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 ســفيران �شــورها� آرژانتيــن، ســوئيس، دانمــار�، 
برز�ل و ا�تاليا با حضور در ورزشــگاه آزاد� د�دار ٢ تيم را 

از نزد�+ تماشا �ردند. 
 مســئوالن باشــگاه پرســپوليس از جمله محمدحســن 
انصار� فرد، مد�رعامل و اعضا� هيئت مد�ره ا�ن باشگاه 
در وا�نــش به اتفاقات پيش از درب> در ورزشــگاه آزاد�، 
برا� تماشــا� ا�ن باز� به ورزشــگاه نرفتنــد. دليل ا�ن 
اعتصــاب اختصــاص نــدادن بليت هــا� جا�گاه و�ــژه به 

پرسپوليس> ها بود.
 اميرحسين فتح>، مد�رعامل باشگاه استقالل در مورد 
اظهارات مد�رعامل باشــگاه پرســپوليس مبن> بر ا�ن �ه 
باشگاه استقالل بليت> در اختيار آن ها قرار نداده، گفت: 
«اصــال بليــت در اختيار ما هــم نبوده، ما به پيشMســوتان 
خودمــان هم نتوانســتيم بليــت بدهيم. بليــت  در اختيار 
شر�ت توسعه بوده، بر اساس مصوبه شورا� تامين اصال 

بليت فروش> صورت نگرفته است.»
 بيرون از ورزشگاه چند پليس زن حضور داشتند.

 تعداد� از ر�وردزنان زدن روپا�> در ورزشگاه مشغول 
روپا�> زدن بودند.

  مــار� و�لموتس پس از انجام مراســم ابتدا�> باز� به 
داخل زمين آمد و با باز�Mنان ٢ تيم ســالم و احوال پرس> 
�ــرد. ســرمرب> تيــم ملــ> در ادامــه بــه ســمت نيمMــت 
اســتقالل و پرســپوليس رفت و با ســرمربيان و اعضا� ٢ 
تيــم خوش وبش �رد. البته نزد�+ بود و�لموتس مصدوم 
شــود ز�را هنگام> �ه قصد باال آمــدن از پله ها� نيمMت 
استقالل را داشت، پا�ش به لبه پله گير �رد و زمين خورد.
  دستيار خارج> عليرضا منصور�ان در ورزشگاه آزاد� 
حضور داشــت. اســتقالل هفته آ�نده با�د بــه مصاف تيم 

ذوب آهن برود.
  هواداران استقالل در همان ابتدا� باز� شعار� عليه 
بيرانوند خواندند �ه او برا� استقالل> ها دست تMان داد.
  دربــ> ٩٠ تهران با �+ دقيقه ســMوت به احترام عماد 
صف> �ار�، پسربچه ا� �ه هفته قبل در اثر برق گرفتگ> 

در ورزشگاه آزاد� درگذشت، آغاز شد.
  در آســتانه باز� مراســم> برا� بزرگداشــت جانبازان 
دفــاع مقــدس برگــزار شــد �ــه هــواداران به شــدت ا�ن 

جانبازان را تشو�ق �ردند.
  در وقت ها� اضافه �+ جيم> جامپ وارد زمين شــد و 
به سمت بيرانوند رفت. ماموران انتظام> بالفاصله و� را 

بازداشت و به بيرون از زمين هدا�ت �ردند.
 برخ> از هواداران شعارها�> را عليه فتح>، مد�رعامل 
اســتقالل سر دادند. آن ها با ســر دادن شعار «فتح> حيا 
�ن، استقالل را رها �ن» خواستار جدا�> و� از استقالل 
شــدند. تعداد� از هواداران اســتقالل هم در پا�ان باز� 
شــعارها�> عليه وز�ر ورزش ســر دادند �ه علــت ا�ن �ار 

مشخص نبود.
  ســر �+ هــوادار اســتقالل و �+ هــوادار پرســپوليس 

شMست �ه تيم پزشM> به درمان آن ها پرداخت.
  پــس از درب> پا�تخت �ه با حســاب �+-صفر به ســود 
سرخ پوشــان به پا�ان رسيد ٤ باز�Mن از ٢ تيم برا� تست 
دوپينــگ انتخــاب شــدند. ربيع خــواه و وحيد اميــر� از 
پرسپوليس و ر�گ> و روزبه چشم> از استقالل باز�Mنان> 

