوم یا محل تمرین و 

برعکس نیز ممنوع است.
 بازیکنان و اعضای کادر پرسپولیس که در ماه 
سپتامبر و اکتبر )شهریور و مهر( برای بازی های 
مرحلــه گروهــی تا نیمــه نهایــی در قطر حضور 
داشتند، به خوبی از این قوانین با خبر هستند، 
امــا اطرافیــان تیم کــه در شــرایط کرونایی برای 
نخســتین بــار بــه قطر ســفر کرده انــد، باید این 
هشــدار را جــدی بگیرنــد که برای تیم مشــکل 

ایجاد نکنند.

گزارش  روز

 اقدام های زیرپوستی قطری ها 
برای انتقال مسی 

پــس از آنکــه برنامه تلویزیونــی ال چیرینگیتو مدعی 
شــد رابطــه مســی و باشــگاه PSG در حــال پررنگ تر 
شــدن اســت و پدر او به تازگی در کنسولگری قطر در 
شهر بارسلون حاضر شده و جلسه مهمی با قطری ها 
برگزار کرده است خورخه مسی این گزارش را تکذیب 

کرد.
شــکی وجــود نــدارد که قــدرت اصلی تصمیــم گیری 
در باشــگاه فرانســوی در دســتان قطری ها قرار دارد.
خورخه مسی پس از انتشار این گزارش خیلی سریع 
دســت به کار شــده و از طریق حســاب اینســتاگرامی 
اش ایــن خبــر را شــایعه دانســت و تکذیــب کــرد. ال 
چیرینگیتــو بــر گزارش خود پافشــاری کــرده و مدعی 
شــد هواپیمای شــخصی پدر مســی هفته گذشــته از 
روزاریــو بــه بارســلون پــرواز کــرده و مــدارک ایــن پرواز 

موجود است. 
خورخه مســی در جریان همین ســفر به بارســلون در 

کنسولگری قطر حاضر شده است.
دیــدار احتمالــی خورخــه مســی با قطری هــا تنها کمی 
بیــش از دو هفتــه قبــل از پایــان ســال جــاری میالدی 
انجام شده و به همین دلیل اگر واقعاً انجام شده باشد 
اهمیت زیادی دارد؛ چرا که بر اساس قوانین اروپا مسی 
می تواند از روز ۱ ژانویه سال 202۱ مذاکره با باشگاه های 

دیگری که خواهان جذب او هستند را آغاز کند. 

مدیــره  هیئــت  عضــو  حضــور  ماجــرای 
استقالل در اتوبوس بازیکنان شهرخودرو 
خیلــی زود تبدیل به یــک جنجال جدید 
رســانه ای شــد، موضــوع وقتــی جنجالی 
تر شــد که رســانه هــای هواداری باشــگاه 
پرســپولیس اتهــام تبانی را مطــرح کردند 
و مدعــی شــدند مهدی عبدیــان با اهدای 
هدیه به رحمتی از آن ها خواســته اســت 
که نتیجه بازی را به استقالل واگذار کنند.

استوری تکذیب#
ایــن خبــر خیلــی زود در فضــای مجــازی 
بــه عنــوان یک ســوژه پر حــرف و حدیث 
مطــرح شــد تا حــدی که مهــدی عبدیان 
در گفــت و گــو بــا یکــی از روزنامــه هــای 
امــا  کــرد،  تکذیــب  را  موضــوع  ورزشــی 
کانــال هــای فیــک نیــوز همچنــان اصرار 
داشتند که موضوع به تبانی ربط داشته 
اســت که مهــدی عبدیان با انتشــار یک 
اســتوری مدعی شــد که علت حضورش 
در اتوبوس باشــگاه شــهرخودرو دلجویی 
از سید مهدی رحمتی بوده است و هیچ 

مسئله دیگری در کار نبوده است.

عبدیان در این ارتباط نوشت:»خیلی دور 
نیســت که اســتقالل دروازه بانی داشت 
کــه »رحمتــی« بــود و چه زود در کســوت 
مربیگــری پشــت تیمــی کــه مربیش این 
تیــم را رهــا کرد....مهــدی عزیــز اینــک 
بــرای   . ســنگربان پشــت جبهــه اســت 
ایــن دوســت خــوب آرزوی موفقیــت روز 
افزون داشــته و امیــدوارم با تیم جوانش 
بازیکنان خوبی را به فوتبال ایران معرفی 
کند.بــا بــازی خوبش در مقابل اســتقالل 
نشان داد:یک استقاللی هرگز شرافتش 

را به حراج نمی گذارد...«

تالش برای آشتی#
بــا انتشــار ایــن اســتوری مهــدی عبدیــان 
تالش کرد هم به نوعی از رحمتی حمایت 
کنــد، هــم درباره علت حضــورش توضیح 
دهــد، همچنیــن برخــی نزدیــکان مهدی 
عبدیــان اعــالم کردند هدیــه ای که وی به 
مهدی رحمتی داده اســت بابت دلجویی 
از وی بــه خاطــر دلخــوری میان او و ســید 
حسین حســینی بوده که عبدیان در این 

بین تالش کرده میانه این دو گلر سابق و 
فعلی استقالل را به نوعی بگیرد تا کدورت 

به وجود آمده میان آن ها برطرف شود.

رفاقت وخجالت#
بــا ایــن حال باید به این نکته اشــاره کرد 
کــه اینگونــه رفتارهــا در فضــای حرفه ای 
پسندیده نیست و موجب ایجاد شبهاتی 
می شود. ورود به اتوبوس حریف آن هم 
پیــش از بــازی دور از قواعــد حرفه ای در 
فوتبال اســت. شــاید اگر سرپرســت تیم 
رفاقــت و خجالــت را کنار می گذاشــت و 
کامــالً حرفــه ای و جدی بــه موضوع نگاه 
می کرد، هیچ گاه اجازه ورود عضو هیئت 
مدیــره باشــگاه رقیب را بــه اتوبوس نمی 
داد تا هدیه ای رد و بدل شود و شایعاتی 

بی اساس شکل بگیرد. 
شــما در هیچ جــای دنیا شــاهد این گونه 
رفتارهــا نیســتید و اصــوالً عضــو هیئــت 
مدیره هیچ باشگاهی در دنیا به خودش 
اجــازه رفتــن بــه اردوی رقیب نمــی دهد. 
ایــن اتفاقــات فقــط در ایــران و لیــگ بــه 
اصطالح حرفه ای ما رخ می دهد و بس.

ارلینگ هالند پس از دریافت جایزه پسر طالیی فوتبال

»زالتان«و»رونالدو«جادویمکردند
امین غالم نــژاد: ارلینــگ جایزه پســر 
طالیــی ســال 2020 را در تورین دریافت 
کرد. ارلینگ هالند 20 ســاله که تاکنون 
33 گل در 32 بــازی بــرای دورتمونــد به 
ثمــر رســانده، مــورد توجــه بســیاری از 
تیم هــای بــزرگ و متمول اروپــا قرار دارد 
و بعید است در سال های آینده او را در 

لباس دورتموند ببینیم.

