چهارشنبه ،زمان
تعیین وضعیت مدافع
مصدوم استقالل

وضعیت مدافع مصدوم استقالل چهارشنبه هفته جاری مشخص خواهد شد.محمدحسین کنعانی زادگان
در دیدار استقالل مقابل استقالل خوزستان دچار آسیب دیدگی شد و به همین دلیل قرار است پزشکان اواخر
هفته جاری تکلیف نهایی این بازیکن را مشخص کنند.به احتمال فراوان کنعانی زادگان باید تحت عمل جراحی
قرار بگیرد و به این ترتیب نام این بازیکن از فهرست استقالل خارج خواهد شد

نگاه آبی
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قربانی:درباره دربی حرف نمی زنم،بعد از گل به نفت اذیت شدم

مهاجم تیم استقالل گفت :یکی
از هدف هایی که به استقالل آمدم
حضور در تیم ملی بود .علی قربانی
درباره وضعیت استقالل در  4هفته
گذشته،انتقادات صورت گرفته،عملکرد
خودش و ...توضیحاتی ارائه کرده است.
گفت و گو با وی در ادامه می آید:
* درباره شرایط این روزهای
استقالل صحبت کن ،نتایج خوبی
نگرفته اید.
 درست است که نتوانستیمانتظارات هواداران را برآورده کنیم ولی
این روی بدشانسی های ما بگذارید.
بازیکنان با تمام توان بازی می کنند تا
عملکرد خوبی داشته باشند .توپ های
مان به گل نمی رود اما باید بگویم ما
در ادامه قطعا بهتر از این خواهیم شد
و با صحبت های علی منصوریان در این
یک ماه با انجام تمرینات خوب به سطح
آمادگی باال خواهیم رسید.
* دو بازی است که در استقالل
فیکس بازی می کنی.فکر می کردی
این قدر زود این اتفاق بیفتد؟
 بازی در استقالل از همه تیم هایدیگر سخت تر است .انتظارات باالست.
همیشه باید خوب بازی کنی چون مسوولیت
سنگینی همیشه روی دوش داری .تمرکزت
باید خیلی بیشتر باشد و باید هرچه در توان
داری در زمین انجام دهی.
* در اولین بازی گل زدی .چه
حسی داشتی؟

 مطمئنا در بازی با صنعت نفتخوشحال نبودم چون آن شب خیلی
اذیت شدم .البته از گلزنی خوشحال
شدم اما از اینکه تیم ما در اوج بدشانسی
نتیجه را واگذار کرد خیلی ناراحت شدم
اما از اینکه توانستم جواب اعتماد
منصوریان را بدهم خوشحال بودم.
* در کنار کاوه رضایی بازی می
کنی.نکته اصلی این است که آیا با او
هماهنگ شده ای؟
 ما هماهنگ هستیم اما این بایدبه باالترین سطح برسد .البته من و کاوه
چند سال است در لیگ برتر بازی می
کنیم و شرایط حضور در این مسابقات
را می دانیم نزدیک به دو ماه کنار هم
تمرین می کنیم .همانطور که گفتم به
هماهنگی رسیده ایم.
* اما قبول کن که استقالل در چهار
بازی زیاد موقعیت از دست داده است.
 حرف شما را قبول دارم ما نبایدفرصت سوزی کنیم چون از دست دادن
این موقعیت ها به ضرر تیم تمام می
شود .اما این قول را به هواداران می
دهیم که در بازی های بعدی موقعیت
ها را از دست ندهیم.
* تو هم مثل سایر بازیکنان قدیمی
نفت از این تیم طلب داری.جالب است
که در این باره حرف نمی زنی.
 من هم مثل سایر بازیکنان از اینتیم طلب دارم .نزدیک به  70درصد از
پولم مانده است و هرچقدر هم پولم

