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میلیاردرهایی در حد محالت!
فصل جــاری لیگ برتر فوتبال ایــران با رقابت تنگاتنــگ مدعیانی همچون 
پرسپولیس، استقالل، ســپاهان و حتی گل گهر سیرجان در صدر جدول تا هفته 
هشــتم پیشرفته اســت و شــرایط به گونه ای که تیم ها از نظر امتیازی بسیار به 
یکدیگر نزدیک هستند و هر امتیازی که در ابتدای فصل از دست دهند در پایان 
فصل برای آن ها گران تمام خواهد شــد. در این بین اما بیست ویکمین دوره لیگ 
برتر فوتبال ایران شاید یکی از کم گل ترین فصل های خود را پشت سر می گذارد 
و تیم ها در اکثر مسابقات خود بدون گل زده و یا تعداد گل های بسیار کم از زمین 
مسابقه خارج می شوند و بیش از هر زمان دیگری مسابقاتی غیر تماشاگر پسند را 
به نمایش می گذارند و شــاید در این فصل از رقابت ها بیش از هر زمان دیگری به 

گوش می رسد که مسابقات فوتبال در ایران زیبا نیست!
بارها و بارها عنوان شده است که دیدار تیم های فوتبال استقالل و پرسپولیس 
ویترین فوتبال ایران است و میلیون ها بیننده هر بار به تماشای این مسابقه حساس 
می نشــینند، در عین حال از سالیان گذشته به دفعات شاهد بازی های مساوی و 
بدون گل از سوی دو تیم بوده ایم که صدای اعتراض و انتقاد عالقمندان به فوتبال 
و کارشناســان را بلند کرده است و شــاید بتوان از داربی ۹۷ را نیز به عنوان یکی 
از کســل کننده ترین و غیرفنی ترین مسابقات این دو تیم نام برد که در طول ۹۰ 
دقیقه حتی یک شــوت در چارچوب هم نداشت! مهم ترین نکته ای که می توان به 
آن اشــاره کرد این که آیا واقعا سطح فنی فوتبال ایران همین است؟ مگر می شود 
بــا بازیکنان چندین میلیاردی چنین نمایش ضعیفی داشــت؟ آیا کیفیت زمین 
ورزشگاه آزادی پایین بود؟ تماشاگران در ورزشگاه حضور داشتند و عامل استرس 
بازیکنان و کادر فنی دو تیم شــدند که شــاهد چنین مسابقه ای بودیم؟ دو مربی 
تحت فشــار بودند و در صورت باخت برکنار می شــدند که تیم هایشان تا این حد 

بسته و فشرده بازی کرد؟
وقتی یکبار دیگر شــرایط برگزاری این مســابقه را بررسی می کنیم می بینیم 
که شــاید این بار همه چیز برای تماشــای یک داربی زیبا فراهم بود اما در نهایت 
شــاهد یکی از بدترین مسابقات دو تیم بودیم. هر یک از دو تیم دارای کادر فنی 
و بازیکنانــی بودند که میلیاردها تومان رقم قرارداد آن ها اســت و به هیچ وجه با 
بازیکنان و کادر فنی ارزان قیمتی طرف نبودیم که بتوانیم سطح پایین مسابقه را 

به آن نسبت دهیم.

