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باالی  10میلیارد تومان خرج برای جورکردن یک خط حمله ناتوان

خبر

واکنش استقالل به
ماجرای بازی پدیده

پس از اینکه دیدار اســتقالل و پدیده
خراســان در هفته دوازدهم لیگ برتر لغو
شــد ،مســووالن پدیده اعتراض شدیدی
به ماجرای لغو این بازی داشــتند و عنوان
کردند چون استقالل در بحران است ،با لغو
بازی تصمیم گرفتنــد این تیم را از بحران
خارج کنند.
در همین راستا باشگاه استقالل بارها
با مسووالن پدیده مکاتبه کرد که ورزشگاه
دوم استقالل یعنی تختی زمین خوبی ندارد
و برای هر دو تیم خوب نیســت که در این
زمین بازی کنند.
مسووالن باشگاه استقالل در واکنش
به لغو این بازی مدعی شــدهاند که سازمان
لیگ مســوول اصلــی برگزار نشــدن این
بازی اســت و آنها هیچ دخل و تصرفی در
ماجرا نداشــتهاند .ســازمان لیگ اما فینال
لیــگ قهرمانان آســیا را بهانــه اول برای
لغو این بازی دانســته و از ســویی مسائل
دیگر را هم مزید بر علت دانســته اســت.
در عین حال اما مســووالن باشــگاه پدیده
معتقدند زمانی تیمی در ورزشــگاه دومش
به میدان میرود که ورزشگاه مشکل داشته
باشد یا مســائل دیگر ،نه اینکه برنامهریزی
کنند و ســپس بگویند ،چون نمیدانستند
پرســپولیس به فینال صعــود میکند ،این
برنامه را گذاشــتهاند .به هرحال این ماجرا
پیچیدگیهای خاصی پیدا کرده و مشخص
نیست که سرانجامش چه خواهد شد.

شفر به روحا ...باقری
چه گفت؟

تمرین استقالل بعد از  2روز تعطیلی
آغاز شــد و بازیکنان زیر نظر سرمربی این
تیم به تمرین و مــرور برنامههای تاکتیکی
پرداختند .وینفرد شــفر در ابتدای تمرین،
دقایقــی بــرای شــاگردانش صحبت کرد.
ایــن تمرین با کارهای بدنســازی زیر نظر
فیلیپ ،مربی بدنســاز آبیپوشان آغاز شد و
ســپس بازیکنان به مرور کارهای تاکتیکی
پرداختنــد .فرشــید اســماعیلی و روزبه
چشمی بهدلیل مســائل انضباطی و پژمان
منتظــری بهخاطر مصدومیــت در تمرین
غایب بودنــد .همچنین طارق همام بهعلت
حضــور در اردوی تیم ملی عراق در تمرین
حضور نداشت .داریوش شجاعیان نیز مانند
روزهای گذشــته به تمرینــات اختصاصی
پرداخت.
ظاهرا شجاعیان میتواند در نیمفصل
دوم بــرای اســتقالل بازی کنــد .مرتضی
آقاخان هم که تمرینات انفرادیاش را آغاز
کرده ،در بخشــی از تمرین حضور داشت.
نکته قابــل توجه اینکــه در بخش فوتبال
درونتیمی ،شــفر دقایقی با روحا ...باقری
مهاجم تیمش بــه صحبت پرداخت .ظاهرا
شــفر قصد دارد در بازیهای آتی استقالل
از روحا ...باقری بیشتر استفاده کند ،هرچند
این مهاجم چندان هــم از فرصتهایی که
سرمربی اســتقالل در اختیارش قرار داده
استفاده نکرده است .روحا ...باقری میتواند
به یکــی از مهرههــای کلیدی اســتقالل
بدل شود.

