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السد -استقالل :بلیت بازگشت در دست آبیها

مصاحبه

هنوز من سرپرست استقالل هستم

حاجیلو :هیچ مشکلی
با شفر ندارم

اســتقالل کار ســختی برای شکست
السد دارد .اصغر حاجیلو سرپرست استقالل
در خصوص ایــن بازی اینطــور اظهارنظر
میکند« :در بازی رفت در تهران شکســت
خوردیــم و به دنبال جبران و صعود به دور
بعد هســتیم البته باید واقع بین باشــیم و
قبول کنیم که تفاوتهای بســیاری با السد
داریم .داشــتههای آنها بیشــتر از ماست.
بازیکنــان بزرگ ،امکانات ســخت افزاری،
شــرایط بهتر و امکانات بسیار بیشتر همه
از آن السد است اما اگر به این طرف قضیه
هم نگاه کنیم اســتقالل بازیکنانی دارد که
در سختترین شــرایط ،بزرگترین کارها را
انجام دادهاند و توانستهاند نتایجی غیر قابل
انتظار به دست بیاورند».
حاجیلو در ادامه میگوید« :آبی پوشان
این روزها اشتهای زیادی برای پیروزی برابر
السد دارند و میخواهند با شکست این تیم
در قطر هم شــگفتی ساز شده و هم به دور
بعد صعود کنند .فوتبال همیشــه غیر قابل
پیشبینی اســت و هیچ کس نمیداند در
پایان بازی چه اتفاقــی خواهد افتاد .البته
شــرایط دو تیــم از لحاظ امکانات بســیار
متفاوت اســت اما فوتبالیســتهای ایرانی
همیشه تعصب خاصی دارند و نمیخواهند
مقابل تیمهای عربی بازنده باشند .استقالل
همیشــه در دیدارهای خارج از خانه بازی
بهتر و روانتری از خود ارائه داده و مطمئنم
در قطر هم مقابل الســد چنین اتفاقی رخ
خواهد داد».
سرپرســت تیم فوتبال اســتقالل در
خصوص اتفاقاتی که بین او و شفر در بازی
با الســد رخ داد و گفته میشد که شخص
دیگری قرار اســت بهعنوان سرپرست تیم
معرفــی شــود ،میگویــد« :چنین چیزی
صحــت ندارد .من هیچ مشــکلی با شــفر
نــدارم .بعد از آن اتفاقی کــه در آن دیدار
افتاد جلسهای بین من ،فتحی و شفر برگزار
شــد و همه مشکالت حل شد اما متاسفانه
عدهای به دنبال حاشیهسازی برای استقالل
بودنــد و این قضیه را خیلــی بزرگ جلوه
دادند».
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زدن  2گل به الســد برای اســتقالل که بارها در لیگ قهرمانان آســیا طعم شــیرین بازگشــت را چشــیده هرگــز نمیتواند کار غیرممکنی باشــد.
اســتقالل ظرفیت بازگشــتهای بزرگ را دارد و این اتفاق بارها در لیگ قهرمانان آســیا رخ داده اســت .این بار نیز از وینفرید شــفر و شــاگردانش
انتظــار میرود که روی همان شــخصیت بازگشــت پذیر اســتوار بمانند و صحنــه بازی با یکــی از مدعیان قهرمانی درآســیا را بــا پیروزی ترک
کنند .بازیکنان اســتقالل اگــر بدانند که در چه موقعیت بزرگی قــرار گرفتهاند ،این  90دقیقــه را از جان مایه میگذارند و هر آنچــه آموختهاند را به
کار میگیرنــد تــا خود را به جمع چهار تیم لیگ قهرمانان آســیا برســانند .اســتقالل همــه را در انتظار یک بازی تاریخی منتظر گذاشــته اســت.

