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خبر كوتاه
در تمرین استقالل چه میگذرد؟

این امید به جای آن امید؛
زیر نظر آقا صمد

صحبت از حضور نمازی در استقالل بود اما
امید علی دفتری به کادر فنی آبیها ملحق شد.
مربی جوانی که در آنسوی مرزها مدرک دریافت
کرده اما در کار اجرا دست کم در فوتبال ایران
در ابتدای راه است.
امید نمازی پیش شرط حضور خود را در
استقالل دستیار اولی قرار داده بود؛ خواسته ای
که شاید نظم کادر فنی محمود فکری را بهم می
ریخت .چرا که او در این کادر صمد مرفاوی را
داشت .مربی ای که در استقالل نفر اول بود و
اینروزها نقشش در تیم آبی فراتر از مدیر فنی
است و در کنار محمود فکری مدیریت تمرینات
تیم آبی را برعهده دارد و چنان در تمرینات پر
جنب و جوش است که گویی موفقیت تیم آبی
برای او مهمتر از این است که بگویند در تیم
استقالل دستیار اول محمود فکری است.
محمود فکری در نساجی نشان داد به کادر
پرتعداد اعتقاد دارد؛ چیزی که شاید در فوتبال
ما عجیب باشد اما در فوتبال حرفه ای مرسوم
است و دیدید که در برهه ای تعداد همکاران
کارلوس کی روش در تیم ملی بیشتر از اعضای
یک تیم فوتبال بود .او حتی برای بازیکنان
مصدوم هم یک مربی جداگانه داشت که به طور
اختصاصی با آنها کار می کرد تا زودتر به میدان
برگردند.
محمود فکری در تالش برای جذب
دستیاری بود که همانند وحید فاضلی طراحی
تمرینات را انجام دهد؛ تمریناتی که بدنسازی
و تاکتیک را توامان باهم داشت و چون وحید
فاضلی فیزیولوژی ورزشی خوانده بود این کار را
به خوبی انجام می داد و در همین راستا با امید
نمازی وارد مذاکره شد .مربی ای که در ایران
جدا از حضور در تیم ملی در تیم های ذوب
آهن و استیل آذین هم کار کرده بود .به نظر می
رسد این نقش را اینروزها امید علی دفتری ایفاء
می کند .از عکس های تمرین استقالل این طور
برداشت می شود که گرم کردن تیم با اوست و
حتما طراحی تمرینات را هم انجام می دهد .و
شاید به همین بهانه بود که شاهد جدایی مربی
بدنساز هم از کادر فنی تیم آبی ها بودیم .در
نساجی کار بدنسازی تیم توسط مسعود ابطحی
انجام می شد که در زمره مربیان بشمار می رود
اما نساجی در کار بدنی در دوران کرونایی یکی از
بهترین تیم ها بود و این حتما به خاطر طراحی
تمریناتی بود که از سوی وحید فاضلی انجام می
شد.
به نظر می رسد با این حضور کادر فنی
استقالل تکمیل شده است؛ حضور صمد
مرفاوی در کنار سیروس دین محمدی و
حنیف عمران زاده برای محمود فکری دلگرم
کننده است .صمد مرفاوی که هدایت چند
تیم لیگ برتری را برعهده داشته در اجرای
تمرینات حضور پر رنگی دارد به خصوص که
اینروزها از مدیریت تیم فارغ شده و این کار
را محمود فکری انجام می دهد .ضمن اینکه او
می تواند تجربیات خود را در طراحی تمرینات
به امید علی دفتری انتقال دهد.
سیروس دین محمدی – حنیف عمران
زاده و حتی آرش برهانی هم در اجرای
تمرینات به کادر فنی کمک می کنند و البته
آرش برهانی در روزهای آتی به تمرینات
تیم امید استقالل خواهد رفت و در این
صورت کادر فنی تیم آبی خلوت تر خواهد
شد 4 .دستیار؛ صمد مرفاوی – سیروس
دین محمدی – حنیف عمران زاده و امید
علی دفتری در کنار دو آنالیزور؛ علی شیخ
االسالمی و هادی عسگری .حاال کادر فنی
محمود فکری در استقالل خلوت تر از کادر
فنی دوران حضور در نساجی است .و اگر قرار
باشد کارهای بدنسازی تیم همانند دوران
حضور در نساجی انجام شود این تمرینات
توسط کادر فنی با محوریت امید علی دفتری
طراحی و اجراء می شود و آنوقت شاهد حضور
مربی جدیدی در کادر فنی آبی ها نخواهیم
بود .ضمن اینکه سعید عزیزیان در کنار کاظم
کرامتی گلرها را تمرین می دهد و حضور دو
مربی گلر در تمرین استقالل موجب شده تا
دروازه بان استقالل در تمرینات یک لحظه هم
بیکار ننشینند .هر دو گلر با یک مربی.

