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استقالل و شفر آماده چالش  ۶۰روزه هستند؟

رئیس دپارتمان داوری فوتبال:

علیرضا حیدری آماده حضور
در انتخابات فدراسیون کشتی

در رویای نیم فصل دوم رویایی

هیچ باشگاهی حق بیانیه دادن
ندارد

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال
گفت :هیچ باشگاهی حق بیانیه دادن علیه
تصمیمات داوران ندارد.
توگو با
«داود رفعتی» روز سه شنبه در گف 
خبرنگار ورزشی ایرنا اظهار کرد :اشتباه داوری
در فوتبال وجود دارد و این نه تنها در ایران
بلکه در همه لیگ های معتبر دنیا هست و
نمی توان آن را کتمان کرد.
او افزود :قبول دارم در هفته هفدهم
مسابقات لیگ برتر چند اشتباه صورت گرفت
که شاید در نتیجه بازی ها تاثیرگذار بود اما به
دلیل این که رئیس دپارتمان داوری فدراسیون
فوتبال هستم نمی توانم به آنها اشاره کنم.
رفعتی درباره اعتراض پرسپولیس به پنالتی
فوالد خوزستان گفت :بهترین فردی که نزدیک
صحنه بود و می توانست نظر نهایی را صادر
کند کمک داور پشت دروازه بود که به داور
اعالم کرد در محوطه جریمه پرسپولیس خطا
صورت گرفته است .رئیس دپارتمان داوری
فدراسیون فوتبال با رد ادعای برخی بازیکنان
پرسپولیس در خصوص این که کمک داور پشت
دروازه ابتدا اعالم کرده است پنالتی نبود اظهار
کرد :این ادعا نمی تواند واقعیت داشته باشد.
چطور بازیکنان پرسپولیس صدای کمک داور را
شنیده اند؟ داوران از طریق بی سیم با یکدیگر
صحبت می کنند و این ادعا درست نیست .او
افزود :منتظر گزارش داوری بازی تراکتورسازی
و نساجی مازندران و آنالیز کمیته داوران درباره
این مسابقه هستیم و بعد از آن میتوانیم
پیرامون تیم داوری این مسابقه اظهارنظر کنیم.
او در پایان درباره بیانیه باشگاه استقالل و
تراکتور سازی پیش از برگزاری دیدار این دو تیم
در هفته هجدهم لیگ برتر گفت :هیچ باشگاهی
حق دادن بیانیه ندارد و این کار درست نیست.
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قبل از بازی تعیین کننده آبی ها مقابل تراکتور،
استقالل اولین بازی نیم فصل دوم را با پیروزی قاطع
پشت سر گذاشت.تیم شفر با بازگشت مصدومان و
اضافه شدن خریدهای زمستانی ،نیم فصل جذابی را
برای هواداران آبی نوید می دهد.
به گزارش ورزش سه ،دربازی پیکان شفر تصمیم
گرفت همانند نیم فصل اول با چیدمان  ٤١٤١استقالل
را به زمین بفرستد ولی در ترکیب اولیه بازیکنان
تغییرات جالبی را ایجاد کرده بود که در زیر بررسی
خواهیم کرد:
خط دفاع
انتخاب شفر برای دفاع مرکزی زوج سهرابیان،
دانشگر بود که نمره قبولی در بازی با پیکان میگیرند
به جز یک صحنه که سهرابیان در تقابل با مومنی جا
ماند تقریبا برنده تمامی نبردها و دوئل های قسمت
عقب زمین استقالل ،مدافعان جوان این تیم بودند .
البته مهمترین ویژگی بازی هر دو مدافع جوان
استقالل قدرت بازی سازی در عقب زمین است که
باعث شده بود استقالل خیلی منظم تر بازی کند و
حتی دانشگر پاس گل اول را هم به نام خود ثبت کند.
البته با توجه به محرومیت دانشگر مقابل تراکتور
احتماال منتظری دوباره به دفاع مرکزی برخواهد
گشت.
در پست مدافع کناری منتظری و نورافکن برای بازی
با پیکان انتخاب شده بودند که در بخش هجومی گره
زیادی از تیم باز نکردند ولی احتماال دلیل انتخاب این
دو ،که در عقب زمین موثرتر هستند ،آزمایش این
خط دفاعی برای چند بازی سنگین مقابل تراکتور،
ذوبآهن و بازیهای آسیایی استقالل است .در آسیا
احتماال شفر از مدافعان کناری خود کمتر توقع نفوذ
دارد و روی قدرت تخریبی آنها حساب خواهد کرد.
خط میانی
در بازی با پیکان خط هافبک استقالل با حضور
فرشید اسماعیلی ،شجاعیان ،وریا ،فرشید باقری و
چشمی به عنوان هافبک دفاعی بازی را شروع کرد.
ولی روزبه چشمی برای بازی در سیستمی مبتنی بر
تک هافبک دفاعی ( )pivotانتخاب خوبی به نظر
نمی رسد .با اینکه در کارهای دفاعی روزبه نمره خوبی
میگیرد ولی در بازیسازی و سرعت انتقال تفاوت
کیفیت او با بازیکنی مثل علی کریمی مشهود است.
احتماال به همین دلیل داریوش شجاعیان در

بازی با پیکان پیشدرآمد ماراتن سخت پیش روی استقالل در نیم فصل دوم بود .آنالیز عملکرد تیمی استقالل نشان می دهد شفر برای لیگ
و آسیا برنامه ویژه ای تدارک دیده است .

