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اخبار

خشم سعودیها از بازیکن السد

حرکت جنجالی مهاجم السد باعث خشم
سعودیها شده و چهبسا این مهاجم الجزایری
با محرومیت مواجه شود .به نقل از اسپورت،
االهلی در دیدار برگش��ت برابر الس��د قطر با
تساوی  2-2متوقف شد تا با توجه به شکست
در دی��دار رفت از صعود ب��ه دور بعد بازماند.
س��تاره این دیدار بغداد بونجاح ،مهاجم السد
بود که هر دو گل تیمش را به ثمر رس��اند تا
زمینه را برای حذف حریف عربس��تانی مهیا
کند .وقتی االهلی در این دیدار با نتیجه  2بر
یک جلو بود ،بغداد بونجاح حرکتی انجام داد
که باعث خش��م سعودیها شده است .او بعد
از پرچم اش��تباه کمک داور ،دست خود را به
نشانه رشوه گرفتن داوران از سعودیها تکان
داد .باش��گاه االهلی عربستان اعالم کرد که از
این بازیکن الجزایری به  AFCشکایت خواهد
کرد و اگر کنفدراس��یون فوتبال آسیا بونجاح
را با محرومیت مواجه نکند ش��کایت خود را
به فیف��ا ارائه خواهد داد .بونج��اح ،بهترین و
تاثیرگذارترین بازیکن الس��د در فصل جاری
لیگ قهرمانان آس��یا بوده اس��ت .او با زدن 9
گل به همراه یوس��ف العربی ،بازیکن الدحیل
در صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد و اگر
با محرومیت مواجه شود کار السد در دور بعد
سخت خواهد شد.

سلیمانی :داور عمانی افتضاح بود

یک کارش��ناس داوری معتقد اس��ت که
داور عمانی به س��ود اس��تقالل س��وت زده و
تماش��اگران پرش��ورش در این موضوع نقش
داشتند .حیدر سلیمانی در گفتوگو با ایسنا،
درباره قضاوت ابوبکر الکعف ،داور عمانی بازی
اس��تقالل و ذوبآهن اظهار ک��رد :ابتدا باید
بگویم داور در حد ای��ن دیدار نبود .بازیکنان
 2تی��م از ابتدای ب��ازی روی تصمیمات داور
اعتراض دستهجمعی داشتند و اقتدارش را زیر
سوال بردند .تماشاگران پرشور استقاللی هم
بیتاثیر نبودند و تصمیمها به سمت استقالل
چربید .او افزود :داور در دقیقه اول بازی کارت
زرد را بدرستی به تیام نشان داد که با اعتراض
بازیکنان ذوبآهن مواجه ش��د .در دقیقه ۳۱
تی��ام در وضعیت آفس��اید ق��رار گرفت اما به
عمد با اینکه سوت را ش��نیده بود ،شوت زد.
داور باید به تیام کارت زرد میداد اما بهخاطر
تماش��اگران پرش��ور ،کارت نداد و تیام اخراج
نشد .این کارشناس داوری درباره پنالتیای که
استقالل به دست آورد نیز توضیح داد :پنالتی
کامال صحیح بود چون بازیکن ذوبآهن پای
مهاجم استقالل را زد و این برخورد در داخل
محوطه جریمه بود .سلیمانی ادامه داد :فرشید
باق��ری در دقیق��ه  ۴۹ت��کل خطرناکی روی
بازیکن ذوبآهن داش��ت که مصداق خطای
شدید بود .او دقیقا ساق بازیکن ذوبآهن را زد
و باید مستقیما کارت قرمز میگرفت اما داور
حتی کارت زرد هم نداد ،بنابراین تماشاگران
مانع اخراج  2بازیکن اس��تقالل ش��دند .بقیه
تصمیمها نیز متزلزل بود و هر دو تیم اعتراض
میکردند .در کل ابوبکر الکعف را در قد و قواره
این بازی ندیدم.

سم آلردایس از اورتون اخراج شد

س��م آلردایس ،س��رمربی اورت��ون از این
تیم کنار گذاشته شد .به نقل از دیلی استار،
آلردایس ،س��رمربی تیم اورتون که جانشین
رونالد کومان در این تیم شد ،در پایان فصل
در حالی از این تیم اخراج ش��د که توانست
اورتون را از خطر س��قوط به دس��ته پایینتر
نج��ات داده و در پایان فصل در رده هش��تم
جدول ردهبندی قرار دهد .فرهاد مش��یری،
مالک ایرانی اورتون در نهایت بعد از جلس��ه
با این مربی تصمیم گرفت حکم به برکناری
آلردایس بدهد.