در مورد تیم المپیک
هرچه بگوییم بیاثر است

ماجدی :باید تا نیمفصل
به منصوریان فرصت بدهند

پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است باید به
سرمربی استقالل و کادرش تا نیمفصل فرصت
بدهند.میرشاد ماجدی که سابقه کار در رده ملی
جوانان فوتبال ایران را در کارنامه دارد ،در پاسخ به
این سوال که نظرش راجع به بالتکلیفی تیم ملی
امید چیست ،به صحبت پرداخت و اظهار کرد :فارغ
از بحث تیم ملی امید ،باید بیشتر تمرکزمان االن
به تیم ملی نوجوانان و جوانان معطوف باشد که
شهریور و مهر ماه برای صعود به جامجهانی تالش
میکنند .باید راجع به این دو تیم تصمیمگیریهای
جدی صورت بگیرد اما درباره تیم ملی امید باید
بگویم که در المپیک کار خاصی نکردیم و االن
هم هرچه بگوییم ،بی اثر است چون گوش شنوایی
وجود ندارد .در سال گذشته تیم خیلی خوبی
داشتیم که میتوانست به المپیک صعود کند .آن
تیم از تدارکات و مدیریت خیلی خوبی برخوردار
بود و بازیکنان مستعد زیادی در این تیم حضور
داشتند ولی همه میدانند که مشکلش چه بود
که المپیکی نشد.ماجدی در ادامه افزود :متاسفانه
تیم ملی امید ما از کادر فنی قدرتمندی برخوردار
نبود .برای صعود به المپیک سه فاکتور نیاز است.
یکی مدیریت قدرتمند ،دوم کادر فنی توانا و سوم
بازیکنان مستعد .متاسفانه در چند  10سال گذشته
ما هیچگاه این سه فاکتور را باهم نداشتیم .یک دوره
که خود ما بازی میکردیم بحث مدیریت مشکل
داشت و کمیته ملی المپیک وقت با فدراسیون به
شدت دچار مشکل بودند و در نهایت این مسئله
به تیم آسیب زد .در برخی دورهها بازیکن مستعد
کافی نداشتیم و در دوره قبلی هم که کادر فنی
ما آنی نبود که بتواند تیم را راهی رقابت ها بکند
و اصطالحا قدرت الزم را نداشت.سرپرست سابق
کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ
به این سوال که نظرش راجع به موفقیت جالب
توجه عراق در المپیک چیست نیز گفت :حدود
یک سال و خوردهای هست که به جای اینکه مثل
برخیها دنبال ساختار و الگوی آلمان و انگلستان
باشم ،به دنبال درک ساختار فوتبال کره ،ژاپن
و عراق هستم .شما سایت فدراسیون عراق را
ببینید .آنها حتی بخش انگلیسی ندارند .چرا آنها
با وجود چنین وضعیتی به موفقیت میرسند؟ آنها
فهمیدند به جای ساختن دپارتمان و کمیته و از
این جور چیزها ،فدراسیون خود را عراقیزه کنند.
آنها به این توجه میکنند که تواناییشان چیست
و حاال این توانایی را در قابل فیفا قرار میدهند ،نه
اینکه با کلمات و اصطالحات قلمبه و سلمبه دنبال
کار کردن باشند .ما هنوز درگیر این اصطالحات
هستیم و فوتبال خود را ایرانیزه نکردیم .اگر به
دنبال موفقیت در رده پایه هستیم و میخواهیم تا
سالها موفق باشد ،باید روی تیم ملی جوانان بیشتر
سرمایهگذاری کنیم چون بزرگترین ایجنتها در
این حوزه کار میکنند و این مسئله باعث باال رفتن
تعداد لژیونرهای ما میشود .امروز هم امیدوارم تیم
ملی جوانان ما بعد از  15سال راهی جامجهانی شود
چون موفقیت بزرگی محسوب میشود.وی در پاسخ
به سوالی درباره ارزیابیاش از چهار هفته گذشته
لیگ برتر نیز عنوان کرد :اگر دقت کنید در چهار
هفته گذشته تعداد بازیهایی که مساوی شده
خیلی باالست .با وجود اینکه شعار میدهند تیمها
 6هفته طول میکشد شکل خود را پیدا کنند و
عمال پنج هفته هم به دنبال محک زدن حریفان و از
سویی دنبال یافتن ترکیب اصلی خود هستیم ،این
تعداد باالی تساوی یک پیام دارد و آن هم اینکه
تیمها نمیخواهند ببازند .اگر لیگ تعطیل نمیشد،
فکر میکنم بعد از هفته پنجم ،شکل تیمها به جای
اصلی خود میرسید ولی ما همه چیزمان با دنیا
فرق میکند.پیشکسوت استقالل در پاسخ به این
سوال که نظرش راجع به عملکرد این تیم در چهار
هفته گذشته لیگ برتر چیست نیز عنوان کرد :به
نظر من حاال که استقالل به یک مربی جوان اعتماد
کرده است ،حداقل تا نیم فصل به او فرصت دهد تا
کارش را پیش ببرد.

را پیگیری می کنم انگار نه انگار که
بازیکن این تیم بودم .حتی چند روز
پیش یک مصاحبه از سخنگوی نفت
خواندم که گفته بود مطالبات پرداخت
می شود اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده
است .فکر کنم باید همچنان منتظر

باشیم .خودمان هم مانده ایم  .ما دو
سال خیلی سخت را در نفت داشتیم.
من سه سال در این تیم حضور داشتم
اما از این تیم شکایتی هم نکردم و اگر
به پولم نرسم من هم مجبور هستم
شکایت کنم.

