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آقا موعود! عزیزم، دقت کن!
گزینه هــای  شــهروند| کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال از بیــن 
موجود برای قضاوت دربی پایتخت درنهایت موعــود بنیادی فر را به 
عنوان داور این مســابقه انتخــاب و معرفی کرد. بنیادی فــر به عنوان 
نفر دوم لیســت بین المللی داوران ایران )بعد از علیرضا فغانی( یکی از 
باتجربه ترین داوران فوتبال ایران محســوب می شود که برای دومین 
بار ایــن بازی را ســوت خواهــد زد.   او در شــهرآورد ۹1 داور بــازی بود که 
درنهایت با پیروزی یک گله سرخپوشــان همراه شــد و مهدی عبدی 
موفق شــد دروازه حســینی را باز کند. در آن بازی علی کریمی هافبک 
استقالل کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد.  در آن مسابقه شجاع 
خلیل زاده مدافع پرسپولیس درگیری لفظی با داور پیدا کرد و اعتقاد 
داشت که پنالتی گرفته شده در دقیقه 2۶ درست نبود. این پنالتی را 
علی کریمی از دســت داد. دربی ۹1 با قضاوت موعود بنیادی فر یکی از 
پرحاشیه ترین شهرآوردهای چند سال اخیر بود و حاال این داور برای 

دومین بار باید حواسش به اتفاقات درون زمین باشد.

جنجال های مجازی قبل از دربی شروع شد
طــی یکی دو روز گذشــته که نام موعــود بنیادی فر به عنــوان قاضی 
دربــی معرفــی شــده، هــواداران دو تیــم در فضــای مجــازی بــه مــرور 
اشــتباهات این داور در سال های گذشته علیه تیم خود پرداختند و 

نسبت به انتخاب او موضع گرفتند.
 اســتقاللی های فعــال در فضــای مجــازی اولیــن بحثــی کــه بــه راه 
انداخته اند مربوط به صحنه قضاوت بنیادی فر در دربی است. اخراج 
علی کریمی در دربی از ســوی موعود بنیادی فــر نیز صحنه مربوط به 

اعتراض آبی ها به قضاوت این داور برای دربی پیش رو است.
 صحنه دیگری که استقاللی ها به آن استناد کرده اند مربوط به فصل 
گذشــته و جدال با ذوب آهن اســت که خطای مدافــع اصفهانی روی 
گردان  محمد نــادری نادیده گرفته شــد و از اعالم پنالتی به ســود شــا
فرهــاد مجیدی صرف نظــر شــد. ادعایی که بــا نظر کارشناســان باید 
پنالتی به ســود آبی ها اعالم می شد و نشــان می دهد بنیادی فر برای 
اعالم پنالتی کمی خساســت به خرج می دهد. با این حــال در همان 
بــازی اتفاقاتی به ســود ذوب آهــن نیز به زعم کارشناســان رقــم خورد 
ک  کــه بنیادی فر تصمیم درســتی روی آنها نداشــت. خطــای خطرنا
دیاباته روی دروازه بان ذوب آهن و همچنین سرنگون شــدن مهاجم 

ذوب آهن در محوطه جریمه استقالل.
 یکی دیگر از اعتراضات هواداران اســتقالل به قضاوت بنیادی فر در 
جدال فینال جام حذفی دو فصل قبل اســت. آنهــا مدعی اند که این 
کتور را  داور ضمن چشم پوشی از پنالتی به سود این تیم، گل مردود ترا
هم رد نکرده است. دیداری که در لحظات پایانی با اتالف وقت زیادی 

همراه شد، اما تنها 4 دقیقه از سوی داور چهارم اعالم شد.
 در سمت مقابل نیز پرسپولیســی ها با اسکرین شات های مختلف 
نسبت به قضاوت بنیادی فر برای این تیم و همچنین رقیب معترض 
هستند. پرسپولیسی ها با اشاره به پنالتی مرحله یک چهارم دو فصل 
قبل دو تیم ســپاهان و استقالل برای آبی ها مدعی  هســتند این داور 
به ســمت حریف اســت. پنالتی اشــتباهی که بــا اعالم خطای شــایان 
مصلح روی مهدی قائدی صــورت گرفته بود. صحنه مربوط به اعالم 
پنالتی به سود استقالل در دربی که با خطای شجاع خلیل زاده روی 
شجاعیان اعالم شد، جدی ترین اعتراض پرسپولیسی ها به عملکرد 
داوری بنیادی فــر اســت. صحنــه ای کــه البته به گــواه کارشناســان با 

