استقالل

 وصال روحاني

در فص��ل هفدهم لي��گ برتر فوتبال كش��ور كه
از  5م��رداد راهاندازي ميش��ود ،دو هافبك پير تازه
پيوسته به جمع آبيهاي پايتخت ميتوانند نقشي
سرنوشتس��از را در اين تيم و در ترسيم فرجام كار
آنها در كل فصل و س��ه جامي ك��ه پيش رو دارند،
ايف��ا كنند ،آنها مجتبي جباري  34س��اله و س��رور
جپاروف 35س��اله هس��تند .اولي پس از قريب به 4
سال دوري از اس��تقالل و همراهي االهلي در ليگ
قطر به ايران بازگشته اس��ت و ميخواهد مثل قبل
از س��فر به قطر از مهرههاي اساسي استقالل باشد و
دومي يك ازبكستاني اس��ت كه  35سال سن دارد
و در يك مدت كوت��اه  7ماهه دومين تيم ايرانياش
را تجربه ميكند .وي البت��ه در بدو آمدنش به ايران
هم ب��ا آبيها قرارداد بس��ت اما چون آنه��ا به حكم
فيفا از ح��ق جذب مهرههاي تازه تا رس��يدن فصل
جديد محروم شدند ،وي به س��پاهان رفت و آنجا
 10ب��ازي براي اين تيم اصفهان��ي انجام داد و بعد از
كشمكشهاي فراواني كه بين اين دو باشگاه تهراني
و اصفهاني حادث شد ،تصميم گرفت به تهران بيايد
و براي آبيها پا به توپ بشود.

پيآمدهاي الحاق مجتبي جباري و سرور جپاروف به استقالل

سرنوشتسازي دو هافبك پير!

پس از آن  6گل
هر دو بازيكن فوق بايد نقش��ي گرهگش��ا و ويژه
را در اس��تقاللي بازي كنند كه در دو هفته اخير در
ارمنستان اردو زده بود و در نيم فصل دوم مسابقات
س��ال پيش از رويك��رد وس��يعش ب��ه جوانترها
بهرههاي زيادي ب��رد اما وقتي در لي��گ قهرمانان
آس��يا ش��ش گل از العين امارات خورد ،مش��خص
ش��د كه با يك تركيب كام ً
ال جوان دستش به جايي
بند نميش��ود و بازگرداندن جباري و راضي كردن
جپاروف به عضويت در اس��تقالل مانند اس��تخدام
پژمان منتظري  34س��اله قدمهايي در راه پرتجربه
كردن مجدد تركيب آبيها بوده اس��ت .آن چه طي
هفتهه��اي اخير در راه جذب اي��ن دو هافبك براي
آبيها و پس از آن روي داد ،ميتواند چراغ راهش��ان
براي داشتن آيندهاي روشنتر باشد.
توقعات فراوان از «زيدان آسيايي»
مجتبي جباري كه با اس��تقالل ق��رارداد تازه دو
س��الهاي بس��ته ،اميدوار اس��ت پس از چهار فصل
دوري از جمع آبيهاي ته��ران يك بار ديگر كنترل
امواج تهاجمي را در اين تيم در دست گيرد و هافبك
بازيساز اصلي آبيها باشد.
او ساعتي بعد از بستن قراردادش در محل تمرين
آبيها در كمپ حجازي حض��ور يافت و روي دوش
هواداران حمل ش��د و استقبال پرشور از وي صورت
گرف��ت و ابعاد اين قضيه به ح��دي بود كه تمرينات
اين تي��م را كه براي فصل جديد لي��گ برتر صورت
ميپذيرفت ،كام ً
ال تحتالشعاع قرار داد .جباري كه
با ش��عار «جباري زيدان آسيايي» از هر سوي كمپ
مواجه ش��د ،چنان ب��ه وجد آمد كه ب��ه خبرنگاران
گفت :از حضور مجدد در اس��تقالل هيجان زدهام و
اميدوارم تركيب امس��ال تيم به قدري كارآمد باشد
كه مقام قهرماني لي��گ را به هواداران هديه بدهيم.
درست است كه كار ما بسيار سخت و بار مسئوليتها
روي دوش من زياد اس��ت ولي اين ديني است كه به
هواداران داريم.
آني كه ميرود؟!
اگر تبعات بدي به حض��ور دوباره جباري مقهور