بزرگ ترین آرزو#
ایــن ســتاره جــوان در ســفر بــه ایتالیا و 
مصاحبــه بــا نشریه توتواســپورت گفت 
لیــگ  فتــح  مــن  آرزوی  :»بزرگ تریــن 
بــا  قهرمانــان اســت و مــن می خواهــم 
دورتمونــد ایــن جــام را کســب کنــم. در 

حــال حاضــر بایــرن مونیــخ بهترین 
تیــم جهــان اســت و مــا بایــد راهــی 

برای رسیدن به سطح باالتر و شکست 
دادن آن هــا پیــدا کنیم. ما بــا تمام توان 
خــود تــالش خواهیــم کــرد. من هــر روز 
فقط به کار ســخت، تمرین و پیشــرفت 

فکر می کنم«.

 جادو شدن#
ارلینــگ هالنــد بــه تمجید از کریســتیانو 
رونالــدو و زالتان پرداخته و این دو ســتاره 
گلزن سری آ را اسطوره بسیاری از بازیکنان 
معرفــی کــرده اســت. آن هــا دو قهرمــان 

و دو پدیــده هســتند. مــن بــا دیــدن 
بازی هــای آن هــا در تلویزیون جادو 
می شدم. این دو اسطوره بسیاری 
از بازیکنان از جمله من هستند. 
رونالدو و زالتان نمونه هایی از نظر 

ثبات و تداوم بوده و برای 
ســال های طوالنی در 
باالترین سطح باقی 

مانده اند.

 رؤیای بزرگ#
از  یکــی  کــه  20ســاله  هالنــد  ارلینــگ 
آینــده دارتریــن جوان هــای فوتبــال اروپا 
بــه حســاب می آیــد از رایــوال بــه خاطــر 
همــه کمک هایــی که در ســال گذشــته 
بــه او کــرده تشــکر و قدردانــی 
رایــوال  »مینــو  گفــت:  و  کــرد 
بهترین ایجنت دنیاســت. او 
بــه مــن خیلی کمک کــرده و 
می خواهم به همکاری با مینو 

ادامه بدهم«.
ستاره نروژی در ادامه 
صحبت هایــش در 
مــورد آینــده اش 
از  فعــالً  گفــت: 

دورتموند کامالً راضی هســتم. من یک 
ســال عالــی را بــا لوســین فــاوره ســپری 
او هــم  از  اینجــا  کــرده ام و می خواهــم 
تشــکر کنم. رؤیای مــن فتح توپ طال و 
چمپیونزلیگ است. ولی از بردن جایزه 

پسر طالیی هم خیلی خوشحالم«.

 بند فسخ 75 میلیون یورویی#
گفته می شود که بند فسخ 7۵ میلیون 
یورویی او را می توان از ژانویه 202۱ فعال 
کــرد، ولی هالنــد فعالً هیچ تمایلی برای 

جدایی از دورتموند ندارد.
او در این رابطه گفت:» چندان به آینده 
فکــر نمــی کنــم و در زمان حــال زندگی 
می کنم. هر زمان وقتش برسد، تصمیم 
خواهــم گرفــت که چه چیــزی به صالح 
فوتبالــم اســت. مــن تــازه بــه دورتمونــد 
پیوســته ام و ایــن تصمیــم را با اطمینان 
خاطــر و بررســی همــه جوانــب گرفتــم. 
تیم هــای  بهتریــن  از  یکــی  دورتمونــد 

دنیاست و تا 2024 نیز قرارداد دارم«.

صفحــه رســمی لیــگ قهرمانان آســیا در توییتر، با انتشــار متنی به 
عملکرد فوق العاده حامد لک درون دروازه پرسپولیس پرداخته است. 
در این توییت آمده است: پرسپولیس با ایمن ترین دست ها، در لیگ 
قهرمانــان آســیا از دروازه خود محافظت می کنــد و به فینال می رود. 
هفت بازی، پنج کلین شیت، دو گل خورده و ۸۸.۹ درصد مهار توپ 
موفق. آیا حامد لک شنبه یک کلین شیت دیگر ثبت می کند؟گفتنی 
اســت لــک در مرحلــه نیمه نهایی موفق شــد پنالتی النصــری ها را 
مهار کند و نقش کلیدی در فینالیست شدن سرخ ها داشته باشد.

مجیدی با به نمایش گذاشتن گوشه ای از بازی تیم آرسنال که نشان 
دهنده کار تیمی باالســت نوشــته اســت: فوتبال بازی بسیار ساده ای 
اســت.اگر قوانیــن آن را رعایــت کنیــد. پــاس ســاده بــه مطمئن تریــن 
گزینه، بزرگ ترین بازیکنان دنیا تا نیاز قطعی نباشد نه دریبل می زنند 
و نه پاس ریسکی می دهند، هر بازیکنی بدون نیاز به چرخش ،سینه 
هر بازیکنی را می بیند پاس می دهد،ببینید چگونه با پاس ســاده ، 
بدون کار اضافی می توان به گل رسید.در باالترين درجه از صبوری ، 

سرعت باالی حفظ توپ را ببينيد.

فرهاد مجیدیلیگ قهرمانان آسیا
پــس از قــرار گرفتن نام مســی در بین ســه نامــزد نهایی توپ 
طالیــی ســال او در ایــن رابطــه در صفحــه شــخصی اش در 
اینســتا چنــد عکس با توپ طــال و البته خانواده اش منتشــر 
کرد و نوشت: برای من افتخار است که در یازده تیم رؤیایی 
Ballon d’Or قــرار گرفتــم. مــی خواهم از شــما بــرای انتخاب 
مــن تشــکر کنم و همچنین به همــه بازیکنانی که در دو تیم 
انتخاب شــده اند و همه نامزدها تبریک می گویم، پدیده های 

واقعی در آن لیست وجود دارد!

ســتاره برزیلــی تیم پاریســن ژرمن بعد از برخــورد تیم اش 
بــا بارســلونا در یک هشــتم نهایی  لیگ قهرمانــان اروپا با 
انتشــار پســتی از دیدارش با مســی ابراز خوشــحالی کرد. 
این در حالی است که قبالً گفته می شد شرط ماندن نیمار 
در پاریس جذب مسی است و او در پیامی نوشته بود که 
به زودی با مسی همبازی خواهد شد. »او نوشته به زودی 
می بینمت دوســت من«. مســی و نیمار قبالً در بارســلونا 

زوج مخوفی را تشکیل داده بودند.

