شنبه
 24اردیبهشت 1401
شماره 7032

گزارش

استقالل

6
خبر

استقالل پدیدهاش را از دست نمیدهد

گل زده در خانه حریف حساب شد

حسینزاده
فروشینیست

استقالل یک پله از پرسپولیس جلو زد

س ــازمان لی ــگ رس ــماً اع ــام ک ــرد گل زده در ب ــازی رودررو محاس ــبه خواه ــد ش ــد .در
همی ــن راس ــتا س ــازمان لی ــگ ای ــن بیانی ــه را ص ــادر ک ــرده اس ــت:
پی ــرو مصوب ــه هی ــأت رئیس ــه فدراس ــیون فوتب ــال ب ــه ش ــماره  ۱۴۰۰۲۶۱۰۵موض ــوع
چگونگ ــی تکلی ــف تیمه ــای س ــقوط و صع ــود کنن ــده در پای ــان رقابته ــای لیگه ــای
تحـــت پوشـــش ســـازمان مشـــخص شـــد و قانـــون بـــازی رودررو جایگزیـــن اســـتفاده از
قان ــون تفاض ــل گل ش ــده اس ــت .نح ــوه رتبهبن ــدی تیمه ــا در ج ــدول ردهبن ــدی و تعیی ــن
تیمه ــای س ــقوط کنن ــده ،صع ــود کنن ــده ،اعط ــای س ــهمیه و غی ــره پ ــس از پای ــان یافت ــن
تمام ــی مس ــابقات مرب ــوط ب ــه لی ــگ م ــورد نظ ــر ب ــه ترتی ــب ذی ــل اس ــت -۱ :بیش ــترین
امتیـــاز بـــه دســـت آمـــده در همـــه مســـابقات گروهـــی در صـــورت تســـاوی امتیـــاز دو یـــا
چن ــد تی ــم در هم ــه مس ــابقات گروه ــی در ج ــدول ردهبن ــدی مس ــابقات ،نتیج ــه حاصل ــه
از دیداره ــای رودررو بی ــن تیمه ــای ه ــم امتی ــاز ب ــه ترتی ــب و ب ــه ش ــرح ذی ــل تعیی ــن کنن ــده
خواه ــد ب ــود .ل ــذا در ابت ــدا نتای ــج رودررو بی ــن دو ی ــا چن ــد تی ــم دارای امتی ــاز مس ــاوی ،در
یـــک جـــدول جدیـــد از جـــدول نهایـــی مذکـــور اســـتخراج گردیـــده و تیمهـــا براســـاس
نتایـــج حاصلـــه از بازیهـــای رودررو بـــا یکدیگـــر در جـــدول جدیـــد بـــه شـــرح و ترتیـــب
ذیـــل رتبهبنـــدی میشـــوند -۲ :نتایـــج حاصـــل از بـــازی رودررو  - ۲-۱بیشـــترین امتیـــاز
بـــه دســـت آمـــده در مســـابقات بیـــن دو یـــا چنـــد تیـــم هـــم امتیـــاز (براســـاس جـــدول
جدیـــد اســـتخراجی)  - ۲-۲تفاضـــل گل بیشـــتر در بیـــن دو یـــا چنـــد تیـــم هـــم امتیـــاز
(براســـاس جـــدول جدیـــد اســـتخراجی)  - 2-3بیشـــترین گل زده بـــه دســـت آمـــده در
مســـابقات بیـــن دو یـــا چنـــد تیـــم هـــم امتیـــاز (براســـاس جـــدول جدیـــد اســـتخراجی)
(تبص ــره :در کلی ــه حالته ــای رقاب ــت رودررو ب ــرای دو تی ــم ،احتس ــاب نتای ــج رودررو ب ــر
اســـاس مندرجـــات آورده شـــده در مـــاده  ۱۰آییننامـــه اجرایـــی مســـابقات میباشـــد).
در ادام ــه ،در ص ــورت تس ــاوی ش ــرایط در م ــوارد ذک ــر ش ــده ب ــاال ب ــه ترتی ــب ،م ــوارد ذی ــل
تعیی ــن کنن ــده رتبهبن ــدی تیمه ــا خواه ــد ب ــود -۲ :تفاض ــل تع ــداد گل بیش ــتر در هم ــه
مســـابقات گروهـــی (جـــدول اصلـــی و اولیـــه)  -۳بیشـــترین تعـــداد گل زده بـــه دســـت
آمـــده در همـــه مســـابقات گروهـــی (جـــدول اصلـــی و اولیـــه)  -۴در صـــورت تســـاوی در
تمام ــی م ــوارد ف ــوق ،انج ــام مس ــابقه در زمی ــن بیط ــرف ب ــا رعای ــت مق ــررات حذف ــی
میباش ــد .از آنجاییک ــه اس ــتقالل و پرس ــپولیس بهعن ــوان مدعی ــان اصل ــی قهرمان ــی
در لی ــگ بیس ــت و یک ــم در ح ــال رقاب ــت هس ــتند ،در ص ــورت ه ــم امتی ــاز ش ــدن دو تی ــم،
از ای ــن م ــاده اس ــتفاده خواه ــد ش ــد .چ ــرا ک ــه در س ــه حال ــت اع ــام ش ــده از س ــوی س ــازمان
لیـــگ یعنـــی کســـب امتیـــاز بیشـــتر ،تفاضـــل گل بیشـــتر و گل زده بیشـــتر در بازیهـــای
رودررو ،دو تی ــم در ش ــرایط مس ــاوی ق ــرار دارن ــد .در نتیج ــه ب ــرای تعیی ــن تی ــم برت ــر ،ب ــه
گل زده در خانـــه حریـــف اســـتناد میشـــود و بـــه دلیـــل اینکـــه آبیپوشـــان پایتخـــت در
دیـــداری کـــه بـــه میزبانـــی پرســـپولیس برگـــزار شـــده بـــه گل رســـیدهاند ،در صورتیکـــه
امتی ــاز دو تی ــم در پای ــان لی ــگ براب ــر ش ــود ،ای ــن اس ــتقالل اس ــت ک ــه ب ــه دلی ــل گل زده در
خان ــه حری ــف در رتب ــه باالت ــری نس ــبت ب ــه پرس ــپولیس ق ــرار خواه ــد گرف ــت.

