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بازتاب

حاشیه ها

کارشناسان از صحنه جنجایل
هشرآورد یم گویند

رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری دو
نفر از مدیران سایت شرط بندی ویژه دربی پایتخت خبر داد.
مسئوالن باشگاه استقالل قصد داشتند این بازی را به
صورت زنده برای مخاطبان خود پخش کنند اما این اجازه از
طرف صدا و سیما به آن ها داده نشده است.
حمید سجادی و شهاب عزیزی خادم با حضور در ورزشگاه
دربی را از نزدیک تماشا کردند.
چند نفر از بانوان که به عنوان خانواده شهدای سالمت و
برای تقدیر به ورزشگاه آمدند در جایگاه ویژه مستقر شدند و
دربی را تماشا کردند.

دیدار تیم های استقالل و پرسپولیس یک صحنه بحث برانگیز داشت.
در دقیقه  ۸۶بازی رودی ژستد در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون
شد و داور دستور به ادامه کار داد در حالی که اکثر کارشناسان اعتقاد
به پنالتی دارنــد.در ادامه نظر کارشناسان در باره این صحنه را مرور
می کنیم:
محسن قهرمانی :ادامه خطای پنالتی روی ژستد مهاجم استقالل رخ
داد و داور باید پنالتی می گرفت.
نوید مظفری:بی احتیاطی بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه
پنالتی بود.
تورج حقوردی :داور تصمیم غلطی گرفت و روی ژستد خطا شد.
نوذر رودنیل :آفسایدی نبود و پنالتی باید برای استقالل اعالم میشد.
حسین عسگری :ادامه پنالتی رخ داده روی مهاجم استقالل از چشم
داور دور ماند.

نظر کارشناسان
در ابره هشرآورد یبکیفیت
یک بار دیگر دربی رفت بی کیفیت از آب درآمد؛اتفاقی که با توجه
به شرایط خاص تیم ها و ترس از باختن در نیم فصل اول معموال رخ
می دهد.چهار کارشناس استقاللی و پرسپولیسی هم معتقدند دیدار
تیم های استقالل و پرسپولیس کیفیت باالیی نداشت و فوتبال جذابی
را از سوی دو تیم شاهد نبودیم.
حسین ماهینی :در  ۹۰دقیقه تیم استقالل در نیمه نخست چند
موقعیتبیشترنسبتبهپرسپولیسداشت.درنیمهدوماینپرسپولیس
بود که کار نیمه اول استقالل را تکرار کرد و چند موقعیت داشت اما در
کل بازی چیز خاصی نداشت.
حنیف عمران زاده :بازی خوبی نبود ،استقالل تاکتیک نیمه نخست
را در نیمه دوم اجرا کرد .مشکل تیم استقالل سمت راست بود و حضور
نداشتن وریا غفوری تاثیر زیادی در بازی داشت .دانشگر در دفاع خوب
بود اما در حمله نبودن وریا غفوری حس شد.
خسرو حیدری :استقالل در چند هفته گذشته  ،پنالتی ها بسیار به
ضررش گرفته شد و اگر این اتفاق رخ نمی داد می توانست االن صدر
جدول باشد .بازی در کل خوب نبود و چند دربی گذشته بهتر بود.
محسن بنگر :کسب یک امتیاز برای پرسپولیس که دیدار خارج از خانه
برایش محسوب می شد اهمیت دارد و در بازی برگشت که هواداران هم
هستند می تواند نتیجه بهتری بگیرد .با این حال بازی خوبی را از دو تیم
شاهد نبودیم و کیفیت دو تیم پایین بود.

