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فریبا :کیروش پشتیبان میسازد

سهم شش استقاللی در تیم ملی فقط  75دقیقه

حذف دوباره در کمین وریا

خبرو مصاحبه

عبداللهی دوباره روی
نیمکت استقالل

اســتقالل دوشــنبه هفته آینده باید بازی
برگشت مقابل السد در مرحله یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آســیا را در قطــر برگزار کند .با
توجه به اینکه طبق قانون کنفدراســیون فوتبال
آســیا ۱۱ ،نفر از اعضای کادرفنــی و بازیکنان
میتوانند روی نیمکت بنشینند ،وینفرد شفر از
مسووالن استقالل خواسته که ساشا پسرش هم
روی نیمکت بنشیند .همچنین قرار است نصرا...
عبداللهی مدیر فنی و مشاور مدیرعامل استقالل
هم روی نیمکت بنشیند.

فتحی و خطیر در راه قطر

تیم استقالل خودش را برای بازی برگشت
مقابل الســد قطر در مرحله یــک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آســیا آماده میکند .استقالل در
حالی راهی دوحه میشــود که از اعضای هیات
مدیره استقالل کسی نخواهد بود اما امیرحسین
فتحی سرپرســت و علی خطیر معاون ورزشــی
باشــگاه ،آبیپوشــان را در این ســفر همراهی
خواهند کرد .دیدار استقالل برابر السد دوشنبه
هفته آینده برگزار میشود.

ایمان عالمی:
شرایط برای استقالل
سخت و بغرنج است

بدون شــک کار برای استقالل در بازی با
الســد سخت اســت .ایمان عالمی بازیکن سابق
استقالل در خصوص این بازی اینطور میگوید:
«بدون تعــارف بایــد بگویم که شــرایط برای
استقالل سخت اســت .این تیم راه دشواری در
پیــش دارد و با توجه به شکســت  3بر یک در
دیدار رفت ،شــرایط برای استقالل بسیار بغرنج
شده است .الســد یک تیم کام ًال حرفهای است.
هافبکهــای بزرگی دارد و این تیم از مهرههای
قابل قبولی برخوردار است و با توجه به پیروزی
کــه در تهران به دســت آوردهانــد ،مطمئناً به
راحتــی نمیخواهنــد صعود بــه دور بعد را از
دست بدهند .البته همیشه استقالل چه در ادوار
گذشته و چه در حال حاضر در خانه حریف بهتر
بازی کرده و پیروزیهای بزرگی هم به دســت
آورده و امیدوارم این بــار هم چنین اتفاقی رخ
دهد و اســتقالل بتواند در قطر با شکست السد
به دور بعد صعود کند ».پیشکســوت اســتقالل
در خصوص غیبت شــش ملیپوش آبیپوشــان
به دلیــل حضور در اردوی تیــم ملی میگوید:
«مطمئناً این مســاله به استقالل ضربه میزند.
ایــن روزها زمــان خوبی بود تا بــا حضور همه
بازیکنان ،شــفر بتواند به خواستههای تاکتیکی
خود برسد اما غیبت این تعداد بازیکن که همگی
جزو مهرههای اصلی تیم هســتند باعث میشود
که در روند کارهای تاکتیکی و آمادهسازی خلل
به وجود بیاید».
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لیست تیم ملی را که میدیدی استقاللیها پر رنگتر از همه تیمها در آن به چشم میخوردند .حضور شش بازیکن از ترکیب آبیها بسیار قابل توجه بود اما از این شش بازیکن
تنها به دو نفر بازی رسید که مجموع دقایق آنها هم به  90دقیقه نرسید .ظاهر برخی بازیکنان استقالل در آستانه حذف از اردوهای آتی قرار دارند .حتی درباره وریا غفوری و پژمان
منتظری نیز تردیدهایی وجود داشت .اکنون فقط چشمی و حسینی هستند که ظاهرا از حاشیه امنیت بیشتری برای رفتن به جام ملتها برخوردارند .هرچند که هنوز  4ماه باقی
مانده و استقاللیها در اردوهای آتی میتوانند با نمایشهای بهتر اقبال خود را برای بازی در ترکیب اصلی تیم ملی باالتر ببرند .در حال حاضر که فقط در پست دفاع میانی و دفاع
راست شانسهایی برای ورود به ترکیب اصلی وجود دارد و در دیگر پستها باید منتظر اتفاقاتی همچون مصدومیت بازیکنان اصلی بود تا استقاللیها بتوانند به ترکیب اصلی برسند.

