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 شنبه ۱9 بهمن ۱۳9۸
۱۳ جمادی الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۰۰

سرویس ورزشی-
بهتر است مســئوالن ورزش و نهادهای نظارتی به 
پروسه انتخاب اســکوچیچ ورود کنند تا مبادا ضربه 
سنگین دیگری بر پیکره نحیف شده تیم ملی فوتبال 
وارد شــود. اگر متر و مالک انتخاب او موارد فنی بوده 
که حرفی نیست ولی اگر ردپای برخی جریانات در میان 

است، حتما با آن برخورد شود.
درســت یکی ، دو ســاعت قبــل از دربــی 91 پایتخت، 
فدراســیون فوتبال در تصمیمی عجیب دراگان اســکوچیچ 
ســرمربی ســابق نفت آبادان را به عنوان ســرمربی تیم ملی 
انتخاب کرد. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در 
این باره گفت: فدراسیون فوتبال در روزهای گذشته مذاکرات 
فشــرده ای را با گزینه های ســرمربیگری تیم ملی انجام داده 
بود. در این میان، به دنبال عدم فراهم شــدن شــرایط جهت 
نهایی شــدن امور مربوط به گزینه های داخلی و ضمن تشکر 
ویژه از همراهی این عزیزان و تاکید بر شایســتگی آنان جهت 
به دســت گرفتن ســکان هدایت تیم ملی، فدراسیون فوتبال 
بالفاصله اقدام به تشکیل جلسه کمیته فنی کرد و به دنبال آن 
باب مذاکره با آقای دراگان اســکوچیچ را گشود. وی افزود: بر 
این اســاس، اسکوچیچ در جلسه ای با حضور اعضا کمیته فنی 
شــرکت کرد و برنامه هایش را ارائه داد. به دنبال برگزاری این 
جلســه و دیدگاه مثبت کمیته فنی و با اخذ نظر اعضا محترم 
هیئت رئیسه، آقای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید 
تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد. برنامه های مرتبط و آتی تیم 
ملی به زودی از ســوی فدراســیون فوتبال اعالم خواهد شد. 
همچنین خبرهای منتشر شده در سایت های خارجی حکایت 
از آن دارد که »مالدن زگانیر« که ســابقه کار در تیم زیر ۲1 
سال کرواسی را دارد در کنار »تونی اوسنیک« که در تیم ملی 
اسلوونی کار کرده است، دســتیاران جدید اسکوچیچ در تیم 
ملی ایران خواهند بود. ضمن اینکه از مهدی پاشازاده به عنوان 
یکی از گزینه های ایرانی نیمکت تیم ملی یاد شــده؛ هر چند 
که برخی رسانه ها مدعی شده اند که اسکوچیچ تمایل به کار با 

وحید هاشمیان مربی تیم ملی در زمان ویلموتس ، دارد.
محصص: کمیته فنی فقط مشورت داده است

بعد از این صحبت های ســخنگوی فدراســیون فوتبال، 

مرتضی محصص رئیس کمیته فنی و توسعه به سایت فدراسیون 
فوتبال گفت: همان طور که می دانید نقش کمیته فنی مشورتی 
و پشتیبانی بوده و تمام مسائل فنی در این کمیته مطرح و در 
نهایت گزارش آن در اختیار رئیس و هیئت رئیســه فدراسیون 
فوتبــال جهت تصمیم گیری نهایی و انتخاب ســرمربی ارائه 
می شــود. وی ادامه داد: مسئولیت فنی ما درخصوص انتخاب 
و یا اخراج یک ســرمربی نظرمان را می گوییم. چند ماه است 
که بحث انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال بزرگساالن را 
پیش رو داشتیم. در بین مربیان داخلی گزینه هایی مدنظرمان 
بودند که به دالیل مختلف این اتفاق رخ نداد. وی در ادامه بیان 
کرد:در نهایت به دلیل شــناخت اسکوچیچ از فوتبال و نتایج 
قابل قبول در ایران و خارج از ایران، ایشــان به عنوان سرمربی 

تیم ملی فوتبال بزرگساالن انتخاب شدند.
چرا اسکوچیچ انتخاب شد؟

در اینکه فدراســیون فوتبال به دنبال آن بود که هدایت 
تیم ملی را به مربیان کارنامه داری چون امیر قلعه نویی یا علی 
دایی بسپارد، تردیدی نیست. اما موانع موجود بر سر راه این دو 
مربی ایرانی موجب شــد که در نهایت بهاروند و همکارانش به 
سراغ مربیان دیگر بروند و باالخره اسکوچیچ را انتخاب کنند. 
ولی بررســی عملکرد این مربی نشان می دهد که او از کارنامه 

خیلی خوبی در ایران بهره مند نیست. اسکوچیچ سال ۲۰1۳ 
وارد فوتبال ایران شــد و کارش را با ملوان شروع کرد و بعد به 
تیم های خونه به خونه، فوالد و صنعت نفت رفت و با هیچیک 

از این تیم ها نتوانست به قهرمانی و یا موفقیت بزرگی برسد.
اســکوچیچ که در زمــان فوتبالش هافبک بــوده و برای 
تیم های ریکا کرواسی و الس پالماس اسپانیا بازی کرده است، 
در چنــد تیم عربی از جمله النصر عربســتان و العربی کویت 
هم ســرمربی بوده اما نتوانست با این تیم ها به موفقیت زیادی 
برسد.وی در کرواسی کاپ این کشور را برده و در اسلووانی هم 
یک کاپ و یک ســوپرکاپ را با قهرمانی به پایان برده تا تنها 
جام هایی که وی توانسته در دوران فوتبالش کسب کند همین 