نگاه

با توجه به صعود استقالل به جمع  8تیم برتر آسیا

سرمربی الدحیل :میخواهم با
استقالل یا پرسپولیس بازی کنیم

سرمربی تیم قطری تاکید کرد که دوست
دارد تیم��ش در مرحله یکچه��ارم نهایی به
قرعه تیم اس��تقالل یا پرس��پولیس بیفتد .به
نقل از الش��رق ،الدحیل را بای��د آمادهترین و
بهترین تیم حال حاضر فوتبال آسیا دانست.
تی��م قطری که ب��رای نخس��تینبار در لیگ
قهرمانان آس��یا ش��رکت کرده در هر  8بازی
خود به پیروزی رس��یده است .الدحیل که از
ادغام  2باش��گاه الجیش و لخویا شکل گرفت
در  2ب��ازی رف��ت و برگش��ت العین مدعی و
پرس��تاره را تحقیر کرد تا جایی که با نتیجه
 8ب��ر  3به مرحله یکچه��ارم نهایی راه پیدا
کرد .جمال بلماضی ،سرمربی الدحیل درباره
این سوال که دوست دارد قرعه تیمش در دور
بعد چه تیمی باشد ،گفت :دوست دارم با یکی
از نمایندههای ایران ،اس��تقالل یا پرسپولیس
مصاف کنیم .دوست ندارم قرعه ما السد باشد
و یکی از نمایندههای قطر حذف شود .منتظر
قرعه هستیم و با هر تیمی که مصاف کنیم به
دنبال صعود و پیروزی خواهیم بود.
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بردی با طعم تیام و مدل آلمانی

احتماالت داربی آسیایی

با حذف نمایندگان عربستان ،امارات و ازبکستان
در مرحله یکچهارم نهایی  2قطبی ایران و قطر به
وجود آمده است و تیمهای پرسپولیس و استقالل از
ایران و الدحیل و السد از قطر  ۴تیم برتر منطقه غرب
آسیا را در این فصل تشکیل میدهند .این نخستین
بار در تاریخ لیگ قهرمانان اس��ت که اس��تقالل و
پرس��پولیس به طور همزمان موف��ق به حضور در
این مرحله شدهاند و اکنون منتظر قرعهکشی این
مرحله هستند .در قرعهکشی این مرحله  ۳حالت
میتواند اتفاق بیفتد که یکی از این  ۳حالت ،تقابل
 2نماینده ایران و  2نماینده قطر با هم اس��ت .هر
چند در این ش��رایط یکی از  2تی��م ایرانی حذف
خواهد شد ولی برای نخس��تین بار در تاریخ لیگ
قهرمانان ،فوتبال ایران  ۲دوره پیاپی دارای نماینده
در مرحله نیمهنهایی لی��گ قهرمانان خواهد بود و
تکلیف نماینده ایران در مرحله نیمهنهایی در داربی
پایتخت مشخص میش��ود .با این وضعیت ،فصلی
که با داربی س��وپرجام آغاز میشود به فاصله کمی
با داربی آس��یایی همراه خواهد بود و میتواند یکی
از جذابترین فصول فوتبال ایران لقب گیرد .امکان
نتیجه تساوی در داربیهای لیگ بعضا از جذابیت
این دیدار کاس��ته اس��ت ولی هم داربی سوپرجام
و هم داربی آس��یایی قطعا باید برنده داشته باشد.
داربی به خودی خود حس��استرین بازی باشگاهی
ایران اس��ت .حال برگزاری این بازی در معتبرترین
رقابت باشگاهی قاره کهن در شرایطی که تیم پیروز
ب��ه جمع  ۴تیم برتر آس��یا راه پی��دا کند میتواند
حس��استرین ج��دال تاریخ  2تیم را ش��کل دهد.
البته اگر قرعه رای به جنگ س��رخابیها در مرحله
یکچهارم نهایی ندهد ،پرس��پولیس و اس��تقالل
برحسب قرعه باید به مصاف یکی از  2تیم الدحیل
و السد بروند .هم استقالل و هم پرسپولیس در تنها
حضور خود در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
به س�لامت از این مرحله عبور کردند و در صورت
تکرار این موفقیت در اتفاقی بینظیر یک نیمهنهایی
تمام ایرانی برگزار خواهد شد و این بار داربی پایتخت
چهره فینالیست آسیا را مشخص خواهد کرد.