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

اســتقالل در بازی رفت که به میزبانیاش
برگزار شد ،شکست تلخی را پذیرفت و در حالی
کــه یک گل هــم از حریف پیش بــود ،ناگهان
در نیمــه دوم همه چیز را باخت و با شکســت
 3بریک میدان بازی را ترک کرد .آن شکســت
در ظاهــر نباید امیدی برای اســتقالل در بازی
برگشت که به میزبانی السد برگزار میشود ،باقی
گذاشته باشد اما به این صراحت هم نمیتوان از
استقالل قطع امید کرد.
اســتقالل در تاریــخ بازیهــای خود در
لیگ قهرمانان آســیا بارها در چنین شــرایطی
قرار گرفته و شکســت را بــا پیروزی تاخت زده
است .نمونهاش بازی با نوف باخور ازبکستان که
استقالل بازی رفت را با نتیجه  4بریک باخت و
در بازی برگشت با نتیجه  3برصفر پیروز شد .یا
بازی با االتحاد عربســتان که آبیها در ورزشگاه
آزادی با وجــود اینکه از حریف خود با یک گل
پس افتادند ،توانســتند در عــرض کمتر از 15
دقیقه شکســت را با تســاوی تاخت بزنند و به
مرحله بعد صعود کنند.
استقالل در بازی برگشت از داشتن تماشاگر
محروم اســت و شــاید قدری به لحــاظ روانی
احســاس کمبود کند اما برای گذر از السد تنها
تماشاگر کافی نیست و الزم است که استقالل به
لحاظ تاکتیکی طرح و برنامه متفاوتی نسبت به
بازی رفت داشته باشد و با برنامهریزی کافی گام
به میدان بگذارد .در بازی رفت اشتباههای فردی
و تعویضهای اشتباه شــفر نقش بسیار تعیین
کنندهای در خلق شکســت خانگــی آبیها ایفا
کرد اما در بازی برگشت هیچ جایی برای اشتباه
کردن وجود ندارد و استقالل باید با هدفگذاری
مناسب گام به این میدان بگذارد و مانع از تکرار
آن اشتباهها شود.
مدیریت بــازی در دقایق آغازیــن در راه
رســیدن به نتیجه دلخواه نقش بســیاری ایفا
خواهد کرد و اگر آبیهــا بتوانند دروازه خود را
از حمالت پی در پی الســدیها در ابتدای بازی
مصون نگه دارند ،بدون شک در ادامه شانسهای
بیشتری برای عبور از این مرحله خواهند داشت.
اســتقالل به طور قطع بایــد هافبکهای
طراح السد را خنثی کند و اجازه ندهد بازیکنانی
همچون گابی و ژاوی که در بازی رفت نســخه
اســتقالل را پیچیدنــد در این بــازی اقدام به
بازیسازی کنند.

بحث به کار نگرفتن بازنشســتگان در تمامی نهادهای کشور از مجلس
شــورای اسالمی به دولت ابالغ شــد و این موضوع به صورت جدی در حال
پیگیری اســت کما اینکه در وزارت ورزش و سایر فدراسیونهای ورزشی هم
شاهد هستیم که شایعه تغییرات شکلی جدی به خود گرفته است.
یکی از باشــگاههایی که در راس مدیریتش مدیران بازنشســته فعالیت
میکنند اســتقالل است .باشــگاهی که در حال حاضر  4عضو هیات مدیره
دارد .امیر حسین فتحی ،جواد قراب ،اکبر عباسی ملکی و حسن زمانی.
طبق بخشــنام ه و مصوبهای که به دولت ابالغ شده تمامی نهادها باید تا
 2ماه آینده با افراد بازنشســته قطع همکاری کرده و از افراد دیگری استفاده
کنند که در هیات مدیره باشــگاه اســتقالل اکبر عباسی ملکی و جواد قراب
بازنشسته هستند.
ملکی بازنشســته بانک تجارت و قراب بازنشسته بانک سپه هستند که
این نفرات در سیســتم جدید به هیچ عنوان حق فعالیت نخواهند داشــت و
وزارت ورزش به زودی در مورد آنها تصمیم گیری خواهد کرد.
همچنین حســن زمانی در حال حاضر  32سال سابقه کاری دارد که 3
سال تا بازنشستگی رسمی او باقی مانده است .امیر حسین فتحی نیز فعال به
مرز بازنشســتگی نرسیده و با توجه به مدت زمان کم حضورش در استقالل
به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
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شفر برای پست باقری نقشه دارد

زوم روی
ترکیب

یک دفاع منطقهای و یک بازی بسته در دقایق
آغازین استقالل را امیدوار نگه خواهد داشت اما در
عین حال چشــم دوختن به ضد حمالت و مهمتر

از همه اســتفاده از تک فرصتهایی که بی شک
نصیب اســتقالل خواهد شد ،آبیها را به سمت و
سوی برتری در این بازی سوق خواهد داد.