جریمه  20درصدی
بازیکنان استقالل قطعی
است

برخی بازیکنان استقالل که در باشگاه
نفوذ دارند ،تالش میکردند با صحبتهای
خود سرپرست موقت باشــگاه استقالل را
برای بخشــش جریمه  20درصدی که پس
از حذف از جام حذفی اعمال شــد ،متقاعد
کنند اما امیرحســین فتحی بــه بازیکنان
اســتقالل پیغام داده که هیچ بخششی در
کار نخواهد بود و این جریمه اعمال میشود.
طبق توافقی که میان باشگاه استقالل
و بازیکنان و اعضای کادرفنی شده ،باشگاه
این حق را دارد کــه در صورت خلق نتایج
ضعیف ،بازیکنــان و اعضــای کادرفنی را
جریمه کند کــه طبق همین توافق جریمه
 20درصدی اعمال شده است.
با این اوصــاف فتحی در حالی که به
جریمه  20درصــدی تاکید کرده ،در عین
حال به بازیکنــان وعده داده چنانچه نتایج
تیم روند مطلوبی پیــدا کند و جایگاه تیم
ارتقاء یابد و استقالل بتواند سهمیه بگیرد،
 10درصد از جریمه  20درصدی به حالت
تعلق در خواهد آمد.
در واقــع بخششــی هم اگــر در کار
باشــد 10 ،درصد است مگر اینکه بازیکنان
اســتقالل در ادامــه لیگ چنــان نتایجی
بگیرنــد که منجر به قهرمانــی این تیم در
رقابتهای لیگ شود.
شــاید تنها در این شــرایط باشد که
مســووالن باشگاه استقالل به بخشش همه
جرایم حکم بدهند.

ابهامهای  15ماهه سرمربی ژرمن
ش
فر اس
را به تقالل
ک
جا
می
برد؟

اینکه وینفرد شــفر ســرانجام پذیرفته است دستیار تازهای بیاورد ،کم اهمیتتر از آن است که وی پساز یک ســال و  3ماه کلنجار رفتن با بیش از  10مهاجم
در تیم اســتقالل و رفت و آمد شــماری از آنها هنوز به همه چیزها و آدمهایی نرســیده است که در خط حمله به آنها احســاس نیاز کرده است.حتی اگر فقط
فصل جاری را مبنا بگذاریم و از فصل گذشــته به ســبب تازهوارد بودن شفر چشم بپوشیم ،سرمربی آلمانی اســتقالل بیش از  10میلیارد تومان را صرف جذب
مهاجمان تازه کرده و در فاصله کمی تا پایان نیمفصل اول هنوز به آدمهای مورد نظرش در این خط و ترکیبی که در این خط جواب بدهد ،دســت نیافته اســت.

وصال روحاني
Vesal Rohani

درست اســت که خرید مرتضی آقاخان و
ش فصل و در زمانی انجام
روحا ...باقــری در پی 
شــد که خط و ربط خریدها در دســت پندار
توفیقی بود و شــفر در خارج از کشــور بهسر
میبرد و اما بههر حال شــفر کوششــی برای
دفــع آنها نکرد و اگر از آقاخان تا قبل از هفته
گذشــته هرگز بازی نگرفت ،به این سبب بود
کــه او بالفاصله بعد از انتقالــش از پیکان به
جمع آبیها آســیب شدید دید و حاشیهنشین
شــد و البته نقل قولهای دیگری را هم داریم
که تصریح میورزنــد او با مصدومیت قبلی از
جمع خودروســازان جدا و جذب استقالل شد
و مسووالن این باشگاه متوجه این امر نشده و
با یک مصدوم طوالنیمدت قرارداد بستهاند.

از قربانی تا انصاری

سران استقالل اضافه بر این بعد از مدتها
دســت به دســت کردن علی قربانــی و جابر
انصاری و وابسته کردن سرنوشت آنها به خرید
مهاجم خارجی تازهای که باید جای خالی تیام
را پر میکرد ،ســرانجام هر دو را جواب کردند
و اگر قربانی باشــگاهی را در اسلواکی یافت و
پیراهن تیم ترنــاوا را ب ه تن کرد انصاری روی
دســت آبیها ماند و چون پیشنهاد مشخص و
خاصی نداشت اصرار بر ماندن کرد و آبیپوش
هم ماند ،بدون اینکه شــفر راضی و متقاعد به
استفاده از وی شود.
شروع بد اســتقالل در لیگ هجدهم که
چندان بهتــر از آغاز کار علیرضــا منصوریان
در لیــگ هفدهم نبود ،مســووالن را وادار به
خریدهایی اضافه بر خط حمله اســتقالل در
واپســین روزهای نقل و انتقالها کرد و از این
طریق بود که مرتضی تبریزی مهاجم نشــان
کرده اســتقالل و فرد مورد درخواست دو ،سه
ســال اخیر آنها ســرانجام از ذوبآهن جدا و
استقاللی شــد و الحاجی گرو آفریقایی هم با
این نیت به جمع آبیها اضافه شد که یک تیام
تازه برای آنها باشد.

