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موضع جديد مسلمان در قبال مشكل با برانكو

فقط ميخندد
لجبازي يا پشيماني؟

توجيه ساغالم براي ناكاميهاي تراكتورسازي:

بازيكن نداريــم!

توپها را هدر میدهیم

عکس :نعیم احمدی  /ایران ورزشی

گرشاسبي :فكر نميكنم
محرمـي جدا شـود

سرمقاله

چشم از ستارههاي جهاني برندار
سعید زاهدیان
Saeed Zahedian

اســترس و اضطراب؛ دلهرهاي كه تا سوت پايان بازي با ما همراه بود .ضربه ايستگاهي
دقيقه  90+5حســابي ما را نگران كرده .يك طرف ژاوي هرناندس پشت ايستگاهي ايستاده،
يك طرف ديوار دفاعي ،دروازهبان پرســپوليس و هواداران نگران پرسپوليس .ضربه ژاوي اما
آنقدر دقيق نبود كه داشــتههای ما را نقش بر آب کند .اين دوئل ما را ياد دوئلهاي بزرگي
انداخت كه در جام جهاني مقابل ستارههاي برتر دنيا خواهيم داشت.
بازي پرسپوليس و الســد يك فوق ستاره به نام ژاوي داشت؛ بازيكني در كالس باالي
جهاني كه عليرغم ســن بــاال و دور بودن از تمرينهای تيم بزرگي مثل بارســلونا ،باز هم
فوتبــال خود را در زمين ديكتــه ميكرد و يك كاپيتان فوقالعاده براي الســد بود .در اين
بــازي بود كه به تفاوتهاي بازيكنان جهاني و تاپ كالس پيبرديم .وقتي ژاوي با پاسهاي
فوقالعــادهاش براي مهاجمان الســد موقعيت خلق ميكرد ،ذهن ما ســر ميخورد به جام
جهاني روســيه؛ به دوئلهايي كه ميان اينيستا ،ايسكو ،آسنسيو ،موراتا ،ديهگو كاستا ،داويد
ســيلوا بوسكتس و تياگو آلكانتارا و بازيكنان ايران در بازي با اسپانيا شكل خواهد گرفت .در
كنار اين نامها بايد به يوردي آلبا ،پيكه و سرخيو راموس هم اشاره كرد كه در حمله حضوري
جدي و چشمگير دارند .اين دوئلها وحشتناك است براي مايي كه دل توي دلمان نيست و
هر حمله كه شكل ميگيرد ،دل ما هري ميريزد كه مبادا دروازه باز شود.
مقابل پرتغال هم در جام جهاني همين قصه تكرار خواهد شد؛ يك ستاره جهاني به نام
كريســتيانو رونالدو كه اين روزها گلهاي قشنگ ليگ قهرمانان را قيچي ميكند قرار دارد
و طرف ديگر تيم كيروش كه البته به آن اميدواريم اما نميشــود از فوق ستارههاي جهاني
به سادگي گذشت .ضربه ايستگاهي دقيقه  90+5بازي پرسپوليس و السد را در جام جهاني
مقابل پرتغال تجســم كنيد كه پشــت توپ اينبار به جاي ژاوي پا به سن گذاشته ،بيشك
كريستيانو رونالدويي قرار ميگيرد كه استاد ضربات آزاد است.
تيم ملي زمان زيادي تا جام جهاني پيش رو ندارد و در اين زمان باقيمانده نه فقط
بايد به سطح آمادگي جسماني باالتري برسد و خود را به سطح ستارههاي رئال و بارسا
نزديك كند ،بلكه وظيفه سختتر كيروش آشنا كردن بازيكنان ايراني با ريزهكاري فوق
ستارههاي جهاني است تا مراقب باشند كه اطراف محوطه خطر ضربه آزاد به تيم حريف
ندهند يا در منطقه جريمه مراقب پا عوض كردن آن ســتارهها باشند كه آماده پنالتي
دشت كردن هســتند .همه اينها با هم نشاندهنده كار دشوار كيروش در جام جهاني
اســت .تقابل پرســپوليس و الســد -كه بازيكنان جهاني مثل ژاوي و حتي بنجاح -در
تركيب داشت بايد براي ما تلنگري جدي باشد كه حرفهاي سرمربي تيم ملي را جدي
بگيريم؛ اگر بخت با پرســپوليس همراه نبود ،ژاوي زهر خود را ريخته بود و السد برنده
از تهران بيرون ميرفت .يك گل الســد به اشــتباه مردود اعالم شد كه محصول پاس
فوقالعاده دقيق ژاوي بود و ســيد جالل حســيني با خوشاقبالي از زمين اخراج نشد.
تكرار اين صحنهها در جام جهاني ميتواند براي ما گران تمام شــود و شايد ديگر بخت
با ما يار نباشــد و اتفاقا حريف به واســطه حمالت و فشار بيشتر ،بخت بهتري داشته و
اشتباهات داور هم به سود آنها تمام شود.
بازي با الســد براي ما با تمام دردسرهايش به شيريني تمام شد و پرسپوليس بهعنوان
تيم نخست صعود خود را قطعي كرد كه همه ما از اين اتفاق خوشحاليم اما بايد از حاال خود
را براي مصاف با ستارههاي بزرگ جهاني در روسيه آماده كنيم.

