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امیدواریم علی نسب با استراتژی خوب از دور سوم 
هم صعود کند

| رييس فدراسيون شطرنج اميدوار است كه مبينا على نســب در دور سوم رقابت هاى قهرمانى بانوان 
جهان هم به برترى برسد و به دور چهارم راه يابد.

مهرداد پهلوان زاده در مورد عملكرد مبينا على نسب در رقابت هاى شطرنج قهرمانى بانوان جهان اظهار كرد: 
مبينا جزو شــطرنج بازان خيلى با استعداد ما است. از اوايل تابســتان هم دائم در كوران مسابقات و اردو بوده 
است، به طبع استعداد و فعاليت خودش هم نقش اصلى را داشته و امكان حضور دائمى در مسابقات هم برايش 
نقطه مثبتى بوده است. مربى هاى مختلفى هم كم و بيش با او كار كرده اند. صعود به مرحله سوم اين مسابقات 
نتيجه خوب و درخشان بود و اميدوار هستم كه در مرحله سوم هم ببرد و ما به آن چيزى كه حق شطرنج بازان 

ايران است برسيم.
رييس فدراسيون شطرنج در مورد افزايش ريتينگ مبينا على نسب گفت: فكر مى كنم در مجموع 50 يا 60 
ريتينگ يا شــايد هم بيش تر در همين چند بازى گرفته باشد. جايزه نقدى خوبى هم از اين مسابقات خواهد 
گرفت تا همين االن هشت هزار دالر جايزه به او تعلق خواهد گرفت و اگر مرحله بعدى را نيز ببرد بيش تر خواهد 
شد.او در مورد حريف  دور سوم مبينا على نسب در رقابت هاى قهرمانى بانوان جهان گفت: حريف مبينا از ميان 
دو نفر آتاليك اكاترينا از تركيه و ماريا موژى چوك اوكراينى اســت كه تكليف آن ها بعد از ديدارهاى تكميلى 
مشخص مى شود. آتاليك كمى سنش زياد است و تجربه خوبى دارد ولى ماريا جوان و پر انرژى است. هر كدام 

از حريفان تفاوت دارند، حريف جوان خيلى پر انرژى است اما تجربه و صبر بازيكن مسن را ندارد.

پاکدامن: در اردوی مشترک با روسیه به اوج آمادگی 
می رسیم

| على پاكدامن گفت: اميدوارم در پنج روز اردوى مشترك با روس ها بتوانيم در اوج آمادگى در جام 
جهانى رقابت كنيم.

على پاكدامن، ملى پوش تيم ملى شمشــير بازى اسلحه سابر ايران درباره شرايط تمرينات و اردوهاى تيم 
ملى پيش از آغاز جام جهانى اظهار كرد: اردوهاى ما تا روز گذشته به مدت سه هفته و به صورت روزانه برگزار 
شد. پيش از آن نيز در اردوى نخست به مدت سه هفته تمرين كرديم. از امروز هم به مدت چهار روز استراحت 

خواهيم داشت و سپس با شروع دوباره تمرينات آماده حضور در جام جهانى الجزاير خواهيم شد.
او ادامه داد: تمرينات به خوبى در دو بخش بدنسازى و تكنيكب پيشرفته است. همچنين برنامه ريزى شده 
است تا يك اردوى مشترك پنج روزه با تيم ملى روسيه برگزار كنيم به همين خاطر از 21 تا 26 آبان در اردوى 

مشترك با شمشيربازان روسى تمرين خواهيم كرد تا به آمادگى كامل برسيم.
پاكدامن در خصوص شرايط آمادگى خودش پس از بازى هاى آسيايى 2018 گفت: شرايط من بسيار خوب 
است و كامًال آماده حضور در جام جهانى هستم. اميدوارم در پنج روز اردوى مشترك با روس ها بتوانم در اوج 

آمادگى در جام جهانى رقابت كنم.
او درباره سابريســت هاى حاضر در اردوى تيم ملى پيش از آغاز جام جهانى الجزاير گفت: در حال حاضر 
عالوه بر من، مجتبى عابدينى، محمــد رهبرى، محمد فتوحى، فرزاد باهر و چند نفــر از بازيكنان تيم ملى 

جوانان در اردو هستند.

