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خبر كوتاه
نگاهی به  ۳عامل مهم شکست استقالل
مقابل الهالل

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری
ایسکانیوز ،عبدالصمد مرفاوی درباره شکست 2
بر صفر استقالل مقابل الهالل و حذف آبیپوشان
از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت:
بزرگترین مشکل استقالل مقابل حریف مقتدر
عربستانیاش ناهماهنگی بین بازیکنان بود.
ترکیب استقالل دگرگون شده بود و نفرات
جدید نتوانستند با بازیکنان قدیمی هماهنگ
شوند .مجیدی و تیمش زمان را از دست
داده بودند و آبیپوشان مقابل الهالل از عدم
هماهنگی رنج بردند.
وی ادامه داد :اشتباهات در خط دفاعی
مورد دیگری بود که عامل شکست استقالل شد.
مدافعان ما هم روی هر دو گل مرتکب اشتباه
شدند و همه ما میدانیم در لیگ قهرمانان و
به ویژه مقابل مهاجمان حرفهای الهالل اگر
مرتکب اشتباه شوید مجازات خواهیم شد .در
واقع ناهماهنگی بازیکنان ،اشتباهات فردی و
فرصتطلبی مهاجمان حریف سه عامل مهم
شکست استقالل مقابل الهالل بود.
مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل افزود:
بیثباتی هر سال گریبانگیر آبیپوشان بوده است
و موضوعی که در چند سال گذشته ما شاهدش
بودیم امسال هم میبینیم .بازیکنان زیادی از
فصل گذشته از تیم جدا شدند و نفرات جوانی
هم به تیم اضافه شدند .با این اوصاف تیم نیاز
به زمان دارد تا به انسجام الزم برسد .نکته حائز
اهمیت استقالل در این فصل این است که نفرات
جدید با نظر فرهاد مجیدی جذب شدند و
میتوانیم به آینده تیم امیدوار باشیم.
مرفاوی در پاسخ به این سؤال که پس از
حذف استقالل از لیگ قهرمانان آسیا ،شرایط
آبیپوشان در لیگ بیستویکم چگونه خواهد
بود ،تصریح کرد :همانطور که گفتم استقالل
نیاز به زمان دارد و این تیم با گذشت زمان تیم
متفاوتی خواهد شد .بازیکنان جدید استقالل
اکثرا ً جوان هستند و با تمرین بیشتر در کنار
سایر بازیکنان و هماهنگی بیشتر ما شاهد تیم
باکیفیتتری از استقالل خواهیم بود و مجیدی
و شاگردانش قطعاً در فصل پیش رو حرفهای
زیادی خواهند داشت.
وی در پایان گفت :هواداران اگر موفقیت
استقالل را میخواهند باید صبور باشند .یک تیم
یک روزه به موفقیت نمیرسد و احتیاج به زمان
دارد .بنابراین طرفداران استقالل باید به مجیدی
و بازیکنان فرصت بدهند تا شاهد موفقیت و
نتایج درخشان این تیم باشند.

آرنه اسالت :هنوز جانشین جهانبخش
را انتخاب نکردهام

آرنه اسالت ،سرمربی فاینورد هنوز در مورد
جانشین علیرضا جهانبخش در ترکیب تیمش
تصمیم نگرفته است.
فاینورد این هفته در اولین بازی خود در
مرحله گروهی لیگ کنفرانس باید به مصاف
مکابی حیفا برود و علیرضا جهانبخش در این
دیدار غایب خواهد بود .آرنه اسالت ،سرمربی
فاینورد پیش از این دیدار مدعی شد هنوز در
مورد گزینه جانشینی علیرضا جهانبخش برای
ترکیب ثابت خود به جمع بندی نهایی نرسیده و
در حال حاضر دو گزینه پیش روی خود دارد .در
حالت عادی به نظر می رسد ریس نلسون ،خرید
جدید فاینورد از آرسنال در ترکیب قرار بگیرد،
اما او دچار مصدومیت شده و نامش حتی در
لیست این تیم نیز قرار نگرفته است.
آرنه اسالت گفت“ :در حال حاضر در
ذهن من دو گزینه وجود دارد که یکی استفاده
از دسرس در خط حمله یا دیگری قرار دادن
تورنسترا در سمت راست است و در نهایت من
بین آنها یکی راه حل را انتخاب می کنم .البته
باید بگویم که علیرضا جهانبخش با اعالم قبلی در
این دیدار حصور پیدا نکرده است .البته دسرس
در این مدت بازی های زیادی انجام نداده و من
باید برای انتخاب نهایی خود چنین مواردی را
نیز در نظر بگیرم .در جلسه فنی متذکر شدیم
باید بیشتر در حفظ توپ دقت کنیم و به همین
دلیل بود که ما در اوترخت شکست خوردیم،
پس باید از آن نتیجه درس بگیریم”.
البته به نظر می رسد اگر دسرس در پست
مهاجم بازی کند ،از برایان لینسن به عنوان
وینگر راست استفاده خواهد شد .همچنین
لیمبورگر همچنان در جای خود باقی خواهد
ماند و فردریک اورسنس پست خالی در خط
میانی را پر می کند.