محمد بلبلی باالخره از استقالل
رفتنی شد

با اعالم سرمربی استقالل جدایی محمد
بلبلی از این تیم قطعی است.
محمد بلبلی یکی از بازیکنان جوان
استقالل است که از زمان حضور محمود
فکری در این تیم خواهان جدایی شده
است .بلبلی که  3سال دیگر از قراردادش
با استقالل باقی مانده سال گذشته فرصت
زیادی برای حضور در ترکیب آبی پوشان
پیدا نکرده و محرومیت  6ماهه نیز مزید
بر علت شد تا این بازیکن فصلی ناموفق را
پشت سر بگذارد.
محمد بلبلی معتقد بود در فصل جاری
هم فرصت چندانی برای بازی در استقالل به
دست نمی آورد و از همین رو تالش زیادی
کرد تا از تیم استقالل جدا شود .محمود
فکری سرمربی استقالل در حاشیه دیدار
دوستانه امروز استقالل درباره این بازیکن
جوان گفت :بلبلی با من صحبت کرد .شرایط
ماندن در استقالل را از نظر روحی ندارد .به
باشگاه گفتم تکلیف خودش را با باشگاهی که
میخواهد برود مشخص کند .اگر بتوانیم او
را بدهیم و یک بازیکن بگیریم خوب است
اما اگر نشد مدیران باشگاه درباره جدایی اش
تصمیم می گیرند.
گفته می شود نفت مسجد سلیمان تیمی
است که مقصد محمد بلبلی خواهد بود و این
بازیکن به صورت قرضی به این باشگاه خواهد
پیوست و لیگ بیستم را زیر نظر مجتبی حسینی
آغاز خواهد کرد.
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مهمترین ورزشکار ایران در سطح اول جهان

علیرضا فیروزجا مثل کیلین امباپه اما در شطرنج!
محمدرضا تقی خانی

علیرضا فیروزجا شطرنجباز نوجوان ایرانی با
لقب استاد بزرگ به یکی از بهترین های این رشته
در جهان ورزش تبدیل شده است.
او لقب نابعه را در بین اهالی شطرنج و ورزشی
ها به خود اختصاص داده است .نوجوانی 17ساله
که در حال حاضر در رده اول رده بندی زیر
20سال این رشته در جهان می باشد و رده هفدهم
در بین بهترین شطرنجبازان حال حاضر جهان در
الیو ریتینگ رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج
را در اختیار دارد.
کافی است سری بزنیم به سایت فدراسیون
جهانی شطرنج (فیده) و نگاهی بندازیم به سیر
صعودی این الماس درخشان ایرانی تا مسیر نابغه
شدن او را ببینیم .راهی که به گفته خودش با
روزی  16ساعت تمرین و ممارست به اینجا ختم
شده است .کارشناسان این رشته او را رقیب اصلی
کارلسن برای تصاحب تاج قهرمانی جهان می دانند.
او با استعدادترین شطرنجباز نوجوان حال حاضر
جهان است که هنوز به سن 18سالگی نرسیده است
 .پسر همین خاک و همین سرزمین ،از شهرستان
بابل در استان مازندران و متولد خردادماه .1382
چهار سال قبل و در اکتبر  2016فیروزجا
با ریتینگ  2469استاد بین المللی شطرنج بود و
در رده  85بهترین شطرنج بازان جوان جهان قرار
داشت .نابغه در مسیر رشد قرار گرفته بود و در
13سالگی در لیست  100شطرنج باز تاپ جوان
جهان قرار داشت.
سه سال قبل و در اکتبر  2017فیروزجا