* بگذریم.منصوریان حمایت خوبی
از ابتدای فصل از تو داشته است.اینطور
نیست؟
 علی آقا همیشه به من لطفداشته است .خداراشکر که ما را قبول
دارد .او مرا با خودش به استقالل آورد.
تالش می کنم با انجام بازی های خوب
هم برای استقالل مفید باشم و هم
علیرضا منصوریان را روسفید کنم.
* هواداران استقالل هم خیلی
زود حمایتت کردند و برایت در فضای
مجازی اینستاگرام هواداری ساختند.
 از تک تک آنها ممنونم و به آنهاقول می دهم استقالل در ادامه روند
بهتری پیدا کند و زود به جمع مدعیان
اضافه شود.
* قبول داری رفتن سجاد
شهباززاده خیلی به نفع تو شد.
 تعداد مهاجم در استقالل واقعازیاد بود .من دوست داشتم سجاد در
استقالل بماند من اهل تظاهر و ریا
نیستم .او بسیار پسر بااخالقی بود .همه
ما مهاجمان که در استقالل هستیم
دوست داریم به این تیم کمک کنیم .
برای سجاد هم آرزوی موفقیت دارم.
* استقالل در  4بازی  6گل
دریافت کرده است .قبول دارید آمار
خوبی نیست؟این موضوع انتقادبرانگیز
شده است.
 بعضی از گل هایی که خوردیمنهایت بدشانسی بود.اگر گل ها را یک

بار ببینید متوجه می شوید.با این وجود
اطمینان دارم در آغاز لیگ این مشکالت
به حداقل می رسد.
* سال جام جهانی است.فکر می
کنی چقدر شانس حضور در تیم ملی را
داشته باشی؟
 تمام سعی و تالشم را می کنم کهدر تیم ملی حضور داشته باشم.حضورم
در تیم ملی واقعا دور از دسترس نیست.
یکی از هدف هایی که به استقالل آمدم
حضور در تیم ملی بود.
* دربی نزدیک است در این باره
حرفی نداری؟
 درباره دربی فعال حرف نزنم بهتراست .تمام تمرکزم را باید بگذارم روی
تمرینات و موفقیت تیم.حاال خیلی تا آن
بازی مانده است.
* تعطیالت یک ماهه لیگ چقدر
به استقالل کمک می کند؟
 این تعطیلی خیلی خوب است .تمرینات مان را بیشتر می کنیم
تا آمادگی بدنی مان بیشتر شود و
هماهنگ تر شویم تا بتوانیم در ادامه
نتایج خوبی بگیریم.
* با گذشت  4هفته چه تیم هایی
را مدعی قهرمانی می دانی؟
 در  4هفته نمی توان گفت کدامتیم ها خوب هستند .البته تمام تیم ها
عملکرد خوبی داشتند .ولی اصال نمی
توان پیش بینی کرد چه تیم هایی از
االن مدعی هستند.

زمانی:از افتخاری بپرسید چرا جلسه هیات مدیره لغو شد؟

عضو هیات مدیره باشگاه استقالل از لغو جلسه هیات مدیره باشگاه اظهار بی اطالعی کرد.حسن زمانی در واکنش به خبر لغو جلسه هیات مدیره باشگاه استقالل اظهار داشت :قرار بود این جلسه
فردا برگزار شود تا مسائل باشگاه با سایر اعضا گفت وگو کنیم.وی افزود :از اینکه چرا این لغو شده بی اطالع هستم و بهتر است دلیل لغو این نشست را از سیدرضا افتخاری سرپرست باشگاه سوال
کنید .خبر لغو هیات مدیره باشگاه استقالل روز شنبه منتشر شد اما به نظر می رسد این موضوع تا دیروز به طور رسمی به اطالع اعضای هیات مدیره نرسیده بود و اعضای این هیات پیش بینی می
کردند که باید در این جلسه حضور پیدا کنند .زمان برگزاری جلسه بعدی هنوز مشخص نشده است.پیش از این عنوان شده بود قرار است در این جلسه پیرامون موضوع مدیرعاملی باشگاه همچنین
نتایج چهار هفته اخیر استقالل بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.