دلیل درخشش دروازهبان تیم فوتبال
الهالل برابر استقالل

دروازهبان تیم فوتبال الهالل دلیل عملکرد
خوبش در دیدار با استقالل را اعالم کرد.
تیم فوتبال استقالل ایران شب گذشته در
حالی برابر الهالل عربستان شکست خورد که
«عبداهلل المعیوف» دروازه بان الهالل عملکرد
خوبی داشت و با چند واکنش خود ،مانع گل
خوردن نماینده عربستان شد.
این بازی که در مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد ،در نهایت با
برتری  ۲بر صفر الهالل و صعود این تیم به
مرحله یک هشتم به پایان رسید.
عبداهلل المعیوف در پایان این مسابقه در
خصوص دلیل درخشش خود گفت :ظاهر شدن
در سطح خوب و درخشش به دلیل چالشی است
که بین من و مربی تیم از زمان اردوی تیم شکل
گرفته است .این حداقل چیزی است که می
توانم به هواداران الهالل ارائه بدهم چون آنها
همیشه از من حمایت کرده اند.
دروازه بان تیم الهالل در خصوص عملکرد
ضعیف این تیم در دقایق ابتدایی نیمه نخست
هم گفت :بازیکنان الهالل کم کاری نکردند و
تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و رطوبت زیاد
بودند .اما در نیمه دوم موقعیت های زیادی خلق
کردیم و بازی می توانست با گل های بیشتری
به پایان برسد.
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اینفانتینو نامه تعهد قدیمی تاج برای ورود زنان به بازی های لیگ را به جریان می اندازد؛

رازگشایی از دلیل اصرار رئیس فیفا به عزیزی خادم درباره یک خواسته قدیمی
مریم روحی

جیانی اینفانتینو دو سال قبل گفته بود بر
اساس تعهد مهدی تاج  ،قصد سفر به ایران را دارد
تا فدراسیون ایران اجازه ورود زنان به بازی های
لیگ را بدهد و حاال بعد دو سال با کاهش بحران
کرونا او در مالقات با عزیزی خادم بر ورود زنان به
ورزشگاه ها در ایران تاکیدی ویژه داشته و به طور
ضمنی ،میزبانی در تهران برای تیم ملی را تنها به
این شرط عملی دانسته و بر قرارهای قبلی مقامات
ایران تاکید کرده است!
جیانی اینفانتینو در مالقات با شهاب عزیزی
خادم تقریبا پس از سالم و علیک به یاد طرف
ایرانی آورد که درست است سکاندار فوتبال ایران
عوض شده اما فیفا اصرار دارد ایران به وعده های
انجام نشده اش عمل کند .
صبح پنجشنبه  ۱۸شهریور ماه دو روز پس
از پایان بازی ایران و عراق در دوحه این فرصت
به شهاب عزیزی خادم رسید تا در هفتمین ماه
حضورش در راس فوتبال ایران برای اولین بار با
جیانی اینفانتینو دیدار کند .او که پیش از این
تالش هایش برای دیدار با مقامات ارشد فیفا و
ای اف سی برای حل بحران سلب میزبانی ایران
و اعطای میزبانی به بحرین در شروع فعالیتش ،
ناکام مانده بود  ،دو روز اضافه در قطر مانده بود
تا با هیجان از دستاوردهایش برای مرد شماره یک
فیفا بگوید اما مرد زرنگ ایتالیایی که شومن ترین
رئیس تاریخ فیفاست برای همین مالقات نخست
دو دستورکار مشخص داشت :اول :فوتبال ایران
تعهد داده ظرف یک سال قانونی را در دولت و
مجلسش مصوب می کند که فدراسیون فوتبال یک
تشکیالت مستقل غیر دولتی است .دوم :مسئله
ورود زنان به ورزشگاه ها.
البته عزیزی خادم درباره زنان سعی کرده بود
حرف هایی برای رئیس داشته باشد .او آن طور که

