داغ شدن
بازار شکایت
پس از
شهرآورد 95

باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته به دلیل حواشی شهرآورد  95از برخی استقاللی ها شکایت کند.تیم فوتبال پرسپولیس در شهرآورد  95پایتخت به برتری یک بر صفر رسید.با این وجود
در جریان این مسابقه تنشهای زیادی به وجود آمد و حتی محمدرضا اکبریان در لحظات پایانی بهزاد غالمپور و فرشاد فرجی را به دلیل درگیری اخراج کرد.با توجه به این شرایط باشگاه
پرسپولیس تصمیم گرفته با همکاری تیم حقوقی خود الیحه شکایتی را نسبت به عوامل تیم رقیب که در درگیریهای پایان مسابقه از محوطه مربوط به خودشان خارج شده و به این موضوع
دامن زدند و همچنین افرادی که اظهاراتی علیه پرسپولیس مطرح کرده اند تنظیم کرده و به زودی به مراجع ذی ربط فدراسیون فوتبال ارسال کند.این در حالی است که باشگاه استقالل
هم صبح دیروز اعالم کرد از عیسی آل کثیر به دلیل انجام حرکت غیر اخالقی در مقابل نیمکت این تیم پس از گلزنی این بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت میکند.
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خط دفاع استقالل شادابی نداشت

کلهر :مجیدی نیمه دوم قافیه را به گلمحمدی باخت
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس
گفت :مدافعان استقالل بیجهت اعتراض
میکردند و رو به مسائل حاشیهای آورند،
پرسپولیس هم از این فرصت به درستی
استفاده کرد.محمود کلهر در مورد برد
پرسپولیس مقابل استقالل در شهرآورد 95
اظهار داشت :پرسپولیس در نیمه اول خیلی
خوب بازی نکرد اما برنامههای یحیی گل
محمدی در نیمه دوم جواب داد .او همیشه
تفکراتش را در نیمه دوم پیاده میکند و در
این نیمه نتیجه الزم را به دست میآورد.
حتی در لیگ قهرمانان آسیا هم دیدیم
برنامههای یحیی باعث نتیجهگیری تیم
در نیمه دوم میشد .او این ویژگی را در
تیمهای دیگر مانند شهر خودرو هم داشت
و اغلب اوقات در نیمه دوم نتیجه میگرفت.
پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد :در
مجموع پرسپولیس خیلی هوشمندانه بازی
کرد .آمده بود نتیجه را بگیرد که این کار
را هم انجام داد .پرسپولیس با دو مهاجم
بازی کرد و در کانالهای کناری از بازیکنان
رونده مانند امیری و نعمتی استفاده
میکرد و ترابی وپهلوان هم به آنها کمک
میکردند .حضور احمد نوراللهی جلوتر از
کامیابینیا نشان میداد تیم میل به بازی
هجومی دارد .همچنین دو مهاجم در خط
حمله تیم حضور داشتند که میتوانند هر
دفاعی را به هم بریزند.وی با اشاره به مشکل
خط دفاعی استقالل افزود :همه این مسائل
باعث شد پرسپولیس در نیمه دوم فوتبال رو
به جلوی خودش را ارائه بدهد اما استقالل
در ساختار دفاعی دچار مشکل است و در
لیگ قهرمانان آسیا هم این را نشان داد.
هرچند که هافبکها و مهاجمان استقالل
شرایط بهتری دارند و این تیم توانست در
دقایق اول بازی تا حدودی موفق باشد اما
هوشیاری مدافعان پرسپولیس و دروازهبان
این تیم باعث شد که استقالل به گل نرسد
و بعد از آن هم در نیمه دوم کمک کرد
این تیم بتواند از گل زده خودش به خوبی
محافظت کند.کارشناس فوتبال در مورد
این که استقالل اوایل نیمه اول فشار زیادی
روی دروازه پرسپولیس به وجود آورد و آیا
این مسأله به خاطر ترس پرسپولیس بود
عنوان کرد :استقالل با توجه به باخت هفته
گذشته مقابل ذوبآهن آمده بود که در یک
سوم دفاعی پرسپولیس ،این تیم را پرس
کند .یحیی آنالیز خوبی داشت و تیمش
را عقب نگه داشته بود البته این مسأله
باعث شد استقالل در چند صحنه بسیار