ریتینگ  2525شطرنج را تصاحب کرده بود و در
رده  47بهترین شطرنج بازان جوان جهان قرار
داشت .نابغه در یک سال  56واحد ریتینگ خود
را ترقی داده بود و در 14سالگی اهداف بزرگتری
را دنبال می کرد .فیروز جا برای رسیدن به سطح
باالی شطرنج به دنبال رسیدن به لقب استاد بزرگی
این رشته بود.
نابغه  8ماه بعد و در اواخر می  2018به لقب
استاد بزرگی مفتخر شد تا با درجه  2561رده 27
بهترین های این رشته در سطح جوانان تصاحب
کند؛ افتخاری بزرگ برای نوجوانی 15ساله.
نوجوان ایرانی که لقب استاد بزرگی را تصاحب
کرده بود ،حاال به رده بندی سطح جوانان راضی
نبود .علیرضا به دنبال پیدا کردن جایگاه در بین

بهترین های شطرنج جهان بود .نابغه برای رسیدن
به  100شطرنج باز برتر جهان  10ماه وقت نیاز
داشت .رشد شگفت انگیز فیروزجا آغاز شده بود .او
در بهمن ماه  1397با درجه  2657رده  95بهترین
شطرنج بازان جهان را تصاحب کرد .این مهم در
حالی اتفاق افتاد که یک ماه قبل از آن فیروزجا
نفر چهارم بهترین شطرنجباز جوان جهان شده بود.
فیروزجا در یکسال  71واحد دیگر به درجات
بین المللی خود اضافه کرد و در اسفند  98با
درجه  2728نفر  21رده بندی شطرنج جهان
در 16سالگی شد .او حدود دو ماه قبل از آن و
درحالیکه درجه اش  2723بود نفر اول ریتینگ
داران این رشته در رده جوانان شده بود؛ عنوانی با
افتخاری ماندنی و در سن 16سالگی!

جهانی شدن ویروس کرونا و تعطیلی تورنمنت
های ورزشی به رشته شطرنج هم سرایت کرد تا
ترمز سیر صعودی فیروجا که در طی سه سال کم
نظیر بود به مدت  7ماه کشیده شود .علیرضا که
در طی این مدت بیکار نبود و در مسابقات آنالین
این رشته یکی از فعالترین شطرنج بازان جهان
بود ،بعد از 7ماه به سوپرتورنمنت نروژ دعوت شد
و بعد از  10رقابت با بهترین های جهان  20واحد
دیگر به ریتینگ خود اضافه کرد و درجه خود را
به 2748رساند .حاال او باالتر از ناکومورا بزرگ
آمریکایی و در نزدیکی های قهرمان اسبق جهان
ویسوآناتان آناند ایستاده است .جایگاهی رفیع در
دنیای شطرنج ،جایگاهی که شاید هیچ یک از
کارشناسان این رشته در ایران به این زودی ها
برای هیچ ایرانی آن را نمی دیدند.
افتخارات الماس درخشان و نابغه ایرانی به
قدری زیاد است که در این مقال نمی گنجد .شاید
اگر بخواهیم یکی ازآن ها را به یاد بیاوریم  ،نایب
قهرمانی او در مسابقات شطرنج سریع قهرمانی
جهان برای ما تداعی خواهد شد .جایی که او بعد
از ناکومورا بهترین سرعتی باز جهان رده دوم را
به خود اختصاص داد ،هر چند موفق شد او را در
همان تورنمنت و در مسابقات برق آسا شکست دهد!
زحمات فیروزجا بر هیچ کس پوشیده نیست ،برای
رسیدن به این سطح و این عنوان با افتخار در بین
اهالی شطرنج او سختی های زیادی را تحمل کرده
است .افتخار ایران برای رسیدن به قله شطرنج جهان
هنوز راه زیادی دارد .هر چند جهان شطرنج برای
مراسم تاج گذاری او و انتقال قدرت از کارلسن باید
از همین حاال سفارش فرش قرمز را بدهد.