نش��ریههای انگلیس��ی جزئیات��ی جدی��د از
درگذشت مدافع پیشین استقالل منتشر کردند.
پس از اینکه فدراس��یون فوتبال ترینیداد و توباگو
روز سهشنبه به طور رس��می اعالم کرد جیلوید
س��اموئل ،مدافع پیش��ین تیمملی این کشور در
س��انحه رانندگی جان خود را در  ۳۷س��الگی از
دس��ت داده است ،پلیس چشایر انگلیس با انتشار
بیانیهای خبر داد روز سهشنبه حوالی ساعت ۷:۵۵
تصادف ش��دیدی بین خودروی رنجروور جیلوید
ساموئل و یک دستگاه ون در یکی از خیابانهای
روس��تای هایلی واقع در ش��هر چش��ایر صورت
گرفت که در این س��انحه رانندگی مدافع پیشین
تیم زیر  ۲۱س��ال انگلی��س در دم جان خود را از
دس��ت داد .همچنین راننده  ۵۴س��اله ون نیز در
این س��انحه رانندگی دچار جراحات جدی شده و
به بیمارستان انتقال یافته است .بر اساس گزارش

با این اوصاف به احتمال  ۵۰درصد در این فصل
از لیگ قهرمانان  2تیم پرس��پولیس و استقالل در
مرحل��ه یکچهارم نهایی یا نیمهنهایی به دیدار هم
میروند .به هر حال باید تا  ۲خرداد صبر کرد و دید
بر اساس قرعهکشی چه سرنوشتی برای تیمهای این
مرحله رقم خواهد خورد .این امکان به وجود آمده که
در فصل  ۹۷-۹۸استقالل و پرسپولیس  5بار مقابل
هم صفآرایی کنند؛ سوپرجام 2 ،داربی در آسیا و 2
بار در لیگ هجدهم .در این میان شاید  3داربی در
فاصله کمی از هم باش��د .این موضوع به قرعهکشی
لی��گ ارتباط دارد و اینکه بازی رفت  2تیم در لیگ
هجدهم چه روزی میافتد .حال بررسی کنیم اگر 2
تیم در آس��یا به هم برسند در چه زمانی به مصاف
هم خواهند رفت.

■■مالقات در یکچهارم نهایی

دیداره��ای دور رف��ت مرحله یکچه��ارم نهایی
روزه��ای  5و  6ش��هریور برگزار خواهد ش��د و دیدار
برگش��ت در روزهای  27و  28ش��هریور خواهد بود.
به این ترتیب اگر ایرانیها در یکچهارم نهایی به هم
بخورند ،ابتدا  2تیم در  ۲۹تیرماه در دیدار سوپرجام
نخستینداربی( داربی  )۸۷را برگزار میکنند و سپس
کمت��ر از  ۴۰روز دیگر داربی  ۸۸انجام خواهد ش��د.
فاصله بازی رفت و برگشت  2تیم در آسیا هم  3هفته
اس��ت .اگر برنامه لیگ هجدهم طوری باشد که بازی
رفت  2تیم در آن بازه  ۲۱روزه باشد 2 ،تیم در  ۲۱روز
 3بار باهم بازی خواهند کرد که یک اتفاق بیس��ابقه
خواه��د بود .یک حالت جذاب دیگ��ر هم وجود دارد؛
 2تیم در یکچهارم به هم بخورند و بازی لیگش��ان

جزئیات مرگ دردناک بازیکن پیشین استقالل اعالم شد

اسیر در آتش

رس��انههای انگلیسی ،مدافع
پیش��ین تیمهای استونویال
و بولت��ون پ��س از رس��اندن
فرزندان��ش ب��ه مدرس��ه در
راه بازگش��ت ب��ه خانه دچار
این س��انحه رانندگی ش��د و
بر اثر آتشس��وزی خودرویش جانش را از دس��ت
داد .نیروهای پلیس ،آتشنشانی و آمبوالنسهای
هوای��ی بالفاصله پ��س از گزارش تص��ادف عازم
صحنه ش��دند اما شدت آتشسوزی به قدری بود
که نیروه��ای امدادی فرصتی برای نش��ان دادن
واکنش بموقع پیدا نکردند .یکی از شاهدان عینی
که نزدیک به صحنه بود ،س��عی کرد پس از بروز