نیمارلئو مسی

شایعه تبانی پس از حرکت ناشیانه عضو هیئت مدیره استقالل

جنجال»کادوبازی«دراتوبوسشهرخودرو

ضد  حمله

 زمان برگزاری دربی تهران
 همچنان نامعلوم!

 برنامه هفته هشتم و نهم لیگ برتر در شرایطی از سوی سازمان 
لیگ اعالم شــده که خبری از اعالم زمان برگزاری دربی نیســت. 
اســتقالل و پرســپولیس بایــد هفتــه هشــتم مقابل یکدیگــر قرار 
بگیرند اما در برنامه اعالم شده زمان این مسابقه حساس اعالم 

نشده است.
این اتفاق در شــرایطی اســت که پرســپولیس باید روز شــنبه در 
فینــال بــه میدان برود و ســازمان لیگ نخواســته در این شــرایط 

حاشیه ای برای نماینده ایران ایجاد شود.
 چنــدی قبــل مظلومــی سرپرســت اســتقالل اعالم کــرد این تیم 
حاضــر نیســت قبــل از آنکه دیدارهای معوقه پرســپولیس انجام 

شود، در دربی حاضر شود. 

نادری بازی با ذوب آهن را از دست داد
ســریال مصدومیــت بازیکنــان اســتقالل همچنــان ادامــه دارد و 
محمــد نــادری مدافع چپ ایــن تیم هم در نیمه دوم بازی مقابل 

شهرخودرو به صف مصدومان این تیم اضافه شد. 
آبی پوشــان بعد از پیروزی در مشــهد و رســیدن به صدر جدول 
حاال خودشان را برای دیدار مقابل ذوب آهن و حفظ صدرنشینی 
آمــاده می کننــد و این در حالی اســت که محمــد نادری وضعیت 
مشخصی ندارد و آنچه درباره او قطعی به نظر می رسد، غیبتش 

مقابل ذوب آهن است.

آزمون جزو 20 گلزن برتر تاریخ لیگ روسیه
ســایت باشــگاه زنیــت روســیه خبــر داد ســردار آزمــون، مهاجم 
ایرانی این تیم با گلزنی مقابل دینامومســکو در هفته هجدهم 
لیــگ برتــر روســیه به جمــع 20 گلزن برتــر تاریخ ایــن رقابت ها 

راه یافت.
  آزمون با گلزنی مقابل دینامو مســکو از میگوئل دنی، کاپیتان 
پیشــین زنیــت ســبقت گرفــت و بــه جمــع 20 گلــزن برتــر تاریخ 
لیگ برتر روسیه راه یافت. همچنین مهاجم ایرانی در رده دوم 

برترین گلزنان خارجی لیگ روسیه قرار گرفت.

 زاهدی آقای گل نیم فصل اول لیگ 
اوکراین شد

ســایت باشــگاه المپیک دونتســک خبــر داد بعــد از اتمام هفته 
سیزدهم و پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال اوکراین شهاب 
زاهــدی و ویکتــور تســیگانکوف دو بازیکــن بــا زدن هشــت گل 

بهترین گلزنان لیگ شدند. 
شــهاب زاهدی از فصل گذشــته برای این تیم اوکراینی بازی می 
کند. مهاجم سابق پرسپولیس در فصل گذشته به عنوان بهترین 
بازیکــن ایــن باشــگاه اوکراینــی انتخاب شــد. او در این فصل هم 
درخشــش خود را ادامه می دهد و اکنون آقای گل لیگ اوکراین 

در نیم فصل اول شده است.

تعویق فینال لیگ قهرمانان آسیا تکذیب شد
در فاصله چند روز مانده به برگزاری مسابقه فینال لیگ قهرمانان 
آسیا، باشگاه النصر عربستان همچنان در تالش است تا با وضع 
شــکایت های جدیــد تیم پرســپولیس تهــران را محروم کنــد. روز 
دوشــنبه بــر همین اســاس یک خبرنگار عربســتانی مدعی شــد 
پس از شــکایت النصر به دادگاه حکمیت ورزش به این باشــگاه 
ایرانــی ابــالغ شــده اســت که طی 4۸ ســاعت آینده بایــد مدارک 
مــورد نیــاز را ارائــه کنــد؛ خبری که دیروز توســط نشــریه الشــرق 

االوسط تکذیب شد. 
روزنامــه الشــرق االوســط در واکنــش بــه این ادعا نوشــته اســت: 
منابــع مطلــع اعــالم کردند که تاکنون هیچ درخواســتی از ســوی  
کاس بــرای تعویــق فینال لیگ قهرمانان آســیا به AFC  نرســیده 

است.

پرونده های استراماچونی و پادوانی در باشگاه
پرونده هــای اســتراماچونی و پادوانــی در بخش حقوقی باشــگاه 
اســتقالل  مــورد بررســی قــرار گرفت تا راهکاری بــرای کم کردن 
رقــم ایــن قراردادهــا صــورت گیــرد. همچنیــن قــرار اســت ایــن 
پرونده ها در دادگاه عالی بین المللی ورزش )CAS( مورد بررسی 

قرار بگیرد.
 طلب اســتراماچونی رقم ســنگینی اســت که باشــگاه اســتقالل 
بــرای پرداخــت  بــه ســختی مشــغول تأمیــن منابــع ارزی الزم 
پرونــده  ایــن دو  و دیــد  مانــد  بایــد منتظــر  و  اســت  پــول  ایــن 
خارجــی آبی پوشــان چــه زمانــی به طور کلی بســته خواهد شــد.

گزارش ویژه

منهای فوتبال

 وزارتخانه با چه معیاری رأی دهندگان
 را انتخاب می کند؟

شائبه مهندسی در آستانه انتخابات 
پرورش اندام

قرار گرفتن برخی افراد در لیســت مجمع انتخاباتی فدراســیون 
پــرورش اندام شــائبه هایی را درباره مهندســی ایــن انتخابات به 
وجود آورده است. پس از مدت ها انتظار باالخره تکلیف برگزاری 
انتخابــات فدراســیون بدنســازی و پــرورش انــدام توســط وزارت 
ورزش مشخص شده و قرار است ۱3 دی ماه رئیس جدید این 
فدراسیون پرمخاطب انتخاب شود.پس از مشخص شدن زمان 
انتخابات، باید نمایندگان مربیان، باشگاه ها، ورزشکاران، داوران 
و... از ســوی فدراســیون با هماهنگی وزارت ورزش اعالم شــود؛ 
نمایندگانی که به واسطه داشتن هفت رأی در مجمع انتخاباتی 
از اهمیت باالیی برخوردار است. حاال با اینکه به صورت رسمی 
این نمایندگان دارای حق رأی معرفی نشده اند؛ از گوشه و کنار 
شــنیده می شود مهندســی انتخابات به صورت یک کاندیدای 
خــاص کــه از ماه ها قبل هم گفته می شــد گزینــه وزارت ورزش 
برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون است، به جریان 
افتاده.انتخاب چند نماینده از اســتان اصفهان در شــرایطی که 
رئیــس هیئــت بدنســازی اصفهان کاندیــدای انتخابات اســت؛ 
شــائبه مهندســی را تقویت می کند. مشــخص نیســت چطور 
وزارت ورزش به این نتیجه رســیده که یکی از باشــگاه هایی که 
اصــالً نــام و نشــانی در جامعــه پرورش انــدام نــدارد را به عنوان 