خودش در برنامه زنده شبکه خبر گفت  ،در این
مالقات از سفر و بازی تیم زنان ایران با ازبکستان
 ،آن هم با پرواز اختصاصی سخن گفته بود  .تیم
زنانی که به خاطر بی پولی عدم حضور در مسابقات
رسمی ملی از رنکینگ فیفا خارج شده بود .
اینفانتینو البته از این دستاورد تجلیل کرده
بود اما خواسته او اتفاقی مشخص بود«:امیدوارم
شما با رفع مشکالت پیش رو  ،میزبان بازی تان
با کره جنوبی باشید .اگر برای کرونا قرار به لغو
مسابقات باشد باید همه جا مسابقات لغو شود.
مشکل وی ای آر را حل کنید و تعهدات الزم
را بدهید و حتی اگر می توانید تماشاگران را به
ورزشگاه برگردانید .البته همان طور که پیشتر
مقامات ایرانی قول دادند ،شاهد حضور دوباره
دختران ایرانی از همین بازی با کره باشیم».
این گفته که البته در برنامه زنده شبکه خبر
از سوی عزیزی خادم هم تائید شده یک کدگذاری
دیگر درباره عزم جیانی اینفانتینو است .او که از

سه سال قبل برای خود هدفگذاری مهمی داشت
حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه ها در همه
کشورها .آن زمان او توانست عربستان را که پس از
قدرت گرفتن بن سلمان  ،آمادگی حل این مشکل
را داشت متقاعد کند .گام بعدی البته ایران بود.
مسعود سلطانی فر در سال  ۹۶این وعده را در
دل وعده های انتخاباتی دولت داده بود .کمپین
های دختران ایرانی و نامه نگاری های شان با
اینفانتینو و فاطیما  ،دبیرکل فیفا هم این جدیت را
در اینفانتینو ایجاد کرد تا مصرانه تر بر این خواسته
بایستد .در نهایت با حل مشکالت سخت افزاری
 ،ورزشگاه آزادی برای بازی های ملی توانست
با کسب مجوزهای الزم از ارگان های باالدستی
میزبان زنان در دو بازی فینال آسیا و بازی ملی
ایران و کامبوج باشد.
این امکان در حال حاضر برای بازی های ملی
به دلیل جو ورزشگاه ها وجود دارد و تجربه موفق
آن دو بازی هم کمک کرده که دیگر برای بازی

های ملی مشکلی از این ناحیه وجود نداشته باشد .
ولی اینفانتینو دنبال وعده دیگری است که
مهدی تاج در روزهای پایانی حضورش در راس
فوتبال به آنها داده است .وعده حضور زنان در بازی
های لیگ برتر فوتبال  .دو سال قبل و پیش از
شروع کرونا بود که جیانی اینفانتینو اعالم کرد در
بهمن ماه  ۹۸به تهران می آید تا بر اساس وعده
داده شده ،شاهد حضور زنان ایرانی در لیگ ایران
باشد.
نکته جالب از بازی ایران و کامبوج که برای
اولین بار زنان از طریق سایت خرید بلیت به
ورزشگاه آمدند این بود که مسئوالن فیفا لحظه
به لحظه بر مکانیسم فروش بلیت نظارت داشتند
و گام بعدی شان هم ورود زنان به بازی های لیگ
بود.
خواسته ای که البته تاج در زمان استعفایش
امضای چنین تعهدی را تکذیب کرد اما اینفانتینو
اصرار دارد که چنین وعده ای رسما به آنها داده
شده است.
حاال مرد ایتالیایی برای بهمن ماه قصد حضور
در تهران را دارد .او گفته در زمان حضورش در
تهران یک بازی خیریه نمایشی با همراهان نامی
اش چون رونالدو و دیگر مشاورانش در تهران برای
کارهای خیریه هم برگزار می کنند که احتماال در
آن بازی هم مسیر ورود زنان  ،مد نظر آنهاست.
عزیزی خادم گفته اینفانتینو برای بازی برگشت
عراق یا امارات در تهران خواهد بود  ،و گفته حضور
زنان در استادیوم ها را بر اساس مقررات شرعی و
عرفی کشور دنبال می کند اما حاال چالش اساسی
او و همکارانش این است که بتوانند با حساسیت
زدایی و اعتماد سازی از مسئوالن  ،در پایان بحران
کرونا  ،مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها را مدیریت
شده برطرف کنند تا این خود پاشنه آشیلی برای
حضور و میزبانی های بین المللی ایران نباشد.

