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ورزشی

طهماسبی رباط صلیبی پاره کرد

رباط پای گلر تیم فوتبال فوالد خوزستان پاره شده است و او باید هر چه زودتر زانوی
خود را به تیغ جراحان بسپارد.به گزارش فارس ،مهرداد طهماسبی در دیدار مقابل
پدیده از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدید شد.بعد از بررسیهایی که به عمل آمد
مشخص شد رباط پای این بازیکن دچار پارگی شده و او باید زانوی خود را
به تیغ جراحان بسپارد.

آفتاب یزد اصغرمنصورکاظمی:درورزشــگاه
آزادی ودرتنها دیدارباقی مانده ازهفته بیست و یکم
رقابتهای لیگ برترفوتبال تیمهای اســتقالل
و پرســپولیس دردربی بزرگ پایتخت به مصاف
هم رفتند.اســتقالل که درســه هفته گذشــته
لیگ ســه بازی را با ســه گل برده بود.و سپس
درپلیآفلیگقهرمانانآسیاهمموفقبهحذفالسد
قطر شده بود آمده بود تا دراین دیداربه شگفتی
ســازیهای خود دردربی ادامه بدهد.اما درنقطه
مقابل شــاگردان برانکو پس ازپیــروزی مقابل
تراکتورســازان عزم خودراجزم کردند تا با غلبه
بررقیب ســنتی خود ضمن کسب سه امتیازهم
خیالشــان ازصدرنشینی راحت شود و هم برنده
دیدارحیثیتی شــوند.بازی با برتری سرخپوشان
آغازشد.بازیکنان پرسپولیس با بردن توپ درعرض
زمین استقالل و ارسال به محوطه جریمه درپی
رسیدن به گل بودند .هنوز  5دقیقه اززمان بازی
سپری نشده بود که روی یک و دو امیری با محسن
مسلمان و پاس فوقالعاده مسلمان به دهانه دروازه
با تک ضربه ســروش رفیعی به سرعت تبدیل به
گل اول این مســابقه شــد.تا هواداران استقالل
دربهــت فروروند.بعدازایــن گل انتظارمی رفت
بازیکنان استقالل درپی جبران گل خورده باشند.
امــا برخالف انتظار بازاین قرمزپوشــان پایتخت
بودند که درپی زدن گلهای بیشتربودند.دردقیقه
:10مهدی طارمی تا آســتانه به ثمررساندن گل
پش رفت اما ضربه سراین بازیکن با اختالف کمی
ازبــاالی دروازه به اوت رفت.ازدقیقه :12بازیکنان
اســتقالل آرام آرام بربازی مسلط شدند ودرپی
جبران گل خــورده بودند.دردقیقه :17فرشــید
اسماعیلیهافبک آبیها روی یک توپ برگشتی
با شلیک ســهمگین از پشت محوطه جریمه به
شکلی تماشــایی دروازه علیرضا بیرانوند را روی
پاشــنه چرخاند تا بازی با تســاوی منجر شود.
هنوز پرسپولیســیها ازشــوک این گل خورده
بیرون نیامده بودند،که باردیگرشاگردان علیرضا
منصوریان به گل دوم رسیدند.دردقیقه :19یک بار
دیگر فرشید اسماعیلی با نفوذی از سمت راست
دفاع پرسپولیس توپ را به صورت عرضی به روی
دروازه فرســتاد علی قربانی با قطع توپ و ضربه
سر تماشایی برای دومین باردروازه پرسپولیس را
بازکرد تا اینبارهواداران پرسپولیس مات و مبهوت
شوند.درادامه بازهم این آبی پوشان پایتخت بودند
که همچنان میدان داری می کردند.دردقیقه :31
مهدی طارمی بازهم نتوانســت ازموقعیت ایجاد
شده بهره ای ببرد و ضربه این بازیکن راهی اوت

