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دلیل انتخاب ترکیه به جای قطر چه بود؟

کارشناس

امیدی به موفقیت استقالل ندارم

ترابپور :چه کسی در استقالل
جوابگوی هوادار است؟

ترابپور پیشکســوت اســتقالل درباره
شــرایط فعلی این تیــم اینطــور میگوید:
«نمیدانــم چــه اتفاقی در اســتقالل افتاده
که این تیم وارد چنین بحرانی شــده است.
من مقصــر همه این اتفاقــات را به مدیریت
قبل ربط میدهم که اســتقالل را به نابودی
کشــاندند .آقای افتخــاری ،توفیقی و دیگر
دوستانشــان آنقدر عملکرد ضعیفی داشتند
که حاال اســتقالل به ایــن روز افتاده که نه
میتواند یارگیری کند ،نه زمین تمرین دارد
و نــه بازیکنانش حاضرند در تمرینات حضور
پیدا کنند .البته با درایت امیرحســین فتحی
تمرینات اســتقالل آغاز شده ولی ما روزهای
زیادی را از دســت دادیم؛ درســت برخالف
همــه تیمها کــه نزدیک به دو هفته اســت
تمرینات خود را آغاز کردهاند .حاال چه کسی
باید جوابگوی هوادارانی باشــد که در سرما و
گرما کنار این تیم هســتند؟ من به بازیکنان
حق میدهم که به نوعی تمرین نکنند چون
آنهــا هم خانواده دارند و با توجه به شــرایط
و هزینههای سنگین زندگی نمیتوان از آنها
انتظار زیادی داشت».
ترابپور در پاســخ به این پرســش که
اســتقالل در یارگیری موفق نبوده و هنوز به
دنبال جباروف است ،میگوید« :من نمیدانم
مگر آسمان باز شده و فقط جباروف به زمین
افتــاده؟ آیا دیگر هیــچ بازیکنی وجود ندارد
که اســتقالل به دنبال جذب آن باشــد؟ اگر
جباروف میخواست به استقالل بیاید تا االن
آمده بود .بنابراین مدیریت باشــگاه که تالش
زیادی برای موفقیت تیــم میکند باید فکر
جذب این بازیکن را از ســر بیرون کند و به
دنبال گزینههای دیگر باشد».
این بازیکن قدیمی استقالل در پایان و
در پاســخ به این پرسش که آیا با این شرایط
امیدی به این استقالل هست که در نیم فصل
دوم موفق باشد ،میگوید« :با این روندی که
اســتقالل در پیــش گرفته هیــچ امیدی به
موفقیــت این تیم ندارم و نگران هســتم در
لیــگ برتر و لیگ قهرمانــان عملکرد موفقی
نداشته باشیم و هیچ کس بیشتر از هواداران
از این مساله ضربه نمیخورد».

روزهای سرد و بارانی در انتظار استقالل
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وضعیت آب و هوایی شــهر آنتالیــای ترکیه را
تــا  10روز آینده که جســتوجو کنید به این نتیجه
میرسید که استقالل شهر مناسبی را الاقل به لحاظ
آب و هوایــی برای برگــزاری اردوی میان فصل خود
انتخاب نکرده است.
در شــرایطی که ابتدا قرار بود استقالل به کشور
قطر برود و حتی گفته شــد که هتل محل اقامت این
تیــم نیز در دوحه رزرو شــده اما ناگهان مســووالن
باشــگاه تصمیــم گرفتند به جای قطــر راهی ترکیه
شوند .کشوری که این موقع سال آب و هوای سردی
دارد و از شــرایط نامساعد جوی بهره میبرد .معموال
عرف اســت که اردوهــای خارجی تیمهــا در فصل
زمســتان در کشورهایی برگزار شود که شرایط جوی
پایدار و معتدلی دارند .به همین دلیل است که رقیب
سنتی استقالل نیز راهی کشور قطر شده و این کشور
را برای ادامه تمرینات خود برگزیده است.
استقاللیها اما به کشــوری سردسیر رفتهاند و
شــرایط آب و هوایی محل برگزاری اردویشــان به
گونهای اســت که در10روز آینده 7روز بارانی دارد و
در عین حال هوای نســبتا سردی هم بر شهر آنتالیا
حاکم اســت .شاید یکی از مهمترین دالیلی که سبب
شد اردوی اســتقالل از قطر به سمت ترکیه منحرف
شود ،مشکالت مالی باشد.
اســتقاللیها برای ســفر به قطر و استفاده از
امکانات ورزشــی این کشور باید مبلغ قابل توجهی را
میپرداختند اما ســفر به ترکیه در این زمان از سال
سفری بسیار ارزان است که مسووالن باشگاه استقالل
به این سفر رای دادهاند.
شــاید اگر منابع مالی کافی برای سفر استقالل
به قطر فراهم میشد ،این باشگاه نیز سرموقع به قطر
میرفت اما مباحث مالی و اعتصابهایی که بازیکنان
برای گرفتن مطالبات خود داشتند باعث شد هم محل
برگزاری اردوی مناســبی گزینش نشود و هم اینکه
تمرینات دیرتر از همه تیمهای لیگ برتری آغاز شود.
با توجه به شرایط فعلی به نظر میرسد استقالل