بودند �ه تست دادند.
  هواداران اســتقالل به عوامل حاضر در قسمت CIP �ه 
با پيراهن قرمز حضور داشتند اعتراض �ردند و خواستار 

تر� آن ها از آن قسمت شدند.
  هواداران اســتقالل پــس از درگير� باز�Mنان ٢ تيم به 
سمت باز�Mنان پرسپوليس سنگ پرتاپ �ردند �ه همين 
موضوع باعث شــد سر �نعان> زادگان شMسته شود �ه با 

وساطت ور�ا غفور� موضوع ختم به خير شد.
  خبرنــگاران بعــد از پا�ــان دربــ> بــرا� مدت ز�ــاد� در 
امــا  بودنــد  اســتقالل  باز�Mنــان  انتظــار  در  ميMســدزون 
سيدحســين حسين> پس از خروج از رختMن هيچ توجه> 
به آن هاص نMرد و بدون پاسخ به سوال خبرنگاران محل را 
تر� �رد. و� در جــواب خبرنگار� مبن> بر ا�ن �ه ما �+ 
ساعت است ا�نجا منتظر شما هستيم، گفت: «م> توانستيد 

برو�د و ا�نجا نا�ستيد. به من چه ارتباط> دارد؟»

حميد درخشــان، پيشMسوت تيم فوتبال پرســپوليس درباره درب> ٩٠ گفت: 
«�يفيتــ> �ــه از ٢ مربــ> خارجــ> انتظار داشــتيم د�ــده نشــد. در نيمه دوم 
هــم �يفيت تا�تيM> و ســرعت بــاز� باال نبود. پرســپوليس بــه خاطر تجربه 
باز�Mنانــش توانســت باز� را ببرد.» او ادامه داد: «پرســپوليس با�ــد روان تر از 
ا�ن هــا باز� �ند اما به باز�Mنان تيم تبر�ــ+ م> گو�م �ه هم ٣ امتياز به رقيب 
قد�مــ> ندادند و هم ٣ امتياز از آن ها گرفتنــد و به نوع> باز� ٦ امتياز� بود. 
پرسپوليس قدم خوب> برداشت و ا�ن برد از نظر روح> و روان> به آن ها �م+ 
م> �نــد.» او دربــاره جونيور براندائــو، مهاجم خارج> پرســپوليس هم گفت: 
«به صراحت م> گو�م باز�Mن خارج> پرســپوليس اصال �يفيت ندارد. هر چه 

زودتر او را بفرستند برود.»

فنون� زاده: حسين� تنها و ب� انگيزه استدرخشان: پرسپوليس رو
 تجربه اش برد 

 �فــروش ٥٧ هــزار بليــت دربــ� و خال

ماندن س+وها
 آزاد

تماشاگران در ترافيک ماندند
برا� د�دار درب>، ٥٧ هزار بليت فروخته شــده 
بــود اما نMته عجيب ا�ن بود �ــه با وجود فروش 
همه ٥٧ هزار قطعه بليت فقط حدود ٥٠ هزار 
تماشــاگر پيش از ســوت آغاز باز� در ورزشگاه 
حضور داشتند و با شروع باز� سMوها� خال> 
تــو� ذوق مــ> زد. تعــداد ز�ــاد� از ســMوها� 
طبقــه دوم در جا�گاه ها� ٢ تيم خال> بود و در 
طبقه اول نيز حــدود هزار صندل> خال> مانده 
بود. البته شــا�د �+ دليل ا�ن موضوع را بتوان 
سختگير� مسئوالن ورزشگاه آزاد� برا� ورود 
تماشاگران به داخل ورزشگاه عنوان �رد. د�روز 
برا� نخستين بار شــاهد نظم در بليت فروش> 
و ورود تماشــاگران بــه ورزشــگاه آزاد� بود�م. 
تماشاگران با�د برا� حضور در ورزشگاه �ارت 
مل> همراه م> داشتند ما عده ا� از آن ها بعد از 
مراجعه به گيت ها� بليت فروش> متوجه شدند 
�ه بدون �ارت مل> نم>  توانند وارد اســتاد�وم 
شوند و از آن ها خواسته شد در صورت> �ه محل 
سMونت شان نزد�+ است، به خانه برگردند و با 
�ارت مل> به اســتاد�وم بيا�ند. همين موضوع 
باعث شــد آن ها در ترافي+ سنگين محورها� 
منتهــ> بــه ورزشــگاه آزاد� متوقــ{ شــوند و 
احتماال بــه خاطر هميــن دليل شــروع درب> و 

بيشتر دقا�ق نيمه نخست را از دست دادند.

