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سوژه

نگویید خط حمله استقالل
بگویید خط دفاع!

مهاجمان استقالل هیچ سیریناپذیری
و عطشــی دامنه دار برای گلزنی ندارند .از
ابتدای فصل جاری تا امروز تمام بازیکنانی
که برای خط حمله به خدمت گرفته شدهاند
به تناوب درترکیب استقالل قرار گرفتهاند
اما هیچ یک نتوانســتهاند خود را بهعنوان
مهاجمی گلــزن و کلیــدی معرفی کنند.
وینفرد شفر در بازی با ماشینسازی بار دیگر
خط حمله تیمش را با تغییراتی مواجه کرد.
او دوباره تبریزی را به این نقطه فرســتاد و
پشت سر آنها از اللهیار صیادمنش و مهدی
قائدی اســتفاده کرد .بازیکنانی که به نظر
ترکیبی ایدهآل میرســیدند تا استقالل به
روزهای خوبش بازگردد .درست مثل بازی
با ســایپا در لیگ که منجر به پیروزی شد
یا دو بردی که مقابل نفتمسجدســلیمان
به دســت آمد .این  3ضلعی در آن بازیها
موفق بــود اما دوباره اســتقالل با به ظاهر
بهتریــن بازیکنانش در خــط حمله ره به
جایی نبــرد و نتوانســت آن تیغداری نیم
فصــل دوم فصل پیش را از خود بروز دهد.
اســتقالل آنقدر در بازی با ماشینســازی
ناهماهنــگ بود کــه به نظر میرســد در
نیمفصل دوم حتما بایــد مهاجمان تازهای
به خط حمله این تیم اضافه شــوند .بدون
شک اگر استقالل بخواهد با همین نفرات به
نیمفصل دوم برود ،جایگاهی بهتر از همین
رتبههایی که امروز در آن قرار دارد نصیبش
نخواهد شــد و چه بسا در رقابتهای لیگ
قهرمانان آســیا هم به بدترین نتایج ممکن
دست یابد .اســتقالل امروز البته محصول
مدیریت غلط مدیرانی است که راحت اجازه
دادند ستارههای فصل پیش از این تیم جدا
شوند .بخصوص مامه تیام که در خط حمله
اســتقالل فصل پیش شــرایط فنی خوبی
داشــت و با گلزنیهای پیدرپی حتی حس
امیــدواری فراوانی برای قهرمانی در آســیا
ایجاد کرده بود .این بازیکن اما با بیتدبیری
محض مدیران باشــگاه اســتقالل از دست
رفت و بــه جایش هم مهاجــم بیکفایتی
همچون الحاجی گرو به خدمت گرفته شد
تا استقالل هم سرمایه مالیاش را از دست
بدهد و هم سرمایههای انسانیاش را.
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دوشــنبه ،1397/8/14 ،هفتــه یازدهــم
هجدهمین دوره لیگ برتر ،ورزشــگاه بنیان
دیزل تبریز ،ساعت ،15:00:تماشاگر 5 :هزار
نفر
ماشینسازی صفر
استقالل صفر
داور :وحید کاظمی
کمک هــا :محمدرضا منصوری ،محســن
سلطانی
اخطار :محمد اهلشــاخه ،عرفــان افراز
(ماشینسازی)
بازیکن برتر :ســیدمحمد خرمالحســینی
(ماشینسازی)
ماشینســازی :فرنانــدو دخســوس ،احمد
موســوی ،محمــد اهلشــاخه ،محمدحســین
کنعانــیزادگان ،عزیــز معبــودی ،ســیدمحمد
خرمالحســینی( -71اســماعیل فرهادی)-90+1(،
پیمان بابایی) ،توحید غالمی ،ســعید مهری ،مســیح
زاهدی ،فرید کریمی (-85عرفان افراز) ،رضا خالقیفر
سرمربی :رضا مهاجری
اســتقالل :ســیدمهدی رحمتی ،محمد
دانشگر ،آرمین ســهرابیان ،میالد زکیپور ،فرشاد
محمدیمهر ،فرشید باقری ،علی کریمی ( -36رضا
آذری) ،طارق همام ،اللهیار صیادمنش ( -84میثم
تیمــوری) ،مهــدی قائــدی ( -46جابرانصاری)،
مرتضی تبریزی
سرمربی :وینفرد شفر
* بازی در حالی شــروع شــد که تماشاگران
اندکی برای تشــویق اســتقالل به ورزشگاه آمده
بودند .تعدادی از تماشــاگران حامی تراکتورسازی
نیــز به ورزشــگاه بنیــان دیــزل رفتــه بودند تا
ماشینسازی را تشویق کنند.
دقیقه :1نخســتین خطای جدی این بازی را
محمدیمهر روی بازیکنان ماشینسازی انجام داد
و مانع از شــکلگیری حمله این تیم شد که داور از
دادن کارت زرد به این بازیکن خودداری کرد.
دقیقه :5فرار بهزادیکریمی از پشت مدافعان
استقالل موقعیت مطلوبی را در اختیار این بازیکن
قرار داد و این بازیکن پاس مناســبی برای موسوی
ارسال کرد اما این بازیکن با کنترل اشتباه موقعیت
را به سادگی از دست داد.
دقیقه :6اشتباه سهرابیان باعث شد خالقیفر
در موقعیتــی طالیی قــرار بگیرد امــا این بازیکن
نتوانســت قدر موقعیتش را بداند و تــوپ را به تور
کناری دروازه کوبید تا خطر از بیخ گوش اســتقالل
بگذرد.
دقیقــه :8رضــا خالقیفر در حملــه مجدد
تیمش به سمت دروازه استقالل که بازهم با اشتباه
ســهرابیان همراه بود از پشت هجده قدم توپ را به
شکلی مواج به ســمت دروازه استقالل نواخت که
این موقعیت با فاصله کم اوت شــد تا باز هم دروازه
استقالل باز نشود.
دقیقه :9احمد موســوی باز هم از سمت چپ
دفاعی استقالل که بســیار شکننده بود نفوذ کرد و