نکته عجیب

مبلغ چشــمگیری که صرف استخدام

این خصلت
شفر و
آزمایشهای
کم نتیجه و
تغییرات مکرر
او به خط دفاع
و بخصوص
دفاع میانی
هم بسط
مییابد و او
طی  15ماهی
که از روی کار
آمدنش در
جمع آبیها
میگذرد ،به
ندرت یک
ترکیب ثابت
دفاعی را ولو
در دو دیدار
متوالی حفظ
کرده است
و مدام آدم
به این خط
میآورد و
نفرات دیگر
را از ترکیب
خارج و آنها
را باال و پایین
میکند.

اضطراری آنها شــد ،با اضافه شــدن به ارقام
خریدهای پیشفصل رقمی بسیار باال و باالی
 10میلیارد تومان را شکل میدهد و در برخی
گمانهزنیهــا رقم خرج شــده در این زمینه
حتی از  12میلیارد تومــان هم فراتر میرود
اما رقم دقیق هرچه باشد ،این یک سوال مهم
و نکته عجیب اســت که چرا شفر بعداز این
همه بررسی و اقدام و گزینش و امتحان هنوز
ترکیــب اصلی مورد نظــرش در خط حمله و
مهاجمانی را که میتوانند خواســتههای او را
برآورده کنند ،نمیشناسد و آزمون و خطاهای
وی همچنــان ادامــه دارد و فورواردهــای
انتخابی او ســخت و کم و بد گل میزنند و از
ناکامترینها هستند.
ایــن خصلــت شــفر و آزمایشهای کم
نتیجــه و تغییــرات مکرر او به خــط دفاع و
بخصــوص دفاع میانی هم بســط مییابد و او
طی  15ماهی که از روی کار آمدنش در جمع
آبیها میگذرد ،به نــدرت یک ترکیب ثابت
دفاعــی را ولو در دو دیدار متوالی حفظ کرده
است و مدام آدم به این خط میآورد و نفرات
دیگــر را از ترکیب خارج و آنها را باال و پایین

میکند.
شاید عذر او در روزها و هفتههای پرشمار
مصدومیتهای فزاینده پژمان منتظری برای
انجام تغییرات پذیرفته باشــد و کوچ ســید
مجید حســینی به لیگ ترکیه هــم مزید بر
علت شــده باشد اما شــفر با ندادن شخصیت
و جایگاه الزم به محمد دانشــگر او را بســیار
لرزانتــر از دوران موفقش در تیم نفت کرده
و در حرکتی «علیمنصور»وار روزبهچشــمی
را همچنان بین مرکز خط دفاعی و مرکز خط
میانی در حال رفت و آمد نگه داشته است.

ناکامی چه ریختی است؟!

خط و ربطهایی از همین دست و نداشتن
خط مشــی روشن و درازمدت و صبر و تردید
بیش از حد در تدوین و تعیین روشتهاجمی
آبیها سبب شده آنها در  11بازی لیگی خود
فقــط  9گل بزنند که حتی معدل یک گل در
هر مسابقه را به دست نمیدهد.
اگر مخارج جذب نفرات و تشــکیل خط
حملهای که وصف آن رفــت و مهدی قائدی
و اللهیار صیادمنــش را هم باید از اعضای آن

تلقی کرد ،به رقم نجومی نمیرسید که از آن
یاد کردیــم ،باز جای اعتــراض کمتری باقی
میمانــد اما زمانی که با هزاران خرج به نقطه
فعلی میرسید ،باید به کفایت سیاستگذاران
فعلی باشگاه شک کرد و هنگامی که سرمربی
تیمتــان بعد از این همه آزمــون نفرات مورد
نظرش به بنبست کنونی پا میگذارد ،باید در
توانایی کادر فنی هم تردید روا داشت.
به واقع آن چه اســباب حیرت بیشتری
میشــود ،این است که چرا شفر و همراهان و
حامیان وی بابت شنیدن شایعات تعویض او و
روی کار آمدن یک سرمربی جدید  -وطنی -
در استقالل ابراز تعجب و نارضایتی میکنند.
مگر ناکامی و نزدن به هدف و شکســت
در مأموریتها که در حذف قاطعانه از آسیا و
خارج شــدن از چرخه جام حذفی در ایران و
ایجاد فاصلهای  11امتیازی با صدرنشین لیگ
نمود پیدا میکند ،نشانهها و سندهای شکست
نیستند و آیا ناکامی یک چیز پنهانی و موجود
«شاخ و دمدار» است که چون در جمع آبیها
به وضوح مشاهده نمیشود ،بتوان آن را انکار
کرد؟