آبیها در دفاع ضعف دارند

روشن :برخی در استقالل دنبال منافع شخصی هستند
پیشکسوت استقالل با بیان اینکه عدهای از
نتیجه نگرفتن این تیم در چهار هفته اول لیگ
خوشحال هستند ،گفت :این آقایان دنبال منافع
شخصیشان هستند تا فرد دلخواه خود را جانشین
منصوریان کنند.حسن روشن در خصوص وضعیت
تیم فوتبال استقالل در چهار هفته ابتدایی لیگ
برتر گفت :باید بپذیریم که آبی پوشان شرایط خوبی
در جدول ندارند .کادر فنی باید از این تعطیالت
یکماهه بهترین استفاده را برده و مشکالت عدم
هماهنگی را خصوصا در خط دفاع برطرف کند.
برای استقالل زیبنده نیست که از چهار بازی تنها
دو امتیاز کسب کند .منصوریان باید هر چه زودتر
مشکالت تیمش را برطرف کند.پیشکسوت باشگاه
استقالل در ادامه خاطرنشان کرد :البته آبی پوشان
در ابتدای راه لیگ هستند و باید به کادر فنی
فرصت دهیم تا کارش را ادامه دهد و با صحبت
هایی مبنی بر تعویض سرمربی ،تمرکز منصوریان
را بهم نزده و اجازه دهیم او در تعطیالت پیش
رو نقاط ضعف تیمش را برطرف کند .روشن در
خصوص تعویض سرمربی گفت :در هیچ جای دنیا

یک مربی را با چهار بازی تعویض نمی کنند و اجازه
می دهند که سرمربی تیم کارش را ادامه داده و
بعد در این خصوص تصمیم میگیرند ،اما متاسفانه
برخی در استقالل به دنبال منافع شخصی خودشان
هستند و از پایان هفته سوم به دنبال این بودند تا
مربی دلخواهشان را جانشین منصوریان کنند.وی
در پاسخ به این پرسش که گفته شده منصوریان
نیاز به یک دستیار قوی دارد ،خاطرنشان کرد :هر
مربی این اختیار را دارد که خودش کادر فنی اش را
انتخاب کند و منصوریان هم با همین کادر فنی در
نفت نتایج قابل قبولی کسب کرده بود پس به این
دستیاران اعتماد دارد و همین اطمینان باعث شده
تا با همین کادر راهش را ادامه دهد.پیشکسوت
باشگاه استقالل در پاسخ به این سوال که برخی
در باشگاه به دنبال آوردن فرد مورد نظرشان برای
استقالل هستند ،گفت :متاسفم که بعضی آقایان
آنقدر خام و بی تجربه هستند و تنها به دلیل منافع
شخصی می خواهند برای مردم خودشان را قهرمان
یا منجی استقالل نشان دهند و با حاشیه سازی
برای سرمربی آن هم در هفته چهارم که لیگ به

طور کامل جا نیفتاده ،تیم را بهم ریخته و از آب گل
آلود ماهی گرفته و این ذهنیت را به وجود آورند که
سرمربی فعلی نمی تواند در استقالل موفق بوده و با
این روش مردم را مقابل سرمربی قرار داده تا بتوانند
فرد مورد نظر خودشان را به استقالل بیاورند.
روشن در خصوص خط دفاع استقالل نیز
افزود :در اینکه خط دفاع آبی پوشان در چهار هفته
اول متزلزل بوده است ،شکی نیست و آنها نتوانستند
عملکرد مثبتی در چهار دیدار نخست لیگ داشته
باشند ،اما مطمئنم با توجه به تعطیلی پیش رو ،کادر
فنی می تواند نقاط ضعف خط دفاعی را برطرف
کرده تا با آمادگی کامل روانه لیگ شوند.وی در
پاسخ به این پرسش که منصوریان گفته با صالبت
به لیگ باز خواهیم گشت ،نظر شما چیست؟ اظهار
کرد :نه تنها من بلکه همه عالقمندان به استقالل
بر روی این صحبت منصوریان حساب ویژه ای باز
کردیم و فکر می کنم منصوریان با شناخت کاملی
که از بازیکنانش دارد ،اینطور قاطعانه از بازگشتی
باصالبت به لیگ صحبت کرده است.پیشکسوت
باشگاه استقالل در خصوص شرایط لیگ پس از

پایان هفته چهارم گفت :بخواهیم از ابتدای لیگ
راجع به مسائل فنی تیمها صحبت کنیم ،کمی زود
است ،اما تا پایان هفته چهارم ،تراکتور ،پرسپولیس،
ذوب آهن و نفت آبادان عملکرد قابل قبولی داشته
و حرف های زیادی در آینده برای گفتن خواهند
داشت.وی در پاسخ به این پرسش که آیا استقالل
و بازیکنان جدید برای برطرف کردن نقاط ضعفش
احتیاج دارد یا خیر ،گفت :این را باید سرمربی
پاسخگو باشد؛ زیرا او با بازیکنانش کار کرده و
شناخت خوبی از آنها دارد و مطمئنم اگر صالح
بداند که با گرفتن بازیکن جدید نقاط ضعف تیمش
برطرف خواهد شد ،حتما این کار را خواهد کرد.
روشن در پایان ضمن تشکر از هواداران استقالل
اظهار کرد :به تمام هواداران به خاطر درک باالیشان
تبریک می گویم زیرا آنها در این چهار هفته که
استقالل نتایج خوبی کسب می کرد ،از تیمشان
حمایت کرده و اجازه ندهند برخی افراد فرصت
طلب بین کادر فنی ،بازیکنان و آنها شکاف ایجاد
کرده و مطمئنم این حمایت جواب خواهد داد و
استقالل به روزهای خوبش باز خواهد گشت.