ماشین استقالل راه نمیرود

دیداری
که چندان
تماشاگرپسند
نبود و دو تیم
موقعیتهای
خود را یکی
پس از دیگری
از دست دادند.
در این میان اما
استقالل بیش
از ماشینسازی
ضرر کرد.
استقالل
که اوضاع
امیدوارکنندهای
در جدول ندارد،
میتوانست با
امتیاز کامل این
بازی هوادارانش
را امیدوار کند
اما باز هم از
رسیدن به
پیروزی ناکام
ماند.

توپ را روی پای چپش انداخت و با ضربهای نفســگیر
دروازه اســتقالل را باز هم تهدید کرد اما این موقعیت
هم ثمری برای میزبان نداشت.
دقیقه :11نفوذ میالد زکیپور و ضربه ناقص این
بازیکن نخستین موقعیت را برای استقالل ایجاد کرد
اما توپ با فاصله نسبتا زیادی از کنار دروازه اوت شد تا
این حمله نصفه و نیمه برای استقالل بیثمر باقی بماند.
دقیقــه :13پــاس در عرض کریمــی به طارق
رسید و این بازیکن هم از فاصله  25متری با پای چپ
شانســش برای گلزنی را امتحان کــرد اما این توپ با
فاصله زیاد از باالی دروازه اوت شد.
دقیقــه :14پاس در عمیق دقیــق علی کریمی
در شــرایطی ایدهآل به قائدی رسید و این بازیکن در
شرایطی که میتوانست تیمش را پیش بیندازد توپ
را به سینه دخسوس کوبید تا این موقعیت طالیی هم
برای استقالل از دست برود.
دقیقه :26علی کریمی به دلیل آســیبدیدگی
از ناحیه دســت چپ از زمین بیــرون رفت و دقایقی
اســتقالل  10نفره بود تا اینکه دقیقه  29دوباره وارد
زمین شد و در ترکیب استقالل قرار گرفت.
دقیقــه :30علی کریمی بعــد از تنها یک دقیقه
بازی دوبــاره از زمین بیرون رفت تا اســتقالل آماده
نخستین تعویض شود.
دقیقــه :36رضا آذری بعد از اینکه اســتقالل 6
دقیقه  10نفره بود وارد زمین شد و جای علی کریمی
را گرفت.
دقیقه :45کرنرهای پیدرپی استقالل نتیجهای
برای این تیم نداشــت و در نهایت بازی بدون گل در
نیمه اول به پایان رسید.
دقیقه :46جابر انصاری بــه جای مهدی قائدی