درباره کارو حقوردیان چه میدانید؟

هافبک تالشگر سالهای دور تیم
اســتقالل که اکنون  73بهار را پشت
سرگذاشته ،در مدتی که با فوتبال سر
و کار داشت با مربیان بزرگی همچون
گارنیک مهرابیان ،رایکوف ،حشــمت
مهاجرانی ،محمــد رنجبر ،ایگور نتو،
پرویز دهداری ،محمود بیاتی و فرانک
اوفارل فعالیت میکرد.
حقوردیان نخســتین بازی ملی
خود را در تاریخ  21اســفندماه سال
 1347مقابــل پاکســتان انجام داد
و ســرانجام در تاریــخ  22فروردین
 1356رســما با دنیای قهرمانی وداع
کرد و طــی یک بــازی خداحافظی
(منتخــب ارامنه و اســتقالل) برای
همیشــه کفشهایــش را بــه دیوار
آویخت.
حقوردیــان اکنون در کشــور
آمریــکا روزگار میگذراند .آندرانیک
اســکندریان ،مائیــس میناســیان،
کنستانت هاروتونیان ،یرواند سیرون،
ادموند اختر ،فرد ملکیان ،ســرژیک
تیموریــان و آندرانیک تیموریان نیز
دیگر ارامنه باشگاه استقالل بودند.

پژمان منتظری احتمــاال میتواند
به حضور در جام ملتهای آسیا امیدوار
باشد.
پیش از این گفته میشــد مدافع
مورد وثــوق کارلوس کــیروش تا یک
مــاه و نیم آتــی نمیتوانــد در چرخه
تمرینی تیمش شرکت کند و در نتیجه
احتمــاال حضــور در اردوی تیم ملی در
آســتانه جــام ملتهای آســیا را هم از
دســت خواهد داد اما پزشــکان باشگاه
اســتقالل در بررســیهای تازه متوجه
شــدهاند که این مدافــع میتواند زودتر

از آنچه پیشبینی شــده بود به میادین
بازگردد .اینکه تشخیص پزشکان باشگاه
استقالل در این راستا اشتباه بود یا اینکه
مسائل دیگری در این ماجرا دخیل است
مشخص نیســت اما اینکه قبال پزشکان
باشــگاه اســتقالل صراحتا گفته بودند
منتظری یک ماه و یا بیشــتر نمیتواند
پایش را به توپ بزند و حاال از بازگشــت
زودهنگام صحبت شــده ســوال برانگیز
اســت .درباره منتظری گفته شــده که
هم زیر نظر پزشکان باشگاه استقالل در
حال مداوا اســت و هم زیر نظر پزشکان

اظهــارات وینفرد شــفر پس از
بازی با ماشینســازی کامال گویای
حس رضایتمندی او از تساوی مقابل
این تیم بود.
سرمربی اســتقالل درحالی از
یک امتیاز به دســت آمده در تبریز
ابراز رضایت کرد که استقالل شرایط
مطلوبی در جدول ندارد.
ایــن رضایتمنــدی حتــی به
مذاق مســووالن رده باالی باشــگاه
اســتقالل هم خوش نیامــده و آنها
در صحبتهــای خصوصی که با هم
داشتهاند ،به اظهارات آقای سرمربی
اشــاره کردهانــد .تصمیمگیران در
باشگاه استقالل اعتقاد دارند که شفر
بایــد با بیان خــود بازیکنان را برای
کســب پیروزی حتــی در بازیهای
خــارج از خانه هم ترغیــب کند اما
جمالتی که ســرمربی استقالل پس

از بازی با ماشینســازی به کار برد
کامال نشــان داد که او از یک امتیاز
هم راضی اســت .بدون شــک شفر
با ایــن رویه نمیتوانــد خالق نتایج
خیره کننده فصل پیش باشــد و او
اگر میخواهد از استقالل همان تیم
رویایی نیم فصــل دوم لیگ هفدهم
را بســازد باید تغییرات را از خودش
شــروع کند .ایــن روزهــا عمیقا به
نظر میرسد که ســرمربی استقالل
آن مــرد پیروزیخــواه و جنگجوی
نیم فصل دوم لیگ هفدهم نیســت
که این روحیــات موجی از ناامیدی
را میان اســتقاللیها ایجاد میکند.
در واقع ســرمربی استقالل که خود
باید منبع انرژی باشــد به منبع یاس
و ناامیدی بدل شــده و این وضعیت
استقالل را قطعا به سرمنزل مقصود
نخواهد رساند.