A  شکست یاران معروف در جدال ایرانی های سری
| در آخرين ديدار هفته ششم ليگ واليبال سرى  A ايتاليا تيم سيه نا در حضور 

سعيد معروف برابر ميزبانش ورنا شكست خورد.
در آخرين ديدار از هفته ششم ليگ واليبال ايتاليا، ســرى A تيم سيه نا كه سعيد معروف را در 
تركيبش داشت در حالى ميزبان ورونا بود كه اين تيم محمد جواد معنوى نژاد و مرتضى شريفى 
را در اختيار دارد كه در پايان اين بازى طوالنى اين شــاگردان گربيچ بودند كه توانستند با نتيجه 
سه بر دو برابر ميزبان به پيروزى برسند تا روزهاى سخت ســيه نا با خوان سيچلو همچنان ادامه 

داشته باشد.
در اين ديدار كه ياران معروف براى خروج از بحران نياز مبرم به پيروزى داشتند تمام توانشان را 
به كار گرفتند تا در برابر ستاره هاى جوان ورونا بتوانند اولين بردشان را جشن بگيرند اما در نهايت 
ست هاى بازى را با امتيازهاى 31-29، 15-25، 25-18، 18-25 و 16-18 به مهمانش باخت تا با 
شش شكست و سه امتياز از جايگاهش در رده سوم تكان نخورد. در اين بازى سعيد معروف موفق 

شد دو امتياز براى سيه نا كسب كند.
در سوى ديگر ورونا با كسب سومين بردش 8 امتيازى شد و به رده هشتم صعود كرد. همچنين 
محمد جواد معنوى نژاد شب درخشانى را ســپرى كرد و موفق شد 14 امتياز براى تيمش كسب 
كند تا در كنار 5 امتياز مرتضى شريفى از ستون هاى پيروزى ورونا در ديدار شب گذشته باشند.

امیدواری جهانبخش به درخشش در برایتون
| بازيكن ايرانى تيم برايتون اميدوار اســت بتواند در ادامــه عملكرد بهترى براى 

تيمش داشته باشد.
عليرضا جهانبخش آقاى گل فصل قبل ليگ هلند در حال عادت كردن به شرايط جديد خود در برايتون 
است. اين بازيكن دچار مصدوميت جزئى شــده است كه باعث غيبت او در بازى فردا شنبه برايتون برابر 

كارديف مى شود. 
جهانبخش درباره شــرايط خود در تيم برايتون گفت: از قبل مى دانستم حضور در ليگ برتر انگليس 
بسيار سخت خواهد بود. سرعت بازى ها اينجا بسيار بيشتر اســت و من در حال عادت كردن به شرايط 
جديد هستم. قطعا انتظار زيادى از خودم دارم و اميدوار هستم در بازى هاى پيش رو بتوانم عملكرد بهترى 

براى تيم خودم ارائه دهم. 
كريس هاتون ســرمربى برايتون درباره وضعيــت بازيكن ايرانى تيمش گفــت: جهانبخش دچار يك 
مصدوميت جزئى شده است. ما اميدوار بوديم او بتواند در تمرينات تيم ما حاضر باشد ولى به هر حال او 

با مشكالتى روبرو شد و به احتمال زياد نمى تواند برابر كارديف به ميدان برود. 
تيم ملى فوتبال ايران در بازى هاى دوســتانه آتى خود بايد در تهران برابر ترينيداد و توباگو و در دوحه 
برابر ونزوئال به ميدان برود كه به احتمال زيــاد جهانبخش مى تواند در اين دو ديدار براى تيم ملى ايران 

به ميدان برود.

