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راهی که مجیدی میرود ،راهی که منصوریان نرفت

پورحیدری ،حجازی و قلعهنویی الهامبخش فرهاد

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

فرهاد مجیدی دوست نداشت مربیگری
را از جایی جز اســتقالل استارت بزند .حاال
این اتفاق برای چهره مهم باشــگاه استقالل
رخ داده اســت .همانطور کــه پیشتر برای
پورحیدری ،حجــازی ،قلعهنویی ،مظلومی و
حتی مرفــاوی رخ داد .فرهاد مجیدی بدون
شک سرمربیگری استقالل را هدف قرار داده
اســت .او به دنبال تصاحب جایگاهی اســت
که بزرگانی همچون حجــازی ،پورحیدری،
قلعهنویی ،مظلومی و شــفر تجربه کردهاند.
مربیانی که در اســتقالل جــامآور بودهاند و
یقینا انتظار میرود که مربیان بعد از این نامها
نیز جامها را درو کنند .فرهاد برای رســیدن
به چنیــن جایگاهی به ظاهر ســختیهای
آنچنانی را پیــشروی خود نمیبیند .همین
که فرصت مربیگری در اســتقالل به او داده
شــد خود مزیت بزرگی اســت ،به این دلیل
استقاللیها سرانجام تمرینات خود
را آغاز کردند .گرچــه تاخیر دوباره در
شــروع تمرینات حاشــیههایی را برای
استقالل ایجاد کرد اما باالخره تمرینات
استقالل در زمین شــماره  2ورزشگاه
آزادی آغاز شد تا آبیها نیز به مانند دیگر
تیمها در فاز تمرینی قرار بگیرند .پیش
از شروع دوباره استقالل این امیرحسین
فتحی ،سرپرست باشگاه بود که دقایقی
برای بازیکنان صحبت کرد و دورنمای
مناســبی را برای بازیکنان تشریح کرد.
البته در چهرههای بازیکنان اســتقالل
هیچ نشــانی از حس امیــدواری نبود.
بیش از همه مهــدی رحمتی را دیدیم

که بســیاری از چهرههای نامدار ســالهای
اخیر -یکی مثل مجتبی جباری -نیز درصدد
رســیدن به چنین موقعیتی بودند که به هر
دلیل مجال کار به آنها داده نشد اما احتماال
تفاوتهــای مجیــدی در میان هــواداران
اســتقالل و جایگاهی کــه او بین آبیدالن
دارد ،سبب شد به چنین مرتبهای دست یابد
و مدیران اســتقالل ریسک اعتماد به او را به
جان بخرند.
فرهاد حاال نســبت به رقبــای خود برای
نشســتن روی نیمکت اســتقالل قدری جلوتر
است و میتواند روزگاری در قامت سرمربی روی
نیمکت استقالل فعالیت کند اما اینکه فرهاد راه
رسیدن به اهدافش را چگونه طی کند ،خود نیز
مسالهای اســت مهم و نکتهای اساسی .مجیدی
در قدم اول که کارش را با وینفرد شفر آغاز کرده
هرگز نباید از خود چهرهای بسازد که به جایگاه
سرمربی استقالل چشم دارد .این نیت که فرهاد
برای چنین بازیهای پنهانی به استقالل نیامده
میتواند در نوع رفتار و گفتار او مدیریت شــود

راهی که
مجیدی
آغاز کرده
از یک منظر
بیشباهت به
مسیری نیست
که مربیان
جامآور در
استقالل تجربه
کردهاند.

و او با اظهارات ســنجیده و رفتارهای سنجیدهتر
اساسا این ذهنیت را که میگویند آمده جای شفر
را به تصرف درآورد ،از ذهن اهالی فوتبال دور کند.
البته فرهــاد از فاکتور صبر و حوصله بیبهره
نیســت .به یاد داریــم فصل هشــتم را که او در
تیم قلعهنویــی هرگز به بازی گرفته نمیشــد و
حتی ناچار بود پشــت دروازه بــا بازیکنان امید و
ذخیره اســتقالل تمرین کند .مجیدی با اینکه در
برنامههای امیر جایی نداشت اما به خوبی از کوران
آن روزهای سخت گذشــت ،به گونهای که بعدها
همین امیر قلعهنویی با عزت و احترام به استقالل
بازگردانــدش و فرهاد نیز بــا نمایش خیرهکننده
خود در همه آن ایام عصای دست مربیان بود.
ایــن دوران نیز برای مجیــدی تفاوتی با آن
زمان از لحاظ شــکل کار و رســیدن به جایگاه و
موفقیت ندارد .شاید مجیدی اکنون در برنامههای
وینفرد شــفر جایی نداشــته باشــد و ســرمربی
اســتقالل دیگر مربیان را برای همفکری ارجحتر
از او بداند و یا هر مســاله دیگــری ،اما فرهاد در
قدم اول با جلب اعتماد شــفر و در قدمهای بعدی