پنالتی درست نبود، ضربه باید تکرار می شد
مهمتر�ــن اتفــاق دربــ> ٩٠ خطــا� باز�Mن 
پرسپوليس رو� دار�وش شجاعيان در دقيقه 
٢٦ نيمه نخست بود �ه داور به سود استقالل 
پنالتــ> گرفــت؛ تصميمــ> �ــه وا�نش ها� 

مختلف> را در پ> داشت. 
 نو0ــد مظفــر
: اعــالم پنالت> اشــتباه بود 
امــا بــه علــت ا�ن �ــه بيرانونــد پيــش از زدن 
ضربه به بيــرون حر�ت �رد با�د ضربه پنالت> 
تMرار م> شــد و دروازه بان پرسپوليس اخطار 

م> گرفت.
مهاجــم  رو�  نظــرم  بــه   :
جعفــر نــادر   
اســتقالل خطا� پنالت> رخ نــداد. البته با�د 
زاو�ه دوربين روبه رو را هم د�د اما همانطور �ه 
گفتم ا�ن صحنه ا� �ه ما د�د�م،  پنالت> نبود. 
هنگام زدن ضربه پنالت> بيرانوند زود �+ گام 

به جلو آمد و پنالت> با�د تMرار م> شد.

خودزنی آبی 
و برد رویایی سرخ

 !
درب� ٩٠ صحنه واقع� نبرد گالد0اتور

درب> ٩٠ بيشــتر از آنMه مســابقه 
فوتبال باشد صحنه جنگ و جدال 
نبــرد  شــبيه  چيــز�  بــود؛  دعــوا  و  درگيــر�  و 
گالد�اتورها. سرها�  شMسته، پنالت> مشMو�، 
پنالتــ> از دســت رفته، اخراج> و باران ســنگ و 
�ارت زرد. اوليــن دربــ> ســرخاب> بــا مربيــان 
آرژانتين> و ا�تاليا�> توقعات را باال برده بود اما به 
لحاظ فن> تقابل پرسپوليس و استقالل در سطح 
پا�ينــ> بود و تــ+ گل باز� هم نــه رو� تا�تي+ 
خاص> �ــه رو� اشــتباه دروازه بان اســتقالل و 
خوش شانســ> ســرخ ها بــه دســت آمد. آنــدره آ 
استراماچون> �ه به خاطر نتا�ج ضعي{ تيمش در 
ابتدا� فصل تحت فشار بود و حت> گفته م> شد 
درب> آخر�ن فرصت اوست استقالل را با تر�يب 
سيدحســين حســين>، ور�ــا غفــور�، محمــد 
دانشگر، عارف غالم>، سياوش �زدان>، ميليچ، 
عل> �ر�م>، مسعود ر�گ>، دار�وش شجاعيان، 
آرش رضاوند و مرتض> تبر�ز� به ميدان فرستاد؛ 
تر�يب> �ه بيش از حد دفاع> به نظر م> آمد. در 
مقابل گابر�ل �الدرون پرســپوليس را با تر�يب 
عليرضا بيرانوند، شجاع خليل زاده، محمدحسين 
�نعان> زادگان، مهد� شــير�، محمد انصار�، 
احمــد نورالله>، وحيــد امير�، مهــد� تراب>، 
ســيام+ نعمت>، عل> عليپور و جونيور به ميدان 

روانه �رد و همانطور �ه از قبل هم اعالم شده بود 
ســيدجالل حســين> به خاطر مصدوميت غا�ب 
بزرگ ســرخ ها بود. در نيمه نخســت بــازي نبود 
باز�كن طراح در ٢ تيم مشــهود بود. خط هافبك 
پرســپوليس خواســته �ا ناخواســته بــه كناره ها 
متما�ل بود و با خط حمله فاصله ز�ادي داشت و 
استقالل> ها هم نم> توانستند تبر�ز� را �ه ت+ 
مهاجم شان بود به خوب> تغذ�ه �نند. تنها صحنه 
مهم نيمه نخست خطا� باز�Mن پرسپوليس رو� 
دار�ــوش شــجاعيان و اعــالم پنالتــ> بــه ســود 
اســتقالل بود �ه البتــه رو� صحــت آن ترد�د و 
تفســيرها� ز�اد� وجود داشت. پنالت> را عل> 
�ر�م> نواخت اما بهتر از او بيرانوند بود �ه مثل 
ضربه پنالتــ> رونالدو در جام جهانــ> آن را مهار 
�رد تا باز هم استقالل> ها در حسرت گل زدن از 
رو� ضربــه پنالتــ> بمانند؛ اتفاق> �ــه در درب> 
قبل> هم رخ داد و فرشيد اسماعيل> ضربه پنالت> 
اســتقالل را با �+ ضربه چيپ بيرون زد تا آب> ها 
آن دربــ> را هــم بــا تــ+ گل احمــد نورالله> به 