وارد زمین شــد تا اســتقالل نیمه دوم را با یک تغییر
دیگر آغاز کند.
دقیقه :47احمد موســوی ،مهاجم پیشتاخته
ماشینسازی در شــرایط تک به تک توپ را به جایی
زد که رحمتی حضور داشــت و دروازهبان استقالل با
واکنشی مناسب توپ را با پا از مقابل دروازه دور کرد.
دقیقــه :49ضربــه کاشــتهای کــه نصیــب
ماشینســازی شــده بود را رضا خالقیفر با توی پای
راست به سمت دروازه استقالل شلیک کرد که توپ با
فاصله کم از کنار تیر عمودی دروازه اوت شد.
دقیقــه :54در حالــی کــه مرتضــی تبریزی
میرفت با دخســوس تک به تک شود مدافعان میانی
ماشینسازی با تکلی مناسب مانع از شکلگیری این
موقعیت مناسب برای استقالل شدند.
دقیقه :56خرمالحسینی از جناح چپ استقالل
نفوذ کرد و بعد از دریبل جابــر انصاری توپ را به تیر
یک فرســتاد که رحمتی نتوانست توپ را به درستی
دفع کند اما تعلــل مهاجمان ماشینســازی هم در
نهایت ثمری برای این تیم نداشت.
دقیقه:58مرتضیتبریزیدرشرایطایدهآلیقرار
گرفت و در حالی که میتوانست زننده گل اول استقالل
باشــد در میان تجمع مدافعان ماشینسازی گرفتار
شــد تا این موقعیت هم برای استقالل از دست برود.
دقیقه :63ارسال بازیکنان ماشینسازی داخل
محوطه جریمه اســتقالل با دفع ناقص دانشگر راهی
اوت شد.
دقیقه :66ارسال فرشــاد محمدیمهر به داخل
هجده قدم ماشینسازی دو موقعیت طالیی پیدرپی
را نصیب استقالل کرد اما ضربه تبریزی را ابتدا زاهدی
و ضربــه صیادمنش را کنعانــیزادگان دور کردند تا

استقالل باز هم از رسیدن به گل محروم بماند.
دقیقه :70محمد اهلشــاخه بــه دلیل خطای
شــدید روی طــارق نخســتین کارت زرد را از داور
دریافت کرد.
دقیقه :71نخســتین تعویض ماشینسازی انجام
شدواسماعیلفرهادیبهجایخرمالحسینیواردزمین
شــد و همزمان بازوبند کاپیتانی را هم به دست بست.
دقیقــه :84میثــم تیمــوری به جــای اللهیار
صیادمنش وارد زمین شد.
دقیقــه :89عرفــان افــراز بازیکن تــازه وارد
ماشینســازی برخورد ســختی با مهــدی رحمتی
داشت و داور را مجاب به دادن کارت زرد کرد.
 :90+1اســماعیل فرهادی کــه دقایقی قبل به
جای خرمالحســینی وارد زمین شــده بود به دلیل
مصدومیت از میدان بیرون رفــت و به جایش پیمان
بابایی در ترکیب ماشینسازی قرار گرفت.
دقیقه :90+5ســرانجام ســوت پایان این بازی
از ســوی داور به صــدا درآمد .دیــداری که چندان
تماشاگرپسند نبود و دو تیم موقعیتهای خود را یکی
پس از دیگری از دست دادند .در این میان اما استقالل
بیش از ماشینســازی ضرر کرد .استقالل که اوضاع
امیدوارکنندهای در جدول ندارد ،میتوانست با امتیاز
کامل این بازی هوادارانــش را امیدوار کند اما باز هم
از رســیدن به پیروزی ناکام ماند .حاال اســتقالل 15
امتیازی اســت و در رده ششم قرار دارد .هفته بعد این
اســتقالل باید به مصاف پدیده برود .تیمی که با 11
امتیاز اختالف در صدر جدول قرار دارد .استقالل بعد
از حذف از جام حذفی میتوانســت با پیروزی مقابل
ماشینســازی به جمع مدعیان لیگ بازگردد اما آنها
شرایط فنی مطلوبی ندارند.

آبیپوشان در ادامه رقابتهای خود
در لیگ برتر عصر دوشــنبه در تبریز به
مصاف ماشینسازی رفتند که این دیدار
در نهایت با تساوی بدون گل دو تیم به
پایان رسید.
اســتقالل در حالــی در این بازی
متوقف شد که سالی پر مساوی را تجربه
میکند.
این ششمین مساوی فصل استقالل

خبرکوتاه

اصرار قائدی به
حرکات انفرادی

با شــروع نیمه دوم وینفرد شفر
خیلی زود دست به تعویض زد و مهدی
قائدی جوان را از ترکیب بیرون کشید
تا اســتقاللیها دومین تعویض خود را
انجام دهند.
مهــدی قائــدی در نیمــه اول
بهترین فرصت مســابقه را از دست داد
و در چند مرحلــه نیز با اصرار به بازی
انفرادی نتوانســت گره از کار استقالل
باز کند تا شفر خیلی زود دومین تغییر
خــود را انجــام دهــد و او را از زمین
بیرون بکشد.
جابر انصاری که این فصل روزهای
عجیبی را در استقالل سپری میکند،
بعــد از هفتهها سکونشــینی و حضور
نداشــتن در ترکیب اصلــی و نیمکت،
جانشــین قائدی شد تا شاید بتواند در
ورزشگاهی که آشــنایی زیادی به آن
داشت ،گره از مشکل استقالل در خط
حمله باز کند.