حرف آخر مدیر ورزشی استقالل درباره مجیدی

از مجیدی حمایت می کنم

مهدی پاشازاده مدافع سابق استقالل ،اولین روز کاری خود را با
عنوان مدیر ورزشی باشگاه در استقالل پشت سر گذاشت.
ساعتی بعد از شکست آبی ها مقابل الهالل در مرحله یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،پاشازاده وارد سیستم اداره کننده پیچیده
باشگاهی خواهد شد که سالها در آنجا کاپیتان و ستاره بوده است .او
با تجربه ای طوالنی در امر مربیگری ،حاال در یک نقش تازه قرار است
امور فوتبال باشگاه استقالل را کنترل کند.
با توجه به شرایط خاص استقالل و شکست اخیر این تیم در
مسابقات آسیایی و بحرانی که به صورت طبیعی در این باشگاه رخنه
کرده ،پاشازاده از موضع دیگری این موضوع را تحلیل می کند.
بار اولمان نیست که شکست خورده ایم

پاشازاده :صبح امروز وقتی که از خواب بیدار شدم تیترهای
زیادی را در شبکه های اجتماعی و سایت ها درباره شکست استقالل
شنیدم .به هر حال با توجه به اینکه فصل نقل و انتقاالت هم تمام شده
و بحث خبر هم کمی فروکش کرده ،طبیعی است که به این موضوع
بیش از حد پرداخته بشود .در حالیکه ما دیروز می توانستیم برنده
این مسابقه هم باشیم و البته حتی با تدارک و شرایط بهتر باز هم می
توانستیم به الهالل ببازیم.
فراموش نکنید که بازی استقالل و الهالل یک بازی نزدیک و
بین دو قطب فوتبال آسیا در منطقه غرب است و ممکن است نتایج
مختلفی در آن رقم بخورد و لزوما هم ربطی به شرایط آن روز تیم
ها ندارد .کما اینکه ما دیروز می توانستیم با ضربه سری که سیاوش
یزدانی زد از حریف پیش بیفتیم .اگر آنها برای حمله از هم باز می
شدند ،آنگاه می توانستیم گل های بیشتری هم بزنیم .بنابراین اولین
چیزی که دوست دارم در این زمینه بگویم این است که این شکست
را به اندازه خودش تحلیل کنیم و نه بیشتر.
شرایط ما آنقدرها هم بد نبود

پاشازاده :امروز از باشگاه اطالعاتی درباره اردوی تیم و شرایط آن
گرفتم و به نظرم ما با شرایط نسبتا خوبی وارد مسابقه با الهالل شدیم.
البته اینکه می گویم شرایط خوب ،منظورم بُعد تدارکاتی ماجراست
واال به صورت کلی هیچ کدام از باشگاههای ایرانی در شرایط فعلی
اوضاع خوبی ندارند و عدم تطابق تقویم ما با تقویم رقابت های لیگ
قهرمانان آسیا شرایط کار را برای همه تیم ها سخت کرده است .و
شاید اگر مسابقات لیگ ما کمی زودتر آغاز می شد یا برنامه ریزی
کشور ما مانند کشور عربستان طوری بود که لیگ قهرمانان آسیا بعد
از شروع مسابقات باشگاهی باشد ،حتما با فرم دیگری در این بازی
شرکت می کردیم.
با این حال چیزی که می خواهم بگویم این است که این مقایسه
شدن های مداوم خیلی درست نیست و البته استقالل نیز به نسبت
کلیت فوتبال ایران تدارک بدی برای این مسابقه نداشته ،اردوی 8
روزه ای در دبی برگزار شده ،پول بازیکنان در روز بازی پرداخت شده
و آقای گابریله پین هم به تیم اضافه شده و مبلغی از پیش پرداختش
را گرفته که اینها هم باید در مسائل مربوط به استقالل لحاظ بشود.
فاصله ما با تیم های عربستانی همیشه همینقدر است

پاشازاده :از وقتی که من به خاطر دارم ،هر وقت که ما با یک تیم
عربی بازی می کنیم بحث هایی مثل ثروتمند بودن آنها و فاصله ما
از نظر مالی در رسانه ها جلوه می کند .به نظر من شرایط بازی دیروز

هم همینطور بود و ما مداوم این را از زبان گزارشگر می شنیدیم که
مثال قیمت بازیکنان الهالل اینقدر است و بازیکنان ما آنقدر است و
حرفهایی از این دست .به هر حال ،ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم
از نظر مالی با فوتبال عربستان رقابت کنیم ولی این هم هست که ما
نیروی انسانی بهتری داریم.
درست است که آنها خریدهای گران قیمتی می کنند و یک
بازیکنشان  15میلیون یورو قیمت دارد ولی ما هم بازیکنانی داریم
که به هر حال در  90دقیقه شاید بتوانند نفس ستاره های هر تیمی
از جمله الهالل را بگیرند .این موضوع البته در این بازی اتفاق نیفتاد
اما ممکن است در یک زمان دیگر رخ بدهد .بنابراین به جای تحقیر
کردن شرایط خودمان ،باید استراتژی ما هم به سمتی باشد که بتوانیم
در بازی های آینده شرایط بهتری برای تیم خودمان ایجاد کنیم.
البته شاید بعدها هم دوباره ما از نظر مالی در مضیقه باشیم و
تیم الهالل شرایط بهتری داشته باشد که این خیلی قابل پیش بینی
نیست .اما دفعه قبل که الهالل را برده بودیم هم وضعیت هر دو تیم
از نظر مالی فاصله زیادی با هم داشت .پس بنابراین نگاه ما به این
مسابقه نباید با کوچک کردن خودمان همراه بشود.
حمایت ،حمایت و حمایت