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

ســهم استقالل در تیم ملی بیش از همه
تیمها بود و با اســتناد به آخرین فهرستی که
برای بازی با ازبکستان منتشر شد این نفرات:
سیدحسین حســینی ،روزبه چشمی ،پژمان
منتظــری ،وریا غفوری ،آرمین ســهرابیان و
علی کریمی به تاشکند رفتند.
از میــان این شــش بازیکن تنهــا وریا
غفوری در ترکیب اصلی تیم ملی قرار داشت.
بازیکنی که جــام جهانی را به دلیل بازی در
پست گوش راست در باشگاهش از دست داد.
کیروش که هیچ اعتقادی به بازی گرفتن از
وریا در پست گوش راست ندارد  -احتماال به
دلیل تعدد بازیکن  -وریا را دوباره در پســت
دفاع راســت مورد آزمایش قــرار داد اما این
بازیکن ابتدای نیمه دوم از بازی خارج شد.
دلیــل این تعویــض احتمــاال میتواند
نارضایتــی کیروش از عملکــرد این بازیکن
باشد و بعید نیســت که تورنمنت دیگری را
از دســت بدهد و این بار در آســتانه شروع
جام ملتهای آســیا نیز از فهرست تیم ملی
بــاز بمانــد .از اردوگاه ملی نیــز زمزمههایی
درباره نارضایتی کیروش از شــکل بازی وریا
به گوش میرســد که البته سرمربی تیم ملی
پــس از بازی با ازبکســتان هرگز در این باره
حرفی به زبان نیاورده است.
با این حــال احتمال مــیرود که وریا
همچون جــام جهانــی این بار در پروســه
انتخاب بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام
ملتهای آسیا از ســفر به امارات باز بماند و
کــیروش روی همان رامین رضاییان و حتی
صادق محرمی بیشتر تکیه کند.
دیگر بازیکنی که در بازی با ازبکســتان
فرصت بازی یافت ،پژمان منتظری بود .مدافع
باتجربهای که ســابقهای طوالنی در تیم ملی
دارد و در ســالهای اخیــر دایم در اردوهای
ملــی بوده و کــیروش همواره کوشــیده از
استعداد این بازیکن بهرهبرداری کند.
منتظری اما مقابل ازبکها شانسی برای
ورود به ترکیب اصلی نداشــت و از دقیقه 62
به جای مجید حسینی به میدان رفت .پژمان
چیــزی در حدود  30دقیقــه مقابل ازبکها
بازی کــرد و نمایش او به گونــهای نبود که
مســتحق انتقاد باشــد اما منتظری مستحق
تمجید هم نبود به این دلیل که اساسا بازی با
ازبکها فشار آنچنانی را روی خط دفاع ایران
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وارد نساخت.
در ماههای اخیر اما به طور واضح کیروش
در مواجهه بــا منتظری تغییر رویه داده و او را
از دایره ملیپوشــان همواره ثابــت در ترکیب
اصلی به دایره بازیکنان نیمکتنشین وارد کرده
است .در واقع منتظری ســیر نزولی را پیموده
که طبیعی هم هست .کیروش دیگر نمیتواند
روی پژمان بهعنوان عنصری برای آینده حساب
کند و باید آرام آرام او را کنار بگذارد.
پیش از بازی با ازبکستان پیشبینی میشد
آرمین ســهرابیان مورد آزمون قــرار بگیرد اما
کیروش اعتقادی به بازی گرفتن از این بازیکن
نداشت .نیمکت نشینی سهرابیان در این بازی
ممکن است ناشی از انگیزههای کیروش برای
آزمایش دوباره منتظری باشد.
شاید پژمان برای آخرین بار در لباس تیم
ملی به بازی گرفته شده و از اردوهای آتی نوبت
به همین ســهرابیان برســد و شاید هم اهداف
دیگــری در ذهن کیروش باشــد .آنچه درباره
سرمربی تیم ملی کامال مشهود است اینکه او به
بازیکنان جوان و آیندهدار توجه بیشــتری دارد

