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اخبار کوتاه

مغز شفر قفل کرد  

استقاللدربنبستتاکتیکی

هجوم میلیونی برای خرید بلیت فینال

ت فروشی بازی پرسپولیس -کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا
بلی 
از ساعت  ۱۲دیروز (دوشنبه) به صورت اینترنتی آغاز شد اما در همان
دقایق نخســـت ،ســـایت فروش بلیت به علت مراجعه زیاد از دسترس

خارج شـــد .ساعتی بعد اعالم شـــد بلیت فروشی از ساعت  ۱۵از سر

گرفته میشـــود که این اتفاق رخ نداد و ظاهرا به جمعه موکول شـــد.

مهدوی ،رئیس هیاتمدیره شـــرکت فـــروش اینترنتی بلیت این بازی
در این خصوص به ایســـنا گفت« :انتظار ایـــن تعداد مراجعهکننده را

نداشـــتیم .در بازی پرسپولیس -السد حدود ۲۵۰هزار نفر وارد سایت
شدند و براساس همین انتظار داشتیم برای بازی پرسپولیس -کاشیما
بین  ۳۰۰تا ۵۰۰هزار نفر وارد سایت شوند اما در دقایق اولیه بازشدن

سایت ،حدود یکمیلیون و ۲۰۰هزار نفر وارد سایت شدند که به همین

علت سایت از دسترس خارج شد و هیچ بلیتی به فروش نرسید».

فدراسیون از پرسپولیس توضیح خواست

در پی بروز مشـــکالتی در روند فروش بلیت دیدار برگشت فینال لیگ

قهرمانان آسیا بین تیمهای پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن ،فدراسیون

فوتبال با ارسال نامهای به باشگاه پرسپولیس خواستار ارائه توضیحات

مقتضی در اینباره شد .در این نامه ،فدراسیون اعمال مدیریت مربوط

بـــه مراحل فروش بلیت اینترنتی و نظـــارت در این خصوص و هدایت
تماشـــاگران به سمت صندلیهای خود در ورزشـــگاه آزادی و در روز

مسابقه را خواستار شده است.

تمجید توئیترجام ملتها ازجهانبخش

توئیتر مسابقات جام ملتهای آسیا  2019امارات به تمجید از علیرضا

جهانبخش ،ستاره ایرانی برایتون پرداخت و نوشت« :علیرضا جهانبخش
در فصل گذشـــته در ترکیب آلکمار هلند خوش درخشـــید و تا جایی

خوب پیش رفت که به باشگاه برایتون انگلیس منتقل شد .جهانبخش

میتواند به ستاره و بازیکن اصلی ایران در جام ملتهای آسیا 2019

تبدیل شود تا بعد از  1976دوباره ایران را قهرمان آسیا کند».

ستاره کاشیما نگرانجو وحشتناک آزادی

ســـوزوکی ،مهاجم گلزن کاشیما آنتلرز پیش از دیدار با پرسپولیس در

دیدار برگشـــت فینال لیگ قهرمانان آسیا در مصاحبه با سایت NHK
ژاپن گفت« :اگرچه در بازی رفت با نتیجه  2بر صفر پیروز شدیم اما در

بازی برگشت بازی سختی پیشروی ما وجود دارد ،چون در ورزشگاهی

بایـــد بازی کنیم که 100هزار نفر هوادار ایرانی حضور دارند .وقتی از
بازیکنان قدیمی ژاپن درباره جو این ورزشـــگاه ســـوال میکنیم همه

متفقالقول میگویند جو وحشـــتناک در این ورزشگاه حکم فرماست

ولی تالش میکنیم برای اولینبار قهرمان آسیا شویم».