گرشاسبي :فكر نميكنم محرمي جدا شود

حميدرضا گرشاســبي سرپرست باشگاه پرسپوليس كه كل بازي با السد را ايستاده
در ورزشگاه تماشا كرد درباره آخرين وضعيت اميد عاليشاه گفت« :اين بازيكن از تاريخ
 19بهمنماه ســربازي خود را به اتمام رســانده و اكنون هم ما دنبال اين هســتيم كه
كارهاي ترخيص او را انجام دهيم .با مســووالن باشــگاه تراكتورسازي صحبت كردم و
قول دادند كه اين اتفاق بيفتد .عاليشــاه اكنون نه براي تراكتورسازي بازي ميكند و نه
براي تيم ما .با توجه به محروميتمان از فصل نقل و انتقاالت به اين بازيكن نياز داريم
و اميدوارم همكاري الزم از سوي باشگاه تراكتورسازي انجام شود تا اين بازيكن به جمع
ما برگردد .عاليشــاه را بهعنوان امانت به تراكتورسازي داديم و اميدواريم او به جمع ما
برگردد تا بتوانيم با توان بيشتري در مرحله بعدي مسابقات شركت كنيم».
گرشاســبي در مورد اينكه مسووالن باشگاه ديناموزاگرب كرواسي نيز در ورزشگاه
آزادي حضور داشتند و بازي صادق محرمی را پسندیدند ،گفت« :قطعا پرسپوليس تيم
بزرگي اســت و از همه جا به دنبال بازيكنان ما هســتند اما فكر نميكنم محرمي قصد
داشته باشد پرســپوليس را ترك كند .پرسپوليس آنقدر بزرگ است كه بسياري تيمها
به دنبال بازيكنان ما هستند».
وي در واكنش به اين موضوع كه در صورت رويارويي تيم پرسپوليس در مرحله بعد
با تيمي از كشور عربستان آيا باز هم عمان را بهعنوان ميزبان انتخاب خواهد كرد ،گفت:
«بايد در مورد اين موضوع با وزارت ورزش مشورت كنيم ،بعد از آن اعالم خواهيم كرد».