با یادگیری اصــول و ریزهکاریهای مربیگری در
اســتقالل میتواند خود را به ســرمربی استقالل
نزدیک کند ،بر افکارش تاثیر بگذارد و در سالهای
آتی به گزینهای جدی برای ســرمربیگری در این
تیم بدل شود.
راهی که مجیدی آغــاز کرده از یک منظر
بیشباهت به مسیری نیست که مربیان جامآور
در اســتقالل تجربه کردهاند .منصور پورحیدری
خود سالها دســتیار رایکوف بود .ناصر حجازی
نیز توامان دســتیاری رایکــوف و پورحیدری را
تجربه کرده بود و بعدهــا پرویز مظلومی و امیر
قلعهنویی هم به تناوب دســتیاران مهمی برای
پورحیدری و حجازی بودند .اگر بخواهیم قدری
احساســی به ماجرا بنگریم ،راه ســرمربیهای
جامآور در اســتقالل همواره از همین دستیاری
عبور کرده اســت .البته دســتیارانی که از نگاه
هواداری محبوبیت عمیقی هم داشتهاند .تجربه
نشان میدهد که سرمربیهای موفق در استقالل
روزگاری خــود بهعنوان کمک مربــی فعالیت
میکردند و شاید یکی از دالیلی که موجب شد

مجیدی با استقالل شروع کرد

بازیکنان استقالل به فرهاد :بیا برای ما بازی کن
که چندان از وضعیت استقالل راضی به
نظر نمیرسید و با سگرمههایی در هم
پیچیده بــا دیگر بازیکنان خوش و بش
ســردی میکرد .ظاهرا اوضاع نامناسب
مالی باشگاه اســتقالل و برگزار نشدن
اردو دلیل ناراحتی کاپیتان بود.
کاپیتانی که حضور فرهاد مجیدی
در تمریــن اســتقالل هم باعث نشــد

لبخند بــر لبانش بنشــیند .به هرحال
اما بازگشــت مجیدی بعد از سالها به
تمرین استقالل ســوژه مناسبی بود و
دیگر بازیکنان بخصوص خسرو حیدری
که ســالها در کنار این چهره محبوب
بــازی کرده بــود ،ســعی میکردند با
مجیدی به سرعت ارتباط برقرار کنند.
شاید اگر تمرینات اســتقالل براساس

همان زمانبندی و برنامهای که از قبل
طراحی شــده بود ،اســتارت میخورد
برخی بازیکنــان را تا حدودی غمگین
و نگــران نمیدیدیم اما شــرایط امروز
اســتقالل به گونهای اســت که حتی
حضور مجیدی هم نتوانست آن شادابی
و شــور و هیجان دلخواه را در تمرینات
ایجاد کند.

فرهاد پا به پای همه دوید

شــاید خیلیها تصــور میکردند
مجیدی برای تماشای تمرین استقالل
آمده اما او خیلی زود لباس عوض کرد
و همپای دیگــر بازیکنــان دور زمین
ورزشگاه شماره 2آزادی دوید .مجیدی
نه ماننــد خیلی از فوتبالیســتها که
بازنشســته میشــوند کیلوهای اضافه