گرو چهرهاش را
مخفی کرد

الحاجی گرو ،مهاجــم نیجریهای
تیــم اســتقالل که تــا کنــون موفق
بــه گل زدن در لیــگ برتــر نشــده،
دیــروز روی نیمکــت حضور داشــت
و شــفر از او در ترکیــب اصلی تیمش
استفاده نکرد.
گرو که در بازی با ســایپا در جام
حذفی از روی نقطه پنالتی نخســتین
گل خود را به ثمر رســاند ،امیدوار به
حضور در میدان بود اما سرمربی آلمانی
چنین عقیدهای نداشت.
ســرمای شــهر تبریز باعث شــد
تا گــرو بــا لبــاس گــرم و چهرهای
پوشــیده وارد ورزشــگاه شــود و بــه
گونهای ظاهر شــود که گویا اســتتار
کرده است.

فریادهای
آقای کاپیتان

دقیقــه  47بازی خطایی پشــت
محوطــه جریمه انجام شــد که بعد از
این صحنــه مهدی رحمتــی به یکی
از بازیکنان اســتقالل کــه قبل از آن
مرتکب اشــتباه شــده بود به شــدت
اعتراض کرد.
خطــای مدافعــان اســتقالل در
بازیهای اخیر بیشــمار بوده اســت
و شــاید آقــای کاپیتان حق داشــت
کــه نســبت بــه بازیکــن اســتقالل
اعتراض کند.

سردرگمی آقای شفر و همکاران

 5دقیقه به دنبال بازیکن
تعویضـــی!
 10دقیقه بــازی با  10نفر ،البته
نه اینکه داور بــازی بازیکنی را اخراج
کرده باشد ،بلکه استقاللیها بازهم در
تعویض دچار مشکل شدند و این برای
تیمی مثل استقالل یعنی فاجعه.
دقیقــه  25بــازی علــی کریمی
هافبــک دفاعی اســتقالل روی زمین
میافتــد ،بازیکنــی که معلوم اســت
زودتر از حد معمول و به خاطر شرایط
اســتقالل بازی کرده است ،در چنین
شرایطی باید سرمربی فورا جانشین او
را انتخاب کند ،بنــابر تصور همگان و
تعویضهای تکراری که میشود به نظر
میرســید که نویمایر به زمین مسابقه
میآید اما این اتفاق نیفتاد ،انگار مربیان
استقالل دچار سردرگمی شده بودند و
خودشان نمیدانستند چه کسی را باید
درون زمین بفرســتند ،کولی فهرست
اســتقالل را در دســت گرفته ،شفر به
ایــن طرف و آن طرف نــگاه میکند و
طاهری هم دســت نویمایر را گرفته تا
صحبتهای شفر را به او انتقال دهد اما
بازیکن تعویضی شخص دیگری است.
یکدفعه به آذری میگویند خودت
را گرم کن ،مســلم است که در چنین
شرایطی بازیکن تعویضی باید خودش
را برای حضــور در بازی گرم کند ،این
گرم کــردن نزدیــک  10دقیقه طول
میکشد و سرانجام دقیقه  35آذری به
زمین مسابقه میرود.
یعنی بدون اینکه بازیکنی از زمین
اخراج شده باشد ،استقاللیها خودزنی
کــرده و به خاطر فقــط بیبرنامگی با
یک یار کمتر مقابل ماشینسازی بازی
کردند.
در ایــن دقایق البته میتوانســت
اتفاقات بدی بیفتــد و به دلیل حضور
نداشــتن هافبک دفاعی استقالل ،این
تیم یک گل بخورد.
استقاللیها خوش شانس بودند که
این بیبرنامگی سرانجام تلخی برایشان