تیم ملی اما مســاله بازگشت زودهنگام
او شــاید بیش از همه مهــدی رحمتی
را خوشــحال کند که قرار اســت بعد از
تعطیالت هــم همچنــان در چارچوب
دروازه اســتقالل قرار بگیرد .مصدومیت
منتظــری در روزهای اخیر بیش از همه
به ضرر سیدحســین حسینی تمام شد.
دروازهبانی که اگــر مدافع با تجربهتری
را در خط دفاع اســتقالل میدید شاید
نمایــش بهتــری را ارائــه میکــرد اما
غیبت منتظری بیــش از همه به آینده
دروازهبانی ســید حسین حسینی لطمه
وارد کــرد و این دروازهبان را با مشــکل
مواجه ســاخت .بــه هرحال بازگشــت
منتظری هر چه باشــد برای اســتقالل
خبر خوشــایندی اســت و ایــن مدافع
میتواند با حضور در قلب دفاع و یا پست
دفاع راســت قدری خیال وینفرد شــفر
را راحت کند .البتــه همانطور که گفته
شــد بیش از همه کیروش از بازگشت
این دروازهبان خرسند است چرا که شفر
قصــد دارد آرام ،آرام تیمش را جوانتر
کند و از بازیکنانی بازی بگیرد که آینده
بهتری داشته باشند .در استقالل شفر اما
کمبود مدافع یک معضل بزرگ اســت و
بازیکنانی همچون دانشگر نیز نتوانستند
عملکرد امیدوار کنندهای داشته باشند.

سرنوشت چشمی و اسماعیلی در دست کمیته  5نفره

چرا شفر از یک امتیاز ماشینسازی
راضی بود؟

دعوت از چشــمی و اسماعیلی به
کمیته انضباطی باشــگاه استقالل فقط
یــک احتمال نبــود چرا که مســووالن
باشــگاه اســتقالل در این باره تصمیم
نهایی خود را گرفتهاند و قصد دارند این
دو بازیکــن را به کمیته انضباطی دعوت
کنند .باشــگاه استقالل در این خصوص
هیچ اظهارنظر رسمی نداشت و کوشیده
ماجــرا را به صــورت کامــا مخفیانه
پیگیری کند اما طــی روزهای آتی این
دو بازیکــن بایــد در کمیتــه انضباطی
باشگاه اســتقالل حاضر شــوند و بابت
رفتارهایشان به تصمیمگیران در کمیته

انضباطی توضیح دهند .کمیته انضباطی
باشگاه استقالل متشکل از هادی نراقی،
غالمرضا رفیعی ،اصغــر حاجیلو ،هادی
مباشــری و علی خطیر خواهد بود .این
افراد که در بدو ورود سرپرست جدید از
امیرحســین فتحی ،حکم حضور در این
کمیته را گرفتند ،باید درباره اخراجیها
تصمیمگیــری کنند .البتــه خود فتحی
هم بر روند تصمیمگیری نظارت خواهد
داشت تا حکم نهایی در خصوص این دو
بازیکن صادر شود .با توجه به انگیزههایی
که هر دو بازیکن برای جدایی از استقالل
دارند و بدشان نمیآید در شرایط موجود