ترکیب احتمالی استقالل

دروازهبان :مهدی رحمتی
مدافعان میانی :پژمان منتظری ،آرمین سهرابیان
مدافعان کناری :میالد زکیپور ،فرشاد محمدی مهر(خسرو حیدری)
هافبکها :روزبه چشمی ،فرشید باقری ،علی کریمی
مهاجمان :وریا غفوری ،مرتضی تبریزی ،فرشید اسماعیلی
***
نکته :احتمال دارد که روزبه چشــمی به خط دفاع منتقل شــود و آنگاه آرمین ســهرابیان در
دفاع چپ قرار گیرد .اگر چشــمی از خط میانی به خط دفاع بازگردد ممکن است زکیپور یک
خط جلوتر بازی کند یا اساسا بازیکن دیگری در این پست قرار بگیرد .مارکوس نیومایر یکی از
گزینههای جدی اســت .درباره دفاع راست استقالل هم این احتمال وجود دارد که شفر دقیقه
 90از همان وریا غفوری در این پســت بازی بگیرد .شــفر در تمرینهای روزهای اخیر همه را
گیج کرده است.

سرمربی استقالل با تمرینهایی که
در روزهای گذشته برای بازیکنان تیمش
در نظر گرفته اســت ،نشــان میدهد به
تغییر نتیجه در بازی برگشــت برابر السد
کامال امیدوار اســت .اســتقالل در بازی
رفــت برابر الســد با نتیجــه  3بر یک از
الســد شکست خورده است تا حاال آبیها
برای صعود نیاز به پیروزی پرگل در بازی
برگشت داشــته باشــند اما آنطور که از

کارشناس

فریبا :استقالل اگر باخت
بازنده سربلند باشد

قسطهای عقب افتاده و پرونده جدید

استقالل حواسش به ماجرای
شجاعیان هست؟

بازهــم صحبــت از داریــوش
شــجاعیان اســت ،بازیکنی که برای
اســتقالل فعال بــازی نمیکند ،اما به
لطف رضایتنامه گرانقیمتی که داشت
هر چند وقت یک بار سوژه میشود.
استقاللیها هنگام خرید با باشگاه
تبریزی قرار گذاشــتند که به صورت
قســطی پول رضایتنامه شجاعیان را
پرداخــت کنند اما آبیهــا هر بار در
پرداخت قســطها تاخیر دارند و این
تاخیر باعث نارضایتی باشگاه تبریزی
شده است.
در ابتدا مســووالن این باشــگاه
تبریزی اعتراضی به این تاخیر نکردند
و بدون سرو صدا غائله را ختم به خیر
کردنــد اما بدقولیهای اســتقاللیها
ادامهدار شــد و در نهایــت و پس از
گذشت یک فصل نصیرزاده مدیرعامل
باشگاه ماشینسازی تبریز رسما اعالم
کرد که قصد برگرداندن شــجاعیان را
داریم.
موضوعــی کــه باعــث شــد تا
تبریزیها به کمیتــه تعیین وضعیت
فدراسیون فوتبال شکایت کنند.
پس از شــکایت مسووالن باشگاه
ماشینسازی ،باشگاه استقالل فرصت
داشــت تا به این خواســته تبریزیها
واکنش نشــان دهد و رسما نامهای به
کمیتــه تعیین وضعیــت بزند اما آنها
اعتنایی به این موضوع نکردند و حاال
ممکن اســت رای نهایی به ضررشان
تمام شود.
کمیته تعییــن وضعیت بازیکنان
و مربیان فوتبال بــه زودی رای خود
را براساس مســتندات و ادله باشگاه
ماشینســازی صادر میکنــد و اگر
نصیرزاده مدارک قابل قبولی داشــته
باشــد بدون شک شــجاعیان پس از
پشت سرگذاشــتن مصدومیت دوباره
باید برای ماشینسازی به میدان برود.
در ایــن بین معلوم نیســت این
بیتوجهی مسووالن باشگاه استقالل
به ابالغیــه کمیته تعییــن وضعیت