قانون درباره يك موضوع مبهم حرفي ندارد

توافق با ريزه اسپور
پنجره را باز نميكند؟

نمایندگان دیناموزاگرب
مدافع پرسپولیس را پسندیدند

درسي از بازي السد و تقابل با ژاوي

سامان قدوس برنده
تقابل با اسبقي

تيم

شجاع،
باانگيزه ،مقتدر و ظريف گوارديوال

فلسفه پپ ،آفتاب پپ
من راه پيروزي را بلدم

مور
ينيو:بيانصافياستكهبگوييم
ما قهرماني را به سيتي داديم

تیتر یک -دوشــنبه  ،97/1/27هفته
ششــم مرحله گروهي ليگ قهرمانان
آسيا ،ورزشگاه آزادي ،ساعت،19:30 :
تماشاگر 45 :هزار نفر
پرسپوليس يك
گل :مرتضي پورعلــي گنجي (مدافع
السد )2
السد صفر
داور :پررا كريشانتا (سريالنكا)
كمكها :نامل پريانگا و هماتونگا پاليتا
اخطار :پدرو كوريــا و ژاوي هرناندس
(السد) و ســيدجالل حسيني ،سيامك
نعمتي ،شجاع خليلزاده (پرسپوليس)
بازيكن برتر :صادق محرمي (پرسپوليس)
پرســپوليس :عليرضا بيرانوند ،سيد
جالل حســيني ،شــجاع خليلزاده ،محمد
انصاري ،صادق محرمي ،كمــال كاميابينيا،
حسين ماهيني ،وحيد اميري ،احمد نوراللهي
( -70گادوين منشــا) ،سيامك نعمتي (-86
شــايان مصلح) ،علي عليپور ( 90+2بشــار
رسن)
سرمربي :برانكو ايوانكوويچ
السد :سعد الشــيب ،پدرو كوريا ،ياسر
عيســي ،مرتضــي پورعلي گنجــي ،حميد
اسماعيل ،ســالم الحجري ،ژاوي هرناندس،
اكــرم عفيف ،بوعالم خوخــي ( -70يوگورتا
همرون) ،حسن الهيدوس و بغداد بونجاح
سرمربي :ژسوالدو فريرا
پرسپوليس در بازي فوقالعاده نزديك،
دشــوار و نفسگير موفق به شكست السد شد
تا با  13امتياز صدرنشيني در گروه سوم ليگ
قهرمانان را جشــن بگيرد و به خواســتهاش
برسد.

برانكو براي اين مســابقه با توجه به دو
بازيكني كه از دســت داده بود تغييراتي در
ارنــج خــود داد و با بــردن ماهيني به خط
ميانــي ،از نوراللهي در پســت هافبك چپ
اســتفاده كرد تا اميري به جناح مقابل برود.
هنوز بازي گرم نشــده بود كه ســانتر زيبا و
مواج انصاري با اشتباه پورعلي گنجي و ضربه
ســر او گل برتري سرخها را رقم زد .هر چند
شــايد اگر پورعلي گنجي هم نميزد عليپور
آنجا حاضر بود تا توپ را به تور بچسباند.
بعــد از ايــن گل و در حالتــي طبيعي
پرســپوليس حــدود  7-8دقيقــه تحــت
فشــار الســد قرار گرفت كه يك بار پاس به
جلوي بونجاح خطرســاز شــد .لحظاتي بعد
پرســپوليس تعادل را برقرار كــرد و دقيقه
 16با سانتر عالي محرمي و ضربه شيرجهاي
شجاع خطرساز شد كه كمك داور به اشتباه
آفســايد گرفت .دقيقه  29هــم كار تركيبي
خوب پرسپوليسيها با شوت ضعيف كاميابي
نيا همراه شد .ســه دقيقه بعد از آن بونجاح
موقعيت بســيار خوبي براي گلزني داشــت
كه از كف داد .پرســپوليس كه در اين نيمه
برتري نســبي بر حريف داشت در دقيقه 43
از روي دفع ناقص مدافع الســد ميتوانست
اندوختهاش را دو برابر كند كه عليپور باز هم
ضربه بدي به توپ زد.
در لحظــات واپســين امــا اشــتباه
پرسپوليسيها در ميانه زمين با حمله سريع
السد همراه شــد و بيرانوند خوششانس بود
كه شوت نهايي ژاوي در چارچوب نبود.
نيمــه دوم بــدون تغيير آغاز شــد و
محرمي كه بهترين بازيكن پرســپوليس و
شــايد برترين بازيكن ميدان بود با ارســال