آرامش، حلقه گمشده شاگردان مجیدی
یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل 
می گوید اشتباهات داوری می تواند روی 
سرنوشت آبی پوشــان تاثیرگذار باشد. 
محسن یوسفی، پیشکسوت تیم فوتبال 
اســتقالل در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تســاوی بدون گل آبی پوشــان مقابل 
پرسپولیس در هفته هشتم رقابت های 
لیگ برتر اظهار کرد: بازی حساســیت 
ویژه ای داشت چون دو تیم در جدول نزدیک به هم بودند و همچنین فشارهای 
زیادی را تحمل کردند. اســتقالل هم چند ســال است که قهرمان لیگ نشده و 
امیدوار است که بتواند مشکالت خود را برطرف کند. آبی ها مدتی است در چند 
مســابقه امتیازات قابل توجهی را از دســت دادند و از آن طرف پرسپولیسی ها 
در هفته های اخیر روحیه بهتری داشــتند. استقالل اگر با آرامش بیشتری بازی 
می کرد، می توانست برنده بازی باشد. از آن طرف پرسپولیس راحت تر بازی کرد. 
بازی هم به نظر من چون گل نداشت، نتوانست رضایت هواداران را جلب کند. او 
درباره تاثیر اشتباهات داوری در بازی های استقالل در هفته های اخیر خاطرنشان 
کرد:  وقتی اشتباه داوری رخ می دهد، به نظر می رسد که داوران فوتبال ما ضعف 
دارند. اگر آن پنالتی برای اســتقالل گرفته  می شد، شرایط کامال برای استقالل 
عوض می شــد و آبی ها شاید برنده داربی می شدند و به صدر جدول می رسیدند. 
این ها روی کیفیت و سرنوشت یک تیم تاثیر می گذارد. استقالل هفته های پیش 
با تیم فجر بازی داشت و یک گل هم داور به نفع استقالل نگرفت. درست است 
که استقالل همچنان کیفیت فنی ایده آلی ندارد اما آمار نشان می دهد استقالل 
در بازی هایی که انجام داده، تیم برتر میدان بوده اســت. به نظر من استقالل از 
داوری ضربه خورده اســت و این باعث می شــود بازیکن و مربی تحت فشار قرار 
بگیرد و سرنوشت تیم تغییر پیدا کند. یوسفی درباره عملکرد فنی تیم استقالل 
گفت: استقالل در این ۸ هفته مقابل تیم هایی که بازی کرده است، تیم برتر بوده 
است. آبی ها مقداری استرس دارند و آرامش الزم را به دست نیاوردند. در ترکیب 
تیم هم شاهد تغییرات زیاد بودیم. در همین داربی هم اگر اشتباه نکنم، مجیدی 
در وسط بازی ترکیب خود را تغییر کرد. اگر ترکیب به وضعیت مشخصی برسد 
و مجیدی ترکیب خود را بشناسد، شرایط بهتر خواهد شد. استقالل به نظر من 
در امر موقعیت ســازی خوب عمل کرده است اما در ضربه های آخر ناموفق بوده 
و نتوانســته عملکرد خوبی در این زمینه برجای بگذارد. امیدوارم اســتقالل در 
هفته های آینده روند بهتری داشته باشد. پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره 
عملکرد رودی ژســتد و کوین یامگا خاطرنشان کرد: یامگا شروع خوبی داشت و 
در پست هایش تغییراتی ایجاد شد که او را سردرگم کرد. باید گفت انتظار از این 
بازیکنان بیشتر است. تا اینجای کار ژستد و یامگا مثل دیاباته نبودند که بتوانند 
گره کار را باز کنند اما در کل عملکرد مثبتی داشتند. او در پایان گفت: استقالل 
همچنان ادامه راه را در پیش دارد و شرایط هم در لیگ به ثبات مشخصی نرسیده 
اســت. سپاهان در بازی مقابل گل گهر ۴ گل دریافت کرد. این نشان می دهد در 
ادامه لیگ معلوم نیست چه نتایجی رخ می دهد. استقالل اگر تمرکز الزم را داشته 
باشد، می تواند نتایج بهتری را رقم بزند. استقالل چند بازیکن جوان و خوب دارد 
و از نظر نفرات در شرایط خوبی به سر می برد و اگر شرایط به خوبی پیش برود، 

استقالل یکی از شانس های اصلی قهرمانی است.