علیرضا منصوریان هرگز در اســتقالل به توفیق
نرسد آغاز مربیگری در تیمی جز استقالل بود.
فرهاد مجیــدی اما برخالف منصوریان قدم
در مســیری گذاشــته که بــزرگان و جامآوران
اســتقالل گذاشــتهاند و هیچ بعید نیســت که
انتخاب درســت راه در نهایــت او را نیز به یکی
از مربیان بزرگ و جامآور استقالل بدل سازد.
فرهاد گرچــه در زمان بازیگــری گاهی با
رفتارهای نســنجیده دل هواداران اســتقالل را
آزرد اما بعید اســت که دیگر چنین خصوصیاتی
که ناشی از ماجراجوییهای دوران جوانی بود را
با خود به دوران مربیگری آورده باشد.
فرهاد مو ســپید کرده و باتجربه انتظاراتی
فراتــر از یک مربی را پیــش رویمان قرار داده
اســت و از او توقــع داریم کــه در قامت مربی
عنصــری صبور ،باتجربه و تمــام قد در خدمت
منافع باشگاه استقالل باشد .همین که او از روی
دســت بزرگانی همچون حجــازی ،پورحیدری
و قلعهنویــی تقلب کــرده نشــان از پختگی و
آیندهنگری دارد.
داشت و نه اینکه ســیمایش نسبت به
آن روزها تغییر کرده بود.
فرهاد با همان استایل همیشگی
که سالها پیشــقراول همه بازیکنان
میدیدیمش شــروع به دویدن کرد و
بسیار هم آماده نشان داد به طوری که
دیگر بازیکنان به شــوخی به کاپیتان
ســابق اســتقالل میگفتند بــا این
آمادگی میتوانی برای استقالل بازی
کنی .شــاید حرف بازیکنان استقالل
بیراه هم نباشد .مجیدی شرایط بدنی
مناســبی دارد و شــاید برای دقایقی
حضــور در ترکیب اســتقالل عنصر
مفیدی باشد!

خبر

رحمتی به فتحی
کمک کرد؟

سه شنبه شب بازیکنان استقالل
در پست مشترک اعالم کردند که حواله
باشگاه را دریافت نکردهاند اما به خاطر
هواداران در تمرین اســتقالل شرکت
خواهند کرد .البته گفته میشود ردپای
مهــدی رحمتی در ایــن جریان کامال
دیده میشود و او به مسووالن استقالل
کمــک کرده تا بازیکنــان به تمرینات
برگردند.
مهــدی رحمتــی که بــه عنوان
کاپیتان اســتقالل جلســات زیادی با
امیرحســین فتحی سرپرســت باشگاه
داشته ،پس از مشخص شدن وضعیت
اســتقالل ،از همه بازیکنان میخواهد
که در تمرینات شرکت کنند تا بیشتر
از ایــن از لحاظ بدنی عقــب نیفتند.
بازیکنان هم به تصمیم رحمتی احترام
گذاشته و در تمرین شرکت کردند.

بازیکنان استقالل
ممنوعالمصاحبه شدند؟

در روزهایــی کــه اســتقالل به
دلیل مشــکالت مالی تمرین نمیکرد،
هیچکــدام از بازیکنــان ایــن تیم در
رســانهها حاضــر به گفتوگــو درباره
شــرایط تیم نشــده بودند .مسووالن
اســتقالل که در حال رایزنی با حامی
مالی باشــگاه برای حل مشــکل مالی
بودند ،از بازیکنان خواســتند که هیچ
صحبتی در رســانهها انجــام ندهند.
آنهــا این تذکر را به آبیپوشــان دادند
که اعتصــاب تمرین ،خــودش خالف
اســت اما چــون مطالبــات پرداخت
نشــده ،به بازیکنان حق داده میشود.
ممنوعالمصاحبه شــدن بازیکنان البته
شاید به زودی حل شود.

تدبیر شفر برای جبران
عقبافتادگی

اعتصاب بازیکنان استقالل دیروز
شکســت و بازیکنان با حضور در زمین
شماره  2آزادی کار خود را آغاز کردند
اما شفر برای جبران عقبماندگی بدنی
بازیکنان تیمــش تمرین این تیم را در
دو نوبت برگزار کرد .بازیکنان استقالل
برای اینکه نوبتهای تمرینی از دست
رفته را جبران کنند ،با تصمیم شــفر
فشــردهتر از گذشته تمرین میکنند تا
بدن آنها تا شــروع بازیهای نیم فصل
دوم به فرم ایدهآل برسد.
تمرین نوبت بعد از ظهر استقالل
بیشتر جنبه بدنی داشت و بازیکنان در
تمرین نوبت صبح بیشــتر به کارهای
تاکتیکی پرداختند.