کما اینکــه دیدیم در همین بازی از عابدزاده و
قلیزادهای بهــره گرفت که پیشتر کمتر برای
تیم ملی به میدان میرفتند.
ســرمربی تیم ملــی در حقیقــت پروژه
آراســتن لباسی نو بر تن تیم ملی را آغاز کرده
و روی مسیری گام خواهد برداشت که منتهی
بــه حضور جوانترهــا در ترکیب اصلی خواهد
شد و قطعا بازیکنان اســتقالل هم باید از این
فضا نهایت بهــره را ببرند بخصوص جوانهایی
همچون سهرابیان.
روزبه چشمی دیگر نیمکت نشین تیم ملی
بود .بازیکنی که کیروش عالقه بســیاری به او
دارد و در تالش است تا دوباره از این بازیکن در
ترکیب اصلی بهره بگیرد.
بازی دادن به چشمی اما منوط به سالمت
جســمانی اســت و به طور قطع این بازیکن به
نقطهای نرســیده بود که ســرمربی تیم ملی از
او در ترکیــب اصلی بهره بگیرد .چشــمی اما
میتواند یکی از پر شــانسهای استقالل برای
رفتن به جام ملتهای آسیا باشد البته به شرط
آنکه دوباره با مصدومیت مواجه نشود.

روزبه در ســالهای اخیر پیدرپی مصدوم
بوده اما او از اســتعداد بسیاری برخوردار است
و قابلیت بازی در پســت دفاع میانی و هافبک
دفاعی را دارد.
اگر چشمی را پرشــانسترین برای ماندن
در اردوی تیم ملی بدانیم احتماال سیدحســین
حسینی هم در این قاب قرار خواهد گرفت.
دروازهبانــی که به رغم غیبــت دوباره در
ترکیب اصلی تیم ملی ،در میان بازیکنانی قرار
دارد که کــیروش تواناییهای فنیاش را مهر
تایید زده اســت .حســینی اما با این وضعیت
بعید است که رنگ بازی برای تیم ملی در جام
ملتها را ببیند.
او اگــر در دایره اعزامیها باشــد قطعا با
وجــود بیرانوند و همین عابدزاده که  90دقیقه
مقابل ازبکها بازی کرد ،شــانس کمتری برای
بازی در ترکیب اصلی دارد.
البته اســتقالل یک ملیپــوش دیگر هم
داشــت .بازیکنی به نام علــی کریمی که بعید
اســت در جــام ملتهای آســیا دیده شــود.
مصدومیت مهمترین دلیل غیبت او خواهد بود.

وینفرد شــفر سرمربی تیم استقالل در
جریــان تمرین تیمش ،دقایقــی با الحاجی
گرو مهاجــم نیجریهای اســتقالل صحبت
کرد .ســرمربی آلمانی آبیپوشان از مهاجم
تیمش خواســت که تالش بیشتری کرده تا
خودش را با ســایر بازیکنان هماهنگ کند.
او همچنین بــه گرو گفته برای اینکه پایش
به گلزنی باز شــود ،باید بهتــر عمل کرده
و در زمین همه تالشــش را بــه کار بگیرد.
این صحبتها در حالی انجام شــد که گرو
هنوز نتوانســته برای اســتقالل گل بزند و

نقل قول

نیکبخت واحدی:

استقالل ،استقالل باشد
السد را میبرد

شانس رحمتی بیشتر از حسینی
مهدی رحمتی یا سیدحســین
حسینی؟ این سوال را بعد از شکست
خانگی اســتقالل مقابل السد پی در
پی پرسیدهاند.
از آن روز تــا بــه امــروز دایم
صحبت از بازگشت حسینی به قفس
توری اســتقالل بوده .دلیلش هم آن
شکســت تلخی اســت که استقالل
مقابل السد تجربه کرد و رحمتی هم
یکی از مقصرانش بود.
بعد از آن باخت همه از بازگشت
حســینی میگوینــد .حتی حســن
روشــن ،یکی از پیشکسوتان باشگاه
اســتقالل نیز پا را فراتر گذاشته و در
حالیکه  4روز تا بازی برگشــت در
قطر باقی مانده ،اعالم کرده« :شــک
نکنید حســینی بازی برگشت مقابل
السد بازی میکند ».این جمله آنقدر
قاطعانه گفته شده که تصور میکنی
انگار قرار اســت روشــن استقالل را
ارنج کند اما در ذهن شــفر چیزهای
دیگری میگذرد .شــفر بعد از بازی
ایران مقابل ازبکســتان به این نتیجه

