
w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

14
مارک ويلموتس، سرمربی تيم ملی فوتبال کشورمان روز يکشنبه با حضور در ورزشگاه آزادی، ديدار تيم های استقالل و پرسپوليس از هفته روایت داغ

چهارم ليگ برتر را از نزديک به تماشا خواهد نشست.
 درباره ويلموتس گفته می شد او به خاطر فاصله زمانی زياد تا اردوی بعدی تيم ملی برای تماشای دربی به تهران نخواهد آمد اما اين مربی 
بامداد يکشنبه به تهران رسيد و امروز به ورزشگاه آزادی خواهد رفت. وی هفته گذشته هم با حضور در سيرجان، ديدار تيم های گل گهر 

سيرجان و پارس جنوبی جم را از نزديک تماشا کرد.

ویلموتس
تماشاگر ویژه
دربى 90

ره
چه
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

هـر کسـى کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
اقدامـى  چـه  زلزلـه  وقـوع 
انجـام دهـد حتـى اگر شـما 
آنجـا  حادثـه  وقـوع  موقـع 

نباشـید.

حســين قهار| کتاب قطور و قديمی و جذاب دربی 
فوتبال ايران به صفحه نودم رســيد. کتابی که طرفداران 
فوتبال هر چند ماه يــک بار صبر می کنند تا با يک صفحه 
جديد از آن روبه رو شوند. هرچند فوتبالی ها در ايران آن قدر 
دربی ديده اند که خط به خط اين کتاب را حفظ  هستند؛ اما 
همه از اين حقيقت هم خبر دارند که اين بازی يک فوتبال 
معمولی نيســت و زير ســايه چه مصلحت انديشی هايی 
برگزار می شود. به همين  دليل هر بار که به زمان بازشدن 
يک صفحه جديد نزديک می شويم، نخستين پيش بينی 
چيزی نيســت جز همان جمله تکراری «دربی مســاوی 
می شود»! داســتان روابط هواداری در صفحه شماره نود 
فرقی با صفحات گذشــته کتاب ندارد. از تنفر بين قرمز و 
آبی چيزی کم نشده و فضای هواداری اين مسابقه پر است 
از کری های فوتبالی و غيرفوتبالی و دشــنام! فوتبالی های 
ايران با اين که صفر تا صد فضای دربی را از بر هســتند،  باز 
هم به خاطر جذابيت های ذاتی فوتبال ، منتظر می مانند تا 

اين مسابقه برگزار و درنهايت مشخص شود که در صفحه 
نودم اين کتاب چه چيزی ثبت خواهد شد. آنها اميدوارند  
با يک صفحه جديد و جذاب روبه رو شوند و با دربی حسابی 
سورپرايز شوند. حقيقتش را هم بخواهيد يک کتاب و دربی 
خوب بايد هم همين ويژگی ها را داشته باشند، هر دفعه که 
با آن روبه رو می شويد يا صفحه جديدی از آن را می خوانيد، 
بايد برای شما تازگی داشته باشد و باعث شود احساسات 
جديدی را تجربه کنيد. البته ماهيت دربی تغيير نمی کند و 
اين احساسات هواداران و توانايی و عملکرد فنی دو تيم است 

که يک صفحه از اين تاريخ و صفحات کتاب را رقم می زند.
حاال اما  ای کاش مربيان و بازيکنان دو تيم تالش کنند که 
بهترين خودشان را نشان بدهند. شرايط جدول و عملکرد 
دو تيم در هفته های اخير و شرايطی که دارند جان می دهند 
که باز هم شاهد يک مساوی کسل کننده در دربی باشيم. 
قانون ٩٠ به ١٠ را که اجرا نکردند و باز هم مثل هميشــه 
هدف اول تيم ها نباختن است تا نه سيخ بسوزد و نه کباب، 

 با اين شــرايط همه به کار خودشان ادامه می دهند و دربی 
کمترين تلفات را خواهد داشت!