مشکالت مالی حل میشود

فتحی :مجیدی پیشنهاد خود شفر بود

تمرینات اســتقالل پــس از کش
و قوسهای بســیار در زمین شماره 2
ورزشگاه آزادی آغاز شد .پیش از شروع
این تمرین امیرحسین فتحی ،سرپرست
موقت این باشگاه درباره شروع تمرینات
حرفهایــی زد .البتــه او کوشــید بــا
صحبتهای روحیــهآور قدری بازیکنان
را از حال و هوای مشکالت مالی باشگاه
خارج کند .سرپرســت باشگاه استقالل
گفت« :سال نو میالدی و تولد دوستان
را تبریک میگویم .مشــکالت شــما را
میدانم و درک میکنــم .پس از بازی
پدیده دنبــال رفع مشــکالت بودیم و
ســرانجام بحــث مالی ما حل شــد و
حوالههــا نیز صادر میشــود .همچنان
پیگیر کارها هســتیم تا شــما تنها به
تمرین فکر کنید و روحیه باالیی داشته
باشید .به همه خسته نباشید میگویم و
از صبوری شما تشکر میکنم .از مهدی
رحمتی تشکر میکنم که همه جا کنار
من بود و تالش کرد تا مشــکالت حل

شود».
فتحــی درباره برنامههــای وینفرد
شــفر هم توضیحاتی ارائــه کرد« :نظر
شــفر اضافه شــدن دو نفر به کادرفنی
بود .مارتین فورکل به زودی به جمع ما
اضافه میشود .او تجربه خوب و مدرک
باالی مربیگــری از یوفا دارد و میتواند
کمک تیم باشد و در زمینه تیمهای پایه
نیز به ما کمک میکند .فرهاد مجیدی
ســرمایه ،اسطوره و ذخیره باشگاه است
و او هم با پیشنهاد شفر به تیم ما اضافه
شد تا بتوانیم از توانایی فنی او استفاده
کنیم .ایشــان مدارج باالی مربیگری را
طی کرده و اکنون در کنار شــفر ،یکی
از بزرگترین مربیان فوتبال ایران است.
شــفر بزرگترین مربی تاریخ اســتقالل
است و کسی مانند او نداشتیم .اردوگاه
بــه زودی آمــاده میشــود و جمعه یا
شــنبه به اردو میرویم .در حال مذاکره
هســتیم تا بازیکنان مورد نظر کادرفنی
به اردوگاه ما اضافه شوند».

علی چینی مربی سابق استقالل در
خصوص شــرایط فعلی این تیم اینطور
اظهارنظــر میکند« :درباره اســتقالل
دوســت دارم ابتدا بگویم با وجود اینکه
تیــم هنوز در نقــل و انتقاالت بازیکنی
نگرفته امــا االن هم پر از بازیکن خوب
است .با اضافه شدن داریوش شجاعیان
و محسن کریمی تیم واقعا از نظر مهره
شــرایط خیلی خوبی پیدا میکند .من
حتی در ابتــدای فصل هم که یک عده
از پیشکســوتان مثل همیشه به جذب
بازیکنان جوان انتقاد میکردند گفتم که
این جوانها میتوانند به استقالل خیلی
کمک کننــد .فوتبال امروزه دیگر کامال
عوض شده و اسمها بازی نمیکنند .این
تیم اســت که نتیجه را تعیین میکند.
استقالل پر از مهره و نفرات خوب است
و فقط شاید یک مهاجم تمامکننده در