پاشازاده :ما باشگاهی داریم که در سالهای گذشته ،شرایط خوبی
را تجربه نکرد .در این موضوع با هم تعارف نداریم .من خودم به عنوان
یک استقاللی کمتر به یاد می آورم که در این سالها در یک دوره
زمانی مشخص شرایط باشگاه در آرامش باشد و به هر صورت به خاطر
نارضایتی های مختلف ،باشگاه همیشه در شرایط بی ثباتی قرار داشته
و این موضوع به کار ما لطمه زده است .اگر در تلویزیون درباره این
موضوع صحبت می کنند که شکست ما از الهالل از چند ماه پیش
کلید خورده ،باید این را هم بگوییم که مگر ما در چه شرایط با ثباتی
باشگاه را اداره می کنیم که بتوانیم درباره آینده تصمیمات درست
بگیریم؟ به نظر من و چیزی که می بینم ،باید همه کمک کنند که
باشگاه در یک ثبات نسبی قرار بگیرد و از کادرفنی هم حمایت بشود
تا آنها کارشان را انجام بدهند .با توجه به اینکه آقای پین هم به
کادرفنی اضافه شده و استقالل جوان های خوبی دارد و در این دیدار
هم امیدوارکننده بازی کرد.
باشگاه و هوادار ،دو ستاره اصلی استقالل

استقالل یک باشگاه مردم نهاد است و هوادار همیشه در آن در
تصمیم گیری ها نقش اصلی را ایفا کرده است .به نظر من هوادار ما
باید خیلی باهوش به کمک باشگاه بیاید و ما سعی کنیم با یک پیش
فصل خوب برای رقابت های لیگ در نهایت قدرت وارد عمل شویم،
اگر نقطه ضعفی هم داریم ،آن را ترمیم کنیم و این اتفاق نمی افتد
مگر آنکه باشگاه در آرامش کار خود را پیش ببرد .به نظر من ،نگاهمان
هم باید معطوف به خودمان بشود و سعی کنیم خودمان را قوی تر
کنیم تا هیچ کارشکنی یا اتفاقی به ما اثر نکند و ان شاهلل همه باید
متحد باشیم و این کار را پیش ببریم .من از پیشکسوتان عزیز هم
رسما دعوت می کنم تا به باشگاه بیایند و هر نظری دارند ،آنجا مطرح
کنند تا ان شاهلل در شرایط بهتری قرار بگیریم.
با شخصیت باشگاه بازی کردند

پاشازاده :دیشب از اتفاقاتی که بعد از بازی رخ داد خوشم نیامد و
احساس کردم که خودآگاه یا ناخودآگاه یا افراد درگیر احساس شده و

در آن با شخصیت استقالل بازی می کنند .استقالل در تاریخش دهها
و شاید صدها بازیکن شاخص داشته که آمده اند و رفته اند ولی نام
باشگاه و تاریخ پرافتخار باشگاه هرگز تحت تأثیر رفتن یا آمدن کسی
قرار نگرفته است .اینکه بیاییم موضوع را به حضور یا عدم حضور یکی
دو بازیکن تقلیل بدهیم ،کار کامال اشتباهی است و ان شاهلل ساختار
باشگاه استقالل به سمتی برود که بحث های اینچنینی بعد از بازی
های آن مطرح نباشد .به نظر من در فوتبال ما این اثبات شده که
ساختار تیمی کامال باالتر از بودن یا نبودن چند بازیکن عمل می کند
و هواداران استقالل هم باید نگاهشان معطوف به این باشد که ما در
درجه اول یک باشگاه یک پارچه و محکم بسازیم که فراتر از هر اسمی
باشد .مثال آقای اسماعیلی بازیکن خیلی خوبی است ولی دیروز دیدیم
بازیکنی که در پست ایشان بازی کرد ،چه نمایش خوبی رفت یا اینکه
آقای قایدی رفته حتما جوانان جدیدی پیدا می شوند و استقالل با
درخشش آنها پیش خواهد رفت و با توجه به استعدادهایی که داریم،
نباید نگران این رفت و آمدها باشیم.
آینده فرهاد مجیدی

