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سرمربى مشهدى قهرمان ليگ برتر فوتسال در گفت و گو با قدس

حميد بى غم: «فرش آرا»
دنبال بازيكن سازى و قهرمانى  نيست

امروز در فينال رقابت هاى اوپن استراليا

چيليچ، تنها مانع «فـدرر»
1011براى فتح جام 

خط خبر 

بعد از 6 سال
برادر كشى به شيوه برادران 

يوسف پيامبر فاش شد
ايرنا: فرمانده انتظامى تويسركان گفت: 2 برادر در حالى كه برادر 12 ساله 
خود را به همراه خود براى چوپانى به صحرا برده بودند، برادر كوچك را با 

برنامه قبلى به قتل رساندند و راز اين قتل پس از 6 سال فاش شد.
سرهنگ محمد معصومى روز شنبه يادآورى كرد: پرونده يك فقره قتل پس 
از 6 سال مختومه و تكه استخوان هاى برادر از زير خاك به بيرون كشيده 
شد.وى با بيان اينكه دى ماه سال 90 پدرى با مراجعه به كالنترى خبر از 
مفقود شدن فرزند 12 ساله خود مى دهد، گفت: تالش هاى پليس پس از 
6 سال نتيجه داده و پس از مظنون شدن به برادر بزرگ فرد مفقود شده، 
وى را براى تحقيقات بيشتر به مقر پليس احضار مى كنند.فرمانده انتظامى 
شهرستان تويســركان اظهار كرد: اظهارات ضد و نقيض اين فرد به همراه 

تحقيقات فنى نتيجه داد و متهم، به قتل  برادر كوچك خود اعتراف كرد.
سرهنگ معصومى توضيح داد: ســه برادر براى چراى گوسفندان 6 سال 
پيش راهى صحرا مى شوند ولى طبق برنامه ريزى قبلى 2 برادر بزرگتر با 
استفاده از سالح شكارى برادر 12 ســاله خود را به قتل رسانده و وى را در 
همان محل دفن مى كنند.وى ادامه داد: با راهنمايى قاتل، محل دفن برادر 
كوچك شناسايى شده و اســتخوان هاى او براى انجام آزمايش هاى «دى.
ان.اى» و «آر.ان.اى» ضبط مى شود.فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان 
بيان كرد: برادر 33 ساله در اين عمليات دستگير و روانه زندان مى شود ولى 
ديگر برادر كه هم اينك 26 ســال دارد، متوارى است و تالش پليس براى 
دستگيرى وى ادامه دارد. ســرهنگ محمدى خاطر نشان كرد: پدر اين 
خانواده از ابتدا نيز راز مفقودى فرزند كوچك خود را مى دانست ولى بر روى 

آن سرپوش گذاشته و تحت عنوان مفقودى اقدام به تشكيل پرونده كرد. 

يك كشته و23زخمى درحادثه اتوبوس 
اساتيد دانشگاه  

خط قرمز:رئيس پليس راه اســتان 
همدان گفــت: براثر خــروج اتوبوس 
حامل اساتيد دانشــگاه هاى كشور از 
مســير اصلى در جاده ماليــر - اراك 
بامداد شنبه يك تن جان باخت و 24 
نفر مجروح شدند.سرهنگ رضا عزيزى 

اظهار كرد: جمعى از اساتيد دانشگاه هاى كشور براى حضور در سمينارى 
در نجف اشرف از قم سوار اتوبوس شده و قصد داشتند از مرز مهران راهى 

كشور عراق شوند.
وى اضافه كرد: خودروى حامل اســاتيد در جاده مالير - اراك از مســير 
اصلى خارج شد و همه سرنشينان اين وسيله نقليه كه شامل 19 مرد و پنج 
زن بودند، مجروح شــدند.وى ادامه داد: 6 تن از مجروحان در بيمارستان 
بسترى شدند كه يكى از اساتيد 52 ساله به علت فشار خون و حمله قلبى 
در بيمارستان جان خود را از دست داد.رئيس پليس راه استان همدان بيان 
كرد: بقيه مجروحان اين ســانحه جاده اى به صورت سرپايى مداوا شدند.
سرهنگ عزيزى گفت: طبق بررســى ها، راننده اين وسيله نقليه معتاد و 

آزمايش او مثبت بوده است.
وى با بيان اينكه كمك راننده نيز فاقد دفترچه رانندگى است، اضافه كرد: 
مدير فنى تعاونى كه مجوز تردد به يك خوردو مى دهد بايد مدارك هويتى 
راننده و كمك راننده از جمله گواهينامه و دفترچه رانندگى را بررسى كند 

و در صورت تاييد، اجازه جابه جايى مسافر را بدهد.
رئيس پليس راه استان همدان افزود: چهره اين راننده به وضوح معتاد بودن 
او را نمايان مى كند همچنين دفترچه كمك راننده پيشتر توسط پليس راه 

ايالم ضبط شده است بنابراين نبايد مجوز تردد به اين راننده داده مى شد.

رئيس پليس راه اســتان 
همدان گفــت: براثر خــروج اتوبوس 
حامل اساتيد دانشــگاه هاى كشور از 
مســير اصلى در جاده ماليــر - اراك 

نفر مجروح شدند.سرهنگ رضا عزيزى 

خط قرمز: ســارق حرفه اى كه به عنوان مأمور بانك و بيمه وارد 
خانه زنان تنها شده و از آن ها سرقت مى كرد، براى بار شانزدهم 
دستگير شد.20فروردين ماه و از طريق مركز فوريت هاى پليسى 
110، وقوع يك فقره سرقت به عنف منزل در خيابان حبيب اللهى 

به كالنترى 118 ستارخان اعالم شد.
با حضــور مأموران در محــل و انجام تحقيقات اوليه مشــخص 
شد مردى ميانســال پس از ورود به خانه  متعلق به يك خانم 65 

ساله و اطالع از محل نگهدارى 
اموال با ارزش ايــن خانم اقدام 
به ســرقت بيش از 80 ميليون 
تومان طــال و جواهرات و وجوه 
نقد داخل منــزل وى كرده و از 

محل متوارى شده است.
با تشــكيل پرونده مقدماتى با 
موضوع «سرقت به عنف منزل»  
و به دســتور بازپرس شــعبه 
چهاردهم دادســراى ناحيه 2 
تهران، پرونده در اختيار پايگاه 
دوم پليس آگاهى تهران بزرگ 
قــرار گرفت.مالباختــه پس از 

حضور در پايگاه دوم پليس آگاهــى در اظهاراتش به كارآگاهان 
گفت: ساعت 15 داخل خانه نشســته بودم كه زنگ خانه به صدا 
در آمد؛ فردى خودش را مأمور بانك معرفى كرد و مدعى شد كه 
من در قرعه كشــى بانك برنده چند ميليون تومان پول شدم؛ به 
اين بهانه اين شخص كه لباس سفيد به تن داشت وارد خانه شد و 
پس از لحظاتى از من درخواست مدارك شناسايى كرد تا به قول 
خودش امور ادارى براى تحويل پول قرعه كشى را انجام دهـــد. 
براى آوردن مدارك شناســايى به سراغ كمدديوارى داخل يكى 
از اتاق ها رفته بودم؛ ناگهان احســاس كردم شخصى پشت سرم 
ايستاده! كه به محض برگشــتن با اين شخص روبرو شدم؛ قصد 
اعتراض به حضور اين شخص در داخل اتاق را داشتم كه ناگهان به 
سمت من حمله ور شد و در حاليكه قدرت مقابله با او را نداشتم، 
تمامى طال و جواهرات و پول هايم را از داخل كمد ديوارى سرقت 

كرد و از محل متوارى شد.
كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهى تهران بزرگ با توجه به شيوه و 
شگرد سرقت به بررسى وقوع سرقت هاى مشابه پرداخته و اطالع 
پيدا كردند كه سرقت هاى مشابه ديگرى در ديگر مناطق تهران 

دقيقا به همين شيوه و شگرد رخ داده است.
بررسى اظهارات مالباختگان نشــان داد كه فردى با مشخصات 
يكسان و تحت عناوين «مأمور اداره بيمه» يا «كارمند بانك» و به 

بهانه هاى مختلف «پرداخت حقوق مســتمرى» و يا «برنده شدن 
افراد در قرعه كشى بانك» به در منازلى كه در تمامى آن ها افراد 
سالخورده (عمدتاً پيرزن) زندگى مى كنند، مراجعه كرده؛ پس از 
ورود به منازل افراد، در صورت امكان به شــيوه «كش روى» و در 
صورت اطالع مالباختگان از هويت واقعى اش به شيوه «زورگيرى» 
اقدام به سرقت وجوه نقد، طال و جواهرات كرده و با يك دستگاه 

موتورسيكلت از محل متوارى شده است.
كارآگاهان پايگاه دوم آگاهى با 
بهره گيرى از اظهارات شــكات 
و مالباختــگان در خصــوص 
مشخصات ظاهرى سارق، شيوه 
و شگرد سرقت و بهره گيرى از 
سوابق مجرمين سابقه دار موفق 
به شناســايى يكى از مجرمين 
ســابقه دار و حرفــه اى به نام 

فريدون 50 ساله شدند.
بررسى ســوابق «فريدون. ن» 
حكايــت از آن داشــت كه اين 
شخص از مجرمان سابقه دار و 
حرفه اى با 15 سابقه دستگيرى 
و زندان اســت كه در اين 15 فقره بار ها به اتهــام ارتكاب جرايم 
مختلف كالهبردارى، قاپ زنى و سرقت منزل از سوى پايگاه هاى 
مختلف آگاهى دستگير و روانه زندان شده و در بسيارى از پرونده 
سرقت هاى خود نيز به همين شيوه و تحت عناوين «مأمور اداره 
بيمه» و يا «كارمند بانك» اقدام به سرقت از افراد سالخورده كرده 
است. همزمان با ادامه تحقيقات براى دستگيرى فريدون از سوى 
كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهى، پرونده هاى مشابه ديگرى 
اينبار در شعبه 5 بازپرسى دادســراى ناحيه 3 تهران تشكيل و 
پرونده جهت رسيدگى در اختيار پايگاه سوم پليس آگاهى قرار 
گرفت كه در پرونده هاى اخير مجدداً فريدون مورد شناسايى قرار 
گرفت. با توجه به افزايش تعداد شــكات و مالباختگان، سرانجام 
فريدون در ســاعت 22 در خيابان پيروزى دستگير و در اختيار 

پايگاه سوم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
با دستگيرى فريدون و اعتراف صريح وى به ده ها فقره سرقت به 
شيوه فوق، محل نگهدارى قسمتى از وجوه و طالجات مسروقه در 
داخل يك دستگاه خودرو 206 پارك شده در داخل يك پاركينگ 
عمومى شناسايى، خودرو 206 مذكور به پايگاه سوم پليس آگاهى 
تهران بزرگ منتقل و در بازرســى از محل پيش بينى شده براى 
نگهدارى وجوه و طالجات مسروقه در داخل خودرو 206، نزديك 

به يك ميليارد تومان پول و طالجات كشف شد.