ترکیب جدید خط دفاعی استقالل نیاز به زمان دارد

رابسون :منصوریان کاری کرد که احساس تنهایی نکردم

مدافع برزیلی تیم فوتبال استقالل اعتقاد دارد
باید به او و دیگر مدافعان این تیم زمان داده شود تا
به هماهنگی و انسجام الزم برسند.رابسون جانواریو
درباره انتقادات از خط دفاعی استقالل ،شرایط این
تیم و  ...صحبتهایی را انجام داد که در زیر میخوانید:

* این روزها انتقادات زیادی از خط دفاعی
استقالل میشود .این انتقادات را قبول داری؟
 دفاع استقالل نسبت به فصلهای گذشتهترکیب جدیدی را امتحان میکند .بازیکنان
حاضر در ترکیب جدید نیاز به زمان دارند تا با هم

هماهنگ شوند .تکتک بازیکنانی که در خط دفاع
بازی میکنند ،بازیکنان خوبی هستند و تنها نیاز
به فرصت دارند.
* چرا استقالل نتوانسته نتایج خوبی بگیرد؟
 -بهطور حتم شرایط استقالل پس از

تعطیالت لیگ متفاوت خواهد شد .قطعاً کادر
فنی در تعطیالت لیگ برای ما تمریناتی در نظر
میگیرد ،که شرایط تیم بهتر شود .آنها استقاللی
خواهند ساخت که مورد دلخواه هواداران باشد.
* در این مدت کار کردن با علیرضا منصوریان
را چطور دیدی؟
 منصوریان مربی بزرگی است .او بهغیر از انجامکارهای تاکتیکی ،روابط خوب و عاطفی با بازیکنان
برقرار کرده است .روز اولی که به تمرین آمدم،
احساس میکردم بهخاطر مشکل زبان نتوانم ارتباط
بگیرم ،اما منصوریان کاری کرد که احساس تنهایی
نکردم .او پشت من است و همانطور که گفتم
شرایط استقالل پس از تعطیالت متفاوت خواهد شد.
* استقالل در هفته سوم لیگ در حضور ،50
 60هزار نفر با صنعت نفتآبادان بازی کرد .از بازی
در حضور تماشاگران و این جو بگو.
 جو ورزشگاه آزادی را دوست داشتم وخوشحالم به تیم بزرگی به نام استقالل آمدهام .البته
تیم قبلیامبزرگ بود و در هر بازی  30هزار نفر از
بازیهای این تیم استقبال میکردند .بنابراین با جو
تماشاگران آشنایی دارم .امیدوارم در کنار هواداران
استقالل سال خوبی را پشت سر بگذارم.
* چند روز پیش با هموطنت پادوانی شام
خوردی .آیا میدانستی که او یکی از گزینههای
پیوستن به استقالل است؟
 پادوانی دوست خوب من است و خوشحالمیشوم به استقالل بیاید .او میتواند به تیم ما کمک
کند ،اما آمدنش بستگی به نظر کادر فنی دارد.

عبداللهی :تقویت یا تغییر در کادرفنی با نظر منصوریان انجام می شود
دستیار ویژه سرپرست باشگاه استقالل می گوید نسبت به آینده
آبی ها در لیگ شانزدهم امیدوار است .نصراهلل عبداللهی درباره شرایط
این تیم پس از گذشت چهار هفته از شروع لیگ گفت :متاسفانه در
نتیجه گیری خوب عمل نکردیم که این موضوع بیش از هر چیزی به
نا هماهنگی بازیکنان بر می گردد .ما نزدیک به هفت بازیکن جدید
در ترکیب اصلی خود داریم که مطمئنا در تعطیالت با دیدارهای
تدارکاتی که کادر فنی در نظر گرفته است ،هماهنگ تر خواهند شد.
در بسیاری از تیم ها تنها دو یا سه بازیکن در ترکیب اصلی عوض
می شوند و دیگر بازیکنان تازه وارد به عنوان بازیکن تعویضی به تیم
اضافه می شوند اما در استقالل تغییرات زیاد بوده است و زمان زیادی