سوژه

توضیحات جدید درباره پروندههای بینالمللی

در انتظار صدور رأی پادو و استرا
مســئوالن باشــگاه اســتقالل در انتظــار
صــدور رأی پادووانــی و اســتراماچونی
هســتند تــا مقدمــات الزم مالــی را در ایــن
خصــوص صــادر کننــد .در همیــن راســتا
محمــد مؤمنــی ،عضــو هیــأت مدیــره
باشــگاه اســتقالل پیرامــون ایــن ماجــرا
توضیحاتــی ارائــه کــرده اســت« :پرونــده
اســتراماچونی هنــوز در جریــان اســت و
رأی آن صــادر نشــده اســت .قطعــاً معــاون
حقوقــی زبــده باشــگاه اســتقالل جنــاب
ســمیعی در ایــن زمینــه هــم اقدامهــای

الزم را انجــام خواهــد داد و تــاش میکنــد
پاســخی منطقــی و قانونــی بــه ایــن
پرونــده بدهــد .مــا خــود را باالتــر از قانــون
نمیدانیــم .بدهــی پادووانــی نیــز پرداخــت
میشــود امــا آنچــه او بــه عنــوان غرامــت
از اســتقالل خواســته و یــک رقــم نجومــی
اســت (حــدود  9میلیــون دالر) و چنیــن
مســألهای در محافــل قضایــی فوتبــال
بعیــد اســت کــه تصویــب شــود امــا بدهــی
آقــای پادووانــی از طریــق باشــگاه پرداخــت
خواهــد شــد».

اوجهیجاندراهواز

استقالل  -فوالد؛ دربـــی نبازهـــا
پیش بازی

فــوالد و اســتقالل از ســاعت  19:45امشــب (شــنبه 24اردیبهشــت )1401
در ورزشـــگاه شـــهدای فـــوالد رخ در رخ هـــم قـــرار میگیرنـــد .دیـــداری کـــه
ب ــرای ه ــر دو تی ــم از اهمی ــت فراوان ــی برخ ــوردار اس ــت .اس ــتقالل ب ــه جه ــت
تثبی ــت جای ــگاه خ ــود در ص ــدر ج ــدول و چ ــه بس ــا قطع ــی ک ــردن قهرمان ــی
در لیـــگ بیســـت و یکـــم و فـــوالد بـــرای اثبـــات شایســـتگیها در فصلـــی کـــه
میتوانســـت جایـــگاه رفیعتـــری را در فوتبـــال ایـــران بـــه چنـــگ آورد.
***
آب ــی پوش ــان ب ــا  60امتی ــاز در ص ــدر ج ــدول ق ــرار دارن ــد و فوالدیه ــا ب ــا
 42امتی ــاز در رده چه ــارم ج ــدول لی ــگ ج ــای گرفتهان ــد .ف ــوالد ام ــا از ش ــانس
کم ــی ب ــرای رس ــیدن ب ــه رتب ــه س ــومی در لی ــگ برخ ــوردار نیس ــت و چنانچ ــه
بتوانـــد در بـــازی بـــا اســـتقالل بـــه برتـــری برســـد کـــه ظرفیتـــش را هـــم دارد،
ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن رتب ــه امیدوارت ــر خواه ــد ش ــد .از س ــویی اس ــتقاللیها
نیـــز میداننـــد اگـــر فـــوالد را در اهـــواز مغلـــوب کننـــد و پرســـپولیس مقابـــل
س ــپاهان امتی ــاز از ک ــف بده ــد ک ــه احتمال ــش ف ــراوان اس ــت ،قهرمانیش ــان
احتم ــاالً هفت ــه آین ــده ب ــا برت ــری مقاب ــل آلومینی ــوم اراک قطع ــی خواه ــد
ش ــد .در واق ــع اس ــتقالل ب ــه ب ــازی ب ــا ف ــوالد ب ــه منزل ــه پل ــی ب ــه س ــوی قهرمان ــی
لی ــگ بیس ــت و یک ــم مینگ ــرد ک ــه تحلی ــل درس ــتی اس ــت و بای ــد عمیق ـاً روی