بازنشستگی اعضای هیات مدیره مشکل جدید استقالل

ترکیب حساب شده با حضور تازهواردها

حــس بازگشــت اگــر در وجود تــک ،تک
بازیکنان اســتقالل نهفته شــده باشــد ،جبران
شکســت تلخ بازی رفت هرگز دور از ذهن نیست.
مصاحبه بازیکنان اســتقالل را کــه میبینیم این
حس الاقل در ظاهر در وجودشــان رخنه کرده و
آنها در پی بازگرداندن نتیجه ضعیف بازی رفت در
تهران هستند.
این نگاه بدون شک زمینهساز برتری در بازی
برگشت خواهد شد و چنانچه شفر نیز برنامهریزی
مناســبی در این بازی داشــته باشــد و به خوبی
هافبکهای السد را مهار کند و دستورات تاکتیکی
مناسبی به شــاگردانش بدهد ،بیشک تیمش به
نقطهای خواهد رســید که شکســت بازی رفت را
جبران خواهد کرد.
استقالل برای رســیدن به نیمه نهایی لیگ
قهرمانان آســیا تنها  2گل فاصله دارد و برای تیم
با ریشه و بزرگی همچون استقالل به ثمر رساندن
 2گل در قطر مقابل الســد نمیتواند کار دشوار و
غیر ممکنی باشد.

استقاللیها پنالتی تمرین کردند

بهتــاش فریبا بازی با الســد را
بســیار دشــوار تلقی میکند« :بازی
بســیار ســختی در پیش داریم .تیم
قطری در کشــورمان ســه گل زده
و یــک گل خــورده اســت .جبران
این نتیجــه در قطر خیلی ســخت
است اما نشــدنی نیست .با این حال
زیبایی فوتبال این اســت که نتیجه
و تکلیفش از قبل مشــخص نیست.
آنطور کــه من خبــر دارم بازیکنان
استقالل از نظر روحی و روانی کامال
آماده این مسابقه هستند و امیدوارم
شــرایطی پیش بیاید که استقالل در
این مسابقه به موفقیت برسد .اگر هم
از لیگ قهرمانان حذف شد ،بازندهای
سربلند باشــد و با یک برد به کشور
بازگردد».
مربی سابق اســتقالل قیاس دو
تیم را نادرست میداند« :هیچ جوره
نمیشــود اســتقالل را با السد قطر
مقایسه کرد چه از نظر سختافزاری،
چه از نظر مالی و امکانات .ورزشگاهها
و زمینهای تمرینی تیمهای قطری
بینظیر هستند .بودجه این باشگاه با
بودجه باشــگاه استقالل به هیچ وجه
قابل مقایسه نیســت اما ما ایرانیها
فاکتــوری به نــام غیــرت و همیت
داریم که بارها با همین غیرت ایرانی
کارهای نشــدنی را انجــام دادهایم.
استقالل در بازی برگشت بیشتر باید
به فکر حمله باشــد تا مهار و کنترل
حریف.البته در نیمه اول اگر استقالل
بتواند السد را کنترل کند و یک گل
هم بزند شــرایط بازی در نیمه دوم
برایش بهتر خواهد شد».
فریبــا از پیشبینــی این بازی
هم خودداری میکنــد« :پیشبینی
فوتبال کار ســختی است .من نیز تا
حاال مســابقات فوتبال را پیشبینی
نکردم ،اما امیدوارم که استقالل برنده
این بازی باشد».