قلعهنوییبرندهنبردفرهادویحیی

هیاهویسرخابیبرایهیچ!
گــروه ورزش/ی ــک دربــی دیگر و یک صفر-صفر
دیگر! دیدار استقالل و پرسپولیس با کلی هیاهو
و جنگ لفظی بین مدیران دو تیم آغاز شد اما بعد
از  90دقیقه مشخص شد که همه این هیاهوها
برای هیچ بوده است .روز شنبه فوتبال دوستان
کشورمان شاهد یکی از بی کیفیت ترین دربی های
تاریخ فوتبال ایران بودند؛یک دربی با کلی ستاره
اما بدون حتی یک موقعیت جدی گلزنی! استقالل
وپرسپولیسدردربیشماره 97درحالیبدونگل
مساوی کردند که در دیگر بازی مهم هفته گل گهر
توانست با نتیجه  2-4سپاهان را شکست دهد و به
لطف این برد و تساوی در دربی تیم امیر قلعه نویی
صدرنشین جدید لیگ لقب بگیرد.فرهاد مجیدی
برای این بازی با چند تغییر اجباری و تاکتیکی
تیمشرابهمصافرقیبدیرینهفرستادهبود.اولین
تغییر درون دروازه و بازگشت سیدحسین حسینی
به قفس تــوری آبی ها بود.دیگر تغییر استقالل
اجباری بود و با توجه به مصدوم شدن وریا غفوری،
این محمد دانشگر بود که در جناح راســت قرار
گرفت.مثل همیشه مرادمند و یزدانی در قلب دفاع
قرار داشتند و در سمت چپ هم جعفر سلمانی به
بازی گرفته شده بود.آرش رضاوند هم که گویا به
دلیل مصدومیت جزئی آماده حضور  90دقیقه ای
در زمین نبود  ،جای خود را به رضا آذری جوان داده

بود.روزبه چشمی در کنار مهدی مهدی پور دیگر
هافبک های آبی ها بودند و مثلث هجومی این تیم
نیز متشکل از حسین زاده،یامگا و ژستد بود.بدین
ترتیب رضا آذری ،کوین یامگا ،رودی ژستد ،جعفر
سلمانی و امیرحسین حسین زاده بازیکنانی بودند
کهبانظرمجیدیدرترکیباصلیاولیندربیخود
را تجربه کردند.در سوی مقابل یحیی گل محمدی
هم برای انتخاب ترکیب و نفرات اصلی خود چند
تغییر اجباری و اختیاری داشت.حامد لگ درون
دروازه سرخ های پایتخت چهارمین دربی خود
را تجربه کــرد.در غیاب سیدجالل حسینی مثل
دو بــازی قبلی فرجی و علی نعمتی زوج دفاعی
را تشکیل دادنــد؛دو بازیکنی که پیشتر در پدیده
مشهد کنار هم قرار می گرفتند.دو مدافع کناری
پرسپولیس در این بازی آقایی و شیری بودند.در
دربی روز گذشته همان طور که انتظار می رفت
یحییباردیگررضااسدیرانیمکتنشینکردتادر
پستهافبکتدافعیمیالدسرلکوکمالکامیابی
نیا حاضر شوند .دو هافبک دیگر پرسپولیس
در این بازی مهدی ترابی و وحید امیری بودند.
امید عالیشاه بعد از نیمکت نشینی هفته گذشته
برابر نفت مسجدسلیمان یکی از بازیکنان اصلی
پرسپولیس برای دربی بود و به عنوان مهاجم سایه
پشت عیسی آل کثیر قرار گرفته بود .بین بازیکنان

مجیدی:داوردردوقدمیصحنهخطاپنالتینگرفت!

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت :اگــر پیش
کسوتان و رسانههای وطنی نمیگویند فرار رو به جلو،
پنالتی ما دیده نشد.فرهاد مجیدی پس از دربی 97
در نشست خبری حضور یافت و گفت :غیر از صحنه
دقیقه 87بازیصحبتدیگریندارم(.صحنهخطای
مدافعپرسپولیسرویرودیژستدمهاجماستقالل)
اگر پیش کسوتان و رسانههای وطنی نمیگویند فرار
رو به جلو ،پنالتی ما دیده نشد .بازی قبل دو پنالتی ما
را نگرفتند و در این بازی هم یک پنالتی را نگرفتند.
اگر با فرهاد مجیدی مشکل دارند بگویند .هر زمان
تیم من بد بازی کرده گفتهام که تیمم خوب نیست.