خط قرمز- ليال طاهرى: معاون مبارزه بــا جرايم جنايى 
پليس آگاهى تهران بزرگ از دستگيرى مردى خبر داد كه در 
جريان يك نزاع در ســوپر ماركت يكى از بچه محل هايش را 

به قتل رسانده بود.
ســاعت 24 روز پنجشــنبه گذشــته رانندگان خودروهاى 
عبورى در خيابان آزادى، نرســيده به ميدان آزادى به توقف 
يك دســتگاه خودرو پژو 207 مشــكى در وســط خيابان 

اعتراض كــرده و در ادامه با 
مراجعه تعدادى از رانندگان 
به خودرو 207 براى بررسى 
علت توقف خودروى مذكور، 
با راننده خــون آلودى مواجه 
شدند كه گويا لباس هايش در 
يك نزاع و درگيرى پاره شده 
است كه بالفاصله موضوع به 
پليس 110 و اورژانس اعالم 
شد و مأموران كالنترى 118 
ســتارخان و تيم اورژانس در 
محل حاضر و نسبت به انتقال 

راننده خودرو پژو 207 به بيمارستان اقدام كردند. 
همزمان با انتقال راننده پژو 207 به بيمارســتان به مأموران 
اعالم شد كه اين فرد بر اثر شدت جراحات و خونريزى شديد 
فوت كرده اســت كه بالفاصله موضوع به بازپرس ويژه قتل و 
اداره دهم پليس آگاهى اعالم شد و پرونده مقدماتى با موضوع 
قتل عمـد تشكيل و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى 
ناحيه 27 تهران، پرونده براى رسيدگى دراختيار اداره دهم 

ويژه قتل پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
كارآگاهــان اداره دهم پليــس آگاهى تهران بــزرگ پس از 
شناسايى هويت مقتول به نام «امير. خ» 30 ساله، با توجه به 
شــواهد موجود از درگيرى منجر به قتل و در بررسى سوابق 
پليس 110 اطالع پيدا كردند كه دقايقى پيش از فوت مقتول 
در پشــت فرمان خودرو 207، وقوع يك فقــره درگيرى در 
خيابان حبيب اللهى به پليس 110 اعالم شده است. بالفاصله 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى تهران بزرگ با مراجعه به 
محل درگيرى در يك سوپرماركت در خيابان حبيب اللهى، در 
تحقيقات از صاحب سوپرماركت اطالع پيدا كردند كه درگيرى 
خونينى ميان دو جوان در داخل سوپرماركت آغاز و در حاليكه 

هر دو نفر به شدت دچار خونريزى شده بودند از مغازه خارج 
و يك نفرشان با خودرو پژو 405 و نفر ديگر با خودرو پژو 207 

محل را ترك كردند.
با بررســى تصوير بدســت آمده از دوربين هاى مداربســته 
ســوپرماركت، كارآگاهان اداره دهم پليــس آگاهى اقدام به 
شناســايى خودرو پژو 405 و در ادامه مالك خــودرو به نام 
شهرام 30 ساله كردند. همچنين در مراجعه به محل سكونت 
شهرام در خيابان حبيب اللهى 
اطالع پيدا كردنــد كه وى به 
بيمارستان منتقل شده است.

با حضور كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهى در بيمارستان و 
پس از انجام اقدامات درمانى 
بــر روى شــهرام، طبق نظر 
تيم درمانى مشخص شد كه 
شهرام از ناحيه سر، پهلو، ران 
پا و دســتان دچار جراحات 
شديدى ناشى از اصابت جسم 
تيز شــده به گونه اى كه بر اثر 
شــدت ضربات وارده، يكى از انگشتان دستش نيز قطع شده 

است.
شهرام در همان تحقيقات اوليه به درگيرى با مقتول اعتراف 
كرد و گفت: من و امير بچه محل هستيم و از چندى پيش با 
يكديگر اختالف پيدا كرده بوديم و چندين بار براى يكديگر 
پيغام و خط و نشان كشــيده بوديم و همين موضوع انگيزه 

درگيرى من و امير شد.
شهرام در خصوص درگيرى منجر به قتل امير به كارآگاهان 
گفت: در ســوپر ماركت بودم؛ ناگهان امير بــا يك قمه وارد 
سوپرماركت شد و بدون هيچ صحبتى چندين ضربه به سمت 
من پرتاب كرد كه باعث جراحت و خونريزى شديد من شد؛ در 
همين زمان امير قصد خارج شدن از مغازه را داشت كه ناگهان 
قمه از دستش خارج شــد و روى زمين افتاد، خودم را به قمه 
امير رسانده و در همان وضعيت خودم من نيز چندين ضربه به 
سمت وى پرتاب كردم. امير خودش را به ماشينش كه يك پژو 
207 مشكى بود رساند و من نيز به كمك تعدادى از دوستانم 
خودم را با ماشين پژو 405 به بيمارستان رسانده و تحت عمل 

قرار گرفتم و پس از آن خبرى از امير ندارم.

پايان قمه كشى بچه محل ها در سوپر ماركت با قتل دزد پررو براى شانزدهمين بار دستگير شد
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سرمربى مشهدى قهرمان ليگ برتر فوتسال در گفت و گو با قدس

11دنبال بازيكن سازى و قهرمانى  نيست

ساله و اطالع از محل نگهدارى 
اموال با ارزش ايــن خانم اقدام 
 ميليون 
تومان طــال و جواهرات و وجوه 
نقد داخل منــزل وى كرده و از 

با تشــكيل پرونده مقدماتى با 
موضوع «سرقت به عنف منزل»  
و به دســتور بازپرس شــعبه 

تهران، پرونده در اختيار پايگاه 
دوم پليس آگاهى تهران بزرگ 

اعتراض كــرده و در ادامه با 
مراجعه تعدادى از رانندگان 
 براى بررسى 
علت توقف خودروى مذكور، 
با راننده خــون آلودى مواجه 
شدند كه گويا لباس هايش در 
يك نزاع و درگيرى پاره شده 
است كه بالفاصله موضوع به 
 و اورژانس اعالم 

ســتارخان و تيم اورژانس در 

سقوط مرگبار كارمند زن پس از حالليت خواهى
فارس: رئيس كالنترى 147 گلبرگ گفت: زن جوان 28 ساله پس از قطع دوربين هاى مداربسته اقدام به پرت كردن خود از طبقه 
چهارم ساختمانى كرد.صبح شنبه وقوع يك حادثه مرگبار در شــرق تهران محدوده خيابان گلبرگ به مأموران مركز فوريتهاى 
پليسى 110 تهران اعالم شد.  رئيس كالنترى 147 گلبرگ در خصوص اين حادثه گفت: با حضور مأموران اين كالنترى در محل 
اعالم شده مشخص شد يك خانم جوان از باالى يك ساختمان به پايين سقوط و متعاقب آن فوت كرده است.وى ادامه داد: بررسى ها 
نشان داد اين زن جوان كه دچار مشكل اعصاب و روان بود در اقدامى عجيب خود را از طبقه چهارم ساختمان در محدوده گلبرگ 

به پايين پرتاب كرد و فوت شده است.
سرهنگ سعيد اعلى قلى پور در ادامه گفت: اين خانم 28 ساله درهاى شركت را پيش از اين اقدام خود به روى همكارانش قفل كرده 
بود.اين مقام انتظامى در ادامه افزود: متوفى كه از كارمندان شركت بود وقتى وارد آپارتمان مى شود كه پيش از او كسى در آنجا 
حضور نداشت. اين خانم 28 ساله پس از قطع كردن تمامى دوربين هاى مداربسته درب شركت را به روى همكاران قفل مى كند و 

در حاليكه همكارانش سعى مى كردند او را نجات دهند خودش را از پنجره ساختمان به بيرون پرتاب مى كند.
سرهنگ اعلى قلى پور در انتها گفت: اين خانم جوان كه بچه اى هم نداشت پيش از هر اقدامى به همكارانش پيام داده بود و از آن ها 

حالليت طلبيده بود.

دستگيرى عامالن كالهبردارى 10 ميليارد ريالي در مشهد 
خط قرمز: فرمانده انتظامى خراســان رضوى از دســتگيرى عامالن كالهبردارى 
10ميليارد ريالي از طريق جعل اســناد ملكى در شهر مشــهد خبر داد. سردار قادر 
كريمى گفت: با دريافت گزارشى مبنى بر جعل اعتبارنامه يكى از شركت هاى تعاوني 
مسكن و فروش زمين در قطعات مختلف، موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس 

آگاهى قرار گرفت.
وى افزود: كارآگاهان مجرب پليس آگاهى با تحقيقات ميداني موفق به شناســايى 
خريدار و مشاور امالكى شدند كه متهمان در آنجا 2 قطعه زمين قولنامه كرده بودند 
و آن ها را با هماهنگي مقام قضائي به پليس آگاهي احضار كردند. در بررسى اظهارات 

خريدار ملك مشخص شد كه اين فرد چند روز پيش 2 قطعه زمين را از 3 نفر با اعتبارنامه هايي از شركت تعاوني تأمين مسكن يكى 
از نهادهاى دولتى به مبلغ 10ميليارد ريال قولنامه و 5 ميليارد ريال نقد خريدكرده و هيچگونه اطالعي از جعلي بودن اعتبارنامه ها 
نداشته است. سردار كريمى تصريح كرد: كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهي با استفاده از اطالعات به دست 

آمده و مستندات موجود، 3 متهم اين پرونده را شناسايى و طى عمليات هاى مجزا دستگير كردند. 