باز هم انتخابات جدید در راه است؟
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بازیکنــان عمــدی یا ســهوی بوده
اســت .روزبه وثوقاحمــدی رییس
کمیتــه تعییــن وضعیــت بازیکنان
در ایــن خصوص اینطــور میگوید:
«اســتقاللیها به نامه کمیته تعیین
وضعیت پاســخی ندادهانــد و پرونده
به کمیته ارســال شــده تا به زودی
رای نهایــی صــادر شــود .معلــوم
نیســت که رای به ســود استقالل یا
ماشینسازی صادر میشود چون باید
همه جوانب بررســی تا رای درســت
صادر شود».
با این اوصاف باید دید استقاللیها
برای این مشکل چه راه حلی دارند و
اگر رای نهایی به ســود ماشینسازی
صادر شود یکی از بازیکنان تاثیرگذار
این تیم از جمع شــاگردان شفر جدا
خواهد شد؟
البته همیشه ســر بزنگاه باشگاه
اســتقالل وارد عمل شــده و ســعی
میکند رضایت نصیــرزاده را بگیرد،
نصیــرزاده هــم در تمــام اوقــات با
اســتقاللیها کنار آمده و زیاد به آنها
ســخت نمیگیرد اما نکته اینجا است
که باشــگاه استقالل این روزها درگیر
پروندههای جور واجور است؛ از پرونده
بازیکنی که فقط آزمایش داده و االن
پول میخواهــد تا پــول رضایتنامه
بازیکنی که رباط پاره کرده و عمال در
این روزها هیچ منفعتی برای استقالل
ندارد.
مدیریت این بحرانها و هزینههای
مختلف هم بر دوش فتحی است .تیم
بحران زده اســتقالل نیاز به مدیریت
قوی و حســاب شده دارد .شانه خالی
کــردن از آنچه که فعال وظیفه فتحی
است ،هیچ دردی را دوا نمیکند.
در البــهالی پروندههــای مالی،
آقــای مدیرعامل باید حواســش به
پرونده شــجاعیان هم باشد و رضایت
نصیرزاده را بگیــرد ،نباید پروندههای
داخلی هــم مانند پروندههای خارجی
دردسرساز شوند.

تمرینهای اســتقالل مشخص است شفر
برای تغییر نتیجه و حتی کشــاندن بازی
به ضربــات پنالتی برنامه ویــژهای دارد.
اســتقاللیها زمان زیادی از تمرین را به
ضربات پنالتی اختصاص دادند و طبیعی
است که شفر نه تنها به تغییر نتیجه بازی
رفت فکر میکند ،بلکه حتی برای کشیده
شــدن بازی به ضربات پنالتی هم برنامه
ویژهای دارد .شــفر پنالتیزنهای تیمش

را آزمایش کرد تا بتواند نفرات اصلی خود
را از دل تمرین روز گذشته بیرون بکشد.
در شرایطی که اکثر پیشکسوتان استقالل
ناامید به نتیجه گرفتن این تیم هســتند
اما شفر یک لحظه هم عقبنشینی نکرده
و همچنــان مصمــم به کار خــود ادامه
میدهد .ایــن روحیه ســرمربی آلمانی
استقالل انگیزه اســتقاللیها را نیز برای
گرفتن نتیجه باال برده است.