هفته آخر ورزشگاه آزادی پر میشود؟

مصدومیت

استقالل به دنبال مجوز صد درصدی تماشاگر
بـــا
اســـتقالل
مدیـــران
نامهنگاریهـــای مختلـــف در تـــاش
هســـتند بـــرای بـــازی بـــا نفـــت مســـجد
ســـلیمان در هفتـــه ســـیام لیـــگ
برتـــر مجـــوز ظرفیـــت صـــد درصـــدی
ورزش ــگاه آزادی را دریاف ــت کنن ــد ت ــا در
صـــورت قهرمانـــی بتواننـــد جشـــن بـــا
شـــکوهی برگـــزار کننـــد .درخواســـت
مدی ــران باش ــگاه اس ــتقالل ارج ــاع ش ــده
امـــا مســـئوالن در نهادهـــای مرتبـــط بـــا
ای ــن خواس ــته موافق ــت کنن ــد ی ــا خی ــر
روشـــن نیســـت .موافقـــت بـــا حضـــور
صـــد درصـــدی هـــواداران اســـتقالل
در بـــازی بـــا نفـــت مســـجد ســـلیمان
بســـتگی بـــه شـــرایط گوناگـــون دارد .از

ی ــک س ــو مس ــائل مرب ــوط ب ــه بیم ــاری
کرون ــا و از س ــوی دیگ ــر آلودگ ــی ه ــوای
پایتخـــت در ماههـــای اخیـــر احتمـــال
دارد در نهایـــت نهادهـــای مرتبـــط را
راضـــی بـــه صـــدور مجـــوز ورود صـــد
درصـــدی تماشـــاگران بـــه ایـــن بـــازی
نکن ــد و حداکث ــر مج ــوز حض ــور نیم ــی
از ورزش ــگاه آزادی ب ــرای برپای ــی جش ــن
قهرمانـــی اســـتقالل صـــادر شـــود.
مســـئوالن ذیربـــط هنـــوز پاســـخی
بـــه باشـــگاه اســـتقالل ندادهانـــد امـــا
قـــرار اســـت تـــا قبـــل از هفتـــه آخـــر
ایـــن موضـــوع تعییـــن تکلیـــف شـــود
و باشـــگاه اســـتقالل بـــر اســـاس آن
فراخـــوان بگـــذارد و بلیـــت بفروشـــد.

فرهاد ازعملکرد ژستد راضی است

مهاجـــم فرانســـوی اســـتقالل بـــا
اینک ــه نتوانس ــته بع ــد از درب ــی گل ــی ب ــرای
آبیه ــا ب ــه ثم ــر برس ــاند ام ــا ب ــا عملک ــرد
خـــود رضایـــت فرهـــاد مجیـــدی را بـــه
دنب ــال داش ــته و بعی ــد اس ــت بع ــد از ب ــازی
بـــا فـــوالد خوزســـتان از روی نیمکـــت

نظارهگـــر بـــازی باشـــد .ژســـتد روی گلـــی
ک ــه رمضان ــی ب ــه ثم ــر رس ــاند اثرگ ــذاری
مطلوب ــی داش ــت ت ــا ب ــار دیگ ــر خ ــود را ب ــه
عن ــوان ی ــک مهاج ــم ه ــدف ای ــدهآل در
افـــکار ســـرمربی اســـتقالل جـــا بینـــدازد.
آن گل بـــه ایـــن شـــکل رقـــم خـــورد کـــه
جاللـــی از جنـــاح چـــپ تـــوپ را ارســـال
کـــرد ،ژســـتد بـــه آســـمان برخواســـت و
ت ــوپ را ب ــرای حس ــین زاده مهی ــا ک ــرد ک ــه
ابتـــدا ضربـــه ایـــن بازیکـــن بـــا دخالـــت
دروازهبـــان شـــهرخودرو(بهزادی) بـــه
تی ــر خ ــورد و دربرگش ــت رمضان ــی ب ــا ج ــا
گیـــری مناســـب توانســـت دروازه را بـــاز
کن ــد .درواق ــع ژس ــتد ج ــزو یک ــی از چه ــار
بازیکنـــی بـــود کـــه در ایـــن گل اثرگـــذاری
داش ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن آم ــار بع ــد از
عب ــوراز ی ــک جلس ــه محرومی ــت خ ــود در
ب ــازی ب ــا ف ــوالد ب ــه ترکی ــب اس ــتقالل ب ــاز
مـــی گـــردد.

بازگشت گل نخور به ترکیب اصلی

درترکی ــب ام ــروز اس ــتقالل مقاب ــل
فـــوالد خوزســـتان ،ســـید حســـین
حســـینی را در قفـــس تـــوری خواهیـــم
دیـــد .دروازهبانـــی کـــه تـــا بـــه امـــروز
موفـــق شـــده آمـــار هـــر  271دقیقـــه
یـــک گل خـــورده را در کارنامـــه خـــود
بـــه ثبـــت برســـاند .گرچـــه رضایـــی
نیـــز هـــرگاه در قفـــس تـــوری اســـتقالل