سه جام باشد!
ســرمربی کروات تیم ملی که نزدیک به هشت سال است 
در فوتبال ایــران حضور دارد تاکنون روی نیمکت هیچیک از 
تیم های بزرگ و درجه اول فوتبال کشورمان ننشسته است. او 
در تیم هایی که حضور داشــته یا کارش را به انتها نرسانده و یا 
به موفقیتی نرسیده است. با این کارنامه ضعیف مشخص نیست 
مسئوالن فدراســیون فوتبال چگونه وی را به عنوان سرمربی 

تیم ملی انتخاب کرده اند؟! 
از طرف دیگر مسئوالن فدراسیون فوتبال بارها اعالم کرده 

بودند که ســرمربی بعدی تیم ملی ایرانی اســت. همین حاال 
تیم های پرتماشــاگر استقالل و پرســپولیس با مربیان ایرانی 
خوب نتیجه می گیرند، پس چرا یکدفعه آقایان فدراسیون نشین 

یاد مربی خارجی افتادند؟
حاال اگر قرار بر هزینه دالری و جذب مربی خارجی است 

از این میان این همه گزینه، چرا سراغ اسکوچیچ می روند؟!
انتشار اخباری درباره رد پای دالالن 

موضوع سرمربیگری اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال زمانی 
جالب می شــود که برخی رسانه ها مدعی شــده اند که نقش 
دالالن در انتخابش پررنگ بوده است. دیروز خبرگزاری مهر در 
گزارشــی یادآور شد: » آنچه در مورد اسکوچیچ در بین اهالی 
فوتبال همواره مطرح بوده این است که وی به واسطه فعالیت 
مدیر برنامه ها و یا دالل ها بین تیم ها جابجا می شود نه براساس 

شایستگی و تأثیرگذاری فنی.«
البته این تمام ماجرا نیســت، آنهایــی که اتفاقات فوتبال 
را از نزدیــک دنبال می کنند اطالع دارند که ســردبیر یکی از 
ســایت های ورزشــی که در میان اهالی رســانه معروف است 
دســتی فراخ در داللی دارد، از دوســتان نزدیک اسکوچیچ به 
حساب می آید تا جایی که پس از اعالم نام سرمربی جدید تیم 
ملی، یکی از دوســتان نزدیکش در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»من کاری به ایجنت ها و دالل ها ندارم. روزنامه نگارانی هستند 
کــه هم روزنامه نــگاری می کنند هم داللــی بازیکن و مربی. 
}شــما{ اگر پول داللی وسوسه تان می کند، لطف کنید لباس 
روزنامه نگاری را از تنتــان دربیاورید. بقیه اش به خودتان ربط 

دارد.«
بهتر است مســئوالن ورزش و نهادهای نظارتی به پروسه 
انتخاب اسکوچیچ ورود کنند تا مبادا ضربه سنگین دیگری بر 
پیکره نحیف شده تیم ملی فوتبال وارد شود. اگر متر و مالک 
انتخــاب او موارد فنی بوده که حرفی نیســت ولی اگر ردپای 

برخی جریانات در میان است، حتما با آن برخورد شود.
تجربــه نشــان داده هــر جا کــه ردپای ایــن »دالالِن 
خبرنگارنما« بوده، حاصلش چیزی جز شکست و سرخوردگی 
نبوده. بر همین اساس اگر سرنوشت تیم ملی و احساسات پاک 
میلیون ها هوادار فوتبال مهم اســت، نباید دســت روی دست 

گذاشت. 

دراگان اسکوچیچ جانشین ویلموتس شد

ردپای دالالن در ترکیب کادرفنی جدید
یادی از شهید مدافع حرم علی محمد قربانیمگر قرار نبود سرمربی تیم ملی فوتبال، ایرانی باشد؟

تنها راه نجات جامعه
امروز چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم سردار حاج علی محمد قربانی است. شهید 
قربانــی در بیســتم آبــان 1۳۴۶ در خانواده ای 
متدین در روستای بنوار ناظر حد فاصل شهرهای 
اندیمشــک و دزفول چشــم به جهان گشود. از 
همــان دوران کودکی با قرآن، مســجد و اصول 
دین آشنا شد. تربیت مذهبی خانواده، حضور در 
مسجد و کالس های قرآن و به ویژه تاثیرپذیری 

از واقعه  عاشــورا، از او یک نوجوان با روحیه انقالبی ساخت. وی با آغاز جنگ 
تحمیلی به عضویت بسیج نوجوانان درآمد و در سال 1۳۶1 که فقط 1۵ سال 
داشت راهی جبهه شد و در عملیات بیت المقدس شرکت کرد. در سال 1۳۶۳ 
به عضویت رسمی سپاه پاســداران درآمد و پس از آن در عملیات هایی مانند 
والفجر ۸، والفجر 1۰، بیت المقدس ۷ و در عملیات کربالی ۴ به عنوان معاون 
دســته غواصان به آغوش خطر رفت. همچنین وی در تیپ سوم لشکر هفت 
به فرماندهی گروهان مستقل کماندویی منصوب شد. شهید قربانی تحصیالت 
خود را در رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه آزاد واحد دزفول به 
پایان رســاند. سردار قربانی در مهر 1۳9۴ عازم سوریه شد و در 19 بهمن 9۴ 
به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این شهید در وصیت نامه اش نوشته بود: »من 
که به این ایمان دارم و رسیده ام که تنها راه نجات جامعه و عاقبت بخیر شدن 