شــفر در کارهایش یک زیرکی خاصــی دارد ،زیرکی که خاص مربیان
حرفهای است .ســرمربی آلمانی استقالل ســعی میکند در مواقع حساس
هواداران تیم را در جریان وقایع باشــگاه بگذارد ،پســتهای احساسی این
مربی کامال بیانگر این ادعا است.
شفر در یک پیام مفصل اینستاگرامی روز سهشنبه نکات مهمی را با
هواداران استقالل در میان گذاشت .سرمربی استقالل با دفاع از تصمیم
جمعی بازیکنان در اعتصاب تاکید کرد که آنها چیز اضافهای از باشــگاه
نخواستند و بنابراین از این تصمیم جمعی حمایت کرد .البته او تبصرهای
بر این حمایت گذاشــته و آن این اســت که بازیکنــان باید با روحیه و
شرایط مناسب به تمرینات برگردند تا تیم دچار هیچ لطمهای نشود .در
عین حال ســرمربی آبیها به نوعی مرزبنــدی خود را با یکی از مدیران
باشــگاه مشــخص کرده و با آوردن اســم فتحی و مباشری و همچنین
با اشــاره به یک نامه منتشــره بــه خطیر
معاون ورزشــی باشــگاه بدون آوردن اسم
علیه او جبهه گرفته اســت .شــفر همچنین
به موضوع انتخــاب و خرید بازیکنان جدید
نیز اشــاره کرده و تاکیدش بر این است که
بازیکنی را به اســتقالل اضافــه خواهد کرد
کــه خودش او را تایید کند و اســامی دیگر
منتشــره باعث تعجب او خواهند شد و مهر
تایید او را نخواهند گرفت .همچنین ذکر این
موضوع ضروری اســت که شفر در البهالی
حرفهایش برای برخــی بازیکنان نیز خط
و نشان کشــیده و از همه تیم خواسته خود
را برای یک نیم فصل ســخت کامال هماهنگ و آماده کنند .ســرمربی
اســتقالل با یک تیر چند نشــان زد و این بیانگر همان زیرکی و تجربه
او اســت .شفر عالوه بر اینکه به صورت مستتر به اختالف خود با خطیر
اشاره میکند ،از شــاگردانش حمایت میکند ضمن اینکه از آنهایی که
کمکاری کردند نیز انتقاد میکند .به نظر میرسد هواداران استقالل هم
با این پســتهای احساســی آقای مربی ارتباط برقرار کردند و به نوعی
پاسخ سواالت خود را در این پستها میگیرند.

مشکل بدنی استقاللیها ،نگرانی کمیته فنی

اســتقالل تمرینات خود را با تاخیر شروع کرد ،یعنی در روزی که وعده
دادند پولها پرداخت میشــود و بازیکنان جمع شــدند تا برای شــروع نیم
فصل دوم استارت بزنند ،در چنین شرایطی چیزی که بیش از همه میتواند
باعث نگرانی کادرفنی و حتی کمیته فنی این تیم شــود ،مشکل بدنی است
که ممکن اســت برای این تیم پیش بیاید .البته در شرایطی که کمیته فنی
اســتقالل تا حدود زیادی با ریزش مواجه شــده و اعضای آن از این کمیته
رفتهاند ،این روزها بیش از هر کســی بهتاش فریبا در مورد مشــکالت تیم
اظهارنظر میکند .فریبا در خصوص شرایط استقالل و لغو اردوی قطر اینطور
میگوید« :مشــکالت مالی باعث این اتفاقات شــده و مثل اینکه درآمدهای
باشــگاه از محل سازمان لیگ پیشخور شده اســت .البته تا آنجا که اطالع
دارم مسووالن باشــگاه با حامی مالی صحبت کردهاند و قرار است پرداختی
صورت گیرد تا بخشی از این مشکالت حل شده و تمرینات تیم از سر گرفته
شود .از یک طرف بازیکنان حق دارند ،چون باید حق و حقوق خود را دریافت
کنند تا تمرکزشــان فقط روی کارشان باشــد و از سوی دیگر باشگاه هم با
مشــکالت مالی مواجه شده ،چون در گذشته بخش عمدهای از درآمدهایش
پیشخور شده است».
این عضو کمیته فنی درباره مشــکالت بدنی که برای اســتقالل پیش
خواهد آمد اینطور اظهارنظر میکند« :استقالل به دلیل اینکه پیش از شروع
فصل دیر اســتارت زد با مشکالتی از جمله مسائل بدنی مواجه شد ،البته با
سعی و تالش مضاعف این موضوع را جبران کردند که نتیجه آن را در چهار
بــازی پایانی لیــگ دیدید که البته روی بازی آخر داور نقش داشــت .البته
باتوجه به اینکه چند روز دیرتر کار شروع شد ،بازیکنان تیم با زیرکی ،هوش
و تمرکز باال میتوانند این عقب افتادگی را جبران کرده و در صورت کســب
امتیازات در  ۳بازی نخســت نیم فصل دوم باز هــم میتوانند جزو مدعیان
قهرمانی باشند».