 فرمانده انتظامى خراســان رضوى از دســتگيرى عامالن كالهبردارى 
ميليارد ريالي از طريق جعل اســناد ملكى در شهر مشــهد خبر داد. سردار قادر 
كريمى گفت: با دريافت گزارشى مبنى بر جعل اعتبارنامه يكى از شركت هاى تعاوني 
مسكن و فروش زمين در قطعات مختلف، موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس 

وى افزود: كارآگاهان مجرب پليس آگاهى با تحقيقات ميداني موفق به شناســايى 
 قطعه زمين قولنامه كرده بودند 
و آن ها را با هماهنگي مقام قضائي به پليس آگاهي احضار كردند. در بررسى اظهارات 

با وجود وعده حل مشكل از سوى تاج

10 ايران  همچنان در كشور ثالث



15بازى در حسرت تركيب اصلى

 خسروحيدرى به خط پايان رسيد

 فوتبال  حميد رضا عرب   سيرنزولى خسروحيدرى در 
استقالل كامال مشهود است و با توجه به اينكه كارلوس كى 
روش  مى خواهد از وريا غفورى در جام جهانى استفاده كند، 
ديگر بعيد است كه شماره 2آبى ها جايى ميان تركيب اصلى 
استقالل داشته باشد. آمار بازى هاى حيدرى در فصل هفدهم 
كامال گوياى سقوط جايگاهش دراستقالل است. شايد باورش 
سخت باشــد براى آن ها كه حيدرى را با سسك فابرگاس 
مقايســه مى كردند اما هميــن آقاى فابــرگاس در8 بازى 
اخيرتيمش حتى يك بارهم در تركيــب اصلى قرار نگرفته 
اســت و ظاهرا وينفرد شــفر نيز ديگر برنامه هاى تاكتيكى 

تيمش را روى اين بازيكن استوار نمى كند.

*تغييرات تاكتيكى
 از سويى تغييرات تاكتيكى از زمان حضور شفر روى نيمكت 
استقالل وضعيت فنى را به نقطه اى رسانده كه حيدرى عمال 
جايگاهى دراين روش بازى ندارد  و شفر ترجيح مى دهد با 
روش چهار، چهار، دويى به ميدان برود كه 2هافبكش صرفا 

كارهاى دفاعى را انجام مى دهند و دو هافبك ديگر پشــت 
مهاجم قرار مى گيرند. در واقع شــفر نمــى خواهد يكى از 
پست هاى خط ميانى را به بازيكنى بســپارد كه قرار است 

وظايفش را همان مدافع راست انجام دهد. 
حتى شفر در يكى ازنشست هاى فنى صراحتا گفته وقتى وريا 
غفورى را داريم ديگر نيازى نيست بازيكنى با همين سبك 
و سياق بازى را در پست هافبك بازى بدهيم وخودمان را از 
داشتن بازيكنى با خصوصيات طراحى بيشتر محروم كنيم. در 
بازى هاى اخير همواره جبارف، اسماعيلى و شجاعيان جلوتر 
از ابراهيمى و باقرى بازى كرده اند و شفر تركيب استقالل را 
طورى طراحى كرده كه هرگــز جايى براى ورود حيدرى به 

تركيب اصلى باقى نمانده است.

*شانس كم خسرو 
 با توجه به اينكه سيستم مورد نظر شــفرجواب داده و از 
ســويى آرام آرام به جام جهانى نزديك مى شــويم بعيد 
اســت كه ديگرحيــدرى را درتركيب اصلــى ببينم. مگر 

آنكه بازيكنــى مصدوم يا محروم شــود و آنــگاه تركيب 
اصلى اســتقالل با تغييراتى مواجه گردد و شانس بازى به 

حيدرى برسد. 
البته شرايطى كه امروز حيدرى با آن روبه رو است از ابتداى 
فصل نيز وجود داشــت و در زمان مربيگرى منصوريان هم 
مى ديديم كه بازى هاى زيادى به اين بازيكن نمى رســيد. 
حيدرى به طور كلى ازابتداى فصل و با احتساب بازى هايى 
كه استقالل در جام حذفى انجام داده 8بار در تركيب اصلى 
قرار گرفتــه كه در دو بــازى هم تعويض و  15بــازى را در 
حسرت حضور در تركيب اصلى ســيركرده است. گرچه از 
اين 15بازى 4 بازى فرصت حضور به عنوان بازيكن جانشين 
به شماره 2آبى ها رســيده اما  11بازى نيز حتى يك دقيقه 
براى استقالل بازى نكرده كه اين نشان مى دهد كه حيدرى 
به روزهاى پايانى دوران بازيگرى خود نزديك مى شود. حال 
اينكه چرا باشگاه استقالل اصراردارد هرفصل به اين بازيكن 
دســتمزدهاى ميلياردى بدهد خود نيز معمايى اســت كه 

پاسخش را بايد يارگيران استقالل بدهند.

با وجود وعده حل مشكل از سوى تاج
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ورزش: در شرايطى كه ايرانى ها اميدوار بودند همانند قطر در كشور 
خود از امتياز ميزبانى سود ببرند اين اتفاق رخ نداد تا مشخص شود 
مديران ايرانى هيچ نفوذى در آسيا ندارند! در جلسه  كميته اجرايى 
كنفدراسيون فوتبال آســيا بعد از اعتراض باشــگاه هاى عربستانى 
و اماراتى به تصميم كنفدراســيون فوتبال آســيا مبنى بر برگزارى 
بازى هاى رفت و برگشت بين نمايندگان اين دو كشور با نمايندگان 
كشــور قطر، كميته اجرايى AFC به صورت رسمى تقاضاى طرف 

عربستانى و اماراتى را رد كرد.
14 راى به نفع كشور قطر و 3 راى به نفع كشورهاى عربستان و امارات 
در كنار يك راى ممتنع نتيجه بررسى و نظرخواهى كميته اجرايى 
AFC درباره ميزبانى كشور قطر از نمايندگان اين دو كشور بوده است 
و به همين خاطر تيم هاى عربستانى و اماراتى امسال موظف هستند 
براى برگزارى بازى هايشــان در ليگ قهرمانان آســيا به كشور قطر 
سفر كنند. پيش از اين مسئوالن فوتبال عربستان بارها تهديد كرده 
بودند كه چنانچه كنفدراسيون فوتبال عربستان نظر آنها براى بازى با 
نمايندگان قطر در كشور ثالث را نپذيرد از AFC خارج خواهند شد.

در اين بررسى شرايط كشــور ايران مورد لحاظ قرار نگرفته است و 
در صورتجلسه كميته اجرايى كنفدراســيون فوتبال آسيا اشاره اى 
به ميزبانى تيم هاى ايرانى از تيم هاى عربســتانى نشده است. بر اين 
اساس ديدارهاى نمانيدگان ايران با عربستان هم چنان بايد در كشور 

ثالث برگزار شود.
طعنه آميز اين بود كه چند ماه قبل تاج و كفاشــيان از لغو اين قانون 
براى ايران هم گفت و از آن به عنوان دستاوردى بزرگ ياد كرد. اما حاال 
مشخص شده كه نفوذ ايران به عنوان تيم اول آسيا در رنكينگ فيفا 

كمتر از آن چيزى است كه فدراسيون نشين ها ادعاى آن را دارند.

هفته بيست و يكم ليگ دسته اول 
دربى مازندران تحت تأثير سرمربيان 

جديد
ورزش: ديدارهاى هفته بيســت و يكم ليگ برتر عصر امروز برگزار 
مى شود. در حساس ترين مسابقه دو تيم خونه به خونه بابل و نساجى 
قائمشــهر در شــهر بابل به مصاف يكديگر مى روند. دربى فوتبال 
مازندران حساسيت هاى زيادى براى هواداران دو تيم دارد. نساجى 
مازندران در حال حاضر با 36 امتياز در رده سوم جدول است و خونه 
به خونه 35 امتيازى در رده چهارم جدول قرار دارد. هر دو تيم خود 
را جزو  مدعيان صعود به ليگ برتر مى دانند. نساجى  داود مهابادى را 
جانشين مهدى پاشازاده كرده و پس از رفتن نكونام از خونه به خونه  
دراگان اسكوچيچ كروات هدايت اين تيم بابلى را بر عهده گرفته است. 
البته ديدارهاى اين  دو تيم در فصل گذشته آنقدر حاشيه داشت كه 
حتى مســئوالن خونه به خونه مى خواستند براى هميشه از فوتبال 
كنار بروند!  نفت مسجدسليمان هم كه با اختالف 7 امتيازى نسبت 
به تيم بادران در صدر جدول قرار دارد به مصاف تيم فجرسپاســى 

شيراز خواهد رفت. 
برنامه هفته بيست و يكم ليگ يك:

يكشنبه - 8 بهمن 96 
شهردارى ماهشهر - مس رفسنجان

فجرسپاسى شيراز - نفت مسجدسليمان
ايرانجوان بوشهر - ماشين سازى تبريز

آلومينيوم اراك - بادران تهران  
خونه به خونه مازندران - نساجى  مازندران

گل گهر سيرجان - مس كرمان
راه آهن تهران - اكسين البرز  

شهردارى تبريز -  آينده سازان برق جديد شيراز
ملوان بندرانزلى - صباى قم

ابراهيم زاده سرمربى سپاهان شد
ورزش: جلسه مديران كارخانه و باشگاه سپاهان براى انتخاب نهايى 
سرمربى تيم فوتبال اين باشگاه برگزار و در نهايت منصور ابراهيم زاده 
به عنوان سرمربى جديد انتخاب و جانشين كرانچار شد. همچنين بنا 
شده كريم قنبرى همچنان در كنار اين تيم بماند. ابراهيم زاده پيش 
از اين سابقه دستيارى در ســپاهان و سرمربى گرى در تيم هاى ملى 
ايران، ذوب آهن، پيكان، راه آهن و نفت تهــران را در كارنامه دارد. با 
اعالم سرپرست باشگاه سپاهان ابراهيم زاده در حال حاضر در خارج از 
كشور به سر مى برد و قرار است سه شنبه با حضور در باشگاه قراردادش 

را تا پايان فصل جارى امضا كند.