خطرناک ظاهر شود اما دلیل اصلی این بود
که پرسپولیس با توجه به این که از لحاظ
امتیازی جلوتر است در نیمه اول محتاطتر
بازی کرد و در نیمه دوم برنامههای
هجومی خودش را در پیش گرفت .حمالت
پرسپولیس در نیمه دوم دامنهدار بود و
دیدیم که به گل هم رسید.کلهر افزود:
یحیی این کار را با حوصله انجام میدهد و
باعث شد زهر استقالل در نیمه اول گرفته
شود .در طرف مقابل فرهاد مجیدی هم
مربیای است که هم در شهرآورد بازی کرده
و هم سابقه مربیگری در شهرآورد دارد .او
شجاعانه بازی کرد اما در نیمه دوم قافیه را
به سرمربی پرسپولیس باخت .دلیل این که
استقالل گل خورد ناهماهنگی بازیکنان این
تیم در دفاع بود .مدافعان استقالل بیجهت
اعتراض میکردند و رو به مسائل حاشیهای
آورند .پرسپولیس هم از این فرصت به
درستی استفاده کرد و توانست کنترل بازی
را در دست بگیرد.پیشکسوت پرسپولیس
تصریح کرد :در بازی رفت هم این اتفاق
افتاد و خط دفاعی استقالل شادابی الزم را
نداشت .استقالل به همین خاطر نتوانست
امتیاز الزم را مقابل پرسپولیس کسب کند.
این مسأله در بازی با ذوبآهن هم مشهود
بود.وی در خصوص درگیری بین بازیکنان
دو تیم در اواخر بازی گفت :حاشیهها و به
خصوص اتفاق آخر مسابقه ،نقطه تاریک
بازی بود .روی نیمکت هر دو تیم افراد
بزرگی حضور دارند و باید تدابیری به کار
بگیرند که جلوی این اتفاقات گرفته شود.
فوتبال ایران باید فراتر از شرایط فعلی قدم
بردارد تا بتوانیم در سطح بین المللی جایگاه
بهتری به دست بیاوریم .در تیم ملی هم
دچار این مشکالت هستیم و به خاطر این
حواشی نتایج را از دست دادهایم .فقط هم
مخصوص استقالل و پرسپولیس نیست و
کل لیگ ما درگیر این مسائل است .مدیران
فوتبال ما باید فکری کنند که در آینده
دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم .این اتفاقات
باعث ضرر تیمهای ما میشود .اگر جلوی
این مسائل گرفته شود ،به پیشرفت کیفی
فوتبال ما کمک کند.کلهر در خصوص این
که این برد چقدر به قهرمانی تیم کمک
میکند ،گفت :به نظر من پرسپولیس 90
تا  95درصد راه قهرمانیاش هموار شد،
البته تیمهای سپاهان و استقالل را هنوز
هم رقیب اصلی پرسپولیس میدانم و در
کنار آنها هم گل گهر هم حرکت خوبی را
در پیش گرفته است.

قایدی توپ را گم کرد ،آن صحنه پنالتی نبود

کنعانیزادگان :هیچ بازیکنی با شرایط من
حاضر نمیشد بازی کند

به سمت نیمکت استقالل نرفتم

آل کثیر :شادی گلم یعنی من برگشتم

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت:شادی گلی که این روزها انجام میدهم یعنی
برگشتم.عیسی آل کثیر در خصوص شهرآورد  95اظهار داشت :خدا را شکر که تواسنتم
در این بازی گل بزنم .این گل تالش همه بازیکنان ما بود و به همه پرسپولیسیها تبریک
میگویم.وی در خصوص گالیه استقاللیها از داوری گفت:آنها گالیه داشتند ولی خدا
را شکر که ما بازی را بردیم .در این هفته کادر فنی و بازیکنان خیلی تالش کردیم و
زحمات زیادی برای این بازی داشتیم.مهاجم پرسپولیس در خصوص خوشحالی بعد از
گلش گفت:آن حرکتی که من انجام میدهم یعنی دوباره برگشتم.آل کثیر در خصوص
اینکه ظاهرا به سمت نیمکت استقالل رفته است گفت :نه ،من سمت نیمکت تیمی
نرفتم .خوشحالی من طبیعی بود و شادی خودم را انجام دادم.وی در خصوص عدم حضور
تماشاگران گفت :جای تماشاگران خیلی خالی بود.امیدوارم زودتر از شر این ویروس راحت
شویم .دلمان برای هواداران تیممان تنگ شده است.مهاجم پرسپولیس در خصوص اینکه
گفته میشود بازیکنان گلزن شهرآورد فردای روز بازی متوجه کار بزرگ خود میشوند
گفت :این نظر شما است .باید ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد.