اشتباه این داور همراه بود.
 اینطــور کــه از شــواهد پیــدا اســت موعــود بنیادی فر کار ســختی 
گرچه بازی  برای قضاوت دربی خواهد داشــت. ایــن داور باتجربه ا
گر اســت، امــا کوچک تریــن اشــتباهش قطعــا مــورد  بــدون تماشــا
اعتــراض کادرفنــی دو تیم و همچنیــن بازیکنان واقع خواهد شــد. 
خصوصا ایــن روزها کــه اشــتباهات داوری در فوتبال ایــران به اوج 

خود رسیده است.

یک دنیا حاشیه برای ویترین فوتبال ایران
شــهروند| معموال در سال های گذشــته شــرایط اینطور بوده که دو 
باشگاه پرسپولیس و استقالل ســعی می کنند در آستانه دربی دست 
از حواشــی بردارند و تیم شــان با آرامش کامل آماده مســابقه حساس 
شــود. اینبار هم جنجال ها و حواشــی بــه قدری زیاد شــده که ممکن 

است این موضوع روی کیفیت بازی شنبه نیز تاثیرگذار باشد.

مدیران سرخابی به جان هم افتادند!
گــر کری خوانــی ای از ســوی اعضای دو  همــواره عادت داشــتیم ا
تیــم قبل از دربــی در رســانه ها انجام می شــود، توســط بازیکنان یا 
اعضای کادرفنی صورت بگیرد، اما این بار کامال ماجرا متفاوت بود 
و مدیــران عامل دو باشــگاه بــا صحبت هایشــان حســابی جنجال 

درست کردند.
 مصطفــی آجورلــو مدیرعامــل اســتقالل در نشســتی کــه بــا برخــی 
هــواداران این تیم برگزار کرد، صحبت های تندی را علیه پرســپولیس 
و وزارت ورزش در دولــت قبل بر زبــان آورد. او در صحبت هایش گفت: 
»یک تیمی اســت و این آدم هایی که چنیــن حرف هایی می زنند هم 
مهره ها و سربازهای پیاده شان هستند. اسم نمی آورم اینها سربازهای 
شطرنج هستند. یک گروه آن پشت نشسته که مایل نبودم و نیستم 
که اسم شــان را بیاورم و اینها همان جماعتی هســتند که نگذاشــتند 

استقالل در پنج شش سال گذشته قهرمان شود.« 
او همچنین گفت: »یک جماعت سیاسی از دولت قبل هستند که 
نگذاشتند شما قهرمان شوید، اینها دست بردار نیستند، ولی اشتباه 
کرده اند پوست شــان را می کنیم! اینها برای تیم حریف کار می کردند و 

فکر می کنند االن هم می توانند به رویه شان ادامه بدهند.«

شهروند| مســابقه ای که هواداران فوتبال در 
نقاط مختلف کشور ماه ها منتظر آن می مانند، 
عصــر شــنبه در ورزشــگاه آزادی برگــزار خواهــد 
شــد؛ دربی تهــران. بازی شــماره ۹7 اســتقالل و 
پرسپولیس در شرایطی امروز برگزار می شود که 
برنــده آن می توانــد تــا حد زیــادی خــودش را در 
جدول باال بکشد و برای قهرمانی امیدوار شود. 
بــه همیــن خاطــر اســت کــه فرهــاد مجیــدی و 
یحیی گل محمدی تیم خود را با بهترین شرایط 

راهی مسابقه خواهند کرد.

