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شوخي عجيب با پسر بابازاده

منصوريان فصل بعد با قدرت برميگردد

نگاه روز

مربي آينده استقالل از ليگ
يك ميآيد؟

فكري نزديكترين گزينه
به نيمكت استقالل

محمود فكري جلوتر از همه مدعيان با نفت
مسجدسليمان در ليگ يك ميدرخشد .تيم او
با  26امتياز بيشــترين شــانس را براي صعود
بــه ليگ برتر دارد و اگر بــه همين منوال ادامه
دهد ،شايد هفتهها زودتر صعود خود را به ليگ
برتر قطعي كند و با خوزستانيها جشن بگيرد.
فكري اصالتا جويباري اســت و از خطه شمال
گام به سرزمين جنوب گذاشته كه از اين منظر
موفقيتش با نفت مسجد سليمان ميتواند جالب
باشــد .البته اين مربي عميقا خود را استقاللي
ميداند و براي بازگشــت به استقالل برنامههاي
بســياري دارد .فكري كه خود سالها بهعنوان
مربي در اســتقالل فعاليت كرده و دستيار امير
قلعهنويي و پرويز مظلومي بوده به شدت دوست
دارد روزي ســكان هدايت استقالل را در دست
بگيرد كه اين اتفاق ممكن اســت زودتر از حد
تصوراتش رخ دهد چرا كه نفت مسجدسليمان
با مربيگري او در آستانه كسب موفقيتي بزرگ
اســت و ترديدي نيست كه اگر اين تيم به ليگ
برتــر راه يابد در آيندهاي نه چندان دور محمود
فكري بدل به گزينهاي جدي براي نشستن روي
نيمكت استقالل خواهد شد .او براي ربودن اين
جايگاه اكنــون در ليگ يك با مربياني همچون
پاشازاده و نكونام در رقابت است و خوب ميداند
اگر باالتر از تيمهاي اين مربيان قرار گيرد ،اقبال
بيشــتري براي بازگشت به اســتقالل در قامت
سرمربي خواهد داشت .فكري را در حال حاضر
بايد نزديكترين گزينــه براي تصاحب نيمكت
استقالل دانست؛ مردي كه ميتواند در سالهاي
آتــي گزينــه بســيار مطمئني بــراي نيمكت
استقالل باشــد .البته اكنون آبيها با مربيگري
وينفرید شفر پيش ميروند
و به دليل نتايج ضعيفي
كه منصوريان با استقالل
خلق كرد ،انتظار چنداني
از اين مربي نيست و
هميــن بردهــاي
حداقلــي در ايــن
برهه كفايت ميكند
اما به مــرور زمان
انتظارها از شفر هم
باالتر خواهد رفت
و اگر ايــن مربي
نتواند استقالل را
به جايگاه مناســبي
برســاند ،نام مربياني
همچــون محمــود
فكري براي گرفتن
نيمكت اســتقالل
بيــش از هميشــه
مطرح خواهد شد.

بهتاش فريبا :درموت سرمربي بود
پرسپوليس را ميبردیم
وقتي
گفتن مردم
دح
رها ك يا كن
ير ن بايد
م 
فتيم