پاشازاده :درباره آینده فرهاد مجیدی من تصمیم گیر نیستم و
هیئت مدیره در این زمینه مسئول است و من نظر خودم را گفته
ام که همان حمایت است .ان شاهلل در بازگشت تیم از امارات هم
با کادرفنی جلسه ای خواهیم داشت و کمک می کنیم که تیم در
شرایط بهتری قرار بگیرد .بالفاصله دنبال مقصر و تنبیه این شکست
نگردیم و کمی هم به باشگاه و آینده آن فکر کنیم .به نظر من ما نباید
سرمایه هایمان را بسوزانیم ولی در استقالل اینطور شده که مدام اسم
ها تغییر می کنند ولی شرایط باشگاه عوض نمی شود .من فکر می
کنم همه باید به هم کمک کنیم و شرایط باشگاه را بهتر کنیم و اگر
کسی هم در این شرایط حاضر به کار نیست ،باید اعالم کند.
ضمنا در صحبتی که با آقای مددی داشتم قرار بر این شده که
فعال کسی از باشگاه درباره مسائل مختلف صحبت نکند و بنده خودم
پاسخگوی مباحث مطرح شده خواهم بود .یکی از انتقاداتی که خودم
به باشگاه داشته ام ،موضوع عدم شفافیت بود که این مسئله باید حل
شود و به نظر من همه چیز باید با هوادار استقالل در میان گذاشته
شود .مسائل مالی و هر چیزی که منافع هواداری را در بر می گیرد،
باید با طرفداران استقالل در میان گذاشته شود تا همه تخمین دقیقی
از شرایط باشگاه هم داشته باشند و نباید با الپوشانی کردن مشکالت،
به آنها دامن زد و در عین حال نباید اجازه داد افرادی که دلسوز
باشگاه نیستند ،در مورد استقالل اظهار نظر کنند.

“بازیکن” و نگاه غلطی که استقالل را رنج میدهد

حجت شفیعی

با شروع مسابقه و گزارش بازی استقالل
و الهالل و تکیه گزارشگر به تفاوت دستمزدها و
ارقام دو تیم سناریوی بعد از شکست کامال قابل
تصور بود .از هر جهت به بازی استقالل و الهالل
نگاه کنیم به ردی از خودزنی میرسیم .در واقع
الهالل استقالل را نبرد بلکه این استقالل بود که
به الهالل باخت.
جدال استقالل و الهالل اگرچه با باختی که از
قبل بسیاری از استقاللیها به استقبال آن رفتند
پایان یافت اما جریان بازی نشان داد که آبیها
زمان زیادی از بازی را به خاطر نداشتن جسارت
و آمادگی روانی الزم برای رویارویی با الهالل از
دست دادند.
استقالل مشخصا با اتفاقاتی که در جریان نقل
و انتقاالت این فصل افتاد بازنده پا به زمین گذاشت
و در نهایت بازی را به یکی دو بازیکن این تیم
باخت نه همه تیم الهالل.ساختن غول از الهالل
باعث شد تا بازیکنان معمولی و بومی این تیم

غفوری :با این روند استقالل هیچوقت
قهرمان نمیشود

کاپیتان استقالل در صفحه شخصی اش به
انتقاد از شرایط امکاناتی باشگاه پرداخت.
بعد از شکست استقالل مقابل الهالل
عربستان ،وریا غفوری کاپیتان آبیها برخی مسائل
را درباره مشکالت باشگاه بر زبان آورد .غفوری
ضمن عذرخواهی بابت شکست مقابل الهالل از
مشکالت باشگاه گفته و اینکه با شرایط کنونی
قهرمانی حاصل نمیشود.
غفوری در استوری اینستاگرامش نوشت:
«بازی مهمی را باختیم اما الزم است یکسری دردها
بازگو بشه برای چندمین بار؛ درد از نداشتن امکانات
اولیه نظیر چمن مناسب ورزش آمادگی جسمانی،
استخر و کلینیک جهت ریکاوری و پیشگیری از
آسیب و مواردی چون عدم پرداخت مطالبات که
بارها عنوان شده » .او صحبتهایش را اینطور
ادامه داد« :همیشه این مورد آخر یعنی قرارداد
بازیکنان باعث رودررویی بازیکن با هواداران به طرز
عجیبی شده است و شاید به تابویی تبدیل شده
برای بازیکنان که پیگیر حق و حقوقشان شوند .این
موضوع نیز تبدیل به شگردی برای مدیران فوتبال
شده است .بماند تاثیرات عدم پرداخت حق بازیکن
چه لطماتی به مجموعه باشگاه و ذهن و تمرکز
بازیکن میگذارد ».کاپیتان استقالل با اشاره به
خواسته های هواداران تاکید کرده «:هواداران عزیز
و عاشق خیلی خوب میدانم که لیاقت و خواسته
شما در این چند سال چیزی جز قهرمانی نبوده ولی
باید واقعبین و صادق بود .با این رویه و موفقیتی
حاصل نخواهد شد .قطعا مشکالت وحواشی زیادی
هست که اینجا اشارهای به آنها نداشتم .اگر ما
تیمی قوی و شایسته قهرمانی میخواهیم نیاز به
کارکرد هماهنگ و بی نقص در تمامی ارکان باشگاه
داریم(علیالخصوص بازیکنان)» .
وریا همچنین گفته است«:گفتن این سخنان
دردآور است اما سعیام این بود که در این روزهای
سخت این مطالب را به صورت صادقانه و بی پرده
با شما در میان بگذارم».غفوری صحبت هایش
را با این جمالت به پایان برده است«:در آخر جز
ناراحتی و شرمندگی دربرابر هواداران عاشق چیزی
برای گفتن ندارم .امیدوارم در روزهای پیش رو
شادی را به دلهای شما برگردانیم».