نداشــت اما این نکته برای چندین بار
برای مخاطب تداعی کرد که استقالل
برنامه درستی برای بازیها ندارد.
این برای نخســتین بار نیست که
اســتقالل در بازیها به هنگام تعویض
دچار مشکل میشود.
در بازیهای قبل حتی شفر یادش
رفته بود که ســه تعویض را انجام داده
و درصدد بــود تعویض چهارم را انجام
دهد که دســتیاران او این مســاله را
گوشزد کردند ،این مقدار بیبرنامگی و
سردرگمی از تیمی به بزرگی استقالل
با داشــتن مربی آلمانی بعید و دور از
ذهن است.
آلمانیها به نظم مشهور هستند و
طبیعتا انتظاری که از شفر میرود این
است که نظم تیم استقالل حداقل باال
باشــد اما در طول بازیها این نظم از
استقالل دیده نشده است.
نکته دیگر این اســت کــه بنا به
گفته کارشناســان واقعا استقالل دچار
بیبرنامگی اســت و در زمین بازیکنان
استقالل سردرگم هستند.
تغییر دائمی ترکیب استقالل هم
خودش معضلی اســت که شــفر انجام
میدهــد و نوع برخوردش با مســائل
چیزی شبیه منصوریان است.
در این آشــفته بازار اســتقالل و
مسائل حاشــیهای که هر روز گریبان
تیم را میگیرد ،این نکات ریز و درشت
هم پیــش میآید و نکات منفی تیم را
تکمیل میکند.
ضربه خوردن اســتقالل از نکات
منفی را میتوانســتی در نوع شــروع
کردن بازی توســط این تیــم ببینی،
اســتقاللیها حداقــل  20دقیقه اول
بازی ســردرگم بودند و اگــر بازیکنان
ماشینســازی کمــی باهوشتر عمل
میکردند ،اســتقالل در همان دقایق
اولیــه قافیــه را در بازی بــا این تیم
باخته بود.

حریف حمله کنند .شفر در شرایطی به یک
بازیکن تازه از مصدومیت بازگشــته اعتماد
کرد که باقری و گــرو را روی نیمکت دارد و
میتوانســت از این دو بازیکن در این دقایق
حساس مسابقه اســتفاده کند .این روزها به
نظر میرسد که شفر دچار سردرگمی شده
است .سرمربی آلمانی استقالل در چند بازی
اخیر هرگز در تعویضهای خود درست عمل
نکرده .در چنین شــرایطی که مربی عاجز از
هدایت درست تیم است ،چطور میتوان به
آینده این تیم امیدوار بود.

بازیکنان استقالل مصاحبه نکردند
بازیکنان اســتقالل بعد از تســاوی
برابر ماشینسازی و یک ناکامی دیگر در
لیگ برتر بدون انجام مصاحبه میکسزون
ورزشــگاه بنیاندیزل را ترک کردند .در
این بین عدهای از بازیکنان مدعی شدند
باشــگاه آنها را ممنوع المصاحبه کرده اما
رحمتی در این باره گفــت« :بازیکنان با
اختیار خودشــان مصاحبــه نمیکنند».
ضمن اینکه خسرو حیدری هم مدعی شد

تیم باید زود به فرودگاه برسد و به همین
دلیل بازیکنان مصاحبــه انجام ندادهاند.
اســتقالل شــرایط خوبــی نــدارد و در
چنین موقعیتی بازیکنان ســعی میکنند
مصاحبه نکنند .البته طبیعی اســت بعد
از یک روز جنجالی و کنار گذاشــتن دو
بازیکن اصلی تیم ،استقالل از نظر روحی
شرایط مساعدی برای بازی و حرف زدن
نداشته باشد .شفر باید در چنین شرایطی