استیلی :پرسپولیس خوب نبود

نباید راحت امتیاز داد
سرمربی سابق پرسپولیس میگوید این
تیم با وجود اینکه عملکرد خوبی برابر استقالل
نداشت اما سه امتیاز با ارزش را به دست آورد.
حمید استیلی درباره عملکرد پرسپولیس برابر
استقالل اظهار کرد :یک بازی پرتنشی را شاهد
بودیم و به لحاظ اینکه موقعیت های زیادی به
دست نیامد نمیتوانیم درباره مباحث فنی بازی
صحبت کنیم اما در روزی که پرسپولیس خیلی
خوب نبود سه امتیاز با ارزش را به دست آورد
تا از کورس قهرمانی با سپاهان جا نماند .این
خیلی مهم است در روزی که تیم خوب نباشد اما
بازی را ببرد .این به تفکر تیمی و حرفهای بودن
بازیکنان بر میگردد .در این بازی وحید امیری و
میالد سرلک از بهترین نفرات پرسپولیس بودند
البته که سایر بازیکنان هم به حد خودشان خوب
بودند .اما این دو بهتر از سایرین عمل کردند .وی
در ادامه اظهار کرد :خاصیت بازی آنقدر باال بود

که پرسپولیس  50درصد عملکرد خوبش در لیگ
قهرمانان آسیا را هم به نمایش نگذاشت یعنی
مثل گذشته نتوانست به خوبی توپ را از سمت
چپ و راست به جریان بیندازد و کارهای ترکیبی
انجام دهد .تاکتیک پرسپولیس در داربی بیشتر
بر مالکیت توپ بود .البته با آمدن میالد سرلک
در نیمه دوم شرایط پرسپولیس بهتر شد یعنی
در ضد حمالت پرسپولیس تیم بسیار زهرداری
نشان داد .در نیمه دوم با وجود این که تیم
حریف پاس های بلندی انجام میداد اما خط
دفاع پرسپولیس به خوبی کار کرد و به غیر از
یکی دو فرصت فرصت چندانی به حریف نداد.
سرمربی سابق پرسپولیس به عملکرد خوب این
تیم در دو دیدار سپاهان و استقالل اشاره کرد
و گفت :بعد از لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس
با دو رقیب بسیار قدرتمند بازی کرد به اعتقاد
من پرسپولیس در دیدار با سپاهان از نظر بازی

عملکرد بهتری داشت اما در آن دیدار یک امتیاز
گرفت که بسیار با ارزش بود و در دیدار مقابل
استقالل هم سه امتیاز به دست آورد .چهار امتیاز
از دو بازی آن هم در دو دیدار بسیار مهم برای
پرسپولیس مطلوب و خوب است .مطمئنا بعد از
برد داربی شرایط بازیکنان بهتر خواهد شد چون
پیروزی در داربی روحیه تیم را بهتر میکند.
االن پرسپولیس راحتر بازیهای آینده را دنبال
میکند تا پنجمین قهرمانی پیاپی خود را به
دست بیاورد .پرسپولیس خیلی باید دقت کند
که در این شرایط به راحتی امتیاز از دست ندهد.
استیلی در ادامه درباره حاشیههای انتهای بازی
گفت :در آن صحنه اتفاقات ناخوشایندی دیدیم
البته من معتقد هستم داور به اشتباه فرشاد
فرجی را اخراج کرد چون او در آن صحنه کاری
انجام نداده بود .این که بازیکنان درون زمین دایم
به داور اعتراض میکنند به خودشان بر میگردد

اگر داور مقتدرانه تر عمل کند و اجازه ندهد
کسی به او اعتراض کند قطعا میتواند به خوبی
بازی را کنترل کند.وی افزود :ما داورانی مثل
آقای ترکی و یا فغانی داشتیم که کسی جرات
نمیکرد به سمتشان برود و اعتراض کنند.
اگر در بازیهای بینالمللی هم ببینید داوران با
اینکه ضعیف قضاوت میکردند اما آنقدر اقتدار
داشتند که کسی به خودش اجازه نمیداد به
سمت داور برود و اعتراض کند .هیچ نیمکتی و
یا بازیکنی اجازه ندارد به داور اعتراض کند چون
با محرومیتهای جدید مواجع میشود .در برخی
بازیها شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم کمیته
انضباطی باید مقتدرانه تر و بدون هیچ مماشاتی
رای صادر کند تا کسانی که به خود اجازه
میدهند جو را متشنج کنند با محرومیتهای
سنگین مواجه شوند مجازات با جرمی که انجام
میشود باید همخوانی داشته باشد.