ایمان باصفا لژیونر شد

بساط خودزنی و خود کوچک انگاری

که چه بسا ضعیفتر از همین بازیکنان استقالل
بودند ،کم اشتباه ظاهر شوند و در مقابل بازیکنان
استقالل که سابقه دعوت شدن به تیم ملی را دارند
 ،بودند که با اشتباه خود برد را به الهالل هدیه
دادند.مشکالت مدیریتی استقالل در سالهای اخیر
عیانتر از آن بوده که بتوان آن را کتمان کرد .اما
گالیه از این مشکالت در نهایت چه نتیجهای به
بار آورده؟ عیانترین نتیجه آن همین ترس و عدم
اعتماد به نفس بازیکنانی بود که دیشب بازی را
بیشتر از نظر روانی به الهالل واگذار کردند تا فنی.
جالب اینکه در کارشناسی شتابزده پایان
مسابقه هم باز صحبت از بازیکنانی مثل قایدی و
ریگی و اسماعیلی و  ...بود که با وجود ارزشی که
دارند موفقیت راضیکنندهای با استقالل بهدست
نیاوردهاند که بخواهیم جدایی شان را عامل اصلی
باخت در مسابقهای بدانیم که با کمی خوش
شانسی تیم ارزانتر میتوانست برندهاش باشد.
وقتی گالیهها دائمی شود و تبدیل به مهمترین
دلیل برای نتیجه نگرفتن ،ناخودآگاه هوادار و مربی

اخبار

و بازیکن استقالل خودزنی میکند بیآنکه خود
متوجه آن باشد .وقتی مسئول اول تاکتیکی تیم
چندبار عدم رضایت خود از کیفیت نقل و انتقاالت
را اعالم میکند حواسش نیست که اعتماد به نفس
را از روان همین بازیکنانی که دارد میگیرد.
اگر امروز بازیکن و مربی استقالل همپای
مدیران این باشگاه بابت باخت به الهالل بیرحمانه
نقد نشوند ،دوباره همین آش است و همین کاسه.
اگر از بازیکن نخواهید که به اندازه چند میلیارد
پولی که میگیرد تالش کند و از مربی نخواهید
که پای انتخابهایش بایستد و بابت تصمیمات
تاکتیکیاش توضیح دهد ،آن جسارت ،انگیزه و
حتی فشار روانی که برای قهرمانی الزم است در
روح و ساق بازیکن تزریق نمیشود.
استقالل در بازی دیشب نشان داد که با
کمی درایت تاکتیکی بیشتر و از آن مهمتر
با کمی تمرکز ذهنی و جسارت بیشتر راحت
الهالل را میتوانست حذف کند .اما نام دو ستاره
خارجی آن قدر در نزد آبیها بزرگ جلوه داده

شد که فراموش کردند بازیکن عربستانی الهالل
هم در زمین است و میشود به اشتباه وادارش
کرد .اما همهی آن گالیهها و بودن بهانهای چون
مدیریت کار خودش را درست جایی کرد که
نباید! جایی که این ناخودآگاه بازیکن استقالل
بود که موجب باخت به الهالل شد .ناخودآگاهی
که در چند هفته اخیر پر شده بود از بهانه برای
عدم موفقیت!
استقالل برای پیدا کردن شخصیت قهرمانی
نیاز به بازپروری روحی دارد .نیاز به احیای اعتماد
به نفس .وقتی دائم از این گفته شود که بازیکنان
مناسب جذب نشدهاند ،در واقع روح جنگندگی
بازیکن را از او میگیری .داری اعتماد به نفس
همین هایی که داری را له میکنی.
آنچه مهم است اینکه باید بهانه را از کادر فنی
و بازیکن گرفت .وگرنه مدیریت هست و هنوز هم
کارایی مناسب ندارد .میتوان همه چیز را به گردن
آنها انداخت و دوباره بازیکن چند میلیاردی را
معمولی خطاب کرد و سقف آرزوهایشان را کوتاه!