آمادگي باالي سرمربي استقالل

حمیدرضا عرب

شماره یک در فهرست خروج ،باور كنيم؟

Hamidreza Arab

كمي از شــهرآورد دور شديم اما دوست
داريم از آن بازي شــروع كنيم .اگر يادتان
باشد شــما گفته بوديد اگر مصدومان برسند
اســتقالل ميتواند پرســپوليس را ببرد اما
اينطور نشد.
بله ،اســتقالل ميتوانست پرســپوليس را
ببرد امــا در نهايت باخــت .در فوتبال همه نتيجه
را ميبينند و حاال شــما هرچه قــدر بيايي درباره
موقعيتهايي كه جابر داشت حرف بزني يا مالكيت
توپ اســتقالل را به رخ بكشي ديگر فايدهاي ندارد.
در فوتبال همه نتيجه را ميبينند و اين يك واقعيت
اســت .چيزي كه براي خودمان هم وجود داشت و
در زمان مربيگــري منصوريان ديديم كه نتايج چه
قدر در سرنوشت او تاثيرگذاشت.
چرا برخالف پيشبيني شــما استقالل
نتوانست پرسپوليس را ببرد.
مــن دوباره حرفم را تكرار ميكنم كه گفته
بودم استقالل ميتواند پرســپوليس را ببرد .حتي
گفتــه بودم فوالد را هم ميبرد اما اســتقالل فقط
سپيدرود را برد .آن پيشبيني يك اما داشت و اماي
آن اين بود كه بازيكنان با تفكرات مربيان قبل وارد
بازيهاي ليگ شوند.
يعني منصوريان ميماند.
روزي كــه منصوريــان رفت مــن گفتم تا
نيم فصل درمــوت را حفظ كنند چــون بازيكنان
با تفكرات او آشــنايي داشتند و درموت هم همان
راهي را ميرفت كه منصوريان بنا گذاشــته بود .در
واقع نبايــد به يكباره تفكرات در اســتقالل عوض
ميشد اما مديران باشگاه استقالل تصميم گرفتند
كه كل تفكرات فني را عوض كنند و با شفر قرارداد
بســتند .نظر من اين بود كه درمــوت تا نيم فصل
بماند كه اگر ميماند با توجــه به اينكه مصدومان
هم رســيده بودند و ديگر با كمبود بازيكن مواجه
نبوديم ،ميتوانستيم پرسپوليس را ببريم.
جاي افتخاري بوديــد راي به بركناري
منصوريان ميداديد؟
آقــای افتخــاري تــا آخرين روز پشــت
منصوريان بــود اما وقتي مردم شــعار ميدهند و
حيا كن رها كــن ميگويند ديگر ما خودمان نبايد

سوژه روز

اگر كمي
صبر
ميكرديم
منصوريان،
استقالل اين
فصل را هم
جمع ميكرد
منتهي
قسمت نبود
و سرنوشت
اين طوري
رقم خورد.

ميمانديم .اســتقالل كه متعلق به ما نيســت .وقتي
مــردم نميخواهند مــا هم بايد تمكيــن كنيم .اين
طوري خيلــي بهتر بود .تصميم خوبــي گرفتيم كه
رفتيم.
منصوريان در اين ايــام هيچ حرفي نزده.
حتي در مراســم سالگرد پورحیدری هم حاضر
نشده است.
من ســالها اســت علي را ميشناسم و با او
رفيقم .طي ايــن مدت هم با هــم در تماس بوديم.
آخريــن بــار  2روز پيش با من تمــاس گرفت و روز
مربــي را تبريك گفت .فكرمي كنم هر كســي جاي
منصوريان باشد سعي ميكند مدتي با خودش خلوت
كند و كمي استراحت كند تا از اين حال و هوا خارج
شــود .علي هم دارد اين كار را ميكند .دليلي ندارد
كه او حرفي بزند.
فكر ميكنيــد منصوريان دوباره بتواند در
فوتبال ايران صاحب تيم شود؟
قطعــا اين اتفاق ميافتد .علي فصل بعد حتما
تيم ميگيرد و من شــخصا اعتقــاد دارم كه چون او

زحمت ميكشــد و تالش زيادي براي كارش ميكند
و وقت و زمان بســياري ميگذارد ميتواند دوباره به
شرايط گذشته برگردد .به نظر من منصوريان در نفت
دو فصل خوب را داشــت .در استقالل هم يك فصل
موفق بــود و اگر آن مصدوميتها پيش نميآمد و ما
با كمبود بازيكن مواجه نميشديم قطعا در اين فصل
هم نتيجه ميگرفتيم.
يعني اعتقاد داريد تداوم منصوريان در همين
فصل هم ميتوانست منجر به موفقيت شود.
اگر كمي صبر ميكرديم منصوريان ،استقالل
اين فصل را هم جمع ميكرد منتهي قســمت نبود و
سرنوشت اين طوري رقم خورد.
از استقاللي كه شما بنا كرديد و حاال به دست
وينفرید شفرافتاده  7بازيكن به تيم ملي دعوت
شــدهاند .اين دعوت هم خوب است هم ممكن
است استقالل را براي كسب آمادگي و هماهنگي
بيشتر در آينده با مشكالتي مواجه كند.
اوال كه خيلي خوشحالم استقالل  7ملي پوش
دارد .اميدوارم بچهها در تيم ملي تداوم داشته باشند