دیدگاه

نگاه

دربی ۹۷ بدون هیچ جذابیت و صحنه دیدنی که بتوان 
ســال ها از آن یاد کرد به پایان رسید و امتیازها درحالی 

تقسیم شد که کمکی به شرایط فعلی دو تیم نمی کند.
به گزارش فارس، چه خوشــایندمان باشــد چه نباشد 
دربــی نماد لیگ برتر و فوتبال ایران اســت اما نمی دانیم 
باید بنویسیم این از شوربختی یا خوشبختی فوتبال ایران 
است که دربی پایتختش، نماد بازی های لیگ است. بازی 
که برایش دعواها می شــود اما داخلش طبل توخالی بیش 

نیست.
واقعا از دربــی ۹۷ این بی کیفیت ترین و بی خاصیت 
دربی ســالهای اخیر چه باید نوشت؟ سرتاسر اجرای این 
نمایش سرد و بی خاصیت وقت با ارزشی بود برایش تلف 

شد.
مجیدی پاسخ بدهد

آیا این همان استقالل رویایی است؟
درست اســت که در دو بازی اخیر برخی کارشناسان 
اعتقاد داشتند پنالتی های استقالل گرفته نشده و این تیم 
از داوری ضرر کرده اســت اما فارغ از این مســائل فرهاد 
مجیدی باید از خودش ســئوال کند آیا این همان تیمی 
است که در ابتدای فصل وعده داد همه از بازی اش لذت 

خواهند برد؟
مجیدی از اینکه رســانه ها و پیشکسوتان به او تاخته 
انــد که چرا با اســتفاده از اشــتباهات داوری می خواهد 
فرار رو به جلو کند ناراحت شــده امــا او نمی گوید وقتی 
کالمی در مورد مســائل فنی مســابقه مهم فوتبال ایران 
صحبــت نمی کند و می گوید در مــورد صحنه دقیقه ۸۷ 
حرف می زنــد طبیعتا مخاطبان او را به فــرار رو به جلو 

متهم می کنند.
سرمربی استقالل که در نشســت خبری قبل از بازی 
مدعی بود یک امتیاز به درد هیچ تیمی نمی خورد باید از 
خود سئوال کند آیا تیمش به شکلی بازی کرد که برای 3 
امتیاز برنامه داشته باشد؟ اگر مجیدی منطقی باشد قطعا 

پاسخ این سئوال خیر است. 
تغییرات پیاپی سیستم چه کمکی به آبی ها کرده؟

ســرمربی اســتقالل مورد انتقاد اســت که چرا مدام 
سیســتم و ترکیب تیمش را دســتخوش تغییر می کند. 

خیلی هــا می گوینــد او هنــوز ترکیب اصلــی تیمش را 
نشناخته است. آن هم بعد از ۸ هفته. مجیدی تیمش را با 
آرایش 3-3-۴ به زمین فرستاد و در دقایق پایانی سیستم 
تیمــش را 2-5-3 کرد که اتفاقا جواب هم گرفت. همین 
تغییر شیوه باعث شد از حمالت پرسپولیس کاسته شود و 
بر اثر فشار ژستد بتواند آن موقعیت را که معتقد به پنالتی 
هستند خلق کند. با گذشت ۸ هفته هنوز نفهمیدیم چرا 
اســتقالل کارش را با 2-5-3 آغاز کرد و چرا در دو بازی 
اخیــر آرایش ایــن تیم بــه 2-۴-۴ و 3-۴-۴ تغییر پیدا 
کرد؟ خود این مســئله یک ســردرگمی است و شاید اگر 
از مجیدی ســئوال کنید که آیا در سیســتم روز گذشته 
تیمش اشتباه کرده یا خیر او به این موضوع اعتراف کند. 

از عامل پیروزی استقالل چه خبر؟
شاید اگر در دربی ۹۷ امین قاسمی نژاد در پرسپولیس 
حضور داشــت نتیجه به شــکل دیگری رقــم می خورد. 
بازیکنــی که ۹۰ دقیقه با حســرت بازی را تماشــا کرد 
اما فرصت به او نرسید. شــبی که قاسمی نژاد با استقالل 
قرارداد بســت او در آستانه پیوستن به پرسپولیس بود اما 
بعد از این انتقال جنجالی برادر ســرمربی اســتقالل که 

اکنون همکار او در این تیم اســت با افتخار به خبرنگاران 
گفت دربی را از پرســپولیس بردیــم. ای کاش از برادران 
مجیدی سوال شود عامل برد دربی شب گذشته کجا بود؟ 
اینکه بازیکنی مثل قاســمی نژاد فصل گذشته ستاره یک 
تیم شهرستانی می شود اما در استقالل فرصت عرض اندام 
پیدا نمی کند بدون شــک دالیلی دارد که تنها کادرفنی 