کار غالمپور خیلی بد بود

درخشان :استقالل استرس داشت و پرسپولیس تمرکز

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به درگیری بازیکنان استقالل در شهرآورد ،گفت :استقاللیها تمرکز نداشتند و به نظرم باید روی مسائل فنی بیشتر کار شود.تیم فوتبال پرسپولیس
در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال موفق شد با یک گل استقالل را شکست بدهد و به صدر جدول لیگ صعود کند.حمید درخشان سرمربی پیشین پرسپولیس درباره این مسابقه گفت :به خاطر
حساسیت شهرآورد ،بازی اینطور شده بود .دو تیم به هم نزدیک بودند .اگر استقالل برنده میشد ،وضعیت جدول فرق میکرد .از همان اول بازی ،استقالل استرس داشت و همین مسئله باعث درگیری
شد .وی ادامه داد :اینکه در فوتبال فقط ادعا داشته باشیم کافی نیست و باید مسائل فنی را هم توسعه بدهیم .اینکه با حرف و داد و بیداد داور را تحت فشار قرار بدهیم به فوتبال کمک نمیکند .هر تیم
بهتر بازی کند و شرایط را تحت کنترل داشته باشد ،موفق تر است.سرمربی پیشین پرسپولیس تاکید کرد :پرسپولیس باتجربهتر عمل کرد و تقریباً ضعفی نداشت .نقطه قوت پرسپولیس هر سه خط بود و
با تمرکز باالتر از استقالل بازی را تمام کرد .به نظرم پرسپولیس تحت تاثیر مسائل استقالل قرار نگرفت و به خوبی بعد از گل ،بازی را کنترل کرد.درخشان با انتقاد از رفتار بهزاد غالمپور مربی دروازه بان
های استقالل و ورودش به درگیریهای اواخر مسابقه گفت :کار غالمپور بد بود .کادر مربیان باید بازیکنان خودشان را کنترل کنند نه اینکه وارد درگیری شوند .کریم باقری هم دوباره مجبور شد وسط
زمین برود و بازیکنان را جدا کند .در فوتبال حرفهای این کارها نادر است .همیشه کریم باید وارد درگیریها شود و این برای فوتبال حرفهای خوب نیست.

اتفاقات شهرآورد زشت بود

عربشاهی :برای بازیکنان متاسفم که اعصاب و روان همه را خراب میکنند

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت:
هیچ بازیکنی چهار ،پنج روز بعد از انجام
یک بازی سنگین و پارگی رباط مچ پا،
حاضر نمیشود با شرایط من به میدان برود.
محمدحسین کنعانیزادگان در خصوص
پیروزی یک بر صفر پرسپولیس برابر
استقالل در شهرآورد  95گفت :در مجموع
بازی خوبی بود و هر دو تیم برای برد وارد
زمین شده بودند .هدف ما گرفتن  3امتیاز
بود تا دوباره به صدر جدول برگردیم چون
هواداران پرسپولیس عادت ندارند غیر از
صدر جدول ،این تیم را در ردههای دیگر
ببینند .میخواستیم آنها را خوشحال کنیم
و عیدی خوبی به هواداران بدهیم که
خوشبختانه این اتفاق هم رخ داد و در نهایت
 3امتیاز این بازی مهم را گرفتیم .در زمین
مسابقه جنگیدیم و خوشبختانه به هدفی
که داشتیم دست پیدا کردیم .موقعیتهای
خوبی داشتیم و کامال مستحق برد بودیم.
مدافع پرسپولیس در خصوص مصدومیتی
که قبل از این بازی داشت ،خاطرنشان کرد:
واقعا شرایط سختی داشتم و بعد از بازی
سخت و سنگین با سپاهان رباط مچ پایم
پاره شد .درد بسیار شدیدی داشتم ولی
دوست داشتم در شهرآورد بازی کنم چون
نیاز مبرمی به برد در این مسابقه داشتیم.
باید از تالشها و زحمات کادر پزشکی تشکر
کنم ،دکتر حقیقت و بهخصوص دکتر علی
اعظم که صبح تا شب روی پای مصدوم من
کار میکرد تا بتوانم به شهرآورد برسم.وی
افزود :از ساعت  7صبح تا  7شب روی پایم
کار میکردم .باور کنید قبل از شهرآورد
نمیتوانستم راه بروم .هیچ بازیکنی چهار،
پنج روز بعد از انجام یک بازی سنگین
و پارگی رباط مچ پا ،حاضر نمیشود به