قول سیلوا به هواداران سیتی قبل از داربی منچستر
| هافبك اســپانيايى منچسترســيتى قول دادبازيكنان اين تيم براى خوشــحالى 

هوادارانشان در شهر منچستر همه كار كنند.
دو تيم منچسترسيتى و منچستريونايتد بايد در داربى شهر منچستر برابر هم به ميدان بروند. داويد سيلوا 
هافبك اسپانيايى سيتى كه به نظر به روزهاى اوج خود بازگشته است درباره اين ديدار به صحبت پرداخت. 
سيلوا درباره اين ديدار گفت: داربى شــرايط خاص خودش را دارد و مانند هر فصل متفاوت است. شما براى 
داربى نبايد به جدول رده بندى نگاه كنيد. فصل گذشته ديديد كه آنها توانستند در خانه ما به برترى برسند 
و ما در زمين آنها برنده شديم. هر داربى متفاوت است و مى دانيم كه بازى يكشنبه نيز شرايط خاص خودش 

را خواهد داشت.
او در ادامه اضافه كرد: برنده شــدن در داربى اين فرصت را به شــما مى دهد كه بتوانيد براى چند روز در 
سطح شهر ماننده برنده ها باشيدو وقتى فرداى داربى به سر كار مى رويد يا دوستانتان را در خيابان مى بينيد 

خوشحال خواهيد بود و ما مى خواهيم اين حس را به هوادارنمان در شهر منچستر بدهيم.
داربى يكشنبه منچسترسيتى و منچستريونايتد 177 داربى اين شهر است كه به ميزبانى تيم صدرنشين 
ليگ برتر يعنى منچسترسيتى برگزار خواهد شد. سيتى اكنون با دو امتياز بيشتر از چلسى و ليورپول در صدر 
جدول ليگ برتر قرار دارد و در صورتى كه در اين ديدار بازنده شود ممكن است صدر جدول را از دست بدهد.
كوين دى بروين هافبك بلژيكى منچسترســيتى قطعا به اين ديدار نخواهد رســيد و حضور روملو لوكاكو 

مهاجم بلژيكى شياطين سرخ نيز در هاله اى از ابهام قرار دارد.

تمجید دیدیه دشان از دو ستاره فرانسوی 
هفته های اخیر

| سرمربى تيم ملى فرانسه از دو بازيكنى كه در هفته هاى اخير نمايش خوبى داشتند تمجيد كرد.
آنتونى مارسيال و كيليان ام باپه دو بازيكن فرانسوى در هفته هاى اخير عملكرد بسيار خوبى براى تيم هاى 

باشگاهى خود داشتند و همين امر باعث تمجيد ديديه دشان از اين دو بازيكن شده است.
دشان ابتدا درباره وضعيت كيليان امباپه ستاره 10 ساله تيم پارى سن ژرمن گفت: ام باپه قادر به انجام 
كارهاى فوق العاده اى است. فقط كافى است نگاهى به آمار خوب او در تيم باشگاهى و همينطور تيم ملى 

داشته باشيد. او يك گلزن خوب است و خوشحاليم كه چنين بازيكن را در تركيب خود داريم.
ام باپه جوان موفق شده اســت در اين فصل براى پاريس 13 گل به ثمر برساند و 6 پاس گل نيز در 12 
بازى ثبت كرده است كه آمارى جالب توجه محسوب مى شود.  او بازكين خوب و جوانى است كه در مسير 

درست حركت مى كند و از شرايط خيلى خوبى نيز بهره مند است. 
تيم ملى فوتبال فرانسه بايد هفته آينده ابتدا در ليگ ملت هاى اروپا برابر هلند به ميدان برود و يك هفته 

بعد در ديدارى دوستانه به مصاف تيم ملى اروگوئه خواهد رفت.
همچنين آنتونى مارســيال نيز در هفته هاى اخير عملكرد بسيار خوبى براى تيمش داشته است. اين 
بازيكن كه جام جهانى را از دســت داد بار ديگر به تيم ملى فرانسه دعوت شد. مارسيال در 6 ديدار اخير 

خود براى منچستريونايتد موفق شده است 5 گل به ثمر برساند.

