چرا پرسپولیس مثل کاشیما از میزبانی استفاده نمیکند؟

احتمال تغییر ساعت بازی برگشت
فینال لیگ قهرمانان آسیا
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طباطبایی:اینستاگرامفدراسیون
ایران در آسیا اول است
هجوم

شفر :یک امتیاز در
تبریز بد هم نیست!

حیا کن رها کن
به شفـر رسیـد

علی کریمی
باز هم مصدوم شد

پنجمیــن بــازی بــدون گل استقــالل

آبـی بیجــان!

سود

میلیونی سرخها به سامانه فروش بلیت

میلیاردی پرسپولیس از فروش بلیت فینـال

ایافسی :جهانبخش میتواند
ستاره ایران برای قهرمانی باشد
شایعه جدید درباره کنسرت آزادی؛

گرشاسبی و فتحی
با هم میخوانند!

پروین :آقای نعمتی آن
چه اخراجی بود؟
منشا :در بازی برگشت
نباید گل بخوریم

قطر -ایران؛ 10دی
در ورزشگاه خلیفه دوحه
استقالل باز هم گل نزد و امتیاز از دست داد

آبی بیجان!
شعار «حیا کن ،رها کن» علیه وینفرد شفر سرمربی
آلمانی اســتقالل این بار از سکوهای سرد ورزشگاه
ل تبریز شــنیده شــد .روز گذشته آبیها
ن دیز 
بنیا 
در یازدهمیــن دیدارشــان در لیگ برتــر میهمان
ماشینسازی تبریز بودند و درحالی که تصور میشد
استقالل پس از حذف از جام حذفی با انگیزه جبران
به میدان برود ،عمال چنین نبود و شاهد یک فوتبال
ســرد و بیروح از  2تیم بخصوص پایتختنشــینان
بودیم .استقالل با  6تغییر نسبت به بازی قبلی وارد
میدان شــد و نیمکتنشینی نویمایر ،گرو و حسینی
و بازگشــت رحمتی به دروازه بارزترین آنها بود ،اما
این تغییرات هم کمکی به آبیها نکرد و دســتاورد

کنعانیزادگان :خودم
را استقاللی نمیدانم

محمدحســین کنعانیزادگان پس از تســاوی استقالل و
ماشینســازی اظهار کرد« :بعد از شکســت در جامحذفی
مقابل داماش گیالن ،دنبال خوشــحال کردن هوادارانمان
بودیم .در همین بازی ،چند موقعیت صددرصد گل داشتیم.
باید در۱۰دقیقه اول  3گل میزدیم ».مدافع ماشینسازی با
اشاره به موقعیتهای تیمش در این بازی گفت« :استقالل
در نیمه نخست یک موقعیت داشت .این حاصل دفاع تیمی
خوب ماســت اما موقعیتهای زیادی داشتیم .توپهای ما
منجر به گل نمیشود .متاسفانه ضرباتمان گل نمیشود تا
دل هواداران را شاد کنیم ».او دربارهپوشیدن پیراهن استقالل
در سالهای نهچندان دور و خوشو بش گرم با بازیکنان این
تیم ،تاکید کرد« :من خودم را اســتقاللی نمیدانم .دوست
ندارم درباره استقالل صحبت کنم .در اختیار ماشینسازی
هستم و با جان و دل برای تیمم بازی میکنم».

واکنش رحمتی به صحبت نکردن
بازیکنان استقالل

کاپیتان استقالل نسبت به مصاحبه نکردن بازیکنان تیمش
بعد از توقف مقابل ماشینسازی واکنش نشان داد .بازیکنان
استقالل بعد از بازی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند
و راه اتوبوس را در پیش گرفتند .ســیدمهدی رحمتی نیز
علیرغم صحبت نکردن درباره بازی ،به خبرنگاران گفت که
مسئوالن باشــگاه آنها را از انجام مصاحبه منع نکردهاند و
بازیکنان استقالل به میل شخصی خود صحبت نمیکنند.

کمیته تعیین وضعیت در بالتکلیفی

كميتــه تعيين وضعيــت كه وجود چندماهــهاش باعث
اميــدواري اهالي فوتبال در راســتاي ايفــاي تعهدات و
وصول مطالبات شــده بود با اســتعفاي اعضايش ،عمال
تعطيل شــد و حاال در فدراســيون فوتبال قاضي نيست.
حجم انبــوه پروندههــاي بالتكليف و البتــه هزينههاي
دادرســي قابلتوجه كه به خزانه فدراسيون فوتبال واريز
شــده ،نگراني اهالي فوتبال براي رســيدن به حقوقشان
را به دنبال دارد .فدراســيون در بيانيه  ٦آبان از شروع به
كار مجدد كميته از دوشنبه  ١٤آبان خبر داده اما دیروز
خبری از این وعده فدراسیون فوتبال نشد.

شفر و تیمش فقط یک امتیاز بود که منجر به صعود
موقتی و یک پلــهای تیم تهرانی شــد .مصدومیت
دوبــاره علی کریمــی و تکرار اتفاقی کــه در بازی
ســایپا برای این بازیکن افتاد و یک تعویض اجباری
روی دســت شفر گذاشت ،نشــان داد که خریدهای
استقالل چه اندازه عجوالنه و غیرمنطقی بوده است.
با خروج علی کریمی ،اســتقالل آشفتهتر از همیشه
شد و پاسهای اشتباه ،ناهماهنگی و ناتوانی در انجام
کارهای ترکیبی و ســرعتی باعث شد استقالل کمتر
صاحب موقعیت شــود و شــاید بتوان تنها موقعیت
حســاس این تیم را به ضربــه تبریزی در دقیقه 66
اختصــاص داد کــه البته توپ به دســتان مدافعان

ماشینســازی هم برخورد کرد اما داور در تصمیمی
عجیب آوانتــاژ داد و از اعالم پنالتی خودداری کرد!
اســتقالل که با حذف از لیگ قهرمانان و جام حذفی
فقط به لیگ برتر چشــم دوخته ،بــا روندی که در
پیش گرفته بعید است حتی سهمیه بگیرد و همین
مســئله باعث ناراحتی هواداران ایــن تیم در تبریز
شــد و آنها هم مثل هواداران تهرانی که خواســتار
برکناری شفر بودند ،شعار حیا کن رها کن برای مرد
آلمانی ســر دادند! حال با این شرایط معلوم نیست
مدیران باشگاه تا چه زمانی میتوانند به حمایتشان
از شــفر ادامه دهند و آیا تســلیم خواسته هواداران
خواهند شد یا نه.