میدان برود ،آن هم در یک شهرآورد مهم و
حساس اما من دوست داشتم با تمام وجود
برای پرسپولیس بازی کنم و وقتی پیامها و
حمایت های هواداران را میدیدم انگیزهام
چند برابر میشد تا به شهرآورد برسم .این
یک بازی  6امتیازی برای ما بود و دوست
نداشتم در شهرآورد غایب باشم .آمپول
هم زدم تا تحت هر شرایطی به میدان
بروم و خدا را شکر که بازی را از دست
ندادم.کنعانیزادگان در خصوص اعتراض
استقاللیها مبنی بر نگرفتن یک پنالتی
به سود این تیم به تسنیم گفت :من به آن
صحنه نزدیک بودم ،قایدی میخواست در
یک حرکت حمل توپ کند اما به یکباره
توپ را گم کرد .در واقع توپ زیر پای
مهدی جا ماند و آن برخورد طبیعی بود.
در آن صحنه پنالتی رخ نداد و داور تصمیم
درستی گرفت.مدافع پرسپولیس در پاسخ
به این پرسش که «چرا این بازی با تنش
و حاشیههای زیادی همراه شد؟» عنوان
کرد :شهرآورد همیشه حساسیتهای خاص
خودش را دارد و معموال در لیگهای معتبر
اروپایی هم میبینید که ممکن است بازیها
جنجال داشته باشد .خیلی از شهرآوردهای
تهران بدون مسئله خاصی انجام شده و در
این بازی هم اتفاق خیلی بدی رخ نداد .در
برخی صحنهها درگیریهایی ایجاد شد که
به خاطر فشار مسابقه بود و نباید زیاد به این
مسائل حساسیت نشان دهیم.کنعانیزادگان
در خصوص اینکه آیا پرسپولیس قهرمان
لیگ امسال خواهد شد ،گفت :بازی به بازی
جلو میرویم و  8فینال دیگر باقی مانده
است .مطمئنا تمام هدف ما این است که
پنجمین قهرمانی پیاپی را کسب کنیم تا
هواداران خوشحال شوند.

پیشکسوت پرسپولیس گفت :فکر
میکنم پرسپولیس با این روند برای
پنجمین قهرمانی پیاپی آماده میشود.
ضیا عربشاهی درباره پیروزی یک بر صفر
تیم فوتبال پرسپولیس مقابل استقالل در
شهرآورد پایتخت ،اظهار داشت :این بازی
خیلی فیزیکی و درگیرانه برای هر دو تیم
بود .درست است که استقالل در بازی
قبل مقابل ذوبآهن آن شرایط خوبی
نداشت ولی به نظرم در شهرآورد خیلی
خوب وارد زمین شد .این تیم با سیستم
 3-5-2کار را شروع کردن و به خوبی در
نیمه اول روی پرسپولیس فشار وارد کرد.
وی با بیان اینکه «شرایط بازی خیلی
فیزیکی و جنگ اصلی در میانه میدان
بود» ادامه داد :ارسالن مطهری و مهدی
قایدی در این ترکیب خیلی سرحال
کار کردند .در نیمه اول استقالل برتری
نسبی نسبت به پرسپولیس داشت ،دلیل
این برتری نیز این بود که در خط هافبک

برخی از بازیکنان پرسپولیس دوندگی
الزم را نداشتند ولی برعکس در نیمه اول
ریگی و مهدیپور در استقالل دوندگی
خوبی داشتند .همچنین میلیچ و وریا
غفوری نیز در کنارهها خوب کار کردند.
پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان کرد:
در نیمه دوم پرسپولیس با تعویضهایی
که داشت ورق را برگرداند و برتری را از
استقالل گرفت .خوشحالم که مهاجمان
پرسپولیس در این بازی خوب بودند و
نزدیک به هم بازی میکردند .گلی که
به ثمر نیز رسید ،روی تیزهوشی شهریار
مغانلو و البته فرصتطلبی آلکثیر به
ثمر رسیده است .خوشحالم پرسپولیس
در این بازی که درگیری زیادی داشت
 3امتیاز را گرفت.عربشاهی درباره
درگیری بازیکنان دو تیم ،در طول و
انتهای بازی ابراز داشت :متاسفم برای
اینکه بازیکنان اینقدر درگیرانه بازی
میکنند و اعصاب و روان همه را خراب