توصیه علی پروین به علی کریمی :حرمت پیشکسوت را حفظ کن
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت :علی کریمی بازیکنی
تکنیکی است که اهل حاشیه نیست.
علی پروین درباره جلسه پرسپولیسی ها با نمایندگان مجلس
اظهار داشت :جلسه خیلی خوبی بود .امیدوارم خروجی خوبی هم
داشته باشد .در مورد سهام بورس ،خصوصیسازی و مشکالت استقالل
و پرسپولیس امیدوارم خروجی داشته باشد که نتیجه بگیریم.
وی افزود :هزینههای استقالل و پرسپولیس باالی  200تومان
میرود ،اینها را نمیتوان تأمین کرد مگر این که بودجه و درآمدزایی
باشد .حاال فکر کنیم امسال بگذرد ،سال بعد چه؟ باز هم میگویم
دستشان درد نکند.
پروین در پاسخ به این سؤال که فکر میکنید سرخابیها
خصوصی شوند عنوان کرد :من از اول به شما گفتم خیر ،امکان ندارد.
مث ً
ال یک قیمت میگذارند هزار میلیارد ،اگر کسی بخواهد آن را بخرد،
صبح او را میگیرند و میپرسند از کجا پول آورده است؟ چه کسی
میتواند هزار میلیارد تومان پول بدهد.
پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آن شرکتی که
شما هستید آیا میتواند سهام را بخرد ،افزود :مگر ما میتوانیم چنین
کاری کنیم .کار ما نیست .این رقم بسیار زیاد است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که انصاری و ربیعخواه
از پرسپولیس جدا شدهاند اما دلشان شکسته ،چون زحمت زیادی
کشیدهاند ،تصریح کرد :شرایط مربی است.

پروین در پاسخ به این سؤال که میگویند بحثی خارج از مسائل
فنی باعث رفتن این دو بازیکن شده ،گفت :من اینها را نمیدانم
اما یک مربی میتواند بگوید فالن بازیکن به درد من میخورد یا
نمیخورد.
پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر این که
وقتی درآمدی نباشد باید بازیکن را به گونهای راضی کرد ،یادآور شد:
االن شما ببینید آیا پول برانکو را حل کردهاند؟ از کجا بیاورند؟ 50
میلیارد تومان دیگر باشگاه پرسپولیس پول الزم دارد ،دولت باید
کمک کند .من قبال هم در فرودگاه گفتم نتیجهای که پرسپولیس در
لیگ قهرمانان داشت هم سیاسی بود و هم پرسپولیس روی تیمهای
عربی را کم کرد .پس باید به این دو تیم کمک شود .حاال اگر دولت
نمیخواهد  100میلیارد به دو تیم کمک کند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که در مورد عملکرد شجاع خلیلزاده
و رقمی که برای ماندن پیشنهاد داده پرسید گفت :باشگاه انشاءاهلل شجاع
را نگه میدارد .در مورد وضعیت مالی هم به توافق میرسند.
پروین همچنین در مورد این که در این یکی دو هفته اخیر شاهد
بودیم علی کریمی صحبتهایی علیه افشین پیروانی داشته ،تصریح
کرد :من میدانم علی کریمی در این فازها نیست .حاال چه اتفاقی افتاد
یک کلمه حرف زده نمیدانم .کریمی زمان ما بازیکنی بدون حاشیه
بود ،او بازیکن بزرگ و تکنیکی است ،اما حرمت پیشکسوتان باید
حفظ شود .اگر همه دست به دست هم دهیم میتوانیم پرسپولیس را

نگه داریم .میدانم میناوند هم اهل این حرفها نیست .چه شده که
این اتفاق افتاده انشاءاهلل درست میشود.
سرمربی سابق پرسپولیس در ادامه صحبتهایش گفت :مردم
توقع دارند چرا ما جلو نمیآییم ،اما باید پول داشته باشیم .درغیر این
صورت چه کاری میتوانیم انجام دهیم .شما بگویید ما چه کاری انجام
دهیم .پرسپولیس خانه خودمان است و ما همه را حمایت میکنیم،
اما از کجا میتوانیم  250میلیارد تومان بیاوریم و پول برانکو را بدهیم.
ما از دور هوای تیم را داریم ،طرفدار تیم هستیم ،االن هم که هیأت
مدیره و آقای رسول پناه هستند باز هم طرفدار تیم هستیم ،اما باید
پول باشد تا مشکالت دو تیم حل شود.

حمله تند سعادتمند به هادی طباطبایی!

بعضی فقط کارشان انتقاد کردن است

متاسفانه برخی از دوستان خود را از متعصبان
استقالل می دانند و کارشان فقط انتقاد کردن است
 ،ماندم که چه زمانی برای عشق ورزیدن به این
باشگاه و هوادارانش دارند؟ آقای طباطبایی شما
که خود را استقاللی می دانید و به دنبال کمک
به استقالل هستید بهتر است که مردم عزیزمان
و هواداران بدانند ،در این فصل به شما پیشنهاد
دادم که به عنوان سرپرست به استقالل بیاید اما
قبول نکردید ،پیشنهاد دادم معاون ورزشی باشگاه
شوید باز هم قبول نکردید ،مگر شما هدفتان کمک
نبود؟مگر عاشق استقالل نبودید؟ شما هدف کمک
به استقالل نداشتید ،هدف شما این است که در
استقالل یا مدیرعامل شوید یا سرمربی .من حاضر
بودم میز مدیریت را هم به شما بدهم تا به استقالل
کمک کنید اما شما خودتان هم نمی دانید چه
می خواهید.
آقای طباطبایی انسانیت را سرلوحه کار خود
قرار دهید