ضد حمله

با مهاجم كامرونى مد نظر استقالل آشنا شويد
ورزش: مهاجم كامرونى مد نظر استقالل بيش تر دوران فوتبالى خود را در ليگ 
چين پشت سر گذاشته است. هرمان اكواال، مهاجم مد نظر استقالل متولد 1990 
است. او در كامرون به دنيا آمده و ابتدا در تيم اونيون دواال در كشور كامرون بازى 
كرده است. او در اين تيم تنها يك گل زده و فصل بعد راهى بوريرام تايلند شده ودر 

30 بازى، موفق به زدن سه گل شده است.
او در ادامه به باشگاه هاى چينى منتقل شده و در باشگاه كوينگ جائو 7 گل به ثمر 
رسانده و در ژينگ ژى تيانگ شن هم 10 گل زده است. با اين حال بهترين دوره او 

در گوئيژو هنگ فنگ بوده كه او 54 بازى 28 گل زده است. 
آخرين باشگاه او ژينگ ژيان تيانگ شن بوده كه در دسته اول ليگ چين قرار دارد 

و اين بازيكن در 24 بازى موفق به زدن 10 گل شده است.

پس از بازگشت به تركيب اصلى و گلزنى براى هيرنفين
قوچان نژاد: آماده زدن گل هاى زياد در نيم 

فصل دوم هستم
ورزش: بامداد ديروز در چارچوب هفته بيستم ليگ هلند موســوم به آردويژه، هيرنفين  
ميهمان اسپارتا روتردام بود كه با گلزنى قوچان نژاد كه بعد از مدت ها در تركيب ثابت قرار 
گرفته بود با نتيجه 2 بر يك به پيروزى رسيد. قوچان نژاد پس از بازگشت دوباره  به تركيب 
اصلى و درخشش بعد از بازى، در مصاحبه با سايت هواداران هيرنفين گفت: خيلى خوشحالم 
كه فرصتى پيش آمد تا مثل گذشته دوباره از ابتدا در تركيب اصلى قرار بگيرم. در نيم فصل 
اول آماده بودم ولى نمى توانستم از ابتدا در تركيب تيم باشم و اين نااميد كننده بود. مهاجم 
ايرانى در ادامه از آمادگى اش در تعطيالت زمســتانى اين طور گفــت: اكنون مى خواهيم 
گل هاى زيادى بزنيم و اين براى تيم مهم است. اين اتفاق در نيم فصل اول براى من نيفتاد. 
خوشبختانه پس از تعطيالت زمســتانى مى توانم اين مهم را به همراه همبازى هايم انجام 
دهم. تمرينات خوبى را در مدت تعطيالت داشتم و در اولين بازيم براى تيم خوب عمل كردم.
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ورزشـــى

ورزش:اســتقالل حتى فكرش را هــم نمى كرد كه با 
فروش يكى از بى اثرتريــن بازيكنانش در نيم فصل اول 
به تيم فوالد خوزستان، ســهميه آسيايى اش را به خطر 
بينــدازد. زمانى كه انتقال بيت ســعيد به فوالد صورت 
گرفت انتقــال يك بازيكن ضعيف در اســتقالل به تيم 
سوم جدول بود. حاال اما شرايط كامال فرق كرده است. 
بيت سعيد به ستاره تيمش و بهترين گلزن فوالد در اين 
فصل به همراه جانفزا و عاشــورى با زدن 4 گل تبديل 
شده اســت و فوالد هم با او رده دوم را از پارس جنوبى 
گرفت و جايگاهــش را محكم كرد. تيمى كه شــانزده 
هفته اســت نباختــه و از زمان حضور بيت ســعيد هم 

شرايط بسيار بهترى پيدا كرده است.
 در اين چند هفته گذشته از نيم فصل دوم اگر گل ها 
و پاس گل هاى بيت ســعيد را حذف كنيم 7 امتياز از 
فوالد كســر خواهد شــد كه اين تيم را به رده ششم 
جدول مى رساند. يعنى اســتقاللى كه در حال حاضر 
با يك بازى بيشتر 4 امتياز از فوالد كمتر دارد، بدون 
گل ها و پاس گل هــاى بيت ســعيد 3 امتياز باالتر از 

اين تيم بود.

بيت ســعيد در اولين بازى اش برابر پرسپوليس در دور 
برگشت كه به عنوان بازيكن ذخيره به زمين رفت، گل 
نزد اما بعــد از آن دو بار دروازه نفت تهــران را باز كرد، 
يك گل به گســترش فوالد زد و در بازى برابر سپاهان 
چهارمين گلش در اين فصل را براى فوالد خوزســتان 
به ثمر رســاند. پاس تك گل فوالد مقابل سياه جامگان 
هم توسط بيت ســعيد داده شــد. ضمن اين كه هنوز 
9هفته از ليگ باقى مانده اســت و ايــن فرصت زيادى 
براى بيت سعيد اســت تا آمارش را با پيراهن فوالد هم 
بهتر كرده و در جدول گلزنان خــودش را باالتر بياورد 
و به شــگفتى آفرينى فوالد هم كمك كنــد. تيمى كه 
پناهگاه خوبى براى ستاره هاى برگشت خورده استقالل 
و پرســپوليس اســت و هم آنها را به روزهاى خوبشان 
برمى گرداند و هم خودش از اين بازگشت سود مى برد. 
مثل ساسان انصارى فصل گذشته و بيت سعيد امسال.

از بيت ســعيد در استقالل با آن همه ســروصدا در زمان 
خريدش خوب و به جا استفاده نشد وگرنه همين بازيكن در 
استقالل خوزستان برگ برنده ويسى بود و يكى از عوامل 

اصلى قهرمانى محسوب مى شد.

تيغ تيز فوالد 
«بيت سعيد» بالى جان آبى ها

تلگرامى

    اسامى داوران ديدار صنعت نفت آبادان - استقالل تهران 
در مرحله نيمه نهايى مسابقات فوتبال جام حذفى باشگاه هاى 
كشــور اعالم و بر اين اســاس عليرضا فغانى به عنوان داور اين 

ديدار انتخاب شد. 
    سينا عشورى هافبك تيم فوتبال تراكتورسازى تبريز كه 
در ليست مازاد اين تيم قرار گرفته، مى گويد كه مسئوالن باشگاه 

او را به ساغالم معرفى نكردند.
    پيشكسوتان ورزشى نويس ايران در نامه اى به اينفانتينو، 
به حضور وى در عربســتان ســعودى كه همــواره يك طرف 

مناقشات فوتبالى قاره آسياست اعتراض كردند.
     فدراسيون فوتبال تونس رســما اعالم كرد كه ديدار تيم 
ملى كشــور با ايران در ورزشــگاه المپيك برداس شهر تونس 

(پايتخت اين كشور) برگزار مى شود.
    روزبه چشمى كه به دليل مصدوميت مچ پا بازى با پارس 
جم را از دست داده بود، از ديروز به تمرين استقالل برگشت و 

تمام آيتم هاى تمرينى را پشت سر گذاشت. 
    يك منبع آگاه از AFC خبر داد كه كميته اجرايى مسابقات 
كنفدراســيون فوتبال آســيا راى نهايى خود را به نفع قطر داد و 

عربستان و امارات بايد در دوحه مقابل نمايندگان قطر بازى كنند.
    باشــگاه الغرافه قطر هنوز پولى به حســاب باشگاه 
پرسپوليس واريز نكرده اســت. باشگاه الغرافه قطر بابت 
انتقال مهدى طارمى قرار اســت مبلغ 500 هزار دالر را 
به حساب باشگاه واريز كند كه البته هنوز اين اتفاق رخ 

نداده است.

 استاديوم عالى و حمايت معنوى
 و مالى 

بهانه اى براى پديده 
و مشكى پوشان باقى نماند

سينا حسينى : ساغالم ســرمربى سرشناس تركيه 
وقتى روى چمن ورزشــگاه مدرن امام رضا(ع) قدم 
زد خطاب به كاظم محمودى گفت:« فكر نمى كردم 
در ايران چنين ورزشــگاهى وجود داشته باشد، اين 
ورزشــگاه در نوع خود منحصر به فرد است » او حتى 
در نشســت خبرى بعد از بازى خطاب به خبرنگاران 
گفت:«اين ورزشگاه از كيفيت بااليى برخوردار است، 

انتظار ديدن چنين ورزشگاهى را در ايران نداشتم.»
با حل مشــكل برگزارى بازى هاى نمايندگان شهر 
مشهد در ورزشگاه مدرن امام رضا(ع) حاال اين پرسش 
براى هواداران فوتبال مشــهد به وجود آمده است كه 
آيا دو نماينده فوتبال مشهد در ليگ برتر ، توانمندى 
بهره بردارى از اين فضا را دارند؟ مشكى پوشان مشهدى 
و سرخپوشان پديده با وجود انجام چهار بازى در اين 
ورزشگاه هنوز نتوانســته اند طعم شيرين پيروزى در 
ورزشــگاه امام رضا (ع) را تجربه كنند. شايد تا ديروز 
يكى از عمده مشــكالت اين دو تيم چمن فرسوده و 
مستهلك ورزشگاه ثامن بود اما حاال كه زمينه برگزارى 
بازى هاى ليگ برتر در اين استاديوم مدرن فراهم شده 

ديگر بهانه اى براى كادر فنى دو تيم وجود ندارد .
اعتراف ساغالم به كيفيت مطلوب چمن ورزشگاه امام 
رضا (ع) راه توجيه را براى مربيان دو تيم مشــهدى 
مسدود كرده است. از طرفى حضور پرشمار هواداران 
مشــهدى در اين ورزشــگاه نيز بهانه عــدم حمايت 
هواداران مشــهدى از تيم هاى شهر را از اعضاى كادر 
فنى ســلب كرده اســت تا آنها ديگر از اين بابت هم 
مشكلى نداشته باشند.حضور مســئوالن شهردارى 
مشهد و اعالم حمايت آنها از نمايندگان مشهد در ليگ 
برتر فوتبال دغدغه هاى مالى را تاحدودى حل كرده تا 

مشكل نبود اسكناس هم ديگر احساس نشود.
با در نظر گرفتن شــرايط موجود، مى توان به جرئت 
گفت كه حاال همه چيز براى مشهدى هاى ليگ برتر 
مهياست تا آنها با اطمينان خاطر بيشترى در خانه به 
مصاف رقبا بروند. بدون ترديد تداوم ناكامى از سوى 
دو تيم مشهدى براى هواداران قانع كننده نخواهد بود 
چون حاال همه چيز براى موفقيت فراهم شده است و 

تنها ضعف فنى مى تواند مانع از خلق موفقيت شود .