برای هماهنگی الزم است.وی که با سایت باشگاه استقالل صحبت
کرده ،ادامه داد :همچنین باید بازیکنان با شرایط استقالل نیز آشنا
بشوند .استقالل با دیگر تیم ها فرق دارد و تیم هایی که مقابل ما قرار
می گیرند ،انگیزه دو چندانی دارند .خود این بازیکنان که پیش از
این در استقالل نبودند می دانند که بازیکنان مقابل تیم های بزرگ
با چه شرایطی در میدان حاضر می شوند .کادر فنی نیز برای انتقال
این موضوع به بازیکنان تالش می کند تا تازه وارد ها با شرایط تیم
بیشتر آشنا شوند.پیشکسوت باشگاه استقالل ضمن اعالم این نکته
که به آینده این تیم خوش بین است ،بیان کرد :برای خوش بینی
به استقالل دالیل مختلفی وجود دارد .بازیکنان ما تمرینات خوب و
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منظمی برگزار می کنند که کامال طبق برنامه است .از سوی دیگر
ما کادر فنی و بازیکنان خوبی در اختیار داریم که با گذشت زمان
این موضوع نیز مشخص خواهد شد .همچنین ما هوادارانی داریم که
از تیم خود پشتیبانی می کنند و مطمئنا با تکیه بر این هواداران
می توان کارهای بزرگی کرد.او افزود :تعطیالت لیگ برای ما یک
فرصت بسیار خوب است زیرا می توانیم بازی های دوستانه زیادی
انجام دهیم .بازیی هایی که اهمیت امتیازی ندارند و می شود بدون
استرس به دنبال رفع نقاط ضعف تیم در آنها بود.عبداللهی در پایان
گفت :همه اختیارات باید در دست منصوریان باشد زیرا او تیم را به
خوبی می شناسد و احساس مسئولیت دارد.

افشاگری صادقی درباره جداییاش از استقالل

گفتند استقالل را به هم میریزی و باید کارمند شوی
مدافع پیکان ادعا میکند که بعد از شکست برابر
تراکتورسازی بازیکنان تیمش هم قسم شده بودند
که این نتیجه را جبران کنند.امیرحسین صادقی
بعد از یک سال و نیم که از جداییاش از استقالل
میگذرد در مورد اتفاقهایی که در این باشگاه افتاد
تا او در این باشگاه نماند به گفتوگو نشست.
*فکر میکردید برابر استقالل اینقدر خوب بازی
کنید؟
 راستش را بخواهید ما از همان ابتدای بازیکه وارد زمین شدیم میخواستیم شکست برابر
تراکتورسازی را جبران کنیم .شکستی که ما تجربه
کردیم در شأن و شخصیت بازیکنان و باشگاه بزرگ
پیکان نبود و به همین دلیل ما در سه ،چهار روز
تمرین که قبل از بازی داشتیم هم قسم شدیم که
بتوانیم این نتیجه را جبران کنیم.
*چرا از تراکتور شکست خوردید؟
 راستش را بخواهید در بازی با تراکتورسازی اصالروز خوبی نداشتیم و همه ناراحت بودیم که چطور با
نتیجه  3بر یک در تبریز شکست خوردیم و برگشتیم.
شک کنید که بازی کردن مقابل تیم بزرگی مثل
استقالل بسیار سخت بود اما ما بازی خوبی انجام دادیم.
*با توجه به نمایش ضعیف خط دفاع استقالل
برای تو جای تعجب نبود که علیرضا منصوریان از
جذب امیرحسین صادقی امتناع کرد؟
 اول باید بگویم که این دفاعها جای مننیامدند بلکه جای حنیف عمرانزاده و امین حاج
محمدی به استقالل آمدند در کل باید بگویم حتما
عملکرد وکارنامه من ضعیف تر از این آقایان بوده که
من را نخواستند االن هم هیچ مشکلی وجود ندارد.
*استقالل گرانترین بازیکنان را در خط دفاعی
خریداری کرده است و بیتردید اگر تو به این تیم
میآمدی هزینه کمتری برای باشگاه برمیداشت .در
مورد این موضوع توضیح میدهی؟
 راستش را بخواهید من در  12سال حضورم دراستقالل حتی یک بار در مورد مسائل مالی صحبت نکردم.
بعد از جامجهانی هم که با من قرارداد یک میلیاردی امضا
کردند خودشان این رقم را برای من در نظر گرفتند و
اینطور نبود که من حرفی بزنم .من به همراه چند بازیکن
ملیپوش استقالل این مبلغ را دریافت کردم.
*چقدر از این مبلغ طلبکاری؟
 من همین االن یک میلیارد و  100میلیونتومان از باشگاه استقالل طلبکارم و کاری هم از
دستم برنمیآید .تازه این رقم منهای پولهایی است
که در سالهای گذشته به باشگاه استقالل بخشیدم
تا بتوانم طلبهایم را بگیرم .قبل از جدایی از باشگاه
استقالل مجبور شدم  450میلیون از طلبم را ببخشم
تا بتوانم رضایتنامهام را بگیرم.
*فکر میکنی باشگاه میتواند با باشگاه جدید
این تیم هم همینطور مماشات کند؟
 اگر منظورتان بازیکنان خارجیاند که بایدبگویم آنها جایی دارند به اسم فیفا که تمام طلبشان
را میگیرند .اینکه اصال موضوع عجیبی نیست .دم
فیفا گرم که تا قران آخر پول بازیکنان خارجی را از
باشگاههای ایرانی میگیرد اما بازیکنان ایرانی هیچ
جایگاهی ندارند و این ناراحتکننده است.
*صحبتهای سیدجالل حسینی در برنامه نود
که در مورد طلبش از باشگاه نفت صحبت کرده بود
را دیدی؟
 اتفاقا من این مصاحبه را به صورت کامل دیدمو تاسف خوردم .خود من از باشگاه تراکتورسازی،
مس ،صبا و البته استقالل طلب زیادی دارم ،خندهدار
است که بگویم من االن ممنوعالخروج هستم بابت