نماینده باشگاه ها معرفی کند؟
درباره انتخاب نماینده ورزشکاران هم شنیده می شود به جای 
معرفی قهرمانان بزرگی که در ســال های اخیر اعتبار باالیی در 
جامعه پرورش اندام بدست آوردند، نفرات دیگری قرار است در 
انتخابات حاضر شــوند. شــاید انتظار می رفت مهدی ارزشمند 
کــه عنــوان قهرمــان قهرمانــان جهــان را کســب کــرده، نماینــده 
ورزشــکاران در مجمع باشــد، اما به شکلی عجیب و مهندسی 

شده افراد دیگری در لیست قرار گرفتند!
وزارت ورزش بایــد هــر چــه ســریع تر به ابهام هایی کــه در ذهن 
جامعــه پــرورش انــدام بــه وجــود آمــده و موجــب ایجاد شــائبه 

مهندسی انتخابات شده، پاسخ دهد.

 کاهش بدهی ارزی کشتی ایران
 به 20 هزار فرانک

از زمــان روی کار آمــدن مدیریــت جدیــد فدراســیون )تیــر ۹۸( 
بدهی و تعهدات فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی کشتی 
در حدود 2۵۸ هزار فرانک ســوئیس بود که با تســویه بیش از 
۹0 درصدی این مبلغ در حال حاضر به 20 هزار فرانک کاهش 
یافتــه اســت.بر ایــن اســاس در آخریــن پرداخــت بدهــی های 
فدراسیون به اتحادیه جهانی کشتی، در جریان رقابت های جام 
جهانی انفرادی در صربستان مبلغ 3 میلیارد تومان به صورت 
ارز خارجی به مسئوالن این اتحادیه تحویل داده شد.در مدت 
زمــان فعالیــت فدراســیون )۱7 مــاه گذشــته(، تمامــی تعهدات 
ارزی جدیــد پرداخت شــده اســت و هیچ گونه بدهــی ارزی به 
اتحادیــه جهانــی کشــتی در ایــن زمان به وجود نیامده اســت.

 مخالفت ۳0 درصدی ژاپنی ها
 با برگزاری بازی های توکیو

براســاس گــزارش شــبکه NHK ژاپــن در نظرســنجی صــورت 
گرفته که به صورت تلفنی بوده، هزارو200 نفر به ســؤاالت در 
مــورد برگــزاری بازی هــای المپیک و پارالمپیک توکیو در ســال 
202۱ پاســخ دادند.27 درصد از پاســخ دهنــدگان اعالم کردند 
بازی هــا بایــد ســال آینــده برگــزار شــود، 32 درصــد رأی به لغو 
بازی هــا دادنــد و 3۱ درصــد هم اعالم کردند بازی ها باید مدت 
بیشتری به تعویق بیفتد.در نظرسنجی که ماه آبان انجام شده 
بود، 40 درصد پاسخ دهندگان تمایل به برگزاری بازی ها و 23 

درصد تمایل به لغو بازی ها داشتند.

 شهرهای شرکت کننده 
در حمل مشعل المپیک مشخص شدند

در فاصلــه ۱00 روز مانــده بــه حمــل مشــعل المپیــک توکیــو، 
شهرهای شرکت کننده در این مراسم مشخص شدند.

 J-village حمــل مشــعل در تاریــخ 2۵ مــارس )۵ فروردیــن( از
مرکز تمرین ملی در فوکوشــیما آغاز می شــود و قرار اســت در 
۸۵۹ شهر از 47 استان حمل شود.در فاصله ۱00 روز مانده به 
شروع حمل مشعل، چراغانی ویژه ای در SkyTree توکیو برگزار 
می شــود که شــاهد روشن شــدن عالمت برجسته مشهور در 
ساکورا و رنگ های مشعل المپیک توکیوست.مشعل المپیک 
به عنوان نمادی از بازی  سفری ۱2۱ روزه در ژاپن خواهد داشت 
که کمیته برگزاری بازی های توکیو اقدام هایی را برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا در این خصوص پیش بینی کرده است.

فرصت داوطلبان میزبانی دور برگشت 
لیگ والیبال تا یکشنبه

سرپرست ریاست کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون والیبال 
گفــت: اینکــه لیــگ به صــورت لیگ ملت هــا برگزار شــود نظر 
خــود باشگاه هاســت و داوطلبــان میزبانی تا یکشــنبه فرصت 
برای اعالم آمادگی دارند.شهرام عظیمی در گفت وگو با ایسنا، 
توضیح داد: پس از جلسه ای که با باشگاه ها داشتیم تصمیم 
بر آن شد ادامه بازی های دور رفت به صورت متمرکز در تهران 
برگزار  شــود اما برای دور برگشــت نظرها باشــگاه ها بر این بود 
که لیگ به سبک VNL یا همان لیگ ملت ها برگزار شود که 
به خاطر احترام به نظر جمع این موضوع را هم قبول کردیم. 

هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس

لیورپول - تاتنهام
    چهارشنبه 26 آذر - 23:30 زنده از شبکه سه

هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس

آرسنال - ساوتهمپتون
    چهارشنبه 26 آذر - 21:30 زنده از شبکه ورزش

هفته 19 اللیگا

رئال مادرید-بیلبائو
 چهارشنبه 26 آذر -  21:30 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما
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ادب و هنرادب و هنر

هنرهای تجسمی

 پویش های کتاب خوانی 
نیازمند تداوم و توسعه

کتاب به عنوان یک کاالی فرهنگی هنوز در سبد خانوارهای ایرانی 
جای مناسبی ندارد و برخی از خانواده ها به دالیل گوناگون اهمیت 
و ارزش جایــگاه کتــاب و کتاب خوانــی در میان اعضای خانواده را 

نادیده می گیرند.
 بنابرایــن، فرهنــگ مطالعــه در جامعــه تا حدود زیــادی کمرنگ 
شــده و کارشناســان امور فرهنگی و اجتماعی از این مســئله به 
عنوان زنگ خطری یاد می کنند که اگر تداوم یابد می تواند ارکان 
جامعــه را بــا چالش هــای جدی مواجــه کند. در ایــن بین، برخی 
مراکــز و نهادهــای فرهنگــی بــرای فرهنگ ســازی در ایــن زمینه و 
توســعه فرهنگ کتاب خوانی در میان قشرهای مختلف جامعه، 
حرکت های فرهنگی متعددی را در دستور کار خود قرار داده اند که 
یکی از آن ها، راه اندازی پویش های کتاب خوانی در مناسبت های 