اســتقالل حتى فكرش را هــم نمى كرد كه با 
فروش يكى از بى اثرتريــن بازيكنانش در نيم فصل اول 
به تيم فوالد خوزستان، ســهميه آسيايى اش را به خطر 
بينــدازد. زمانى كه انتقال بيت ســعيد به فوالد صورت 
گرفت انتقــال يك بازيكن ضعيف در اســتقالل به تيم 
سوم جدول بود. حاال اما شرايط كامال فرق كرده است. 
بيت سعيد به ستاره تيمش و بهترين گلزن فوالد در اين 
 گل تبديل 
شده اســت و فوالد هم با او رده دوم را از پارس جنوبى 
گرفت و جايگاهــش را محكم كرد. تيمى كه شــانزده 
هفته اســت نباختــه و از زمان حضور بيت ســعيد هم 

 در اين چند هفته گذشته از نيم فصل دوم اگر گل ها 
 امتياز از 
فوالد كســر خواهد شــد كه اين تيم را به رده ششم 
جدول مى رساند. يعنى اســتقاللى كه در حال حاضر 
 امتياز از فوالد كمتر دارد، بدون 
 امتياز باالتر از 

بيت ســعيد در اولين بازى اش برابر پرسپوليس در دور 
برگشت كه به عنوان بازيكن ذخيره به زمين رفت، گل 
نزد اما بعــد از آن دو بار دروازه نفت تهــران را باز كرد، 
يك گل به گســترش فوالد زد و در بازى برابر سپاهان 
چهارمين گلش در اين فصل را براى فوالد خوزســتان 
به ثمر رســاند. پاس تك گل فوالد مقابل سياه جامگان 
هم توسط بيت ســعيد داده شــد. ضمن اين كه هنوز 

براى بيت سعيد اســت تا آمارش را با پيراهن فوالد هم 
بهتر كرده و در جدول گلزنان خــودش را باالتر بياورد 
و به شــگفتى آفرينى فوالد هم كمك كنــد. تيمى كه 
پناهگاه خوبى براى ستاره هاى برگشت خورده استقالل 
و پرســپوليس اســت و هم آنها را به روزهاى خوبشان 
برمى گرداند و هم خودش از اين بازگشت سود مى برد. 
مثل ساسان انصارى فصل گذشته و بيت سعيد امسال.

از بيت ســعيد در استقالل با آن همه ســروصدا در زمان 
خريدش خوب و به جا استفاده نشد وگرنه همين بازيكن در 
استقالل خوزستان برگ برنده ويسى بود و يكى از عوامل 

اصلى قهرمانى محسوب مى شد.

«بيت سعيد» بالى جان آبى ها



سرمربى مشهدى قهرمان ليگ برتر فوتسال در گفت و گو با قدس

حميد بى غم: «فرش آرا»  دنبال بازيكن سازى و قهرمانى  نيست
 فوتسال  محمد حســن پنجه بند -حميد رضا 
خداشناس   اواخر ســال 95 بود كه با كنــاره گيرى على 
افضل از سرمربيگرى مس ســونگون دستيار چندين ساله 
وى يعنى حميد بى غم سكان هدايت اين تيم تبريزى را به 
دست گرفت و در دومين تجربه سرمربيگريش موفق به فتح 
ليگ برتر همراه مس ســونگون شد. حميد بى غم سرمربى 
مشــهدى مس كه دبير آموزش و پرورش ناحيه يك مشهد 
نيز مى باشد در حالى كه سررشته اى در فوتسال نداشت و 
بيشتر مربى فوتبال بود مربيگريش را از باشگاه علم وادب و به 
عنوان دستيار حسين شمس شروع كرد و در طول 10 سال 
حضور در ليگ برتر به عنوان كمك مربى در گيتى پسند و 
مس سونگون با على افضل كارنامه درخشانى از خود به جاى 
گذاشته است. اولين تجربه سرمربيگرى وى با باشگاه فرش 
آراى مشهد بود. بى غم كه زياد اهل مصاحبه با رسانه هاى 
استان نيســت در گفت وگويى اختصاصى با قدس در مورد 

مسائل مختلفى صحبت كرد كه در ادامه مى خوانيد.
* در ابتــدا برايمان توضيح دهيد كــه پس از كنار 
كشــيدن على افضل از مس و رفتن به گيتى پسند 
چرا همراه ايشان شما هم به اصفهان نرفتيد و با وجود 
اينكه مى دانستيد سطح توقع هواداران مس باالست 

اين تيم را انتخاب كرديد؟ 
با توجه به اينكه تيم هاى گيتى پسند و تاسيسات بيشتر از 
ما هزينه كرده بودند و بازيكنان خوبى نيز جذب كرده بودند 
خوب مى دانســتم كه براى قهرمانى راه سختى را در پيش 
داريم بنابراين با توجه به مديريت خوبى كه در اين باشگاه 
حاكم است و از ســوى ديگر مشــورتى كه از پيشكسوتان 
ورزش اســتان چون آقاى زردكانلو و شــجيع كه هميشه 
لطفشان شامل حال من مى شود، گرفتم مس را براى ادامه 

راه انتخاب كردم.
*شايد با وجود گيتى پسند و تاسيسات و هزينه هايى 
كه اين دو تيم در جذب بازيكن كردند در ابتداى فصل 
كسى شانســى براى قهرمانى شما قايل نمى شد، از 

داليل موفقيت مس برايمان بگوييد .
در حقيقت ما تيمى يكدست و يكدل داشتيم كه بخوبى از 
سمت مديريت مس و مسئوالن ورزش تبريز حمايت مى شد 
و حتى نماينده مردم اين شــهر در مجلس چندين بازى ما 
را از نزديك مشاهده كرده اســت. از سوى ديگر بنده سعى 
كردم با استفاده از نيروى جوان  و انگيزه اى كه اين جوانان 

ناشناخته داشتند و تلفيق آن با تجربه چند بازيكن باسابقه، 
تيمى يكدست و يكدل راهى مسابقات كنم. همچنين براى 
اولين بار در ليگ امســال بنده و همكارانم از سيستم آناليز 
تصويرى بازى در بين دو نيمه استفاده كرديم كه اين موارد 

در موفقيت تيم بسيار موثر بود.
*صحبت از حمايت مســئوالن استان آذربايجان از 
ورزش كرديد، چرا در استان خراسان رضوى چنين 

چيزى مشاهده نمى شود؟
متاسفانه اين حقيقتى غير قابل انكار است. من در مشهد ، 

اصفهان و تبريز كار كرده ام.
استعدادهايى كه در فوتسال مشهد هســت به جرئت مى 
توان گفت كه در آنجا پيدا نمى شود و به دليل عدم حمايت 
از سوى دســت اندركاران ورزش اين استعدادها خيلى زود 
مى سوزند بدون اينكه ديده شوند. برعكس استان خراسان، 
حتى مسئوالن غير ورزشى اصفهان و آذربايجان در زمينه 
ورزش حمايت هــاى زيادى مى كنند. بــه عنوان مثال در 

جريان انتخاب مربى تراكتورسازى در جلسات هيئت فوتبال 
تبريز از بنده نيز نظر خواهى مى كردند و اين نشان از اهميتى 

است كه آن ها به تيم هاى شهرشان مى دهند.
در يك كالم تا مسئوالن ورزش استانمان از پشت ميز بلند 
نشوند و وارد گود نشوند وضعيت ساير رشته هاى ورزشى مان 

از همين كه هست بدتر مى شود.
*با توجه به سابقه مربيگرى شما در فرش آرا ، چرا اين 
تيم هيچ موقع به عنوان يك مدعى ظاهر نشده است؟

به نظر بنده مسئوالن فرش آرا تفكر قهرمانى ندارند.اگر دقت 
كنيد اين به صورت فصلى كار مى كند و از لحاظ كادر فنى 
نيز ثبات ندارد. اين تغييرات نه تنها به تيم كمك نمى كند 
بلكه موجب تغييرات در بازيكنان نيز مى شود؛ چراكه  مربيان 
ســليقه اى عمل مى كنند و همين ســاليق مختلف باعث 
مى شود تا بازيكنان بومى استان ديده نشوند. بنده معتقدم 
يا مسئوالن فرش آرا بايد دنبال قهرمانى باشند يا به دنبال 
بازيكن سازى كه در اين چند سال در هيچ كدام از اين موارد 

موفق نبوده اند. باز هم تاكيد مى كنم اگر قرار باشد نماينده 
مشهد در ليگ براى قهرمانى بجنگد نياز به حمايت از سوى 

مسئوالن استانى دارد.
* آيا اين حقيقت دارد كه شما از آقاى ناظم الشريعه 

مشورت مى گيريد؟
خير! به هيچ وجه چنين چيزى حقيقت ندارد و نمى دانم اين 
حرف ها از كجا زده  مى شود، فقط اين را بدانيد در طول سال 
گذشــته فقط 20 دقيقه و تلفنى آن هم به خاطر بازيكنانى 
كه در تيم ملى داشتم با آقاى ناظم الشريعه ارتباط داشته ام. 
واقعا نمى دانم چرا عده اى موفقيت ما را مى خواهند به هر 

نحوى زير سوال ببرند و كمرنگش كنند.
*با توجه به اينكه شما دبير آموزش و پرورش هستيد 
آيا آموزش و پرورش هم مى تواند نقشى در توسعه 

