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مهر تایید کمیته فنی پای اخراج گرو و نویمایر

مصاحبه

به باقری نحوه شوت زدن را یاد دادم

طاهری :شفر مانند پدر
ما است

بعد از بازی استقالل و سپیدرود شفر
از یــک نفر تعریف کــرد و او را عامل اصلی
درخشش باقری در چند بازی اخیر استقالل
دانست .ســرمربی آلمانی اســتقالل برای
نخســتین بار از طاهری دستیار ایرانی خود
بابت کار مضاعف با باقری تشکر کرد .همین
نکته باعث شــد تا طاهری روز گذشته زیر
ذرهبین رسانهها رفته و مطبوعات ورزشی به
سراغش بروند تا در این ارتباط با او صحبت
کنند .مربی استقالل قبل از هر چیزی بازی
استقالل و ســپیدرود را اینطور آنالیز کرد:
«با این پیروزی ،روند رو به رشــد استقالل
ادامه پیدا کرد .بازیکنــان با تالش ،تعصب
و غیرتشــان ایــن نتیجه را رقــم زدند .با
اینکه بازی در چمن مصنوعی برگزار شد اما
بازیکنان بازی خوبی انجام داده و آن چیزی
را که انتظار داشتیم ،به نمایش گذاشتند».
طاهری در خصوص اینکه شــفر پس
از پایان بازی از او تشــکر کرد که با فرشید
باقــری در تمرینها اختصاصی کار میکند،
اینطور میگوید« :باید از شــفر تشکر کنم
که حس پدرانهای نســبت به همه دارد .او
مانند پدر دســت همه را میگیرد و کمک
و راهنمایــی میکند .از او تشــکر میکنم
کــه چنین صحبتی درباره مــن انجام داده
است .من مربی هستم و وظیفهام کار کردن
با بازیکنان اســت .همانطور که یاد دادهاند
چطور شــوت بزنم ،من این کار را به نســل
بعدی انتقال میدهم .مطمئنم باقری نیز به
نســل بعدی خود یاد خواهد داد که چطور
بهتر شوت بزنند».
طاهری حرفهایش را در مورد باقری
اینطور ادامه داد« :به باقری گفتم تو هافبک
کاملی هستی و اگر شوت زدن را یاد بگیری،
بازیکنی ششدانگ میشوی .او عالقه نشان
داد و پــس از تمرینها ماند تا با هم تمرین
کنیــم .نه تنها باقری ،بلکــه دیگر بازیکنان
نیز تالش بیشــتری از خود نشان میدهند.
باقری شاگرد باهوشی است و زود یاد گرفت
و توانســت در دو بازی اخیرمان ســه گل
بزند».

توافق شفاهی حنیف با
استقالل

حنیــف عمــرانزاده که از باشــگاه
اســتقالل طلــب دارد به احتمــال زیاد به
زودی با این باشگاه تسویه حساب میکند.
مســووالن اســتقالل قول دادند در صورت
رسیدن نخســتین پول به باشگاه طلب این
بازیکن پرداخت خواهد شــد .این در حالی
است که عمرانزاده از باشگاه چک دریافت
نکرده و توافق طرفین شفاهی بوده است.