رسیده که در بازی برگشت باز هم از
رحمتی استفاده کند.
سرمربی اســتقالل پیش از این
بــازی تصــور میکرد حســینی در
بازی با ازبکهــا در ترکیب تیم ملی
آزمایش میشود و با بدنی آمادهتر به
تمرینهای استقالل باز میگردد.
ایــن بــازی میتوانســت برای
حسینی پلی به سوی ترکیب استقالل
باشد اما حسینی در چارچوب دروازه
تیم ملی قرار نگرفــت تا تردیدهای
شفر برای بازگرداندن این دروازهبان
به ترکیب اصلی استقالل دوباره اوج
بگیرد .حســینی اگر شانســی برای
بازگشــت به ترکیب استقالل داشته
باشــد بایــد در بازی با نســاجی که
جمعه هفته آینده در قائمشهر انجام
میشود دنبال آن باشد.
بــه احتمــال زیــاد حســینی
میتوانــد در آن بازی به بازگشــت
امیدوار باشد .البته اگر رحمتی دوباره
مقابل السدیها نمایش نامطمئنی از
خود برجا بگذارد.

هر ساله اشتباهات استقالل تکرار
میشــود ،عدهای آن را به سوءمدیریت
ربط میدهند و تعدادی هم کجسلیقگی
مربی میدانند که درست تصمیم نگرفته
اما در اصــل ماجرا هیچ تفاوتی نمیکند
چــون دود همه این کج ســلیقگیها و
یا ســوء مدیریتها به چشــم استقالل
میرود.
بعد از اینکه با کلی هیاهو نتوانستند
تیــام را برگردانند و جباروف را راضی به

در آستانه دیدار دوباره استقالل
و الســد ،صفحه رســمی فدراسیون
فوتبال آســیا بــا انتشــار فیلم تکل
زیبای روزبه چشــمی برابر السد قطر
که مانــع از گلزنی الســد در دقیقه
یک بازی شد ،نوشته است« :آیا این
بهترین تکل این فصل لیگ قهرمانان
بوده است؟»
در شرایطی که اشتباه مدافعان
استقالل باعث شــده بود دروازه این
تیــم در لحظات ابتدایی مســابقه به
شدت تهدید شــود ،چشمی قبل از
آنکــه ضربه نهایی به ســمت دروازه
آبیهــا زده شــود ،با یــک تکل به
موقع توپ را از جلوی پای مهاجمان
حریف دور کرد تا اســتقالل یک گل
زودهنگام دریافت نکند.
چشمی در غیاب باقری احتماال
در دیدار برگشــت نیــز از ابتدا برای

اســتقالل با همین بضاعتش باید
تا نیم فصل ادامه دهد و هنر شــفر این
است که از داشتههایش به نحو احسنت
اســتفاده کند .طارق به تازگی به جمع
اســتقاللیها اضافه شد و شاید در بازی
با الســد هم بتواند کاری انجام دهد که
به نفع اســتقالل باشد .استقالل در قطر
و در بازی با الســد شاید مجبور شود که
انتحاری بازی کند ،چون چیزی برای از
دست دادن ندارد.

فتحی در تمرین استقالل
امیرحســین فتحی سرپرست باشگاه
اســتقالل بعــد از پرداخــت  10درصد از
قرارداد بازیکنان و شارژ آنها پیش از دیدار
با السد ،دســت پر در تمرین آبیها حاضر
شــد .فتحی در جمع بازیکنــان اعالم کرد
با توجه به اهمیت دیدار با الســد برای این
باشــگاه ،در صورتی که آبیپوشــان موفق
به حذف السد شــوند ،پاداش چشمگیری
به آنهــا پرداخت خواهد شــد .او در جمع
بازیکنان با پیشنهاد مشاوران خود در جمع
آبیها اعالم کرد ،در صورتی که استقاللیها