اخبار

یک ایرانی رقیب طارمی برای پوشکاش!
تیم بنفیکا که حسین طیبی را در اختیار دارد به مصاف
هاالداس مجارستان رفت و در این دیدار حسین طیبی
مهاجم ایرانی بنفیکا توانست دو گل به ثمر برساند که
گل اول او فوق العاده بود و توانست از زاویه بسته دروازه
حریف را باز کند تا حیرت همه را برانگیزد.خیلیها در
شبکههای اجتماعی همچنان در حال بررسی این گل
هستند و واکنش ها به این گل ادامه دارد .در حالی که
جایزه پوشکاش مربوط به بهترین گل سال فوتبال است
ولی کاربران از این گل به عنوان زیباترین گل یاد کردند
و خواهان دادن جایزه زیباترین گل سال به حسین طیبی
هستند .این در حالی است که مهدی طارمی مهاجم
ایرانی نامزد جایزه پوشکاش است.

پایان دوران محرومیت قلعه نویی
با اعالم مسئوالن باشگاه گلگهر سیرجان و با توجه به پایان
نیمی از محرومیت سه ماهه امیر قلعهنویی ،این باشگاه
خواستارتعلیقادامهمحرومیتسرمربیگلگهرشدوکمیته
استیناففدراسیونفوتبالباایندرخواستموافقتکرد.به
اینترتیبقلعهنوییدیروزدردیدارتیمشباسپاهاندرهفته
هشتملیگبرترروینیمکتگلگهرنشست.

یک ایرانی بهترین دروازهبان لیگ
قهرمانان آسیا شد

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از بهترین دروازهبان لیگ
قهرمانان آسیا در سال  2021رونمایی کرد و دروازهبــان
کشورمان توانست این عنوان را به دست آورد.محمدرضا
اخباری با درخشش در تیم تراکتور و با کسب بیش از 54
درصدآراتوانستبهترینگلراینرقابتنامگیرد.دروازهبان
کشورمان این عنوان را با پیشی گرفتن از عبدا ...المایوف،
دروازهبانتیمالهاللبهدستآورد.

گل گهرسیرجان – 4سپاهان2
ت مسجدسلیمان صفر
هوادار صفر -نف 
صنعت نفت آبادان صفر – پیکان صفر
استقالل صفر -پرسپولیس صفر

نمیدانم داور در دو قدمی چگونه این صحنه را پنالتی
نگرفت؟ من از  60متری آن صحنه را دیدم .چگونه
داور ندید؟ وی افزود :شما میگویید آن صحنه آفساید
بوده ،اما من خودم روی خط بودم و چون تلویزیون آن
صحنه را از باال گرفته فکر میکنید آفساید بود .من اگر
حرف بزنم میگویند فرار رو به جلو کرد 6 .امتیاز را
داوران از استقالل گرفتهاند .االن ما باید صدر جدول
باشیم .مجیدی تاکید کرد :مسئوالن کشور جان
مادرتان  VARرا به فوتبال ایران بیاورید .چگونه باید
حق یک تیم خورده شود؟ اگر به جز دقیقه  87سوال
دیگری ندارید من در خدمتتان هستم.

نساجی مازندران-پدیده مشهد؛15:00
ذوب آهن -مس رفسنجان؛15:00
فجر سپاسی-فوالد؛15:00
تراکتور-آلومینیوم اراک؛15:00

جدول رده بندی لیگ برتر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

تیم

گل گهر سیرجان
سپاهان
پرسپولیس
استقالل
آلومینیوم اراک
پیکان
مس رفسنجان
فوالد
ذوب آهن
تراکتور
فجر سپاسی
نساجی مازندران
صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان

هوادار
پدیده مشهد

بازی ها

8
8
8
8
7
8
7
7
7
7
7
7
8
8
8
7

امتیاز

16
16
15
14
13
12
11
11
10
8
8
6
6
6
5
2

گلمحمدی :میتوانستیم استقالل را ببریم!