| مســابقات قايقرانى آب هاى آرام قهرمانى زير 23 سال 
و جوانان آسيا در شهر ســمرقند ازبكســتان برگزار و در پايان با 
درخشــش دو بانو هرمزگانى همراه بود جايى كه كيانا كمال زاده 
در كاياك دونفره 200 متر بانوان موفق به كســب مدال طال و در 
كاياك چهارنفره 500 متر بانوان جوانان موفق به كسب مدال نقره 
و ســارا كاظمى ديگر قايقران هرمزگانى در كاياك چهارنفره 500 
متر بانوان زير 23 ســال صاحب مدال نقره شد. به گزارش كائنات 
به نقل از ايسنا، سارا كاظمى و كيانا كمال زاده در ادامه به سواالت 

مختلفى پاسخ داده اند:
خودتان را معرفی کنید و بگویید قایقرانی را از کجا 

شروع کردید؟
كيانا كمال زاده: از 10 ســالگى قايقرانى را شروع كردم، پيش از 
آن در رشته شنا فعاليت داشتم و بعدازآن به سمت قايقرانى رفته 
و مدت چهار سال اســت عضو تيم ملى هســتم. نخستين بار در 
مسابقات آسيايى سال 2015 در اندونزى در رده سنى بزرگ ساالن 
شركت كردم و چون مسابقات كسب سهميه بوده و از سطح بااليى 
برخوردار بود نتوانستم مدال كســب كنم؛ پس ازآن در مسابقات 
جهانى رومانى شركت كردم و توانستم در قايق 4 نفره 500 متر به 
فينال بى بروم، سال گذشــته در مسابقات آسيايى چين برنز قايق 
4 نفره را به دســت آوردم و امسال توانســتم در مسابقات آسيايى 

ازبكستان به دو مدال طال و نقره دست يابم.
ســارا كاظمى: ابتدا در رشته شــنا فعاليت مى كردم و بعدازآن 
از طريق مربى شــنا به خانم پاســالر براى قايقرانى معرفى شدم 
و از همان جا قايقرانــى را همراه خواهرم هديــه آغاز كردم.چهار 
سال اســت كه در تيم ملى پارو مى زنم، اولين مسابقه ام مسابقات 
جهانى دانمارك و بعدازآن مسابقات آسيايى اندونزى 2015 بود و 
بااينكه در رده جوانان بودم در رده سنى بزرگ سال شركت كردم، 
متأسفانه سطح مسابقات بسيار باال بود و نتوانستم مقامى به دست 
آورم؛ اخيراً نيز در بازى هاى آسيايى ازبكستان توانستم مدال نقره 

قايق 4 نفره را به دست آورم.
 سطح مسابقات ازبکستان را چطور دیدید؟

سارا كاظمى: در مســابقات آسيايى ازبكستان 17 كشور شركت 
كرده بودند و از سطح بااليى برخوردار بود كه ما توانستيم مقام دوم 

را به دست آوريم.
كيانا كمال زاده:  ســطح مسابقات آســيايى هميشه باال است، 
ازبكستان و قزاقستان با آمادگى كامل شركت كرده بودند، البته ما 
هم خيلى خوب تمرين كرده بوديم و توانستيم شكستشان دهيم.

 از مشکالت تان بگویید:

كيانا كمال زاده: بزرگ ترين مشكلمان پيست بندرعباس است كه 
اصًال مناسب تمرين كردن نيست، البته ما بيشتر در اردو و در تهران 
هســتيم اما مدتى هم كه در بندرعباس هستيم نمى توانيم تمرين 

كنيم و از مسئولين انتظار داريم حمايت بيشترى داشته باشند.
سارا كاظمى:   پيست بندرعباس واقعاً براى تمرين كردن مناسب 
نيســت و هر زمان كه به بندرعباس مى آييم تمرين را كامًال كنار 
مى گذاريم، نداشتن رخت كن مناسب، كمبود قايق و تنظيم ساعت 
تمرين ها با جزر و مد آب مشكالت زيادى براى يك قايقران است. 
حمايت مسئولين بايد باشــد وقتى ما در اردوها هستيم و حمايت 
مسئولين به خصوص مسئولين اســتانى را نداريم احساس غربت 