سرخ ها واگذار �نند. 
   

نيمه دوم شرا�ط �م> بهتر شد اما نبود باز�ساز 
همچنان مشــMل اصل> ٢ تيم بــود و آن ها توان 
رســيدن بــه دروازه را نداشــتند و نها�تا توپ ها 

تا پشــت محوطــه جر�مــه م> رفت و بــه مقصد 
نم> رســيد. البتــه در ا�ــن نيمــه تماشــاگران و 
فوتبال دوســتان انــواع و اقســام فنــون رزمــ>، 
�شــت> �ج و جــودو را در زمين فوتبال شــاهد 
بودند و باران سنگ و �ارت هم چاشن> اش بود 
و در صحنه ا� هم ســر �نعانــ> زادگان، مدافع 
پرسپوليس و باز�Mن سابق استقالل شMست و 
باز� چند دقيقه ا� متوق{ شد. هرچه باز� به 
دقا�ق پا�ان> نزد�Mتر م> شــد باز� احساســ> 
و هيجان> شــدت م> گرفت تــا ا�ن �ه �الدرون 
در دقيقه ٨٠ برگ برنده اش را رو �رد تا نشــان 

دهد دود از �نده بلند م> شــود و استراماچون> 
�م تجربه تر از آن اســت �ه دست او را بخواند. او 
عبد� را به جا� وحيد امير� به ميدان فرستاد 
و باز�Mن جوان و تازه وارد و البته �م نام و نشــان 
سرخ ها از راه نرسيده صاحب توپ شد و در اوج 
غافلگير� و جاگير� اشتباه دروازه بان استقالل 
دروازه ا�ــن تيــم را بــاز �رد؛ گل> �ه اســتقالل 
تــوان جبرانــش را نداشــت و در دقا�ــق پا�انــ> 
بــاز� با اخراج عل> �ر�م> �ه �M> از بدتر�ن و 
ضعي{ تر�ن باز�Mنان درب> بود ١٠ نفره شــد و 
حت> شانس آورد گل دوم را نخورد. پرسپوليس 

با برد در درب> ٩ امتياز� شد و به رده دوم صعود 
�رد و استقالل �ه از ٣ باز� قبل> اش ٢ امتياز 
گرفتــه بود بــا باخــت در درب> نتا�ــج ضعيفش 
را �امــل �ــرد تا بــه رده پانزدهم ســقوط �ند و 
اوضاعــش �امال بحران> شــود؛ اســتقاللي كه 
بزرگتر ندارد، گلر كم تجربه اش �قه خودشان را 
گرفــت و علي كر�مي مل> پــوش �ه هم پنالتي 
از دســت داد و هم بعد از آن ســا�ه اي از او درون 
زمين بــود و درنها�ت هم اخراج شــد؛ باز�كني 
كه مدت ها در تمر�نات غا�ب بود و در بازگشت 

قاتل تيمش شد.

آندره آ اســتراماچون>، سرمرب> استقالل در نشست خبر� 
بعد از در ب>، گفت: «به نظرم باز� را بهتر از پرسپوليس آغاز 
�رد�ــم. ما تا زمان ضربه پنالت> از پرســپوليس بهتر بود�م. 
حت> بعد از ضربه پنالت> هم مسابقه متعادل بود. چيز� �ه 
من از آن راض> نيســتم ذهنيت نيمه دوم باز� است. وقت> 
�ه پنالت> را از دســت داد�م، باز�Mنانم وا�نش خوب> به آن 
نشــان ندادند اما ا�ن دليــل و بهانه قانع �ننده ا� نيســت. 
حت> با ا�ن �ه در نيمه دوم هم خوب باز� نMرد�م، به نظرم 