یکنیمفصللعنتی

نمیدانم ».به این ترتیــب دالیچ را در بازی
الهالل مقابل اســتقالل که بعد از پایان جام
ملتهای آســیا برگزار میشود روی نیمکت
آبی و سفید پوشان شهر ریاض نخواهیم دید
و ایــن تیم با مربی دیگری مقابل اســتقالل
قــرار خواهد گرفت .الهالل به همراه الدحیل
قطر و العین امارات با استقالل در یک گروه
قراردارنــد و ایــن چهار تیم بــه زعم غالب
کارشناسان فوتبال آسیا یکی از سختترین
گروههــای تاریخ لیگ قهرمانان آســیا را در
مرحله مقدماتی تشکیل دادهاند.

داشــت) عم ً
ال تقویت نشــود و تنها خرید
واقعاً خوبشــان طی این مدت طارق همام
هافبــک تهاجمــی چپپای عراقــی بوده
کــه این روزها در جام ملتهای آســیا نیز
درخشیده و گلزنی کرده است.
ایــن را که کادر فنی تــا چه میزان از
قابلیتهای فنی همام اســتفاده کرده و تا
چــه میزان قدر ارزشهای وی را ندانســته
بــه مطلعان و تحلیلکنندههــای امور فنی
میســپریم اما شکی نیست که استقالل به
رغــم هزینه کردن ارقــام نجومی کمترین
بهــره فنی را از خریدهــای این فصل خود
بــرده و یــک نیمفصل لعنتــی را به پایان
رســانده و میزان کارآیــیاش اگر از فصل
پیش کمتر نباشــد ،بیشتر هم نیست و این
بــرای تیمی که لزوم تقویــت خود را فریاد
کرده و زمان زیادی را صرف بررســیهای
مربوطه کرد ،یک ناکامی آشکار بوده است.

غیبت جابر چه معنی داشت؟
پیــش از این قــرار بــود تمرین
اســتقالل در تاریــخ پانزدهــم دی ماه
اســتارت بخورد اما به دلیل مسائل مالی
بازیکنان  4روز دیرتــر ،از دیروز تمرین
خود را آغاز کردند.
تمرین روز گذشته استقالل پیش
از هــر چیزی تحت تاثیــر حضور فرهاد
مجیدی آغاز شد ،بازیکن سابق محبوب
این تیم که جمعه هفته گذشته بهعنوان
مربی به کادرفنی اســتقالل اضافه شد و

از دیروز رســما کارش را با این تیم آغاز
کرد.
به جز بازیکنان تیم ملی و تیم امید،
تمام بازیکنان با حضور در زمین شماره
 2آزادی تمریــن خــود را آغاز کردند و
فقط جابــر انصاری بود کــه در تمرین
آبی پوشان حضور نداشت.
انصاری که پیش از این شــایعاتی
هــم در مــورد جداییاش از اســتقالل
شنیده میشــد ،دیروز در تمرین غایب

بود و البته بعید اســت دلیل این موضوع
مشکل مصدومیت باشد.
البته طبق اخبار رسیده به احتمال
فــراوان جابر انصاری تــا پایان فصل در
استقالل ماندنی خواهد بود و از روزهای
آینده تمریــن خود را با ایــن تیم آغاز
میکند تا خود را آمــاده نیم فصل دوم
لیگ برتر کند.
باید دید طی روزهای آینده انصاری
در تمرینات استقالل حاضر میشود؟

آقاخان در استقالل ماند
داریوش شــجاعیان ،مرتضی آقاخان
و محســن کریمی  3بازیکنی هستند که
اول فصــل به دلیل مصدومیت نامشــان
از فهرســت خارج شــد تا آبیها بتوانند
به جای آنها بازیکن جــذب کنند .با این
حال ایــن  3بازیکن مدت زیادی اســت
که مصدومیتشــان به طور کامل برطرف
شده است و در کنار تیم تمرین میکنند.
دیروز نخستین تمرین استقالل برای نیم
فصل دوم آغاز شد و با این شرایط آقاخان،
کریمی و شجاعیان  3بازیکنی هستند که

چینی :استقالل پر از بازیکن خوب است
کنــار روحا ...باقــری و صیادمنش نیاز
این تیم باشــد .با وجود آمدن داریوش
شــجاعیان او به خوبی میتواند مکمل
فرشید اســماعیلی شود ،البته استقالل
در این پســت هم میتواند یک بازیکن
بگیرد اما در مجموع در بقیه پســتها
این تیم مشــکلی از نظر من ندارد .من
مطمئن هستم این اســتقالل میتواند
یکی از ســه تیم باالی جدول در پایان
فصل باشد و اگر شــرایط روبهراه باشد
قهرمان مسابقات خواهد شد».
چینــی در مــورد مشــکل مالی
اســتقالل هم میگوید« :متاسفانه در
تیمهای بزرگ همیشــه از این اتفاقات
میافتد .خــب بازیکن زندگی و خانواده
و بدهی و مســائلی از این دســت دارد
و وقتــی پــول نمیگیــرد به مشــکل
میخورد».