مجیدی مربی بدون
قرارداد استقالل

مجیدی اصراری
به عقد قرارداد
ندارد

در زمینه انتخاب زمان و محل برگزاری اردو نیز نسبت
به پرسپولیسیها باز هم عقب افتاده و نه جای ایدهآلی
برای برگزاری اردوی میــان فصل خود انتخاب کرده و
نه اینکه میتواند به انجام بازیهای تدارکاتی مناســب
امیدوار باشد .غالب تیمها حتی اروپاییها در این فصل
از سال به کشورهای حاشیه خلیج فارس میروند .البته
با توجه به برگزاری جام ملتهای آسیا اردوی این قبیل
تیمها به قطر منتقل شــده که این فرصت مناسبی بود
تا با تیمهــای اروپایی نیز بازی تدارکاتی برگزار شــود
اما قطعــا در ترکیه اســتقاللیها نمیتوانند امیدوار به

نخســتین خرید زمستانی استقالل در تعطیالت
میان فصــل ،فرهاد مجیدی بــود .چهرهای که پس
از ســالها دوری از اســتقالل بهعنوان مربی به این
تیم بازگشــته است .مجیدی در شــرایطی دوباره به
اســتقالل بازگشــته که هنوز هیچ قراردادی با این
باشــگاه منعقد نکرده اســت .پیشتــر مجیدی که
دوران حرفــهای بازیگری را تجربه میکرد روی عقد
قراردادهایش حساسیت بیشــتری داشت اما به نظر
میرســد که او حاال در کســوت مربی و پیشکسوت

برگزاری بازیهای مناسب باشند و برای انتخاب حریف
تدارکاتی نیز مشکالتی پیش رو خواهند داشت.
شاید اگر لیگ در بیشتر روزهای زمستان تعطیل
نمیشد چنین اردویی میتوانست به استقالل برای روند
بهتر در فصل سرما کمک کند اما تا یک ماه دیگر لیگ
برتــر فوتبال ایران تعطیل اســت و زمانی هم که لیگ
دوباره آغاز شود ،سرمای هوای تهران و دیگر شهرها در
حال فروکش کردن است.
بدون شک اگر این اردو یک ماه قبل برگزار میشد
جای توجیه بود که استقالل برای حرکت بهتر در فصل

باشگاه اســتقالل چندان روی این موضوع حساسیت
نشان نمیدهد و حتی حاضر شده بدون عقد قرارداد
با اســتقالل به محــل تمرین این تیم بــرود .گفته
میشود شــاید قرارداد مجیدی با استقالل در اردوی
ترکیه منعقد شود اما مجیدی اصراری به عقد قرارداد
با اســتقالل در اردوی ترکیه نــدارد و طبق آخرین
صحبتهایی که با مســووالن باشگاه استقالل داشته
از آنها خواســته عقد قرارداد به زمان بازگشــت تیم
از اردوی ترکیه موکول شــود .اردوی اســتقالل در

ســرما محل اردویی سردســیری را برگزیــده اما زمان
برگــزاری این اردو به گونهای اســت که هیچ کمکی از
لحاظ آب و هوایی به استقالل نخواهد کرد.
به هر حال اردوی ترکیه در حال برگزاری است اما
این ســوال هم بیپاسخ مانده که اگر استقالل با مشکل
مالی مواجه بود چرا در جزیره کیش اردویی برپا نکرد؟
بدون شــک هزینههای برگــزاری اردو در جزیره کیش
میتوانســت بار مالی کمتری روی دوش استقالل قرار
دهد اما اصرار به سفر خارجی سبب شد استقالل راهی
ترکیه شود.