حیا کن و رها کن
هومن جعفری

روزنامهنگار

روزنامهنگار

دو تیم فوتبال ماشینسازی تبریز و استقالل از ساعت 15

حضور حدود پنجهزار تماشـــاگر به مصاف یکدیگر رفتند

رحمتی نبـــود درنهایت نتیجه دیگری برای این مســـابقه

عصر روز گذشـــته در ورزشگاه بنیاندیزل شهر تبریز و در

پایان رسید ،بهعنوان یک

خبرنگار چند دقیقهای حرف زدم .از این گفتم که چقدر از شـــنیدن خبر

کمبود بودجه باشگاهها خوشحال هستم و این موضوع را عامل پیشرفت

میدانم نه دلیل ناکامیوضعف .اینکه چقدر درفوتبالو رشتههای دیگر،
از دادن پول بیحساب به بازیکنها ضرر کردهایم و اینکه چقدر مهم است

که باشگاهها جوانگرایی کنند .از این حرف زدم که دانشگاه آزاد اسالمی
جایی است که میتوان از دلش هزاران استعداد ورزشی بیرون آورد و چقدر

به ثبت میرســـید.

تا بحران استقالل همچنان ادامه داشته باشد.

درنهایت با این تســـاوی استقالل  15امتیازی شد و به رده

داور :وحیـــد کاظمی .کمکهـــا :محمدرضا منصوری و

ششم رسید و ماشینسازی نیز با  11امتیاز از  11مسابقه

محسن سلطانی

در رده دهم ایستاد.

کارت زرد :طارق همام (اســـتقالل) ،محمد اهلشـــاخه

حاشیهها

(ماشینسازی) ،عرفانافراز (ماشینسازی)

ترکیب ماشینســـازی تبریز :فرناندو دخســـوس ،احمد

موسوی ،محمد اهلشاخه ،محمدحسین کنعانیزادگان،

عزیز معبودی ،ســـیدمحمد خرمالحســـینی (اسماعیل

فرهادی( )72پیمان بابایی ،)2+90توحید غالمی ،سعید

مهری ،مسیح زاهدی ،فرید کریمی (عرفان افراز )88و رضا
خالقیفر .سرمربی :رضا مهاجری

ترکیب استقالل :ســـیدمهدی رحمتی ،محمد دانشگر،
آرمین ســـهرابیان ،میالد زکیپور ،فرشـــاد محمدیمهر،

فرشید باقری ،علی کریمی (رضا آذری ،)37طارق همام،
اللهیـــار صیادمنش (میثم تیمـــوری ،)85مهدی قائدی

(جابر انصاری  )46و مرتضی تبریزی .سرمربی :وینفرد شفر

بازگشت کاپیتان

باوجودحساسیتبازیتعدادزیادیازسکوهایبنیاندیزل

تا نشان دهد همچنان خودش و تیمش از روزهای آرمانی به

ابتدایی مسابقه بود .البته اینبار کریمی حدود  30دقیقه

در ترکیبش نرسیده و تغییرات پیاپی موجب شده است تا این

کهنه جایش را به آذری جوان داد!

مهاجری سرمربی ماشینسازی داشت.

دور هستند .استقالل طی دیدارهای گذشته هنوز به ثبات
تیم بعد از گذشت  11هفته همچنان با مشکالت تاکتیکی

زیادی دست و پنجه نرم کند.

نکتـــه مهم دیگر بازی این بود که باز هم شـــفر تیمش را با
تغییرات فراوان نسبت به بازی قبل به زمین مسابقه فرستاد

ماشینســـازی این نیمه را بهتر از حریف سرشناس تهرانی

همیـــن یک امتیـــاز را هـــم از تبریز دشـــت نمیکرد .با

نخست توسط خالقیفر از دست رفت .در ادامه استقالل

اســـتقالل که دیگر چیزی برای از دســـت دادن نداشت،

آغاز کـــرد و یکی دو فرصت این تیم نیـــز در همان دقایق

بر توپ و میدان مســـلط شده و بازی برتری را در این نیمه
خوبی را به نمایش گذاشـــتند تا دلیل نیمکتنشینی آنها
باقی بماند .در این نیمه مهدی قائدی برای استقالل یک

فرصـــت عالی گلزنی را از دســـت داد تا درنهایت دو تیم با
تساوی بدون گل به رختکن بروند.

در نیمه اول یک اتفاق تکراری برای آبیپوشان رخ داد که آن

هم مصدومیت علی کریمی از ناحیه کمر در همان دقایق

نشست خبری

کـه صفـر صفـر نتیجـه بـدی هم نبـود! با از دسـت دادن
کریمـی او را هـم مثـل منتظـری کـه از لیدرهای ماسـت

چنـد هفتـهای در اختیـار نداریم».