من انسان بدی بودم و از من انتقاد میکنید
ایرادی ندارد .شما از کسی نشده انتقاد بیجا نکنید
از مربی ها تا اسطوره ها تا مدیران تا هرکسی که
در استقالل پستی می گیرد ،انتقاد می کنید.
هروقت استقالل نتیجه می گیرد به سفر می روید
و هروقت وارد بحران می شود در تمام شبکه های
تلویزیونی حاضر می شوید و جوری از شرایط
فنی و کلی استقالل انتقاد می کنید که دشمنان
استقالل اینگونه نقدش نمیکنند .شفر مربی بدی
بود ،استراماچونی مربی بی عرضه ای بود ،اینها
حرفهای شماست .استراماچونی ۵هفته نتیجه
نگرفت .هیچ استقاللی ای از او انتقاد نکرد جز شما.
همان استراماچونی بهترین مربی استقالل شد و
نتایج خیلی خوبی کسب کرد .اما شما به او هم رحم
نکردید در حالی که می دیدید آرامش استقالل از
هر چیزی مهم تر است .از دید شما چه کسی خوب
است یکبار برای همیشه بگویید تا مردم بدانند.
شما از همه انتقاد می کنید به بزرگ و کوچک رحم
نمی کنید  ،هم دوره های خودتان یا مدیران فرقی

نمی کند .به همه انتقاد های بی اساس را ربط می
دهید .آقای طباطبایی روی خودتان کار کنید و
ادای متعصب ها را در نیاورید .انسانیت را سرلوحه
کار خود قرار دهید .مردم ما و هواداران استقالل
با هوش تر از آن هستند که شما با سیاه بازی و ادا
های تکراری و پوچ و سیاست های نخ نما و پوسیده
نمی توانید هواداران استقالل را گول بزنید.
آقای طباطبایی در لیگ دو هم موفق نبودید

شما سرمربی تیم داماش گیالن بودید .این
تیم از پرهزینهترین تیمهای لیگ  ۲بود .شما به
عنوان مربی اختیار تام داشتید و هزاران هوادار
عاشق گیالنی پشت سر شما بودند و مدیرعامل با
تمام توان در کنار شما ایستاد و هزینه های زیادی
کرد .اما شما با همه آن امکانات نتوانستید داماش
را به موفقیت برسانید و با این تیم که یکی از تیم
های پر هوادار است در نهایت در لیگ دو هم موفق
نبودید و با این تیم صعود نکردید و پس از آن نیز
تا کنون حتی از لیگ دو هم پیشنهادی نداشتید .
برای همین تن به حضور در هر برنامه ای می دهید
و منتقد غیر منطقی هر مربی یا اسطوره یا مدیری
که در استقالل کار می کند ،هستید .شمایی که
حتی تا به امروز پس از عدم موفقیت با تیم شهرتان
از لیگ سه هم پیشنهاد نداشتید.
این نمایش های عوام فریبانه را تمام کنید

آقای طباطبایی مردم ما باهوش هستند .این
نمایش های عوام فریبانه را تمام کنید  .من به
عنوان یک انسان به شما توصیه می کنم اول
تصمیم خود را بگیرید که می خواهید مدیرعامل
باشید یا در کارهای فنی مشارکت کنید .دوم به
کالس های مربیگری پیشرفته بروید و پس از آن
از یک جایی مثل لیگ سه اگر پیشنهاد داشتید
کار خودتان را شروع کنید ،در غیر این صورت به
جای تکان دادن بیش از حد زبانتان کمی از فکرتان
سود ببرید و تفکر کنید و قلب خود را بزرگ کنید
و صبور باشید تا به موفقیت برسید .مثل مربیان
خوب استقاللی مانند مهدی پاشازاده که چندین
قهرمانی در لیگ دو صعود به لیگ یک دارد و یا
رسول خطیبی که با چند تیم به لیگ برتر صعود
کرده است یا جواد نکونام که موفقیت های او با
نساجی و فوالد بر کسی پوشیده نیست و علی