همه موافق جدایی ،شفر مخالف!
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درحالی که وینفرد شــفر اصرار بسیاری
به حفــظ الحاجی گرو و نویمایــر دارد و در
مصاحبههای خود پی در پی از این دو بازیکن
حمایت میکنــد اما هیچ یک از مســووالن
در باشگاه اســتقالل در این خصوص با آقای
ســرمربی هم عقیده نیســتند و عالقهای به
تــداوم حضور ایــن دو بازیکــن خارجی در
استقالل ندارند.
هفته پیش بود که گفته شــد در نشست
وینفرد شفر با امیرحسین فتحی ادامه حضور
این دو بازیکن قطعی شده و گرو و نویمایر در
استقالل خواهند ماند .حتی گفته شد که زور
وینفرد شــفر به کمیته فنی باشگاه استقالل
چربیده و به نوعی نظر او اعمال شده است اما
ماجرا در روزهای اخیــر به گونه دیگری رقم
خورده و اتفاقاتی درحال رخ دادن است که در
نهایت منجــر به جدایی گرو و نویمایر خواهد
شد.
ماجــرا اینگونه پیش رفتــه که اعضای
کمیته فنی باشــگاه اســتقالل در تازه ترین
نشســتی که با فتحی داشتهاند به او گفتهاند
که هیچیک از بازیکنان اســتقالل جز این دو
خارجی شایسته کنار گذاشته شدن از ترکیب
اســتقالل نیســتند و نباید دیگران را فدای
بازیکنانی کرد که وجودشــان هیچ تاثیری در
استقالل نداشته.
شاید اینطور به نظر بیاید که امیرحسین
فتحی در این داستان پشت وینفرد شفر است
اما دقیقا برعکس است.
امیرحسین فتحی نیز با تداوم حضور این
دو بازیکن خارجی در اســتقالل مخالف است
و عالقه دارد به جای آنها بازیکنان دیگری به
استقالل ملحق شوند.
فتحــی اما در این راســتا هیچ اظهارنظر
رســمی نداشــته و همواره در مصاحبههای
خود درباره نقش کمیته فنی در آینده باشگاه
استقالل بخصوص نقل و انتقاالت گفته است.
فتحی بارها تاکید کرده فهرست ورود و خروج
استقالل باید با نظر اعضای کمیته فنی نوشته
شود.
البته او نقش شــفر را هم بسیار محوری
میداند اما اساســا بــرای اینکــه خودش با
سرمربی اســتقالل بر ســر ماندن یا جدایی
بازیکنان سرشاخ نشود و به نوعی تصمیمگیری
در این خصوص را به عهده کمیته فنی بگذارد
شــخصا درباره بازیکنان نظــری نداده و بارها
اعالم کرده کــه درباره جذب یا دفع بازیکنان

ظاهرا منابع
مالی مختصری
برای جلب
رضایت گرو
و نویمایر نیز
فراهم شده تا
این دو بازیکن
در نیم فصل از
استقالل کنار
گذاشته شوند
که مشخص
نیست آنها به
دریافت این
مبالغ رضایت
بدهند یا خیر؟!
اما مسالهای
که ممکن است
بیش از اینها
برای استقالل
حاشیههایی
را ایجاد کند،
مخالفت
احتمالی
وینفرد شفر
است.

کمیته فنی هم باید نظر بدهد.
در واقــع کمیته فنی یــک راه برای اعمال
نظرات فتحی در بحثهای فنی اســت تا هم او
متهم به دخالت در کار شفر نشود و هم اینکه به
واسطه نفوذ و مقبولیتی که اعضای کمیته فنی
دارند حرفش را هم در برخی موارد به کرســی
بنشاند.
ماجرای اخراج گرو و نویمایر یکی از اهدافی
است که فتحی هم پنهانی آن را دنبال میکند
و عمیقا دوســت دارد که این دو بازیکن در نیم
فصل دوم در ترکیب استقالل نباشند تا هم جا
بــرای ورود  3بازیکنی که با اســتقالل تمرین
کردهاند باز شود و هم اینکه شفر دیگر بهانهای
برای بازی دادن به این دو بازیکن نداشته باشد.
فتحی میداند که شــفر عالقــه زیادی به
ایــن دو بازیکــن دارد اما از ســویی آنها هرگز
نتوانســتهاند به لحاظ فنی به اســتقالل کمکی
کنند.

این وضعیــت در حالی ذهن همه از جمله
سرپرســت باشگاه اســتقالل را به شدت درگیر
کــرده که هــر دو بازیکــن خارجی بــار مالی
ســنگینی را به دوش استقالل گذاشتهاند و اگر
قرار به جدایی باشد باید استقالل مبلغی را هم
به این بازیکنان بپردازد و آنها را با رضایت کامل
از ترکیب استقالل جدا کند.
ظاهــرا منابع مالی مختصــری برای جلب
رضایت گرو و نویمایر نیز فراهم شــده تا این دو
بازیکن در نیم فصل از اســتقالل کنار گذاشته
شــوند که مشخص نیســت آنها به دریافت این
مبالــغ رضایت بدهنــد یا خیر؟! اما مســالهای
که ممکن اســت بیش از اینها برای اســتقالل
حاشــیههایی را ایجاد کنــد ،مخالفت احتمالی
وینفرد شفر است.
همــه میدانند که ســرمربی اســتقالل از
طریق پســرش عامل حضور گرو و نویمایر بوده
و شدیدا دوستدار که این دو بازیکن با استقالل