فینال زودرس در هفته هفتم لیگ
دربــی ۹7 یکــی از حســاس ترین مســابقات 
دو تیــم خواهد بود. شــرایط جدولــی و اختالف 
یک امتیــازی دو تیم باعث شــده این مســابقه 
به دیــداری فینال گونــه در نیم فصــل اول لیگ 
تبدیــل شــود. پرســپولیس در صورت پیــروزی 
حتی شــانس صدرنشــینی دارد و استقالل هم 
در صــورت برنده شــدن می توانــد تــا رده دوم 
جدول صعود کند. کادرفنی هر دو تیم نســبت 
بــه فصــل گذشــته تغییــر نکــرده، امــا  فهرســت 
بازیکنــان دو تیــم تغییــرات زیــادی داشــته؛ از 
اســتقالل مهره های سرشناســی چــون مهدی 
قائــدی، دیاباتــه، فرشــید اســماعیلی و… جــدا 
شــده اند و از پرســپولیس هــم احمــد نورالهــی، 
کنعانــی زادگان و شــهریار  شــجاع خلیــل زاده، 
مغانلــو رفته اند. مجیــدی این فصــل از ابتدای 
فصل خــودش هدایت تیــم را برعهده داشــت و 
تیم را با نظر خودش بست و یحیی گل محمدی 
هم همین شرایط را دارد. بنابراین از هر دو مربی 
گر شکســت  انتظــار مــی رود که بعد از مســابقه ا
خوردنــد، بهانه هایــی مثــل مشــکالت مالــی، 
نداشــتن زمــان، در اختیــار نداشــتن بازیکنــان 
زبــان نیاورنــد و  بــر  را  و حتــی اشــتباه داوری 

گر باختند. حرف های تازه و فنی بزنند، حتی ا

غایبان دو تیم؛ سیدجالل و شاید وریا
سیدجالل حسینی و احســان پهلوان هم دو 
ســتاره پرســپولیس هستند که مشــخص شده 

بــه دیــدار دربــی نخواهنــد رســید. حــاال یحیی 
گل محمــدی بایــد بــرای جایگزینی ایــن نفرات 
اقدام کند. از ســوی دیگر وضعیــت وریا غفوری 
و آرش رضاوند از استقالل هم مشخص نیست. 
وریا غفوری کاپیتان اســتقالل در بازی گذشــته 
مقابل نفــت آبادان مصدوم شــد و طی روزهای 
گذشــته مشــغول فیزیوتراپــی دوقلــوی پایــش 
بوده اســت. از طــرف دیگــر آرش رضاونــد نیز در 
تمرینــات اســتقالل دچار آســیب دیدگی شــده 
و فعــال اختصاصــی تمریــن می کنــد و احتمــال 

غیبتش در این مسابقه وجود دارد.

کاش گالیه های تکراری را نبینیم
هر دو تیم نســبت به داوری هــا در هفت هفته 
ابتدایی لیگ برتر معترض بوده انــد. با این حال 
امیدواریم بعد از دربی مربی و بازیکنان تیم بازنده 
از داوری گالیه نکنند تا دیگر شاهد جنجال های 
معمول در فوتبال نباشیم. اصال سرمربیان هر دو 
تیم تصور کننــد که داور از همیــن حاال دو پنالتی 

برای تیم شان نگرفته است! پس بازیکنان شان 
را بــرای بــرد بــا دو پنالتــی ســوخته بــه میــدان 
بفرســتند، چــون هــواداران حوصلــه شــنیدن 
گران دو تیم  گالیه های تکراری را  هم ندارند. تماشا
می خواهند فوتبالی زیبا و در خور نام بزرگ دربی 

پایتخت شاهد باشند.

گر در سکوت آزادی بی تماشا
این مسابقه متاســفانه به دلیل ویروس کرونا 
گر برگزار می شــود و سکوت  باز هم بدون تماشــا
سکوها آزاردهنده ترین نکته دربی خواهد بود. 
استقالل چهار مساوی متوالی داشته و هشت 
امتیاز ارزشمند را از دســت داده و شاید پیروزی 
در دربــی بهتریــن فرصــت اســت تــا ایــن تیم به 
لیگ برتر برگردد و دوباره اوج بگیرد. پرسپولیس 
قهرمــان پنــج دوره لیــگ برتــر هــم در رویــای 
ششــمین قهرمانــی متوالــی خــود اســت. گفته 
می شود کاپیتان های دو تیم یعنی ووریا غفوری 

و سیدجالل حسینی مصدومیت دارند.