استقالل باید پاسخگوی آن باشند. 
این پرسپولیِس قهرمان بود؟

چند دربی اخیر که یحیی گل محمدی ســرمربی آن 
بوده نشــان داده که برای بازی بزرگی مثل دربی احتیاط 
برای او حرف اول را می زند. پرسپولیس یحیی در دربی ها 
در شروع بازی هیچ نشانی از چهره قهرمان و برنده 5 دوره 
مسابقات لیگ برتر نداشــت. حمالت استقالل در دقایق 
ابتدای روی این حرف ما صحه می گذارد اما گل محمدی 
با گذشت یک نیمه در رختکن اشتباهاتش را اصالح کرد 
و پرسپولیس نیمه دوم را بهتر از رقیبش آغاز کرد. اگرچه 
گل محمــدی معتقد بود در این گونه بازی ها فرصت زیاد 
نصیب بازیکنان نمی شود و مهاجمان این تیم باید از تک 
فرصت ها استفاده می کردند اما تجربه نشان داده هر وقت 

احتیاط کنار گذاشته شده نتیجه داده است. 
سرمربی پرسپولیس فراموش نکند سرمربی تیمی بوده 
کــه در این چند فصل حتی در دربی بازی دو بر دو را هم 

تجربه کرده است. 
خرید جنجالی بی اثر

یکــی از اقدامات مثبت یحیی گل محمدی در ترکیب 
پرسپولیس نیمکت نشینی خرید جنجالی اش است. رضا 
اسدی برخالف آن سروصدایی که برای حضورش در جمع 
سرخپوشــان شــد در ترکیب تیم یحیی نتوانست خودی 
نشــان دهد و کنار گذاشــتن او از چیدمان اصلی و وارد 
کردن کمــال کامیابی نیا به چرخه بازی از اتفاقات خوب 
در بازی سرخپوشان هســت و یحیی گل محمدی نشان 
داد جایی که احساس کرده تیمش تبدیل به پاشنه آشیل 

می شود خیلی زود دست به ترمیم زد. 
در ترکیب پرسپولیس برای دربی گل محمدی با عدم 
حضور سید جالل حســینی کاپیتان با تجربه تیمش هم 
روبرو شــد و اتفاقا بر سر غیبت سید جالل مانور شده بود 
که این تیم دچار مشــکل می شود اما فرشاد فرجی و علی 
نعمتــی که برای اولین بار در دربــی کنار هم قرار گرفته 
بودند در غیــاب کاپیتان با تجربه خــود موفقیت خوبی 
داشــتند و کمی از دغدغه های ســرمربی تیمشان را در 
بخش دفاعی کم کردند. هر چند که در بازی پرسپولیس 

همچنان کمبود مهره کامال به چشم می آید. 
پرسپولیس همچنان تیم بدون تمرکز 

صحبت هــای یحیی گل محمدی در نشســت خبری 
بعد از دربی نشــان می دهد این تیم هنوز نتوانسته تمرکز 
کافی داشته باشد. سرمربی قرمزپوشان اشاره کرد که روز 
گذشته باشــگاه 15 درصد مطالبات بازیکنان را پرداخت 
کــرده امــا وی تاکید کرد مشــکالت هنوز هســت و به 
موقع در موردش حرف می زند. اینکه در این باشــگاه چه 
می گذرد و چرا باید قهرمــان 5 دوره لیگ به جای اینکه 
این روزها همه حواسش برای دفاع از عناوین قهرمانی اش 
باشــد به فکر حل شدن مشکالت خارج از مستطیل سبز 
اســت در نوع خودش جالب و قابل ســئوال است و اینکه 
چرا وزارت ورزش نســبت به شرایط مدیریتی پرسپولیس 

سکوت می کند هم عجیب است.