این س��انحه مدافع پیش��ین
استقالل تهران را با شکستن
شیشه از داخل خودرو بیرون
بکشد اما ش��دت شعلههای
آتش ای��ن اج��ازه را به وی
نداد .این شاهد عینی گفت:
«س��اموئل را داخل خودرو دیدم ،سعی کردم او را
بیرون بکشم اما شعلههای آتش خیلی زیاد بود و
دیگر دیر شده بود» .جیلوید ساموئل و همسرش،
 3فرزند ب��ه نامهای جاورن  ۱۰س��اله ،لیکیل ۸
س��اله و آمارا  ۵س��اله داش��تند .پس از این اتفاق
برخی هواداران فوتبال در صحنه حاضر ش��دند و
با قرار دادن دس��ته گل در محل حادثه با خانواده

هم قبل از مهرماه باشد .در این صورت  2تیم در کمتر
از  2ماه  4بار با هم بازی خواهند کرد .رفت و برگشت
آسیا ،سوپرجام و بازی رفت لیگ.
■■مالقات در نیمهنهایی

استقاللوپرسپولیساگردریکچهارمنهاییباقرعه
قطری روبهرو شوند و صعود کنند قطعا در نیمهنهایی
حریف هم خواهند بود .بازی رفت نیمهنهایی روزهای 9
و  10مهر است و بازی برگشت  ۳۰مهر و اول آبان خواهد
بود .بازهم یک فاصل��ه  ۲۱روزه بین مالقات احتمالی
س��رخابیها در آس��یا .بازهم اگر برنامه لیگ هجدهم
طوری باش��د که بازی رفت  2تیم در این بازه  ۲۱روزه
باشد  2تیم در  ۲۱روز  3بار با هم بازی خواهند کرد .در
واقع فشردهترین حالتی که برای داربی به وجود میآید
این اس��ت که  2تیم در  ۲۱روز  3بار با هم بازی کنند.
مدافع پیشین استونویال و بولتون ابراز همدردی
کردند .همچنین پیش از بازی سهشنبهشب  2تیم
استونویال و میدلزبورو در مرحله نیمهنهایی پلیآف
صعود به لیگ برتر ،بازیکنان  2تیم و تماش��اگران
حاضر در ورزش��گاه ویالپارک به جیلوید ساموئل
ادای احترام کردند .این بازی با تس��اوی بدون گل
پایان یافت تا استونویال در مجموع  2دیدار رفت
و برگشت با نتیجه یک بر صفر راهی فینال پلیآف
ی برای
و حریف فوالم شود .ساموئل که سابقه باز 
تیمهای زیر  ۱۸سال ،زیر  ۲۰سال و زیر  ۲۱سال
انگلی��س را دارد ،بی��ش از  ۲۰۰بازی لیگ برتری
با پیراهن تیمهای استونویال و بولتون انجام داده
بود .او بین س��الهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۴به مدت 3
فصل برای اس��تقالل تهران بازی کرد و سپس در
آخرین فص��ل بازیگریاش یک فصل برای پیکان
به میدان رفت.

کیوسک
مارکا

پادشاه لیون

مهاج��م آبیپوش��ان ب��ا هتتری��ک مقابل
ذوبآهن در لیگ قهرمانان آس��یا آمار گلهای
زدهاش ب��رای اس��تقالل را به عدد  ۱۲رس��اند.
قبل از اضافه ش��دن تیام به تیم استقالل از او به
عنوان ماشین گلزنی یاد میشد اما کمتر کسی
فک��رش را میکرد این یک لقب واقعی و برازنده
این مهاجم سنگالی باشد .تیام در حالی فصل را
برای اس��تقالل به پایان رس��اند که در  ۱۳بازی
ب��ا پیراهن این تی��م در  ۳تورنمنت مختلف ۱۲
بار موفق به گلزنی ش��د .مام��ه تیام که از میانه
نیمفص��ل دوم به عنوان بازیک��ن آزاد به جمع
آبیپوش��ان اضافه ش��د ،نخس��تینبار در هفته
بیستوسوم مقابل سپیدرود به میدان رفت .این
بازیکن در نخستین بازیاش برای استقالل تنها
 ۸دقیق��ه فرصت بازی پیدا ک��رد و در آن بازی
موفق به گلزنی نش��د .وی نخس��تینگلش را با