فقط و فقط گوش به فرمان آقا بودن است و الغیر...«

حدیث دشت عشق

سرمربی استقالل گفت: ترکیب استقالل طوری بسته شده که دست مربی بسته است.
فرهاد مجیدی بعد از تساوی دو بر دو تیمش مقابل پرسپولیس در نشست خبری خود اظهار داشت: مهدی قائدی خسته شده 
بود و ما سعی کردیم یک هافبک دونده را به تیم اضافه کنیم. یک صحنه هم اتفاق افتاد که اگر فرشید باقری پاس می داد، رضاوند 
تک به تک می شد. هدف مان این بود که بازی را کنترل کنیم. او ادامه داد: بعد از دو بر یک شدن بازی، خط دفاعی پرسپولیس جلوتر 
آمد و هدف مان استفاده از این اتفاق بود. سرمربی استقالل درباره تعویض نکردن در اواخر بازی و انصراف از اضافه کردن زکریا مرادی 
به زمین، اظهار کرد: متاسفانه تمام بازیکنان که در استقالل هستند، خوب و باکیفیت هستند. متاسفانه این تیم سال قبل 1۰- 1۵ 
بازیکن خود را از دست داد. به همین دلیل در برخی از پست ها ۷ بازیکن داریم اما هافبک بازی ساز به اندازه دو بازیکن نداریم. تیم 
طوری بسته شده که دست مربی بسته است. زکریا در این چند هفته ای که من بودم خوب تمرین کرده بود اما بعد از خوردن گل دوم 
از تعویض منصرف شدیم. مجیدی در میکسدزون خبری ورزشگاه آزادی با سؤال خبرنگاران در رابطه با انتخاب اسکوچیچ به عنوان 
سرمربی تیم ملی مواجه شد و در این خصوص بیان کرد: صد در صد گزینه ایرانی بیشتر می توانست کمک کند. کمیته فنی را آقای 
کی روش جمع کرده بود که دوباره دکانشان را باز کردند. فرهاد مجیدی در رابطه با قربانی شدن خودش با تصمیمات این کمیته 
بیان کرد: تنها یک جمله در مورد تیم امید می گویم. یک روز به آقای تاج گفتم که من به عنوان مربی به شما که مربی فدراسیون 
فوتبال هستید، اجازه دخالت نمی دهم؛ دیگر اکبر مکبر )کنایه به اکبرمحمدی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال( که جای خود دارد.

مجیدی: دست مربی در استقالل بسته است 
سرمربی پرسپولیس می گوید تیمش می توانسته بعد از گل دوم به گل سوم هم دست پیدا کند.

یحیی گل محمدی بعد از تساوی دو بر دو تیمش مقابل استقالل در دربی 91 تهران گفت: از بازیکنانم تشکر می کنم 
که تا آخرین دقیقه جنگیدند و تسلیم نشدند و این برای ما خیلی مهم بود. می توانستیم بعد از گل دوم نیز به گل برسیم. 
در مجموع بازی راضی کننده بود اما ایراداتی داریم که باید برطرف کنیم. فشــردگی مســابقات برای رفع اشکاالت کار را 
سخت می کند. باید از هواداران تشکر کنم که با وجود یک گل عقب بودن، به ما دلگرمی دادند. از تک تک هواداران تشکر 
می کنم و امیدوارم در بازی های بعدی نمایش بهتری داشــته باشــیم. سرمربی پرسپولیس یادآور شد: نیمه دوم را خوب 
شروع کردیم و روی یک صحنه که جای سؤال بزرگی است، از دفاع ما رد شدند و به گل رسیدند. استقالل بعد از این گل 
موقعیت دیگری نداشت.برای زدن گل دوم فشار خوبی آوردیم و توانستیم با صبر و حوصله زیاد، تیم حریف را عقب ببریم 
و از موقعیت  خودمان به خوبی استفاده کردیم. گل محمدی درباره مشکالت تیمش درخلق موقعیت گل نیز گفت: بعد از 
اینکه استقالل گل دوم را به ثمر رساند، اتوبوسی دفاع کرد و این موضوع کار را برای ما سخت کرده بود. برای دستیابی به 
فضای کنار زمین و گردش توپ نیازمند صبر و حوصله بودیم. کار ما در این دیدار سخت بود اما به این فضای کنار دست 
پیدا کردیم. روی گل دوم نیز همین اتفاق افتاد و از فضا اســتفاده کردیم و به گل دوم رســیدیم. عملکرد تیمی در کل با 

وجود دفاع حریف، راضی کننده بود. نباید انتظار خلق موقعیت های متعدد را داشته باشیم.

گل محمدی: تا آخرین دقیقه جنگیدیم

    حوادث کوتاه از کشور

 کشف حیوانات وحشی
شــهریار- خبرنگار کیهان: رئیس اداره محیط زیست شهرستان مالرد از 
کشف وضبط 1۰ حیوان وحشی توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست 

شهرستان مالرد خبرداد.
فاطمــه برنا، گفت: طبق چنــد مورد گزارش واصله به محیط زیســت 
درخصوص تخلف فردی که با اســتفاده از حیوانات اقــدام به معرکه گیری 
می کرد، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مالرد به محل اعزام 
و طبق هماهنگی با مقام قضایی تعدادی حیوان وحشی از این متخلف کشف 

و ضبط کردند.
وی در ادامه با  اشاره به اینکه این حیوانات شامل یک قالده میمون و نه 
حلقه مار از جمله سه حلقه مار پیتون بود، افزود: گونه های ضبط شده تا زمان 

تعیین تکلیف تحویل مرکز حیات وحش پارک پردیسان شد. 
ریزش معدن 

خوســف- ایرنا: مســئول مرکز فوریت های پزشکی خوسف گفت: بر اثر 
ریزش ســنگ در معدن قلعه  زری این شهرســتان یک کارگر جان خود را از 

دست داد. 
ابوالفضل مشمولی، افزود: در اثر این حادثه که بر اثر ریزش سنگ بزرگ 
روی داد، کارگر ۲۸ ســاله معدن زیر آوار گرفتار و از ناحیه سر دچار آسیب 

شدید شد.
وی ادامه داد: بعــد از وقوع حادثه با کمک کارگران فرد متوفی از تونل 
خارج و توسط آمبوالنس معدن به خوسف منتقل شدکه در پنج کیلومتری 
معدن آمبوالنس خوســف فرد آســیب دیده را تحویل گرفته و مرگ وی نیز 

تایید شد.
دستگیری سارق

کرج- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز از دســتگیری 
اعضای باند سارقان موتورهای جرثقیل در استان های مختلف کشور خبر داد. 
ســرهنگ »محمد نادربیگی« گفت: کارآگاهان بــا به کارگیری اقدامات 
پلیســی موفق به شناســایی اعضای یک باند 11 نفره سارقان که از یکی از 
استان های غربی کشــور به اســتان البرز آمده و در منازل مجردی زندگی 
می کردند، شده و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه تمامی 

 متهمان را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
وی ادامــه داد: متهمــان در ابتدا منکر هرگونه ســرقت شــدند اما در 
مواجهه با مدارک و مســتندات موجود، به ۵۰ فقره ســرقت موتورهای تاور 
در استان های آذربایجان شرقي، قزوین، زنجان، تهران و البرز اعتراف کردند.