ترکیه نزدیک به دو هفته طول خواهد کشــید و بعد
از آن بازیکنــان و اعضای کادرفنی این تیم به تهران
باز خواهند گشــت و ســپس قرارداد مجیدی هم با
باشگاه اســتقالل به شکل رسمی منعقد خواهد شد.
البته رقمی که مسووالن باشگاه برای فرهاد مجیدی
در نظر میگیرند قطعا باید بیشتر از ساشا شفر باشد
چراکه گفته میشود فرزند سرمربی استقالل نزدیک
به 100هزار دالر دستمزد دریافت میکند که معادل
ریالیاش یک میلیارد تومان است!

قائدی و صیادمنش از جمع آبیها جدا شدند
تمرین صبح دیروز استقالل از ساعت
 ۱۰:۳۰به وقــت تهــران در اردوگاه امیر
اسپور برگزار شد .سرمربی استقالل دقایقی
قبل از شروع تمرین با بازیکنانش صحبت
کــرد .مهدی قائدی و اللهیــار صیادمنش
پس از تمریــن ،اردوگاه را ترک کرده و به
تیم امید پیوستند .فرهاد مجیدی به جمع
آبیپوشــان ملحق خواهد شــد تا در کنار
شــفر تمرینات را زیر نظر بگیرد .مرتضی
آقاخــان که به دلیل مصدومیت ،نیم فصل
اول را از دســت داده بــود ،در تمرینــات

اردوگاه آبی

هواداران ناراضی از
وضعیت استقالل

اســتقالل بــرای برپایــی اردوی
آمادهســازی تعطیالت نیم فصل راهی
آنتالیای ترکیه شــده است .آبیپوشان
قــرار بود اردوی نیم فصــل خود را در
اردوگاه اســپایر کــه پرســپولیس در
آنجــا اردو زده ،برگــزار کننــد اما به
دلیل اینکه باشــگاه درگیــر پرداخت
مطالبات بازیکنــان بود و آنها به نوعی
اعتصاب کرده بودنــد این اتفاق نیفتاد
و پس از چند روز مســووالن باشــگاه
تصمیــم گرفتند اردوی اســتقالل در
کمپی در آنتالیای ترکیه برگزار شــود.
هواداران استقالل در صفحات مجازی
اعتراض زیادی کردهاند که چرا اردوی
آبیپوشــان باید در ترکیه و هوای سرد
برگزار شــده و اردوی پرســپولیس در
قطــر و اردوگاه مجهز برپا شــود .این
اعتراضهــا در حالی صورت گرفته که
مسووالن باشگاه استقالل اعتقاد دارند
که اردوگاه ترکیــه از قطر هم مجهزتر
است و هواداران درباره این موضوع زود
قضاوت نکنند.

رحمتی توبیخ شد

«مهــدی رحمتی توبیخ شــد».
ایــن خبری بود که روز گذشــته روی
خروجی خبرگزاریها آمد.
کمیتــه انضباطی دلیــل این رای
را اینطــور عنوان کرده بــود« :به دلیل
بیتوجهی به تذکرات نماینده فدراسیون
که سبب تأخیر در شروع مسابقه توسط
ســید مهــدی رحمتی در دیــدار تیم
استقالل تهران و پدیده مشهد شد ،وی
به توبیخ کتبی محکوم شد».

شاهرخ بیانی:

ملیپوشان با هم
همدل هستند

شــاهرخ بیانی مربی سابق استقالل
در خصوص عملکرد ملیپوشــان در جام
ملتهــا اینطور میگویــد« :اعتقاد دارم
همه ملیپوشــان خوب بودند و عملکرد
قابل قبولی از خود تاکنون نشــان دادند
و میتوانیــم در بازیهــای بعــد هم به
گلهای زیادی دست پیدا کنیم .بنابراین
اگــر همه با هم متحد و همدل باشــند،
موفقیت دور از دسترس نخواهد بود».
بیانی در ادامه میگوید« :بازیکنان
ما همه خوب بودند ،یک هدف را دنبال
کردنــد و توانســتند بــه آن چیزی که
میخواستند دست پیدا کنند و امیدوارم
در بازیهای آینده هم این روند را ادامه
داده تا بتوانیم بعد از  ۴۳سال به قهرمانی
در جام ملتها دست پیدا کنیم».