صنعت نفت  - ۰استقالل ۰

دربی خوزستان در پایتخت بدون گل شد

دیدار تیم های استقالل خوزستان و صنعت
نفت آبادان با نتیجه تساوی به پایان رسید.
تیم صنعت نفت آبادان که خود را برای
حضور پرقدرت در لیگ بیستم اماده میکند،
عصر امروز در دیداری دوستانه به مصاف
استقالل خوزستان رفت.
این بازی یکی از مراحل آماده سازی تیم
صنعت نفت است که در تهران اردو زده است.
اما تقابل با استقالل خوزستان با نتیجه تساوی
بدون گل خاتمه یافت.
پورموسوی در مقابل حریف همشهری از
بازیکنان جوان خود استفاده کرد تا آن ها را نیز
محک بزند.

اعالم زمان بازگشت دیاباته به ایران

سرپرست مدیرعاملی استقالل اعالم
کرد شیخ دیاباته طی دو روز آینده به ایران
برمیگردد.
شیخ دیاباته مهاجم مالیایی استقالل یکی از
بازیکنانی است که از زمان حضور محمود فکری
به عنوان سرمربی هنوز در تمرینات حضور پیدا
نکرده است.
دیاباته به مدیران استقالل اعالم کرده بود
تا زمانی که طلب  315هزار دالریاش را ندهند
به ایران نمیآید .مسئوالن باشگاه نیز در مهلتی
که دیاباته تعیین کرده بود این پول را به حساب
او واریز کردند اما شیخ هنوز راهی ایران نشده تا
نگرانی هایی در این باره به وجود بیاید.
احمد مددی  ،سرپرست مدیرعاملی باشگاه
استقالل درباره وضعیت دیاباته گفت« :به این
بازیکن پرداختی صورت گرفته و تست کرونا
هم داده و جوابش منفی است .باید مجوز خروج
از فرانسه را بگیرد و ما هم ویزایش را نهایی
کردهایم و فکر می کنم فردا یا پس فردا در ایران
باشد».
با این شرایط دیاباته نهایتا تا روز چهارشنبه
به ایران برمیگردد وتیمش را در تمرینات پیش
فصل لیگ بیستم همراهی میکند.

تشریح آخرین وضعیت هرویه میلیچ با
استقالل

سکوت مدیرعامل سابق استقالل شکست؛

بعد از یک سال و نیم انتقادهای بیاساس و
بیمنطق هادی طباطبایی ،یکبار میخواهم جوابش
را برای همیشه بدهم.
احمد سعادتمند در یک مصاحبه جنجالی
به صحبتهای هادی طباطبایی دروازهبان سابق
آبیها واکنش نشان میدهد .این اولین مصاحبه او
بعد از سکوت دو ماههایست که در پیش گرفته.
سعادتمند میگوید تنها هدفش از این مصاحبه
پاسخ به اتهامهای بی اساس طباطبایی است اما در
آینده به تک تک سئواالت پاسخ خواهد داد.
این گفتوگوی گالیه آمیز را بخوانید:

اخبار

منصوریان که تداوم موفقیت هایش با نفت تهران
او را به استقالل رساند و محمود فکری عزیز که
االن سرمربی استقالل است و با چند تیم لیگ یکی
نتایج بسیار خوبی را کسب کرد و پس از آن نیز
با نساجی توانست در لیگ برتر بزرگی کند .شما
تا به حال دیده اید که آقایان فکری  ،نکونام و
کسانی که اسم بردم از همه انتقاد کنند یا فقط
ادای متعصب ها را در بیاورند؟ نه آن ها به دنبال
آرامش تیم محبوبشان هستند و در شرایط سخت
به کمک تیم می آیند .آن ها بیشتر از اینکه به فکر
دیده شدن باشند به فکر کار کردن در تیم هایشان
هستند چون آن ها بیکار نیستند.
استقالل را با هوادارانش تنها بگذارید