چیزی جز این همدلی شگفتانگیز نیست.

شعارحیاکنورهاکن،اتفاقتازهاینیست.شفرمدتهاستجایگاهخود
روی ســـکوها را از دست داده .همان رویی که کنایه زد میتوانم صد دالر

بدهم که در فضای مجازی تشویقم کنند ،مشخص بود که درک درستی
از فضای هواداری در ایران ندارد .او حاال باید هزاران دالر در فضای مجازی

هزینه کند و باز هم کسی تشویقش نکند .کسی دیگر برایش مهم نیست

که او جوانگرایی میکند یا نه .او چیزهای بزرگتری را باخته که همین

موضوعجایگاهشرویسکوهارابهشدتتخریبکرده.خریدهایناکارآمد
خارجیاش و کوتاه آمدن از اصول مربیگری ســـبب شـــده شفر به مردی
تبدیل شود که روی سکوها هو میشود! چند ماه قبل در روز بازی فینال

جام حذفی ،شـــفر فشارهای الزم را به استقالل آورد و قرارداد گرانقیمتی

بست .آسیا سقف آرزوهای او در استقالل همین بود؟

تـــوپ و میدان را در اختیار گرفتـــه و چندین فرصت را نیز
ایجـــاد کرد کـــه در یکـــی از جدیترین آنهـــا در دقیقه

 67شـــوتهای پیاپـــی مهاجمان این تیم بـــا برخورد به
مدافعان ماشینســـازی یکییکی دفع شـــد تا استقالل
در روزی کـــه بد بـــازی میکرد و در بنبســـت تاکتیکی

گرفتار شـــده بود ،بدشـــانس هم باشد!

نگرفتیـم و سـعی کردیـم بـازی را ببریـم اما مـن امیدوارم
نتایـج خوبـی بگیریـم و بهتر شـویم».

نیمـه اول اگـر قائـدی گل مـیزد شـرایط بـازی عـوض

میشـد ،او جوان اسـت و به خاطر همین ناراحت بود».

تـا مـا بعـد از آن حملـه کنیـم .چـون نمیخواسـتیم بـا

بــازی صفــر صفــر بــد بــود .ایــن اســتقالل اول بایــد

یــاد بگیــرد کــه بازیهایــش را ببــرد .چنــد بازیکــن را

عملکـرد جابـر انصـاری پرسـید و اشـاره کرد کـه آیا قبول
کـه شـفر در ایـن خصـوص گفـت« :شـما صـد تـا سـوال

میکنــد میتوانــد بــرای مــا موثــر باشــد .زمانــی کــه

آنهــا قــرار گرفــت کــه رحمتــی ســیو خوبــی کــرد .مــا

امــروز نیــاز بــه یــک لیــدر و راهنمــا در زمیــن داشــتیم.
هــم بــازی میکردنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه

میگویــم بــا ایــن اتفاقــات و تغیی ـرات صفــر صفــر بــد

نبــود ۱۱ .بازیکنــی کــه بــازی کردنــد پیــش از ایــن همــه
بــا هــم در کنــار هــم بــازی نکردنــد .میثــم تیمــوری برای

اولینبــار بــرای مــا بــازی کــرد .بــه اصطالحــی مــا بایــد با
دو پایمــان روی فــرش باشــیم و صبــر داشــته باشــیم».

گفتوگو
خشم وزیر ورزش از اظهاراتمدیرعاملسابق استقالل

حسن بابازاده

روزنامهنگار

مدیرعامل ســـابق استقالل که اعالم کرده برای حمایت
از پرســـپولیس در بازی برگشـــت فینال لیگ قهرمانان
آســـیا به ورزشگاه آزادی خواهد رفت ،اخیرا مصاحبهای

علیه وزیر ورزش انجام داد که طبق اخباری که خبرنگار
«فرهیختگان» کسب کرده باعث عصبانیت سلطانیفر

شده است .با این حال تاکید دارد که منظورش شخص
وزیر ورزش نبوده اســـت .گفتوگوی «فرهیختگان» با

علی فتحاللهزاده را در ادامه میخوانید.