تکل چشمی و تمجید کنفدراسیون آسیا
آبیهــا به میــدان خواهــد رفت و
ســرمربی اســتقالل امید زیادی به
درخشــش بازیکن ملیپــوش خود
برابــر الســد قطر دارد تــا در جنگ
میانــه میــدان این بار برنده باشــد.
چشــمی البته در اردوی تیم ملی به
تمرین انفرادی پرداخت و اینطور که
از شــواهد پیدا اســت این بازیکن از
مصدومیت رنج میبرد و همین نکته
شــرایط حضور او در بازی با السد را
در هالهای از ابهام قرار داده است اما
آنچه مسلم اســت اینکه استقالل در
بازی با السد نباید گل بخورد و با زدن
سه گل پیروز میدانشود ،اتفاقی که
به نظر بعید است اما دور از دسترس
نیست.
شفر برای رســیدن به این مهم
نیاز به تجربه بازیکنانی مثل چشمی
دارد.

حتــی زمزمه نیمکت نشــینی او در بازی با
السد شنیده شده اســت .استقالل در فصل
جاری با همان مشــکلی دست و پنجه نرم
میکنــد که فصل پیش هــم در این مقطع
زمانی داشت و شــفر سعی کرد این مشکل
را بــا تدبیر خاص خودش رفــع کند ،حاال
اما اســتقالل بابت خریدهای خارجی خود
خرج کرده است و توقع دارد که آنها در این
مقطع بتوانند به تیــم کمک کنند .هرچند
که تاکنون بازیکنانی مثل الحاجی گرو هیچ
کمک خاصی به استقالل نکردهاند.

طارق همام و امید به درخشش
ماندن کنند ،فهرســت دستشان گرفتند
و بازیکــن خارجی گرفتند به امید اینکه
آنهــا یکی مثل تیام شــوند و یا حداقل
نصف توانایی جباروف را داشته باشند اما
حســاب و کتابهای آقایان جواب نداد،
گرو الحاجی ،نیومایر و بازیکنان دیگری
کــه خریدند هنوز انتظــارات را برآورده
نکردهاند ،حاال شــاید طارق همام بتواند
امیدهــا را زنده کرده و تواناییهای خود
را به معرض نمایش بگذارد.

بهتــاش فریبا از نمایش تیــم ملی مقابل ازبکســتان ابراز رضایت
میکند« :ما بازی خوبی مقابل ازبکســتان انجام دادیم و شاید در نیمه
اول بازیکنــان کمی هماهنگ نبودند ولی در نیمه دوم مالکیت بازی در
اختیار ما شــد و سرعت خوبی گرفت .تغییرات کیروش هم خوب بود و
تنها نکته منفی برای تیم ملی مصدومیت مجید حسینی بود که انشاءا...
مشــکل خاصی نداشته باشــد .در نیمه دوم هم با اضافه شدن محرمی،
طارمی و قدوس موج حمالت تیم ملی دو چندان شد».
بازیکنانی مانند قلــیزاده ،محرمی ،امیر عابدزاده در ترکیب اصلی
آیا نمایش مطلوبی داشــتند؟ فریبا در پاسخ میگوید« :برنامه کیروش
در این چند ســال این بوده که نفرات غیراصلی را بهعنوان پشتیبان در
تیم ملی اســتفاده کند .دیدید که قلــیزاده به جام جهانی نرفت اما در
تمرینات تیم ملی و خود مسابقات حضور داشت اما در فهرست تیم ملی
قرار نگرفت .سالی که خود ما به جام جهانی رفتیم چون پرواز چارتر بود
چند بازیکن که اسمشان در فهرست نهایی نبود به جام جهانی آمدند و
همین موضوع باعث شــد به تجربه آنها اضافه شود در مورد قلیزاده این
اتفاق افتاده و او در تمرینات تیم ملی در جام جهانی بود و همین موضوع
به عملکردش در ترکیب تیم ملی کمک خواهد کرد».
فریبا از نظم ایجاد شــده در سبک بازی تیم ملی نیز ابراز خرسندی
کرد« :ازبکستان تیم خوبی شده که یک مربی کاربلد را استخدام کرده و
میانگین سنی آن تیم هم پایین آمده است .در وسط زمین ما ابراهیمی
و عزتاللهی خوب توپ میگرفتند و نکتهای که از زمان حضور کیروش
در ایران مشخص شده نظم در بازی تیم ملی است .مث ً
ال وقتی عزتاللهی
جلو میرود ابراهیمی وســط زمین میماند و این نشان از تمرینات تیم
ملی اســت .ما در مسابقات مقدماتی شــاید کار سختی نداشته باشیم و
شاید عراق کمی حریف جدی باشد ولی در ادامه باید هدفگذاری ما برای
قهرمانی آسیا ترسیم شود».
بهتاش فریبــا ،مربی فوتبال و بازیکن اســبق تیم ملــی ایران در
خصوص اختالفاتی که بین برانکو و کیروش به وجود آمده و ســرمربی
تیم ملی در مصاحبه خود اعالم کرده اینگونه حمالت سیستماتیک باید
از تیم ملی دور شود ،گفت« :هدفگذاری همه افرادی
که االن در فوتبال ما ســمت دارند یا ندارند باید
قهرمانی آســیا باشد .ما سالهاست که قهرمان
جام ملتها نشدهایم اما یک بار همین حرف را
زدهام؛ بر سر سفرهای که مردم چیزی داخلش
ندارند برانکو و کیروش میتوانند لقمه خود را
بردارند .این وظیفه فدراسیون است که با چند
جلســه پیاپی هماندیشی بین مربیان اختالفات
را برطــرف کند .به قول مــا فوتبالیها ،در آن
جلســه حتی اگر مربیان خواستند بر سر هم
بزننــد ،ولی خروجی آن جلســه باید منافع
ایران باشد.
کیروش و برانکو از این فوتبال میروند
ولــی این آمارها اســت که باقــی میماند
بخصوص که کیروش از روزی که به ایران
آمده آمار خوبی داشــته و باید آن را حفظ
کند .به نظرم با گفتمان میشود مسائل را
حــل کرد و باید در نظــر بگیریم که زمان
زیــادی تا جــام ملتها نداریــم .از طرفی
کیروش هم باید حواســش بــه خیلی از
مسائل باشد .ما همیشه گفتهایم او از لحاظ
فنی مربی خوبی است ولی در مورد مسائل
جانبی با او حرف داریم.
احترام مربیان ایرانی باید حفظ شــود
چون آنها هستند که این جوانان را تحویل
تیم ملی دادهاند؛ مث ً
ال همین علی قلیزاده
در ســایپا ســاخته شــده و به تیم ملی
رسیده و حاال در شــارلروا بازی میکند
پس کیروش باید به این مسائل اهمیت
بدهد و حرمت مربیــان ایرانی را حفظ
کند».