ورزش قهرمانى در استان داشته باشد؟
با توجه به بودجه كمكى كه در اختيــار آموزش و پرورش 
وجود دارد به نظر بنده بايد تيم هاى ورزشى استان در قبال 
در اختيار دادن امكاناتشان براى دانش آموزان، استعدادهاى 
آن ها را كشف كنند و بكارگيرى كنند. ولى متاسفانه همتى 

از سوى مسئوالن در اين باره ديده نمى شود.
* با توجه به اينكه قرارداد شما با مس به اتمام رسيده 
است و با توجه به در پيش بودن جام باشگاه هاى آسيا 

آيا در اين تيم مى مانيد؟
راستش اگر مديريت تيم تغيير نكند قطعا سال ديگر نيز با 
مس ادامه خواهم داد. چرا كه مديريت فعلى عملكرد خوبى 
داشــته و مى تواند در آينده بخصوص در جام باشگاه هاى 
آســيا به تيم  كمك كند از طرف ديگر براى حضور در جام 
باشگاه هاى آســيا و قهرمانى در اين مسابقات نياز به اضافه 
كردن دو سه بازيكن بين المللى و همچنين باال بردن سطح 
كادر فنى مان هستيم، كه اميدوارم در اين زمينه مسئوالن 

باشگاه كمك كنند.
*با توجه به اينكه كارنامه موفقى در مربيگرى داريد 
و جزو مربيان باسابقه ليگ هستيد آيا به تيم ملى هم 

فكر مى كنيد؟
فعال نه! دوست دارم تا مى توانم در زمينه باشگاهى بخصوص 
باشگاه هايى چون مس كه از لحاظ مديريت و امكانات تيمى 
خوبى اســت كار كنم. ولى اگر حقيقتش را خواسته باشيد 
شغل مربيگرى در ايران بســيار پر استرس و بيخود است و 
عشق به فوتسال اســت كه امثال بنده را در اين ورزش نگه 

داشته است. 

تربيت بدنى آستان قدس رضوى برگزار مى كند
گفتمان و هم انديشى اخالق و  مرام 

پهلوانى در ورزش كشور
ورزش: مديرعامل موسســه تربيت بدنى آســتان قدس رضوى از 
برگزارى نخستين گفتمان و هم انديشى مرام پهلوانى ورزش كشور به 

ميزبانى اين موسسه در پايان هفته جارى خبرداد.
به گزارش پايــگاه خبرى روابط عمومى تربيت بدنى آســتان قدس 
رضوى دكتر على اكبر هاشــمى جواهرى با بيان اينكه اين همايش 
12 و 13 بهمن ماه جارى در اين موسســه برگزار خواهد شد خاطر 
نشان كرد : بيش از 40 تن از اساتيد دانشگاه و  محققان صاحب انديشه 
در اين زمينه از سراسر كشور در همايش حضور خواهند داشت كه با 
هدف يافتن گفتمان مشترك در زمينه ترويج اخالق و منش پهلوانى 
در ورزش گرد هم مى آيند. وى با بيان اينكه اين همايش بر چهار محور   
پيشــينه و تاريخ ، خصلت هاى جوانمردى در ايران ، ظرفيت هاى 
كنونى جامعه ورزش ، بيان راهكارهاى عملياتى و تدوين چشم انداز 
و سرانجام جمع بندى و هدف گذارى براى آموزش و ترويج اخالق و 

فرهنگ پهلوانى با الگو (برند) رضوى استوار خواهد بود.
دكتر هاشمى جواهرى گفت : اين گفتمان در واقع نخستين گام هاى 
شكل گيرى عملى خرد جمعى و مرجعيت علمى آستان قدس رضوى 
در پيشبرد اهداف معنوى و فرهنگى در ورزش كشور خواهد بود. وى 
همچنين تصريح كرد : بر خالف تصــور ، برگزارى اين همايش تنها 
مختص به رشته اى خاص يا مربوط به ورزش زورخانه اى نخواهد بود 
و هدف آن تدوين الگويى براى رصد فعاليت هاى فرهنگى در ترويج 

منش اخالقى در تمام رشته هاى ورزشى خواهد بود.
وى با بيان اينكه اين همايش در راستاى تحقق بخشيدن به منويات 
توليت آستان قدس رضوى درباره ضرورت ايفاى نقش آستان قدس 
رضوى در مرجعيت علمى اين آستان متبرك در ترويج ارزش هاى 
اخالقى در ورزش كشور برگزار مى شود.  وى گفت : البته تمام فعاليت 
هاى اين نهاد در اين زمينه بدون دخالــت و موازى كارى و صرفا در 
راستاى هم افزايى و تعامل با دســتگاه هاى فعال در اين موضوع در 

كشور انجام خواهد شد. 

خبر

يكشنبه 8 بهمن هفته 20 ليگ برتر واليبال
 بانك سرمايه - شمس

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 8 بهمن جام حذفى انگليس
 چلسى - نيوكسل

 ساعت: 17:00 زنده از شبكه سه

يكشنبه 8 بهمن فوتبال ساحلى پرشين كاپ
 ايران - اوكراين

 ساعت: 18:15 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 8 بهمن جام حذفى انگليس
 كارديف - منچسترسيتى

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 8 بهمن هفته 21 الليگا اسپانيا
 بارسلونا - آالوس

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

 اسپانيا - الليگا
 بيلبائو 1 - 1 ايبار

اسپانيا - جام حذفى
 بارسلونا 2 - 0 اسپانيول

آلمان - بوندسليگا
 فرانكفورت 2 - 0 مونشن گالدباخ

فرانسه  
 ديژون 2 - 1 رن

هلند  
 هيرنفين 2 - 1 اسپارتا روتردام

جام حذفى انگليس  
 شفيلد ونزدى 3 - 1 ردينگ

 يئوويل تاون 0 - 4 منچستريونايتد

ميز نتايج

ورزش در سيما
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تكواندوى ايران قهرمان 
گرنداسلم چين شد

ورزش: تيم ملى تكواندو ايران در فينال نخســتين دوره مســابقات 
تيمى گرنداِسلم توانســت تيم چين را با نتيجه 76 بر 56 شكست دهد و بر 

سكوى قهرمانى بايستد.  نخستين دوره مسابقات «گرنداِسلم» تكواندو با حضور 
بهترين هاى تكواندو جهان در دو گروه زنان و مردان و در اوزان المپيكى به ميزبانى 
«ووشى» چين برگزار شد.   تيم ايران با كســب عنوان قهرمانى در مسابقات جام 
جهانى 2017 (تيمى قهرمانى جهان) موفق شد جواز حضور در اين رويداد را بدست 
آورد، همچنين روسيه كه عنوان نايب قهرمانى جام جهانى را بدست آورده بود، 

تيم چين به عنوان ميزبان مسابقات و كره جنوبى نيز به عنوان تيم پيشنهادى 
از طرف كميته فنى در اين رقابت ها حضور دارند.  

نمايندگان كشــورمان در فينال اين دوره از مســابقات رو در روى 
نماينده ميزبان قرار گرفتند و با غلبــه قاطعانه (76 بر 56) 

توانستند ســكوى قهرمانى را به تصاحب خويش 
در آورند.

اشكانى: 
ريزگردها كار چند 

كشتى گيرمان را به بيمارستان كشاند
ايسنا: ســرمربى تيم ملى كشــتى فرنگى با بيان اين كه پيش از آغاز 

مســابقات جام تختى چند ملى پوش به دليل آلودگى هوا و وجود ريزگرد 
در خوزستان در بيمارستان بسترى شــدند، گفت: اين موضوع بر عملكرد چند 

كشتى گير ما تأثير منفى داشت.  على اشــكانى گفت: اين مسابقات به نظرم يك 
مسابقات جهانى در قالب كوچك تر بود. تيم هاى  آذربايجان و تركيه با بهترين كشتى 
گيران خود آمده بودند. بلغارستان و كوبا نيز از قهرمانان المپيك در تركيبشان بهره 
مى بردند. تيم ما نيز با تركيبى كه بيشتر آن جوانان بودند، در اين رقابت ها حضور 
داشت. وى گفت: : چند كشتى گير ما مثل افشين بيابانگرد، محمد نوربخش، 

فرشاد بلفكه، نجفى و... پيش از مسابقات به دليل آلودگى و گرد و غبار هواى 
خوزستان متأسفانه دچار آنفلوانزا و در بيمارستان بسترى شدند و چهار 

پنج روز طول كشيد تا بهبود پيدا كردند. همين امر نيز تا حد 
زيادى باعث تحليل نيروى بدنى آن ها و عملكردشان 

در مسابقات شد.

امروز فينال ليگ برتر 
وزنه بردارى 

مهر: فينال ليگ برتر وزنه بردارى بزرگساالن باشگاه هاى كشور روزهاى 
8 و 9 بهمن ماه به ميزبانى تاالر وزنه بردارى مجموعه ورزشــى آزادى تهران 

(ســالن ايرانيان) برگزار مى شــود. هفته پنجم و فينال ليگ برتر وزنه بردارى 
بزرگساالن باشگاه هاى كشور باحضور 6 تيم  (بيمه رازى، مناطق نفت خيز جنوب، 
رعد پدافند، نيروى زمينى ارتش، عقاب نيروى هوايى، نور همدان ) طى دو روز (8 و 9 
بهمن ماه) به ميزبانى تاالر وزنه بردارى مجموعه ورزشى آزادى تهران (سالن ايرانيان) 

برگزار مى شود. پس از گذشت چهار هفته، رده بندى تيم ها به شرح زير است:
1- بيمه رازى: 2427 امتياز

2- مناطق نفت خيز جنوب خوزستان: 2367 امتياز
3- رعد پدافند: 2350 امتياز

4- نيروى زمينى ارتش: 2138 امتياز
5- عقاب نيروى هوايى: 1910 امتياز
6- نور همدان: 1276 امتياز
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دانيال صدقى: راجر فدرر با دراختيارداشتن ركورد 
تاريخى 30 بــار حضور در فينــال رقابت هاى 

گرنداسلم، امروز در ملبورن شانس بزرگى 
براى كسب بيستمين عنوان قهرمانى 

خود در اين رقابت ها خواهد داشت. 
تنيسور سوئيسى بعد از اينكه در 

ديدار نيمه نهايــى با اختالف 
زياد از چونگ كره اى پديده 

اين دوره از رقابت ها پيش 
بود، به دليــل كنارگى 
حريفش به دليل تاول 
شــديد در پــاى چپ 

راهى ديــدار فينال مقابل 
مارين چيليچ كروات شــد. 