سکونشــین اســتقالل اینبار در رشت
در ترکیــب اصلی قرار گرفــت و یکی از پنج
گل اســتقالل را نیز به ثمر رساند تا از شدت
خوشــحالی اشک بریزد .جابر انصاری مهاجم
استقالل در خصوص بازی با سپیدرود اینطور
گفــت« :در هوای بارانی بــازی خوبی انجام
دادیم و توانســتیم نتیجه خوبی نیز کســب
کنیم .امیدوارم روند پیروزیهای اســتقالل
ادامه داشته و هواداران از ما راضی باشند».
مهاجم اســتقالل در مورد اینکه پس از
گلش به ســپیدرود ،اشک ریخت ،گفت« :در

اردوگاه آبی

استقالل بیخیال سوپرجام نشده

پیگیریهای بیاثر

شفر در مورد بازگشت
منتظری چه تصمیمی
میگیرد؟

پژمان منتظــری مدافع ملیپوش
اســتقالل از ابتدای ایــن فصل یکی از
ثابتترین بازیکنان ایــن تیم بود و به
شــکلی تغییر ناپذیر در همه بازیها به
کار گرفته میشد.
منتظری تا هفته نهم هم برای این
تیم بازی کرد و به دلیل آسیبدیدگی
از هفته دهــم از ترکیب آبیپوشــان
بیرون رفت .بازی استقالل و سپیدرود
پنجمین دیداری بود که این ملیپوش
در ترکیب تیمش حضور نداشت.
بعــد از مصدومیت منتظری ،زوج
جوان دانشــگر  -چشمی در قلب خط
دفاعی آبیپوشــان تشــکیل شــد که
شــکلگیری این زوج مصادف شــد با
افت فاحــش تعداد گلهــای خورده
آبیپوشان.
حال کــه منتظــری رفتهرفته به
شرایط بازگشت به میدان رسیده است،
به نظر میرســد باتوجه به هماهنگی
ایجاد شده بین دانشگر و چشمی ،کار
سادهای برای بازگشت به ترکیب ثابت
آبی پوشان نداشــته باشد .باید دید در
بازیهای آینده شــفر به چه شکلی از
این  ۳مدافع استفاده خواهد کرد.

بعد از استعفای افتخاری

پایان کار دو عضو هیات مدیره استقالل
از مدتهــا قبل نیز خبــر کنار
رفتــن دو عضو هیات مدیره باشــگاه
استقالل به دلیل بازنشستگی به گوش
میرســید که سرانجام این خبر تایید
شد و جواب قراب و اکبر عباسی ملکی
از هیات مدیره استقالل استعفا دادند.
این دو عضو هیــات مدیره البته
کار آنچنان خاصی هم برای استقالل
انجام نمیدادنــد و عموما حضور آنها
در نشستهای هیات مدیره هیچ ثمره
اقتصادی برای این باشگاه نداشت.
بــا این حال ایــن دو عضو هیات
مدیــره مدتها در این ســمت مهم
حفظ شــدند تا تنها به واسطه اجرای
قانون بازنشستگی از هیات مدیره کنار
گذاشته شوند.
درباره جانشینهای این دو عضو
هیات مدیره از مدتها قبل خبرهای
گوناگونی به گوش میرســد و حتی
برخی از مدیران شــاغل در لیگ برتر
نیز تالش بسیاری در راستای رسیدن
بــه هیات مدیره اســتقالل از خود به
خــرج دادهاند و از طریق رســانههای
نزدیک به خود شایعه حضور در هیات

ادامه دهند اما بــا اتفاقاتی که در روزهای اخیر
افتاده و کمیته فنی هم به تاســی از خواســت
پنهانــی فتحی پایــش را در یک کفش کرده تا
گرو و نویمایر از استقالل بروند به نظر میرسد
که سرانجام سرمربی استقالل هم با این جدایی
موافقت کند و هر دو بازیکن را پس از تشریفات
مالی و تسویه حساب از فهرست کنار بگذارد.
البته مشکل اســتقالل برای بازگرداندن 3
بازیکنــی که نیم فصل با آنهــا تمرین کردند با
کنار گذاشــتن این دو بازیکن خارجی از میان
نمیرود .استقالل برای اینکه بازیکنانی همچون
شجاعیان ،کریمی و آقاخان را در لیست داشته
باشــد ،باید یک بازیکن دیگر را هم از فهرست
کنار بگذارد تا جا بــرای ورود آن  3بازیکن باز
شود.
این احتمال دور از ذهن نیست که استقالل
میثم تیمــوری را کنار بگــذارد و باید دید که
مساله را چه طور حل میکند.