سوژه

پست های اینستاگرامی معنادار شفر!

ضعف مدیریت از جایجای استقالل میبارد

استقالل-دالیچ منتفی شد
مدتها اســت بحث حضــور دالیچ در
الهــال عربســتان مطرح میشــود .مربی
کرواتی که در جام جهانی شگفتیســاز شد
و با تیم ملی کرواسی به نایب قهرمانی جهان
رســید .دالیچ بعد از آن موفقیت بزرگ مورد
توجه تیمهای بســیاری قرار گرفته؛ از جمله
الهالل عربســتان که مدتی نیز سرمربی این
تیم بــود .دالیــچ البته قصد نــدارد به این
زودیها به الهالل بپیوندد .او درباره بازگشت
به این تیــم حرفهایی زده اســت« :روزی
به الهالل بر میگــردم ولی زمان دقیقش را

رفتار زیرکانه سرمربی استقالل

رســما تمرینهای خود را آغاز کردند .با
حضور این  3بازیکن اســتقالل پرستارهتر
از گذشته میشود و آبیها میتوانند یکی
از مدعیان جدی قهرمانی در لیگ هجدهم
باشــند .پیــش از این گفته میشــد که
آقاخان به صورت قرضی از تیم اســتقالل
جدا میشــود اما حضور او در تمرین این
تیم نشــان میدهد که ایــن بازیکن نیم
فصل دوم در کنار آبیها خواهد بود .البته
فعال هیچ چیز قطعی درخصوص فهرست
ورود و خروج استقالل وجود ندارد.

خطیر از استقالل کنار گذاشته میشود؟
تا چندی پیش عادت کرده بودیم
تقریبا در اکثر روزهــا مصاحبه خطیر
را در رســانهها بخوانیم ،اما چند وقتی
اســت که از معاون ورزشــی استقالل
خبری نیســت .تقریبا هیچ مصاحبهای
از او ندیدیــم و در این میان خبرهایی
از باشگاه اســتقالل میرسد که باعث
تعجب میشــود ،اختــاف دو معاون
باشــگاه که منجر به درگیری فیزیکی
آنهــا شــده اســت ،البته مســووالن

اســتقالل طبق معمول ایــن اخبار را
تکذیــب کردند ،ولی غیبــت خطیر و
مصاحبه نکردنهای او باعث میشــود
که مخاطب فوتبــال به فکر فروبرود و
زیاد تکذیبیه باشــگاه را جدی نگیرد.
باید به این نکته پستها و مصاحبههای
شفر را نیز اضافه کرد که نشان میدهد
چقدر با خطیر مشــکل دارد و طرفین
میانــه خوبی با هم ندارند .ضلع ســوم
غیبت بحــث برانگیز آقــای معاون را
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ناکامی اســتقالل در جــذب بازیکنان
تکمیل میکند .در شرایطی که معاون
ورزشــی اســتقالل بایــد در تکاپوی
جذب بازیکن باشــد اما هیچ خبری از
او نیســت و تاکنون بازیکنی را جذب
نکردهاند .تمام این موارد را کنار هم که
میگذاریم به حذف احتمالی خطیر از
اســتقالل میرسیم و هیچ بعید نیست
به زودی این حذف احتمالی رسانهای
شود.