هافبک فصل گذشته تیم ماشین سازی تبریز
به جرگه لژیونرها پیوست.
ایمان باصفا ،هافبک فصل گذشته تیم
ماشین سازی تبریز با حضور در کشور هند و
توافق با مسئوالن باشگاه بنگالورو این کشور به
جرگه لژیونرها پیوست .باصفا فصل گذشته همراه
با ماشین سازی روزهای سختی را پشت سر
گذاشت و جزو معدود خوب های این تیم بود که
نتوانست مانع از سقوط سبزپوشان فوتبال تبریز به
دسته یک شود .این هافبک  29سال اهل اصفهان
عالوه بر ماشین سازی سابقه بازی در تیم هایی
چون استقالل خوزستان ،پارس جنوبی جم و
فجرسپاسی شیراز را دارد .باشگاه هندی در عکس
خوشامدگویی به ایمان باصفا ،نام او را به زبان های
انگلسی و فارسی درج کرده است.
گفتنی است که تیم بنگالورو فصل گذشته
لیگ هند را با  22امتیاز از  20بازی و رتبه هفتم
به پایان رسانده بود.
 50درصد تیم بازیکنان جوان بودند؛

فریبا :استقالل باخت ولی امیدوارم کرد

پیشکسوت باشگاه استقالل معتقد است که
حذف شدن در اسیا برای آبیها سخت است ولی
او آینده را امیدوارکننده ارزیابی میکند.
بهتاش فریبا پیشکسوت باشگاه استقالل
در گفتگویی در رابطه با شکست آبیپوشان برابر
الهالل عربستان اینطور حرفهایش را آغاز کرد:
برای ما هم تلخ بود که باشگاهی با  2ستاره
آسیایی دیگر در مسابقات نباشد ،اما اگر شرایط
را بررسی کنیم ،استقالل خیلی مردانه بازی کرد.
با توجه به جمیع موارد .وقتی همه چیز را در
نظر می گیرید ،می بینید تیمی که از هیچ جایی
حمایت نشده ،هماهنگ نشده ،تیمی که هنوز
مهاجم ندارد؛ مشکالت خیلی زیاد است .با این
حال خیلی با آبرو بازی کرد؛ آن هم مقابل تیمی
که تا بن دندان مسلح بود.
او سپس با تمجید از عملکرد بازیکنان جوان
استقالل اضافه کرد :اگر از بعد فنی بخواهیم به
بازی نگاه کنیم ،حسین زاده و آقاسی را خیلی
خوب دیدم .سمت چپ جعفر سلمانی هم بد نبود.
مخصوصا حسین زاده خیلی خوب بازی کرد .تیم
ها را از نظر سخت افزاری نمی توانیم مقایسه
کنیم .جنگ نابرابری بود و با این حال ما می
توانستیم شرایط را بهتر کنیم .در فوتبال امروز می
گویند هیچ تیمی نمی تواند به طور کامل و 90
دقیقه ای بر تیم حریف احاطه داشته باشد .معموال
 15دقیقه دست این تیم است و  15دقیقه دست
تیم دیگر .در دقایقی که احاطه دارید ،باید گل
بزنید ولی اگر نزنید آنها که احاطه پیدا کنند ،آنها
گل می زنند .دیروز هم برای استقالل همینطور
شد و اگر از چند موقعیت استقالل در نیمه اول
گل می شد ،شرایط بازی برمی گشت و آن وقت
استقالل به الک دفاعی می رفت و شاید می شد
با اضافه کردن خطوط دفاعی بازی را درآورد .او
سپس با اشار به اینکه نمایش تیم امیدوارنه بوده
است ،عنوان کرد :در هر حال این اتفاق افتاده
است و باخته ایم ولی  50درصد تیم جوان بودند.
حسینی  2گل خورده ولی  5گل گرفته است .از
آن طرف هم دروازه بان آنها بهترین بازیکن زمین
بود .هوادار ما به دلیل حذف شدن ناراحت است و
اینکه در آسیا نیستیم .از یک طرف هم خوشحالیم
که رفتیم با این بضاعت با تیمی که بسیار پولدار
است ،بازی کرده ایم .قرارداد یک بازیکن آنها
اندازه تیم ما بود و اگرچه این جمله کلیشه
ای است ولی کامال درست است .دیگر فوتبال
هم همین است و اگر نزنی می خوری که برای
استقالل این اتفاق افتاد .متاسفانه بازی را باختیم
ولی من خیلی امیدوار به تیم شدم .امیدوارم یک
فوروارد پا به توپ هم جذب شود که نقیصه تیم
در این بخش برطرف شود.