آقای جواد نکونام به فکر کار و رشد است .او
با فوالد نتایج خوبی گرفته و با نساجی به لیگ
برتر صعود کرده ،رسول خطیبی با آلومینیوم اراک
به لیگ برتر آمده و قبل تر از آن نتایج خوبی با
ماشین سازی در لیگ برتر کسب کرده آیا دیدهاید
که قلعهنویی با آن همه موفقیت از همه انتقاد کند؟
اگر هم این کار را کرده بر پایه اصول و منطق بوده
است .تکلیفتان را با خودتان مشخص کنید .اگر
می خواهید مدیر شوید من کمک می کنم .شما
معاونت ورزشی استقالل را هم قبول نکردید چون
هدفتان فقط تخریب است ،تخریب به چه قیمت؟
از محمود فکری متعصب و تالشگر هم
میخواهید انتقاد کنید؟ آقای طباطبایی مردم از
این همه ادعاهای بی اساس خسته شده اند .این
موضوعات هیچ کمکی به استقالل نمی کند .برای
شما در هر تجارتی هستید آرزوی موفقیت می
کنم .استقالل و هوادارانش را تنها بگذارید .اگر می
خواهید در کنار استقالل باشید واقعا کمک کنید و
دلسوزانه حضور داشته باشید نه اینکه فقط کارتان
شده تخریب و انتقاد های بی اساس از استقاللی
که همیشه مظلوم است.
آقای طباطبایی فکر جدیدی برای دیده
شدن بکنید

هواداران وقتی که شفر رفت فهمیدند مربی
خوبی بوده و نتایج موفقیت آمیزی گرفته است .
شما علیه شفر هم صحبت کردید .کاش به احترام
هواداران سکوت میکردید .مردم ما باهوش تر از آن
هستند که سیاه نمایی های شما را باور کنند .بهتر
است که فکر جدیدی برای دیده شدن بکنید .مردم
عزیز و هواداران خوب و بی نظیر استقالل بدانید که
آقای طباطبایی زمانی که پیشنهاد معاونت ورزشی
و سرپرستی استقالل به او رسید نه تنها قبول نکرد
بلکه دنبال مدیرعاملی استقالل بود خب االن میز
مدیرعاملی خالی است این گوی و این میدان...
زمان بهترین قاضی است

در مورد اتفاقات پیش آمده در استقالل

صحبت های زیادی دارم که به خاطر آرامش باشگاه
و احترام به کادر فنی جدید و هواداران و کشورم
فعال سکوت کرده ام اما حق هواداران است بدانند،
آنها که هواداران واقعی هستند میدانند من چه می
گویم ،خدمات و کارهایم در استقالل مشخص است
و زمان بهترین قاضی است .من هستم شما هم
هستید همه چیز مشخص میشود که چه کسی
راست میگوید چه کسی دروغ؟ من هم مقابل
هواداران سرم را پایین می اندازم تا آنها قضاوت
کنند و من با قلبم برای موفقیت استقالل دعا می
کنم .حاضرم طرح هایم را در اختیار مدیران بعدی
بگذارم چرا که فقط پنج ماه و نیم زمان داشتم
و یک دنیا مطالبه از قبل و چالش های فراوان و
کارهای ناصواب حتی از دوستان ،اما من یک سری
طرحها برای موفقیت استقالل داشتم که حاضرم
آنها را در اختیار مدیران آینده این باشگاه بگذارم.
زیرا من دنبال این نبودم چیزی را به نفع خود تمام
کنم .چه به نام من باشد چه به نام کسی دیگر
مهم این است که به نفع استقالل و هوادارانش
اتفاق مثبتی رخ دهد.
فکری گزینه من هم بود

در خصوص کادر فنی جدید باید بگویم ،زمانی
که من مدیرعامل بودم محمود فکری هم یکی از
گزینه های سرمربیگری در استقالل بود .او در این
فوتبال پله پله رشد کرده و در لیگ یک توانسته با
تیم های مختلفی موفق شود و در نهایت در نساجی
هم توانست موفقیت های قابل توجهی کسب
کند .حضور امروز فکری در استقالل لیاقتش
است و خوشحالم که متعصب واقعی و عاشق واقعی
استقالل به عنوان سرمربی در این تیم حضور دارد.
از هواداران میخواهم از کادر فنی حمایت کنند.
محمود فکری از جنس استقالل است .او با جدیت
و منطقی که در کارش دارد به موفقیت میرسد.
به شرطی که مثل من ،دوستان پشتش را خالی
نکنند.
می دانستم در استقالل مهمان هستم

دست تک تک هواداران را به گرمی میفشارم.
اگر کوتاهی دیدند من را ببخشند .من فقط پیش
خدا و هواداران سر خم می کنم  .روزی که به
استقالل آمدم از همان روز آماده رفتن نیز بودم
چرا که میدانم همه ما در استقالل مهمان هستیم
و هواداران را صاحب اصلی استقالل می دانم و
امیدوارم این باشگاه بیش از این مظلوم واقع نشود
و عدالت در مورد استقالل برقرار شود تا شاهد
خوشحالی هواداران بی نظیر استقالل باشیم .این
اتفاقات حق هواداران خوب و بزرگ استقالل نیست
 .به زودی در یک برنامه یا کنفرانس خبری سکوت
خود را در مورد اتفاقات پیش آمده می شکنم و
همه چیز را به هواداران می گویم.