وينفريد شفر ســرمربي استقالل
كــه از زمان حضــورش در ايران موضع
حمايتي نســبت به تيم ملي كشــور ما
برداشته و بارها اعالم كرده موفقيت تيم
ايران براي همه باشــگاهها مفيد خواهد
بود ،ديروز به ورزشگاه آزادي رفت .شفر
بــا حضور در تمرين صبــح تيم ملي در
جايگاه ویژه ورزشــگاه حاضر و نظاره گر
تمرين شاگردان كيروش شد .اين مربي
در كنــار مهدي تارتار ســرمربي پارس
جنوبي حضور يافت و حركات شاگردان

فوتبال پایه

فریدي :ميخواهيم
در تيم نونهاالن
افتخارآفرين شويم

منصور  380ميليون از استقالل طلبكار بود

فريده شجاعي :بازيكنان جديد
پورحيدري را نميشناسند

نخســتين ســالگرد مرحــوم
پورحيــدري روز جمعــه در غياب اكثر
استقالليها و بزرگان فوتبال برگزار شد
كه مورد انتقاد شديد اصحاب رسانه قرار
گرفت .فريده شــجاعي همســر مرحوم
پورحيــدري در خصوص اين مراســم
ميگويد« :جا دارد از طريق شما از تمام
كساني كه در مراسم ســالگرد شركت
كردهانــد ،تشــكر كنم .مراســم خوبي
برگزار شــد و خيليهــا از اقصي نقاط
كشور لطف كردند و به بهشتزهرا(س)
آمدند».
شجاعي در خصوص غيبت سيدرضا
افتخاري در اين مراسم ميگويد« :ما به
اين مسائل عادت كردهايم! البته شنيدم
آقاي افتخاري درگير مســائل باشــگاه
استقالل بودند .اين مســائل سليقهاي
اســت و كاري هــم نميشــود كــرد.
خيليهــا هم ميگويند چــرا بازيكنان
نيامدند؟ بازيكنان جديد پورحيدري را
نميشناســند و روي او شناخت ندارند.
هر شــخصي كه به بهشتزهرا(س) آمد
لطف كرده و ما از او ممنون هستيم ولي

اما حقيقتا مشخص نيست كه كيروش چه تصميمي
درباره ملي پوشــان استقالل دارد .اگر همه آنها عازم
اتريش شوند ممكن است قدري ايجاد هماهنگي براي
شفر سخت شــود .البته در تيم ملي هم تمرينهاي
سفت و ســختي انجام ميشود كه در نهايت به سود
بازيكنان اســتقالل خواهد بود .اميــدوارم هر اتفاقي
ميافتد به نفع اســتقالليها باشد و شاهد حضور هر
چه بيشتر مليپوشان باشيم.
دربــاره آينــده كاري شــفر ميتوانيد
پيشبيني مشخصي داشته باشيد؟
ابتداي حرفهايم گفتم كه تفكر به طور كلي
در استقالل عوض شده است .اين تغييرات تا رسيدن
به نتيجه مستلزم صرف زمان است .به اعتقاد من شفر
بايد حاال حاالها با اين تيم كاركند تا به يك نقطه نظر
مشترك با بازيكنان برسد .او هنوز ابتداي كار است و
تازه در مســيري قرار گرفته که من شخصا نميتوانم
پيشبيني خاصي از آن داشــته باشــم اما با توجه به
كارنامــهاي كه اين مربي دارد موفقيت در اســتقالل
دور از دسترس نيست.

آنها كه منصور را ميشناختند ميدانند
كــه او چقدر بــراي اســتقالل زحمت
كشيده است».
همســر پورحيــدري در خصوص
اظهارنظر علي فرزند منصور پورحيدري
پيرامون اينكه مطالبات پدرش پرداخت
نشــده ،ميگويد« :اگــر ميبينيد علي
صحبت ميكنــد به اين خاطر اســت
كه از او سوال ميپرســند .ما هم هيچ
وقت اعتراض نكرديــم تا خداي ناكرده
مسووالن باشــگاه ناراحت نشــوند اما
واقعيت اين اســت كه منصور يك عمر
است كه از استقالل طلب دارد اما چون
خودش زنده بود مــا هيچ وقت چيزي
نميگفتيم».
شجاعي در پاسخ به اين سوال كه
ســرانجام وي چقدر از اين باشگاه طلب
دارد ،ميگويد« :واقعيت اين اســت كه
دو قرارداد آخر به او پرداخت نشــد .در
مجموع  430ميليون تومان از باشــگاه
طلبكار بود كه  50ميليون اين پول را به
ما پرداخت كردند و بقيه آن حدود 380
ميليون تومان مانده است».