با وجود تمام ايــن بدبينی ها اما همه انتظار دارند عوامل 
تيم ها مصلحت  و تــرس را کنار بگذارند و قــدردان مردم 
به عنوان صاحبان اصلی فوتبال باشند. چه اشکالی دارد که 
آنها طوری بازی کنند که وقتی هواداران هر خط صفحه نود 
دربی را می خواهند بخوانند ، سوژه های بسيار زيادی برای  
هاياليت کردن داشته باشند؟ عوامل تيم ها به خاطر پولی که 
می گيرند وظيفه دارند مردم را شاد کنند.  چيزی که درباره 
دربی های فوتبال ايران هواداران را هميشه ديوانه می  کند ، 
قرابت هميشگی آن به مساوی شدن است! به اين ترتيب چه 
اشکالی دارد که بازيکنان ترس را از مقابل هم بردارند و يک 
نبرد جانانه را در زمين نشان بدهند. هديه دادن نود دقيقه 
جذاب و تاريخی به مردم سختی کشيده ايران،  با توجه به 
پول های ميلياردی که آقايان فوتباليست و مربی می گيرند،  

خيلی کار سختی است؟

شهرآورد سرخ آبى به صفحه نودم رسید و «هدف» همانى است که همیشه بود

جان بدهید، امتیاز ندهید!

شهروند| درســت اســت که مدیران فوتبــال ایران رسما 
اعالم کردند قانون 90 به 10 را در دربــى اجرا خواهند کرد اما 
همان طور که پیش بینى مى شد، شوراى تأمین با این موضوع 
مخالفت کرد و قرار بر این شد که سکوها در دربى هفته چهارم 
به صورت 50-50 بین تماشــاگران دو تیم تقسیم شود؛ یعنى 
سیستم بلیت فروشى در دربى پیش رو مثل مسابقات گذشته 
پرسپولیس و استقالل خواهد بود. منتهى اتفاق جالب اینجاست 
که حاال مشخص شده مکانیزم بلیت فروشى و تقسیم سکوها به 
شکلى است که باز هم قانون 50-50 اجرا نمى شود و هواداران 
پرسپولیس ســهم بیشــترى از صندلى هاى آزادى را به خود 

اختصاص مى دهند.
هــواداران اســتقالل وقتى بــراى خرید بلیت به ســامانه 
بلیت فروشى مراجعه کردند با یک اتفاق عجیب روبه رو شدند؛ 
طبق سهمیه بندى و تقسیم 50 درصدى سکوها، بین هر تیم 
سکوها به صورت مساوى باید در اختیار طرفداران قرمز و آبى قرار 
بگیرد اما اصال براى سکوهاى B١  و B٢ بلیت فروشى انجام نشده 
است. این سکوها مربوط به سهمیه تماشاگران استقالل است که 
معموال نیروى انتظامى تصمیم مى گیرد آن قسمت را به  عنوان 
فاصله بین هواداران سرخابى تعیین کند تا در صورت درگیرى 
امکان کنترل جمعیت وجود داشــته باشد. البته سکوهاى 
دیگرى هم هستند که در بلیت فروشى لحاظ نشده اند و به 

نظر مى رسد خالى بودن این فضاها به دالیل امنیتى لحاظ شده 
است. منتهى بحث اصلى اینجاســت که چرا از سهمیه باشگاه 

استقالل براى برقرارى امنیت کم مى شود.
با توجه به این شــرایط باید توجه داشــت که سهمیه بندى 
سکوها در آزادى و در مسابقه دربى به هیچ عنوان به صورت 50-
50 نیست و به نوعى مى توان این طور نوشت که سکوها به صورت 
60 به 40 بین تماشاگران دو تیم تقسیم مى شود. البته در جایگاه 
پرسپولیسى ها مشکلى براى بلیت فروشــى وجود ندارد و آنها 
عین همان سهمیه 50 درصدى خود را در اختیار دارند. منتهى 
با حذف چند سکو به خاطر برقرارى امنیت و فروش بقیه بلیت ها 
و تقسیم بندى صورت گرفته،  حاال استقاللى ها انتقاد دارند که 

40 درصد سکوهاى آزادى در اختیار آنها قرار گرفته است.
نکته قابل تأمل اما اینجاست؛ تا زمانى که زیرساخت ها براى 
اجراى درست قانون 90-10 فراهم نشود،  هیچ وقت امکان ندارد 
که قانون 50-50 هم به درســتى در دربى اجرایى شود؛ چون 
سکوهاى روبه روى جایگاه  هم طورى طراحى شده اند که بیشتر 
آن به پرسپولیسى ها مى رســد و به همین دلیل در طبقه دوم 
هم تعداد پرسپولیسى ها بیشتر مى شود. ضمن این که یکى از 
سکوهاى استقاللى ها به خاطر تونل تقریبا حذف مى شود و از این 
لحاظ آنها همیشه در دربى ضرر خواهند کرد و تماشاگران شان 

کمتر از حریف است. 