یحیی گلمحمدی سرمربی پرسپولیس پس از دربی
 97درنشستخبریحضورپیداکردوگفت:درابتدااز
خبرنگارانعذرخواهیمیکنمچونبهدلیلبیماریبه
نشستخبرینرسیدم.چندروزیزیرسرمبودمومربیان
را به کنفرانس فرستادیم؛ البته کار چند خبرگزاری که
نشست خبری را تحریم کردند ناپسند و بی احترامی به
باشگاه بزرگ پرسپولیس بود .گل محمدی در حالی
که به گواه آمار تیم او یک شوت در چارچوب هم نداشت،
تیمش را مستحق برد در دربی دانست و گفت :بازی
جانداری را دیدیم و بیشتر بازی در اختیار پرسپولیس
بود.موقعیتهایخوبیداشتیمومیتوانستیماستقالل

راببریم.درچندصحنهاتفاقاتیافتادکهداورجریانبازی
را به سمت حریف عوض کرد .او در یک صحنه باید به
چشمیکارتنشانمیداد،امابرعکسبهمنوعالیشاه
کارتزردنشاندادکههمانصحنهجریانبازیراتغییر
داد.سرمربی پرسپولیس دربــاره قضاوت بنیادی فر و
کمک هایش هم گفت :در مجموع بازی سختی برای
قضاوت داور بود .داوران خوبی انتخاب شده بودند،
اما این چند صحنه فشار از روی حریف را از بین برد .در
مجموعبازیخوبیانجامشدوبازیکنانماریتممسابقه
را کنترل کردند و توانستیم موقعیتهای خوبی ایجاد
کنیم،امامتاسفانهازدوسهفرصتخوباستفادهنشد.

ویژه

پایان انحصار تبلیغات محیطی در فوتبال قبل از دربی

آرژانتین علیه لواندوفسکی

استقاللجادهصافکنپرسپولیسشد!

فوق ستاره پی اس جی ،بیش از پیش کاهش دهد.نکته جالب دیگر این که
نماینده ازبکستان به کیلیان امباپه به عنوان بهترین بازیکن جهان رای داد.
▪آرای نهایی توپ طالی:2021

 -1لیونل مسی (آرژانتین ،بارسلونا ،پی اس جی) 613 ،امتیاز
-2روبرت لواندوفسکی (لهستان ،بایرن مونیخ) 580 ،امتیاز
-3جورجینیو (ایتالیا ،چلسی) 460 ،امتیاز
 -4کریم بنزما (فرانسه ،رئال مادرید) 239 ،امتیاز
 -5انگولو کانته (فرانسه ،چلسی) 186 ،امتیاز
 -6کریستیانو رونالدو (پرتغال ،یوونتوس ،منچستریونایتد) 178 ،امتیاز
 -7محمد صالح (مصر ،لیورپول) 121 ،امتیاز
-8کوین دی بروین (بلژیک ،منچسترسیتی) 73 ،امتیاز
 -9کیلیان امباپه (فرانسه ،پاری سن ژرمن) 58 ،امتیاز
 -10جانلوئیجی دوناروما (ایتالیا ،آث میالن ،پاری سن ژرمن) 36،امتیاز

بازدیدرئیسفدراسیوندوومیدانیبالروسازورزشگاهامامرضا

(ع)