وی با  اشــاره به دســتگیری دو مالخر اموال مسروقه گفت: ارزش اموال 
سرقتی توسط این باند سرقت 1۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

 قاچاق لوازم خانگي
خرم آباد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي استان لرستان از توقیف یک 
دســتگاه خودرو کامیون و کشــف کاالي قاچاق لوازم خانگی در شهرستان 

»دورود« خبر داد. 
 ســرتیپ »حاجی محمد مهدیان نسب« اظهار داشت: مأموران انتظامی 
 »دورود« در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال حین کنترل خودروهای عبوری 
با هماهنگي مقام قضائي به یک دســتگاه خودرو کامیون مشــکوک و آن را 
متوقــف کردند. وی افزود: مأموران در بازرســی از خــودرو توقیفی 1۲ قلم 
لوازم خانگی قاچاق شامل؛ ماشین لباسشویي، ماکروفر، تلویزیون ال اي دی و 

یخچال فاقد مدارک گمرکی کشف و یک نفر را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه محموله کاالي قاچاق از اســتان هاي جنوبي به سمت 
پایتخت بارگیری شده بود، اظهار داشت: کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه 
را یــک میلیــارد و۲۰۰ میلیون ریــال اعالم کردند. متهــم تحویل مراجع 

ذی صالح شد.
سقوط آسانسور 

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامي شهرســتان شبستر از سقوط 
آسانسور و فوت چهار نفر در این حادثه خبر داد. 

سرهنگ »ســیاوش علیفام« گفت: برابر اعالم مرکز فوریت های پلیس 
11۰ مبني بر سقوط آسانسور در بخش صوفیان در یک ساختمان نیمه کاره 

بالفاصله مأموران انتظامی  و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، چهار کارگر ساختمانی به علت سقوط آسانسور 

از ساختمان هفت طبقه جان خود را از دست دادند.
فرمانده انتظامی  بیان کرد که علت حادثه توســط کارشناسان در دست 

بررسی است.

امتیاز سوزی سپاهان و تراکتور در هفته نوزدهم لیگ برتر
تساوی استقالل و پرسپولیس 

در دربی جذاب پایتخت
تیم های فوتبال استقالل و پرسپولیس در نود و یکمین دیدار 
تاریخ خود و در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه 
آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی به پایان رسید.

حساســترین  دیدار هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران 
از ســاعت 1۵ و ۳۰ دقیقه روز پنجشــنبه هفته گذشــته بین تیم های 
پرسپولیس و استقالل در ورزشــگاه آزادی برگزار و در نهایت این بازی 
زیبا با تساوی۲ بر۲ به اتمام رسید.قضاوت این دیدار که در حضور حدود 

۶۰ هزار تماشاگر برگزار شد را بیژن حیدری برعهده داشت.
*ترکیب پرسپولیس:علیرضا بیرانوند، سیدجالل حسینی)کاپیتان(، 
محمدحسین کنعانی زادگان، مهدی شیری، محمد انصاری)۵۸- محمد 
نادری(، کمال کامیابی نیا)۵۸- بشار رسن(، احمد نوراللهی، وحید امیری، 

مهدی ترابی، علی علیپور و کریستین اوساگونا)۷1- آنتونی استوکس(.
*ترکیب استقالل:ســید حسین حســینی، روزبه چشمی، محمد 
دانشگر، شاهین طاهرخانی، میلیچ، وریا غفوری)کاپیتان(،مسعود ریگی، 
فرشید باقری، علی کریمی، مهدی قائدی)۷۶- آرش رضاوند( و ارسالن 

مطهری.
بازی با هیجان باال آغاز شــد و اســترس حاکم موجــب گردید تا 
بازیکنان، اشــتباهات زیــادی در میانه میدان مرتکب شــوند.در دقیقه 
سیزدهم نخستین فرصت برای پسپولیس ایجاد شد که علیپور نتوانست 
از این بخت استفاده کند.اســتقالل با قائدی و مطهری و پرسپولیس با 
اوســاگونا و علیپور در خط حمله، در پی ایجاد موقعیت بودند.در دقیقه 
۲۴ ابتدا یک ارسال با ضربه سر محمد انصاری به تیر دروازه پرسپولیس 
برخورد کرد و در برگشت باقری شوتی را به سمت دروازه زد که بین راه 
مطهری با ضربه ای زمینی دروازه را باز کرد.پرسپولیس بالفاصله واکنش 
نشان داد و در دقیقه ۲۸ ارسال زمینی اوساگونا در دهانه دروازه به علیپور 
رســید و او با ضربه ای آرام دروازه اســتقالل را باز کرد تا کار به تساوی 
کشیده شود.علیپور پس از گل به سبک »شیخ دیاباته« مهاجم مصدوم 
استقالل خوشــحالی کرد و با کارت زرد جریمه شد.در ثانیه های پایانی 
نیمه نخست، شوت خطرناک قائدی  را بیرانوند به زیبایی دفع کرد تا نیمه 