مصاحبه عجیب بازیکن اخراجی

نویمایر :بازیکنان استقالل به من
حسادت میکردند!
مارکوس نویمایر هافبک سوییسی
سابق اســتقالل بعد از حضوری کوتاه
در این تیم راهی آرائو شده و قرار است
ادامــه فصل در این تیم بازی کند .این
بازیکن  ۳۲ســاله بعــد از جداییاش
از اســتقالل دلیــل انتخــاب ایران به
عنوان مقصد خود را بیان کرده اســت.
نویمایر گفته است« :یکی از جنبههای
مثبتــی که در ایران تجربه کردم بازی
مقابل  ۹۰هزار تماشــاگر بود که حس
فوقالعادهای داشت و قبال تجربه نکرده
بودم .ایــن هیجان زیاد ســختیهای
خــودش را داشــت .نمیتوانســتم به
خیابانهــا بــروم .وقتی بــه خیابان
میرفتم خیلیها کنار من میآمدند .از
 ۸۰میلیون نفــر جمعیت ایران ،چهل
میلیون نفر اســتقاللی و چهل میلیون
نفر پرسپولیسی هستند».
نویمایر دربــاره اینکه بعد از نیم
فصل ناکامی چــرا تصمیم به جدایی
از فوتبــال ایران گرفــت نیز توضیح
کوتاهی داده اســت« :برنامه این بود
کــه بچههایم با یــک فرهنگ جدید
آشنا شــوند ولی من نمیخواستم در
ایران بمانم و به همین دلیل در نهایت
جدا شدم».
نویمایر در ادامه حرفهایش ادعا
کرده که در تمرینهای اســتقالل به
او و گــرو پاس داده نمیشــد! نویمایر
درباره رفتارهایی که با خودش شــده،
میگوید« :آنها من و الحاجی را از بقیه
جدا کــرده بودند و هیچ صحبتی با ما
نمیکردند و خوشامد نمیگفتند .حتی
برای دقایقــی در تمرینات توپ به ما
نمیرسید .به نظرم این حسادت بود».
نویمایر درباره نحــوه جداییاش
از استقالل نیز توضیح کوتاهی داده و
حرفهای عجیبی به زبان آورده است:
«آنها فکر میکردند من قرار اســت به
رقیبان آسیایی این تیم در قطر یا کره
بپیوندم .دو هفته درباره فســخ قرارداد
با باشگاه صحبت شد و وقتی فهمیدند
قرار است به ســوییس بروم این فسخ
صورت گرفت».

پرونده نقل و انتقاالت استقالل همچنان بسته است
نقل و انتقاالت

وضعیت آب و هوایی شــهر آنتالیای ترکیه را تا  10روز آینده که جســتوجو کنید به این نتیجه میرســید که استقالل شهر مناســبی را الاقل به لحاظ آب و
هوایی برای برگزاری اردوی میان فصل خود انتخاب نکرده اســت.در شــرایطی که ابتدا قرار بود اســتقالل به کشــور قطر برود و حتی گفته شد که هتل محل
اقامت این تیم نیز در دوحه رزرو شــده اما ناگهان مســووالن باشــگاه تصمیم گرفتند به جای قطر راهی ترکیه شوند .کشــوری که این موقع سال آب و هوای
ســردی دارد و از شــرایط نامساعد جوی بهره میبرد .معموال عرف اســت که اردوهای خارجی تیمها در فصل زمستان در کشــورهایی برگزار شود که شرایط
جوی پایدار و معتدلی دارند .به همین دلیل اســت که رقیب ســنتی استقالل نیز راهی کشور قطر شده و این کشــور را برای ادامه تمرینات خود برگزیده است.

بدون شک اگر
این اردو یک
ماه قبل برگزار
میشد جای
توجیه بود که
استقالل برای
حرکت بهتر
در فصل سرما
محل اردویی
سردسیری را
برگزیده اما
زمان برگزاری
این اردو به
گونهای است
که هیچ کمکی
از لحاظ آب
و هوایی به
استقالل
نخواهد کرد.

