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پيراهن استقالل را به تن كند ،دوم اين كه استقالل
او را بگيرد اما به وي ب��ازي ندهد تا او را كه با اصرار بر
ماندن در س��پاهان (كه در نيم فصل  3سال گذشته
برايش بازي كرد) آبيه��ا را كم آزار نداد ،تنبيه كند
و سوم اين كه اس��تقالل يك بار ديگر او را به صورت
بازيكن قرضي به ط��ور موقتي به تيم ديگري انتقال
بدهد.
جپاروف كه دو بار مرد س��ال فوتبال آس��يا شده
اس��ت ،ظاهرا ً از وضعيت اول برخوردار شده است و
عليرضا منصوريان و همكارانش مصمم هس��تند از
تجربيات فراوان او بهره گيرن��د و در اين راه نام يك
نفر ديگر را از جمع بازيكنان بزرگس��ال خود حذف

كنند .اين وضعيت در ش��رايطي ب��ه وجود آمده كه
طي تمامي ماههاي اخير همانطور كه قب ً
ال گفتيم
رقابت ش��ديدي بر س��ر تصاحب جپ��اروف بين دو
باشگاه تهراني و اصفهاني وجود داشت و اين هافبك
ازبك بيش��تر تمايل به ماندن در سپاهان نشان داده
بود اما پس از بازگش��ت از سفر اخيرش به ازبكستان
با مطمئن ش��دن از جواب ندادن مس��اعياش ،در
صحبت با س��ران استقالل براي بازگشت به اين تيم
به توافق رسيد.
پاسخهاي ناروشن
آيا اين بدين معنا اس��ت كه جپاروف اس��تقالل
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را متح��ول خواهد كرد و اين تي��م به زودي از جذب
وي احساس خوش��بختي خواهد كرد .پاسخ قطعي
و دقيق اين س��ؤال نامعلوم اس��ت اما مشخص است
مردي كه اعالم كرده اس��ت اين آخرين فصل بازي
اوس��ت و در پايان لي��گ هفدهم كفشه��ا را براي
هميشه ميآويزد ،ش��ايد انگيزههاي فراواني براي
درخشش در اين سال آخر داش��ته باشد اما اين كه
بدن و توانايي جس��ماني او نيز براي اين مهم كفايت
و با انگيزههاي وي همسويي ميكند ،محل مناقشه
و تردي��د فراوان اس��ت و بايد صبر ك��رد و ديد ليگ
امس��ال چه بهرههايي براي اس��تقالل و جپاروف و
البته جباري دارد.
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