بـــوده قابـــل قبـــول ظاهـــر شـــده امـــا
تجربـــه بـــاالی حســـینی و آمادگـــی
فوقالعـــاده او در ایـــن بـــازی بیشـــتر
ب ــه کار اس ــتقالل خواه ــد آم ــد و فره ــاد
مجیـــدی بـــار دیگـــر وظیفـــه حراســـت
از دروازه تیمـــش را بـــه دوش ایـــن
دروازهبـــان خواهـــد ســـپرد .بـــا توجـــه
بـــه اینکـــه حســـینی انگیـــزه بســـیاری
بـــرای رفتـــن بـــه جـــام جهانـــی دارد،
بـــازی گرفتـــن از او بهتریـــن تصمیـــم
بـــرای فرهـــاد مجیـــدی محســـوب
میشـــود .حســـینی تـــا کنـــون  7بـــار
دروازه خـــود را بـــه روی حمـــات
حری ــف ب ــاز ش ــده دی ــده ک ــه آم ــار بس ــیار
حیرتانگیـــزی اســـت .حتـــی برخـــی
کارشناس ــان اعتق ــاد دارن ــد ک ــه حس ــینی
بای ــد در ج ــام جهان ــی ه ــم ب ــه عن ــوان
دروازهبـــان اول بـــرای تیـــم ملـــی بـــازی
کنـــد .شـــاید در بـــازی بـــا کانـــادا شـــاهد
حضورحســـینی دردروازه تیـــم ملـــی
باشـــیم.

ای ــن ب ــازی و امتی ــازش حس ــاس ب ــود.
***
بیتردیـــد بایـــد لقـــب حســـاسترین بـــازی را بـــه همیـــن بـــازی داد.
جای ــی ک ــه فره ــاد و نک ــو ک ــه س ــالیان ن ــه چن ــدان دور در ی ــک جبه ــه ب ــرای
موفقیـــت اســـتقالل میجنگیدنـــد ،حـــاال رخ در رخ هـــم قـــرار گرفتهانـــد.
ام ــا مجی ــدی بای ــد عمیقـ ـاً روی ای ــن آم ــار ب ــه ج ــا مان ــده از ف ــوالد حس ــاس
باشـــد .آمـــاری کـــه از  10بـــازی بـــدون شکســـت پـــرده برمـــیدارد و فـــوالد را
در قامـــت تیمـــی ســـخت بـــاز جلـــوه میدهـــد .وضعیتـــی کـــه زمـــان قابـــل
توجه ــی اس ــت در اس ــتقالل نی ــز ش ــاهدش هس ــتیم و آبیه ــا نی ــز ب ــا همی ــن
منـــوال در حـــال بـــه پایـــان رســـاندن فصـــل هســـتند .دو تیمـــی کـــه ســـخت
میبازن ــد ب ــدون ش ــک تقابل ــی ج ــذاب را رق ــم خواهن ــد زد و چش ــم بس ــیاری
از عالقهمنـــدان بـــه فوتبـــال را معطـــوف بـــه خـــود خواهنـــد کـــرد.
***
مهـــم اســـت بدانیـــم فوالدیهـــا کـــه بـــه مرحلـــه حذفـــی لیـــگ
قهرمان ــان آس ــیا نی ــز راه یافتهان ــد در  6ب ــازی مرحل ــه گروه ــی ای ــن رقابته ــا
 3بـــرد و  3مســـاوی کســـب کردنـــد و بـــا  12امتیـــاز بهعنـــوان تیـــم اول راهـــی
مرحل ــه حذف ــی لی ــگ قهرمان ــان ش ــدند .ش ــاگردان نکون ــام در لی ــگ برت ــر
ه ــم آم ــار خوب ــی داش ــتهاند و در  5ب ــازی آخ ــر  4ب ــرد و ی ــک مس ــاویکس ــب
کرد هانـــد.
***
در پنـــج تقابـــل آخـــر دو تیـــم همـــه چیـــز برابـــر پیـــش رفتـــه ،دو بـــرد

اس ــتقالل ،دو ب ــرد ف ــوالد و ی ــک مس ــاوی در ای ــن دیداره ــا ب ــه ثب ــت رس ــیده
اس ــت .آخری ــن ب ــرد اس ــتقالل در ب ــازی رف ــت رق ــم خ ــورد ،ک ــه در آن آبیه ــا
ب ــا ت ــک گل مه ــدی مهدیپ ــور ب ــه  3امتی ــاز ب ــازی دس ــت یافتن ــد .ف ــوالد ب ــا
 19گل خ ــورده ت ــا اینج ــای فص ــل در بی ــن چه ــار دف ــاع برت ــر لی ــگ ق ــرار دارد
ام ــا ای ــن تی ــم در هی ــچ ی ــک از بازیه ــای ای ــن فص ــل موف ــق ب ــه زدن بیش ــتر از
دو گل نش ــده اس ــت .ب ــازی ب ــا اس ــتقالل ام ــا تفاوته ــای بس ــیاری ب ــرای ای ــن
تی ــم خواه ــد داش ــت و نبای ــد انگیزهه ــای نکون ــام را مقاب ــل تی ــم س ــابقش
نادی ــده گرف ــت .گرچ ــه نکون ــام هم ــواره خ ــود را بهعن ــوان ی ــک اس ــتقاللی
تم ــام عی ــار خط ــاب داده ام ــا هرگ ــز دوس ــت ن ــدارد در ای ــن ب ــازی ب ــه برت ــری
نرس ــد .نکون ــام میدان ــد ک ــه ش ــاید پی ــروزی در ای ــن ب ــازی راه بازگش ــتش ب ــه
اســـتقالل را هموارتـــر کنـــد.
***
فرهـــاد مجیـــدی در ایـــن بـــازی روزبـــه چشـــمی یکـــی از ارکان اصلـــی
خ ــود را در اختی ــار ن ــدارد .ام ــا حض ــور زبی ــر نی ــک نف ــس ک ــه در پس ــت هافب ــک
دفاعـــی یکـــی از گزینههـــای کلیـــدی محســـوب میشـــود میتوانـــد غیبـــت
ایـــن بازیکـــن را تـــا حـــدی پوشـــش دهـــد .بازگشـــت سیدحســـین حســـینی
بـــه قفـــس تـــوری اســـتقالل امـــا نقطـــه اطمینانبخشـــی بـــرای اســـتقالل
خواهـــد بـــود و از ســـویی مجیـــدی ماننـــد بـــازی قبـــل از ترکیـــب ســـه نفـــره
داس ــیلوا ،دانش ــگر و غالم ــی به ــره خواه ــد گرف ــت .دیگ ــر ارکان خ ــط میان ــی
مهدیپ ــور ،غف ــوری ،س ــلمانی و حس ــینزاده خواهن ــد ب ــود و درخ ــط آت ــش
رمضان ــی و یام ــگا ش ــانس بیش ــتری خواهن ــد داش ــت.