جالب اســت که نویمایر در حالی
از حســادت به خودش و گرو ســخن
به میان آورده کــه از لحاظ فنی یکی
از ضعیفتریــن بازیکنانی بــود که با
اســتقالل قرارداد بست و هیچ ویژگی
در خود نداشــت که اساســا کســی
بخواهد به او و الحاجی گرو حســادت
کنــد! محصــول دقایقی کــه مربیان
استقالل به این دو بازیکن بازی دادند
فقــط یک گل بود کــه آن هم گرو از
نقطه پنالتی به ثمر رساند!
حرفهای نویمایر نشــان میدهد
که این بازیکن قبــل از عقد قرارداد با
باشگاه اســتقالل هیچ تحقیقی درباره
محیط جدید کاریاش نداشته است .او
سرشار از توهم و خود بزرگبینی بوده
در حالی که ســطح فنیاش از فوتبال
ایران بسیار پایینتر بود و حتی با این
کیفیــت نازل نمیتوانســت جایی در
ترکیب تیمهــای میانه جدولی فوتبال
ایران هم داشته باشد.
نویمایر خــود اکنون بــه تیمی
پیوســته کــه در ســطح اول فوتبال
سوییس قرار ندارد که این انتخاب نیز
تایید دیگری اســت بر ناتوانیهایش!
شــاید نویمایر تصور میکــرده وارد
محیطی شــده کــه بــدون تمرین و
نداشتن استعداد کافی میتوانسته به
بازیکنی کلیدی بدل شــود و سالها
دستمزد بگیرد اما واقعیت این است که
بازی در لیگ ایران به این ســادگیها
کــه نویمایر تصور میکرد ،نیســت و
خارجیهای بسیاری به فوتبال ایران
آمدند کــه هرگز نتوانســتند جایگاه
ثابتــی در ترکیب تیمهای لیگ ایران
داشته باشند.
به هر حال جــذب نویمایر تجربه
بزرگی اســت تا یارگیران در باشــگاه
اســتقالل باز هم بفهمند کــه باید با
تحقیقات کافی اقدام به جذب بازیکن
جدید کننــد .همین اظهــارات خود
نشانهای مستدل از کوچکی شخصیت
بازیکنی بود که نیم فصل در استقالل
دستمزد مفت و بیحساب گرفت!

علی موسوی مهاجم سابق استقالل
از شرایط فعلی این باشگاه راضی نیست.
موســوی هم مثــل اکثر پیشکســوتان
اســتقالل معتقد اســت که این تیم در
فصل نقل و انتقاالت موفق نبوده اســت.
او در خصوص شــرایط این تیم اینطور
اظهارنظر میکند« :اســتقالل چند سال
اســت که با مشــکالت فصل را شــروع
میکند و امســال هــم همینطور بود و
کســی نبود که این تیم را جمع و جور

کنــد .امتیازهای مهمی در نیمفصل اول
از دســت دادیم .با آمدن شفر استقالل
بیدر و پیکر کمی ســر و سامان گرفت.
استقالل باید تا االن  ۴ ،۳بازیکن جدید
جذب میکرد اما متاســفانه دوباره وارد
حاشیه شده و هیچ نقلوانتقاالتی انجام
نداده اســت که این موضوع به ضرر تیم
خواهد بود ».پیشکســوت اســتقالل در
مورد حضــور فرهاد مجیــدی در کادر
فنــی این تیــم و اینکه آیــا او میتواند

به شرایط اســتقالل کمک کند یا خیر،
میگویــد« :فرهاد مجیدی از دوســتان
خوب من اســت و برای او احترام زیادی
قایلــم اما فرهاد بــرای آوردن هوادار به
ورزشگاه خیلی خوب است .اگر مجیدی
میتوانســت در زمین بــازی کند خرید
خوبی محسوب میشد .ما االن به بازیکن
احتیاج داریم .اســتقالل چون نتوانست
بازیکــن بخرد مجیــدی را به کادر فنی
اضافه کرد تا دل هواداران را شاد کند».

انصاری تیم پیدا نکند باز هم در استقالل میماند

جابر ،عضو دایمی فهرست خروج!

در دو فصــل اخیر هــر گاه به زمان
نقــل و انتقــاالت پیشفصل یــا نیمفصل
نزدیک شــدهایم جابر انصاری در لیســت
فروش باشگاه اســتقالل قرار گرفته است!
این وضعیت در حالی بارها تکرار شــده که
انصاری با اســتقالل قرارداد داشته و طبق
قانون باشگاه استقالل برای خروج نام این
بازیکن ابتدا بایــد رضایت بازیکن را جلب
کند و بعد او را در لیست فروش قرار دهد
اما هیــچگاه چنین رویهای اعمال نشــده
اســت .در حالی که انصاری تا پایان فصل
با باشگاه اســتقالل قرارداد دارد اما باز هم
از درون باشــگاه استقالل خبر میرسد که