نخست با تساوی یک بریک به پایان برسد.
در دقیقه ۵۲ مهدی قائدی که در روزهای اوج خود اســت در جناح 
راســت پرسپولیس صاحب توپ شــد و پس از عبور از سه بازیکن پاس 
عرضی را برای مطهری ارسال کرد که ضربه این بازیکن در دهانه دروازه 
منجر به گل دوم شــد.یحیی گل محمدی پس از گل دوم اســتقالل ۲ 
تعویض انجام داد و نادری و بشار رسن را به میدان فرستاد.در شرایطی که 
پرسپولیس بازی را در کنترل داشت و استقالل به دنبال حفظ برتری اش 
بــود فرهاد مجیدی در اقدامی عجیب مهدی قائــدی را از زمین بیرون 
کشــید و آرش رضاوند را به میدان فرســتاد. در دقیقه ۸۸ پرسپولیس 
با چنــد دقیقه حمله پی در پی باالخره در یک رفت و برگشــت صاحب 
موقعیت درون محوطه جریمه شد که استوکس ضربه ای را به توپ زد که 
حسینی آن را ناقص دفع کرد و بشار رسن با پیگیری خوب توپ توانست 
گل تساوی را به ثمر برساند تا در نهایت این دیدار تماشایی که تیم ها از 

مربیان ایرانی برخوردار بودند با تساوی دو بر دو به اتمام برسد.

درگیری ۲ بازیکن استقالل با ماموران نیروی انتظامی
اما درگیری دو بازیکن تیم اســتقالل در بیــن دو نیمه دربی 91 با 
ماموران نیروی انتظامی باعث شد تا مسئوالن و سرمربی تیم استقالل به 

شدت از نحوه برخورد ماموران نیروی انتظامی گالیه کنند.
متاســفانه در بین دو نیمه این بازی حاشــیه ای بــرای دو بازیکن 
اســتقالل رخ داد و منجر به بازداشــت 1۰ دقیقه ای آنها شد.ســیاوش 
یزدانی و عارف غالمی که به دلیل مصدومیت در لیست استقالل در این 
بازی قرار نداشتند و روی سکوها نشسته بودند، در پایان نیمه اول اقدام 
به حضور در رختکن تیم شــان کردند. این اقدام دو بازیکن اســتقالل با 
ممانعت ماموران نیروی انتظامی مواجه و همین مسئله منجر به درگیری 
آنها با یزدانی و غالمی شــد. به گزارش تســنیم این دو بازیکن پس از 
این اتفاق به مدت 1۰ دقیقه بازداشــت و البته با وساطت مدیر رسانه ای 
استقالل آزاد شــدند. در پایان بازی فرهاد مجیدی سرمربی استقالل با 
انتشــار پیامی درباره ضرب و شتم عارف غالمی و سیاوش یزدانی توسط 
نیروهای برقراری امنیت ورزشگاه آزادی گفت: شاهدان به من گفتند که 
تعداد زیاد ماموران یگان ویژه و خشونتی که علیه بازیکنانم انجام دادند، 
خیلی تلخ و ناراحت کننده بوده. باید با عامل این بی تدبیری برخورد شود. 
بازیکــن فوتبال در هیچ کجای دنیا در اســتادیوم خانگی اش از ماموران 
امنیت ورزشــگاه کتک نمی خورد و این اتفاق مایه خجالت و شرمساری 
است.ســرمربی اســتقالل در پایان بیان کرد: متاسفانه به من گفتند که 
عالیــق رنگی یکی از آقایان مســئول در این ماجــرا بی تاثیر نبوده که 
امیدوارم واقعیت نداشته باشــد. منتظر دلجویی و عذرخواهی رسمی از 

عارف و سیاوش هستیم.
البته پــس از این اتفاقات و اظهارات مرکز اطالع رســانی پلیس در 
این خصوص اعالم کرد: در پــی اظهارات دو تن از بازیکنان تیم فوتبال 
استقالل و طرح یکسری ادعاها، این موارد در دست بررسی است و نتیجه 

متعاقبا اعالم خواهد شد.
انتظار می رود مســئوالن برقراری نظم و امنیت بــه دور از هرگونه 
جانبداری و بررسی تمام موارد با عامالن این اتفاق برخورد الزم را داشته 
باشــند تا زحمات سایر ماموران یگان ویژه و نیروی انتظامی در ورزشگاه 

به راحتی زیر سؤال نرود. 
توقف سپاهان و فرار تراکتور از شکست

در سایر بازی های هفته نوزدهم لیگ برتر که با برگزاری شش دیدار 
در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد سپاهان که از مدعیان قهرمانی 
اســت با تساوی خارج از خانه مقابل نفت مســجد سلیمان نتوانست از 
فرصت تساوی در دربی و کاستن فاصله امتیازاتش با پرسپولیس استفاده 
کند تا با ۳۶ امتیاز، همچنان در فاصله ۵ امتیازی پرسپولیس در رده دوم 
قرار بگیرد. تراکتور هم در سیرجان در حالیکه تا دقایق پایانی با یک گل 
از گل گهر عقب بود در پایان با شوت دیدنی ایمانی از شکست فرار کرد 
و با یک امتیاز به تبریز بازگشــت.نتایج کامل دیدارهای هفته نوزدهم به 

این شرح است:
*فوالد خوزستان ۲...............................................................شهرخودرو مشهد صفر
*پرسپولیس۲................................................................................................استقالل۲
*نفت مسجد سلیمان صفر................................................................. سپاهان صفر
*ماشین  سازی تبریز ۲........................................................................پیکان تهران ۲

گل ها:فردین عابدینی)۳۵(و علی آل کثیر)۷۵( برای ماشین  سازی- میالد 
شیخ سلیمانی)9۰( و علیرضا کوشکی)9۴( برای پیکان

*شاهین شهرداری بوشهر۲.........................................................نساجی قائم شهر1
گل ها: حســین مالکی)۲۳( وامیرحسین موسی زاده)۶9( برای شاهین-