شد.دردقیقه  :34شوت علی قربانی ازکناردروازه
پرســپولیس به اوت رفت.دردقیقــه :44رامین
رضائیان یــک فرصت خوب گلزنی را ازدســت
داد.دردقیقــه  :44کاوه رضایی با نفوذ به محوطه
جریمه پرســپولیس در مقابله با محمد انصاری
توپ را بــه روی پای چپــش آورد و با ضربهای
تماشایی برای سومینبار علیرضا بیرانوند را تسلیم
کرد.این گل آب ســردی بود برپیکرپرسپولیس .
درادامه اتفاق دیگزی روی دروازهها رخ نداد تا آبی
پوشان با پیروزی به رختکن بروند.با شروع نیمه
دوم بازیکنان پرســپولیس درپی جبران گلهای
خورده بودند.درنقطه مقابل استقاللیها با ایجاد
دفاع خطی دراندیشه حفظ نتیجه وچشم به ضد
حمالت داشتند.دردقایق 51و 56مهدی رحمتی
دوباره موفق شــد مهدی طارمی را ناکام بگذارد.
هرچه اززمان مسابقه ســپری می شد بازیکنان
پرســپولیس ازنظرروحی افت می کردند  .همین
امرباعت شد تا برانکو برای تقویت قوای تهاجمی
تیمش دســت به تعویض رامیــن رضائیان بزند
وعلی علیپوررادردقیقه  67جایگزین این بازیکن
کند.شاید این بزرگترین اشــتباه برانکو بود.چرا
که رضائیان می توانســت گره کور بازی را برای
پرسپولیس بازکند.این درحالی بود که منصوریان
با آوردن مجید حسینی حقدوست وعلی قربانی
عمال تعویض برانکو را بی نتیجه کرد .قرمزها در
دقیقه  90+1یکی از گلها را توســط سیدجالل
حسینی جبران کردند این صحنه منجر به دریافت
کارت زرد دوم و اخراج سیدمهدی رحمتی شد .تا
مجید حسینی مدافع تازه وارد استقالل به جای
رحمتی لباس دروازه بانی بپوشد .اما درپایان این
تیم استقالل بود که دراین دیدارموفق به شکست
پرسپولیس شد.تا استقالل درچهارمین دیدارپی
درپی لیگ با ســه گل برنده شود.با این شکست
پرسپولیس با  47امتیاز همچنان صدرنشین لیگ
است و اســتقالل با  37امتیاز در رده سوم لیگ
ابقا شد.
منصوریان:
اگر میبازیم باید به حریف احترام بگذاریم

سرمربی تیم استقالل میگوید بازیکنان این تیم
میدانستند که برابر پرسپولیس چه میخواستند.
به گزارش ایســنا ،علیرضا منصوریان با تبریک
به هواداران اســتقالل و تمام فوتبال ایران افزود:
قبــل از هر چیــزی باید این بازی خــوب را به
تمام فوتبالدوســتان کشــور تبریک بگویم اما
بزرگترین تفــاوت بین ما و پرســپولیس۴۸ ،

داور فوتبال کشورمان گفت :در زمان ازدواجم نیز
به همســرم گفتم که من پیش از تو یک همسر به
نام فوتبال و داوری دارم اما حاال می خواهم داوری
را از ذهنــم بیرون کنم .محســن ترکی در گفتگو
با باشــگاه خبرنگاران ؛ در خصــوص خداحافظی
از فوتبال اظهار داشت :بســیاری از افراد مخالف خداحافظی
مــن در این مقطع زمانــی بودند اما به نظر خــودم به آنچه
میخواستم در داوری رســیدم و خداحافظیام در این مقطع

می خواهم داوری را از ذهنم بیرون کنم

به موقع بود ،فکر میکنم بعد از  28ســال داوری
باید کمی هم به خانوادهام رسیدگی کنم چرا که
به آنها ظلم کردهام.
وی ادامه داد :خوشــحالم در این روز باشــکوه از
فوتبال خداحافظی کردم و جا دارد تشکر ویژهای
از دپارتمان داوری ،فدراســیون فوتبــال و کمیته داوران و به
خصوص حسن کامرانی فر داشته باشم و باید بگویم هواداران
دو تیم استقالل و پرسپولیس برای من سنگ تمام گذاشتند.