مى كنيم و اين كار را براى ما سخت تر مى كند.
 خانم کاظمی در مصاحبه ای قبل از حضور در مسابقات 
آسیایی ازبکســتان اعالم کردید که قصد کناره گیری از 

ورزش دارید، تا چه میزان این امر جدی است؟
ســارا كاظمى:  نه اينكه بخواهــم ورزش را به صورت كلى كنار 
بگذارم درواقع امــكان دارد ورزش حرفه اى را بــراى مدتى كنار 
بگــذارم، خيلى ها گفته بودند ورزشــكار نبايد با كمى مشــكالت 
ورزش را كنار بگذارد واقعاً كمى مشكل نبوده و من 10 سال است 
زندگى ام را با اين مشكالت دست وپنجه نرم مى كنم؛ اآلن سنم رو 
به باال رفتن است و اگر پشتوانه اى براى آينده نداشته باشم مجبورم 

ورزش حرفه اى را كنار بگذارم.
فکر می کنید دو ســال دیگر می توانید در مسابقات 

المپیک کاری کنید؟
كيانا كمال زاده:   دو ســال ديگر خيلى براى من زود است شايد 

در المپيك بعدى بتوانم آمادگى الزم را كسب كنم.
ســارا كاظمى:   من تا 3 سال ديگر در رده ســنى زير 23 سال 
هستم، سال آينده براى مسابقات كسب سهميه رده سنى زير 23 
سال نداريم و بزرگ ساالن و جوانان داريم، اگر بخواهم ادامه دهم 
شــايد بتوانم در المپيك بعدى كارى كنم. براى دو سال ديگر در 
كسب ســهميه المپيك خواهرم هديه و خانم آرزو حكيمى شانس 

بيشترى دارند.
مسابقات المپيك سه ماده 500 متر و 200 دارد كه دو ماده اش 
تك نفره است و براى اينكه همه بخواهند شركت كنند سخت است، 
در حال حاضر در ميان بزرگ ساالن هديه كاظمى و آرزو حكيمى 
بهترين هاى تيم و در ســطح كسب سهميه هستند ضمن اينكه در 

رده سنى ما شركت كردن بسيار سخت است.
 سقف آرزوهای تان در ورزش حرفه ای کجاست؟

كيانا كمال زاده:   در كوتاه مدت آرزوى كسب مدال در المپيك 

آسيايى و در درازمدت كسب سهميه و مدال المپيك را دارم.
ســارا كاظمى:   بزرگ ترين آرزويم بازى در ماده قايق دونفره با 

خواهرم هديه كاظمى در المپيكآسيايى است.
 فکر می کنید شانس مدال آوری در المپیک آسیایی 

را دارید؟
سارا كاظمى: اگر تمرين جدى داشته باشيم بله.

 خانم کاظمی چرا در مسابقات ازبکستان تنها در یک 
ماده شرکت کردید؟

سارا كاظمى:   در ابتدا قرار نبود خانم حكيمى در تك نفره 200 
متر زير 23 سال شركت كند و من كه در مسافت 200 متر نفر اول 
بودم قرار بود پارو بزنم اما خانم حكيمى كه در مسابقات بازى هاى 
آســيايى جاكارتا نتوانســته بود نتيجه بگيــرد، ترجيح داد كه در 
مسابقات ازبكستان شركت كند، تا اينجاى كار روال طبيعى بود تا 
جايى كه قرار شــد من و خانم حكيمى دونفره پارو بزنيم و من در 

ماده چهارنفره و دونفره شركت كنم.
طبق ارنج هايى كه براى بقيه تيم گذاشته شده بود مثل جوانان 
و زير 23ســال بايد نفرات اول و دوم با هم و نفرات سوم و چهارم با 
هم مسابقه مى دادند اما در رده سنى زير 23 سال نفر اول كه آرزو 
حكيمى بود و نفر ششم دونفره پارو زدند و شانس را از من و سه نفر 