گزارش تمرین پرسپولیس
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس
تمریناتشان را در ورزشگاه شهید کاظمی
پیگیری کردند.بازیکنان پرسپولیس پس
از برتری برابر استقالل ،دیروز شنبه از
ساعت ۱۲و ۳۰دقیقه در ورزشگاه شهید
کاظمی به تمرین و ریکاوری پرداختند.
ابتدا یحیی گلمحمدی دقایقی برای
بازیکنان به صحبت پرداخت و از تالش
آنها در چند بازی گذشته تقدیر و
تشکر کرد.تمرین امروز در دو بخش
به مورد اجرا گذاشته شد و طی آن،
بازیکنان اصلی در بازی شهرآورد ،با
دویدن ،انجام حرکات کششی ،نرمشی و
کارهای مخصوص ریکاوری به کار خود
پایان دادن .سایر بازیکنان زیر نظر کادر
فنی به انجام بخشهای مختلف تمرین
شامل پاسکاریهای کوتاه ،حفظ توپ،
مینی فوتبال و حمله به دروازه روی
آوردند.کمال کامیابینیا و شهریار مغانلو

به همراه محمد حسین کنعانی زادگان
و سیامک نعمتی به خاطر مصدومیتی
که داشتند ،زیر نظر کادر پزشکی کار
کردند .همین طور امید عالیشاه که به
خاطر مصدومیت ،بازی را از دست داده
بود ،تمرینات اختصاصی خود را انجام
داد تا با آمادگی کامل به تمرینات
گروهی و مسابقات باز گردد.تمرین
دیروز حدود  ۷۵دقیقه طول کشید و
بازیکنان بعد از سرد کردن بدنها راهی
رختکن شدند.تیم فوتبال پرسپولیس
فرصت چندانی برای آماده شدن جهت
بازی بعدی ندارد و باید روز سهشنبه
در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
برابر تیم شاهین بندر عامری در بوشهر
به میدان بروند.سرخپوشان دو جلسه
تمرینی دیگر را در برنامه دارند و روز
دوشنبه با پرواز اختصاصی راهی بوشهر
خواهند شد.
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میکنند .این برای فوتبال ما و مخصوصاً
تیمهای استقالل و پرسپولیس که جزو
بزرگان آسیا هستند خیلی زشت است.
فکر میکنم مدیران باشگاهها و مربیان
دو تیم باید دقت بیشتری روی این
مسائل داشته باشند تا بازیکنان هرکاری
دلشان خواست انجام ندهند.وی تصریح
کرد :ماهم فوتبال بازی میکردیم ولی
هیچوقت این مسائل را نداشتیم .مقابل
 130هزار تماشاگر یک کلمه زشت هم
از دهن کسی بیرون نمیآمد و در زمین
با هم برخورد نداشتیم .همه بازیکنان
باهم رفیق بودیم ولی االن وضعیت چیز
دیگری را نشان میدهد .این موضوع به
راس باشگاهها برمیگردد .مدیر باشگاه
و مدیر تیم باید سختگیر باشند و
با بازیکنان صحبت کنند .بازیکنان
وظیفهشان بازی کردن است ولی االن از
وظیفهشان به دور هستند و این تنشها
را به وجود میآورند.این کارشناس

فوتبال با اشاره به رقابت پرسپولیس
و سپاهان در صدر جدول ،یادآور شد:
سپاهان یک تیم نیست و به معنی واقعی
کلمه یک باشگاه است .این باشگاه 95
اصول حرفهای را و زیرساختهای خوبی
دارد .سپاهان یک باشگاه کامل است و در
دیگر رشتهها هم موفق است .پرسپولیس
و سپاهان هر دو شایستگی قهرمانی را
دارند ،البته پرسپولیس از شانس بیشتری
برخوردار است.وی گفت :از لحاظ نفری
فکر نمیکنم تیمی بهتر از پرسپولیس در
لیگ باشد و بازیکنان بزرگی حتی روی
نیمکت این تیم حضور دارند .فکر میکنم
تیم با این روند برای پنجمین قهرمانی
پیاپی آماده میشود .البته نباید از االن
فکر قهرمانی کرد ،چون سپاهان سایه
به سایه میآید و این تیم نیز شایستگی
قهرمانی دارد .باشگاه سپاهان مطمئناً به
دنبال قهرمانی است و پرسپولیسیها
باید خیلی مراقب باشند.عربشاهی