اين بازى به نوعى تكرار فينال 
چند ماه پيش ويمبلدون خواهد 

بود كــه با برتــرى فدرر بــه پايان 

رســيده بود. ضمن 
اينكه حضــور نابغه 
سوئيســى تنيس در 
فينال ملبــورن، كارنامه 
ركوردهاى درخشــان او در 
دوران حضــورش در اين 
حرفــه را وزين تر كرد. 

ال  حــا
ر  ر فد

بــا 

كســب 
جام بيستم در 
رقابت هاى گرنداسلم 
قادر به ثبت چيزى اســت 
كه 12 مــاه قبل در همين 

زمان از نــگاه خيلى ها از جمله خــودش غيرممكن 
به نظرمى رســيد. او در ملبورن جــام هجدهم و در 
ويمبلدون جام نوزدهم را باالى ســر برد و امروز در 
استراليا به دنبال ششمين عنوان قهرمانى در اولين 
گرنداسلم سال و برابرى با ركورد جوكوويچ صربستانى 
خواهد بود. شانس تنيسور سوئيسى نسبت به چيليچ 
براى پيروزى در اين بازى به مراتب بيشتر خواهد بود 
و فدرر مى داند كه سى بار حضور در فينال گرنداسلم 

تا چه اندازه خاص و ويژه است.
درتاريخ رقابت هاى تنيس ســه زن موفق شــده اند 
بيش از 20 بار قهرمان رقابت هاى گرنداسلم شوند. 
مارگارت كورت 24، سرنا ويليامز 23 و اشتفى گراف 
22 جام قهرمانى گرنداسلم در كلكسيون افتخارات 
خود دارند.  او در 36 ســالگى درحالى به فينال اوپن 
اســتراليا راه يافته كه حتى يك ســت هــم دراين 
تورنمنت به حريفانش واگذار نكرده اســت. درست 

مثل كارى كه سال گذشته در ويمبلدون انجام داد. 

اولين انتصاب رئيس جديد فدراسيون
يك مشهدى در رأس تيم هاى ملى بسكتبال

على عبداحد: پس از اينكه آرميــن احمدى طباطبايى با كســب 23 رأى از 
مجموع 41 رأى در مجمع فدراسيون بســكتبال بر مسند رياست نشست، حرف 
و حديث هايى مبنى بر چگونگى انتخاب و انتصاب چهره هاى بسكتبالى در كادر 
جديد فدراسيون، چه آنهايى كه در فدراسيون هاى طوالنى مدت محمود مشحون 
بودند و بعد رفتند و چه آنهائى كه كًال نبودند مطرح و شايع شد . يكى از شنيده ها 
اين بود كه مخالفين مشحون اعتقاد دارند كه فدراسيون قبلى بايد بكلى منهدم 
شود و حتى فدراسيون قبلى را «ُمرداب» تعبير كردند و اينگونه القاء نمودند كه 
آرمين طباطبايى در اقدامى جدى مى خواهد از فدراســيون بسكتبال «مشحون 
زدايى كند!» اما آرمين طباطبايى در اولين تصميم و انتخاب به وعده خود عمل 
كرد و يك مشهدى خوشنام از اهالى بسكتبال بنام مسعود قاسمى كه در فدراسيون 
مشحون رئيس كميته مربيان بود را به سمت مدير تيم هاى ملى و سرپرست تيم 

ملى بزرگساالن منصوب كرد. 
مسعود قاسمى بعد از دوران بازيگرى به جرگه مربيان پيوست و مدارج سطح باالى 
مربيگرى را طى نمود و در باشگاه هايى مانند پيكان تهران، آ.اس شيراز، شهردارى 
لنگرود با عنوان سرمربى، كمك مربى تيم ملى بزرگساالن در مسابقات آسيايى 

هاربين چين حضور يافت.
اميد است مدير جديد تيم هاى ملى بسكتبال و سرپرست تيم ملى بزرگساالن با 
توجه به پتانسيل و استعدادهاى نهفته و فراوانى كه نزد مربيان و بازيكنان خراسانى 

وجود داشته و دارد، نگاه ويژه اى به اهالى بسكتبال دي ار توس داشته باشد.

امروز در فينال رقابت هاى اوپن استراليا

چيليچ، تنها مانع «فـدرر»                     براى فتح جام 
راجر فدرر با دراختيارداشتن ركورد 

 بــار حضور در فينــال رقابت هاى 
گرنداسلم، امروز در ملبورن شانس بزرگى 

براى كسب بيستمين عنوان قهرمانى 
خود در اين رقابت ها خواهد داشت. 

تنيسور سوئيسى بعد از اينكه در 
ديدار نيمه نهايــى با اختالف 

زياد از چونگ كره اى پديده 
اين دوره از رقابت ها پيش 
بود، به دليــل كنارگى 
حريفش به دليل تاول 
شــديد در پــاى چپ 

راهى ديــدار فينال مقابل 
مارين چيليچ كروات شــد. 

اين بازى به نوعى تكرار فينال 
چند ماه پيش ويمبلدون خواهد 

بود كــه با برتــرى فدرر بــه پايان 

رســيده بود. ضمن 
اينكه حضــور نابغه 
سوئيســى تنيس در 
فينال ملبــورن، كارنامه 
ركوردهاى درخشــان او در 
دوران حضــورش در اين 
حرفــه را وزين تر كرد. 

ال  حــا
ر  ر فد

بــا 

كســب 
جام بيستم در 
رقابت هاى گرنداسلم 
قادر به ثبت چيزى اســت 
12كه 12كه 12 مــاه قبل در همين 

امروز در فينال رقابت هاى اوپن استراليا

چيليچ، تنها مانع «فـدرر»                     براى فتح جام چيليچ، تنها مانع «فـدرر»                     براى فتح جام 
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خبر

از حراج تهران خرید نکردیم
مهر: مجید مالنوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی درباره بودجه هنرهای تجسمی سال ۹۷ گفت: بودجه پیشنهادی 
ما ۱۰ میلیارد تومان اعالم شــده است که امیدواریم محقق شود. وی در 
پاسخ به اینکه آیا دفتر امور هنرهای تجسمی ارشاد از حراج اخیر تهران 
اثری خریداری کرده است یا خیر، گفت: خیر ما خریدی از حراج تهران 
نداشتیم. البته ســازمان ها و نهادها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
منظور حمایت از حراج ها، آرت فرها و اکسپوها معموالً خرید می کنند اما 

ما معموالً برای موزه از این حراج خرید نمی کنیم.

بازگشت رامبد جوان به سینمای کمدی 
میزان: فیلم سینمایی »قانون 
مورفــی« تازه ترین ســاخته 
رامبــد جــوان دو روز پیش 
فیلمبرداری خود را آغاز کرد. 
آن طور که مشخص است وی 
بار دیگر به سراغ کمدی رفته 
و می خواهد این بار ژانر کمدی 

را همراه با ژانر اکشن به مخاطب ارائه کند. صحبت های بسیاری در خصوص 
بازیگران این فیلم شنیده می شود اما تاکنون حضور امیر جدیدی به  عنوان 
بازیگر این فیلم قطعی شده و همچنین ارشا اقدسی بدلکار بین المللی سینما 
طراحی صحنه های اکشن فیلم را بر عهده دارد. گفته می شود با توجه به 
تجربه ناموفق اکران فیلم »نگار« در نیمه دوم سال به احتمال فراوان رامبد 
جوان تالش می کند فیلم را درنیمه اول سال اکران کند و در همین راستا 

پیش بینی می شود که جوان در صدد اکران نوروزی باشد.

شاعران جوان محفل شعر فجر را گرم می کنند 
فرهنگ و هنر: محفل جوانان از ســری محافل دوازدهمین جشــنواره 
بین المللی شــعر فجر، امروز برگزار می شــود. در این محفل که با حضور 
شاعران پیشکسوتی همچون جواد محقق دبیر علمی جشنواره، هرمز علی پور 
و محمدعلی بهمنی همراه است، شاعران جوان زیر ۳۵ سال به شعرخوانی 
خواهند پرداخت. اهورا ایمان، شــاعر، ترانه سرا و خواننده، قطعه موسیقی 
»رفته های نرفته«را  که بــه طور اختصاصی برای اختتامیه دهمین دوره 
جشــنواره بین المللی شعر فجر تولید شده، در این مراسم به صورت زنده 
اجرا می کند. عالقه مندان برای حضور در این محفل می توانند ساعت ۱۶ 
به خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان استاد نجات اللهی، جنب پارک 

ورشو مراجعه کنند.
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 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل  حمایت فرهنگ و هنر
از بخــش خصوصــی و غیردولتــی در آموزش 
عالی، ضرورت بازنگری در برنامه های درســی و 
سرفصل های آموزشــی، اهمیت یکپارچگی در 
نظــام آموزش عالی کشــور و مأموریت گرایی از 
مهمترین برنامه های معاونت آموزشی وزارت علوم 
اســت که دکتر مجتبی شریعتی نیاسر از زمان 
سکانداری بخش معاونت آموزشی وزارت علوم، 

به دنبال تحقق آن بوده است.  
وی که از مدافعان جدی ورود بخش خصوصی به 
آموزش عالی اســت، در گفت و گو با خبرنگار ما 
تأکید می کند: حمایت من از غیردولتی ها، جدی 
است و این را صریح اعالم می کنم. غیردولتی ها 
نباید سربار دولت باشند ولی پشتیبانی دولت را 
می خواهند. نمی شــود به بخش خصوصی گفت 
که ورود پیدا کند و کاری هم به کارش نداشــته 
باشــیم. برخی از غیردولتی ها، به کر وصلند و از 
منابع دیگری، پول می گیرند ولی یک دانشــگاه 
غیرانتفاعی روی پای خودش می ایســتد و تمام 

توان خود را می گذارد.
وی با بیان اینکه از میان ۳۰۰ مؤسســه آموزش 
عالــی غیرانتفاعــی، تعداد معــدودی وضعیت 
خوبی دارند و بقیه در شــرایط بحرانی هستند، 
خاطرنشان می کند: اگر به طور مستقیم نمی توان 
به آنها وام و بودجه داد ولی به صورت غیرمستقیم 
می توان، وام در اختیارشان قرار داد. این حمایت، 
فقط مختص غیرانتفاعی ها نیست، منظور همه 

غیردولتی ها هستند حتی دانشگاه آزاد.
شــریعتی نیاســر با اشــاره به کاهش جمعیت 
دانشــجویی و ضرری که دانشگاه های متکی به 
شــهریه تحمل کرده اند، عنوان می کند: حدود 
4۰ درصــد از ظرفیت آموزش عالی در دســت 
غیردولتی هاســت و بیش از 8۵ درصد جمعیت 
دانشجویی ما، شهریه می دهند. خانواده ها انتظار 
دارنــد که فرزندانشــان در یک فضای باکیفیت 

درس بخوانند چون پول می دهند.
معاون آموزشی وزیر علوم می افزاید: پیگیر حذف 

کلمه غیرانتفاعی از عنوان مؤسســات آموزشی 
غیرانتفاعــی و غیردولتی خواهیم بود و در حال 
حاضر از مسیر شــورای عالی انقالب فرهنگی، 

پیگیر ماجرا هستیم. 

