آسیاویژن

ليگ برتر اميدهاي تهران ـ هفته بيستم

دربي اميدها با جنجال تمام شد
دارايي ،نفت را آتش زد!

دربي س��رخابيها در رقابتهاي ليگ برتر اميدهاي تهران ،دیدارهای
هفته بيستم را تحتالشعاع خود قرار داده بود .گرچه اين بازي به مانند
نتيجه ديدار رفت با تساوي 2ـ 2تمام شد .اما صحنههاي زشت ،جنجال
و درگيري باعث شد تا دربي اميدها با عالمت سوال مواجه گردد.
ابتدا اين تيم پرس��پوليس بود كه با دوگل اسدي و عباسيان پيش افتاد.
سپس نوبت به آبيپوشان رسيد تا با گل مجيد تاجيك
يكي از دو گل قرمزها را پاس��خگو باشد .همين بازيكن
در ثانيهه��اي پاياني بازي از روي نقطه پنالتي گل دوم
استقالل را به ثمر رساند.
تا اين ديدار به لحاظ نتيجه با تس��اوي 2ـ 2تمام شود.
اما اين پاي��ان كار نبود .زي��را داور مس��ابقه در دقايق
پاياني دريشون��د درازهبان پرس��پوليس را از ميدان
اخراج کرد .به دنبال آن و پس از به صدا درآمدن سوت
پايان بازي ،داور بار ديگر دس��ت به جيب شده و پدرام
سلطاني از پرسپوليس را با كارت قرمز مواجه ساخته تا
او هم از بازي بعدي محروم شود .حوادث داخل ميدان
تأثيرات خود را روي س��كوها نشان داد .تماشاگران دو
تيم به درگيري با يكديگ��ر پرداختند تا به گونهاي كه
همديگر را با اشياء مورد هدف قرار دادند .كار درگيري
باال گرفت تا پس از فحاش��ي فراوان ،ش��اهد درگيري
فيزيكي نيز باش��يم .دخالت مأموران جو را آرام كرده
اما منوچهر عبداله نژاد سرمربي تيم پرسپوليس براي
خروج از ورزشگاه به وسيله يك دستگاه موتور اقدام به

ترك محل مس��ابقه كرد .بيشك اين نوع برخوردها ميرود تا وضعيت
ديدارهاي اميد باش��گاههاي تهران كه معموالً و همه س��اله با كمترين
س��روصدا برگزار شده و ميشود با حرمت ش��كني از سوي تماشاگران
به مس��ابقاتي تبديل کند كه هيئت فوتبال ته��ران براي برگزاري آن با
معضالتي مواجه شود.

نتايج بازيها
غرش مقاومت
* مقاومت  4ـ اتحاد ساالر 1
گلها :حميدرضا مطهري ب��راي اتحاد و محمدرضا
حضرتي ،س��ياوش مصداقي ،محمد طاهري و نيما
تقيپور براي مقاومت.
* بهترين بازيكن ميدان :محمد طاهري از مقاومت.
توقف عقاب
* داماش  1ـ عقاب 1
گلها :محمد بلبلي براي داماش و محس��ن س��فيد
شغايي براي عقاب.
* بهترين بازيكن ميدان :محمد بلبلي از داماش.
بدبياري رادين
* رادين پيشرو صفر ـ سايپا 1
گل :باقر نياري براي سايپا
* بهترين بازيكن ميدان :باقر نياري از سايپا
سه امتياز جالب
* نيروي زميني 1ـ تهران مبدل صفر
گل :علي احمدي براي نيروي زميني.
* بهترين بازيكن :احمدي از نيروي زميني.
دربي پر سر و صدا
* استقالل  2ـ پرسپوليس 2

گلها :محمد امين اسدي و ش��اهين عباسيان براي
پرسپوليس و مجيد تاجيك دو گل براي استقالل.
* بهتري��ن بازيكن��ان مي��دان :محم��د امي��ن
اسدي(پرسپوليس) و مجيد تاجيك(استقالل).
يكهتازي
* پيكان  3ـ دلوار افزار 1
گلها :مرتضي خراساني دو گل و علي جدي براي پيكان.
* بهترين بازيكن ميدان :خراساني از پيكان.
كار بزرگ دارايي
* نفت  2ـ دارايي نوين 3
گلها :علي محمدي و س��هيل عل��ي ميرخراط براي
نف��ت و ابوالفضل كليوند ،حس��ن مهررنگ و رامين
ساعدي براي دارايي نوين
* بهترين بازيكن ميدان :رامين ساعدي از دارايي نوين.
قطع پيروزيها
* بادران صفر ـ شاهين شميران 1
گل :داود رنجبر براي شاهين شميران.
* بهترين بازيكن ميدان :رنجبر از شاهين.
بهترينهاي هفته بيستم
* بهترين تيم :دارايي نوين
* بهترين مربي :رضا حميدي(دارايي)
* بهترين بازيكن :مجيد تاجيك(استقالل)
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از آنجا كه برخي از اعضاي هيئ��ت فوتبال تهران به هنگام برگزار دربي
در محل مسابقه حضور داش��تند .پرونده اين بازي به كميته انضباطي
ارسال شد تا پس از بررسيهاي الزم رأي نهايي صادر شود.
در ادامه بازيها ،تيم مقاومت يك روز خوب را پش��ت س��ر گذاش��ت و
تيم اتحاد س��االر را با به ثمر رس��اندن  4گل در هم كوبي��د .عقاب تيم
دوم جدول در برابر داماش با تس��اوي يك يك متوقف شد.
هرچن��د كه عقاب با اين تس��اوي همچن��ان در مكان دوم
جدول باقي ماند.
تيم رادين پيشرو با سرمربيگري مهدي تقيپور همچنان
روي نوار بدشانسي گام بر ميدارد .رادين در برابر سايپا تن
به شكس��ت يك بر صفر داد .اما ميتوانس��ت بازنده نباشد.
س��ايپا هم در اين روز صرفاً با خوش شانس��ي سه امتياز را
به آغوش كش��ید .نيروي زميني در برابر تهران مبدل س��ه
امتياز جالب را با به ثمر رس��اندن ي��ك گل به خانهاش برد.
اما پيكان كمافيالس��ابق به يكه تازي خود در صدر جدول
ادامه ميدهد و با س��ه گل كه به دروازه دلوارافزار دوخت به
تداوم صدرنشينياش ادامه داد .اما حادثه بزرگ در ديدار
نفت با داراي��ي نوين اتفاق افتاد .تيم ت��ه جدولي دارايي با
زدن 3گل و دريافت دو گل مقابل نفت ،عم ً
ال نفت را به آتش
كش��ید .قبول اين پيروزي از س��وي دارايي براي بسياري
نقش غيرممكن را داش��ت .زيرا نفتيه��ا اخيرا ًبه روزهاي
خوب خود بازگش��ته بودند .شاهين شميران هم به بادران
يك گل زد تا اندكي از سروصداي تيم بادران كاسته شود.