مختلف است.
 این پویش ها اغلب جنبه فرهنگی و تشــویقی دارند و از اقشــار 
مختلــف جامعــه می خواهنــد در کنار کار و فعالیت هــای روزمره، 
فرصتــی هم بــه کتاب و کتاب خوانی اختصــاص دهند. از جمله 
در  کــه  کتاب خوانــی  پویش هــای  فراگیرتریــن  و  شــاخص ترین 
ســطح ملی برگزار می شــود و از عموم هموطنان می خواهد کتاب 
و کتاب خوانــی را جــدی بگیرنــد و بخشــی از وقت خــود را به این 
مســئله اختصاص دهند، پویش »کتاب خوانی ملی« اســت که 
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران هر ســال در هفته کتاب با 
هدف گسترش فرهنگ مطالعه راه اندازی می کند و در مدت زمان 
اجرای آن معموالً تبلیغات گسترده ای در این زمینه انجام می شود 
و در مجموع، اوج فعالیت این پویش در همان زمان اجرای پویش 

است. 
ســایر پویش هــای کتاب خوانــی هم شــرایط مشــابه دارند و حتی 
محدودتــر از پویــش کتاب خوانــی ملــی برگــزار می شــوند. برخــی 
از آن ها به موضوع خاص یا شــهر و حتی قشــر خاصی از مردم 

خالصه می شود.
 مانند »پویش کتاب خوانی تابستانی شهر تهران« که با هدف عضو 
کــردن کــودکان و نوجوانان در کتابخانه های عمومی شــهر تهران 
راه اندازی می شود یا »پویش کتاب خوانی روشنا« که مضمون محور 
اســت و در روزهــای خاصــی از ســال بــا انتخاب یک کتــاب ویژه 

راه اندازی می شود.
 تازه ترین پویش کتاب خوانی هم که در هفته های اخیر راه اندازی و 
مورد توجه قشرهای مختلف قرار گرفت، پویش کتاب خوانی 2020 
بود که از سوی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران راه اندازی 
شد و در آن از خانواده ها دعوت شد هر شب رأس ساعت 20 به 

مدت 20 دقیقه مطالعه کنند. 
این پویش نسبتاً گسترده برگزار شد و مسئوالن برگزاری آن اعالم 
کردند پویش 2020 با توجه به دغدغه جدی و مستمر مقام معظم 
رهبری درباره کتاب و کتاب خوانی و با هدف افزایش سرانه مطالعه 
شهروندان در تهران طراحی شد و در اجرای آن از ظرفیت رسانه 
ملی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسالمی، فضاهای 
تبلیغاتی سطح شهر و همچنین ظرفیت قابل توجه فضای مجازی 

و شبکه های اجتماعی استفاده شد.
 هر چند این پویش کتاب خوانی نسبت به سایر حرکت های مشابه 
از گســتردگی بیشــتری برخوردار بود اما از نظر زمانی و مقطعی 
بودن، سرنوشتی مشابه بقیه فعالیت های همسو پیدا می کند و 
نمی توان به تداوم و استمرار آن در زمان های طوالنی امیدوار بود.
بنابراین، یکی از شرایط و الزمه های اثرگذاری این نوع فعالیت های 
فرهنگــی و ترویجــی، تداوم و اســتمرار آن در مقاطــع و زمان های 

طوالنی است تا اثرگذاری الزم بر جامعه هدف را داشته باشد. 
تا زمانی که این نوع پویش های کتاب خوانی در مقاطع زمانی اغلب 
کوتاه برگزار و پس از آن از سوی دست اندرکاران پویش و همچنین 
مخاطبان و کتابخوان ها فراموش شود نمی توان به اثربخشی آن 

امید چندانی داشت. 
به نظر می رسد با راه اندازی دبیرخانه دائمی برای انواع پویش های 
کتاب خوانی و فعالیت آن ها در طول سال، می توان به نتیجه بخش 
بودن این نوع حرکت های فرهنگی و تشویقی در راستای توسعه 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه امیدوار بود.

 محبوبــه ناطــق   انتشــارات »به نشــر« بــا 
مشــارکت شــبکه های پویــا و نهــال و مرکــز 
کرونایــی،  تعطیــالت  در  شــیرازه  رســانه ای 
ویــژه  »کوفته پــزی«  کتاب خوانــی  مســابقه 
کودکان برگزار می کند، آن هم با اســتفاده از 

هشت داستان خانم »کلر ژوبرت«. 
ژوبرت یک نویســنده فرانسوی االصل ساکن 
ایران است که تجربه زیستن در دو کشور و 
همچنین دو دین مسیحیت و اسالم را دارد. 
این نویسنده برای محور داستان های خود از 
مفاهیم قرآنی استفاده کرده است؛ مفاهیمی 
ماننــد داســتان های حیوانــات، راســت گویی 
و دروغ گویــی، دوســتی، عذرخواهــی، غرور و 

تکبر، آشتی، امانت داری و... .
هر داستان از مجموعه »مسابقه کوفته پزی« 
برگرفتــه از آیــات قرآنــی اســت و هــر قصه با 
یک آیه از قرآن تمام می شــود. داســتان های 
این مجموعه »کیک امانتی«، »شلوپی«، »آش 
آشتی کنان«، »که اینطور!«، »ماجرای سیب 
قرمز«، »راز پاپاپا«، »تازه چه خبر« و »مسابقه 
کوفته پزی« است. توصیه می کنم اگر کودکی 
در منزل دارید در این مسابقه شرکت کنید.
کلر ژوبرت در گفت وگو با روزنامه قدس، از این 
اتفاق و انگیزه اش برای نوشــتن داســتان های 

مجموعه »کوفته پزی« می گوید.

 چــرا بــرای مســابقه کتاب خوانــی کتــاب   
»مسابقه کوفته پزی« انتخاب شد؟ 

 نام گذاری این مسابقه کتاب خوانی براساس 
عنــوان خــود کتــاب صورت گرفتــه و به نظرم 
خیلی هم بامزه شده. بگذارید کمی توضیح 
بدهم: »مسابقه کوفته پزی« در اصل عنوان 
یکــی از داســتان های ایــن مجموعــه اســت. 
داستان ها در ابتدا به صورت مجزا در قالب 
هشت کتاب  چاپ شده اند. بعد که قرار شد 
بــه صورت تک جلدی هم منتشــر شــوند، از 
من خواسته شد یکی از داستان ها را انتخاب 
کنم تا مجموعه با عنوانش نام گذاری شــود. 
من داستان »مسابقه کوفته پزی« را انتخاب 
کــردم، چــون کمــی بیشــتر از داســتان های 
دیگر دوستش دارم و احساس می کنم پایان 
قوی تری دارد: داستان خرگوش کوچولویی که 
آرزو دارد در مسابقه کوفته پزی جنگل جایزه 
بگیرد، ولی مشکلی برایش پیش می آید... .
بنابرایــن مجموعــه ایــن طور نام گذاری شــد: 
»مسابقه کوفته پزی و هفت داستان دیگر« 
و دوســتان به نشر برای مسابقه کتاب خوانی 

ترکیبی طنزگونه ایجاد کردند.