ستاره کشــورمان پس از قرار گرفتن در جمع بهترین 
گل های ســال از تالش بــرای زدن چنین گلی در ایران و 

حضورش در پرسپولیس صحبت کرد.
به گزارش فارس، هفته گذشــته نامزدهای بهترین گل 
ســال 2۰21 از سوی فیفا اعالم شد که مهدی طارمی در 
آن حضور داشت. ستاره کشــورمان که در لیگ قهرمانان 
اروپا مقابل چلســی یک ســوپرگل به نمایش گذاشــت، 

توانست نامزد جایزه پوشکاش شود.
او در مصاحبه با ســایت اوجوگو در این خصوص گفت: 
وقتی من در ایران و در باشگاه پرسپولیس بازی می کردم، 
چندباری ســعی کردم کــه برگردان گل بزنــم. برخی از 
توپ هــا به دیرک دروازه خــورد و برخی نیز در چارچوب 
قرار نگرفت. به خودم گفتم یک گل به این شــکل باید در 
بازی مهم به ثمر رسانم. همیشه سعی داشتم گلی بزنم که 
اگر یک روز خواستم از فوتبال خداحافظی کنم به آن گل 
افتخار کنم. ستاره کشورمان اظهار داشت: وقتی فوتبال را 
آغاز کردم، در ســن 6 سالگی همیشه رویای بازی در لیگ 

قهرمانان اروپا را داشــتم. بازی ها در ایران دیر وقت برگزار 
می شد و می نشســتم آن بازی ها را تماشا می کردم. اولین 
باشــگاه من در شهر زادگاهم بوشهر بود. فوتبال را از پدرم 
یاد گرفته بودم و همین طور جلوتر رفتم تا اینکه به خدمت 
سربازی رفتم و 1۸ ماه از فوتبال دور بودم. پس از سربازی 
راهی پرسپولیس شدم که باورکردنی نبود. پرسپولیس یک 
باشگاه بزرگ در ایران است و این مسئله برایم باورنکردنی 
بود. پس از آن به فوتبال اروپا رســیدم و ســپس اتفاقات 

خوبی برایم به همراه داشت.
اوجوگــو در ایــن میان نوشــت که طارمــی پیش از 
رســیدن به پورتو در تیم های شاهین بوشهر، ایران جوان، 
پرسپولیس ، الغرافه و ریوآوه بازی کرد. او در این خصوص 
گفت: من بســیار مفتخر و خوشحال هســتم از اینکه در 
ایــن تیم ها بازی کردم. با بازی کردن در این تیم ها خیلی 
چیزهــای یاد گرفتم. از زمان کودکی تا همین االن. زمانی 
که بچه بودم به این فکر نمی کردم که شــبیه کسی بشوم. 

می خواستم خودم باشم یعنی مهدی طارمی.

بارســلونا در بازی برابر بتیس دو هدف را دنبال می کرد 
ولی به هیچکدام نرسید. بلوگرانا حاال با گام هایی لرزان باید 

راهی مونیخ شود.
به گزارش »ورزش ســه«، به نقل از مارکا، بارســلونا در 
نوکمــپ برابر رئال بتیس قرار گرفت به این امید که بتواند 
ســومین برد متوالی خود با ژاوی را کســب کند. بارسا در 
اللیگا با هدایت ژاوی توانســته بود اســپانیول و ویارئال را 

شکست دهد ولی بتیس سد محکم تری بود.
بارسا قصد داشــت با پیروزی بر بتیس هم شانس خود 
برای قهرمانی اللیگا را زنذه نگاه دارد و هم اینکه در آستانه 
بازی فینــال گونه برابر بایرن مونیخ در آلیانس آرنا که قرار 
است چهارشنبه برگزار شود، روحیه مضاعفی بگیرد ولی نه 
به اولی رسید و نه به دومی.  بارسا با یک گل شکست خورد 
تــا ژاوی اولین باخت خود به عنوان مربی بارســا را تجربه 
کند. تیم او به خصوص در نیمه اول، نمایشی ناامید کننده 