سيدجالل، غايب بزرگ دربی
با اين که کادرفنی پرسپوليس دليل غيبت سيدجالل حسينی 
را مصدوميت عنوان و حتی کالدرون کامال با  احترام درباره اين 
بازيکن باتجربه تيمش صحبت کرده، اما شايعات حکايت از خارج 
شدن کاپيتان سرخ ها از  ترکيب قبل از اعالم خبر مصدوميت 
دارد. درواقع برخی دليل اصلی غيبت سيدجالل را نظر سرمربی 
آرژانتينی  می  دانند که در بازی قبلی نيز کاپيتان حســينی را 
نيمکت نشين کرده بود. با اين که شجاع خليل زاده مصدوميت 
 داشت، توانست به تمرينات گروهی برگردد و گويا انتخاب نهايی 
او برای زوج خط دفاعی هم خليل زاده و  کنعانی زادگان هستند. 
به هرحال سيدجالل چه از روی نيمکت، چه سکوها و چه از خانه 

بازی را تماشا کند،  غايب بزرگ دربی به حساب می آيد.  
با اين حساب به نظر می رسد ترکيب احتمالی پرسپوليسی ها 

در دربی ٩٠ به اين شکل باشد:    
  عليرضا بيرانوند، محمد انصاری، شجاع خليل زاده، 
محمدحســين کنعانی زادگان، مهدی شيری، احمد 
نوراللهی،  بشار رسن، سيامک نعمتی، مهدی ترابی، علی 

عليپور و خوزه جونيور.
حداقل ٣ تغيير در ترکيب آبی ها

با اعالم استراماچونی غيبت شيخ دياباته به دليل مصدوميت 
قطعی است. اين مربی همچنين فرشيد اسماعيلی را  به خاطر 
دريافت کارت قرمز در بازی قبلی در اختيار ندارد. همچنين بعيد 
است مهدی قائدی با توجه به  مصدوميتی که داشت، از ابتدا به 
زمين برود. اين اتفاق باعث ٣ تغيير قطعی در ترکيب استقالل 
نسبت به بازی  گذشته خواهد شد. احتماال تبريزی، جای دياباته 
را در ترکيب خواهد گرفت. علی دشــتی و محسن کريمی هم 
ديگر  گزينه های احتمالی برای ورود به ترکيب در غياب قائدی 

و اسماعيلی هستند.  
با اين شرايط ترکيب احتمالی استقالل برای دربی ٩٠ به اين 

شرح است:    
 سيدحسين حسينی، ســياوش يزدانی، محمد 
دانشــگر،  هروويه ميليچ، وريا غفوری، آرش رضاوند، 
علی کريمی،  محسن کريمی، داريوش شجاعيان، علی 

دشتی و مرتضی تبريزی.  

6 دربى اولى در استقالل
آرش رضاوند، سیاوش یزدانى، على دشتى، هروویه میلیچ، میالد باقرى و مسعود ریگى 6 
بازیکنى هستند که ممکن است دربى اول خود را امروز تجربه کنند. البته شانس بازى کردن 
چهار نفر اول این فهرست بیشتر است و قطعا استراماچونى در ترکیب خود بازیکنانى را دارد 
که براى نخستین بار این بازى بزرگ را تجربه خواهند کرد. در این میان باید به این نکته هم 
اشاره کرد که شیخ دیاباته با توجه به مصدومیت خود نمى تواند در دربى حضور داشته باشد و 
احتماال در دور برگشت نخستین دربى خود را تجربه مى کند. حتى یک بازیکن خارجى مثل 
هروویه میلیچ که به عنوان یار ثابت در استقالل به میدان مى رود، شاید تا به حال چنین جوى را 
مثل دربى تهران تجربه نکرده باشد و این مى تواند حداقل در دقایق اولیه به ضرر استقالل باشد. 
استقالل که تغییرات زیادى در ترکیب خود داشته، البته بازیکن باتجربه اى مثل وریا غفورى را 
هم در ترکیب خود دارد، اما بیشتر نفرات یا اصال تجربه دربى را نداشته اند یا فقط یکى، دو بار در 

این بازى بزرگ به میدان رفته اند.