با شروع تمرينات استقالل به نظر
آبيها با دو مشكل روبهرو هستند؛ اول
غيبــت  7بازيكن به خاطر شــركت در
تمرينات تيم ملــي و نكته دوم كمبود
مربي در كادرفني شفر.
در حال حاضر به جز وينفرید شفر،
تنها بيژن طاهري در كادرفني استقالل
حضور دارد و با اين شــرايط استقالل
بايد با تنهــا دو مربي كار خود را ادامه
دهد.

بهعنوان منبــع بزرگ كار فرهنگي تهي
از اعتبارند ،ميگويد« :البته شــنيدهايم
دولت در بودجه ســال آينــده رقمي را
براي اين دو باشگاه در نظر خواهد گرفت
كه اگر اين تصميم محقق شود ،حداقل
از بسياري از دغدغههاي اين دو باشگاه
كاســته خواهد شــد ».زماني همچنين
دربــاره خصوصيســازي ســرخابيها
ميگويد« :با توجه به تعداد هواداراني كه
اين دو باشگاه در سطح كشور دارند ،به
هيچ وجه امكان خصوصيسازي قطعي
اين دو باشــگاه وجود نــدارد .تنها راه
اين است كه مثال استقالل زيرمجموعه
ايرانخودرو قرار گيرد و پرسپوليس نيز
زيرمجموعه سايپا و اين دو قطب بزرگ
خودروسازي در كشــور هزينههاي اين
دو باشــگاه را بپردازند و اينگونه امكان
واگذاري اين دو باشگاه وجود دارد».

نكتــه عجيــب ماجرا اين اســت
كه شــفر اصــرار زيــادي دارد در 15
روز تعطيلــي ليگ برتر شــرايط بدني
بازيكنانــش را بهتــر از قبل كند و اين
در حالي است كه آبيها بعد از جدايي
ميك مــك درموت مربي بدنســاز هم
ندارند.
البته شــفر فعال با برنامه تمريني
يــك مربــي آلمانــي كارش را دنبال
ميكنــد تا بــه زودي بتواند يك مربي

كيروش را به تماشــا نشست .نكته قابل
توجــه اينكه شــفر بعد از چنــد دقيقه
حضور در جايگاه شيشهای از جاي خود
برخاست و ميخواست به كنار زمين برود
كه مســوول حراســت با اين درخواست
سرمربي اســتقالل مخالفت كرد تا شفر
مجبور شــود برگردد و از همان جايگاه
به تماشــاي ادامه تمرين بپردازد .هفت
بازيكن استقالل هم اكنون در تمرينات
تيم ملي هســتند و استقالليها بايد در
غياب آنها به كار خود ادامه دهند.

خارجــي به كادرفني اســتقالل اضافه
كند.
با توجه به اينكه درموت از استقالل
رفته اســت در حال حاضر استقالليها
مربي بدنســاز ندارنــد و همه كارهاي
مربوط به تيم توســط خود شفر انجام
ميشود اما به طور حتم شرايط اينطور
نميماند و بــه زودي مربي يا مربياني
به كادرفني استقالل اضافه ميشوند تا
بتوانند به سرمربي آلماني كمك كنند.