تاریخ نگاری فینال آسیا

گزارش

استقالل در غیاب پاشازاده ،منصوریان و
یزدانی به فینال آسیا رسید

نزدیک به  20ســال پیش استقالل درســت همین جایی بود که حاال
رقیب سنتیاش را میبیند .در فینال لیگ قهرمانان آسیا که آن روزها هنوز
با نام جام باشگاههای آسیا خوانده میشد .نزدیک به  20سال پیش و در دهم
اردیبهشــت ماه سال  1378آبیهای پایتخت به فینال جام باشگاههای آسیا
رسیدند .فینالی که فقط تک بازی بود و به سبب شکل برگزاری آن رقابتها
دو تیم از شــانس مجدد محروم بودند .امتیازی که پرســپولیس و کاشیما از
آن بهره بردند .آن زمان جام باشگاههای آسیا به شکل متمرکز برگزار میشد
و اســتقالل میتوانست به واسطه میزبانی جام قهرمانی را بار دیگر باالی سر
ببرد و با مربیگری ناصر حجازی سومین ستاره را نیز بر سینه خود بنشاند اما
رویای قهرمانی در ورزشــگاه آزادی و در مقابل دیدگان تماشاگران هرگز به
حقیقت نپیوست و استقالل از رسیدن به قهرمانی محروم ماند.
اســتقالل که با هدایت ناصر حجازی پس
از  8ســال دوباره به فینال آسیا رسیده بود ،در
دور دوم مقدماتی تیم نیروی هوایی عراق را در
مجمــوع دو بازی رفت و برگشــت  ۳بر یک از
پیش رو برداشت .مرحله یکچهارم نهایی اما به
صورت گروهی و در امارات برگزار شد .استقالل
در برابر الهالل عربســتان و العیــن امارات کار
دشــواری نداشت اما بر خالف انتظار بازی را به
تیم ناشناخته کوپتداق ترکمنستان واگذار کرد؛
البته بازی آخر آبیها مقابل نماینده ترکمنستان
کامال تشریفاتی بود .استقالل تا قبل از رسیدن
به این بــازی در دیدار اول برابر الهالل با دو گل فرهاد مجیدی و ســیروس
دینمحمدی در نیمه نخســت پیش افتاد و با وجود اخراج رضا حسنزاده در
دقیقه  ،۴۵توانست با ده نفر تیم الهالل را شکست دهد .بازی دوم برابر العین
نیز با تک گل علیرضا اکبرپور که با ســر و از روی یک ضربه کرنر به دســت
آمد به ســود استقالل پایان یافت تا استقالل پیش از بازی آخر صعود خود را
قطعی کند .ناصر حجازی در بازی تشــریفاتی برابر کوپتداق به شش بازیکن
خود اســتراحت داد .دیداری که با یک گل به سود نماینده ترکمنستان پایان
پذیرفت .دور نهایی مسابقات اما در اردیبهشت  ۱۳۷۸به میزبانی استقالل در
تهران برگزار شــد .آن دوران تالش زیادی شد تا میزبانی به تهران برسد که
همینطور هم شد و آبیها توانستند رای کنفدراسیون فوتبال آسیا را بگیرند.
روز  ۸اردیبهشــت استقالل در نیمه نهایی به دیدار دالیان چین رفت .در این
دیدار مهیج و نفسگیر ابتدا استقالل با دو گل دقایق  ۴۴و  ۵۶محمود فکری
و علی موسوی پیش افتاد اما دالیان از دقیقه  ۶۰تا  ۷۵با به ثمر رساندن سه
گل ،بازگشتی باورنکردنی داشت .پس از آن ناصر حجازی دست به تعویض زد
و علیرضا اکبرپور را به میدان فرستاد .همین بازیکن در دقیقه  ۸۷استقالل را
از کابوس شکست رها کرد و بازی به وقت اضافه رفت .سرانجام با گل طالیی
دقیقه  ۱۰۷علی موســوی داور به نشــانه پایان بازی در ســوت خود دمید و
اســتقالل راهی فینال شــد .دو روز بعد یعنی در  10اردیبهشت استقالل در
حضور بیش از یکصد هزار هوادار خود پای به دیدار پایانی گذاشــت و مقابل
جوبیلــو ایواتای ژاپن قرار گرفت .پیش از این بازی حاشــیههایی در اردوی
تیم به وجود آمده بــود و ناصر حجازی به همین دلیل محمدعلی یحیوی را
جایگزیــن پرویز برومند در دروازه تیم کرده بــود .جوبیلو ایواتا در این بازی
با دو گل مشــابه در دقایق  ۳۴و  ۴۵از روی دو ارســال بلند و دو ضربه سر،
در میان ناباوری 2برصفر جلو افتاد .اســتقالل که همه چیز را از دســت رفته
میدید در دقیقه  ۶۵با شوت سیروس دینمحمدی یکی از گلها را پاسخ داد
اما درخشــش تاماکی اوگامی دروازهبان جوبیلو ایواتا مانع از به ثمر رســیدن
گل تســاوی شد و در نهایت بازی با نتیجه  ۲بر یک به سود ژاپنیها به پایان
رســید و استقالل نتوانست برای سومین بار قهرمان آسیا شود .نایب قهرمانی
اســتقالل در شرایطی به دســت آمد که اگر ســتارههایی همچون پاشازاده،
منصوریان و یزدانی در ترکیب بودند اســتقالل میتوانســت به قهرمانی آسیا
برســد اما پیشــنهادهایی که در آن ایام برای ستارههای آبی رسید باعث شد
این بازیکنان از ترکیب استقالل دور شوند و ناصر حجازی با تیمی کم تجربه
و بازیکنانی که از لحاظ فنی برای قهرمانی در آســیا چندان آماده نبودند به
عرصه برود .هرچند که تالش مــردان آن روز نیز قابل توجه بود و بازیکنانی
که نام و نشــان کمتری در فوتبال ایران داشتند توانستند با همان بضاعت در
فینال آسیا نمایش تحسین برانگیزی داشته باشند.