خود عليپــور را در موقعيت گلزني قرار داد
كه مهاجم پرســپوليس قدر ايــن پاس را
ندانست .دقيقه  53باز هم بونجاح نشان داد
يك مهاجم غير قابل مهار اســت .او كه در
بــازي رفت دو گل زده بــود در اين صحنه
هر دو مدافع مياني پرســپوليس را كنار زد
اما ضربه نهايــياش از باالي دروازه بيرانوند
بيرون رفت.
بعــد از اينكــه عليپــور در دقيقه 57
موقعيت ديگري را هدر داد و ضربه آرامي به
توپ زد سانتر هيدوس ميتوانست به شكلي
اتفاقي گل تســاوي الســد را رقم بزند كه
بيرانوند خوش شانس بود كه با وجود اشتباه
در محاسباتش دروازه خود را بسته ديد.
لحظاتي بعد و پس از نفوذ بي سرانجام
اميري ،الســد با يك كار تاكتيكي خوب به
گل مساوي رســيد كه كمك داور بازي به
اشتباه پاســي كه به ارســال كننده سانتر
رسيد را آفســايد گرفت .بعد از اين صحنه
پرسپوليس به اين نكته رسيد كه اگر مقابل
حريف كوتاهي كند تنبيه خواهد شد و همه
چيز از دست خواهد رفت.
در ادامه شرايط پرسپوليس كمي بهتر
شــد و اين تيم با فرارهاي اميري و محرمي
و البتــه حفظ توپ خوب نعمتي تا حدودي
تعادل را برقرار كرد .دقيقه  63پاس به عقب
خوب انصاري با شوت عليپور همراه شد كه
باز هــم راهي به چارچوب نداشــت .دقيقه
 69هم ارسال خطرناك نعمتي ميتوانست
پرســپوليس را به يك گل بــاد آورده ديگر
برساند.
از دقيقــه  70اما پرســپوليس به نيمه
خــودي رفت و بــا وجود به ميــدان آمدن

منشا مشغول دفاع شــد .فشار السد در ده
دقيقه پاياني زياد و زيادتر شد و بعد از اينكه
بيرانوند يكي دو ارسال خطرناك را دفع كرد
السد تا گل مساوي در دقيقه  87فقط چند
ســانتيمتر كم آورد .در اين صحنه كنترل
عالــي و دريبل بونجــاح در داخل محوطه
جريمه با شوت محكم او همراه شد كه توپ
بعد از برخورد به نوك انگشــتان بيرانوند به
تير افقي خورد و گل نشــد .لحظاتي بعد باز
هم بيرانوند منجي دروازهاش شــد و شوت
عفيف كه قصد داشــت از زاويه بسته دروازه
را باز كند دفع كرد.
بازي كه به وقتهاي تلف شــده رفت
استرس پرسپوليســيها بيشتر شد چرا كه
داور  5دقيقــه وقت تلف شــده گرفت و هر
لحظه احتمال گلزني السد بيشتر ميشد .در
اين لحظات بونجاح موقعيت عالي ديگري با
دفع اشــتباه اميري به دست آورد كه شوت
او با اختالف ناچيزي بيرون رفت .در دقيقه
پاياني هم ضربه ايستگاهي خطرناكي درست
چســبيده به محوطه جريمه پرســپوليس
نصيب ژاوي شد كه در اوج استرس و فشار
مدافعــان پرســپوليس با دفع تــوپ اجازه
ثبت گل مســاوي را ندادند و بازي با برتري
سرخها تمام شد.
پرســپوليس با اين بــرد  13امتيازي
شــد و در صدر گروهش قــرار گرفت تا به
مصــاف تيم دوم گروه اول رقابتها برود كه
امروز بعد از ديدار الجزيره امارات – االهلي
عربستان مشخص خواهد شد .در ديگر بازي
گروه هم الوصل ششــمين باخــت خود را
تجربه كرد و با نتيجه  2بر يك مقابل نسف
قارشی شكست خورد.