مدیره اســتقالل را به راه انداختهاند
اما هیچ یــک از این نامها مورد توجه
تصمیمگیران کالن باشــگاه استقالل
نیستند و قرارشــده به زودی وزارت
ورزش و جوانان در این راستا تصمیم
بگیرد.
بدون شــک حضور افــرادی که
از لحــاظ اقتصادی صاحــب ایدهها و
برنامههای تــازه باشــند میتواند به
باشگاه استقالل کمک کند و وضعیت
بهتری را برای این باشــگاه به وجود
آورد .البته جدا از این دو نفر باید یک
عضو دیگر هم به هیات مدیره باشگاه
اســتقالل اضافه شود تا تعداد اعضای
آن به عدد پنج برسد.
در حال حاضر تنها امیرحســین
فتحی و حسن زمانی بهعنوان اعضای
هیــات مدیره در باشــگاه اســتقالل
فعالنــد و  3عضو دیگر بایــد به این
هیات مدیره اضافه شــود .پیشتر نیز
سیدرضا افتخاری ،یکی از ضعیفترین
مدیــران تاریخ باشــگاه اســتقالل از
ســمت خود در هیات مدیره استقالل
استعفا داده بود.

بعــد از جنجالهایــی که در راه
خریــد مرتضی تبریــزی از ذوب آهن
رقم خورد و باشگاه مجبور شد زیر بار
هزینه میلیاردی این انتقال برود همه
طرفداران این تیم منتظر درخشــش
فوقالعاده مهاجــم همدانی با پیراهن
شــماره  11اســتقالل بودنــد اما نه
تنهــا این اتفاق رخ نــداد بلکه کار به
جایی رســید که تبریزی از برنامههای
تاکتیکی مربی آلمانی نیز خارج شد.

درست در روزهایی که گمانهزنیها
در مــورد ترک احتمالی اســتقالل از
ســوی این بازیکن در زمستان به اوج
خود رســیده بود ،شــفر در نیمه دوم
بازی با سپیدرود نزدیک به  30دقیقه
فرصت به تبریــزی داد تا تواناییهای
خود را نشان بدهد.
در این دقایق تــا دلتان بخواهد
مرتضی تبریــزی صاحب موقعیت گل
شد اما هم بدشانس بود هم بیدقت تا

لیگ قهرمانان و جام حذفی بسیار تلخ
و سخت شده بود اما حاال یک برد برابر
پدیده میتواند اســتقالل را به پایانی
شــیرین در این نیم فصل برساند تا با
توجه به دیدار رو در روی ســپاهان و
پرسپولیس ،آبیها با کسب سه امتیاز
رسما به جمع تیمهای باالنشین اضافه
شــوند .استقالل هم اکنون  6امتیاز با
صدر جدول و پدیــده فاصله دارد که
یک برد در دیــدار رو در رو میتواند
آبیهــا را به نیم فصــل دوم و رقابت
با تیمهای صدرنشــین امیدوار کند تا
استقالل در نیم فصل دوم لباس یک
مدعی را بر تن کند.

یکی پس از این دیگری این فرصتها
از دست برود.
اوضاع در آن دقایــق برای خرید
میلیاردی آبیها به قدری سخت پیش
رفت که خود تبریــزی هم از اتفاقات
رقم خورده به ســتوه آمــد .اتفاقاتی
که ریشــه در آمادگی نداشتن روحی
روانی مهاجم استقالل داشت و به نظر
میرسد او برای خروج از این بنبست
نیاز به ریکاوری جدی دارد.

فرشید معادالت کارلوس را به هم میریزد؟

هشدار به کی روش :باقری را ببین

برای دعوت شــدن بــه تیم ملی فقط
یک جرقه کافی نیســت .باید استمرار هم
داشــت .باید هفته به هفتــه روند صعودی
داشــت و این ســیر را حفظ کرد .فرشید
باقــری اکنون در اســتقالل صاحب چنین
وضعیتی اســت .نمایش او در یک ماه اخیر
به وضوح این ماجرای شــیرین را به اثبات
میرســاند .فرشــید در ترکیب استقالل به
یکی از مهرههــای کلیدی و تاثیرگذار بدل
شــده ،گل میزند و نقشــی محــوری در
ترکیب آبیها ایفا میکند .موقعیت ویژهای
که شــاید او را در صف مدعوین پوشــیدن
پیراهــن تیم ملی هم قــرار دهد .گرچه در
پست هافبک دفاعی بازیکنانی همچون امید