وینفرد شفر سرمربی استقالل پس از تساوی بدون گل استقالل مقابل
ماشینســازی در هفته یازدهم لیگ برتر گفت« :در نیمه اول یک موقعیت
خوب داشــتیم تا بازی را یک بر صفر کنیم .پاس خوبی هم مهدی قائدی به
صیادمنش و تبریزی داد اما بدشــانس بودیم .علی کریمی که بازیکن خوب
ماست ،دچار مصدومیت شد و امیدوارم زانویش دچار شکستگی نشده باشد.
ما در نیمه نخســت موقعیتی از دست دادیم تا حریف صاحب موقعیت شود
که البته مهدی رحمتی واکنش خوبی داشــت .ما پاسهای زیادی دادیم اما
پاسهــای آخرمان خوب نبود .پژمان منتظری یکی از لیدرهای ماســت که
چنــد هفتــه او را در اختیار نداریم .با توجه بــه مصدومیت بازیکنانی چون
منتظــری ،علی کریمی و محرومیت وریا غفوری ،این تســاوی صفر  -صفر
قابل قبول بود ».ســرمربی استقالل در ادامه گفت« :به بازیکنان گفته بودم
صبر کنید تا حریف به دروازه نزدیک شود و سپس فوتبالمان را بازی کنیم.
ما قصد داشــتیم پاسهــای روی زمین بدهیم و مهاجمــان را صاحب توپ
کنیم .در نیمه دوم ،مرتضی تبریزی موقعیت خوبی داشــت اما نمیدانم چرا
صیادمنش در مسیر او قرار گرفت .صیادمنش بازیکن جوانی است ،تمرینات
خوبی داشته و باید تجربه بیشتری پیدا کند».
ســرمربی اســتقالل در مورد تاکتیک حریف اینطــور گفت« :تاکتیک
حریف این بود که در فاز دفاعی تمرکز داشــته باشند تا در ضدحمله به گل
برســند .ما هم نمیتوانستیم از توپهای بلند استفاده کنیم ،چون دروازهبان
حریف قد بلند بود و پرشهای خوبی داشــت .مدافعان این تیم نیز قد بلند
بودند و ما باید ســعی میکردیم با پاسهای کوتاه ،مهاجمان را صاحب توپ
کرده و به گل برســیم .در باشگاه ما ،استقالل بزرگترین مساله است و هیچ
فرد و شخصی از استقالل بزرگتر نیست».
شفر در مورد عملکرد قائدی هم گفت« :به شما گفتم زمانی که فوتبال
بازی میکنید ،شــانس خواهید داشت که موقعیت بسازید .مهدی قائدی در
نیمه اول فرصت خوبی داشــت و میتوانســت بازیکنان دیگر را صاحب توپ
کند .او جوان است و یاد میگیرد که چطور بازی کند .جابر انصاری در شهر
خودش بازی میکرد و میتوانست خوب بازی کند».
سرمربی آلمانی استقالل با اشاره به نیمکتنشینی سیدحسین حسینی
در ایــن دیــدار گفت« :نمیگویم حســینی بد بازی کرد امــا در این دیدار
به دروازهبانی بزرگ نیاز داشــتیم .آرمین ســهرابیان و محمد دانشگر برای
نخستین بار کنار هم بازی میکردند ،دو جوانی
که در دفاع وســط حضور داشــتند و به همین
دلیل است که میگویم صفر  -صفر نتیجه بدی
نبود .باید ببینیم علی کریمی چه شرایطی دارد
و آیا به بازی بعد میرسد یا نه».
شــفر در ادامه صحبتهــای خود گریزی
به مســاله داوری زد و گفت« :شما بازی مقابل
ســپاهان را دیدید که بازیکن حریف خودش را
به مدافع ما زد و داور پنالتی گرفت .کمک داور
اما ،تصمیم او را برگرداند .امروز چنین شرایطی
اتفاقــی افتاد و داور دید بازیکن حریف خودش
را روی زمین انداخته اســت ».ســرمربی آلمانی اســتقالل در پایان گفت:
«بازیکنــان امروز ما تاکنون کنار هم بازی نکرده بودند .میثم تیموری و رضا
آذری به تازگی به تیم اضافه شــدند .ما باید صبر داشــته باشیم و بتوانیم با
بازیکنان جوان کار کنیم .از میهماننوازی شــما تشکر میکنم و خوشحالم
به تبریز آمدهام».

رحمتی لنگ لنگان آمد

مهدی رحمتی دروازهبان اول اســتقالل در دیدار با ماشینسازی تبریز
بود .کاپیتان اســتقاللیها بعد از ســه بازی نیمکتنشینی در شرایطی وارد
ورزشــگاه بنیان دیزل شــد که طبق فیلمهای منتشر شده ،لنگان لنگان در
حال قدم زدن بود و به نظر میرسید مصدومیتی از ناحیه زانوی خود داشته
باشــد .البته قطعا حضور رحمتی در این دیدار درون دروازه استقالل با چراغ
سبز پزشکان همراه بوده ،همین مساله هم باعث شد تا او در جریان بازی باز
هم دچار مشــکل شود .به هر حال با شرایطی که پیش آمد شفر مجبور بود
برای آرام کردن جو تیمش و همچنین داشــتن یک لیدر مطمئن در زمین،
به رحمتی بازی دهد.

و یازدهم مقابل ماشین سازی تکرار شد.
آبیپوشان در هفته دوم مقابل ذوب
آهن با نتیجه  ۲-۲مساوی شدند تا این
تنها مســاوی با گل ایــن تیم در فصل
جاری باشد.
تیم استقالل در پایان هفته یازدهم
با  ۳پیروزی ۶ ،مســاوی ،دو شکست۹ ،
گل زده و  ۶گل خــورده در رده ششــم
جدول ردهبندی قرار دارد.