برانکو :دوست دارم با الجزیره بازی کنیم

برانكو بعد از برد مقابل الســد گفت« :طبيعي است كسي
كه ميبازد ،حق دارد ناراحت شود .قبل از هر چيزي بايد بگويم
ما قاطعانه پيروز شــديم و صعود كرديم و خيلي خوشحالم و به
بازيكنانم تبريك ميگويم .همچنين به هواداران».
وي در واكنش به اظهارات ســرمربي الســد كه تيمش را
شايســته پيروزي مقابل پرســپوليس دانســته بود ،ادامه داد:
«بچههاي ما قلب خود را در زمين گذاشــتند و كام ً
ال مستحق
برد بودند .شــايد مربي الســد يا من در بــازي نبوديم كه اين
اظهارات صورت گرفته اســت! چيزي كه در بازي مهمتر از هر
چيزي بود ،از لحاظ نتيجه خيلي فشــار روي ما نبود ،چون به
هرحال تيم ما و السد صعودمان را به مرحله بعدي قطعي كرده
بوديم اما يك بازي زيبا را هم ما و هم السد ارائه كرديم».
برانكو در پاسخ به اين سوال كه بدن بازيكنان پرسپوليس
تحليــل رفته و چه راهكاري براي مرحلــه حذفي دارد ،گفت:
«من با شــما موافق نيستم كه بدن بازيكنان خالي كرده است.

سيدجالل:
بازيكنان از
مشكالت زمان
طاهري ناراحتند

شــما بايد بدانيد كه السد يك تيم بسيار عالي است با بازيكنان
خيلي خوب .اين بازي در ليگ قهرمانان آسيا بود و سختترين
سطح در فوتبال آسياست .سطح بازي كام ً
ال متفاوتتر از بازي
ما مقابل سايپا يا پارس جنوبي است .آنچه مهم است ،بازيكنان
من آماده هستند و اين را در اين بازي و بازيهاي گذشته نشان
دادند .شما امروز ميتوانستيد صادق را ببينيد كه تا دقيقه 90
استارتهاي  60 ،50متري ميزد .به هرحال در بازيهاي آخر
بيشتر حفظ نتيجه اهميت دارد و يك مقدار بازيكنان را عصبي
ميكند اما هم منشــا و هم عليپور و نوراللهي در لحظات پاياني
خوب عمل كردند و شخصيت برنده را از خود نشان دادند».
وي در واكنش به انتقادهاي ســرمربي الســد نســبت به
داوري كه معتقد بود ســيدجالل بايد اخراج ميشد و گل آنها
نيز آفسايد نبوده و داوري روي نتيجه بازي تأثير داشته ،گفت:
«اگر ســيدجالل مســتحق اين بود كه كارتي بگيرد ،بازيكنان
السد نيز مستحق اين بودند كه كارتهايي بگيرند! اگر هم راجع

حســيني بعد از برد مقابل السد گفت« :بازي
ســختي بود .السد رقيب اصلي ما در اين گروه بود و
خدا را شكر برديم و بهعنوان تيم اول صعود كرديم.
از تمام هواداران تشكر ميكنم كه به ورزشگاه آمدند
و ما را حمايت كردند .البته فكر ميكنم اگر بارندگي
نبود تمام ورزشــگاه پر ميشد ،هر چند خودمان هم
فكر نميكرديم اينقدر تماشاگر به ورزشگاه بيايد».
كاپيتان پرســپوليس در پاسخ به اين سوال كه
با دريافت كار زرد نخســتين ديــدار مرحله حذفي
را از دســت داده و هر زماني كــه او در تركيب نبود
پرســپوليس گل خورده ،گفــت« :خواهش ميكنم

به آفســايد بخواهيم صحبت كنيم ،قبل از گل الســد بازيكنان
من ايستادند چون كمك داور مســابقه پرچم خود را باال برده
بود .من نميتوانم در اين خصوص صحبت كنم چون از صحنه
دور بودم ،با اين حال پرچم ديده شــد .آن موقعيت خطرناكي
بود اما اين وظيفه داور است كه قضاوت كند و تصميم خودش
را بگيرد .همچنين يك آفســايدي بود كه داور براي السديها
پرچــم نزد و همان موقعيت خطرناكي روي دروازه ما شــد كه
ممكن بود همان موقعيت گل شود».
برانكو در مورد اينكــه ترجيح ميدهد در مرحله بعدي با
نماينده چه كشــوري بازي كند ،گفت« :كيفيت دو تيم االهلي
و الجزيره تقريبا يكي اســت ،االهلي  4بازيكن خارجياش را از
دســت داده و از اين تيم جدا شــدهاند .با الجزيره دوست دارم
روبهرو شــويم آن هم به اين دليل كه يك بازي در ايران انجام
ميشــود اما با االهلــي بايد در هر دو بازي بــه بيرون از ايران
برويم».