ترکی افزود :کنار گذاشــتن قضاوت داوری برای من ســخت
اســت ،برنامههای زندگیام بر اســاس قضاوت داوری بوده و
تمام ســعی و تالشــم این اســت که داوری را فراموش کنم،
قضاوت داوری درســت همانند همســری برای من بود و در
زمان ازدواجم نیز به همســرم گفتم کــه من پیش از تو یک
همسر به نام فوتبال و داوری دارم .در حال حاضر می خواهم
داوری را از ذهنم بیرون کنم و قصد دارم در ردههای پایه کار
آموزش داوری را شروع کنم.

دربی هشتادوچهارم پایتخت

آبیهایشگفتانگیز
منصوریان :ما بازی یک بر صفر را به بازی  ۱ -۳برگرداندیم و این نشان از
این است که بازیکنان ما میدانستند که از تیم پرسپولیس چه میخواهند و با
شناختی که از این تیم داشتند توانستند نتیجه را به سود خود برگردانند .به
تیم فنی و مدیریتی باشگاه تبریک میگویم که سر جوانهای ما صبر کردند و
حاال همه خوشحالیم که جوانهای باتجربهای در تیم ما بازی میکنند.
ساعت اســتراحت کمتر ما بود که در اواخر بازی
هم ما را اذیت کرد و باعث شد عقبنشینی کنیم.
وی افزود :اما مهمترین چیز این است که ما بازی
یــک بر صفر را به بــازی  ۱ -۳برگرداندیم و این
نشان از این است که بازیکنان ما میدانستند که
از تیم پرســپولیس چه میخواهند و با شناختی
که از این تیم داشتند توانستند نتیجه را به سود
خــود برگردانند.منصوریان در ادامه گفت :به تیم
فنی و مدیریتی باشــگاه تبریک میگویم که سر
جوانهای ما صبر کردند و حاال همه خوشحالیم
که جوانهای باتجربهای در تیم ما بازی میکنند.
وی درباره پرســپولیس هم گفــت :ما با این تیم
منافع مشترکی داریم که لیگ قهرمانان آسیاست.
مــا فقط  ۹۰دقیقه بــا این تیم بــازی کردیم و
در خــارج از این بازی این تیم رقیب ســنتی و
دوستداشتنی ماست و به بازیکنانم هم گفتم که
هنگام خوشحالی کردن ،فقط جلوی تماشاگران
خودمان باشــند تا به قداست حریف خدشه وارد
نشود.سرمربی استقالل ادامه داد :خوشحالم که با
این برد کمی به جدول بازگشتیم من این بازی را
نقطه عطفی در لیگ میدانم چون توانستیم تیم
هجومی پرســپولیس را ببریم .دلیل این پیروزی
هم این بود که پرســپولیس تاکنون در ورزشگاه
آزادی ســه گل از حریفش نخورده بود و مدیریت
کردن چنین موقعیتی ســخت است .وی درباره
قضــاوت فغانی نیز گفت :علیرضــا فغانی فراتر از
آسیاســت .قضاوت وی فوقالعاده بود اما ما باید
ظرفیــت بازیکنانمان را زمانی که عقب میافتند
باال ببریم .ما هنوز به آن نقطهای از حرفهای بودن