باش��د اين است كه چون محسن كريمي از شهريور به بعد بازيكن باالي  23سال محسوب ميش��ود مديران آبي باید با احتساب حضور «زيدان آسيايي» نام يكي از
نفرات در جمع بازيكنان بزرگسال خود را خط بزنند ولي به رغم مطرح بودن نام هرايرمگويان ارمنستاني براي اين مهم در اين ارتباط تا روز شنبه اين هفته نام فردي
به طور رسمي اعالم نشد.
بازي عوض شد
آن چه قطعي اس��ت حساب فراوان سران آبي روي بازگشت جباري و بخصوص بار رواني و تبليغاتي آن است كه كمك ميكند بيالن كار آنها در نقل و انتقالهاي
«پيش فصل» مثبت بنظر برسد .تا پيش از كوچ آخر پژمان منتظري و بازگشت جباري به استقالل و همچنين جذب سرور جپاروف بنظر ميرسيد كه اين تيم بازي
نقل و انتقالها را به پرس��پوليس باخته باش��د اما حاال آن بازي عوض شده است هر چند عقل سليم حكم ميكند سه سال پس از كوچ منتظري و  4سال بعد از انتقال
جباري به ليگ قطر هيچيك را قطعاً همان بازيكنان قبل از انتقال تلقي نكنيم و براي مش��خص شدن ميزان كار اين فصلشان صبر كنيم و از طرف ديگر حاشيههاي
متع��دد مرتبط با نامداران و تبعات جذب آنها و بخصوص جباري كه در مقطع قبلي حضورش در اس��تقالل اين تي��م را با مصاحبههاي عجيب و غريباش كم به هم
نريخت ،نيز ميتواند مضار اين انتقالها را بر فوايد آن چربش بدهد.
جاي ابراهيمي خالي نيست
از سوي ديگر وقتي اخيرا ًمشخص شد صبر سه هفتهاي پزشكان براي خوب شدن تدريجي مصدوميت اميد ابراهيمي از ناحيه عضله پاره شده شكمش بيفايده
بود ،او س��رانجام 25روز پيش عمل جراحي ش��د و يك دوري  8تا  10هفتهاي براي او مقرر گشت كه تا بحال يك سوم آن س��پري شده است .البته به سبب انباشت
هافبكهاي وس��ط در تركيب امسال استقالل كه چشمي ،اسماعيلي ،باقري و نورافكن را هم شامل ميشوند ،غيبت ابراهيمي احساس نخواهد شد و شايد تركيب
مناسبي بين ميانساالن آبيها با جوانان آنها برقرار و از اين طريق منظومه استقالل كامل شود و نتايجي بهتر از فصل گذشته حاصل آيد.
ارجحترين راه پيش روي هافبك ازبك
با اين كه پس از كش و قوسهاي بس��يار بين استقالل و سپاهان برسر سرور جپاروف ،اين هافبك ازبكستاني سرانجام توافق كرد كه براي آبيها به ميدان آيد و با
اين تيم قراردادي يك س��اله بست ،پر بودن فهرست بازيكنان باالي  23س��ال در اردوگاه آبيها سبب شده بود ابتدا اطميناني به حضور وي در تركيب آنان در فصل
هفدهم ليگ برتر وجود نداش��ته باشد .اس��تقالل همين حاال نيز در صورت باالي 23سال محسوب شدن محس��ن كريمي دو بازيكن باالتر از حد نصاب در اختيار
دارد و در نتيجه در صورت اصرار بر اس��تفاده از جپاروف بايد حداقل يك نفر را از فهرست خود حذف كنند .سه راه پيش رو اين است :با حذف يك بزرگسال جپاروف
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