وینفرد شــفر عالقهای به ادامه کار با جابر
انصاری ندارد و این بازیکن را نمیخواهد.
انصاری درباره اینکه مانند همیشه در برابر
تصمیم باشــگاه ایســتادگی میکند یا نه،
هنوز چیزی به زبان نیــاورده اما ظاهرا او
بیمیل نیســت که اینبار باشگاه استقالل
را به مقصد دیگر تیمهــا ترک کند .البته
اگر انصاری پیشنهادی که مدنظرش است
را دریافت کند ،از استقالل جدا خواهد شد
و با باشــگاهش به توافق خواهد رسید اما
چنانچه او دوبــاره نتواند تیم مورد نظرش
را پیــدا کنــد قطعا همچون گذشــته در
تمرینات استقالل شــرکت خواهد کرد و

سه خروجی ،بدون خرید بازیکن

روزها برای استقالل مثل باد میگذرد و هنوز این تیم نتوانسته بازیکنی
را خریداری کند .با پایان نیم فصل اول همانطور که پیشبینی میشد الحاجی
گرو و نویمایر از این تیم رفتند .بازیکنانی که بنا به ادعای ملکی رییس سابق
هیات مدیره اســتقالل  5میلیارد برای اســتقالل آب خوردند ،البته مدیران
اســتقالل ادعای ملکی را رد کردند و باز هم مثل همیشــه سیاست تکذیب
ش گرفتند تا از زیر بار انتقــادات رهایی پیدا کنند .این دو خارجی
را در پیــ 
نخســتین بازیکنانی بودند که استقالل را ترک کردند و ابهام بر سر سومین
بازیکنی بود که قرار اســت اســتقالل را ترک کند .با شروع تمرین استقالل،
این ابهام نیز برطرف شــد و بــا غیبت جابر انصاری در جمع اســتقاللیها
مشخص شد این بازیکن نیز نخســتین بازیکن داخلی است که جمع آبیها
را ترک میکند .تا اینجای کار تکلیف ســه خروجی استقالل مشخص شده
اســت اما بنا به خواسته شفر ،اســتقاللیها هیچ اعالم رسمی در این زمینه
ندارند .شــاید این هم سیاستی است از جانب
خود مدیران استقالل که اگر در جذب بازیکن
ناموفق بودند ،هیچ چیز در خصوص ضعف آنها
در ایــن زمینه لو نرود .در ایــن میان اما آنچه
توی ذوق میزند و حتی هوادار هم نمیپسندد
اصرار برای جذب ســرور جباروف است .بدتر از
آن ،فیلمی اســت که در فضای مجازی از نوع
مذاکرات با این بازیکن لــو رفت و هواداران را
بیش از پیش دلخور کرد .این وضعیت که ما به
جایی برسیم که به هافبک  35ساله ازبک اصرار
کنیم تحت هر شرایطی قبول کند به لیگ ایران
بیاید خوشایند نیســت .غیر از ماجرای جذب
جباروف ،مذاکرات نصفه و نیمه با امید نورافکن را هم به این مذاکرات اضافه
کنیــم و تا اینجای کار پرونده نقل و انتقاالت اســتقالل را ببندیم چون این
روزها هیچ چیز بیشتر از این از بازار نقل و انتقاالت استقالل نشنیدهایم .باید
خوشحال باشیم که مثل ابتدای فصل تیام هم قرار نیست گزینه باشد وگرنه
هــر روز در کنار جباروف باید یک خبر هم از تیام میشــنیدیم .در البهالی
این همه بیخبری ،شــاید هوادار استقالل آرزو میکرد کهایکاش استقالل
بــا محرومیت نقل و انتقــاالت مواجه بود تا این همه حســرت بیخبری را
نمیخورد .نکته اینجا است که هیچکدام از مسووالن استقالل هم چیزی در
این زمینه نمیگویند ،در حالیکه این حق هوادار است تا بداند در این مدت
آنها چقدر فعالیت کردند و تا چقدر توانســتند موفق باشند .استقاللیها فعال
در ترکیه به ســر میبرند ،گهگاهی هم شفر دلنوشتههایی را برای هواداران
استقالل در صفحه شــخصیاش میگذارد .این نهایت چیزی است که امروز
هوادار استقالل در فصل نقل و انتقاالت دستگیرش میشود؛ انتظار ،بهترین
کلمهای که گویای این روزهای استقالل است .باید منتظر ماند ،شاید دوباره
پرونده نقل و انتقاالت اســتقالل به جریان بیفتد 13 .بهمن آخرین روز نقل
و انتقاالت زمستانی لیگ برتر است ،شاید دوباره استقالل در روزهای پایانی
نقل و انتقاالت با همان شــتابزدگی همیشگی سراغ گزینههای خود برود که
این بدترین حالت ممکن برای جذب بازیکنان است.