تقدیر سرمربی از نمایش تیم در شهرآورد

درباره عملکرد بازیکنان پرسپولیس در
شهرآورد ،عنوان کرد :االن پرسپولیس
بازیکنی مثل بشار یا مسلمان ندارد که
برای مهاجمان بازیسازی کند .حضور
این بازیکنان میتواند مهاجمان را
بیشتر در موقعیت گل قرار بدهد .االن
مهاجمان پرسپولیس روی خالقیت
فردی کار میکنند و این مشکل وجود
دارد .فکر میکنم اگر امید عالیشاه در
زمین بود ،کمک بییشتری میکرد.
نوراللهی را در شهرآورد مثل همیشه
ندیدم اما وحید امیری  ،روز خوبی
را پشت سر گذاشت .حرکت او از
دفاع روی گل پرسپولیس موثر بود.
امیری همیشه در خدمت تیم است.
کنعانیزادگان هم روز خوبی را سپری
کرد ،مخصوصاً در  15دقیقه آخر بازی
که استقالل فشار زیادی وارد کرد ،این
بازیکن خیلی خوب کار کرد و یکی از
بهتر بازیکنان زمین بود.

درگیری های آخر بازی زشت بود

محمدخانی  :عملکرد پرسپولیس
در نیمه دوم بهتر شد

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :این تیم در
نیمه دوم شهرآورد با توجه به تغییراتی که در ترکیبش به
وجود آمد عملکرد خیلی بهتری داشت.ناصر محمدخانی
درباره برتری یک بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل
استقالل در هفته بیست و سوم لیگ برتر اظهار داشت :در
نیمه اول دو تیم با ارائه فوتبالی محتاط یکدیگر را محک
زدند .شهرآورد بازی سنگینی است و هر تیمی گل اول
را بخورد ،کار سختی برای جبران نتیجه دارد .به همین
دلیل هر دو تیم اجازه نمیدادند حریف موقعیت خاصی روز
دروازهشان خلق کند.وی افزود :در نیمه اول بیشتر توپ در
مرکز زمین بود و هافبکهای استقالل و پرسپولیس مدام
با هم درگیر میشدند .به همین دلیل در این نیمه بازی
متعادل بود .هر چند استقالل مالکیت توپ را بیشتر در
اختیار داشت.پیشکسوت تیم پرسپولیس اضافه کرد :در
نیمه دوم با توجه به تغییراتی که گلمحمدی در ترکیب
پرسپولیس به وجود آورد ،این تیم خیلی بهتر بازی کرد و با
فشار روی حریف از همان جلو توانست گل برتری خود را به
ثمر برساند .هر چند موقعیتهای دیگری هم داشت که از
آنها استفاده نکرد .در کل عملکرد پرسپولیس را در نیمه دوم
خیلی بهتر از نیمه اول دیدم.محمدخانی درباره اعتراضهای
متوالی بازیکنان و کادر فنی دو تیم به یکدیگر و داور عنوان
کرد :دو تیم خوب پایتخت ایران مقابل هم بازی میکردند و
به همین دلیل باید بازیکنان و کادر فنی هر دو تیم صبورتر
بوده و وارد درگیری و اعتراض نمیشدند .البته استقاللیها
بیشتر به داور معترض بوده و بیشتر هم خطا کردند .آنها
پس از دریافت گل عصبیتر شده و خطاهای بیشتری انجام
دادند .وی ادامه داد :پس از هر خطا بازیکنان هر دو تیم به
سمت سینه داور میرفتند .این همه مضرات چنین موضوعی
را تکرار کردیم اما باز هم میبینیم در فوتبالمان چنین
مسائلی تکرار میشود .وقتی داور سوتش را زده چرا باید به
سینه وی رفت زیرا در این حالت رأی خود را تغییر نمیدهد.
وقتی هم به بازیکنی کارت زرد میدهد دیگر نمیتواند آن
را داخل جیبش بگذارد .اعتراض به داور ،گرفتن دست وی
و ُهل دادنش اصال درست نیست.پیشکسوت تیم پرسپولیس
درباره درگیریهای پایان این مسابقه تصریح کرد :واقعا این
کارها زشت بود .باید دید داور و ناظر بازی درگیریهای
پایان شهرآورد را چگونه گزارش میکنند تا مشخص شود
چه نفراتی این حرکات زشت را انجام دادند .قطعا آنها با
جریمه مواجه خواهند شد.محمدخانی درباره نزدیکتر شدن
پرسپولیس به کسب پنجمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر
توضیح داد :این برد واقعا  6امتیازی بود زیرا هم پرسپولیس
را به صدر جدول رساند و هم اختالف امتیازش با استقالل را
بیشتر کرد .پرسپولیس مقابل سپاهان هم بازی خیلی خوبی
انجام داد .اگر در این  8بازی باقیمانده هم چنین نمایشی
ارائه بدهد خیلی راحت قهرمان میشود .قبل از دیدار با
استقالل گفتم اگر مثل بازی با سپاهان کار کند راحت
میتواند استقالل را هم شکست بدهد.وی با اشاره به عملکرد
خوب عیسی آلکثیر توضیح داد :وی هم خوب دوندگی
داشت و هم خوب به عقب آمده و دفاع میکرد .عیسی با
دوندگیهای خود مدافعان حریف را آزار داد ،خیلی زحمت
کشید و در نهایت گل به ثمر رساند .آل کثیر با تالش
مداوم اجازه نمیدهد مدافعان زمین از عقب زمین شروع
به بازیسازی کنند.پیشکسوت پرسپولیس درباره اعتراض
یحیی گلمحمدی به مشکالت مالی و درخواست وی از
مدیران این باشگاه برای حل مشکالت گفت :پرسپولیس
اکنون برنده شهرآورد شده و به صدر جدول صعود کرده
است .برد شهرآورد در تاریخ ثبت میشود و مدیران باشگاه
باید هر چه سریعتر مشکالت را حل کنند .همانگونه که
بازیکن و کادر فنی زحمت میکشند باشگاه هم باید به
تعهدات خود عمل کنند و اکنون بهترین موقعیت برای عمل
به این تعهدات است .البته فکر میکنم مدیران باشگاه برای
رفع این مشکالت تالش میکنند.