حسيني با ملي پوشان نميرود
تيم ملــي براي برپايــي اردوي آماده
ســازي و برگــزاري دو ديدار دوســتانه با
تيمهاي پانامــا در تاريخ  ۱۸آبان و ونزوئال
در  ۲۲آبان به احتمال زياد دوشــنبه صبح
راهي اتريش ميشود .ديدار اول تيم ملي در
اتريش برگزار ميشــود و سپس براي بازي
دوم راهي كشور هلند ميشوند .در اين سفر
سيدحســين حسيني كه نخستين بار است
به تيم ملي دعوت ميشــود ملي پوشــان
را همراهي نميكند .ايــن بازيكن به دليل
نداشتن رواديد نميتواند دوشنبه همبازيان

سرنوشت رحمتی؛ معمای فصل هفدهم

بدبينترين هوادار استقالل هم نميتوانست سرنوشت اين فصل رحمتي
را پيشبيني كند .كاپيتان استقالل مجبور است براي اينكه سوژه خبرنگاران
و رسانهها نشود با شالي اكثر صورت خود را بپوشاند تا فرداي بازي مجبور
نشــود رســانهها را ورق بزند و صورت خود را بهعنوان سوژه يك آنها
در صفحــه ببيند .لبخند زدن او در بازي با پارس جنوبي او را از
تركيب اســتقالل دور كرد و باعث اخراج موقت او شد اما
كاپيتان استقالل حاضر نيست با اين بهانه كنار برود.
مهدي رحمتي برگشت و حاال در كنار ساير
نيمكت نشينهاي اســتقالل فقط نظارهگر
بــازي اســت .مــرد آلماني هم حســين
حســيني را به او ترجيح ميدهد اما اين
پايان ماجراي آقاي كاپيتان نيست و بعد از
كنار گذاشــتن درموت از كادرفني استقالل،
دوباره پاي او وسط ميآيد .پستهاي جنجالي
مربــي ايرلندي نشــان ميدهد كــه اختالفاتي با
رحمتي داشــته اســت .وقتي حرفهاي درموت را
كنار حرفهاي مربيان قبلي استقالل ميگذاري تازه
متوجه ميشــوی كه همه آنها از يك جنس اســت.
كاپيتان اســتقالل اين روزها حال خوشي ندارد .مرد
اول ميــدان اســتقالل جايگاهش را از دســت داده و
اينطور كه از شواهد پيدا است يكي از گزينههايي است
كه نيم فصل با او خداحافظي ميكنند .البته رحمتي
در مصاحبهاي اعالم كرده اســت كه يك سال ديگر
با اســتقالل قرارداد دارد و از اين تيم نميرود اما اگر
شرايطي مشابه مجتبي جباري براي او در تيم فراهم
شــود از دســت او كاري بر نميآيد .نكته اينجا است
كه از همين حــاال تيمهاي جديدي را براي او رديف
كردهانــد اما گزينههاي احتمالي هم حضور رحمتي را
در تيمشــان رد كردند .يكي از اين گزينهها سايپا بود
كه علي دايي اعالم كرد قصد جذب رحمتي را ندارد.
ايــن روزها صحبتهاي زيادي در زمينه فهرســت
خروجي اســتقالليها ميشــود و عجيب آن است كه نام
كاپيتان اول اين تيم هم ال به الي اســامي ديده ميشود،
اتفاقــي كه به زعم فوتباليها امــري بعيد و دور از تصور
است اما با حضور شفر نميتوان چندان اين مساله را بعيد
دانســت .بايد ديد سرنوشــت مهدي رحمتي در پايان نيم
فصل چه خواهد شــد و آيا باشــگاه استقالل نام كاپيتان
خود را در فهرست خروجيها اعالم ميكند؟

نوازي 100 :هزار تومان هم به اميدها ندادند

استقالل در انتظار مربي جديد

زماني :استقالل زيرمجموعه ايران خودرو شود
دولت وعده داده كه به اســتقالل و
پرسپوليس كمك ميكند تا بدهي خود
را پرداخت كنند تا از بازيهاي آسيايي
حذف نشوند .حســن زماني عضو هيات
مديره اســتقالل در خصوص اين كمك
اينطــور ميگويد« :اينكــه دولت براي
كمك به اين دو باشــگاه دست به جيب
شــود را به فال نيــك ميگيريم ».عضو
هيات مديره باشــگاه استقالل ميگويد:
«وقتــي  ۳۰ميليون نفر بــا برد تيمي
همچون استقالل خوشحال ميشوند و با
باخت آن ناراحت؛ به نظر ميرسد كه هر
ميزان براي اين دو تيم پرطرفدار هزينه
شود ،باز هم جا دارد».
زماني با بيان اينكه در حال حاضر
در بودجه ســاليانه ارقــام كالني براي
كار فرهنگــي كنار گذاشــته ميشــود
ولي دو باشگاه اســتقالل و پرسپوليس