انصاری :بله ،من مبلغی از قراردادم را بخشیدم

جلسه شفر با الحاجی

علیرضــا نیکبخــت واحــدی
برخورداری از امکانات مناســب را راهی
بــرای ارتقــای فوتبال ایــران میداند.
واحــدی میگوید« :متأســفانه ما هنوز
زمیــن باکیفیــت خوبــی بــه غیر از
ورزشــگاه آزادی نداریم تا تیم ملی در
آن تمرین کند امــا باید بگویم در حال
حاضــر امکانــات و شــرایطی که برای
بازیکنان تیم ملی مهیا اســت هر سال
بهتر میشود .مطمئناً بازیهای دوستانه
باعث میشود تا عملکرد تیم ملی قبل از
جام ملتها هم باال برود ،بازیکنان جوان
خودشــان را نشان دهند و با قدرت و با
هماهنگی بیشــتری در مسابقات حاضر
خواهیم شد».
آیا اســتقالل شانسی مقابل السد
خواهد داشت؟ نیکبخت پاسخ این سوال
را هم داد« :امیدوارم استقالل روز خوبی
را مقابل السد سپری کند ما همیشه در
بدترین شــرایط مقابــل تیمهای عربی
نتیجه خوبی کســب کردیــم ،کاری به
این ندارم که اســتقالل چــه بازیکنانی
را از دســت داده و چه بازیکنانی به این
تیم اضافه شــده اســت ،اگر استقالل،
استقالل واقعی باشــد مطمئناً با غیرت
بازی خواهد کرد و میتواند مقابل السد
نتیجه بگیرد .زمانی که من در استقالل
مقابــل تیمهای عربی بــازی میکردم
همیشــه شرایط ســختی داشتیم مثل
بازی با االتحاد که اگر مساوی میکردیم
حذف میشــدیم اما خدا کمک کرد و
توانستیم به پیروزی برسیم و من در آن
بازی گل بزنم .امیدوارم استقالل مقابل
السد به پیروزی برسد».
نیکبخــت برخــاف برخــی
کارشناشان از عملکرد تیم ملی در جام
جهانی 2018روســیه حمایت نمیکند:
«چرا میگویید تیــم ملی نتیجه خوبی
گرفته بــه نظر من تیم ملــی ایران در
جامجهانی زیاد هم نتیجه خوبی کسب
نکرد .خدا جواب دعــای مردم را داد تا
دل این مردم با این شرایط و مشکالتی
که دارند ،شاد شود .ما در مقابل مراکش
عملکرد خوبی نداشتیم اگر دقیقه  90به
گل نمیرسیدیم بازی مساوی میشد و
مطمئن باشید انتقادهای زیادی از تیم
ملــی صورت میگرفت و ما در آن گروه
یا با یک امتیاز یا با دو امتیاز جامجهانی
را بــه پایان میرســاندیم .خــدا هوای
مردم ایران را داشــت .با این شرایط ما
توانستیم  4امتیاز کسب کنیم .به نظرم
با این تعطیلیهای لیگ و شــرایطی که
بــرای تیم ملی مهیا بود اگر از گروهمان
صعود میکردیم میتوانســتیم بگوییم
عملکرد خوبی داشتیم».
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موفق به انجام این ماموریت بزرگ شوند5 ،
هزار دالر پاداش بــرای آنها در نظر گرفته
است.
ایــن پیشــنهاد فتحی با اســتقبال
بازیکنــان و کادرفنی آبیها روبهرو شــد و
با توجه به شــرایط نامناســب مالی آبیها
میتوانــد آنها را برای دیدار روز دوشــنبه
به شــدت باانگیزه کند .همچنین شفر بعد
از صحبتهای فتحی با بازیکنان اســتقالل
صحبت کرد و به این نکته اشاره داشت که
اگر ناامید هستند اصال با تیم به قطر نروند.