محمد عباس زاده)۳( برای نساجی
*ذوب آهن اصفهان 1..........................................................صنعت نفت آبادان صفر

گل: دارکو بیدوف )۵۷(
*سایپا1..........................................................................................پارس جنوبی جم1

گل:محمد صادق بارانی)۶9( برای سایپا و محمد نوری)۸۰( برای پارس 
جنوبی

*گل گهر سیرجان 1........................................................................ تراکتور تبریز 1
گل: گادوین منشا)۷۷( برای گل گهر – اکبر ایمانی)۸۸( برای تراکتور

اخراج: مسعود شجاعی)۸۲( از تراکتور
جدول گلزنان لیگ برتر 

*۹ گل: عیسی آل کثیر)صنعت نفت آبادان(، شهریار مغانلو )پیکان( و 
مهدی قائدی )استقالل(

 *۸ گل: امیرارســالن مطهری و شیخ دیاباته )استقالل( و محمد نوری
) پارس جنوبی جم(

*۷ گل: احمدرضا زنده  روح )گل گهر سیرجان(، حسین مالکی)شاهین 
 بوشــهر(، علــی علیپور و مهدی ترابی )پرســپولیس( و کی روش اســتنلی 

) سپاهان(

جمعه 25 بهمن 13۹۸
*تراکتور..............................................................................................سایپا)ساعت1۵(
*پیکان.........................................................................................فوالد)ساعت1۵:۳۰(
*نساجی مازندران................................................پارس جنوبی جم)ساعت1۵:۳۰(
*صنعت نفت آبادان...................................................گل گهرسیرجان)ساعت 1۶(
*شاهین شهرداری بوشهر..................................ماشین  سازی تبریز)ساعت1۶:1۵(

یکشنبه 4 اسفند 13۹۸
*شهر خودرو......................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت1۵:۳۰(
*سپاهان............................................................................پرسپولیس)ساعت1۶:1۵(
*استقالل............................................................................ذوب آهن)ساعت1۸:۳۰(

برنامه هفته بیستم لیگ برتر فوتبال 

عکس: محمدعلی شیخ زاده

رئیس قوه قضائیه گفت: حضور مقتدرانه نیروهای 
مســلح اجازه نخواهد داد که آمریکایی ها در منطقه 

هرگز خواب راحت داشته باشند . 
حجت االســالم  والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی در 
مراسم صبحگاه مشــترک نیروهای مســلح این استان در 
پادگان خلبان شهید علیرضا یاســینی اعالم کرد: نیروهای 
مســلح در این مدت نشان داده اند که همواره با هوشیاری و 
بصیرت، از مرزهای آبی، خاکی، زمینی و آسمان این کشور با 

حضور مقتدرانه و عزت آفرین خود، نگهبانی می کنند.
وی اظهارداشــت: نیروهای مسلح نشــان دادند که این 
کشور، کشوری است که مستکبران و سلطه گران نمی توانند 

در آن راه پیدا کنند.
 رئیسی با بیان اینکه خلیج فارس باید همیشه برای ملت 
بزرگ ایران امن بماند، افــزود: آمریکایی ها اگر بخواهند در 
این کشور و در خلیج فارس دست به اعمالی بزنند که نشان 
از تهدید، حمله و اقدامات ناامن کننده برای منطقه داشــته 
باشد، به دســت توانای نیروهای مسلح ما، سپاه ما و ارتش 
دالور ما و نیروی دریایی و هوایی و بســیج ما، یا جای آن ها 
در قعر آب های خلیج فارس خواهد بود یا دست بر سر و سر 

به زیر افکنده تسلیم نیروهای ما خواهند شد.
رئیس قــوه قضائیه ادامه داد: نیروهای ما نه در شــعار 
بلکه در عمل نشــان دادند که هوشیاری، بصیرت، آگاهی و 
اقتدار آن ها مثال زدنی اســت امروز نیروهای ما از استقالل 
برخوردارند و هیچکس نمی گوید ارتش و نیروهای مسلح ما، 

وابسته به کدام نیروی مسلح قدرت جهانی است.
وی ادامه داد: همه در دنیا معتقدند نیروهای مســلح ما 
نیروی مستقل و مستحکمی است و حتی کارهای تخصصی 
و پیچیده در داخل کشــور ما و به دست جوانان ایرانی انجام 
می گیرد. رئیس دســتگاه قضا گفت: امــروز در حوزه علم و 
فناوری نیروهای مسلح ما دست به اقدامات خیره کننده ای 
زده اند امروز کارهایی که در حوزه دفاعی و امنیتی در کشور 
انجام می شود، کارهای ویژه و اقتدار آفرین است و جلوه هایی 
از آن هم سرنگونی پهپاد آمریکایی و اقداماتی بود که نسبت 
به حکومت خبیث انگلیس در منطقه انجام دادند؛ به گونه ای 
که نیروهای مســلح ما با اقدامات خوبی که کردند، آن ها را 

سر جای خود نشاندند.
رئیســی گفت: امروز نیروهای مسلح ما نیرویی خداباور 
و مردمی هستند؛ نیرویی هستند که در رأس آن فرماندهی 

معظم کل قوا و جانشین امام زمان)عج( است.
رئیس دســتگاه قضا تاکید کرد: رویش های انقالبی در 
نیروهای مســلح و در میان نیروها، امرا و ســرداران عزیزی 
که امروز نیروهای مســلح را مدیریــت می کنند، ادامه دارد 
و حقیقتــاً روحیه و نگاه انقالبــی، مردمی بودن و همچنین 