 بدسلیقگی محض؛ چرا دربی شنبه است؟
بــا  دربــی  مســابقه  برگــزاری  متاســفانه 
بدســلیقگی مهنــدس ســهیل مهدی شــنبه 
تعییــن شــده کــه داد عالقه منــدان فوتبــال را 
درآورده اســت. بــا ایــن حــال امیدواریــم ایــن 
بازی مهم خوب برگزار شــود. البته در آســتانه 
دربــی مصطفــی آجورلــو صحبت هایــی را در 
گران تیمــش انجام داد  جمع برخی از تماشــا
کنش شدید صدری مدیر پرسپولیس  که با وا
همــراه شــد. امیدواریــم مدیــران دو باشــگاه 
تیــم و  بــه دو  را  آرامــش  حداقــل خودشــان 
هــواداران تزریــق کننــد، نــه اینکــه خــود مایه 
تنــش و حساســیت های بیــش از حد شــوند. 
ایــن مســابقه خــودش شــبیه فینــال اســت و 
بازنــده ممکــن اســت خیلــی چیزهــا را در نیم 

فصل اول لیگ از دست بدهد.
گفتنــی اســت؛ دیــدار شــماره ۹7 اســتقالل و 
پرسپولیس ساعت 1۶:15 روز شنبه در ورزشگاه 

آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کنار3 گوشه و 

دربی 97؛ جنگ، جنگ تا پیروزی
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شهروند| بدون تردید فرهاد مجیدی و یحیی  
گل محمــدی به همــراه اعضــای کادرفنــی خود 
طــی روزهــای گذشــته وقــت زیــادی روی آنالیــز 
تیــم حریــف و برطرف کــردن نقــاط ضعــف خود 
گذاشــته اند. انجــام هفــت مســابقه در ابتــدای 
لیــگ برتــر بــه طــور نســبی دو تیــم را در شــرایط 
مســابقه قرار داده و عیار تیم ها نیز تا حد زیادی 
مشخص شده اســت.  در آستانه دربی پایتخت 
بررســی فنی دو تیم و مسائلی که باید در مصاف 
روز شــنبه در نظــر بگیرنــد، موضوعــی اســت که 
کارشناســان بهتر می توانند انجامش بدهند. از 
این رو دو کارشناس ســرخابی نیز در گفت وگو با 

»شهروند« نظرات خود را بیان کردند.

بیانی: امیدوارم استقالل در دربی گل بزند
شــاهین بیانــی، کاپیتــان ســابق اســتقالل که 
آخریــن جام قهرمانی در آســیا نیز روی دســتان 
او بــرای آبی پوشــان بــاال رفتــه، دربــاره وضعیت 
اســتقالل قبــل از دربی ۹7 بیــان کــرد: »من فکر 
می کنم وضعیت استقالل نســبت به بازی های 
قبــل که با پرســپولیس مصاف داد، بهتر اســت. 
کنــون در چهــار بــازی بــردی  گرچــه اســتقالل ا ا
به دســت نیــاورده، اما ایــن تیم از نظر من اســیر 
بدشانســی شــده اســت. اســتقالل تیمی است 
که خــوب روی دروازه حریف موقعیت گل ایجاد 
می کنــد و اینکه توپ هــا گل نمی شــود را باید به 

حساب بدشانسی گذاشت.«
داد:  ادامــه  اینطــور  را  صحبت هایــش  او   
»اســتقالل از نظــر فنــی شــرایط بســیار خوبــی 
دارد و ایــن را در بازی هــای گذشــته نشــان داد. 
البته شــرایط دربــی بســیار متفاوت اســت. این 
بــازی، بــازی لحظه هاســت و هــر تیمــی بهتــر از 

موقعیت هــا اســتفاده کند، برنــده می شــود. به 
همین خاطر فرهــاد مجیدی باید روی مســأله 
عــدم گلزنــی تیمــش کار کــرده باشــد. بازیکنان 
باتجربــه در بازی روز شــنبه نقش بســیار مهمی 
دارنــد و از طــرف دیگــر جوانــان اســتقالل هــم 
می توانند با قدرت دوندگی و انرژی زیاد خود در 

بازی تاثیر بگذارند.«
گران   پیشکسوت اســتقالل درباره نبود تماشا
کــرد: »فوتبــال بــدون  کیــد  در دیــدار دربــی تا
گر چنــدان جــذاب نیســت. قطعــا نبود  تماشــا
کیفیــت بــازی تاثیــر می گــذارد  گر روی  تماشــا
و امیــدوارم هــواداران خیلــی زود بــه ورزشــگاه 