 این مجموعه دارای چه ویژگی هایی برای   
کودکان است؟

 هر کدام از این داســتان ها را براســاس یکی 
از مفاهیم قرآنی نوشــته ام. اول ترجمه قرآن 
را مــرور کــردم و تعــدادی آیــات را انتخــاب 
کــردم؛ آیاتــی کــه فکــر کــردم بــرای کــودکان 
مناسب باشند، یعنی قابل درک و کاربردی؛ 
ماننــد صداقت، کنار آمدن با دیگران، پرهیز 
از قضــاوت عجوالنه و ایجاد صلح و آشــتی. 

بعــد براســاس هر کدام از ایــن مفاهیم، یک 
داســتان تخیلــی نوشــتم و تــالش کــردم از 
طریق خلق یک موقعیت چالشی و عملکرد 
شخصیت ها، مفهوم مورد نظر را برای بچه ها 

ملموس کنم.

 به نظر شــما آیا پویش های مطالعاتی به   
روند کتابخوان کردن کودکان کمک می کند؟ 
 متأسفانه مروج کتاب خوانی نیستم تا بتوانم 
به درســتی و مســتند به این پرســش پاســخ 
بدهم. ولی یقین دارم که این پویش ها تأثیر 
مثبتــی دارنــد و بدون تردید ســمت و ســوی 
زندگــی تعدادی از کودکان را تغییر می دهند 

به خصوص در مناطق محروم. 
بیشتر بچه ها برای کتابخوان شدن و دستیابی 
بــه لــذت مطالعه نیــاز به همراهــی دارند. در 
ضمــن بایــد دسترســی بــه کتاب هــای خوب 
داشته باشند و تا جایی که در فضای مجازی 
دیدم و شــنیدم، حرکت های چشــمگیری در 

این دو زمینه انجام شده و می شود.
در ایــن روزهــای کرونایی هم کــه جمع کردن 
کودکان دور هم برای کتاب خوانی غیرممکن 
یا دشوار شده، تالش های فعاالن این حیطه 
بــرای پیــدا کــردن راه های متفــاوت و خالقانه 

واقعاً قابل تحسین است.

 موضوع کتاب های خود را چگونه انتخاب   
می کنید؟ چقدر در انتخاب موضوع دستتان 
باز بوده به ویژه در انتخاب موضوعات قرآنی؟

ماننــد  داســتان،  موضــوع  انتخــاب  بــرای   
خیلــی از نویســندگان داســتان کودک، ســه 
نــوع تجربه دارم: یکــی اینکه موضوعی را به 
دلخواه  انتخاب کنم و بر اســاس آن داستان 

 بنویسم و بعد اگر آن را قابل چاپ دانستم، 
بــه فکــر پیدا کردن ناشــر  بیفتــم. دوم اینکه 
از طــرف ناشــر یــا مؤسســه ای، یــک قالب یا 
موضوع کلی پیشنهاد شود و سوم اینکه یک 
موضوع کامالً مشخص تعیین شود. چنین 
مواردی هم دست نویسنده را می بندند، هم 
خالقیتــش را تحریک و متمرکز می کنند. به 
هر حال هر سه تجربه سازنده اند و می توانند 
سرچشمه داستان های خوبی باشند.در مورد 
داستان های قرآنی این مجموعه، فقط قالب 
و موضوع کلی پیشــنهاد شد: یعنی تخیلی 
بــودن داســتان ها و مبتنــی بــودن بر مفاهیم 
قرآنی مناسب برای کودکان. اما برای تعیین 
موضوع و مضمون هر داستان کامالً آزاد بودم.

 قرآن چقدر برای شما به عنوان یک منبع،   
الهام بخش بوده است و برداشت های دیگران 

را از موضوعات قرآنی چگونه می بینید؟

 بــرای نوشــتن داســتان کــودک، قــرآن از این 
جهــت برای من الهام بخش اســت که عالوه 
بــر موضوع، مضمون ارائــه می دهد. مثالً در 
مورد تمسخر، عالوه بر منع آن، بیان می کند 
که شــاید شــخص مسخره شــده از شخص 
مسخره کننده بهتر باشد و این مطلب تبدیل 

می شود به مضمون یک داستان. 

  در فرانسه نیز روی آثار مذهبی و آشنایی   
کودکان با آن در قالب داستان تأکید دارند؟ 
 فرانسه یک کشور الئیک و سکوالر افراطی 
اســت و از هر طرف تالش می شــود تا دین از 
فضای اجتماعی محو شــود. با این حساب، 
ناشران عمومی اغلب اقدام به چاپ آثار دینی 
نمی کننــد و ناشــران دینــی، چه یهــودی چه 
مســیحی چه مسلمان، ناشــران خاصی اند. 
بنابراین تعداد کتاب های داستان دینی برای 
کودکان نسبت به کل داستان های چاپ شده 
خیلــی کم ترند و مختص تعدادی ناشــر. اما 
در محدوده فعالیت های این ناشــران، چنین 

تأکیدی به خوبی دیده می شود. 

 نویسندگی برای کودک در ایران و فرانسه   
چه تفاوت هایی دارد؟ 

و  اســت  مخاطب محــور  کــودک  ادبیــات   
مخاطبــان آن در ایــران و فرانســه، هــم وجوه 
اشــتراک دارنــد، هــم وجــوه اختــالف. دلیــل 
اصلــی اینکــه مــن در حــال حاضــر بیشــتر 
به زبان فارســی داســتان می نویســم تــا زبان 
فرانسه، شناخت بیشتر و بهتری است که به 

بچه های ایرانی امروز دارم.
از  یکــی  دینــی،  داســتان  حیطــه  در  امــا 
تفاوت هــا ایــن اســت کــه ناشــران مســلمان 

فرانســه گرایــش بــه تولیــد کتاب هــای حاوی 
دارنــد.  کــودکان  بــرای  مســتقیم   پیام هــای 
دلیلش هم این است که در جامعه دین گریز 
فرانسه، والدین مسلمان دنبال مطالب دینی 
پررنگی برای فرزندانشان هستند، در صورتی 
کــه در جامعــه ایــران امروز، عمدتــاً تالش بر 
این است که مفاهیم دینی غیرمستقیم بیان 

شوند تا دافعه ایجاد نکنند. 
به طور کلی داســتان تخیلی دینی کودک در 
ایران و جهان جای کار بسیار دارد و امیدوارم 
بتوانیم قدم های مؤثری در این مسیر برداریم.