داشت. ژاوی در نشســت خبری پس از بازی تاکید داشت 
که هواداران باید از نمایش تیم در نیمه دوم احساس غرور 
کنند و خودش نیــز افتخار می کند مربی چنین بازیکنانی 
است ولی در ادامه به نکته جالبی هم اعتراف کرد:» خوش 
شانسی های چند بازی گذشته تمام شد و باختیم. دردناک 
است ولی باید آن را قبول کرد.«   بارسا مشکل گلزنی دارد و 
این بر کسی پوشیده نیست ولی نه رونالد کومان، نه سرجی 
و نه حاال ژاوی نتوانستند بر این مشکل غلبه کنند. نمی توان 
نقش مصدومیت ها را نادیده گرفت ولی فرمول های کومان 
و ســرجی جواب نداد و ژاوی نیز در سه بازی اخیر اللیگا و 
بازی برابر بنفیکا نشان داد که از دست او نیز کار زیادی برای 

حل این معضل ساخته نیست.
 ژاوی بــرای بازی با بتیس به فیلیپ کوتینیو از ابتدا در 
خط حمله میدان داد. او در بازی با ویارئال گلزنی کرده بود 
و شــانس این را پیدا کرد برابر بتیس به میدان برود. ستاره 

برزیلــی در 1۰ دقیقه اول توفانی بــود ولی رفته رفته افت 
کرد و مثل تیمش ســطحی متوسط از خود ارائه داد. عبده 
در ســمت راست نیز تالش هایی داشت ولی به جز یکی دو 
دریبل موفق نتوانست کار خاصی مقابل دروازه بتیس انجام 
دهد. شرایط ممفیس دیپای نیز نگران کننده بود و او انگار 

در زمین حضور نداشت.
بارسا نیمه اول را بدون گل به رختکن رفت به این امید 
که عثمان دمبله در نیمه دوم بتواند چاره ساز شود. دمبله 
به محض ورود به زمین سه شانس خوب خلق کرد و چیزی 
نمانده بود که به گل هم برســد اما او بســیار از این حیث 
بدشــانس بود. ورود دمبله روند بازی را به سود بارسا تغییر 
داد و حتــی هواداران حاضر در نوکمپ نیز تحت تاثیر قرار 
گرفتنــد ولی هرچه به دقایق پایانی نزدیک تر شــدیم، اثر 

دمبله نیز کمرنگ شد. 
ورود لوک دی یانگ به میدان هم نتوانست مشکل گلزنی 

را حل کند و در عوض این بتیس بود که روی یک ضد حمله 
ســریع توسط خوانمی به گل رسید. گل از منطقه جوردی 
آلبا به ثمر رســید و در واقع مدافع چپ بارسا پست خود را 

خالی کرده بود.
بتیــس موقعیتی را گل کرد کــه دو هفته پیش بنفیکا 
مشابهش را در دقیقه ۹2 از دست داده بود. بله،  پایان خوش 
شانسی های بارســلونا با ژاوی بود و حاال وحشت مصاف با 
بایرن در راه است. اینگونه نمی توان انتظار معجزه در مونیخ 

را داشت و ژاوی این را خوب می داند. 

فرهاد و یحیی نقش اول دربی ترسوها

 این بود استقالل رویایی، این بود پرسپولیس قهرمان؟

مهدی طارمی:

خواستم فقط شبیه خودم باشم نه کسی دیگر

سیلی محکم واقعیت بر صورت اسطوره

شانس ژاوی ته کشید؛ با وحشت مونیخ چه می کنی؟

قضاوت موعود بنیادی فر خیلی زود به جنجالی ترین بحث 
دربی ۹۷ تبدیل شد. به گزارش »ورزش سه«، دیدار تیم های 
پرسپولیس و اســتقالل در حالی با نتیجه تساوی به پایان 
رسید که در این بازی سه صحنه جنجالی رقم خورد؛ یکی 
آفســاید نیمه اول مهاجم استقالل، دیگری خطا روی امید 
عالیشــاه که با اعتراض و کارت زرد او همراه بود و دیگری 
تکل فرشــاد فرجی  در آخرین دقایق بازی که استقاللی ها 

معتقدند باید با خطا و پنالتی همراه می شد.
در این بازی البته صحنه های بیشتری هم وجود داشت 
اما در نهایت همین  سه صحنه بیشترین میزان اعتراض را 
بــه خود جلب کردند تا قضاوت بنیادی فر و کمک هایش از 

سوی کادرفنی و هواداران دو تیم مورد نقد قرار بگیرد.