ابراهیمی ،سعید عزتاللهی ،احمد نوراللهی
و روزبه چشــمی نیز در صــف گزینههای
مورد نظر کارلوس کیروش دیده میشوند
اما فرشــید باقری هم در این سالها نشان
داده چیزی از ایــن گزینهها کمتر ندارد و
اگر با اعتماد مربیان تیم ملی مواجه شــود
بدون شــک میتواند از پس بازی در پست
حســاس هافبک دفاعی برآید .البته فرشید
این روزها یک خط جلوتر از پســت هافبک
دفاعی بازی میکند .خــودش در این باره
میگوید« :مدتی اســت در پست جدیدی
بــازی میکنم و کمی جلوتــر آمدهام و به
دروازه نزدیکتر میشوم و طبیعتا موقعیت
گلزنی بیشــتری برایم ایجاد میشــود .من

فریبا :عیار استقالل مقابل پدیده مشخص میشود

بهتاش فریبا ،عضو کمیته فنی باشگاه استقالل درباره شرایط کنونی این
تیم حرفهایی دارد« :پس از بازی مقابل ماشینســازی گفتم درســت است
که یک امتیاز گرفتیم اما روند رو به رشــد بازیکنان به خوبی دیده شد .ما در
آن مســابقه موقعیتهای خوبی داشــتیم و دو توپ به تیر دروازه زدیم .روی
کاغذ بازیهای آســانتری داشتیم و چون دیدار مقابل پدیده بازی آخر ما در
نیمفصل شد ،گفتم ما با ادامه این روند  12امتیاز میگیریم».
استقالل بازی دشــواری با پدیده دارد .آیا آبیها میتوانند در این بازی
به برتری برســند؟ فریبا درباره این تقابل میگوید« :به یحیی گلمحمدی و
تیمش تبریک میگویم .چند بازی پدیده را دیدم و واقعاً لذت بردم .بازیکنان
این تیم به خوبی جمع میشــوند ،شوت میزنند و سرعت دارند .فکر میکنم
اگر گرفتاری مالی این باشگاه حل شــود ،پدیده جزو تیمهای مدعی خواهد
بود .عیار ما مقابل پدیده مشــخص میشــود و باید در این بازی خودمان را
نشان بدهیم».
عضو کمیته فنی باشــگاه استقالل با اشاره
به پیروزی مقابل سپیدرود به حرفهایش ادامه
داد« :تیم علی کریمی هم روز خوبی نداشــت و
با از دســت دادن دفاع وسط تیمشان در بازی
قبل ،سپیدرود به هم ریخت .ما نیز چون به گل
زودهنگام رسیدیم ،پنج گل زدیم و میتوانستیم
گلهای بیشــتری هم به ثمر برسانیم .شرایط
روحی اســتقالل خیلی خوب شده و منتظریم
بازیکنان مصدوم نیمفصل به تیم اضافه شــوند.
ما داریوش شجاعیان ،محسن کریمی و مرتضی
آقاخــان را داریم که در نیمفصل دوم میتوانند
برای استقالل به میدان بروند».
فریبا در خصوص اینکه استقالل تاکنون مقابل تیمهای پایین جدولی به
برتری رسیده است ،گفت« :درست است .بازیهای لیگ برتر شرایط متفاوتی
با هــم دارند .به این خاطر گفتــم  12امتیاز که بازی بــا پدیده آخر برگزار
میشــود .پیروزی در این سه مسابقه که روی کاغذ آســانتر بودند ،شرایط
روحی اســتقالل را تقویت کرده و تیم میتواند سه امتیاز بازی با پدیده را به
دست بیاورد».
آیا جباروف به اســتقالل بازمیگردد؟ فریبا در این خصوص حرفهایی
زد« :نظر شــخصی من این است که اســتقالل مهاجم دارد .تبریزی مهاجم
باتجربهای اســت ،سال گذشــته نفر دوم آقای گلی مسابقات را کسب کرد و
در لیگ قهرمانان آســیا نیز بازی کرده است .روحا ...باقری خوب گل میزند
و مهاجمان دیگری چون صیادمنش ،محســن کریمی ،شجاعیان و آقاخان را
داریم .اســتقالل بیشــتر به یک هافبک باتجربه بازیساز نیاز دارد تا پاسهای
آخــری را که با یک بغل پا تبدیل به گل میشــوند ،بدهــد .چنین بازیکنی
میتوانــد به موقع وقت را تلف کنــد و به بازی عمق یا عرض دهد .ما به یک
میاندار باتجربه نیاز داریم .ما جلســاتی در کمیته فنی خواهیم داشت و نظر
خود را میگوییم .به نظر من جباروف میتواند خیلی به استقالل کمک کند».
فریبــا بروز تغییرات در نیــم فصل را قطعی دانســت« :در نیمفصل به
احتمال زیاد ،تغییراتی در فهرست تیم اعمال میشود و باشگاه میتواند چند
بازیکن بینالمللی جذب کند .به نظر من برای لیگ قهرمانان آسیا ،نیاز زیادی
به یک هافبک بازیســاز و یک مهاجم تمام عیار داریم .اگر پدیده را شکســت
دهیم ،میتوانیم در نیمفصل دوم به شکل یک مدعی ظاهر شویم».