آنالیزعملکرد
تیمیاستقالل
نشان می دهد
شفر برای لیگ
و آسیا برنامه
ویژه ای تدارک
دیده است
دقایقی از بازی در پست هافبک دفاعی بازی کرد که
اتفاقا نمایش خوبی ارائه کرد.
از سوی دیگر در سمت چپ و راست ،استقالل با
حضور وریا و اسماعیلی بسیار خالق و خطرناک تر از
قبل به نظر می رسد و با اضافه شدن شجاعیان خط
میانی استقالل در نیم فصل دوم تبدیل به یکی از
جذاب ترین هافبک های این سال های آبیها شده
است.
خط هجومی
مرتضی تبریزی تک مهاجم استقالل موفق شد گل
اول را برای استقالل به ثمر برساند ولی نکته منفی
بازی تبریزی درگیری ها و نبردهای هوایی با مدافعان
حریف است که اکثرا مغلوب می شود و این اشکال در
چیدمان مبتنی بر تک مهاجم بیشتر به چشم می آید.
مهاجم هدف در این روش بازی باید قابلیت توپ نگه
داشتن در باالی زمین داشته باشد و از قدرت باالی
سرزنی در مقابل مدافعان وسط حریف برخوردار

باشد.
با توجه به رقابت تنگاتنگ مهاجمان در تیم
استقالل در نیم فصل دوم احتماال تبریزی در پست
وینگر بیشتر به کار شفر خواهد آمد.
بازیکنانجایگزین
منشا
گادوین منشا که ظاهرا بازیکن مورد عالقه شفر
است در بازی مقابل پیکان از دقیقه  ۷۰در خط میانی
به کار گرفته شد که عملکرد خوبی داشت و یک پاس
گل نیز به نام خود ثبت کرد .به نظر می رسد شفر
روی منشا حساب ویژه ای برای بازی های مهم پیش
روی استقالل باز کرده است و جنس بازی خونسرد
منشا در میانه میدان حلقه گم شده شفر در استقالل
باشد.
ایسما
خرید پر سر و صدای آبی ها در این بازی رونمایی
شد و در اولین دقیقه حضورش موفق شد یک گل

تک نفره نیز به ثمر برساند و زنگ خطر را برای بقیه
مهاجمان استقالل به صدا در بیاورد و هیچ بعید
نیست شفر در بازی مقابل تراکتور تصمیم بگیرد از
ایسما به عنوان مهاجم ثابت استفاده کند.
شفر برای بازی مقابل تراکتور ،فرشید باقری و
دانشگر را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد
داشت و برای مقابله با خط هافبک قدرتمند تراکتور
احتماال شجاعیان وظایف دفاعی بیشتری به عهده
بگیرد و با کمک چشمی در مقابله با فانتزی بازهای
تراکتور توازن میانه میدان را برای آبی ها حفظ
کنند.
البته کیفیت بد زمین در ورزشگاه شهر قدس بر
روی کیفیت فنی بازی تاثیر گذاشته بود ولی استقالل
در این بازی توانست نشانه هایی از پیشرفت را به
نمایش بگذارد هواداران را امیدوار کند که شفر کامال
آماده ،به سوی  ۶۰روز سخت پیش روی استقالل
میرود.

چهره شاخص و پرافتخار کشتی ایران قصد
دارد در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی
شرکت کند و حتی برنامه خود را برای ارائه به
اعضای مجمع آماده کرده است.
به گزارش ایسنا ،علیرضا حیدری دارنده
مدال برنز المپیک ،یک طال ۳ ،نقره و یک برنز
بزرگساالن جهان  ۳،طالی بازیهای آسیایی۴ ،
طال و یک برنز آسیا و برنز جوانان جهان و رئیس
فدراسیون بینالمللی کشتی پهلوانی که نایب
رئیسی فدراسیون کشتی در زمان رسول خادم را
نیز در کارنامه مدیریتی خود دارد ،قصد دارد در
انتخابات ریاست فدراسیون کشتی شرکت کند.
حیدری در این باره اظهار کرد :برنامههایم را
برای ارائه به اعضای مجمع فدراسیون کشتی
نوشتهام اما با هیچکس در این باره رایزنی
نکردهام .برنامههایم را ببینند اگر خواستند به
من رأی بدهند ،اگر نه رأی ندهند .برنامه افراد
گویای همه چیز است و اعضای مجمع نیز بر
اساس کارنامه افراد و برنامههایشان باید به
بهترین فرد رأی بدهند بنابراین من اهل مذاکره
و مسافرت برای رایزنی و مذاکره نیستم.
وی گفت :برای حضور قطعی در انتخابات با
توجه به انتصابات اخیر در فدراسیون کشتی در
سمتهای مختلف باید بیشتر تأمل کنم تا در
نهایت تصمیم قطعی را بگیرم.