ديگر گرفتند و به نفر ششم دادند.
 نسبت به ســال های گذشته پیشــرفت را در خود 

احساس می  کنید؟
كيانا كمال زاده:   بله ســال گذشته در مســابقات آسيايى قايق 
چهارنفره برنز و امسال نقره گرفتيم و فكر مى كنم پيشرفت خوبى 

بوده است.
سارا كاظمى:   من در سال گذشــته پارو نمى زدم اما تايم هايم 
نسبت به گذشــته پيشرفت بسيار خوبى داشــته است، هيچ وقت 
در مسافت 200 متر جزو سه نفر اول نبودم اما امسال بعد از خانم 
حكيمى نفر اول بودم به گونه اى كه اگــر با همين تايم در تك نفره 
ازبكستان پارو مى زدم طال را مى گرفتم كه خب اين پيشرفت خوبى 

برايم است.
 تاکنون ورزش حرفه ای با درســتان منافاتی نداشته 

است؟
ســارا كاظمى: من سال گذشــته ورزش را به خاطر درسم كنار 
گذاشتم اما اكنون درسم تمام شــده و از بهمن مى توانم در رشته 

تربيت بدنى در دانشگاه تهران ادامه تحصيل دهم.
كيانا كمال زاده: من هم به دنبال كارهاى دانشگاه هستم كه براى 

رشته تربيت بدنى به تهران بروم.

دنیای فوتبال

منهای فوتبال

آرزویم پارو زدن با خواهرم در المپیک است

خداحافظی دیدیه دروگبا با فوتبال

| پيشكســوت آبى پوشــان گفت: مديران 
گذشته و فعلى اســتقالل در نقل و انتقاالت اشتباه 
داشتند و شفر هم اشتباه آنها را با برخى از رفتارهاى 
خودش تكميل مى كند. به گزارش كائنات به نقل از 
مهر، على لطيفى با اشــاره به توقف استقالل مقابل 
ماشين سازى اظهار داشت: متاسفانه براى اولين بار 
شاهد «هو» شدن شفر بعد از يك بازى استقالل بودم 
و واقعا دلم گرفت. اين درست است كه تيم ما شرايط 
مناســبى ندارد، اما در ايجاد چنين شرايطى شفر به 
تنهايى مقصر نيست. در واقع اشتباهات يك مجموعه 

باعث شده تا شرايط تيم به اين مرحله برسد.

استراتژی نقل و انتقاالت اشتباه بود
متاسفانه اســتراتژى مناسبى براى نقل و انتقاالت 
تعريف نشــد. بازيكنانى از تيم رفتنــد كه نبايد مى 
رفتند و برخى بازيكنان ماندند كه نبايد مى ماندند. 
من هم مثل خيلى ديگر از پيشكســوتان باشــگاه 
معتقــدم پيراهن اين تيم براى برخــى از بازيكنانى 
كه االن در آن حضور دارندگشاد است. خيلى از اين 

بازيكنان درك مناسبى از فضاى استقالل ندارند و نمى 
دانند در چه تيمى بازى مــى كنند. عمدتا بازيكنان 
ورودى در حد و اندازه بازيكنــان خروجى نبودند و 
كيفيت فنى تيم نسبت به فصل گذشته پايين تر آمده 
است. در اين شرايط نتايج تيم افت كرد و به به همان 
نسبت حمايت هواداران رفته رفته كم شد تا حاال كه 

به موجى از اعتراض بدل شده است.

شفر اشتباهات مدیریت را کامل کرد
تا اينجاى كار، من شــفر را مقصر نمى دانم و اين 
ضعف مديريت، از مديران گذشته تا مديران فعلى بود 
كه باعث تضعيف تيم در نقل و انتقال شــد. اما شفر 
هم به نوعى اين اشتباهات را كامل كرد. داشته هاى 
استقالل نسبت به فصل گذشته آب رفته اما شفر هم 
از همين داشته ها به نحو احسن استفاده نمى كند. او 
مى تواند با اتخاذ تدابير تاكتيكى بهتر و تعويض هاى 

حساب شده تر شرايط را بهبود بخشد.