فتحی به زودی با حسینی جلسه میگذارد

سوژه

سیدحســین حسینی مدتی است که از شــرایط خود در استقالل ابراز
نارضایتی میکنــد و هر از گاهی صحبت از رفتن میکند .در همین ارتباط،
مدیرعامل باشگاه استقالل قرار اســت در نیمفصل مذاکراتی را برای تمدید
قرارداد این بازیکن انجام دهد و این دروازهبان جوان و ملیپوش را در تیمش
ماندگار کند .البته باید منتظر ماند و دید حســینی چه واکنشــی نسبت به
این پیشنهاد خواهد داشت .البته شاید هم به همین دلیل بود که در بازی با
سپیدرود شفر ،حسینی را درون دروازه گذاشت تا به نوعی از او دلجویی کند
و بحث رفتن این بازیکن را به ذوب کامال تکذیب کند اما آنچه در خصوص
این بازیکن باید گفت این اســت که او از شرایطش در استقالل راضی نیست
و بدش نمیآید از این تیم برود.

فتحی :از استعفای هیات مدیره  بیخبرم

این مدت خیلی تحت فشــار بودم و دوست
داشتم در این بازی گل بزنم .بازیکنان به من
کمک کردند و از همه آنها تشکر میکنم».
هافبک  -مهاجم تیم فوتبال استقالل در
خصوص بحث قرار گرفتن نامش در فهرست
خروج وینفرد شــفر گفت« :برای من جالب
است که هر ســال در فهرست خروج هستم
و این صحبتها ادامه دارد .این حرفها برای
من دیگر تکراری شده است .یک بازی دیگر
در نیم فصل در پیش داریم و تمرکزم را برای
دیدار با پدیده گذاشتهام».

ریکاوری روحی تبریزی را نجات میدهد؟

استقالل یک پله فاصله تا باالنشینی
استقالل در دیدار برابر سپیدرود
موفق شــد برای نخســتین مرتبه در
لیگ امسال به سومین برد پی در پی
خود دســت پیدا کند و بیش از یک
سوم دیگر مسابقات گل بزند.
اســتقاللیها که فصــل را خوب
شــروع نکردند 12 ،امتیاز  4مسابقه
پایانی را هدف گذاری کرده بودند که
حاال موفق به کسب  9امتیاز شدند و
برای پایان قابــل قبول در نیم فصل،
نیاز به سه امتیاز دیدار با پدیده ،رقیب
مستقیم خود دارند.
هر چند نیم فصل اول اســتقالل
خیلی ســخت شروع شد و با حذف از

مصاحبه

با حذف نام گرو و نویمایراز فهرســت مسافران رشــت و اصرار اعضای کمیته فنی باشگاه استقالل به کنار گذاشتن این دو بازیکن و البته خواست پنهانی شخص
فتحی به اخراج محترمانه این دو بازیکن به نظر میرســد باید پرونده این دو بازیکن را با اســتقالل مختومه دانست .هرچند این احتمال وجود دارد وینفرد شفر
که عمیقا به این دو بازیکن خارجی عالقهمند اســت ،نسبت به این ماجرا واکنشهایی نشان دهد اما بعید است که سرمربی استقالل به واسطه اجماعی که بر سر
جدا شــدن این دو بازیکن از سوی مسووالن فنی و مدیریت باشگاه وجود دارد ،بتواند در این ماجرا پیروز شود .احتماال شفر نیز با این طرح موافقت خواهد کرد.