استقاللیها در ترکیه دیدار تیم ملی را تماشا کردند

خبر

بازیکنان استقالل تماشاگر دیدار تیم ملی ایران برابر ویتنام شدند .تیم
اســتقالل در کنار کادرفنی روز شــنبه بعد از برگزاری تمرین خود تماشاگر
دیدار تیم ملی شــدند .آبیپوشــان در نوبت صبح یک جلسه تمرینی انجام
دادند و ســپس بعد از صرف ناهار به صورت دستهجمعی و در کنار کادرفنی
دیدار تیم ملی ایران را تماشا کردند .استقالل در تیم ملی سه نماینده دارد.

تبریزی از تجربه فرهاد استفاده میکند؟

سوال روز

مرتضی تبریزی را در نیم فصل اول آن بازیکن موفق همیشگی ندیدیم.
تبریزی حتی در چند بازی نیمکتنشین شد تا شایعاتی مبنی بر جداییاش
از اســتقالل نیز به گوش برســد اما این بازیکن طبق قانون نمیتواند جمع
اســتقاللیها را ترک کند و در این تیم ماندنی است .البته تبریزی برای نیم
فصل دوم یک برگ برنده دارد ،برگ برنده این بازیکن حضور فرهاد مجیدی
است .فرهاد میتواند به این بازیکن کمک کند تا شروع رویایی در نیم فصل
دوم داشته باشد.

پایان مصدومیت سهرابیان و کریمی

گروهــی حاضر شــد و رضایت شــفر را
برآورده کرد .سیدمهدی رحمتی به همراه
سیدحسین حســینی تمرینات ویژهای را
زیر نظر نامداری انجام دادند .محور تمرین
آبیپوشــان ،کارهای ســرعتی ،کششی و
استقامتی بود و سپس بازیکنان در نیمی از
زمین ،فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.
آبیپوشان عصر دیروز هم تمرینات خود را
جهت آمادگی هر چه بیشــتر برای حضور
در نیم فصل دوم لیگ برتر در اردوگاه امیر
اسپور برگزار کردند.

موسوی :کاش مجیدی میتوانست بازی کند

باشگاه هم دســتش به جایی بند نخواهد
بــود و نمیتواند این بازیکن را در لیســت
فروش قــرار دهد .در حــال حاضر قول و
قــراری که انصاری با مســووالن باشــگاه
استقالل گذاشــته حول همین محور بوده
و او بهدنبال تیم جدید است اما چنانچه به
هر دلیل انصاری نتواند تیمی را برای آینده
خــود برگزیند ،اســتقالل را ترک نخواهد
کرد و بالفاصلــه بعد از مراجعــت تیم از
اردوی ترکیه به تمرینات باز خواهد گشت.
یکی از دالیلی که اینبار باعث شــده جابر
در لیســت خروج قرار بگیرد تعدد بازیکن
در پست او است ،اما در عین حال میبینیم
که وضعیــت دیگر بازیکنان نیز هرگز بهتر
از انصــاری نبوده و اســتقالل بهطور کلی
ستارهای در پست وینگر یا مهاجم نداشته
که نسبت به این بازیکن برتری محسوسی
داشــته باشــد .به هر حال انگیزه کنونی
تصمیمگیران در باشگاه استقالل این است
که انصــاری را از فهرســت نیمفصل دوم
کنار بگذارند و انصاری هم به اســتقاللیها
امیــدواری داده که اگر تیم مورد نظرش را
پیدا کرد بدون اینکه از باشگاه درخواست
غرامت کند جدا میشــود ،اما مساله این
اســت که انصاری برای انتخاب تیم جدید
وسواس زیادی دارد و قصد ندارد فوتبالش
را در هر تیمی ادامه دهد.
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استقالل تمرینات خود را در شهر آنتالیای
ترکیــه دنبال میکند .آبیها کــه به تازگی به
این کشــور ســفرکردهاند قصد دارند در خالل
برگزاری تمرینات میان فصل با برخی تیمهای
حاضر در ترکیه نیز بازی تدارکاتی برگزار کنند.
در نخســتین روز از دور جدید تمرینات
اســتقالل در ترکیه اما خبــر مهمی از اردوگاه
آبی مخابره شد.