موندودپورتیوو

توافق با کلمنت لنگلت

اسپورت

مسی روراست و رک
ِ

آمار عجیب و فوقالعاده تیام

 ۱۲گل در  ۱۳بازی
پیراه��ن اس��تقالل در هفته
بیس��توچهارم و برابر فوالد
به ثمر رس��اند .تیام دومین
گلش را ه��م در همان بازی
زد ت��ا خیلی زود اعتمادها را
به خود جل��ب کند .مهاجم
 ۲۵س��اله آبیپوش��ان  ۴بازی کامل و یک بازی
 ۸دقیق��های در لیگ برتر ب��رای این تیم انجام
داد و در ای��ن مقدار ب��ازی  ۴بار موفق به گلزنی
شد .تیام کمتر از یک نیمه در فینال جام حذفی
ب��ازی کرد و در همان دقای��ق حضورش در این
بازی گلی بس��یار ارزش��مند زد تا آبیپوش��ان

با هم��ان گل قهرم��ان جام
حذف��ی ش��وند .تی��ام در
لی��گ قهرمان��ان آس��یا هم
عملکردی فوقالع��اده دارد.
وی نخستینبازی آسیاییاش
را برابر الری��ان انجام داد که
در آن بازی موفق به گلزنی نش��د اما در  2بازی
رفت و برگشت مقابل العین  ۳بار گلزنی کرد تا
با احتس��اب یک گل به اله�لال جمع گلهای
زده آس��یاییاش در مرحله گروهی مسابقات را
به عدد  ۴برس��اند .امید اول گلزنی استقالل در
دیدار رف��ت این تیم مقاب��ل ذوبآهن به دلیل

آ.اس

من عاشق اتلتی هستم!

آس��یبدیدگی غایب بود اما در دیدار برگش��ت
دس��ت ب��ه کار بزرگی زد و  ۳بار دروازه رش��ید
مظاهری را باز کرد تا جمع گلهای آس��یایی او
به عدد  ۷برس��د .تیام در مجموع  ۱۳بازی در ۳
جام با پیراهن استقالل  ۱۲بار گلزنی کرده است.
 ۱۳بازی که در بین آنها یک دیدار یک دقیقهای
برابر الهالل ،یک بازی  ۸دقیقهای برابر سپیدرود
و یک ب��ازی  ۴۰دقیقهای برابر خونهبهخونه هم
دیده میش��ود .اگر  2بازی مقابل س��پیدرود (۸
دقیقه) و الهالل (یک دقیقه) را از آمار بازیهای
تیام خ��ارج کنیم ،تعداد گله��ای زده او عمال
از تع��داد بازیهایش بیش��تر میش��ود .تیام در
مجم��وع این  ۱۳ب��ازی  ۷۶۲دقیقه بازی کرده
ک��ه در آن  ۱۲بار گلزنی کرده اس��ت تا معدل
جال��ب توجه هر  ۶۳دقیقه یک گل را از خود به
جا گذاشته باشد.