حمله هواداری به دانشگر

بازگشت منتظری جلو افتاد!

اســتقالل بازیکن ارمنی کم در
ترکیب خود نداشته است؛ بازیکنانی
که در کنار دیگر مردان ،تاریخ طالیی
این باشگاه را ساختهاند .اگر بخواهیم
یکــی از این مــردان افتخارآفرین را
معرفی کنیم به نام «کارو حقوردیان»
میرسیم ،فوتبالیستی مودب و متین
اما در عیــن حال خســتگیناپذیر.
بازیکنــی که در تیم ملی و باشــگاه
اســتقالل (تاج) مایــه مباهات بود و
در خط میانی بهعنوان موتور محرکه
تیم محسوب میشــد .او در سیستم
 4-3-3که مرحوم «زدراکو رایکوف»
به آن پایبند بود بههمراه علی جباری
و جواد قراب اضالع مثلث قدرت را در
خط میانی تشکیل میداد.
قهرمانی بــا اســتقالل در جام
باشــگاههای آسیا در ســال ،1970
همچنین قهرمانی با تیم ملی فوتبال
کشــورمان در جام ملتهای آسیا در
سال  1972و کسب مدال خوشرنگ
طال در بازیهای آســیایی  1974از
جمله توفیقهای ماندگاری است که
کارو در آن نقش انکارناپذیری داشت.
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به طور موقــت به تیم دیگــری بروند،
هیچ بعید نیست که در نیم فصل شاهد
جدایی چشمی یا اسماعیلی از استقالل
باشــیم .این دو بازیکن در شــرایطی به
کمیته انضباطی باشگاه استقالل خواهند
رفت که هواداران باشــگاه استقالل نیز
هیــچ حمایتی در راســتای بازگشــت
آنها بــه تمرینــات نداشــتهاند و حتی
بازیکنانــی که از آنهــا حمایت کردهاند
را به شــدت مورد انتقاد قرار دادهاند .با
توجه به شــرایط موجود بعید است که
روابط باشــگاه استقالل با این دو بازیکن
عادی شود .چشــمی در جریان بازی با
ســایپا که منجر به حذف این تیم شد،
از پنالتی زدن طفره رفت و هرچه شــفر
بــه او اصرار کرد حاضر بــه قرار گرفتن
پشت توپ نشد .فرشــید اسماعیلی هم
به رغــم آنکه آن روز پشــت ضربه قرار
گرفــت و پنالتی زد اما در تمرین فردای
آن بازی با سرپرســت باشــگاه استقالل
درگیری لفظی داشــت که این موضوع
حاشیههایی هم برای استقالل به وجود
آورد .البتــه برخی از اعضای کمیته فنی
باشگاه اســتقالل اعتقاد دارند که باید با
این بازیکنان رفتار پدرانه داشــت و آنها
را به تمرین بازگرداند .حال باید دید که
آیا نظر اعضای کمیته انضباطی با اعضای
کمیته فنی یکسان است یا خیر؟!

یکــی از بازیکنانی که در روزهای اخیر
در صفحه شــخصی خود و به طرق دیگر از
اخراجیهای اســتقالل حمایت کرد ،محمد
دانشــگر بــود؛ مدافعی که اخیرا بیشــتر از
سوی وینفرد شــفر به بازی گرفته میشود.
این بازیکن تازهوارد کــه در فصل جدید به