رفتارهــای عجیــب جابر انصــاری در
فصل نقل و انتقاالت و ماندنش در استقالل
از او این روزها چهره خاص ســاخته است.
به همین دلیل اســت که ایــن بازیکن نگاه
رســانهها را به خود جلب کــرده و اصحاب
رســانه به ســراغ او میروند تــا درباره این
تصمیــم عجیب با انصــاری صحبت کنند.
جابر انصاری هم در خصوص ماندن عجیب و
غریبش در استقالل اینطور توضیح میدهد:
«راســتش را بخواهید شرایط من خاص بود
اما در نهایت بسیار خوشحالم که به فهرست
برگشــتم و دوباره میتوانــم پیراهن تیمی
که دوســتش دارم را برتن کنــم .همانطور
که گفتم شــرایط من با بازیکنان دیگر فرق
داشــت چراکه همان اول بــه بازیکنی مثل
بهنــام برزای گفتند که او را نمیخواهند اما
چنین حرفی را به مــن نزدند .در واقع من
وقتی متوجه شــدم جایی در فهرســت تیم
ندارم که پیشــنهادهای خوبم از دست رفته
بود و فقط چند تیم پایین جدولی مانده بود
که میتوانستم با آنها قرارداد ببندم».
یعنی تمرین کردن با اســتقالل را به
بازی در تیمهای دیگر ترجیح دادی؟ جابر
پاســخ میدهد« :مــن زمانی کــه متوجه
شــدم در فهرســت تیم نیســتم ،به دفتر
آقای افتخاری رفتم و گفتم باشــد اگر من

استقاللیهادرخانهسرطال

توفیقی و مظلومنماییهایش
بدتر از اتفاقات عجیبی که در این
فوتبال میافتد این اســت که مدیران
مســتعفی ســعی میکننــد کارهای
خودشــان را توجیه کنند و انگار هیچ
گاه یــاد نگرفتهاند کــه با عذرخواهی
میشــود دل این هوادار را به دســت
آورد.
چه کســی میتوانــد از کارنامه
کاری مدیــران قبلی اســتقالل دفاع
کنــد ،کارنامــهای پــر از ضعفهای

مدیریتی که بعضا دامنه اشــتباهات و
ضعفهای مدیریتی آنها به فراســوی
این مرزها هم رفته است.
پروندههای عجیــب و غریبی که
طی چند وقت اخیر رو شــده اســت،
نمونه بارزی از همین سوء مدیریتها
است اما چون زبان عذرخواهی ندارند،
حرفهایــی به زبان میآورند که آتش
انتقادات را تندتر میکنند.
این روزهــا در کنــار افتخاری،

پیــکان انتقــادات به طــرف توفیقی
معاون ســابق ورزشی اســتقالل هم
نشــانه رفته اما او مطابــق معمول به
جای عذرخواهی با مظلومنمایی سعی
میکند خــودش را از همه انتقادات و
ضعفها مبرا کند.
بــه هر حال این هم شــیوهای از
مدیریت است که اگر به درد هرکسی
نخــورد ،به درد خــود مقصران ماجرا
میخورد.