انصاری :هر سال در فهرست خروج قرار میگیرم

این روزها خطیر معاون استقالل
پنهانــی و دور از چشــم همه در حال
بررســی یکســری از امــور از جملــه
جذب بازیکن اســت ،البته مثل اینکه
هنوز اســتقاللیها بیخیال سوپرجام
هم نشــدهاند و همچنان پیگیر ماجرا
هستند.
خطیــر در خصــوص فعالیتهای
خود اینطور میگویــد« :دنبال تقویت
تیم هستیم ،ولی میخواهیم در آرامش
کارهــا را دنبال کنیــم و امیدواریم با
شکست پدیده نیمفصل را با خاطرهای
خوب تمام کنیم .قرار اســت به زودی
جلســهای با حضور شفر و کمیته فنی
برگزار کنیم تا نقاط ضعف را بررســی
کرده و برای جذب بازیکن اقدام کنیم.
پس از این جلسه فهرست ورود و خروج
را اعالم میکنیم و تیم ما به خودباوری
رسیده است».
معاون ورزشی باشــگاه استقالل
در مورد پیگیریهای این باشــگاه در
مورد رای سوپرجام میگوید« :در حال
پیگیری هستیم و پا پس نمیکشیم و
دنبال حق خود هســتیم .با قدرت این
پرونده را پیگیری میکنیم».

به یحیی بابت این تیم تبریک میگویم
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سالها بهعنوان هافبک دفاعی بازی کردهام
ولی االن با تصمیم آقای شفر جلوتر از علی
کریمی بازی میکنم و علی هافبک دفاعی
اســت .ما کنار هم بازی نمیکنیم بلکه من
جلوتر از علی بــازی میکنم و او به دروازه
خودی نزدیکتر است .البته خیلی مواقع و
به خاطر مســائل تاکتیکی جایمان را عوض
میکنیم .خیلی خوشــحالم که توانستم از
موقعیتهایم اســتفاده کنم ولی وقتی تیم
به موفقیت میرســد تالش همه بازیکنان و
اعضای کادر فنی اســت .مهم این است که
روند رو به رشــد استقالل ادامه دار باشد».
حرفهای باقری نشان میدهد که کیروش
میتواند در دو پست روی وی حساب کند.
اول هافبــک دفاعــی که باقــری تخصص
بیشــتری روی آن دارد و دوم بــازی در
پست هافبک نفوذی؛ جایی که یک بازیکن
باید بازیســازی را هم بلد باشد که فرشید
باقری در بازیهــای اخیر تیمش به خوبی
به همه ثابت کرده از چنین ویژگی بهرهمند
اســت .حال باید دید که کارلوس کیروش
در مواجهــه با باقری چه تصمیمی میگیرد
و آیــا این بازیکن آمــاده را به تیم ملی فرا
میخوانــد یا در آســتانه دعــوت دوباره از
بازیکنان جدید ،چشم میپوشد بر تواناییها
و انگیزههای بازیکنی که عمیقا دوست دارد
با تیم ملی به جام ملتها برود.