فتحاللهزاده:منظورممعاونانسلطانیفر بود
دستیار نه ،شفر بازیکن جدید میخواهد

انتقاد از بازیکنان خارجی اســـتقالل زیاد است؛

چه نظری درباره آنها دارید؟

در همان ابتدای فصل گفتم تیام را در تیم نگه دارید.

آن موقع رقم مانـــدن وی چهار میلیارد بود اما
آنها این کار را نکردند و سه بازیکن جدید

گرفتند که مطمئن هستم نزدیک به

10میلیارد بابت حضور آنها

در اینباره خود شفر بهتر از هرکس دیگری میتواند نظر

درحال حاضر نیاز به بازیکـــن جدید دارد نه نفر جدید

را جذب کند.

اســـتفاده کند .چیزی که من
شنیدم شـــفر اعالم کرده
آنها بیانضباطی کردند
که این مساله مقولهای

دومی فوتبال ایران توپ میزد مصدومیتش نمود بیشتری پیدا میکرد.

دخالت شـــود ،زیرا وی باید پاسخگوی نتایج باشد و در

پایان اوست که باید تیمش را رهبری کند.

دارد و بایـــد صبورتر و
با تدبیر بیشتری این

مشکالت حل شود.

عملکرد بهتری در یارگیری خواهد
اختیار دارد و میتواند نفرات خوبی

دو بازیکن استقالل (چشمی و اسماعیلی) هم

به خاطر مســـائل انضباطی از تیم کنار گذاشته

میدهنـــد .وزیر بایـــد در این باره بیشـــتر تعامل کند و
منظورم وزیر نیســـت بلکه معاونان هســـتند.

ســـرمایهگذاری کـــرده و بایـــد از آنها

هزینه شده است .به نظر من فتحی

داشت ،زیرا وی فرصت کافی را در

از گذشته شنیده میشود .در همین راستا است؟

قـــرار دادم .بعضی از افراد به ایشـــان ذهنیتهای غلط

بروید .این مساله باعث شـــده هواداران استقالل

نیستم زیرا باشـــگاه روی این بازیکنان

تنبیه یا جریمه کند اما

مدتی است شایعه حضور مربی جدید در تیم بیش

شـــخص وزیر نبود بلکه برخی معاونان ایشان را مخاطب

در شـــرایط فعلـــی با ایـــن کار موافق

جد ا ســـت و شـــفر

هوشیار است و در نیمفصل قطعا

میشـــوند و یک عـــده ناراحت .اما بایـــد بگویم منظورم

در مصاحبهای گفته بودید قصد دارید برای حمایت

درحال متشـــنجکردن جو تیم هستند .من فکر میکنم

خود برسند.

مصاحبـــهای انجـــام میشـــود یـــک عده خوشـــحال

اطرافش را بیشـــتر بشناســـد .وقتی میگویم وزارتخانه،

شدند .با این اقدام موافقید؟

شرایط استقالل را در این مدت چطور میبینید؟

در کادر فنی .کار خوبی نیســـت که در کار سرمربی تیم

دیده میشود؟

اگــر شــرایط فصــل قبــل را داشــتیم مــن میگفتــم کــه

بـه دسـت بیاورنـد .مـا در ایـن چنـد هفتـه نتایـج خوبـی

دارد خـط دفـاع اسـتقالل دچار مشـکل و کـمکاری بود

تلخ نیست که یک بازیکن بزرگ را قبل از آغاز مسابقات از دست بدهیم؟

این همه خبرنگار خانم داریم و این خبر در رسانههای ورزشی اینقدر کم

نیســتیم .صیادمنــش و قائــدی هــم بایــد یــاد بگیرنــد.