مجاهدت آن ها برای کشور افتخارآفرین است.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: امروز نه تنها مردم ایران 
بلکه مردم منطقه نیز به پشتیبانی و با حضور شما در مقابل 
تهاجــم آمریکایی ها و قدرت های از خدا بی خبر احســاس 
امنیت می کنند. نقش نیروهای مســلح چه نقش مستشاری 
و چه نقش حضوری که عزیزانمــان دارند، برای منطقه نیز 
امنیت آفرین است، نیروهای مســلح ما اجازه نخواهند داد 
آمریکایی ها، اروپایی ها و انگلیســی ها از آن سر عالم بیایند 
در این جا دســت اندازی کنند و امنیت مردم و منطقه را به 

خطر بیندازند.
دیدار رئیس قوه قضائیه با شــماری از خانواده های 

شهدای استان بوشهر 
رئیس قوه قضائیه در ســفر به استان بوشهر با جمعی از 
خانواده های شــهدای این استان از جمله خانواده های شهید 
مهدوی، شهید احمدنیا، شهید رئیسعلی دلواری و همچنین 
فرمانده پاســدارانی کــه نظامیان متجــاوز آمریکایی را در 

آب های خلیج فارس بازداشت کردند، دیدار کرد. 
گفتنی است شهید نادر مهدوی از شاخص ترین شهدای 
ضدآمریکایی است که با ناوگروه ذوالفقار کابوسی برای آمریکا 

رئیس قوه قضائیه :

اقتدار نیروهای مسلح خواب راحت را از آمریکایی ها در منطقه گرفته است

در خلیج فارس بود.
ســردار نادر مهدوی و 9 دالور دریــادل همرزمش، در 
ماجــرای 1۶ مهر ســال 1۳۶۶ جانانه و پهلوانانــه در برابر 
زورگویی و تعدی گری ناوگان دریایی آمریکا در شرایط بسیار 
ســخت و دشوار آن روزهای خلیج فارس با کمترین امکانات 
ایســتادند. شــهید مهدوی در درگیری با نیروهای متجاوز 
آمریکایی در خلیج فارس، به همراه همرزمانش پس از وارد 

کردن ضربات سنگین به دشمن به شهادت رسید.
 رئیسی ضمن تجلیل و قدردانی از خانواده های شهدا، از 
درگاه خداوند برای شــهدا، رحمت الهی و برای خانواده آنان 

صبر و اجر مسئلت کرد.
شهید »هدایت )غالمعلی( احمد نیا« در عملیات کربالی 
۵ در منطقه شلمچه به شهادت رسید و پس از 1۲ سال پیکر 
پاکش در همان منطقه پیدا و بر دوش مردم شهیدپرور بوشهر 
تشییع و در گلزار شهدای بهشت صادق به خاک سپرده شد. 
رئیس قوه قضائیه همچنین با فرمانده پاسدارانی که نظامیان 
متجاوز آمریکایی را در آب های خلیج فارس بازداشت کردند، 
دیدار و از رشــادت های وی و پاســداران غیوری که در این 

عملیات حضور داشتند، تقدیر کرد.
در تاریخ 1۳9۴/1۰/۲۲، دو فروند شناور رزمی آمریکایی 
حامــل ده تفنگدار کــه به صورت غیرقانونــی وارد آب های 
ســرزمینی جمهوری اسالمی ایران در حوالی جزیره فارسی 
شــده بودند، توّسط واحدهای شــناوری رزمی منطقه دّوم 
نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی توقیف و 

سرنشینان آن ها بازداشت شدند.
دیدار رئیس قوه قضائیه 

با خانواده شهید رئیسعلی دلواری
رئیــس قــوه قضائیه در ایــن دیدار با خانواده شــهید 

رییســعلی دلواری، قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس نیز به 
گفت وگو پرداخت و ضمن یادآوری رشادت های این مجاهد 

بزرگ، برای آن شهید از خداوند علو درجات مسئلت کرد.
با مصوبه شورای عالی انقالب سالروز شهادت رئیسعلی 
دلواری برابر با روز 1۲ شــهریور ماه، به نام روز ملی مبارزه با 

استعمار نامگذاری شده است.
قاچاق کاال تولید را متوقف می کند

همچنین رئیس قوه قضائیه گفت: قاچاق کاال خنجری 
است که بر پشت تولید می خورد و آن را متوقف می کند. 

 رئیســی افزود : با وجود قاچاق از افزایش و رونق تولید 
ملی خبری نیست و باید با این مساله بویژه قاچاق سازمان 
یافته نه به شــیوه اداری و ســازمانی بلکه به صورت جدی 
برخورد شــود. وی تاکید کرد: قاچــاق کاال، ضربه جدی به 
رونق، افزایش تولید و تولید ملی وارد می کند و نباید نسبت 
به آن کوتاهی کرد. رئیســی گفت: برخورد با قاچاق سازمان 
یافته برای دســتگاه قضا و همه دستگاه ها و نهادهای اداری 
و صادرکنندگان و واردکنندگان مســئله مهم و محوری به 

شمار می آید.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود با اشــاره به 
غیرقانونی بودن صید ترال افزود: این شــیوه صید همه چیز 
را تهدیــد می کند و اقتصاد و صیادی را از بین می برد و باید 
نیروی انتظامی، مسئوالن سیاسی و وزارت جهاد کشاورزی 

برخورد کنند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی نباید 
اجازه دهد فضا برای صیادانی که قانونمند کار و از اکوسیستم 
دریایی محافظت می کنند به دلیل فعالیت عده ای ســودجو 
مشکل ایجاد شود. وی با اشاره به قاچاق کاال در بندر گفت: 
بیش از ۲ سال است که نزدیک به یک هزار دستگاه خودرو 

در بندر بوشــهر توقیف شده است و این پرونده که در تهران 
است باید در مدت سه ماه آینده تعیین تکلیف شود.