بدموقع برای مدافع  -هافبک آبیها

چشمی فصل را از دست داد؟

روزبـه چشـمی
در فصـل جـاری یکـی از
ارکان کلیـدی اسـتق
الل در خـط میانـی و خـط
دفـاع محسـوب میشـ
ود کـه بسـیاری عملکـرد او
را یکـی از دالیـل اسـ
تحکام خـط دفـاع اسـتقالل
میداننـد.
چشـمی در اغلـب باز 
یهایـی کـه در
ایـن فصـل بـرای اسـتق
الل انجـام داد ،موفـق شـد
بـا نمایـش درخشـان خـ
ود در کنـار دیگـر بازیکنـان
بـرای اسـتقالل کلی 
نشـی
تهای متعـددی را بـه ثبت
برسـاند و دروازه تیمـ
ش را از فـرو ریختـن مقابـل
حملات حریـف مصـ
ون نگـه دارد .البتـه چشـمی
تنهـا در بخـش دفاع
ـی
بـه
اسـتقالل کمـک نمیکـرد
و او در بخـش هجومـی
نیـز یکـی از ارکان مهـم در

تیم اسـتقالل محسـ
وب میشـد .خبـر مصدومیت
چشـمی تـا پایـان ف
صـل در ایـن شـرایط بـرای
اسـتقالل یـک خبـر تل
ـخ
اسـت امـا پزشـکان بـه این
بازیکـن توصیـه کردها
نـد دیگر تـا پایان فصـل برای
اسـتقالل بـازی نکنـد و
بـه درمان مینیسـک آسـیب
دیـده خـود بپـردازد.
بـدون شـک
ادامـه حضـور ایـن بازیکـن
میتوانسـت فره
ـاد
م
جیـدی را بـا خیـال آسـودهتر
در بازیهـای آتـی
مقابـل رقبـا بفرسـتد امـا
مصدومیـت ناخواس
ـته کـه حاصـل بـازی سـخت
مقابـل شـهر خـودرو
اسـت ،حـاال ایـن بازیکـن
اثرگـذار را از ترکیـب
اسـتقالل دور کـرده اسـت.
چشـمی بـدون
شـک تـا آخـر فصـل نم 
یتوانـد

بـرای اسـتقالل بـه میـ
دان بـرود و علاوه بـر بـازی
بـا فـوالد در سـه بـازی
دیگـر نیـز حضـور نخواهـد
داشـت .البتـه احتمـ
ال دارد روزبـه بـرای بـازی
آخـر اسـتقالل مقابـل
نفـت مسـجد سـلیمان کـه
در تهـران برگـزار می
شـود شـانسهایی داشـته
باشـد و بـا تلاش خـ
ودش و پزشـکان بـه ترکیـب
اسـتقالل بازگـردد امـا
شـاید بـرای حفـظ سلامت
ایـن بازیکـن الزم با
شـد کـه تـا پایـان فصـل دیگر به
او بـازی نـداد .البتـه هـ
واداران اسـتقالل خاطـرات
بازیهـای درخشـان
چشـمی در فصلـی کـه بـه
احتمـال زیـاد منتـج
بـه قهرمانـی آبیهـا خواهـد
شـد را فرامـوش نخ
واهنـد کـرد و بـه طـور قطـع از
او بـه عنـوان یکـی از س
ـتونهای تیـم در ایـن فصل
یـاد خواهـد شـد.