پرسپولیس، باتجربه تر در دربى
محمدحسین کنعانى زادگان با این که قبال حضور در استقالل و پرسپولیس را تجربه کرده، 
اما تاکنون نتوانسته در دربى حاضر شود. اگر او امروز به صورت ثابت به میدان برود، باالخره این 
طلسم را مى شکند و مى تواند این بازى بزرگ را براى نخستین بار تجربه کند. خوزه جونیور، 
مهاجم برزیلى پرسپولیس دیگر دربى اولى این تیم به حساب مى آید. او هم اگر فرصت بازى 
پیدا کند، مى تواند با گلزنى در این مسابقه محبوبیت باالیى در میان عالقه مندان به پرسپولیس 
به دست بیاورد. جالب اینجاست که سایر بازیکنان پرسپولیس حداقل یک بار در دربى بازى 
کرده اند و همه آنها این تجربه بزرگ را دارند؛ موضوعى که قطعا مى تواند به سرخپوشان در جو 
سنگین ورزشگاه آزادى کمک کند. حتى خریدهاى جدید سرخ ها مثل وحید امیرى و فرشاد 
احمدزاده هم چنین جوى را در دوره قبلى حضورشان در پرسپولیس تجربه کرده اند. کالدرون 
یک تیم باتجربه تر از اســتقالل را حداقل در دربى در اختیار دارد،  اگرچه این تضمینى براى 

برترى آنها نیست. 

شــهروند| با اين که گابريل کالــدرون و آندره آ 
اســتراماچونی اولين دربی خود را در ايــران تجربه 
می کنند، اما حسابی وارد حاشــيه های اين مسابقه 
شدند و در نشست خبری پيش از بازی عليه يکديگر به 

صحبت پرداختند. 
کوالک کالدرون عليه استقالل

گابريل کالدرون در نشســت خبری وقتی با سوالی 
درباره غيبت سه بازيکن استقالل مواجه شد، دقايقی 
درباره اين ماجرا صحبت کرد و اعتقاد به تبعيض عليه 
پرسپوليس داشت: «من از روزی که اينجا بودم، مدام 
شــنيدم که گفتند استقالل 
مشکل دارد و يا از داور شکايت 
کردند و يــا گفتند بازيکن 

مصدوم داريم. حقيقت 
اين اســت که اگر 

بــه  چــه 

حرف من گوش نکردند، آنها هفت بازيکن جديد و دو 
بازيکن خارجی گرانقيمت گرفتند. من می خواستم 
دياباته را بگيرم اما باشگاه پول کافی نداشت. سپاهان 
هفت بازيکن جديد دارد، مــن يک بازيکن خارجی و 
ارزان گرفتم و اين نهمين گزينه من بود. وقتی شما چهار 
فرزند داريد و يکی از آنها قهرمان می شود، شما تالش 
می کنيد ديگر تيم ها قهرمان شــوند. بازيکن خارجی 
گران برای تيم ديگر است و بازيکن خارجی ارزان برای 

من!»
پاسخ تندتر استراماچونی

آندره آ استراماچونی هم نشــان داده خيلی زير بار 
حرف زور نمی رود و از مصاحبه های جنجالی هم فرار 
نمی کند. وقتی سرمربی ايتاليايی استقالل با سوالی 
دربــاره اظهــارات کالدرون در نشســت خبری 
مواجه شد، اين طور پاسخ داد: «من به کالدرون 
احترام می گذارم؛ چرا که او از من بزرگتر اســت 
و فرد مشــهوری اســت؛ اما نمی دانم چــرا دائما 
درباره تيم های ديگر صحبت می کند. شايد به خاطر 
اين که پرسپوليس بهترين تيم ليگ است و بازيکنان 
گرانقيمتی دارد که دستمزد بااليی می گيرند؛ اما فکر 
می کنم اين حرفه ای نيست. نمی دانم او درباره دياباته 
چرا حرف می زند؛ چرا که وقتی ما او را می خواســتيم 
کالدرون هنوز سرمربی پرسپوليس نبود، اما اين را هم 

بگويم که دياباته فردا بازی نمی کند.»

نبرد کنار زمين جنجالی تر از هميشه 
شايد شخصيت آرام برانکو در سال های اخير باعث 
شــده تا چندان انتظار يک دربی جنجالی به ويژه در 
کنار زمين را نکشيم. با ورود کالدرون و استراماچونی 
و مصاحبه های تندی که روز قبل از دربی انجام دادند، 
تصور بر اين است که شاهد يک نبرد تمام عيار و شايد 
هم جنجالی در کنار زمين باشيم. البته که اين مربيان 
خارجی از قبل با يکديگر کری خوانی نداشتند و حاال در 
قالب تيم های سرخابی و برای موفقيت خودشان مجبور 
شدند عليه هم حرف بزنند. بايد ديد تنش های ديروز در 

نشست  خبری امروز در دربی هم 
خواهــد  جلــوه ای 

داشت يا خير.