زمانـی کـه فوتبـال بازی کنیم شـانس گلزنـی داریم .در

فرشــید باقــری اشــتباه کــرد تــوپ در اختیــار مهاجمــان

دهد .چیزی که االن خیلی مهم اســـت اینکه استقالل

بســـیار تلخ است اما تلختر از آن اینکه اگر این بازیکن ،در یک تیم دسته

هوشنگ نصیرزاده ،مدیرعامل باشگاه ماشینسازی پس

ســهرابیان و دانشــگر هــم بــرای اولینبــار بــود کــه کنــار

بازیکنـان جـوان باید در این شـرایط قرار بگیرند تا تجربه

بدهـم! البتـه ایـن یـک شـوخی بـود .مـن به شـما گفتم

بزرگســـال اعزامی به مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک 2020

بازیکن ،پروین فرهادی به تایلند اعزام شده است».

رضا مهاجری در پایان بازی از شاگردانش به خاطر از دست

صیادمنـش فرصـت خوبـی داشـتند ولی از دسـت رفت.

یک عده درحال زدن زیرآب شـــفر هستند تا به اهداف

برای فصل جدید هم با تیم ملوان بندرانزلی قرارداد بسته بود .به جای این

آبیپوشان مواجه شد.

پرسـیدید که من باید همه را در قالب یک سـوال جواب

تیم مشکالت زیادی

سال پیاپی بهعنوان بهترین بازیکن لیگ برتر فوتبال بانوان انتخاب شد و

تجمع کرده بودند که این مساله با اعتراض سرمربی آلمانی

در اختیــار نداشــتیم ،مثــا حســینی بــازی نکــرد چــون

« -3فروغ موری بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان به دلیل مصدومیت شدید

پاره شدن روده در بیمارستان امام خمینی(ره) بستری شد .این بازیکن دو

نشســـته بود و عکاسان برای عکاسی از سرمربی استقالل

مهاجــم دو متــری نداریــم و دنبــال بــازی مســتقیم

شرایط تیم شفر بد نیست اما متاسفانه یک عده از بیرون

توکیو ،فروغ موری که در پست مهاجم برای تیم ملی توپ میزد به دلیل

کرد .همچنین پس از پایان بازی وینفرد شفر روی نیمکت

دقایق پایانی گل میخواســـت ،میثم تیموری که ذاتا یک

به چشـــم نمیآمد و جالب اینکه درحالی که استقالل در

میتواند بازیکنش را

در بیمارستان بستری شد .در جریان آخرین تمرین تیم ملی فوتبال بانوان

داور چهارم مسابقه ابتدا صفر دقیقه وقت اضافه اعالم کرده

بود که در ادامه متوجه اشـــتباهش شـــده و آن را تصحیح

از پایان بازی با سیدمهدی رحمتی برخورد گرمی داشت.

شـفر تاکیـد کـرد« :نکتـهای کـه بـه بازیکنانـم گفتم این

توپهـای بلنـد بـازی کنیـم .در نیمـه دوم تبریـزی و

مربی طعنه زدند.

مغز شـــفر قفل کرده و ایده خاصی از این تیم برای گلزنی

خبرنـگاری درخصـوص نتیجـه مسـاوی در ایـن دیـدار و

بـود کـه اول صبـر کننـد تا حریـف به سـمت گل ما بیاید

در پایان بازی هواداران ماشینســـازی برای وینفرد شـــفر

دادن موقعیتهایشان عصبانی بود.

وی تاکیــد کــرد« :انصــاری وقتی در شــهر خــودش بازی

که میدیدم این ایده بین اهالی داخل اتاق کمیته فنی ،چقدر خواهان

 -2هو شـــدن وینفرد شفر در پایان بازی با ماشینسازی و سرداده شدن

این حـــال روند نیمـــه اول در نیمه دوم هم تکرار شـــد و

شفر:تساویمقابلماشینسازی بدنبود

خوب که این اتفاق هر سال بیشتر و بیشتر شود .چقدر برایم شیرین بود
دارد .اگر باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی به این خوبی نتیجه گرفته ،دلیلش

بهتـــر آغاز کرد و اگر درخشـــش رحمتی نبود ،اســـتقالل

این استقالل باید بردن را یاد بگیرد!  