به استقالل در این فصل امیدی ندارم

برانكو از اولين روز حضورش در پرسپوليس تاثيرات 
خودش را در اين تيم گذاشت و گرچه در هفته هاى 
اول بد نتيجه مى گرفت و تا آســتانه اخراج هم پيش 
رفت، اما نشان داد كه زيرساخت هاى مناسب را براى 
پيشرفت ايجاد مى كند. من اين حالت را در استقالل 
فعلى نمى بينم. در اين استقالل نشانه هاى درست 
كردن زيرساخت و پيشــرفت در آينده را نمى بينم، 

مگر آن كه تحوالت اساسى در اين تيم شاهد باشم.

استقالل یکی را مثل کریم باقری می خواهد
شــايد برخى ها تصور كنند منظور من اخراج شفر 
است. در حالى كه اصال چنين نظرى ندارم. برعكس 
شفر بايد حفظ شــود و به خوبى مديريت شود. بهتر 
است كادر فنى اســتقالل تقويت شــود و در نقل و 
انتقاالت زمستانى بيشتر به شفر كمك شود.من براى 
بيژن طاهرى بعنوان يك پيشكســوت احترام بسيار 
زيادى قائلم و ايشون را بهترين گزينه براى حضور در 
كادر فنى مى دانم. حضور يكى مثل بيژن طاهرى در 
كادر فنى استقالل الزم اســت، اما كافى نيست.بايد 

يك مربى از خانواده اســتقالل كه شرايط سنى اش 
به شرايط ســنى بازيكنان نزديك باشد به كادر فنى 
اضافه شود. درست مثل كريم باقرى در پرسپوليس 
كه به اعتقاد من بعد از برانكو حياتى ترين نقش را در 
اين تيم دارد. جاى يكى مثل كريم باقرى در كادر فنى 

استقالل خالى است.

مجموعه استقالل یک دل نیست
يكى از مشكالتى كه استقالل از آن رنج مى برد عدم 

يكدلى در اين تيم است. اين ناهماهنگى و عدم يك 
دلى از مديريت شروع مى شود و به كادر فنى مى رسد، 
از كادر فنى به بازيكنــان و از آن به هواداران منتقل 
مى شــود. اين غير همدلى در مجموعه باشگاه كامال 
محسوس است. اين مجموعه يك دست نيست و بايد 

اين ناهماهنگى و غير همدلى از بين برود.

حضور همزمان رحمتی و حسینی اشتباه بود
يكى از اشــتباهات بزرگ در زمان نقل و انتقاالت، 

حفظ همزمان رحمتى و حســينى بود. تجربه نشان 
داده كــه حضــور دو دروازه بان مدعى هميشــه به 
ضرر اســتقالل بوده اســت. مديران بايد آن زمان از 
بين رحمتى و حســينى يكى را انتخاب مى كردند و 
يك دروازه بان با سطحى پايين تر براى نيمكت مى 
آوردنــد.  نه به اين كه دو دروازه بــان خوب را با هم 
نگه داشــتند، نه به اين كه بازيكنانى مثل جباروف 
و ابراهيمــى و تيــام را كه بايد حفظ مــى كردند را 

نتوانستند حفظ كنند.

پیشکسوت استقالل:

3 2 1

6 45

حفظ همزمان رحمتی و 
حسینی اشتباه بود

| ديديه دروگبا مهاجم 40 ساله سابق چلسى آخرين ديدار خود را براى تيمش فونيكس انجام داد و كفش هايش را آويخت. ديديه 
دروگبا كه يكى از بهترين مهاجمان تاريخ چلسى و ليگ برتر محسوب مى شود و با گل قهرمانى خود در فينال ليگ قهرمانان محبوب هواداران 
اين تيم است، بعد از قهرمانى با چلسى در ليگ برتر به مونترال رفت و چند فصل درخشان را در ليگ آمريكا گذراند.
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