فوالد همیشه فوتبال بازی میکند

گفت و گو

نیکبخت:گولاینششامتیازرانخورید

مهدیه دریابیگی

اســتقالل اختــاف امتیــاز خــود را بــه عــدد شــش
رســـاند .تفـــاوت چنیـــن امتیـــازی اســـتقالل را بیـــش
از پی ــش امی ــدوار ب ــه قهرمان ــی ک ــرد؛ ام ــا ب ــه همی ــن
انـــدازه پرســـپولیس تـــا حـــدود زیـــادی از رســـیدن
بـــه قهرمانـــی ششـــم ناامیـــد شـــد .حـــاال اســـتقالل
ب ــدون شکس ــت ب ــا اندوخت ــه امتی ــازی ک ــه دارد بای ــد
چهـــار بـــازی آخـــر خـــود را نیـــز بـــه ســـامت تمـــام
کنـــد تـــا جـــام قهرمانـــی را بـــاالی ســـر بگیـــرد ،امـــا
ای ــن هفت ــه اس ــتقالل میهم ــان تی ــم ف ــوالد در اه ــواز
اســـت ،تیمـــی کـــه هـــر بـــار بـــرای آبیهـــا دردســـر
درســـت کـــرده و اجـــازه نـــداده تیـــم اســـتقالل بـــا
خی ــال راح ــت ب ــه پی ــروزی برس ــد؛ نکون ــام س ــرمربی
فـــوالد کـــه خـــودش از جنـــس اســـتقالل اســـت ایـــن
بـــار هـــم نمیخواهـــد اجـــازه دهـــد تیـــم فرهـــاد بـــا
امتیـــاز اهـــواز را تـــرک کنـــد و همیـــن نکتـــه کار تیـــم
مجیـــدی را در اهـــواز ســـخت میکنـــد .امـــا فرهـــاد
بـــرای اینکـــه رکـــورد خـــود را همچنـــان حفـــظ کنـــد
و تیمـــش را بـــدون شکســـت بـــه ســـکوی قهرمانـــی
برس ــاند ای ــن ب ــار بای ــد م ــچ نکون ــام را بخوابان ــد .در
خصـــوص مســـائلی کـــه مطـــرح شـــد بـــا نیکبخـــت
هم ــکالم ش ــدیم؛ هافب ــک س ــابق اس ــتقالل ک ــه ج ــزو
پرطرفدارتریـــن بازیکنـــان اســـتقالل بـــود و طعـــم
قهرمانـــی را بـــا ایـــن تیـــم چشـــیده اســـت.
اســتقالل در دقایــق پایانــی بــازی بــا شــهرخودرو
ب ــه گل رس ــید و توانس ــت اخت ــاف امتی ــاز خ ــود را ب ــا
پرس ــپولیس زی ــاد کن ــد.
تیمهـــای تـــه جدولـــی همیشـــه بـــا انگیـــزه
مقابـــل اســـتقالل بـــازی میکننـــد و همیـــن نکتـــه
باعـــث شـــد تـــا تیـــم شـــهر خـــودرو هـــم خیلـــی
خ ــوب و ب ــا برنام ــه ب ــا اس ــتقالل ب ــازی کن ــد و دو تی ــم
بـــازی برابـــری را بـــا هـــم داشـــتند ،امـــا خـــدا را شـــکر
اس ــتقالل در نهای ــت ب ــه پی ــروزی رس ــید .ه ــر چن ــد ک ــه
اس ــتقالل چه ــار فین ــال دیگ ــر در پی ــش دارد ک ــه ای ــن

فینـــال از بـــازی امـــروز شـــروع میشـــود .بازیکنـــان
اس ــتقالل نبای ــد هی ــچ ب ــازیای را دس ــت ک ــم بگیرن ــد
و گ ــول ش ــش امتی ــاز اخت ــاف را بخورن ــد .بازیکن ــان
اس ــتقالل بای ــد حرفـ ـهای عم ــل ک ــرده ت ــا ب ــا همی ــن
دیـــدگاه حرفـــهای فاتـــح بـــازی امروزشـــان.
ش ــش امتی ــاز اخت ــاف باع ــث ش ــده ت ــا بگوین ــد
قهرمان ــی اس ــتقالل مس ــجل ش ــده اس ــت و برعک ــس
پرســـپولیس شانســـی بـــرای قهرمانـــی نـــدارد ،شـــما
ه ــم چنی ــن نظ ــری داری ــد؟
در س ــالهای قب ــل م ــا بیش ــتر از ای ــن ه ــم امتی ــاز
داش ــتیم؛ ام ــا حاش ــیه امنیت ــی ب ــرای اس ــتقالل ایج ــاد
نکـــرد .مـــن میگویـــم غفلـــت باعـــث میشـــود کـــه
امتیازهـــا از دســـت بـــرود و اتفاقـــات ناخوشـــایندی
ب ــرای تی ــم اس ــتقالل بیفت ــد .ب ــازی ب ــا ش ــهر خ ــودرو
هـــم بـــازی متعادلـــی بـــود و بـــا گل زیبـــای آرمـــان
اســـتقالل درســـت در لحظـــات پایانـــی بـــرد.
زمانـــی کـــه اســـتقالل رمضانـــی را خریـــد؛
خیلیهـــا گفتنـــد اگـــر او گلـــزن بـــود؛ بـــرای
پرســـپولیس گل مـــیزد! امـــا رمضانـــی در اســـتقالل
گلهـــای حساســـی را بـــه ثمـــر رســـانده اســـت.
هـــر بازیکنـــی کـــه از تیمـــی بـــه تیـــم دیگـــر