اشكان نامداري مربي دروازهبانهاي استقالل به دليلي نامعلوم تصميم
به تنبيه ارشــيا بابازاده دروازهبان سوم آبيپوشان گرفت .نامداري در رفتاري
عجيب با اســتوكهايش روي كمر بابازاده رفت كه مهدي رحمتي هم به او
كمك كرد.
ارشيا پسر حميد بابازاده است كه در كادر فني قبلي حضور داشت .اين
كار مربي استقالل سوژه خبرنگاران و عكاسان ورزشي شد.

ســرمربي آلماني اســتقالل در جريان تمرين اين تيم پا به توپ شــد.
وينفرید شــفر سرمربي آلماني اســتقالل در بازگشت از تعطيالت با انرژي و
نشاط بااليي حاضر شد .اين ســرمربي آلماني كه به دليل سن باال انتقادات
زيادي را در شــروع كار خود تحمل كرده بود ،در جريان نخســتين تمرين
استقالل بعد از ديدار با نفت تهران پا به توپ شد .شفر آلماني پيش از شروع
تمرين در كنار ساير بازيكنان حاضر شد تا به انجام بازي سپك تاكرا و تنيس
فوتبال بپردازد .اين آمادگي شــفر در جريان تمرين با توجه به شرايط سني
و جســماني او باعث تعجب خبرنگاران ،عكاسان و حتي خود بازيكنان شده
بود و بســياري از حاضران در تمرين از آمادگي جســماني اين سرمربي 67
ساله تعجب كرده بودند.

يك فصل و  7هفتهاي كه منصوريان بهعنوان سرمربي با استقالل همكاري ميكرد ،بهتاش فريبا يكي از نزديكترين افراد در حوزه فني و غيرفني به او بود .فريبا در اين
ايام كوشيد تمام تجربياتش را دراختيار منصوريان بگذارد تا شايد آنچه استقالل به دست ميآورد در ليگ و جام حذفي بهترشود اما نتيجه كمكهاي او به منصوريان
نيز باعث نشد تا اين مربي در ميانههاي راه از استقالل جدا نشود .بهتاش فريبا حرفهاي بسياري در دل دارد اما او همچنان بسياري از مكنوناتش را فرو ميخورد و
رسانهاي نميكند .فريبا ميكوشد در اين ايام كه از استقالل جدا شده همواره همان عنصر حمايت كننده باشد تا شايد استقالل به روزهاي خوش گذشته بازگردد...

شفر در تمرين تيم ملي

نويد فريدي ،مربي تيم نونهاالن
باشگاه اســتقالل درباره شرايط اين
تيم در ردههاي پايه حرفهايي زده
است .فريدي ميگويد« :ما هم اكنون
در رده زير پانزده سال سوم هستيم
و با تيــم مقاومت هر دو از بيســت
بازى ٤٢امتياز داريم .باالتر از ما تيم
كيا و ايرانمهر هستند .من و همكارانم
خيلى تالش كرديــم .اميدوارم اين
زحمــات نتيجه مثبــت دهد و مقام
خوبــى را كســب كنيــم و برگى از
افتخارات به دفتر پر افتخار باشــگاه
بزرگ استقالل اضافه كنيم» فریدي
كه مربيگري نوجوانان استقالل البرز
را هم برعهــده دارد ،درباره وضعيت
آن تيــم هم توضيحاتي ميدهد« :ما
دو قــدم مانده به قهرمانى برســيم
و ايــن دســت خودمان اســت .دو
مسابقه آينده را بايد با برد پشت سر
بگذاريم».
فریدي درباره سوابق خودش هم
به نكاتي اشاره كرده است« :فوتبالم
را با تيــم نوجوانان باشــگاه پيام با
ســرمربيگرى آقاى بهمن رنجبران و
مربيگرى احمد ذبيحى شروع كردم.
در سال  ١٣٧٠با آن تیم یک قهرمانی
و یک نایب قهرمانی به دست آوردیم.
در آن زمان رده نونهاالن نبود و من
 ٢سال نوجوانان بازى كردم كه سال
دوم به سايپا رفتم».
فریــدي حرفهايــش را بــا
تشــكر از پيشكســوتها كه او را در
راه مربيگــري يــاري كردهاند ،تمام
كــرد« :بهمن رنجبران ،اســتاد امير
حاجرضايــى ،امير قلعهنويى كه هيچ
وقت محبتــش را فراموش نمىكنم،
آقاى صــادق ورمزيار ریيس آكادمى
باشــگاه اســتقالل و محمدرضــا
نظرىپــور و البتــه آرش برهانــي
بزرگاني هستند كه در راه مربيگري
مشورتهاي خوبي به من ميدهند و
از آنها ممنونم».