در حالی که تیم اســتقالل فصل پیش از نظــر هافبک دفاعی غنی بود
امــا در فصل جاری دو نفر از هافبکهای دفاعی خود را از دســت داده و به
همین دلیل در این پست با مشکل روبهرو است ،وقتی این مشکل دو چندان
میشــود که فرشــید باقری هم در بازی با السد محروم است ،حاال شفر باید
بهترین تصمیم را برای این پست بگیرد.
اگر روزبه چشــمی را بهعنوان دفاع وســط یک خط عقبتر برگردانیم،
اســتقالل در کنار علی کریمی نیاز به یک هافبــک دفاعی دیگر دارد و این
بار طبق تمریناتی که اســتقالل طی این چند وقت انجام داده است ،به نظر
میرسد که نویمایر در کنار کریمی بازی کند.
نویمایر نخستین بازی خود بهعنوان بازیکن اصلی را در دیدار رفت برابر
الســد انجام داد و حاال بعد از نزدیک به  3هفته مجددا برابر این تیم قطری
از ابتــدا به میــدان خواهد رفت .با حضور نویمایر در ترکیب اســتقالل ،این
بازیکن در کنار علی کریمی از ابتدا در ترکیب آبیپوشان به میدان میرود تا
کریمی بهعنوان هافبک تخریبی و نویمایر بهعنوان بازیساز پشت سر فرشید
اسماعیلی قرار بگیرند.
ایــن دو هافبک اســتقالل که هماهنگی باالیی بــا یکدیگر ندارند ،کار
ســختی برابر خط میانی قدرتمنــد و پر مهره
الســد خواهند داشــت و اگر مانند دیدار دور
رفــت برابر ســتارههای الســد در جنگ میانه
میدان شکســت بخورند ،اســتقالل کار تقریبا
غیــر ممکنــی برای جبــران شکســت تهران
خواهد داشــت .شفر عادت دارد که بازیکنان را
در پســتهای مختلفی محک بزند و بازیکنان
اســتقالل با حضور ســرمربی آلمانــی عادت
کردهاند که در چند پست بازی کنند ،مثل امید
نورافکن که فصل پیش در پســتهای مختلفی
برای اســتقالل به میدان رفت .در روزهایی که
تیم اســتقالل دچار بحران میشود ،این تفکر
شــفر بهترین روش برای رویارویی با حریفان اســت .آرمین سهرابیان نیز با
همین روش فصل پیش به لیگ برتر شناســانده شــد .حســن این کار شفر
این اســت که بازیکنان جســارت الزم را برای قرار گرفتن در پستهای غیر
تخصصیشان پیدا میکنند .کار استقالل مقابل السد سخت است.
کمتر کسی باور دارد که استقاللیها بتوانند در بازی برابر حریف قطری
پیروز شــده و به مرحله نیمه نهایی بروند اما شفر در روزهای اخیر چنان در
تمرینات خودش را نشــان داده که انگار از همین حاال مجوز صعود را گرفته.
این روحیه شفر قابل تقدیر است؛ حتی اگر استقالل به مرحله بعد هم صعود
نکند ،حداقل بازیکنان درس خودباوری را از شفر خوب یاد گرفتهاند.

عکسنوشت

مهدی قائدی بعد از بازیهایی که برای تیم امید انجام داد ،هنوز در ترکیب
استقالل به کار گرفته نشده است .قائدی اما یکی از پر شانسهای بازی با
السد است .شاید قائدی در قطر چشمها را دوباره به سوی خود خیره کند.

شفر روی گل زدن اسماعیلی حساب باز کرده؟
فرشید اسماعیلی مشکلی برای بازی
برگشت برابر السد ندارد .فرشید اسماعیلی
کــه امید خط آتش اســتقالل محســوب
میشــود ،به دلیل مصدومیت جزیی مچ پا
حضــور فعالی در تمرین روزهای گذشــته
استقالل نداشت و زیر نظر پزشکان این تیم
فیزیوتراپی میکرد .با این حال اســماعیلی
بدون مشکل در تمرین استقالل شرکت کرد
تا مشخص شــود میتواند برابر السد بازی
کند .اسماعیلی برای بازی با السد در پست
هافبک پشــت مهاجم بازی میکند و شفر

روی درخشــش او حساب ویژهای باز کرده
است .اسماعیلی نشان داده که میتواند در
این پســت به استقالل کمک زیادی بکند،
فصل گذشته هم این بازیکن در چند نوبت
توانســت برای استقالل گل بزند و این تیم
را از بحران بیرون بیاورد .فرشید با اینکه از
نظر قد و قامت چندان بلند نیســت اما در
جاگیریها با هوش نشــان داده و میتواند
خــودش را درموقعیــت گل قــرار دهــد.
اسماعیلی در بازی با السد هم میتواند روز
خوبی داشته باشد و به استقالل کمک کند.