اســتقالل آمده با حمایتهای خود خشــم
بسیاری از هواداران این باشگاه را برانگیخته
و باعث ناراحتی بســیاری از تماشاگران این
تیم شده است .در روزهای اخیر که دانشگر
مطالبی را به حمایت از چشمی و اسماعیلی
در صفحه شخصی خود درج کرده ،هواداران
اســتقالل نیز بهشــدت به این مدافع انتقاد
کردهانــد و حتی به او گفتهاند که حق ندارد
از بازیکنانی که عملکرد ضعیفی در استقالل
داشتهاند ،حمایت کند .البته علی کریمی هم
جزو بازیکنانی بود که از چشمی و اسماعیلی
حمایت کرده اما شــدت انتقادها به دانشگر
خیلی بیشــتر بود و بهنظر میرسد هواداران
استقالل هنوز نتوانستهاند دانشگر را بهعنوان
یکی از بازیکنان اســتقالل بپذیرند .دانشگر
عملکرد بســیار ضعیفــی در بازیهای اخیر
داشته و به همین دلیل هفتهها روی نیمکت
بود .شــاید اگر دست شفر برای بازی گرفتن
از گزینههای دیگر باز بــود ،هیچگاه به این
مدافع بازی نمیرســید و او رنگ حضور در
ترکیب استقالل را هرگز نمیدید!

پلیس آماده برگزاری بازی استقالل-پدیده بود
نصرا ...پژمانفر ،نماینده مردم شهرهای
مشهد و کالت با انتقاد از لغو بازی استقالل
و پدیده مدعی شده که نیروی انتظامی هیچ
مخالفتی با برگزاری بازی استقالل و پدیده
نداشته است .پژمانفر با اعالم اینکه مسائل
مطرح شــده را از طریق نیــروی انتظامی
پیگیری کردیم؛ گفته اســت« :با تحقیقاتی
که صــورت گرفته مشــخص شــد چنین
موضوعی که نیروی انتظامی توان برگزاری
بازی اســتقالل و پدیده را نداشــته است،
صحت ندارد و سردار رحیمی ،رییس پلیس
تهران نسبت به این موضوع مکاتبهای انجام
دادند و به شورای امنیت استان اعالم کردند

که هیچگونه مشــکلی در خصوص امنیت
نداریــم و بهصراحت این موضوع را اتهام به
نیروی انتظامی میدانیم .من این موضوع را
بهطور قاطــع در مجلس پیگیری میکنم».
بازی استقالل و پدیده از سوی سازمان لیگ
به دلیل ناآمادگی مسووالن امنیتی لغو شد
اما ایــن نماینده مجلس مدعی شــده که
نیروی انتظامی هیچ مشکلی برای برگزاری
این بازی نداشته است .اگر ادعای پژمانفر
نماینده شــهرهای مشــهد و کالت صحت
داشته باشــد بدون شک سازمان لیگ باید
پاسخگوی این ماجرا باشد و درباره لغو این
بازی توضیحات شفافتری ارائه کند.

طارقنخستینغایبملیپوشاستقالل

طارق همام ،وینگر چپ باشگاه استقالل
وقتی برای نخستینبار باشگاهش استقالل را
به مقصد تیم ملی عــراق ترک کرد بهدلیل
حضــور غیرموجه در تمرینــات تیم نیروی
هوایی عراق حاشیههایی را برای باشگاه خود
بهوجود آورد .قرار بود باشــگاه استقالل بعد
از آن رفتارهایــی که همام داشــت ،برخورد

انضباطی با این بازیکن را در دستور کار قرار
دهد اما ظاهرا باشــگاه اســتقالل تمایلی به
اعمال جریمه علیه این بازیکن عراقی ندارد
و میخواهد به ماجرا خاتمه دهد .با توجه به
رویکرد باشگاه استقالل در قبال این بازیکن
عراقی ،همام دوباره در ترکیب استقالل قرار
گرفت و نمایش بدی هم نداشت؛ بازیهایی
که باعث شد دوباره سرمربی تیم ملی عراق
برای این بازیکن دعوتنامه ارسال کند و او را
به تیم ملی این کشــور دعوت کند .همام به
همین دلیل در آغاز تمرینات استقالل غایب
خواهد بود .او در نخســتین جلسه تمرینی
بعد از تعطیالت در تمرین شــرکت نکرد تا
مشخص شــود بعد از پایان اردوی تیم ملی
عراق به ایران بازخواهد گشــت .همام البته
اینبار قول داده در مدت زمان حضورش در
عراق در تمرین تیمهای باشــگاهی شرکت
نکند و اصول حرفهای را در نظر بگیرد .بدون
شــک اگر همام روی مدار حرفهایگری گام
بردارد با توجه به سن و سال خوبی که دارد،
میتواند در آینده به یکی از ارکان اصلی تیم
استقالل بدل شود.