رئیسی اضافه کرد: قرار است با همت نیروهای دستگاه 
قضایی پرونده معوقه  در کشــور نداشــته باشیم کار هم در 
 این بخش شروع شــده و تالش می شــود پرونده ها به روز 
باشــد. وی در بــاره وضعیــت تــه لنجــی و کاالی همراه 

ملوان گفت: این مساله در استان بوشهر باید سامان یابد.
وی با تاکید بر تغییر برخوردها و شــیوه رســیدگی به 
پرونده ها گفت: اطاله دادرســی در دســتگاه قضا قابل قبول 
نیســت و باید پرونده ها در کوتاه ترین زمان بررسی و مورد 

رسیدگی قرار گیرند.
چهار زندانی در بوشهر از قصاص نجات یافتند

همزمان با ســفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر در 
مراسمی با حضور رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و 
تربیتی چهار خانواده بوشهری با اعالم گذشت از اجرای حکم 

قصاص چشم پوشی کردند. 
ایــن چهار زندانی که به جرم قتــل منتظر اجرای حکم 
قصاص بودند با گذشــت اولیای دم از قصاص رهایی یافته و 
به آغوش خانواده بازگشــتند. رئیس سازمان زندان ها خطاب 
به زندانیان گفت: تالش ما این اســت که برای همه زندانیان 
شرایطی فراهم شود تا امکان آزادی و بازگشت سعادتمندانه به 
جامعه فراهم شود و برای این هدف باید شما نیز تالش کنید.

در این آئین، نامــه آزادی این چهار زندانی که با تالش 
و پیگیری مددکاری زندان و مسئوالن قضایی استان فراهم 

شده بود به آنها اهدا شد.
در ادامه این مراســم 1۶ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد 
بوشــهری نیز که بدهی آنها از سوی ستاد دیه استان تامین 

شده بود نامه آزادی خود را دریافت کردند.

ایران خودرو گفت: ورود  مدیرعامل گروه صنعتی 
برخی افراد که از طریق ربات ها وارد سایت مربوط به 
ثبت نام این گروه صنعتی می شوند ممنوع شده است و 

این افراد دیگر نمی توانند وارد سایت شوند. 
فرشاد مقیمی، در جمع خبرنگاران در شهرک صنعتی 
بینالود افــزود: از مراکز مختلف نکاتــی را به گروه صنعتی 
ایران خودرو گزارش دادند مبنی بر اینکه ربات هایی طراحی 
شده است که برخی افراد از طریق این ربات ها می توانند در 
شرایطی نابرابر نسبت به کسانی که این ربات ها را ندارند در 

سایت برای خرید خودرو ثبت نام کنند.
صنعتــی  گــروه  در  همــکاران  کــرد:  اضافــه   وی 
ایران خودرو به صورت شبانه روزی تالش می کنند مانع ورود 
این گونه افراد به سایت ثبت نام شوند و این در شرایطی است 
که ســایت بار سنگینی را متحمل شــده و این کار ریسک 
باالیی دارد اما همکاران این ریسک را پذیرفته و با جدیت با 

این پدیده مقابله می کنند.

 مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو گفت: شــاید 
مردم عادی متوجــه مقابله گروه صنعتی ایران خودرو با این 
ربات ها نشوند اما آن افرادی که از این ربات ها برای ورود به 
سایت ثبت نام استفاده می کنند حتما متوجه خواهند شد که 

هرچه تالش کنند دیگر نمی توانند وارد سایت شوند.
مقیمی افــزود: در حال حاضر گــروه ایران خودرو قادر 
نیســت هیچ درگاهی جز ســایت اینترنتی بــرای ثبت نام 
خرید خــودرو در اختیار متقاضیان قــرار دهد و همه راه ها 
برای ثبت نام در این بخش بسته شده است. مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو گفت: این گروه همه تالش خود را کرده 
اســت که شــرایط برابری برای متقاضیان خرید خودرو در 
ســایت ثبت نام خود به وجود آورد اما همچنان تقاضا برای 
خرید خودرو بیشتر از عرضه و تولید این گروه صنعتی است. 
مقیمی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پاسخ 
به تقاضای زیاد خرید خودرو، برنامه ای تدوین کرده که شاید 
در چند روز آینده نهایی شــود و با اجرای آن شرایط بهتر و 

مناسب تری برای متقاضیان خودرو فراهم شود.
وی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی گــروه صنعتــی 
ایران خودرو تالش دارد که میزان تولید خود را افزایش دهد 
و حتی ســال آینده میزان تولید خودرو به سه هزار دستگاه 
در روز افزایش می یابد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
گفــت: این مجموعه در حال حاضر بــا برخورداری بیش از 
1۷۰ ســازنده داخلی موفق شده است با بهره گیری از توان 
مهندســان داخلی بیش از ۵۰ قطعه که از خارج کشور وارد 

می شد را داخلی سازی کرده و به تولید انبوه برساند.
مقیمی افزود: بومی ســازی قطعات دیگری نیز در حال 
انجام اســت که برخی از آنها در حال طراحی و برخی دیگر 
در حال نمونه سازی و گذراندن مراحل آزمایشی خود هستند 
تــا بتوانند وارد خط تولید شــوند. مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خــودرو گفت: تاکنون بیش از 1۰ هــزار میلیارد ریال 
از تعهدات 1۲۰ روزه این گروه خودروســازی به قطعه سازان 

پرداخت شده است.

مدیرعامل ایران خودرو:
ثبت نام خرید خودرو برای برخی افراد ممنوع شده است

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11913242591641. پرسپولیس

21999129111836. سپاهان

31910452217534. تراکتور

41896337201733. استقالل

5199551612432. شهر خودرو

130-6198651920. صنعت نفت آبادان

7187651511427. فوالد

81951221410427. نفت  مسجدسلیمان

324-9196672023. ماشین سازی تبریز

521-10195681621. ذوب آهن

619-11194781824. سایپا

819-12194781927. نساجی مازندران

516-131921071520. پارس جنوبی جم

914-141935112635. پیکان

913-15191108918. گل گهرسیرجان

2213-161927101335. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال-جام خلیج فارس