رئیسفدراسیوندوومیدانیبالروسکهمسئولیتنایبرئیسیکنفدراسیون
دو و میدانی اروپــا را بر عهده دارد ،در سفر یک روزه به مشهد از پیست
دوومیدانی و دیگر امکانات ورزشگاه امام رضا(ع) بازدید کرد«.ایوان تیخن»
دارنده سه مدال المپیک و دو مدال جهانی در رشته دو و میدانی است که
با حضور در مشهد ضمن اعالم بی نظیر بودن پیست دو و میدانی ورزشگاه
امام رضا(ع) ،گفت  :این پیست قابلیت برگزاری بازی های بزرگ و جهانی
را دارد.در این بازدید نگاه من به ورزش ایران به ویژه در رشته دو و میدانی

▪بازی های امروز

اصلی پرسپولیس علی نعمتی تنها بازیکنی بود که
دربیاولیمحسوبمیشدوبقیهبازیکنانحداقل
یک بار حضور در بازی بزرگ پایتخت را تجربه کرده
بودند.بازی در نیمه اول به رد و بدل شدن توپ های
بی اثر در مرکز زمین و خطای بازیکنان روی یکدیگر
گذشت و دو تیم نتوانستند موقعیت خطرناکی را
رویدروازههاایجادکنندتانیمهاولباتساویبدون
گل به پایان برسد .تنها صحنه قابل بحث بازی در
نیمه اول فرار امیرحسین حسین زاده بود که البته
با باال رفتن پرچم کمک داوربه نشانه آفساید نیمه
تمام باقی ماند .در نیمه اول دو تیم با کلی ستاره
آمــار صفر شوت در چارچوب را به ثبت رساندند
تا شاهد یکی از بی کیفیت ترین نیمه اول تاریخ
دربی باشیم! در نیمه دوم نیز شرایط خیلی تغییر
نکرد و باز هم دو تیم در سطح کیفی نمایش خوبی
نداشتند و در نهایت بازی بدون گل به اتمام رسید تا
هم پرسپولیس بعد از دو برد متوالی نتواند به روند
بردهای خود ادامه دهد و هم استقالل با پنجمین
تساوی متوالی دهمین امتیاز خود در پنج هفته
اخیر را از دست بدهد .پرسپولیس که با استفاده از
فرصت شکست سپاهان می توانست سه امتیاز این
دیدار را بگیرد و به صدر جدول برود ،با این تساوی
در رده سوم و بعد از سپاهان و گل گهر قرار گرفت.
استقالل هم با  ۱۴امتیاز در رده چهارم ایستاد.

حواشی توپ طال ادامه دارد

لیونل مسی دوشنبه شب توانست برای هفتمین بار برنده توپ طال شود .او
توانست بیشترین آرا را به خود اختصاص دهد و با 33امتیاز بیشتر از روبرت
لواندوفسکی ستاره لهستانی بایرن بار دیگر مرد سال فوتبال جهان شود.
خبرنگاران منتخب فرانس فوتبال از سراسر جهان می توانستند به 5گزینه
رای دهند و به هر کدام نیز امتیاز خاصی تعلق می گرفت و مثل همیشه
شاهد آرای عجیبی بودیم.برای مثال  10خبرنگار از  170خبرنگار به
کریم بنزما ستاره رئال به عنوان بهترین بازیکن رای دادند که در میان آن
ها کشورهای چاد ،توگو ،ماداگاسکار ،کوموراس ،تونس و تاهیتی دیده
می شود .از نظر آلفردو رالنیو نماینده اسپانیا نیز کریم جزو  5گزینه بود
اما جالب است که انریکه وولف نماینده آرژانتین که سابقه بازی برای رئال
را دارد ،نام روبرت لواندوفسکی را بین  5گزینه خود هم قرار نداد.طبعا
لیونل مسی انتخاب شماره یک او بود ولی حاضر نشد به ستاره لهستانی
در رتبه پنجم نیز رای دهد .وولف می دانست که لواندوفسکی جدی ترین
رقیب مسی است و به این ترتیب قصد داشت شانس او را برای رسیدن به