 
 زندگی در دو کشــور ایران و فرانســه چه   

تجربه هــای زیســتی بــرای شــما بــه ارمغــان 
آورده و چقــدر از ایــن تجربه هــا در نوشــتن 

داستان هایتان استفاده می کنید؟ 
 بــه طــور کلی تجربه زیســتن همزمــان با دو 
فرهنگ برای من، تجربه  بسیار غنی و پرباری 
بــوده و هســت. در کنــار آن، تجربه رســیدن 
به اسالم با عبور از مسیحیت به من کمک 
می کند تا گاهی به نکاتی دقت کنم که شاید 
بــرای بعضــی افــراد دیگــر کمتــر مــورد توجه 

باشد.

چه پیشنهادی برای کتابخوان کردن مردم   
به ویژه کودکان دارید؟

 بــه گمانم یکی از مهم تریــن اقدام ها در این 
زمینه، رساندن کتاب های مناسب و متناسب 
بــه دســت مخاطبــان اســت. قطعــاً تعدادی 
از مــردم کــه بــه نظــرم کــم نیســتند کتــاب 
نمی خواننــد چون کتاب مناســب در اختیار 
ندارند یا هنوز لذت مطالعه را نچشــیده اند. 
بســیاری از کودکان دسترســی بــه کتاب های 

غیردرسی ندارند. 
اگــر هــر فــرد کتابخوان همت کنــد و به افراد 
دور و برش کتاب امانت بدهد، به نظرم تعداد 
قابل توجهی از افراد کتابخوان خواهند شد. 
کتاب ها باید دست به دست بچرخند تا خوانده 
شــوند. گاهی شــاهد اقدام های خالقانه ای با 
این هدف در گوشــه و کنار ایران هســتیم که 
قطعاً مؤثرند و کاش بیشــتر و بیشتر شوند.

هــم    را  کتاب هایتــان  تصویرگــری  شــما   
خودتان انجام می دهید این کار تا چه اندازه 
در رســاندن مفهــوم مــورد نظرتــان در کتــاب 

کمک می کند؟
 در اختیــار داشــتن دو ابــزار روایــت؛ یعنــی 
نوشــته و تصویــر، حــس خیلی خوبــی دارد. 
البتــه نوشــتن برای مــن هم از لحــاظ زمانی، 
هــم از لحاظ اهمیت مقدم بر تصویر اســت 
اما تصویری که خود نویسنده خلق کند بدون 
شک به آنچه در ذهنش شکل گرفته خیلی 
نزدیک تر خواهد بود. در ضمن بهره مندی از 
این دو ابزار مکمل به من اجازه می دهد تا در 
هنگام تصویرگری یا پس از آن، قسمت هایی 
از جزئیــات متــن را کــه تصویر عهــده دار آن 
شده حذف کنم و حتی خرده روایت هایی را 

در تصاویر ایجاد کنم.

برش

به گمانم یکی از مهم ترین 
اقدام های ترویج کتاب خوانی، 
رساندن کتاب های مناسب و 
متناسب به دست مخاطبان 
است. قطعاً تعدادی از مردم 
که به نظرم کم نیستند کتاب 

نمی خوانند چون کتاب مناسب 
در اختیار ندارند یا هنوز لذت 

مطالعه را نچشیده اند. بسیاری 
از کودکان هم دسترسی به 
کتاب های غیردرسی ندارند
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یک ناشر در گفت وگو با قدس آنالین:

ناچاریم خودمان را با شرایط جدید وفق دهیم

انتصاب دبیران و اعضای هیئت علمی جشنواره شعر فجر

صبــا کریمــی: علیرضا رئیس دانا از مدیران باســابقه 
نشر و مدیر مؤسسه انتشارات نگاه با اشاره به شیوه 
برپایــی نمایشــگاه کتــاب تهــران به صــورت مجازی و 
ویژگی هــای ایــن تجربه جدیــد در کنــار فاصله گرفتن 
از فضــای ســنتی برپایــی نمایشــگاه گفــت: واقعیــت 
این اســت که نمایشــگاه کتاب معنــی خاص خودش 
نمایشــگاه  ماننــد  فرهنگــی  رویدادهــای  در  دارد،  را 
فرانکفــورت یــا پکــن و... می بینیم که اساســاً تعریف 
نمایشــگاه با آنچه ما شــاهد آن بودیم قدری متفاوت 
داده  نمایــش  کتــاب  نمایشــگاه ها  ایــن  در  اســت. 
می شــود و بین کشــورها، ناشران و نویسندگان تبادل 
فرهنگــی صــورت می گیــرد امــا در تهــران و اســتانبول 
درســت عکــس این سیاســت عمــل می شــود و صرفاً 
فــروش کتــاب اتفــاق می افتــد و بــه تعبیــری می تــوان 

گفت با یک فروشگاه بزرگ کتاب مواجه ایم.
نمایشــگاه  بــرای  بودجــه ای  افــزود:  ادامــه  در  وی 
اختصاص داده شده و مسئوالن مربوطه می خواهند 
آن را برگزار کنند، اما پیش تر من و بسیاری از ناشران 
دیگــر پیشــنهاد داده بودیــم بــه فراخــور فعالیت های 
ناشران در سال ۹۸ و تعداد کتاب هایی که چاپ شده، 
مبلغــی بــه آن هــا اختصاص داده شــود و همچنین از 

ناشــران کتاب بخرند. این یک راه حلی بود که مطرح 
شــد امــا گویــا مورد قبــول واقع نشــد و تصمیم بر آن 
است که نمایشگاه را در فضای مجازی برگزار کنند.

نمایشگاه کتاب تهران در خاورمیانه #
بی نظیر بود

این مدیر باسابقه نشر ادامه داد: با این حال نمی دانم 
کــه آیــا این شــکل و شــیوه برگــزاری در فضــای مجازی 
بازخورد خوبی خواهد داشت یا خیر. اما آن نمایشگاه 
عظیمی که در خاورمیانه بی نظیر بوده نمایشگاه کتاب 
تهران اســت و فکر نمی کنم در فضای مجازی بازخورد 
10درصدی هم داشــته باشــد که باز هم در این صورت 

بایــد راضــی باشــیم. وی دربــاره حضــور در نمایشــگاه 
گفــت: امســال حتمــاً در نمایشــگاه مجــازی شــرکت 
می کنیــم و بــا توجــه بــه اینکــه جــزو ناشــران پرکتــاب 
هــم ســعیمان  پرتیــراژ هســتیم در همیــن شــرایط  و 
بــر آن اســت کــه آرام آرام بــه حرکتمــان ادامــه دهیــم.