اينطور نگوييد .تمام بازيكنان خوب هســتند .ســال
بعد بايد در چهــار جام بجنگيم اما متأســفانه تيم
آنطور كه بايد تقويت نشــده اســت .كمك نكردند
و باز هم كمكي نميكنند .اميــدوارم درك كنند با
چــه تيمهايي بايد بازي كنيم .تمــام تيمها تقويت
ميشوند اما ما روز به روز ضعيفتر ميشويم».
وي دربــاره تمديــد قراردادهــاي بازيكنان با
توجه به بخشش جريمهها گفت« :گرشاسبي تالش
زيادي ميكند اما متأسفانه از سالهاي قبل و زمان
مديريت طاهري مشــكالت زيادي به وجود آمد كه
همه ناراحت هســتند .من هم ناراحت هســتم .فكر

ميكنــم من هــم  ۶۰ميليون تومان بــه خاطر ۱۰
پيراهن جريمه شــدم .ناراحتي بچهها بحق اســت.
گرشاســبي خيلي تالش ميكند اما بچهها ناراحت
هســتند .حتي با وجود صعود به مرحله بعد هم اين
ناراحتي وجود دارد».
حســيني درباره تمديد قرارداد بازيكنان گفت:
«نميتوانــم درباره همه بازيكنــان صحبت كنم اين
مســائل بايد به صورت رودررو با مديريت باشــگاه
مطرح شود .همه ناراحت هستند چون به خاطر چند
پيراهن يا حضــور در برنامه تلويزيوني ،در حالي كه
اين موضوعات عنوان نشده بود ،جريمه شدند».