اردوگاه آبی
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خــود را همراهي كند اما فدراســيون براي
اخذ ويزاي حســيني اقدامات الزم را انجام
داده و اگر ويزاي او صادر شــود اين بازيكن
ديرتــر به جمع مليپوشــان ملحق خواهد
شد .حضور حسين حسيني بهعنوان يكي از
دروازهبانان تيم ملي در اردوي مليپوشان با
انتقادات زيادي مواجه شد اما كيروش اين
بار ايــن بازيكن جوان را به اردوي تيم ملي
فراخوانده است و اين ميتواند فرصت خوبي
براي حسيني باشد تا خودش را به كيروش
ثابت كند.

شــهرآورد اميدها روز گذشته با نتيجه
مســاوي 2بــر 2تمام شــد .محمــد نوازي
ســرمربي تيم اميد استقالل در خصوص اين
بازي اينطور گفت« :به هرحال حاشــيههاي
شــهرآورد بزرگســاالن به ردههاي اميد هم
ميرسد ،حق ما در اين بازي مساوي نبود اما
برخي اشتباهات بچهگانه داشتيم كه موجب

جباروف تمرين استقالل را به هم ريخت
هافبك آبيها به همراه دو فرزند خود
در محل تمرين حاضر شــد .تمرين ديروز
استقالل در زمين شماره  2آزادي مجددا
از سر گرفته شــد .سرور جباروف هافبك
ازبــك آبيهــا در جريان ايــن تمرين به
همراه دو فرزند خود شــركت كرد كه اين
موضوع پيش از شــروع تمرين با استقبال
بازيكنان و كادرفني همراه شــد .وينفريد
شفر ســرمربي اســتقالل براي دقايقي با
فرزندان جبــاروف به شــوخي پرداخت
تا تمريــن آبيها تحت تاثيــر حضور دو
فرزند اين بازيكن آغاز شــود .خانواده اين
هافبك ازبك از هفته گذشــته با سفر به
تهــران به ديدار او آمدهانــد .البته به نظر

ت ســعيد چه ميشــود؟
تكليف بي 
مهاجم ناراضي و شاكي استقالل همين
چند وقت پيش قهر كرد و ســر تمرين
نرفت اما شــفر با او صحبت كرد و اين
بازيكن را به تمرين برگرداند .بيت سعيد
از شرايطش در استقالل ناراضي است و
متقابال استقالليها هم از اين مهاجم كه
حتــي يك گل تا به حــال نزده ناراضي
هستند و همه اين بهانهها باعث ميشود
كه بيت سعيد براي نيم فصل به فكر تيم

جديدي باشــد .البته وقتي خبرنگاران
اين ســوال را از شــفر ميپرســند كه
چرا به بيت ســعيد بــازي نميدهد ،در
پاســخ ميگويد خود اين بازيكن گفته
كه اعتماد به نفســش را از دســت داده
است .مهاجمي كه با سوداي محبوبيت
به اســتقالل آمد ،اين روزها به نيمكت
چســبيده و فعال بايد با چهرهاي مغموم
نظارهگر بازي هم تيميهايش باشد.
بيــت ســعيد را ميتــوان يكي از

ميرســد آنقدر كه منصوريان به جباروف
عالقه داشت و به اين بازيكن بازي ميداد،
شــفر به بازياش چندان اعتقادي ندارد.
هافبك ازبكســتاني اســتقالل اما در هر
بازي كه براي اســتقالل بــه ميدان رفته
اســت عملكرد خوبي داشته و موثر بوده.
اســتقالل و سپاهان در ابتداي فصل براي
جــذب اين بازيكن ازبك رقابت داشــتند
كــه در نهايت اســتقالل توانســت او را
جذب كند .اســتقالل چهار بازي ديگر تا
نيــم فصل دارد و از اين به بعد مشــخص
ميشود كه ســرمربي آلماني استقالل به
كدام بازيكن براي حضور در تركيب اصلي
اعتقاد دارد.