واکنش دکتر نوروزی به مصدومیت علی کریمی

دکتر امین نوروزی پزشــک باشگاه استقالل در حاشیه دومین سالگرد مراسم درگذشت منصور پورحیدری ،درباره
وضعیت مصدومان باشــگاه استقالل اظهار کرد« :مصدوم حال حاضر تیم ،پژمان منتظری است که در کلینیک در
خدمتشــان هستیم .غیر از آقای منتظری  2بازیکن فصل گذشــتهمان یعنی محسن کریمی و داریوش شجاعیان
مصدومیت داشتند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند که خدا را شکر هر دو وضعیت خوبی دارند ».او ادامه داد« :با
توجه به اینکه آقای شجاعیان در لیست فصل نیستند .تمرینها و کارهای مربوط به بهبودیشان را انجام میدهند
تا در نیم فصل دوم به تیم اضافه شــوند ».او درمورد مصدومیت علی کریمی در بازی با ماشینســازی تبریز اظهار
کرد« :با تماسی که با کادر پزشکی در تبریز داشتم ،یک ضربه به ناحیه شانه سمت چپش وارد آمده که درد زیادی
داشته است .او به تهران برمیگردد تا دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد و ببینیم چه پیش میآید».

شفر :یک امتیاز در تبریز بد هم نیست!

 ســرمربی تیم فوتبال استقالل تهران گفت« :بازی سختی داشتیم و در کل بدشانس بودیم ،چراکه نیمه اول نتوانستیم گل
بزنیم و کریمی بازیکن خوب ما هم مصدوم شد ».وینفرد شفر سپس با بیان اینکه نتیجه بدی رقم نخورده ،گفت« :در تبریز
و مقابل هواداران حریف نتیجه تساوی بدون گل بد هم نیست ».شفر با تاکید بر اینکه در نیمه اول فرصت خوبی داشتیم تا
گل بزنیم ،افزود« :علی کریمی در نیمه نخست مصدوم شد و امیدوارم که بازوی او نشکسته باشد .ما در نیمه نخست بدشانس
بودیم ».ســرمربی استقالل تهران سپس با اشــاره به اینکه پاسهای آخر ما خوب نبود ،ادامه داد« :پژمان منتظری یکی از
لیدرهای ماست که چند هفته او را در اختیار نداریم و با توجه به مصدومیت بازیکنانی چون منتظری ،علی کریمی و محرومیت
وریا غفوری ،این نتیجه تساوی قابل قبول بود ».وی با بیان اینکه باید صبور باشیم ،افزود« :ما قصد داشتیم پاسهای روی
زمین بدهیم و مهاجمان را صاحب توپ کنیم و در نیمه دوم ،مرتضی تبریزی موقعیت خوبی داشت ولی نتوانستیم گل بزنیم».

ششمین مساوی و پنجمین بازی بدون گل استقالل

آبیپوشــان تهران در ادامه رقابتهای خود در لیگ برتر ،عصر دیروز در تبریز به مصاف ماشینســازی رفتند که
این دیدار درنهایت با تســاوی بدون گل  2تیم به پایان رســید .استقالل درحالی در این بازی متوقف شد که سالی
پر مســاوی را تجربه میکند .این ششــمین مساوی فصل استقالل تا هفته یازدهم است و پنجمین دیدار بدونگل
این تیم تا نتیجه «صفر -صفر» ،تکراریترین و آشــناترین نتیجهای باشد که شفر در این فصل تجربه کرده است.
آبیپوشــان لیگ برتر را با یک مســاوی بدون گل مقابل پیکان آغاز کردند .مساویهای بدون گل برای این تیم در
هفتههای پنجم مقابل فوالد ،هفتم مقابل نساجی ،هشتم مقابل پرسپولیس و یازدهم مقابل ماشینسازی تکرار شد.

مهاجری :رحمتی بهترین بازیکن زمین بود

رضا مهاجری در نشســت خبری اظهار کرد« :به تماشــاگرانی که به ورزشگاه آمدند ،خسته نباشید میگویم .آنها
کمک حال تیم شــدند .در اکثر دقایق بازی خیلی خوب بودیم و به محــض اینکه که عقب میافتادیم ،هواداران
کمکمان میکردند ».وی گفت 4« :موقعیت خوب گلزنی داشــتیم اما بازیکنان استفاده نکردند .کسب این تعداد
موقعیت گلزنی مقابل اســتقالل و پرســپولیس خیلی خوب اســت .به نظرم رحمتی بهترین بازیکن میدان بود».
ســرمربی ماشینسازی با اشاره به مصدومیت بازیکنانش گفت« :دســتمان برای این دیدار بسته بود .از مدافعان
ممنونم که دروازه تیم را بســته نگه داشــتند .باید خط حمله تیم را تقویت کنیم .به تیم داوری هم خسته نباشید
میگویم که به خوبی این بازی را قضاوت کردند».