تابلوی نتایج

تغییر کرده و برایم ثابت شد که ایران ظرفیت های غنی و زیرساخت های
پیشرفته ای در ورزش دارد.وی افزود  :وجود این همه امکانات ورزشی با این
وسعتدراینمجموعهورزشیوفعالیترشتههایورزشیگوناگون،نشان
دهندهاهمیتورزشدرکشورایراناستکههموارهخالفاینشرایطدرباره
کشور ایران در غرب نشان داده شده است  .پس از این به ایران بیشتر سفر
خواهمکرد.شایانذکراست،تفاهمنامهایبینفدراسیوندوومیدانیایران
وبالروسبرایبرگزاریاردوهایمشترکورزشیمنعقدشد.

گروه ورزش /پیش از دربی  97سرانجام
دعوای باشگاه استقالل با سازمان لیگ
بر سر تبلیغات محیطی با موافقت وزیر
ورزش بــا طــرح آبــی هــا بــه ســود ســردار
آجورلو و باشگاهش تمام شد و جالب این
که پرسپولیس هم با دستور وزیر ورزش
انجام تبلیغات محیطی در بــازی های
خانگی را در اختیار گرفت .پیش از دربی
در جلسه  عزیزی خادم رئیس فدراسیون
فوتبال ،بهاروند رئیس سازمان لیگ و
سردار آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل
مقرر شد تبلیغات محیطی توسط باشگاه
استقالل انجام شود.همچنین باشگاه
استقالل دیروز مبلغ سهم سازمان لیگ
را واریــز کرد و بــرای ادامــه مسابقات هم
تضامین الزم را به سازمان لیگ تحویل
داد .سید حمید سجادی وزیــر ورزش و
جوانان که هفته پیش هم به این مسئله
ورود کرده بود در گفت و گو با سایت خانه
ملت گفت :در موضوع تبلیغات محیطی
سردار آجورلو طرحی را برای بهره گیری
تیم ها منطبق بر قوانین و شرایط AFC
ارائه کردند تا تیمهای میزبان در ورزشگاه
خانگی یا ورزشگاهی که از سوی آن ها
اجارهمیشودبتوانندخودمجریتبلیغات
شوند.ما مطالعاتی داشتیم و من بهترین
طرح را این دیدم و جلساتی نیز با رئیس
فدراسیون فوتبال داشتم و آن را مطرح

کردم و ایشان پیشنهاد دادند برای اجرای
آن کارگروهی تشکیل شــود و چندین
جلسه به صورت حضوری،تلفنی و مجازی
آن طــور که به من گــزارش شد برگزار و
درنهایت بنا شد استقالل و هر تیم دیگری
که می خواهد ،تبلیغات محیطی خود
را داشته باشد.اگر استقالل در اجرای
آن موفق بــود ما هم از آن استقبال می
کنیم و تاکید رئیس فدراسیون فوتبال
نیز بر این بود که همه تیم ها از این موضوع
بهره ببرند.سعید فتاحی نماینده باشگاه
اســتــقــال دربـــــاره تبلیغات محیطی
بــرای بــازی مقابل پرسپولیس ،گفت:
قانون میگوید تبلیغات محیطی باید
به گونهای باشد که مشکلی بــرای دید
تماشاگر ایجاد نشود ،ما تماشاگر نداریم
و با توجه به مصوبه بهداشت ،تماشاگر
اجــازه حضور پیدا نکرده است به همین
دلیل ما حداقل  5میلیارد ضرر کردهایم.
این ضرر چطور میخواهد جبران شود؟
باید با تبلیغات جبران شــود .باز یهای
گذشتههمتیمهایدیگرتبلیغمیکردند.
چون تماشاگر نداریم ارتفاع تابلوها را باال
بردهایم .آن چه که آقای رفعتی هم گفته
اصالح میشود چون حق با آن هاست و
آمبوالنس باید به زمین دید داشته باشد.
تابلوهای تبلیغات را به گونهای میچینیم
که مشکلی برای آمبوالنس ایجاد نشود.