مـــیرود؛ فشـــارهایی را تحمـــل میکنـــد تـــا بتوانـــد
خـــودش را ثابـــت کنـــد امـــا آرمـــان بـــا گلهایـــی کـــه
بـــرای اســـتقالل زد خـــودش را خیلـــی خـــوب ثابـــت
کـــرد.
امـــا ایـــن روزهـــا یامـــگا کـــه بهتریـــن گلـــزن
اســـتقالل بـــود نتوانســـته در چنـــد بـــازی اخیـــر گل
بزن ــد ،همی ــن نکت ــه باع ــث نگران ــی ه ــواداران ش ــده
اســـت ،بـــه نظـــر شـــما چـــه دلیلـــی باعـــث افـــت
یامـــگا شـــده اســـت؟
وقت ــی فره ــاد در تم ــام بازیه ــا از ای ــن بازیک ــن
و نظیـــر او اســـتفاده میکنـــد یعنـــی بـــه توانایـــیاش
اعتقـــاد دارد و فقـــط مالکـــش گل زدن ایـــن بازیکـــن
نیســـت .مهـــم نیســـت چـــه کســـی در تیـــم گل بزنـــد
و همی ــن ک ــه تی ــم اس ــتقالل ب ــه یکپارچگ ــی رس ــیده
خیل ــی خ ــوب اس ــت.
اس ــتقالل در فص ــل ج ــاری ب ــه آرام ــش خاص ــی
رس ــیده اس ــت ،فک ــر کنی ــد چ ــه عامل ــی باع ــث ای ــن
آرام ــش ش ــده اس ــت؟
اس ــتقالل نخس ــت ای ــن آرام ــش خ ــود را مدی ــون
هواداران ــش اس ــت و بع ــد ه ــم بازیکن ــان ،مربی ــان و
مدیری ــت خ ــوب باش ــگاه .در فص ــل ج ــاری بازیکن ــان

اج ــازه ندادن ــد حاش ــیهای ب ــرای تی ــم ب ــه وج ــود آی ــد،
در فصـــل جـــاری همـــه چیـــز ســـر جـــای خـــودش
اســـت و همیـــن نکتـــه باعـــث شـــده تـــا اســـتقالل
آرام ــش داش ــته باش ــد.
اســـتقالل امـــروز بایـــد بـــه مصـــاف تیـــم فـــوالد
بـــرود ،ایـــن بـــازی را چطـــور ارزیابـــی میکنیـــد؟
اس ــتقالل همیش ــه جل ــوی ف ــوالد مش ــکل داش ــته
اس ــت .ف ــوالد فوتب ــال ب ــازی میکن ــد و همی ــن نکت ــه
باع ــث میش ــود ای ــن ب ــازی تماشاگرپس ــند باش ــد ام ــا
امی ــدوارم در نهای ــت ب ــه س ــود اس ــتقالل تم ــام ش ــود.
اســـتقالل در فصـــل جـــاری بـــه ثبـــات رســـیده
اســـت ،امـــا تماشـــاگران نگـــران فصـــل نقـــل و
انتقـــاالت و از دســـت دادن بازیکنـــان هســـتند.
اجـــازه بدهیـــد در مـــورد ایـــن مســـائل آخـــر
فص ــل ب ــه ص ــورت مفص ــل ح ــرف بزنی ــم و االن تم ــام
دغدغهمـــان مربـــوط بـــه چهـــار بـــازی پایـــان فصـــل
باشـــد .امـــا بـــه شـــخصه اعتقـــاد دارم کـــه بازیکـــن
نبای ــد ب ــرای باش ــگاه تعیی ــن تکلی ــف کن ــد و ب ــه دنب ــال
آپشـــن در قـــراردادش باشـــد .مـــا زمانـــی کـــه بـــازی
میکردیـــم مگـــر آپشـــن داشـــتیم؟
اس ــتقالل تاکن ــون نباخت ــه اس ــت فک ــر میکنی ــد
بتواننـــد در چهـــار بـــازی پایانـــی هـــم ایـــن رکـــورد را
حف ــظ کنن ــد؟
فره ــاد دنب ــال ثب ــت رک ــورد نیس ــت .همی ــن ک ــه
اس ــتقالل ی ــاد گرفت ــه خ ــوب دف ــاع کن ــد و گل نخ ــورد
اتف ــاق خیل ــی خوب ــی اس ــت.

استقالل همیشه جلوی
فوالد مشکل داشته است.
فوالد فوتبال بازی میکند و
همین نکته باعث میشود
این بازی تماشاگرپسند باشد
اما امیدوارم در نهایت به
سود استقالل تمام شود

در ابتــدای فصــل وقتــی بازیکــن جوانــی
بهنــام امیرحســین حســینزاده بــرای اســتقالل
وارد زمیــن میشــد و در ترکیــب ثابــت هــم
قــرار میگرفــت ،عــدهای بــا تعجــب بــه ایــن
حرکــت فرهــاد مجیــدی نــگاه میکردنــد و
معتقــد بودنــد حســینزاده بــه خاطــر ســن و
ســال و تجربــه پاییــن خــود شــاید نتوانــد فضــای
حضــور در تیــم بزرگــی همچــون اســتقالل را
هضــم کنــد ولــی تــاش ایــن بازیکــن ،اعتمــاد
کادرفنــی و البتــه شــاید هــم برگــزاری دیدارهــای
نیمفصــل اول بــدون حضــور تماشــاگران
موجــب شــد حســینزاده هفتــه بــه هفتــه بهتــر
شــود و نــه تنهــا در اســتقالل جایــگاه خوبــی
بــه دســت آورد بلکــه مــورد توجــه دراگان
اســکوچیچ هــم قــرار بگیــرد.
حــاال امیرحســین یکــی از بازیکنــان مؤثــر
اســتقالل بــه حســاب میآیــد و از همیــن حــاال
زمزمههایــی پیرامــون تمایــل تیمهــای عربــی
بــرای جــذب او شــنیده میشــود ولــی مدیــران
و مربیــان اســتقالل تأکیــد دارنــد اصـ ًا بــا چنیــن
کاری موافقــت نخواهنــد کــرد و حســینزاده را
نمیفروشــند چــون روی ایــن بازیکــن بــرای
فصــل آینــده هــم حســاب بــاز کردهانــد.
شــاید امیرحســین حســینزاده بــا
پیوســتن بــه تیمهــای خارجــی در ایــن مقطــع
دســتمزد خوبــی بــه دســت آورد ولــی بیــم آن
مـیرود کــه بــه سرنوشــت مهــدی قایــدی دچــار
شــده و از نظــر فنــی عقــب بیفتــد و موقعیــت در
عرصــه ملــی را هــم از دســت بدهــد.
استراتژی فرهاد مجیدی برای فصل آینده