تیموری چرا جانشین صیادمنش شد؟
میثم تیموری نخستین حضور خود در
ترکیب اســتقالل را در شرایطی تجربه کرد
که آبیها نیاز شــدیدی به گل زدن در 10
دقیقه پایانی دیدار با ماشینسازی داشتند.
با این وجود شــفر ترجیح داد تا تیموری را
جانشــین صیادمنش کند تا دوباره شــاهد
تعویضی عجیب از سوی سرمربی استقالل
باشــیم .با حضور تیموری در زمین مسابقه،
این بازیکن به پســت مهاجــم چپ رفت تا
تبریزی دوباره مهاجم نوک شــود و آبیها
بــا حضور او و انصــاری در نوک بــه دروازه

مصاحبه و خبر

شفر :مساوی نتیجه عادالنهای بود

تمایل چشمی به جدایی موقت

ششمین مساوی استقالل
تا هفته یازدهم اســت و پنجمین دیدار
بدون گل این تیم تا نتیجه «صفر-صفر»،
تکراریترین و آشناترین نتیجهای باشد
که شفر در این فصل تجربه کرده است.
آبیپوشــان لیگ برتر را با یک مساوی
بدون گل مقابل پیکان آغاز کردند.
مساویهای بدون گل برای این تیم
در هفتههای پنجــم مقابل فوالد ،هفتم
مقابل نساجی ،هشتم مقابل پرسپولیس

در این بازی به دروازهبان بزرگ نیاز داشتیم

فکری برای خروج از بحران بکند .سرمربی
آلمانی اســتقالل به نظر میرسد که فعال
به بن بســت رسیده و از رفع مشکل تیم
عاجز اســت .در بیرون از تیم هم هر روز
نسخه جدیدی برای تیم پیچیده میشود
که عالج این تیم بیمار نیســت .استقالل
در بــازی بعدی باید به مصاف تیم پدیده
برود ،تیمی که در صدر جدول است و کار
استقالل مشکل خواهد بود.

بعد از حذف نام روزبه چشــمی و فرشید
اســماعیلی از فهرســت مســافران تبریــز و
صحبتهایــی کــه وینفرد شــفر علیــه این
بازیکنان انجام داد خبرهــای تازهتری درباره
سرنوشت این دو بازیکن به گوش میرسد که
جالب توجه است .گفته میشود این دو بازیکن

بازگردد .بنده همه تالشــم را میکنم».
فتحی در ادامه گفت« :برای نخستین بار
در تاریــخ و بهزودی با حمایت صندوق و
کمیته پیشکسوتان ،باشگاه پیشکسوتان
اســتقالل را تأســیس میکنیم .دســت
پیشکســوتان فوتبال ،والیبال ،بسکتبال،
کشــتی و همه را میبوسم .آقای مسعود
سلطانیفر جلسه داشتند و در این مراسم
حاضر نشــدند امــا از آقایــان داورزنی،
احمدی و شــاهرخ شــهنازی که در این
مراسم حضور داشتند تشکر میکنم».

دیگر عالقــهای به ادامه با اســتقالل ندارند و
به دالیــل گوناگون میخواهند اســتقالل را
به مقصــد دیگر تیمها ترک کنند .چشــمی و
اســماعیلی که در تمرین اســتقالل در مقابل
دیدگان همــه بازیکنان با فتحــی جر و بحث
کردنــد اعتقاد دارند که با ایــن وضعیت دیگر
نمیتوانند در استقالل به آن بازیکنان ایدهآل
تبدیل شــوند و بهترین راهکار جدایی موقت
از استقالل اســت .حتی همان روز که ماجرای
جر و بحث پیش آمد این دو بازیکن به برخی از
بازیکنان استقالل گفته بودند که در نیم فصل
استقالل را ترک میکنند تا هم ذهن خودشان
آرام شــود و هم باشــگاه اســتقالل .موضوع
جدایی از اســتقالل در واقع خواسته چشمی و
اسماعیلی است و قرار شده آنها بعد از بازگشت
استقالل از ســفر تبریز این درخواست را رسما
به مدیران باشــگاه استقالل اعالم کنند .اینکه
مدیران باشــگاه اســتقالل با این درخواست
موافقت کنند نیز بســتگی بــه فضای موجود
میان طرفهای درگیر دارد و باید نظر کمیته
فنی را هم در این راستا مهم و اثر گذار دانست.