باشگاه استقالل منتظر نامه جدید هرویه
میلیچ برای منتفی شدن فسخ قراردادش است.
هرویه میلیچ ستاره کروات استقالل در
لیگ نوزدهم یکی از نفراتی است که وضعیتش
با آبی ها برای فصل نامشخص است .میلیچ
چندی قبل به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش
قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ کرد اما
مدیران استقالل به دنبال راضی کردن او برای
ماندن در جمع آبی ها هستند.
احمد مددی ،سرپرست مدیرعاملی
استقالل در این خصوص گفته است« :میلیچ
قبل از ورود من به باشگاه طی نامهای درخواست
فسخ قرارداد کرده بود و ما هم اعالم کردیم اگر
دوستدار این است که دوباره در استقالل ادامه
دهد ،طی یک درخواست جدید به ما اعالم کند
که فسخ منتفی است و من دوست دارم با این
شرایط به استقالل بیایم .قرار است یک نامه به
ما بدهد و ما هم برای آمدن او به ایران برنامه
ریزی کنیم».
باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده
چه اتفاقاتی پیرامون این مدافع کروات و
استقالل رخ میدهد.

قایدی در تمرین استقالل :بخواهند،
میمانم

مهدی قایدی با تاخیر در محل تمرین
استقالل حضور یافت.
مهدی قایدی بعد از رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا از سوی دراگان اسکوچیچ به تیم
ملی فوتبال دعوت شد و به اردوی تیم ملی رفت.
او در بازی با ازبکستان و همچنان سفر به ترکیه
نیز کنار تیم ملی بود و به ایران برگشت.
با وجود بازگشت قایدی از اردوی تیم ملی
اما او چند روز در تمرینات استقالل حضور
پیدا نکرد .قایدی امروز با تاخیر در محل بازی
دوستانه استقالل و نفت مسجدسلیمان حضور
یافت.
نکته مهم درباره این بازیکن قوت گرفتن
شایعه لژیونرشدنش است .قایدی که امروز با
لباس شخصی به محل تمرین آبیها رفت و
خودش را به کادرفنی معرفی کرد ،از یک تیم
قطری پیشنهاد مالی خوبی دارد .با این حال
باشگاه استقالل هنوز درباره وضعیت او تصمیمی
نگرفته است .محمود فکری سرمربی آبی ها اما
امروز اعالم کرد مخالف جدایی قایدی است.
قایدی تمرینی با استقالل نکرد اما وقتی
با پرسش خبرنگاران درباره ماندن یا رفتنش از
این تیم مواجه شد گفت« :اگر باشگاه بخواهد
میمانم و به کارم ادامه میدهم».
قایدی همه چیز را درباره لژیونرشدنش با
توجه به قراردادی که دارد به مسئوالن باشگاه
استقالل سپرده و باید منتظر ماند ودید چه
اتفاقاتی پیرامون این مهاجم تکنیکی طی
روزهای آینده رخ میدهد.

استارت رشید مظاهری در استقالل

رشید مظاهری دروازه بان ملی پوش
استقالل برای اولین بار در ترکیب استقالل قرار
گرفت.
در جریان دیدار دوستانه استقالل برابر نفت
مسجد سلیمان ،رشید مظاهری دروازه بان تازه
وارد آبیها از ابتدای نیمه دوم به جای حسین
حسینی درون دروازه استقالل قرار گرفت تا
اولین حضورش را در تیم ثبت کند.
گفتنی است عالوه بر اینکه قرارداد
مظاهری با استقالل با توجه به بسته بودن پنجره
نقل و انتقاالتی باشگاه هنوز ثبت نشده است،
کمیته تعیین وضعیت نیز در خصوص شکایت
باشگاه تراکتور از این بازیکن رایی صادر نکرده
تا وضعیت دروازه بان ملی پوش تیم استقالل
همچنان در هالهای از ابهام باشد.