بیایند.«
 بیانی کــه بیــش از 25 بــازی در دربی پایتخت 
انجــام داده، پیش بینــی اش از بــازی روز شــنبه 
را اینطــور بیــان کــرد: »پیش بینی نتیجــه دربی 
اصــال کار منطقــی ای نیســت. در دربــی تیم هــا 
نصیب شــان  چندانــی  گل  موقعیت هــای 
نمی شــود. جنگ میانــه میدان بســیار اهمیت 

دارد و امیــدوارم اســتقالل بتوانــد از این فرصت 
اســتفاده کنــد و 3 امتیــاز را بگیــرد. هرچنــد کــه 
پرســپولیس هم تیم سخت کوشی است و قطعا 

آبی ها کار سختی در دربی خواهند داشت.«

 نــوری: امیــدوارم جــای خالــی ســیدجالل 
پر شود

محمد نــوری، کاپیتــان ســال های نه چندان 
دور پرســپولیس کــه ســابقه گلزنــی در دربــی را 
نیــز دارد، دربــاره شــرایط سرخ پوشــان قبــل از 
مســابقه با پرســپولیس گفت: »من فکر می کنم 
دو بــرد متوالی پرســپولیس در دو بازی گذشــته 
باعث شده تیم دوباره به شرایط خوب خودش 
برگردد و شخصیت قهرمانی به خود بگیرد. شما 
دیدیــد آنهایی کــه می گفتنــد پرســپولیس افت 
کــرده دیگــر چنیــن حرفــی را بــر زبــان نمی آورند 
و حــاال همــه نســبت بــه ایــن تیــم حــس خوبی 
دارند. قطعا شرایط دربی متفاوت است، اما فکر 
می کنم پرسپولیس می تواند با ارایه یک فوتبال 

منطقی برنده از زمین خارج شود.«
 او ادامــه داد: »مــن خــودم بارهــا در دربــی 
بــازی کــردم. در این بازی شــرایط فــرق می کند؛ 
حساســیت  خاطــر  بــه  نمی تواننــد  بازیکنــان 
باال بــازی همیشگی شــان را انجــام بدهنــد و به 
همین خاطر اتفاقات تعیین کننده اســت. االن 
استقالل و پرسپولیس در جدول به هم نزدیک 
هســتند، امــا شــرایط در دربــی متفاوت اســت. 
اصــال نمی توانیــد بگوییــد هــر تیمــی در جدول 
کنون  باالتر اســت، دربی را می برد. به خصوص ا
که جــدول هــر هفته تغییــر می کند. بــا این حال 
پرسپولیس شــرایط بهتری  برای  برتری  در دربی 
دارد و امیــدوارم اتفاقــی رقــم بخــورد کــه باعــث 

خوشحالی هواداران  شود.«
کاپیتــان ســابق پرســپولیس دربــاره غیبــت   
کــرد:  کیــد  تا دربــی  در  حســینی  ســیدجالل 
»ســیدجالل بــرای تیــم یــک وزنــه اســت. او بــا 
تجربــه باالیی کــه دارد می توانســت کمک کند، 
اما امیدوارم جای خالی اش پر شــود و یک خط 
دفــاع خوب را شــاهد باشــیم. قطعــا غیبت این 
بازیکن به سود استقالل است، اما نفرات خوبی 
در تیم هســتند که می توانند جــای خالی اش را 

پر کنند.«
 نــوری دربــاره پیش بینــی اش از دربــی گفــت: 
»نتیجه را نمی دانم، اما فکر می کنم پرسپولیس 

برنده این مسابقه است.«
 او صحبت هایــش را اینگونــه بــه پایــان بــرد: 
کادرفنــی پرســپولیس  »امیــدوارم بازیکنــان و 
بــه دور از حواشــی یــک شــرایط خــوب را بــرای 
موفقیــت ایجــاد کننــد و همــه مــا به چیــزی که 
دوست داریم برســیم و هواداران هم خوشحال 

شوند.«

چرا استقالل؟ چرا پرسپولیس؟ برنده دربی کیست؟
بررسی وضعیت سرخابی ها در گفت و گوی» شهروند « با بیانی و نوری