را نمیخواهیــد یک نامه رســمی بزنید که
بعدا من دچار مشــکل نشوم .نمیخواستم
بالیی که سر مجتبی جباری آمد بر سر من
هم بیایــد چراکه اگر من تمرین نمیکردم،
میتوانســتند بگویند که تو با تیم نبودهای
و برای من مشــکل درست کنند به همین
دلیل هم تا وقتی نامهای به من داده نشــد،
من ســر تمرین حضور پیدا کــردم .آقای
افتخــاری یک بــار با من صحبــت کردند
و گفتند پیشــنهادهایت را بیــاور تا به تو
رضایتنامــه بدهیم اما من بــه او گفتم که
قــرارداد دارم و دلیلــی ندارد ایــن کار را
بکنم .همانطور کــه گفتم از آقای افتخاری
درخواســت کردم نامه عدم نیــاز بدهند تا
فردا برای من مشکلی درست نشود و ایشان
بعد از این صحبتها دیگر من را به دفترش
راه نداد و هر وقت هم که به باشگاه مراجعه
میکردم ،میگفتند جلســه اســت .با این
شرایط من مجبور شــدم در تمرین حاضر
شــوم .البته این را هم بگویــم که تمرین
کردن با اســتقالل باارزشتر از بازی کردن
برای خیلی از تیمهای دیگر اســت ».چطور
شــد که دوباره نامت به فهرســت استقالل
اضافه شــد؟ ایــن بازیکن در ایــن ارتباط
میگویــد« :خودتان میدانیــد که من در
تمرینات شرکت میکردم ولی برای اردوی
ترکیه بلیتی برایم تهیه نشــد اما وقتی که
آقایان خطیر و فتحی روی کار آمدند من با
آنها صحبت کردم و قبول کردند که دوباره
نامم به فهرســت اســتقالل اضافه شــود و
بینهایت از این اتفاق خوشحالم».
این درســت اســت که مبلــغ زیادی
از قــراردادت را کم کردی کــه در این تیم
بمانی؟ این بازیکن در پاسخ میگوید« :بله،
این درست است .من یکسری از مبالغی که
در قراردادم بود را به حالت آپشــن درآوردم
تا در صورتی که آنها را برآورده کردند بتوانم
پولم را بگیرم .دوســت دارم هواداران بدانند
که چقدر دوســت داشتم در استقالل بمانم
و به همین دلیل انگیزه زیادی دارم که مثل
دو سال اول برای استقالل خوب بازی کنم».

مسووالن باشگاه اســتقالل در ادامه
دیدار با خانواده پیشکســوتان این باشگاه
به دیــدار خانواده غالمحســین مظلومی

رفتند .در این دیــدار پرویز مظلومی هم
حضور داشــت و به نوعی نقــش میزبان
را برای مســووالن باشگاه اســتقالل ایفا
میکرد .غالمحســین مظلومی از بزرگان
تاریخ باشگاه اســتقالل محسوب میشود
که گلهای باارزشــی برای این باشگاه و
تیم ملی به ثمر رسانده است .امیرحسین
فتحی ،نصــرا ...عبداللهی و جواد قراب به
نمایندگی از باشگاه استقالل در این دیدار
حضور داشــتند و جالب اینکه دکتر امین
نوروزی هم بهعنوان یکی از مسووالن در
باشگاه اســتقالل در این دیدار حاضر بود!
بعد از این دیدار مســووالن اســتقالل به
خانه رضا احدی هم رفتند و با بازماندگان
آن مرحــوم دیدار و گفت و گــو کردند.
مسووالن اســتقالل در قدم اول در خانه
منصور پورحیدری و ناصر حجازی حاضر
شدند.