آفساید امیرحسین حسین زاده:
سعید مظفری زاده: آفساید به درستی اعالم شد.

نوید مظفری: به درستی اعالم آفساید شد.
نوذر رودنیل: کمک داور به زیبایی آفساید اعالم کرد و 

کامال درست بود.
حسین عسگری: آفساید درست بــود و کمک داور به 

درستی اعالم کرد.
محمد فنایی: کمک داور دوم به درستی آفساید اعالم 

کرد.
محسن قهرمانی:  آفساید بازیکن استقالل درست بود.

حیدر ســلیمانی: کمک داور دوم آفساید را کامال به 
درستی اعالم کرد و مهاجم استقالل یک نیم بدن در آفساید 

قرار داشت
خطا روی امید عالیشاه:

ســعید مظفری زاده: در این صحنه داور باید به سود 
پرسپولیس خطا اعالم می کرد.

نوید مظفری: باید خطای روزبه چشمی اعالم و چشمی 
کارت زرد می گرفت.

نوذر رودنیل: خطا روی عالیشــاه باید اعالم می شد و 
داور اعالم نکرد و به قدری حواسش پرت بود که می خواست 
دراپ بال بیندازد در صورتی که دراپ بال نبود. کمک داور 
به او کمک کرد و گفت خطا به نفع پرسپولیس بود و قبول 
نکرد و خطا را به اســتقالل داد و به عالیشاه هم اخطار داد 
که اشــتباه بود و بعد از آن صحنه آقای بنیادی فر تمرکزش 

را از دست داد.
حسین عسگری: آقای چشمی روی آقای عالیشاه خطا 
کرد و داور تشخیص نداد و در ادامه خطای ترابی را گرفت. 

خطای ترابی درست بود ولی قبل از آن این صحنه بود.
محمد فنایی: روی عالیشاه خطای مسلمی شد که حتی 
میتوانست کارت بدهد اما همین اشتباه عاملی شد که بازی 
از دســت داور خارج شود و تمرکزش را از دست بدهد و در 

ادامه مجبور شد که به عالیشاه و یحیی کارت بدهد.
محســن قهرمانی: صحنه برخورد عالیشاه با بازیکن 
اســتقالل خطا بود و اگر داور ایــن صحنه را ندیده، به نظر 
من بازیکنی در ســطح عالیشــاه نباید به این گونه به داور 

اعتراض می کرد.
حیدر ســلیمانی: آقای بنیادی فر در نیمه دوم تمرکز 
کافی نداشت. آقای چشــمی روی عالیشاه خطا کرد و من 
اول فکر کردم آوانتاژ داد ولی فهمیدم اصال خطا را تشخیص 
نداد و باید به چشــمی اخطار هم میــداد که نداد و خطا را 
برعکس اعالم کرد. آقــای بنیادی فر در این صحنه بازی را 

به هم ریخت که برای خودش ســخت شد و پیامدش هم 
دو اخطار بود و ایشــان حتی حرف کمــک داور خودش را 

هم قبول نکرد
تکل فرشاد فرجی روی ژستد:

ســعید مظفری زاده: باوجود اینکه توپ رد شده بود، 
چون بازیکن پرسپولیس با تکل خود بازیکن استقالل را زد، 

می توانست خطا باشد و داور باید پنالتی می گرفت.
نوید مظفری: باید به نفع تیم اســتقالل خطای پنالتی 

اعالم می شد.
نوذر رودنیل: خطای پنالتی به نفع استقالل باید اعالم 

می شد که داور اعالم نکرد.
حسین عسگری: در صحنــه ارسالی داور باید به سود 

استقالل پنالتی اعالم می کرد.
محمد فنایی: بازیکن پرســپولیس بی احتیاطی کرد با 
تکل روی بازیکن خارجی استقالل رفت در حالیکه توپ در 
زمین بود. بازیکنان باید آموزش ببینند اگر توپ در جریان 
بازی باشــد و در محوطه جریمه خطا بکنند حتما پنالتی 
خواهد بود و داور به دلیل اینکه تمرکزش را از دســت داده 
بود و جایگیری اشتباه داشت و روز خوبی را هم به خصوص 