خنده وریا یعنی آمادگی کامل برای بازی در ترکیب اســتقالل.
ایــن عکس یعنی موجی از امیدواری .یعنی اســتقاللیها با همه
قوا رخ در رخ الســد قرار خواهند گرفت .آیا استقاللیها بعد از
بــازی هم اینگونه شــادمان خواهند بود؟ آیــا آنها میخندند؟

امید به جوانترها
وینفرید شفر به سبک بازی بازیکنان
جوانــی مثل رضا آذری ،ســجاد آقایی و
الهیــار صیادمنش اعتقاد زیــادی دارد تا
جایی که ترجیــح داد در بازی رفت برابر
السد بازیکنی مثل روحا ...باقری را نیمکت
نشین کند و از ســجاد آقایی دقایقی در
ترکیب تیمش استفاده کند .هرچند بسیار
بعید است این بازیکنان در ترکیب اصلی
اســتقالل برابر الســد به میدان بروند اما

شــاید شــفر بخواهد از آنها در دقایقی از
بازی بهعنوان یار تعویضی استفاده کند تا
شاید بتوانند جریان بازی را به نفع آبیها
تغییر بدهند .آنچه مســلم است استقالل
نیــاز به پیروزی پرگل برابر الســد دارد و
بازیکنــان جــوان اســتقالل میتوانند با
حضور در زمین بازی توان هجومی آبیها
را باال ببرند .تجربه نشان داده که بازیکنان
جوان انگیزه زیادی دارند و با همین انگیزه

کمک زیادی به استقالل در طول بازیها
کردهاند .حاال شفر از همین بازیکنان قرار
اســت در بازی که حکم مرگ و زندگی را
دارد ،استفاده کند .استقالل چیزی برای
از دست دادن ندارد و شاید مجبور شود به
کمک همین جوانها انتحاری بازی کند.
البته استقاللیها باید مراقب گل خوردن
هم باشند که در این صورت کال امیدشان
از دست میرود.

مرتضی تبریزی :دنبال بازگشتی رویایی هستیم
مرتضــی تبریزی یکــی از امیدهای
اســتقالل برای گذر از ســد السد است.
بازیکنی کــه در هفتههای اخیر عملکرد
مطلوبی نداشــته و انتظــارات حاال از او
بیش از همیشــه باال رفته است .تبریزی
در آســتانه بــازی بــا حریــف قطری با
امیدواری بیشــتری نســبت به این بازی
حرف میزنــد و میگویــد« :هوای قطر
خیلی گرم است اما امیدوارم نتیجه خوبی
بگیریم و بازگشــت خوبی داشته باشیم.
بازی ســختی داریم .السد تیم حرفهای و

پولداری اســت .ما در دیدار رفت باختیم
اما هیچ چیزی تمام نشده است .اگر همه
چیز تمام شده بود ،االن در قطر نبودیم.
امیدوارم بازگشــت خوبی داشته باشیم».
تبریزی دربــاره وضعیت اســتقالل هم
توضیحاتی دارد« :خــوب تمرین کردیم
و آمادهایم .مطمئنا استقالل برای جبران
شکست بازی رفت وارد این بازی میشود.
استقالل کارهای بزرگی در لیگ قهرمانان
انجــام داده و این بار هم بــه دنبال یک
بازگشت رویایی هستیم».

ا ...یار ،همام و گرو .این 3
نفر شاید تعویضیهای بازی
با السد باشند و شفر آنها
را به تناوب وارد ترکیب
اصلی کند .تا قبل از بازی
صحبت از نیمکت نشینی
قطعی این بازیکنان بود.
خسرو حیدری وقتی
روی سر نویمایر هد
میزند این بدان معنا
است که از آمادگی
باالیی برای حضور
در ترکیب استقالل
برخوردار است .خسرو
هنوز پیر نشده .او
جوانی میکند .این
تصویر گویای همه چیز
هست.

روحا ...باقری را احتماال
در ترکیب اصلی استقالل
خواهیم دید .مهاجمی که
نبوغ و استعداد باالیی برای
هنرنمایی در خط آتش
استقالل دارد .باقری مدتی
است که از ترکیب استقالل
محو شده .شاید بازی با
السد طلسم بشکند.