 به روزرسانی برنامه های درسی 
یکی دیگر از امور مهم در آموزش عالی، بازنگری 
برنامه های  درســی است، شریعتی نیاسر درباره 
این بازنگری و تطبیق آن با نیاز بازار کار، توضیح 
می دهد: بازنگری برنامه های درسی از دو سال و 
نیم پیش آغاز شده اســت و حدود 8۵۰ برنامه 
درسی در رشته مقطع های مختلف مورد بازبینی 
قــرار گرفته کــه عمدتاً با رویکــرد کارآفرینی، 
کاربردی کردن و ورود دانشــجویان به مطالعات 
میدانی بوده است بنابراین این کار در حد خوبی 
در آموزش عالی صورت گرفته است. نکته دیگر 
اولویت اول در بازنگری را  به رشــته مقطع هایی 
دادیم که برنامه آنها بیش از ده سال قدمت دارد. 
وی تأکید می کند: با قاطعیت می گویم هیچ برنامه 

درســی نداریم که بیش از ده سال قدمت داشته 
باشــد. در فاز بعدی، بنــا داریم همه برنامه های 
درســی که بیش از ۵ سال قدمت دارند، بررسی 

شوند که این فاز هم آغاز شده است.
به گفته او، حدود ۶۱۰ نفر از استادان دانشگاه های 
کشور که حداقل دارای مدارج علمی  دانشیاری اند، 
دعوت شدند تا در ۷۰ کارگروه تخصصی به این 
مسئله بپردازند و در آینده ای نزدیک، برنامه های 
درسی که قدمتشــان بیش از ۵ سال باشد هم 

نخواهیم داشت.
شریعتی نیاسر می گوید: گام دیگری که از سال 
گذشــته برای مشارکت جدی تر دانشگاهیان در 
تدوین و بازنگری برنامه های درسی برداشته شد، 
تنظیم آیین نامه ای بود که با تصویب شورای عالی 
برنامه ریزی به دانشگاه های سراسر کشور ابالغ شد 
و براســاس آن به کل دانشگاه های سطح یک و 
دو، اختیار داده شده که به روزنمایی، بازنگری و 
تدوین برنامه های درسی را مطابق با اهداف کلی 

سیاست های آموزش عالی صورت دهند.
 

 ادغام ممکن است 
در حال حاضر از جمعیت 4 میلیونی دانشجویی 
کشــور 2۰۰ هزار نفر دانشــجوی علوم پزشکی 
هســتند که 2 تا ۳ درصد جمعیت دانشجویی 
کشور را تشکیل می دهند. از میان 8۰ هزار عضو 
هیئت علمی  دانشگاه ها هم 2۰ تا 22 درصد آنها 
اعضای هیئت علمی  دانشگاه های علوم پزشکی اند. 
با وجود طرح مسئله ادغام علوم پزشکی به نظام 

آموزش عالی، این موضوع با مخالفت جدی وزیر 
بهداشت و کمیســیون بهداشت مجلس روبه رو 
شــده است. معاون آموزشــی وزیر علوم در این 
باره معتقد است: رسالت اصلی وزارت بهداشت، 

سالمت و درمان کشور است.
شریعتی نیاسر می گوید: وقتی صحبت از آموزش 
عالی می شــود، منظور آموزش کلی است؛ فرقی 
نمی کند که آموزش پزشکی باشد یا غیرپزشکی. 
اگر قرار به تفکیک باشد، تمام رشته های مربوط 
به علوم کشــاورزی را باید به جهاد کشــاورزی 
بســپاریم و تمام رشته های مربوط به حوزه های 

صنعتی را به وزارت صنایع.
به گفته او، زمانی در دهــه ۶۰ به دلیل کمبود 
پزشــک، تصمیم بر این شد که حوزه پزشکی از 
آموزش عالی جدا شــود. شــاید این تصمیم در 
آن زمان، کارآیی داشــت. این مسئول در وزارت 
علــوم اضافه می کند: البته دغدغه دوســتان ما 
در حوزه پزشــکی درست است چون رشته های 
پزشکی به ســالمت جامعه ربط دارند اما راهش 
این نیست که مدیریت را جدا کنیم. اگر اینطور 
باشد بقیه رشته ها هم می توانند بگویند که ما را 
زیر نظر وزارتخانه مربوط ببرید، در حالیکه ما از 
این دســتگاه ها، راهنمایی می گیریم و مطابق با 
سیاست های آن وزارتخانه، ظرفیت ها را کنترل 
می کنیم. در حوزه پزشکی هم چنین خواهد بود و 
حتماً با وزارت بهداشت، هماهنگ خواهیم بود تا 
مطابق با سیاست های آنها حرکت کنیم. شریعتی 
نیاسر، این ادغام را امکان پذیر دانسته، می گوید: 
در بسیاری از کشورها تنها یک وزارتخانه در حوزه 
آموزش وجود دارد اما در ایران وزارت بهداشت و 
آمــوزش و پرورش هم عالوه بر آموزش عالی در 
حوزه آموزش فعالیت می کنند، چقدر می خواهیم 
افتراق در حوزه آموزشی کشور ایجاد کنیم؟ شاید 
داســتان آموزش و پرورش جدا باشد ولی وزارت 
بهداشت حدود ۳ درصد جمعیت دانشجویی را 
دارد و برای مدیریت این تعداد دانشــجو، نیاز به 

هماهنگی با وزارت بهداشت است.

فرهنگ و هنر: شــاید برایتان جالب باشد بدانید 
طی دوره هایی که جشــنواره فیلم فجر برپا شده 
سهم حرفه های مختلف از داوری جشنواره چقدر 
بوده اســت. در طی ۳۶ دوره برگزاری جشــنواره 
فجر ۱۱۷ ســینماگر و چهره  فرهنگــی داوری را 
تجربه کرده اند البته طیف های مختلف سینماگران، 
کارشناسان فرهنگی و مدیران به تبعیت از گرایش 

سیاسی دولت ها متغیر بوده است .
در مجمــوع کارگردانان، تهیه کنندگان، بازیگران، 
نویســندگان، منتقدان، بخش های فنی ســینما، 

اســتادان دانشــگاه، مدیران و چهره های فرهنگی 
هیئت داوران دوره های مختلف را تشکیل داده اند 
که بر این اســاس تاکنون از جمع کارگردانان، ۳۷ 
نفر در ترکیب هیئت داوران مشارکت داشته اند که 
از این میان »مجید مجیدی« با حضور در ۶ دوره، 
بیشــترین میزان حضور را داشته است. همچنین 
تاکنون ۱4 نفــر از بازیگران در این هیئت بوده اند 
که »فرامرز قریبیان« با حضور در ۳ دوره جشنواره، 
رکورد این بخــش را دارد. ۶ نفر از نویســندگان 
نیــز تاکنون در ترکیب هیئــت داوران بوده اند که 

»سیدمهدی شجاعی« 4 دوره حضور مستمر داشته 
اســت. از فعاالن بخش های فنی سینما نیز  ۶ نفر 
تاکنون داور جشنواره بوده اند که »محمد داوودی« 
و »فرهاد صبا« با 4 دوره بیشترین دفعات حضور را 

به خود اختصاص دادند.
۱2 تهیــه کننده نیز در هیئت داوران مشــارکت 
داشــته اند کــه »منوچهر محمــدی« تاکنون 4 
دوره در این ترکیب قرار داشــته اســت و در میان 
تهیه کنندگان رکورددار اســت. ۵ نفر از منتقدان 
ســینمایی هم تا به حال در این هیئت بوده اند که 

از این تعداد »جواد طوسی« و »اکبر نبوی« با ثبت 
۳ دوره بیشــترین رکورد حضور در هیئت داوران 
را دارند. ۶ تن از اســاتید دانشگاهی تجربه حضور 
در جشــنواره را داشته اند که نام »اکبر عالمی« با 2 
دوره حضــور، به عنوان رکــورددار این گروه، ثبت 
شده است. همچنین ۱۹ نفر از مدیران و چهره های 
فرهنگی نیز در هیئت داوران بوده اند که »محمدباقر 
کریمیان« و »محمد خزاعی« با 4 دوره بیشترین 
تعداد حضور را در این حرفه به نام خود ثبت کردند 

که البته خزاعی تهیه کننده نیز هست.

تا جشنواره

سهم سینماگران 
و مدیران ازداوری فجر 
چقدر بوده است؟

معاون آموزشی وزیر علوم در گفت و گو با قدس:

850برنامه درسی دانشگاه ها بازنگری می شود

با قاطعیت می گویــم هیچ برنامه 
درســی نداریــم که بیــش از ده 
سال قدمت داشته باشد. در فاز 
بعدی، بنا داریم همه برنامه های 
درسی که بیش از 5 سال قدمت 

دارند، بررسی شوند

آنچه می خوانید
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