ت�ورج عاط�ف :اس��تقالل ه��م ب��ه هم��راه
پرس��پولیس به مرحله بعدی لیگ قهرمانان
آس��یا رفت تا هم��ه قصه غرب آس��یا مابین
ایرانیها و قطریها گفته ش��ود .در بازی رفت
ذوبآه��ن و اس��تقالل به پس��ران آبی لقب
ش��جاعان دادیم اما باید بگوییم حکایت بازی
برگشت آنها درایت سرمربی آلمانی آنها شفر
و ذکاوت تیام مهاجم سنگالی بود .استقالل
در بازی برگشت  2مهره کارآمد خط میانیاش
یعنی شجاعیان و ابراهیمی را نداشت اما تیام
به تیم برگشت و ورق را برگرداند هرچند که
در دقیقه  ۹۵میتوانست همه چیز به گونهای
دیگر شکل بگیرد.
اس��تقاللیها در محوطه  18قدمش��ان در
نیمه اول بینظمی داشتند اما بیهیچ اغراقی
آنها حتی یک فرصت هم در نیمه دوم در این
محوطه به ذوبآهنیها ندادند .مدافعان کناری
استقالل در کنار وینگرها روز خوبی را گذراندند
و باقری و چش��می گالدیاتورهای استقالل در
میانه زمین بودند تا تیام و اسماعیلی و جپاروف
نیش خ��ود را به هم��راه وریا غف��وری بر تن
ذوبآهنیها فرو کنند.
ذوبآه��ن در ای��ن بازی ش��جاعانه بازی
ک��رد اما بیدقتی ی��اران این تیم در نیمه اول
و تاکتیک یکنواخت بازی مستقیم قلعهنوعی
در نیمه دوم و استرس و اضطرابی که به نسبت
بازیکنان استقالل بر ذوبآهنیها بیشتر فشار
میآورد ،اجازه نداد آنها موفق باش��ند هر چند
که بای��د اذعان داش��ت تغیی��ر در قلب دفاع
ذوبآهن و اش��تباهات بیشمار مردانی چون
اکبر ایمانی و مرتضی تبریزی و بازی خش��ن
فخرالدین��ی و کیروش اس��تنلی ب��ه این تیم
ضربات جبرانناپذیری وارد کرد ،البته نباید از
ضعف داوری در این بازی هم گذشت.
این بازی کیفیت بس��یار خوبی داشت و به
نوعی حسنختام باش��کوهی برای رقابتهای
باش��گاهی کش��ورمان در فص��ل ج��اری بود.
استقاللیها حاال با شفر به انتظار آغاز جدیدی
خواهند نشست و امیدوارند با حفظ ستارگانی
چون تیام و افزودن چند ستاره دیگر به روزهای
بهتری در آینده برسند و ذوبآهنیها هم با نقل
مکان سرمربیشان به رقیب و همشهریشان
جام��ه تاکتیکی جدیدی در فصل آینده بر تن
خواهند کرد.
دیدگاه
عدالت برقرار شد

همه چیز بر اساس تیام

محمد تقوی :اس��تقالل در ديدارى تماشايى
برده ش��د و صعود كرد تا در مجموع  2بازى
عدالت فوتبال برقرار ش��ود .ش��فر نشان داد
بيش��تر از آنكه مربى كمالگرايى باش��د مربى
عملگرايى اس��ت كه بخوبى شرايط فوتبال را
درک مىكند .استقالل برخالف بازى گذشته
همان طورى بازى مىك��رد كه ذوبآهن در
آن مهارت دارد؛ بازى تخريبى و درگيرانه كه
در چني��ن تاكتيكى مطمئنا ذوبآهن تجربه
بهترى داشت اما شرايط  2تيم با حضور تيام
كامال متفاوت بود.
ش��فر بخوبی مىدانس��ت تيام از كمترين
موقعيت مىتواند بيشترين اس��تفاده را ببرد
و دروازه ذوبآه��ن را باز كند .پس تيام تنها
بايد منتظر اش��تباه فردى مدافعان ذوبآهن
مىماند تا با تيزهوش��ى خود دروازه اين تيم
را باز كند .پنالتى كامال حرفهاى تيام نش��ان
از كيفي��ت ب��االى اين بازيكن ب��ود اما بدون
ترديد گل دوم و سوم ذوبآهن از اشتباه خط
دفاعى ذوبآهن در يکسوم دفاعى اين تيم و
حركات انفرادى تيام به دست آمد .وجود تيام
موجب شد شفر كامال اس��تراتژى و تاكتيک
تيمى خ��ود را تغيير ده��د و همين موضوع
ذوبآه��ن را ت��ا حدود زي��ادى غافلگير كرد.
استقالل پس از گل س��وم براحتى دروازهاش
باز ش��د تا بازى با هيجان زيادى دنبال شود.
در اين ش��رايط بازيكنان استقالل بايد تمركز
بیشتری میداش��تند و نبايد اجازه مىدادند
ذوبآهن به گل برسد.
بدون ترديد از همان ابتدا قاسم حدادىفر
در تركي��ب ذوبآهن نقش موثرى داش��ت و
بازيكنان اس��تقالل بايد مراق��ب او مىبودند.
استقالل اس��تراتژى متفاوتى داشت و به نظر
مىرسد تنها در اين بازى از آن استفاده كرده
است .ش��فر پس از  2شكس��ت ،راه پيروزى
مقابل ذوبآه��ن را پيدا ك��رده بود و همين
موضوع نشان از انعطافپذيرى شفر است .اين
بازى يک بار ديگر ثابت كرد مربيان باكيفيت
خارج��ى اگر زم��ان كافى در اختيار داش��ته
باشند ،با احترام به تمام مربيان ايرانى ،براحتى
مىتوانند تاكتيک اين مربيان را خنثى کرده و
راه پيروزى بر آنان را پيدا كنند.