آینده نمایشگاه کتاب در فضای مجازی#
این ناشــر پیشکسوت درباره آینده پیش روی صنعت 
نشــر و کتــاب و آمیختــه شــدن آن با فضــای مجازی و 
بهره گیــری از فرصت هــا و ظرفیت های آن گفت: بدون 
تردید باید این طور باشد. ما باید به آن سمت حرکت 
کنیم. برگزاری مجازی نمایشــگاه امســال و با توجه به 
شــرایط پیــش آمــده می توانــد زمینه و مقدمــه ای برای 
ورود بــه فضــای مجــازی و ادامــه دادن ایــن شــیوه در 
ســال های بعدی باشد.به گفته رئیس دانا، البته هنوز 
نمی دانیم پس از کرونا چه اتفاقاتی قرار است رخ بدهد 
و می توانیم همچنان تجمعاتی که پیش از این داشتیم 
را داشته باشیم یا خیر. نمایشگاه تهران طی این سال ها 
بسیار بازخورد خوبی داشته و صحبت از 7-6 میلیون 
بازدیدکننده در طول روزهای برپایی نمایشگاه است که 

به نظرم دیگر این اتفاق کمتر قابل تکرار است.

رئیس دانا در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از 
شیوه چاپ و ترجمه برخی کتاب های نام آشنا و هجوم 
آن ها به بازار گفت: به طور مثال ما کتابی تحت عنوان 
»شازده کوچولو« با ترجمه احمد شاملو چاپ کردیم که 
قیمتش 1۸ هزار تومان است و همین کتاب را یک ناشر 
دیگر با ترجمه رونویســی شــده و قالبی چاپ کرده و با 
قیمت ۴0 هزار تومان در سایت های فروش آنالین قرار داده 
که قیمت آن با تخفیف ۵0 درصدی لحاظ شده است. 

از دستفروشان کتاب نخرید#
وی تأکید کرد: خانواده ها در یک ماه ۳00 جلد کتاب ما 
را می خرند اما از آن کتاب ۳هزار جلد فروخته می شود 
زیرا فکر می کنند آن ۵0 درصد تخفیف داشته است اما 
غافل از اینکه همین کتابی را که ترجمه شاملو است؛ با 
تخفیف 20 درصدی 16 هزار تومان می توان خرید اما آن 
کتاب با ترجمه بد را 20 هزار تومان می خرند. کنار خیابان 
هــم همین طور اســت و هر روز شــاهد دستفروشــانی 
هستیم که کتاب هایی را در خیابان می فروشند که نه 
منبع مشــخصی دارند و نه ترجمه خوبی! مردم نباید 
ایــن کتاب هــا را بخرنــد و باید بدانند عنــوان ۵0 درصد 

تخفیف فقط برای فریب دادن آن هاست.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 
علمــی  هیئــت  اعضــای  احکامــی، 
پانزدهمیــن جشــنواره شــعر فجــر را 
صالحــی  کرد.ســیدعباس  منصــوب 
در احــکام جداگانــه ای مریــم جاللی، 
افشــین عــال، محمدکاظــم کاظمــی، 
قربان ولیئی، جعفر ابراهیمی)شاهد(، 
اخالقــی،  زکریــا  اکرامی فــر،  محمــود 

احمد نادمی و حمیدرضا شکارسری 
را بــه عنــوان اعضــای هیئــت علمــی 
پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر 
مریــم  کرد.پیش تــر،  منصــوب  فجــر 
جاللــی  راضــی  مصطفــی  و  جاللــی 
در احــکام جداگانــه ای از ســوی وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه عنوان 
دبیــران علمــی و اجرایــی ایــن دوره از 

جشــنواره شــعر فجر منصوب شــده 
بودند.

ســال  در  کــه  آثــاری  دوره  ایــن  در 
1۳۹۸ بــه زبــان فارســی و بــا مجــوز 
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
منتشــر شــده  باشــند در گروه هــای 
شــعر کالسیک، شــعر نو )قالب های 
محــاوره،  شــعر  ســپید(،  و  نیمایــی 

شعر کودک و نوجوان و درباره شعر 
مــورد  شــعر(  حــوزه  )پژوهش هــای 
می گیرند.برگزیــدگان  قــرار  ارزیابــی 
ایــن رویداد ادبی، زمســتان امســال 
در آیین پایانی معرفی خواهند شد و 
به برگزیدگان، عالوه بر جایزه نقدی، 
لوح یادبود و نشــان جشــنواره شعر 

فجر اهدا خواهد شد.

زاویه دید 

خبر

گفت وگو با کلر ژوبرت فرانسوی به انگیزه برگزاری پویش کتاب خوانی »مسابقه   کوفته پزی« بر اساس مجموعه داستانی از این نویسنده 

کتاب ها برای خوانده  شدن باید دست به دست بچرخند

طا قچه

علی اهلل سلیمی، نویسنده و منتقد  
annotation@qudsonline.ir

  موفقیت عکاس خردسال ایرانی
 در نمایشگاه آلمان

یــک اثــر عکاســی از »زهــرا 
عطاریانی« عکاس خردسال 
ایرانی با عنوان »لبخند« به 
عنوان تنها نماینده جمهوری 
ســطح  در  ایــران  اســالمی 
کــودکان زیــر 12  ســال مورد 

پذیرش گروه داوران مسابقه عکاسی در آلمان قرار گرفت و از میان 
1۴ هــزار و ۸۵۳ عکــس دریافتــی، از هزار و 10۳ عکاس کشــورهای 

جهان به نمایشگاه راه یافت .
زهــرا عطاریانــی، متولد دی ماه 1۳۹1 که در این مســابقه ســومین 
حضور جهانی خود را تجربه می کند پیش از این در دو مســابقه 
عکاســی دیگــر در آلمــان بــه عنوان تنهــا نماینده ایــران در بخش 

کودکان، موفقیت خود را رقم زده بود .
این رقابت بین المللی که از معتبرترین مسابقات در سطح اروپا و 
جهان است، توسط انجمن عکاسی آلمانDVF ، انجمن عکاسی 
اندونزی LFC، انجمن عکاسی آفریقای جنوبی SSA   و با نظارت 
انجمــن عکاســی آمریــکا PSA  و تحت امتیاز رســمی فدراســیون 

جهانی عکاسی FIAP برگزار می شود . 

مسابقه کتاب خوانی »کوفته پزی« از 20 آذر آغاز شده و تا 20 دی ماه ادامه خواهد داشت. عالقه مندان می توانند کتاب و پرسش های 
 www.behnashr.com مسابقه را از فروشگاه های کتاب انتشارات آستان قدس رضوی و سایر کتاب فروشی های سراسر کشور و سایت

تهیه یا برای تهیه کتاب عدد ۴ را به 100010001۵000 پیامک کنند.
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