خبر این بود که آرمین ســهرابیان و علی
کریمی با تیــم تمرین کردهاند .این دو بازیکن
مدتهــا به دلیــل مصدومیت نمیتوانســتند
همپای دیگر بازیکنان تمرین کنند اما همزمان
بــا آغاز اردوی ترکیه تمرینــات جدی خود را
شــروع کردند تا خیال شفر بابت دو پست مهم
قدری راحت شود.
آرمین سهرابیان بازیکنی است که هم
در پســت دفاع میانی و هم دفاع چپ برای
اســتقالل بازی میکند و علــی کریمی نیز
در پســت هافبک دفاعی یکی از گزینههای
ایدهآل شــفر محسوب میشود .البته کریمی
با مصدومیتهای پیدرپی مواجه میشــود و
بارها به دلیــل مصدومیت حضور در ترکیب
استقالل را از دســت داده اما کریمی هرگاه
هم که در ترکیب اســتقالل قــرار میگیرد
نمایش تحســینبرانگیزی دارد و بعید است
که در همین شــرایط نیز شفر خواهان این
بازیکن نباشد.
به هر حال بازگشت هر دو بازیکن ولو با
وجود تکرار مصدومیتهای تازه خبر خوشــی
برای سرمربی استقالل است و خیال شفر را در
دو پست آسوده میکند.

سه چهره ویژه استقالل
سه بازیکن اســتقالل امیدوار هستند
با درخشــش در نیم فصــل دوم لیگ برتر
خاطرات تلخ گذشــته را فرامــوش کنند.
داریــوش شــجاعیان فصل قبــل یکی از
موثرترین بازیکنان استقالل بود اما در بازی
رفت برابر ذوبآهن در مرحله یک هشــتم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا رباط صلیبی پاره
کرد و فصل به تلخترین شکل ممکن برایش
به پایان رســید .مرتضی آقاخــان بهعنوان
یکی از ســتارههای نقل و انتقاالت در این
فصل با اســتقالل قرارداد امضا کرد ولی او
در یکی از تمرینهای پیش فصل مچ پایش
آسیب دید و مجبور شد یک نیم فصل دور

از میادین باشــد .محســن کریمی هم بعد
از پارگــی رباط صلیبــی در نیم فصل دوم
گذشــته دوباره به تمرین استقالل برگشته
اســت و این  3بازیکن انگیزه زیادی دارند
که بتوانند با فراموشی خاطرات تلخ گذشته
نیــم فصل دوم را با درخشــش آغاز کنند.
در میان این ســه بازیکن ،محسن کریمی
با احتیاط بیشــتری باید به بازیها برگردد.
کریمی سابقه مصدومیتهای مکرر را دارد
و همین نکته باعث میشــود که کادرفنی
دلواپس بازگشت او برای شروع مجدد باشد.
این روزها اســتقاللیها تــاش میکنند تا
خودشان را برای نیم فصل دوم آماده کنند.

شجاعیان بازیکن مورد عالقه شفر

شــجاعیان را باید یکــی از بازیکنانی
بدانیــم که شــفر عالقه خاصی به ســبک
بازیاش دارد .شجاعیان اما نیم فصل اول به
خاطر مصدومیت اصال در فهرست استقالل
نبود و خیلیها معتقــد بودند که در غیاب

این بازیکن هم فرشید اسماعیلی نتوانست
بازیکن همیشگی باشــد .تصاویر تمرینات
استقالل نشــان میدهد که شجاعیان برای
بازگشــت هم انگیــزه زیــادی دارد ،البته
به خاطــر دوری طوالنی مــدت از فوتبال،
شــاید این بازیکن نتواند مثــل فصلهای
گذشــته باشــد .در این میان هــم باید به
یک نکته اشــاره کرد که باشــگاه استقالل
با ماشینســازی تبریز بر ســر این بازیکن
اختالف دارند ،استقاللیها چک آخر قسط
این بازیکــن را به ماشینســازی پرداخت
نکردهانــد ،به همین دلیل پرونده شــکایت
ماشینســازی از باشگاه استقالل در کمیته
تعیین وضعیت فدراســیون است .نصیرزاده
هم منتظر است تا این کمیته تکلیف پرونده
شجاعیان را مشخص کند ،البته بعید است
شــرایط به گونهای پیش برود که شجاعیان
به تیم ســابق خود برگردد اما شاید شرایط
طوری شود که استقالل موظف به پرداخت
فوری قسط آخر شجاعیان شود.