در نیمه دوم نداشت باعث شد این پنالتی را نگیرد.
محسن قهرمانی: درست است که توپ در آن صحنه 
نبود، اما بی احتیاطی بازیکن پرســپولیس را دربرداشت و از 

نظر من این صحنه پنالتی بود.
حیدر ســلیمانی: مدافــع پرســپولیس روی مهاجم 
اســتقالل مرتکب خطا می شود و مچ پای بازیکن استقالل 
را مورد اصابــت قرار می دهد که چون توپ در جریان بازی 
بــود، داور باید اعالم پنالتی می کرد که فکر می کنم بخاطر 
اشتباهات قبلی آقای بنیادی فر شــجاعت الزم برای اعالم 

پنالتی را نداشت.

صحنه های مشکوک دربی نود و هفت

خطا روی ژستد پنالتی بود؟

درگیری خونین در مسابقات کشتی اردبیل!

رقابت های قهرمانی کشتی اســتان اردبیل با درگیری گسترده و جنجال در 
سالن مسابقات به پایان رسید. به گزارش ایسنا، پس از درگیری هفته گذشته در 
رقابت های کشتی قهرمانی خوزستان که با ضرب و شتم یکی از داوران همراه بود، 
این بار نیز در جریان رقابت های کشــتی قهرمانی استان اردبیل، زد و خورد میان 
کشتی گیران و طرفدران شان، باعث زخمی شدن چند نفر با چاقو و اجسام سخت 
شــد. عبدالرضا اقبال رئیس هیات کشتی استان اردبیل در گفت وگو با ایسنا، در 
این باره اظهار کرد: 2 کشتی گیر که از مسابقات سال قبل با هم خصومت شخصی 
داشــتند باعث و بانی این درگیری شــدند و کار به درگیری شدید میان آن ها و 
طرفداران شان انجامید. رئیس هیات کشتی اردبیل درباره زخمی شدن چند نفر 
در جریان این درگیری با سالح سرد، گفت: متاسفانه یک نفر بر اثر اصابت چاقو 
از ناحیه صورت دچار جراحت عمیق شد که بالفاصله به بیمارستان انتقال داده 
شــد. فرد ضارب نیز از سوی ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد و پس از یک 
شــب حضور در بازداشتگاه، با وثیقه سنگین تا رسیدگی قانونی آزاد شد. وی در 
پاســخ به این سوال که با توجه به استفاده از سالح سرد در این درگیری ها، چرا 
نسبت به تفتیش بدنی تماشــاگران برای حضور در سالن مسابقات، اقدام نشده 
است، خاطرنشان کرد: بله متاســفانه این کار انجام نشد. به هر حال این حادثه 
تلخ برای ما تجربه شد تا در رویدادهای بعدی جلوی این قبیل اتفاقات را بگیریم. 
تفتیش بدنی تماشــاگران پیشنهاد خوبی اســت و از این پس قطعا این موضوع 
رعایت خواهد شــد. اقبال در پایان گفت: مشکلی در برگزاری مسابقات به لحاظ 
فنی و داوری نبود اما متاسفانه این اتفاق مسابقات را تحت تاثیر قرار داد. زمانی 
که یکی از کشــتی گیرها از سوی کشتی گیر دیگر و طرفدارانش در سالن تهدید 
می شــود، این موضوع را به ما یا ماموران نیروی انتظامی حاضر در سالن اطالع 
نمی دهد تا با آن ها برخورد کنیم، که همین امر زمینه درگیری ها را پدید می آورد. 
تعداد تماشاگران حاضر در سالن نیز بیش از ظرفیت سالن بود بگونه ای که تعداد 
زیادی از تماشاگران در کنار تشک حضور داشتند و همین امر نیز باعث تشدید 

درگیری ها و هجوم طرفین درگیری به وسط تشک مسابقات شد.

خبر