درموت نميتواند به تيم ملي برگردد؟

بيت سعيد ناكامترين خريد
ناكامترين خريدهاي اســتقالل دانست
كه به يــك مهاجم بيكار در اســتقالل
تبديل شده است .استقالليها اين روزها
حسرت از دســت دادن كاوه رضايي را
ميخورند .مهاجمي كه شــم گلزنياش
هــر بازي بــه داد اســتقالل بحرانزده
ميرسيد.
اما به نظر میرسد که بیت سعید و
سجاد شهباززاده نتوانستند جای خالی
او را پر کنند.

شــد بازي با نتيجه تســاوي به اتمام برسد.
مــن نميتوانم يقه بازيكــن را بگيرم و بابت
اشتباهش او را تنبيه كنم ،به هر حال همين
اشتباهات است كه موجب ميشود در فوتبال
گلها رد و بدل شوند .امروز آن چيزي كه از
بازيكنانم ميخواســتم در زمين اجرا نشد اما
من از شاگردانم راضي هســتم چرا كه تمام
تالش خود را به كار گرفتند ».ســرمربي تيم
اميد استقالل در مورد غيبت مسووالن باشگاه
براي بازيهاي اين تيم گفت« :وقتي اهميت
ندهند اوضاع همين است ،من چقدر ميتوانم
به آنها بگويم كه حداقل براي تماشــاي اين
ديدار به ورزشــگاه بيايند؟ ورمزيار هميشــه
حضــور دارد آن هم به خاطر اينكه مســوول
مجموعه است اما رأس هرم هيچگاه نميآيد».
نوازي كه معلوم است از بيتوجهي مسووالن
استقالل دل پري دارد در پايان ميگويد« :ما
 ۳بازي را بردهايم و امروز هم مساوي كرديم،
آيا كســي  ۱۰۰هزار تومان هــم به بازيكنان
پاداش داده است؟ اين همه هزينه ميلياردي
ميشــود ،چه ايرادي دارد كمي هم براي اين
آيندههاي فوتبال خرج شود».

حضور مک درموت در تمرين باعث شد اين
شائبه بهوجود بيايد كه پس از صالح مصطفوي ،او
نيز به كادر فني تيم ملي اضافه خواهد شد ظاهرا
میك به دليل مشكل مالياتي دوران حضورش در
تيم ملي ايران نميتواند از كشــور خارج شــود.

خبرگزاری تسنیم نوشته که اين مربي تاكنون با
ويزاي توريســتي وارد ايران ميشد و در مقطعي
كه بهعنوان مربي اســتقالل فعاليــت ميكرد،
ظاهرا تنها يك بار از كشــور خارج شــده .او به
خاطر اين مشــكل ،نتوانسته از ايران خارج شود
و ترجيــح داده كه در تمرينــات تيم ملي ايران
حضور يابــد .اينكه چقدر حضــور او در تمرين
تيم ملي به حل شــدن مشــكلش كمك خواهد
كرد ،با گذشــت زمان مشخص ميشود! درموت
در گذشته هم بدنساز تيم ملي بود اما براي يك
مقطع از جمع مليپوشــان جدا شد و اينطور كه
گفته ميشد با سفارش كيروش به جمع آبيها
اضافه شــد اما اين مربي با آمدن شفر موقعيت
خود را در استقالل از دست داد تا جايي كه شفر
اعــام كرد به حضور او در اســتقالل نياز ندارد.
درموت با ناراحتي جمع استقالليها را ترك كرد
و حاال در تمرينات تيم ملي ديده ميشود .اینکه
ویزای مک درموت توریستی بوده ،کمی عجیب
اســت چرا که تمام مربیــان و بازیکنان خارجی
برای کار در ایران باید ویزای کار بگیرند.