وصال روحاني
Vesal Rohani

صرفنظــر از جذابیتهای نخســتین
مرتبه حضور فرهاد مجیــدی در تمرینات
اســتقالل در هیئت یکــی از اعضای جدید
کادر فنی این تیــم ،آنچه در روزهای اخیر
در جایجــای کار آبیها رؤیت میشــود،
نمادهای ضعف در مدیریت است.
از خریدهای «پیشفصــل» و «اوایل
فصل» دو تای آنها مصدومان طوالنیمدتی
همچون مرتضی آقاخــان و میثم تیموری
درآمدند و یکی دو تای دیگر نظیر مارکوس
نویمایــر آنقدر ضعیف جلوه کردند که خود
باشــگاه عذرشان را خواســت .استقالل در
فصل جــاری از نمادهای مســلم ضعف در
برنامهریزی و نداشــتن تدابیــری واحد و
تبدیل شــدن بــه مجموعهای بوده اســت
که تکهها و قطعات مختلف آن همســویی
الزم را با یکدیگر ندارنــد .در ابتدای فصل
پندار توفیقی خریدهایی را برای اســتقالل
انجام داد که وینفرد شــفر پس از بازگشت
از تعطیــات تقریباً تمامــی آنها را رد کرد
و وقتــی هم به لطف کمــک وزارت ورزش
فرصت خریدهای اضافی به رغم گذشت سه
چهار هفته از شــروع لیگ هجدهم فراهم
آمد باز مرتضــی تبریزی و الحاجی گرو که
از این طریق جذب شــدند ،در اندازههایی
ظاهر نشــدند که اســتقالل و هوادارانش
میخواستند و اینجا نیز شاهد جواب گفتن
گرو توسط ســران اســتقالل بودیم و اگر
تبریزی را حفظ کردهاند ،به ســبب حالت
خــاص وی از منظر قواعد لیگ اســت که
اجازه نمیدهد یــک بازیکن در طول فصل
در ســه تیم ظاهر شود ،حتی اگر دو تیم از
آن سه تیم به واقع یک تیم باشند.

نقطه مقابل پرسپولیس

لغزشهــای مدیریتــی و اشــتباهات
اســتراتژیک در جذب مهرهها ســبب شد
اســتقالل بــه رغــم عــدم محرومیت در
خرید نفرات تازه (مشــکلی که پرسپولیس

اکازیونهایی که سر برنمیآورند

در همین دوران نیمفصل نیز استقالل
به جــای ترمیم رونــد خریدهای ضعیفش
در حال صبر مفرط برای رســیدن موارد و
اکازیونهایی بوده اســت که معموالً در این
موقع از سال ســر برنمیآورند .سرمایههای
انســانی اســتقالل حتی قبــل از اضافه و
سپس کم شدن لشکر کوچک استخدامیها
اندک نبوده و هر تیمی که امثال منتظری،
ســهرابیان ،غفــوری ،حیدری ،حســینی،
چشمی ،باقری ،اسماعیلی ،قائدی ،زکیپور
و البته رحمتی را در اختیار دارد ،ســزاوار
برآوردی از این دســت اســت اما از یکسو
مدیریت درســتی بر این جمع اعمال نشده
و از سوی دیگر شــفر نیز در دومین فصل
حضورش در اســتقالل به گونــهای از آنها
سود نجســته که به نظر برسد همان مربی
انگیزهبخش و سرنوشتســازی است که در
نیمفصل دوم لیگ هفدهم همه ویرانیهای
نیمفصل اول را به آبادانی تبدیل کرد .اینکه
شفر در اقدامات فنیاش و تنزل تأثیرگذاری
آن تا چه میزان از اقدامات مدیران باشــگاه
تأثیر منفی پذیرفته ،مسألهای است که خود
او باید آن را توضیح بدهد اما همین میزان
ضرر و تنزل در کار آبیها هم نشان میدهد
که شفر بیش از آنکه از مدیریتهای حاکم
بر باشــگاه نیرو گرفته باشــد ،پالس منفی
گرفته است.

چه سود از آمدن مجیدی؟

همینگونه مدیریتها اســت که منجر
بــه تحریم ســه روزه تمرینات اســتقالل
توســط بازیکنان معترض این تیم شــد و
سفر استقالل به قطر به قصد برپایی اردویی
تمرینی را چند بار بــه تعویق انداخته و به
آیندهای موهوم موکول کرده اســت .اینها
مواردی اســت که الاقــل در کوتاهمدت اثر
تخریبی بیشــتری نســبت به آثاری دارد
که اضافه شــدن مجیدی بــه جمع مربیان
استقالل بر جای میگذارد و به فرض مثبت
بودن از میزان تأثیرگذاری آن میکاهد.