پول مالیاتی که باشگاه باید پرداخت میکرده است.
مگر ما چند سال میتوانیم فوتبال بازی کنیم که
پولهایمان را نمیدهند؟
*ولی به هرحال بازیکنان پولهای قابل توجهی
در دوران بازیگریشان درمیآورند و شاید حرفهای
شما چندان هم درست نباشد.
 مگر ما دندانپزشک یا مهندس هستیم کهشما میگویید پولهای آنچنانی درمیآوردیم؟ ما
جانمان را کف دستمان میگذاریم و در زمین بازی
حاضر میشویم و تازه بخش زیادی از طلبهایمان
را نمیتوانیم دریافت کنیم .اینها مسائلی است که
من را بسیار ناراحت میکند .ما فوتبال بازی میکنیم
نه مالیاتمان را میدهند ،نه هزینه درمان را و نه
پولهایمان را میتوانیم به صورت کامل دریافت کنیم.
*از این حرفها که بگذریم به نظر موضوع
استقالل جذابتر است .چرا یک بار نمیگویی که
دلیل جداییات از استقالل چه بود و چه کسی
نگذاشت به فعالیتت در این باشگاه ادامه بدهی؟
 من بارها صحبتهایی در این باره کردهام .ازحرفهای من آنهایی که باعث جداییام از استقالل
شدهاند ،متوجه میشوند .ضمن اینکه مردم و
خبرنگاران هم به خوبی میدانند که دلیل جدایی
من از استقالل چه کسی بوده است.
*بعد از هر بار صحبت در مورد جدایی تو از
استقالل همه میگویند مهدی رحمتی باعث این
اتفاق شده است .در حد یک جمله بگو آیا این حرف
را تایید میکنی یا نه؟
 چرا من باید این حرف را بزنم چراکه صحبتشما کامال انتحاری است و من اگر این مساله را تایید
کنم انگار همه چیز را گفتهام .یک چیزی میخواهم
بگویم که تا حاال هیچ جا نگفتهام و آن هم این است
که چرا کار من دو فصل گذشته با استقالل به روز آخر
کشیده شد .من با مسئوالن استقالل مذاکره میکردم
و آنها  4شرط برای من آوردند .دلیل اول گفتند که ما
میخواهیم برای استقالل یک کاپیتان بیاوریم که من
هم در جواب گفتم هرگز در مسائل کاپیتانی دخالت
نمیکنم و هر کسی که صالح بدانید را بیاورید .من
گفتم این تصمیم با سرمربی است .نکته دوم این بود
که به من گفتند که استقالل در خط دفاعی مشکل
داشته و همه تقصیرها را گردن من انداختند .سومین
دلیلشان این بود که گفتند اگر با تو قرارداد ببیندیم
نیمکتنشین میشوی و من گفتم حتی با این مساله
هم مشکلی ندارم و تالش میکنم که بتوانم جای
ثابتم را در ترکیب اصلی پس بگیرم .آنها دست آخر به
من گفتند که تو اگر روی نیمکت بنشینی استقالل را
به هم میریزی .کسانی که نمیخواستند در استقالل
باشم به من گفتند که اگر میخواهی در استقالل
بمانی باید کارمند باشگاه بشوی که وقتی دیدم شأن
و شخصیتم را رعایت نمیکنند مجبور شدم طلبم را
ببخشم و رضایتنامهام را بگیرم.
*این حرفها را پرویز مظلومی به تو زد؟
 آقایان این حرف را زدند که عقلشان دستخودشان نبود و از کسان دیگر خط میگرفتند .من
هم زمانی که دیدم این اتفاقها افتاده است ترجیح
دادم از استقالل بروم.
*چقدر اختالفهایی که بین تو و امیر قلعهنویی
در لیگ چهاردهم اتفاق افتاد را در جداییات از
استقالل موثر میدانی؟
 جواب شما را در یک کلمه میدهم من باامیر قلعهنویی بسیار اختالف دارم اما شرف او خیلی
بیشتر از کسانی است که ادعای رفاقت دارند و از
پشت به تو خنجر میزنند.