نرســیدهایم .فغانی خیلی خــوب داوری کرد اما
معتقدم در صحنهای کــه مهدی رحمتی اخراج
شــد ،به همراه او  ۵بازیکن دیگــر نیز از دو تیم
باید اخراج میشــدند تا بازی وارد حاشیه نشود.
علیرضــا منصوریــان همچنیــن در ادامه گفت:
به بازیکنانم تبریک و خســته بناشید میگویم.
بــازی ماراتن گونهای بود .این بــرد را به خانواده
مرحوم پروحیدری تقدیم میکنیم.او در پاسخ به
این ســوال که نظرش راجع به کارهای رحمتی
چیست ،گفت :رحمتی هیچ تقصیری نداشت .او
زمین خورده بود و کتفش را گرفته بود .من بدم
میآیــد گلرم مثل گلرهای خلیج فارس یک ربع
زمین بیفتد ولی او واقعا آسیب دیده بود .متاسفانه
هنوز به ایــن موقعیت نرســیدهایم که باخت را
تحمل کنیم .در حق رحمتی جفا شــد .رحمتی
کاری نکرد .من تا ثانیههای بعد از بازی حواسم به
جوانانمان بود و به من گفتند او اخراج شد .او این
روزها خیلی خوب خودش را مدیریت میکند
و با آن فضایی کــه بین ما و رحمتی ایجاد
شد ،برنده او بود .او میتوانست بازگشت
خوب داشــته باشد یا از ریل خارج
شــود .به او تبریــک میگویم
هرچنــد که حســینی هم
همتای بیرانوند بوده
و در تمرین ما میبینید
چقدر او هم گلر خوبی
است.
برانکو:
متاسفم که در بزرگترین
بازی لیگ باختیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس میگوید
ناراحت است که تیمش در بزرگترین بازی لیگ

ایران شکســت خورده است.برانکو ایوانکوویچ بعد
از شکســت ســه بر دو تیمش برابر استقالل در
دربی  ۸۴گفت :یک بازی بســیار خوب و زیبا را
دیدیم.او افزود :شاهد یک دربی درخشان با گلها
و شــانسهای گل زیاد بودیم .به اســتقالل بابت
بردشان تبریک میگویم و از هواداران و بازیکنانم
تشــکر میکنم به خاطر خواست و میل به بردی
که در آنها بود .با احساســات زیــادی آنها بازی
کردند و هیچ ایرادی نمیتوانــم از آنها بگیرم .از
هواداران هم ممنونم که در باخت هم بزرگ بودند
و فقط متاسفم که در بزرگترین بازی لیگ ایران
آنها را خوشحال کنیم.برانکو
نتو ا نستیم
تعداد کــم تعویضهایش
درباره
در ایــن بازی ،گفت :یک
تعویــض کردیــم چون
میخواســتم حملــه را
تقویت کنــم و نیازی به
دیگر تعویضها نبود.
هم سروش ،محسن و
امیری خوب بودند و
میشد

		
		

شاید فقط نریمان
جهــان را بــازی
دهم امــا نیمه
دوم کال تــوپ
روی هــوا بود.
وی در پاسخ
بــه ایــن

پرسش که چرا تیمش در دفاع چپ مشکل داشت،
بیان کرد :خودتان میدانید اســتقالل تیم خوبی
است .آنها بازیکنان با کیفیتی دارند ولی طبیعی
است که از یک طرف حمله میشود .در زمان گل
سوم شــش بازیکن ما بودند و فقط کاوه رضایی
بود .شــاید نیاز باشــد که احمدزاده به پســت
جدیدش عادت کند.
او اشــتباه خاصی نداشــت .نمیشــود که فقط
احمدزاده دفــاع کند .تیم حریــف هم در این
موقعیت خیلی خوب کار کرد.

برانکو:
استقالل تیم خوبی
است.آنهابازیکنان
باکیفیتیدارندولی
طبیعی است که از یک
طرفحملهمیشود.
در زمان گل سوم
شش بازیکن ما بودند
و فقط کاوه رضایی
بود .شاید نیاز باشد
که احمدزاده به پست
جدیدش عادت کند .او
اشتباهخاصینداشت.
نمیشودکهفقط
احمدزاده دفاع کند