جنگ کالدرون و استراماچونى از نشست خبرى شروع شد!

تو پولدارى ... نه تو پولدارترى!

همه بازیکنانى که تاکنون حضور در دربى را تجربه نکرده اند
کالس اولى ها سر صف تجربه

شهروند| استقالل که تغییرات زیادى نسبت به  سال گذشته در ترکیب خود داشته، بازیکنانى را به میدان مى فرستد که خیلى از آنها نخستین دربى خود را تجربه 
مى کنند. سهم دربى اولى هاى پرسپولیس کمتر از آبى هاست و مى توان گفت آنها دربى بازترند. 

درباره بنیادى فر که امروز براى نخستین بار دربى را سوت مى زند

فغانى رفت، روز موعود رسید
شهروند| يکی از نکات جالب توجه دربی پيش رو عدم 
حضور عليرضا فغانی در ايران است. داوری که هميشه 
تالش می شد قضاوت دربی به او محول شود، هرچند که 
شــخصا به اين اتفاق راضی نبود و می گفت همه داوران 
بايد تجربه قضاوت در دربی را به دست بياورند. عليرضا 
فغانی که به استراليا مهاجرت کرده، دربی های زيادی را 
سوت زده اســت. گاهی از برخوردهايی که در اين بازی 
با او می شد، گاليه می کرد. حاال ديگر او نيست و شانس 
قضاوت دربی پايتخــت به داوری رســيده که با وجود 
تجربه زياد در امــر قضاوت تاکنون شــانس حضور در 
مسابقه استقالل و پرسپوليس را پيدا نکرده است. موعود 
بنيادی فر با قرارداشتن در ليست اليت در ماه های اخير 
بازی های متعدد بين المللی را سوت زده و شرايط خوبی 
هم داشــته اســت. او درحالی مهيای قضاوت اين بازی 
می شود که در فصل جديد کميته انضباطی برای برخورد 
با اعتراض به داوری سختگيری های زيادی داشته و به نظر 
می رسد اين موضوع فضا را برای موعود به جهت قضاوت 
در اين بازی آسان تر می کند. درباره اين داور ٣٤ساله بد 
نيست بدانيد که او زاده چهارمحال وبختياری است و از 
 ســال ١٣٨١ در دنيای قضاوت کارش را شــروع کرده. 
موعود داوری ايران از  ســال١٣٩٠ در ليگ برتر ســوت 
می زند و از  سال٢٠١٣ وارد ليست بين المللی شد. جالب 
اين که بنيادی فــر در تيم داوری دربی شــماره ۸۶ قرار 
داشت و داور چهارم اين بازی مهم بود. نکته قابل توجه 

ديگر اين که داور دربی ٩٠ تاکنون ١٦ بازی برای دو تيم 
استقالل و پرسپوليس سوت زده که سهم قرمزها بردهای 
بيشتری بوده است. او در تاريخ ١٠ بازی برای استقالل 
ســوت زده که آبی ها در اين بازی ها ٤ برد، ٤ تساوی و ٢ 
شکست به دست آورده اند. آخرين قضاوت اين داور هم 

به بازی با استقالل خوزستان در فصل 
گذشته برمی گردد که ٤ بر 
٢ به سود استقالل به پايان 
رســيد. همچنين تاکنون 
٦ بازی برای پرســپوليس 
ســوت زده که ٥ برد و ١ 

مساوی برای پرسپوليس 
به دســت آمده اســت. 
پرسپوليس تحت قضاوت 
موعــود بنيادی فر هرگز 

شکســتی تجربه نکرده 
است و قرمزها اميدوار 
هستند در بازی برابر 
استقالل هم به اين 

روند ادامه بدهند.

سرخابى ها با چه ترکیبى وارد کارزار مى شوند؟

رونمایى از جایگزین هاى سیدجالل و فرشید
شهروند| مثل هميشه استقالل و پرسپوليس غايبانی در دربی ٩٠ خواهند داشت؛ درحالی که سهم آبی پوشان 
 در اين اتفاق تلخ بسيار بيشتر است. ســرخ ها فقط کاپيتان خود را در اختيار ندارند؛ اگرچه برای او جانشين 

خواهند  داشت، اما استراماچونی مجبور است حداقل ٣ تغيير نسبت به بازی قبلی در ترکيب خود داشته باشد. 

معمارى سکوهاى ورزشگاه آزادى و یک مشکل همیشگى

پرسپولیس چگونه میزبان دربى 90 شد؟