سراغ بازیکن باالی
 ۲۷سال نمی رویم

شـــرایط اســـتقالل بـــه گونـــهای
اس ــت ک ــه فره ــاد مجی ــدی ب ــه احتم ــال
ف ــراوان فص ــل آین ــده ه ــم هدای ــت ای ــن
تی ــم را برعه ــده خواه ــد گرف ــت مگ ــر
اینک ــه خ ــود ای ــن مرب ــی بناب ــر دالیل ــی
ترجی ــح ده ــد دیگ ــر در جم ــع آبیه ــا
باقـــی نمانـــد و راهـــی تیـــم دیگـــری
ش ــود.
اگـــر مجیـــدی همچنـــان در
اســـتقالل بمانـــد ،دقیقـــاً ماننـــد
فص ــل گذش ــته تم ــام ام ــور مرتب ــط ب ــا
یارگی ــری مس ــتقیم زی ــر نظ ــر خ ــودش
انج ــام میش ــود و اس ــتراتژی آن نی ــز از
همی ــن ح ــاال ت ــا ح ــد زی ــادی مش ــخص
ش ــده اس ــت .س ــرمربی اس ــتقالل اص ـ ً
ـا
نمیخواهـــد غیـــر از یـــک یـــا حداکثـــر
دو بازیکـــن کـــه شـــاید بـــه واســـطه
ش ــاخص ب ــودن و تواناییه ــای ب ــاالی
آنهـــا بتـــوان از کنـــار ســـن آنهـــا عبـــور
کـــرد ،در ســـایر مـــوارد مهرههایـــی را
ج ــذب کن ــد ک ــه ب ــاالی  ۲۷س ــال باش ــند
چـــون میخواهـــد رونـــد جوانگرایـــی
در تیمـــش را ادامـــه دهـــد و بـــا ایـــن
کار شـــادابی و طـــراوت بیشـــتری بـــه
اســـتقالل تزریـــق کنـــد .فرهـــاد در ایـــن
فصـــل نشـــان داده کـــه از میـــدان دادن
بـــه بازیکنـــان جـــوان ً
اصـــا واهمـــهای
ن ــدارد .علیرض ــا رضای ــی و امیرحس ــین
حســـینزاده نمونههـــای بـــارز تمایـــل
ســـرمربی اســـتقالل بـــه اســـتفاده از
مهرههـــای جـــوان هســـتند کـــه اتفاقـــاً
امتحـــان خوبـــی هـــم پـــس دادهانـــد.

هواداران استقالل
به هدفشان نرسیدند

اگرچــه فــوالد خوزســتان در شــهر
اهــواز تیــم پرطرفــداری محســوب میشــود
و بــا توجــه بــه رقابــت موجــود ،قطعــاً
هــواداران پرســپولیس هــم در مســابقه
امشــب هــوادار ایــن تیــم خواهنــد بــود
ولــی اســتقالل از بابــت داشــتن طرفــدار
در ایــن اســتان بینیــاز اســت و خوزســتان
همــواره بــه عنــوان خانــه دوم اســتقاللیها
شــناخته میشــود .بــه همیــن دلیــل
هــواداران اســتقالل از سراســر اســتان
خوزســتان میخواســتند امشــب بــا حضــور
در ورزشــگاه شــهدای فــوالد بــه ایــن تیــم
جهــت رســیدن بــه عنــوان قهرمانــی تــا ســر
حــد امــکان کمــک کننــد چــون شــرایط
جــدول بــه گون ـهای اســت کــه اگــر اســتقالل
بتوانــد در اهــواز پیــروز شــود عمـ ً
ا قهرمانــی
خــود در لیــگ برتــر را تــا حــد بســیار زیــادی
قطعــی میکنــد و دیگــر بعیــد بــه نظــر
میرســد پرســپولیس بتوانــد ســد راه حریــف
قدیمــی خــود بــرای قهرمانــی باشــد ولــی
بــا تصمیــم شــورای تأمیــن اســتان ،مســابقه
فــوالد بــا اســتقالل بــدون تماشــاگر شــده
و حــاال هــواداران هــر دو تیــم بایــد بــازی را
از پــای تلویزیــون تماشــا کننــد و از داخــل
منــازل خــود بــرای موقعیتهــای از دســت
رفتــه حــرص و جــوش بخورنــد.