برنامه ویژه بدنساز انگلیسی برای استقالل
مربی بدنساز انگلیسی که در آخرین
روزهای اردوی ارمنستان به استقالل اضافه
شد با فرارسیدن وقفه لیگ برنامه ویژه ای
برای آماده سازی بازیکنان طراحی کرده است.
استیون جونز مربی انگلیسی بعد از این که با
سر و صدای زیاد به اردوی استقالل پیوست تا
به عنوان بدنساز بازیکنان سرشناس این تیم
را برای یک فصل دشوار آماده کند با توجه به
فرصت اندکی که داشت نتوانست برنامه هایش
را کامل در پیش فصل پیاده کند.با فرا رسیدن
وقفه لیگ برتر به خاطر اردوی تیم ملی حاال
جونز برنامه ویژه ای برای تمرینات بدننی
بازیکنان استقالل در تعطیالت در نظر گرفته
که این برنامه با نظارت کامل منصوریان تدوین
و قرار است از روز سه شنبه با آغاز دور جدید
تمرینات اجرا شود .تمریناتی بر پایه بدنسازی
روز دنیا تا روزهای سخت و دشواری در انتظار
بازیکنان استقالل باشد.پیش از این منصوریان
به طرفداران استقالل وعده داده بود بعد از
تعطیالت لیگ شاهد استقاللی متفاوت نسبت
به چهار بازی ابتدایی خواهند بود از همین رو
باید منتظر ماند و دید برنامه های این مربی
برای نجات استقالل کارساز خواهد بود یا خیر؟

همدانی :منصوریان حاشیهها را جمع نکند با مشکل مواجه خواهد شد
مربی پیشین تیم فوتبال استقالل گفت :بعد از
گذشت چهار هفته از لیگ این همه هجمه و فشار روی
کادر فنی و بازیکنان منطقی نیست.ستار همدانی در
مورد شروع بد استقالل در لیگ برتر و انتقاداتی که از
این تیم میشود اظهار داشت :انتظار میرفت استقالل
در ابتدای لیگ با مشکل مواجه شود ،چون این تیم
در بحث بازیکن و کادر فنی دچار تغییرات نسبتاً
زیادی شده است .دوستانی که انتقاد میکنند بهتر
است منطقیتر رفتار کنند و خودشان را جای علیرضا
منصوریان بگذارند .فع ً
ال دیگر مدعیان قهرمانی فاصله
زیادی با استقالل ندارند ،در ضمن باید این را هم در
نظر گرفت که برخی از مدعیان کمترین تغییرات را
داشتهاند.وی ادامه داد :اگر االن در نیمفصل قرار داشتیم
و شرایط استقالل اینطور بود ،طبیعتاً جای نگرانی
وجود داشت ،ولی بعد از گذشت چهار هفته این همه
هجمه و فشار روی کادر فنی و بازیکنان منطقی نیست.

مطمئناً این شرایط استقالل را به حاشیه میکشد و اگر
منصوریان حاشیهها را جمع و مدیریت نکند با مشکل
مواجه خواهد شد .او مربی جوانی است که توانست در
نفت تهران نتایج خوبی بگیرد ،ولی بههر حال شرایط کار
کردن در استقالل متفاوت است و باید همه چیز را در
نظر گرفت .با این حال من معتقدم کادر فنی استقالل
ضعیف نیست ،ولی منصوریان باید تمرکزش را باال ببرد،
چون کار بسیار سختی درپیش دارد .او باید در چند
جبهه بجنگد.همدانی همچنین خاطر نشان کرد :اگر
انتقادی وجود دارد باید سازنده باشد و نباید استقالل
را تحت ِفشار بگذاریم .شما دیدید پرسپولیس هم فصل
گذشته با چنین وضعیتی مواجه شد ،اما دلیل موفقیت
این تیم مدیریت صحیح برانکو بود .استقالل قطعاً مشکل
فنی هم دارد و باید این مشکالت برطرف شود .یکی از
مشکالت اصلی استقالل آماده نبودن بختیار رحمانی
است و او انتظارات را برآورده نکرده است.