رييس فرمانبردار آبيها
گزارش بازی

سه امتياز حالل
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الهالل صفر
استقالل يك
گل :وريا غفوري ()35
داور :روشن ايرماتوف
كمكها :رسول اف و سعيد اف
اخطار :عبدالمالك الخيبري و مهند فالته (الهالل)
بازيكن برتر :وريا غفوري (استقالل)
الهالل :علي الحبســي ،عبدا ...الزوري ،محمــد جحفلي ،محمد البريك،
ياسر الشهراني ،عبدالمالك الخيبري ( -56ناصر الدوساري) ،محمد كانو ،مهند
فالته ،اشرف بن شرقي ( -70مجاهد المانيا) ،فهد الرشيدي ،مختار فالته
سرمربي :براون
استقالل :سيدمهدي رحمتي ،پژمان منتظري ،آرمين سهرابيان ،خسرو حيدري،
وريا غفوري ،اميد نورافكن ،فرشيد باقري ( -8ميالد زكيپور) ،سرور جباروف ،داريوش
شجاعيان ،فرشيد اسماعيلي ( -87علي قرباني) ،مامه تيام ( -89بويان نايدنوف)
سرمربي :وينفرد شفر
جنــگ صدر و قعر گروه  Dدر آخرين هفته مرحله گروهي ليگ قهرمانان در
حقيقت يك بازي تشــريفاتي بود .اســتقالل پيش از اين بازي با  10امتياز صعود
خود را قطعي كرده بود و الهالل كه پيش از آغاز بازيها مدعي قهرماني به شــمار
ميرفت ،با كســب نتايج ضعيف با  3امتياز در قعر جدول ايســتاده بود و زودتر از
موعد و پايان رقابتها حذف شــده بود .اتفاقي كه شايد يكي از شگفتيهاي بزرگ
اين دوره از ليگ قهرمانان به شمار ميرفت.
اســتقالل كه در بازي نخست اين فصل با يك گل الهالل را شكست داده بود
و به نوعي آغاز ســقوط رييس ســعودي را رقم زده بود ،براي حفظ صدرنشيني و
صعود بهعنوان تيم نخست گروه آمده بود تا در زمين بيطرف يك بار ديگر الهالل
را شكست داده و به نوعي حريف را دبل كند .از همينرو شفر همان تركيب آشناي
چند هفته اخير را به ميدان فرســتاده بود .تركيبي كه بازگشت مامه تيام مهاجم
آفريقايی و ستاره گلزن آبيها مهمترين اتفاق آن به شمار ميرفت تا زوج خطرناك
جباروف و اسماعيلي در پشت مامه تيام مثلث هجومي آبيها را تشكيل بدهند.
شــفر براي اين بازي البته يك سورپرايز هم داشــت؛ خسرو حيدري مدافع
راســت تمام اين ســالهاي اســتقالل ،همانند بازي رفت در پست دفاع چپ قرار
گرفته بود تا دومين بازي خود را در اين پست نامانوس تجربه كند.
غافلگيري نخست براي استقالل در همان ثانيههاي نخستين رخ داد؛ آنجا كه
فرشــيد باقري هافبك دفاعي مورد عالقه شفر در همان دقيقه  2روي يك برخورد
ســاده مصدوم شد و در دقيقه  4به كادرفني اعالم كرد نميتواند بازي كند .اتفاقي
كه ســبب يك تعويض اجباري براي اســتقالل و جابهجايي در ارنج دلخواه شفر را
داشت .باقري در بازي با نفت تهران مصدوم شده بود و بازي با الريان ،مشكيپوشان
و گســترش فوالد را از دســت داده بود و در برابر الهالل هم بيشــتر از  2دقيقه
نتوانست دوام بياورد.
با اين تعويض اجباري در تركيب استقالل ،برنامههاي شفر تغيير كرد و همين
سبب شد تا مدت زمان نسبتا زيادي از نيمه نخست از دست برود.
اســتقالل تقريبا از اواخر نيمه نخســت آرام آرام راه افتاد و به دروازه حريف
نزديك شد و هر چه از جريان بازي ميگذشت ،حمالت استقالل برندهتر ميشد و
سرانجام اين حمالت به نتيجه رسيد .اتفاقي كه البته اشتباه مرگبار ياسر الشهراني
مدافع الهالل بيشترين نقش را در آن داشت.
در دقيقه  35سانتر زيباي جباروف با اشتباه شهراني در دفع توپ همراه شد و
توپ زير پاي وريا افتاد و او با يك ضربه دقيق دروازه الهالل را باز كرد تا استقالل به
هدف خود برسد .در مقابل الهالل كه در انتهاي هفته گذشته با اقتدار جام قهرماني
ليگ عربســتان را باالي ســر برده بود ،به بازي برابر استقالل بهعنوان خامه روي
كيك قهرماني مينگريست .برد اين رقيب قديمي آن هم در آخرين بازي الهالل در
آسيا ميتوانست يك خداحافظي آبرومند براي آنها باشد .با اين وجود بازي منطقي
آبيها در فاز تدافعي اجازه نداد تا الهالل بتواند گزندي به دروازه آبيها وارد كند و
استقالل با برتري به رختكن رفت.
اســتقالل كه ميخواست با صدرنشــيني وارد مرحله بعد شود ،نيمه دوم را
تهاجميتر آغاز كرد و با حركات جباروف و اســماعيلي حريف را به عقب راند .در
مقابل الهالل كه نميخواســت بازنده باشد ،جلو كشــيد و همين سبب شد تا در
نيمه دوم بازي پر افت و خيزي را شــاهد باشيم كه چندين و چند موقعيت جدي
خلق شــد اما درخشــش گلرها به ويژه رحمتي و بيدقتي مهاجمان سبب شد تا
اين موقعيتهاي پرشــمار به نتيجه نرسد و استقالل با همان يك گل غفوري سه
امتياز شــيرين اين بازي را به حساب خود واريز كند تا با دبل كردن الهالل مهياي
دور بعد شود.