امیرحســین فتحی سفرش به امارات
جهت انجام امور مربوط به باشگاه را تکذیب
کرده است« :من یک سفر کامال شخصی به
امارات داشــتم و مربوط به کارهای باشگاه
نبود ،البته ما قصد تقویــت تیم را داریم و
منتظر هستیم تا سرمربی تیم نظراتش را به
باشگاه منتقل کند .اگر بازیکنی بیکیفیت
باشــد و به کار استقالل نیاید ،با هماهنگی
کادر فنــی او را از تیم کنــار میگذاریم .از
طرف دیگر به فکــر ترمیم نقاط ضعفمان
هم هســتیم تا تیمی در خور شأن استقالل
ببندیم .هم برای حضور مقتدرانه در آســیا
و هم بــرای حرکت به ســوی قهرمانی در
لیــگ برتر ».فتحــی در حالی کــه تاکید
دارد اســتقالل باید همچون همیشه ادوار
درکــورس مدعیان قهرمانی باشــد درباره
مخالفت خود با سیاســتهای صداوســیما
گفت« :بــه هر حال صدا و ســیما در حق
باشگاه اســتقالل کم لطفی کرده و مرتکب
یک اشــتباه شده است ،البته در این اشتباه
عمــدی در کار نبوده و من هــم به دنبال
عذرخواهی آنها نیســتم اما شــبکه سوم و
شبکه خبر میتوانســتند خیلی راحت این
اشــتباه را تصحیح کنند .حداقل توقعی که
باشــگاه اســتقالل و هوادارانش دارند این
اســت که خبر اصالح شود .این چیز زیادی
نیســت ».ماجرای زمین تمرین اســتقالل
هنوز حل نشــده .فتحی درباره اینکه زمین
تمرین اســتقالل ســرانجام به کدام نقطه
منتقل میشــود این پاســخ را داد« :هنوز
بــه جمعبندی نهایی نرســیدهایم .ما چند
ورزشــگاه را در نظر گرفتهایم که شــفر و
اعضــای کادر فنی یکی از آنهــا را انتخاب
کننــد .ورزشــگاه صنایع دفــاع هم جزو
اســتادیومهای مد نظرما اســت تا ببینیم
تکلیف چه خواهد شــد ».فتحی بازگشــت
تیــام به اســتقالل را غیرممکن دانســت:
«تیام از استقالل رفته و با یک باشگاه دیگر
قرارداد دارد ،اگر تیام شرایطش را داشت در
استقالل میماند ولی او هیچ گونه آمادگی
برای بازگشت به استقالل ندارد و ما هم در
این بین نمیتوانیم او را جذب کنیم .مطمئن
باشید اگر کوچکترین تعاملی میان تیام و
ما وجود داشــت ،او در استقالل میماند اما
در هر صــورت نمیتوانیم ایــن بازیکن را
برگردانیم چون او تحت قرارداد یک باشگاه

دیگر اســت ».اگر در بازی با پدیده نتیجه
خوبی حاصل شــود احتمال دارد که جرایم
بازیکنان استقالل کم شود .فتحی این خبر
را تاییــد کرد« :منتظر هســتیم تا بازی با
پدیده به اتمام برسد ،اگر در پایان نیمفصل
جایگاه خوبی داشته باشــیم ،ممکن است
 ۱۰درصد این جریمه بخشــیده شود .من
به قولم نســبت به بازیکنان پایبند هستم و
بازیکنان هم شــرایط و موقعیت ما را درک
میکنند ولی مطمئن باشید از هیچ تالشی
برای موفقیت استقالل کوتاهی نمیکنم».
یــک نکته جالب در حرفهای فتحی وجود
دارد .او از اســتعفای دو عضو هیات مدیره
ابراز بیاطالعی کرده است! فتحی میگوید:
«مــن واقعا در این زمینــه اطالعی ندارم و
بهتر اســت این موضوع را از وزارت ورزش
اســتعالم بگیرید چون ریاســت مجمع به
عهده وزیر محترم ورزش و جوانان است».
سرپرست باشگاه استقالل
بازنشسته نیست
چنــد روزی هســت که موضــوع کنار
گذاشــتن بازنشستهها از ســمتهای خود به
بحــث اصلی تمــام حوزههــا از جمله ورزش
تبدیل شده اســت .در همین راســتا درباره
بازنشستگی امیرحســین فتحی هم خبرهای
گوناگونــی مخابره میشــود و حتی برخی از
قطعی بودن بازنشســتگی او میگویند .شاید
یکی از دالیلی که باعث شده چنین خبرهایی
درباره سرپرست باشگاه استقالل مخابره شود
سوابق کاری او در شهرداری است .طبق آخرین
اطالعاتی که از وضعیت امیرحسین فتحی به
دســت آمده او هنوز بازنشسته نشده و اکنون
بهعنوان مامور از شهرداری به باشگاه استقالل
منتقل شده اســت و مشکلی برای فعالیت در
باشگاه اســتقالل ندارد اما نکتهای که درباره
امیرحســین فتحی قدری ابهــام ایجاد کرده
درباره صدور حکم مدیرعاملیاش در باشــگاه
استقالل است .مهمتر از بحث بازنشسته بودن
یا نبودن او باید به این نکته اشــاره داشت که
چندی پیش گفته شد امیرحسین فتحی پس
از جلســه مجمع در باشگاه استقالل بهعنوان
مدیرعامل قطعی باشــگاه اســتقالل برگزیده
شده اما این حکم هنوز قطعی نیست و فتحی
را بایــد همچنان بهعنوان سرپرســت موقت
باشگاه استقالل خطاب کرد.