نتيجه مساو� عادالنه بود. تا قبل از گل، پرسپوليس موقعيت> نداشت.» او در پاسخ به سوال 
خبرنگار� مبن> بر ســه دفاعه باز� �ردن تيمش گفت: «برا� ا�ن �ه در خط حمله بيشتر 
شر�ت داشته باشيم، ا�نطور باز� �رد�م.» سرمرب> استقالل درباره اعتراضاتش به داور و 
ا�ن �ه چقدر خودش را مقصر حواش> باز� م> داند، بيان �رد: «اعتراض �ردن �+ بخش 
ا�ن شــغل اســت اما هيچ وقت ا�ن �ار را جلو� دوربين انجام نــدادم. اگر پنالت> هم به ثمر 
م> رســيد شا�د با ســواالت د�گر� مواجه م> شــد�م. در نيمه اول ما بهتر باز� �رد�م و در 
نيمه دوم پرســپوليس بهتر بود. به جز گل> �ه پرسپوليس زد، موقعيت> از ا�ن تيم ند�دم.» 
او در پا�ان درباره برنامه اش برا� رســيدن اســتقالل به روند ا�ده آل اظهار �رد: «ما درب> را 

باختيم اما از ا�ن پس با�د به دنبال جمع �ردن امتيازات باشيم.»

ســرمرب> پرسپوليس م> گو�د برد در درب> حق تيمش بود. 
گابر�ل �الدرون، سرمرب> پرسپوليس در نشست خبر� پس 
از ا�ن د�دار گفت: «بــه تيمم تبر�+ م> گو�م. خيل> مردانه 
جنگيدند و باز� خوب> به نما�ش گذاشــتند. در ا�ن باز� ها 
معموال هر تيم> �ه گل اول را م> زند جلو م> افتد. ما بهتر�ن 
دروازه بان آسيا را دار�م و �+ گل را از استقالل گرفت. ما بعد 
از پنالت>، باز� خوب> به نما�ش گذاشتيم و شا�سته ا�ن برد 
بود�م.» ســرمرب> پرســپوليس درباره �يفيت پا�ين ا�ن تيم 

باوجود برد در درب> اظهار داشــت: «من گفتم �ه بعد از پنالت> بهتر باز� �رد�م. ما در حال 
عوض �ردن ســب+ باز� مان هســتيم. در ا�ن دوره با�د ببر�م. من با نظر شما موافق نيستم 
و دار�م بهتر م> شــو�م.» �الدرون در وا�نش به صحبت خبرنگار� �ه از او پرســيد آ�ا خوب 
باز� �ردن �عن> ز�ر توپ زدن، عنوان �رد: «ما �+ باز� سخت را برد�م و با صحبت ها� شما 
موافق نيستم. فMر م> �نم با خبرنگاران استقالل صحبت م> �نم. ا�ن پيروز� ما قابل تقد�ر 
اســت. ما بعد از پنالت> بهتر شــد�م. به نظرم تحليل> �ه شما م> �نيد اشتباه است. شما چه 
سواالت> از مرب> استقالل �ه باخته، م> �نيد؟» در ادامه زمان> هم �ه صحبت خبرنگار ز�اد 
شد، �الدرون خطاب به خبرنگار گفت �ه تو دار� بيشتر از مرب> صحبت م> �ن>. بعد از ا�ن 

جر و بحث �وتاه، نشست خبر� سرمرب> پرسپوليس به پا�ان رسيد.

جر و بحث کالدرون با یک خبرنگار در نشست خبرى استراماچونی: قبل از گل، پرسپوليس موقعيت نداشت 
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مهد� فنون> زاده، هافب+ پيشين استقالل پس از شMست �+-صفر ا�ن تيم برابر 
پرسپوليس گفت: «نم> دانم در مورد ا�ن د�دار چه بگو�م. اشتباهات هر ٢ تيم ز�اد 
بود. استقالل شروع خوب> داشت. شا�د اگر آن پنالت> گل م> شد همه چيز عوض 
م> شــد اما رفته رفته باز� به جنجال �شــيده شــد و پس از آن ضر�ب اشــتباهات 
باز�Mنــان آنقدر ز�اد شــد �ه صدا� تماشــاگران هــم درآمد.» فنونــ> زاده افزود: 
«در ا�ن باز� بد، اســتقالل بدتر بود و هيچ حرف> برا� گفتن نداشــت. متاســفانه 
معلوم نيســت در ا�ن تيم چه م> گذرد و چه �ســ> با�د پاسخگو باشد.» و� گفت: 
«اســتقالل به �+ دروازه بان نياز دارد. حسين حسين> تنهاست و  انگيزه ها�ش از 
بين رفته اســت. سال گذشــته او �M> از بهتر�ن گلرها� ا�ران بود اما حاال شرا�ط 

فصل پيش را ندارد.»