وینفـرد شـفر بعـد از دیـدار تیمـش مقابل ماشینسـازی
اظهـار داشـت« :در نیمـه اول فرصت خوبی داشـتیم که

کرد که این موضوع باعث درگیری دو بازیکن شـــد .با این

شـــعار «حیا کن رها کن» ســـر دادند و به این شکل به این

نیمه اول؛ مصدومیت تکراری

برای آبیپوشان توفیقی نداشت اما رحمتی موفق به ثبت

تغییرات دوباره

نیمه دوم؛ بنبست تاکتیکی

در دقیقه  29بازی تبریزی با تنه کنعانیزادگان را سرنگون

نیمـــه دوم درحالی آغاز شـــد که باز هم میزبـــان بازی را

در بازی گذشـــته مقابل سایپا همچنان در هالهای از ابهام

یک کلین شیت دیگر با آبیپوشان شد.

استقالل را همراهی کرد اما درنهایت به خاطر مصدومیت

مهدی رحمتی پیش از شـــروع بازی برخورد گرمی با رضا

حال با دخالت داور این غائله ختم به خیر شد.

برجســـتهترین نکته این دیدار برای اســـتقالل بازگشت

سیدمهدی رحمتی به درون دروازه بود و اگرچه این دیدار

خالی بود .تعدادی از تماشاگران تراکتورسازی با حضور در
بنیاندیزل ماشینسازی را تشویق کردند.

به نمایش گذاشت .صیادمنش و قائدی در این نیمهبازی

وقتـی اتفاقـات بـازی را کنـار هـم میگـذارم میبینـم

مربیـــان و مســـئوالن به

ســـبزپوش تبریزی بر بازی مسلط شـــده و اگر درخشش

که درنهایت این دیدار با تســـاوی بدون گل به پایان رسید

تیمـی کـه خـوب ضدحمله میکـرد ماشینسـازی بود،

اسالمی ،وقتی صحبت

هرچه از زمان مســـابقه ســـپری میشـــد اســـتقاللیها

خســـتهتر شـــده و در دقایـــق پایانی یک بـــار دیگر تیم

نیمه مصدوم شـد و امیدوارم بازوی او نشکسـته باشـد.

باشـــگاه دانشـــگاه آزاد

اشتباه ســـرمربی آلمانی در فصل جاری بیش از هر زمان

دیگری به چشم بیاید!

صیادمنـش بـود ولـی گل نشـد ،علـی کریمـی در ایـن

 -1در جلسه کمیته فنی

اولینبـــار در ترکیب این تیم به میدان رفت تا تعویضهای

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

بـازی را یـک بـر صفـر کنیـم ،پـاس خـوب قائـدی بـرای

روزنوشت

مدافع محسوب میشود بعد از مصدومیتی طوالنی برای

کمی ناراحت شوند.

هواداران اســـتقالل آنقدر فهیم هســـتند که میدانند

بـــازی ملی اســـت و مـــا بایـــد در بازیهـــای ملی به

یکدیگـــر کمک کنیـــم .هـــواداران میداننـــد وقتی
مـــن حرفـــی میزنـــم روی حســـاب و کتاب اســـت.

خیلـــی از هـــواداران زنگ زدند و بابت ایـــن کار از من

تشـــکر کردند اما بعضیها هســـتند که طبق معمول
کارشـــان شـــانتاژکردن اســـت .یک بار ما بـــا تیمی

عربی بازی داشـــتیم کـــه هواداران پرســـپولیس یک
پالکارد به ورزشـــگاه بردند و آن مســـائل به وجود آمد.

من از این کار ناراحت شـــدم اما االن بحث ملی اســـت.

بعدازصحبتهایی

فکر میکنید با افزایش قیمت بلیت ،ورزشـــگاه پر

انجام دادید شنیدیم

بلـــه،فکـــر میکنم ورزشـــگاه آزادی پر خواهد شـــد.

که علیه وزیر ورزش

کـــه از شـــما عصبانی

شدهاند.

از پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان به ورزشگاه

بـــه هرحـــال طبیعی اســـت .وقتی

شود؟

بـــرای هـــواداران ایرانی 100هـــزار نفر کم اســـت و

فکـــر میکنم دولـــت باید به فکر ورزشـــگاه 200هزار

نفری با شد .