مظفری زاده :کاظمی قضاوت خوبی داشت
دیدار دو تیم ماشینسازی و استقالل در
پایان  90دقیقه تالش دو تیم که قضاوت آن بر
عهده وحید کاظمی بود ،با تســاوی بدون گل
خاتمه یافت .ســعید مظفریزاده پیشکسوت
داوری فوتبال در مورد قضاوت وحید کاظمی
توضیحاتی ارائه داده ،این داور بازنشســته در
خصوص قضاوت کاظمی و صحنههای حساس
بازی اینطور میگویــد« :دردقیقه  67توپ در
محوطه جریمه ماشینســازی در چند رفت و
برگشــت به مدافعان ماشینســازی برخورد
کرد؛ بازیکنان استقالل در این صحنه اعتقاد به
خطای پنالتی داشتند ،ولی تصمیم داور برای
ادامه مسابقه درســت بود و خطای هندی رخ

نداد .همچنیــن دقیقه  71خطای بیمالحظه
اهلشاخه روی طارق مستحق دریافت کارت
زرد بود کــه وحیــد کاظمی مطابــق قانون
بازیکن خاطی را جریمه کــرد ».مظفریزاده
در ادامــه میگوید« :دقیقــه  89داور مهاجم
ماشینســازی را به درســتی به دلیل ارتکاب
خطا روی مهدی رحمتی با کارت زرد جریمه
کرد .ضمن اینکه صحنه مشکوکی در محوطه
جریمه اســتقالل اتفــاق افتاد که بــه دلیل
تصویربرداری نامناسب نمیتوانیم اظهارنظر
دقیقی داشته باشیم ولی در مجموع میتوانیم
بگوییــم که وحیــد کاظمی در این مســابقه
توانست قضاوت مطلوبی داشته باشد».

نیمکتنشینی گرو در روز 6تغییر استقالل

فتحی :پورحیدری از نظر اخالقی سرآمد بود
امیرحســین فتحــی مدیرعامــل
اســتقالل در مراسم ســالگرد درگذشت
مرحــوم منصــور پورحیــدری ،گفــت:
«منصور پورحیدری هیچگاه در استقالل
سهمخواهی نکرد .همیشه از نظر اخالقی
ســرآمد بود و خصلت نیکوی او ورد زبان
همه بود .یــاد و خاطره او در نزد خانواده
اســتقالل و جامعه ورزش باقی میماند و
اگر کاری انجام دادیم ،بر حســب وظیفه
اســت .امیدواریم با استعانت از خداوند و
با یاد منصورخان استقالل به روزهای اوج
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بازگشت مهدی رحمتی به ترکیب اصلی
استقالل نخستین تغییر مهم این تیم در قیاس
با بازی قبل اســت .بازگشت آرمین سهرابیان
را هم باید یکی دیگر از تغییرات مهم دانســت.
ســهرابیان نیز در بازی قبل در ترکیب اصلی
استقالل حاضر نبود .علی کریمی دیگر تغییر
اســت .او را هم باید جزو غایبان بازی با سایپا

دانســت .کریمی بعد از طی دوران مصدومیت
دوباره به ترکیب اصلی بازگشته است .در خط
حمله نیز دیگر بازیکنانی همچون نویمایر ،گرو
و اسماعیلی را در ترکیب اصلی نمیبینیم .این
 3نفــر هم در بازی با ســایپا از ابتدا در ترکیب
اصلی استقالل حضور داشتند و حاال بازیکنانی
همچــون قائــدی ،صیادمنــش و تبریــزی
جایشــان را گرفتهاند .یکی از انتقادهایی که
همواره به ســرمربی استقالل میشود ،همین
تغییرات پــی در پی درترکیب اصلی اســت.
شفر نســبت به بازی با ســایپا  6تغییر داده تا
نشــان دهد ابایی از اعمال تحوالت بزرگ در
ترکیب تیمش نــدارد .البته جریمه انضباطی
داخلی چشمی و اسماعیلی مزید برعلت شده
تا این تغییرات بیش از بازیهای قبل به چشم
آید .نکته بســیار پر اهمیــت در این تغییرات
نیمکتنشــینی الحاجی گرو بعــد از گلزنی
مقابل ســایپا است .شــفر که در همه روزهای
مربیگــریاش در اســتقالل همــواره حامی
این بازیکن بــوده درحالی گــرو را به نیمکت
ذخیرهها تبعید کــرده که این بازیکن در بازی
با سایپا گل زد.