آقا� گل فصل گذشته اميدها در درب> توانست 
بــا تنهــا ٢ لمس تــوپ گل تيمــش را رقــم بزند. 
مهد� عبد� �ه بعد از آقا� گل> در ليگ اميدها 
به بادران رفت و در ليگ دسته اول باز� �رد، به 
چهره و�ژه درب> تبد�ل شد. او �ه در تيم بادران 
نتوانســت بــه موفقيــت بزرگ> دســت �ابــد، در 
شــرا�ط> �ه پرسپوليس در خط حمله جوانان> 
همچون محمدامين اســد� داشــت به ا�ن تيم 
بازگشت. نما�ش درخشان او در تمر�نات باعث 
شــد تا �الدرون قيد باز�Mــن جوان د�گر تيمش 
�ــه عضو تيم اميد بود را نيز بزند و مهد� عبد� 
فرصــت بقا در ليســت سرخ پوشــان را به دســت 
بياورد. عبد� بعد از نيمMت نشــين> در ٣ باز� 
اخيــر خيلــ> خوش شــانس بود �ه ســيدجالل 
حسين> مصدوم شد تا جا برا� حضور باز�Mن> 
جــوان در ليســت ا�ــن تيم بــاز شــود. �الدرون 
�ــه تيمــش �امال در شــMل دادن چالــش برا� 

سيدحسين حسين> نا�ام بود و عليپور و جونيور 
نم> توانستند خطر� رو� دروازه حر�{ شMل 
دهنــد دســت بــه تعو�ــض عجيب> زد. ســومين 
تعو�ض ا�ن تيم بعد از بشار رسن و احمدزاده در 
حال> �ه تصور م> شــد اميد عاليشاه باشد، �+ 
باز�Mــن گمنــام در درب> بود؛ مهــد� عبد�. او 
ثانيه ها�> بعد از تعو�ض با وحيد امير� در نو� 
خط حمله تيمش حاضر شد و رو� حر�ت تراب> 
و هجوم به محوطه جر�مه با �متر�ن لمس، توپ 
را تبد�ــل به گل �رد. او البته خوش شــانس بود 
�ه ضربه اش بعد از برخورد به تير� در ادامه به 
سيدحسين حسين> برخورد �رد و راه> دروازه 
شد. با ا�ن حال با�د او را چهره و�ژه درب> ناميد؛ 
باز�Mنــ> �ــه حســاس تر�ن گل ا�ن فصــل را به 
نام خود �ــرد؛ باز�Mن> �ه برا� اجرا� شــاد� 
گل هم برنامه ا� نداشــت و بــه حضور در آغوش 

هم تيم> ها�ش ا�تفا �رد.

عبد
 جانشين خوش شانس سيدجالل 

گلزن ناشناخته پرسپوليس آقاى گل ليگ اميد ها 

٢ پنالتی هدررفته استقالل در ۶ ماه
استقالل در نيمه اول درب> ٩٠ صاحب �+ ضربه پنالت> شد اما مثل باز� برگشت ليگ هجدهم باز 
هم پنالت> از دست رفت. در دومين درب> متوال>، استقالل صاحب ضربه پنالت> شد اما ا�ن بار عل> 
�ر�م> ضربه را از دســت داد تا اســتقالل در مدت ٦ ماه ٢ پنالت> حســاس را در درب> از دســت داده 
باشد. ا�ن دومين درب> متوال> است �ه استقالل در نيمه اول پنالت> از دست م> دهد و جالب است 
�ه هر ٢ پنالت> ا�ن تيم به دروازه جنوب> زده شــد. در درب> ٨٩ در حال> �ه پرسپوليس �+-صفر از 
حر�{ جلو بود استقالل صاحب �+ ضربه پنالت> شد اما فرشيد اسماعيل> ضربه پنالت> چيپش را به 

بيرون زد.