استقاللیها درگیری را آغاز کردند

حیدری :پرسپولیس هم شهرآورد را
بُرد ،هم اخالق را

پیشکسوت پرسپولیس از عملکرد شاگردان
گلمحمدی در شهرآورد  ۹۵پایتخت تمجید کرد و
معتقد است استقاللیها که درگیریهای اواخر مسابقه را
آغاز کردند.سپهر حیدری درباره برتری پرسپولیس مقابل
استقالل در شهرآورد  95اظهار داشت :بازی در نیمه اول
عمدتاً درگیرانه و فیزیکی بود و شاهد دیدار جذابی نبودیم،
اما پرسپولیس در آغاز نیمه دوم راه رسیدن به دروازه
استقالل را در ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پیدا کرد
و از فضای پشت دفاع استقالل که پاشنه آشیل این تیم در
دیدارهای قبلی هم بود بهره برد.وی در ادامه تصریح کرد:
پرسپولیس پس از گل به خوبی توانست بازی را کنترل
کند و با گذشت زمان ،استقالل بازیکنان تأثیرگذار خود را
روانه میدان کرد .فکر میکنم گلمحمدی با تعویضهای
خود ،راههای رسیدن استقالل به دروازه پرسپولیس را
بست و بازیکنان تعویضی هم به خوبی به کمک پرسیولیس
آمدند.مدافع سابق پرسپولیس با انتقاد از رفتار آبیپوشان
خاطرنشان کرد :در دقایقی از بازی صحنههای خوب و
قشنگی ندیدیم .قبل از درگیری بازیکنان دو تیم در انتهای
بازی و زمانی که عیسی آلکثیر روی زمین افتاده بود،
استقاللیها و مخصوصاً کادر فنی این تیم دستور دادند
بازیکنان ،بدون توجه به بازیکن پرسپولیس که روی زمین
بود ،به بازی ادامه دهند؛ این در حالی بود که آلکثیر از
درد به خودش میپیچید .این رفتارها زیبنده فوتبال نبوده
و کسب امتیاز به هر قیمتی درست نیست«.در یک جمله
میگویم که پرسپولیس در این شهرآورد هم فوتبال را برد،
هم اخالق را ،».حیدری ضمن بیان این جمله به تسنیم
گفت :پرسپولیس در این بازی نشان داد بیدلیل نیست
که پُرطرفدارترین تیم آسیاست و به خاطر اخالق و فوتبال
خود در دل مردم جا دارد .خیلی مهم است که یاد بگیریم
همه چیز را فدای یک امتیاز نکنیم.وی درباره درگیری رخ
داده در دقیقه پایانی مسابقه بیان کرد :این استقاللیها
بودند که در دقایق پایانی ،بازی را به حاشیه کشیدند و تکل
محمد نادری و شروع درگیریها با بازیکنان استقالل بود.
پرسپولیسیها مقابل این اتفاقات بیشتر از خودشان دفاع
کردند .این پیروزی را به همه هواداران پرسپولیس تبریک
میگویم و باز هم اعالم میکنم پرسپولیس در فاصله دو
هفته تا پایان فصل ،قهرمان لیگ برتر خواهد شد.

