امید ابراهیمی ،فوروارد کلیدی استقالل در گفتوگو با «ایران» :

ذهنیت بازیکنان نسبت به جام جهانی تغییر کرده
حامد حاج علیان
خبرنگار

امیــدابراهیمــیچهارمیــنفصــلحضورخــوددر
استقالل را سپری میکند .پســر کم حرف آبیپوشان
کــه در تمامــی روزهــای حضــور خــود در اســتقالل
مهرهایتأثیرگذاروکلیدیبوده،ســال 96رامتفاوت
ازهمیشهآغازکرداماهرچهبهروزهایسختفصل
نزدیکتر شدیم ،باز هم به فرم خوب خود بازگشت
ودوبــارهمهرهایکلیدیبرایاســتقاللاســت.این
هافبکتاثیرگذارملیپوش،درگفتوگوباخبرنگار
«ایران»بهسؤاالتمختلفیپاسخدادهاست.

درســال96بااســتقاللروزهایمتفاوتیراتجربه
کردی.
ازاولینروزیکهبهاستقاللپیوستم،سعیکردمهمیشه
بهترین فرم را داشــته باشــم و با تمام وجودم در خدمت تیم
بــودمتاهوادارانراخوشــحالکنم.درســالجــاری 5ماهرابه
دلیلمصدومیتازدســتدادماماهمیشــههوادارانانتظار
داشــتندکهمنبهترینعملکردراداشتهباشمومنهممثل
همــهروزهاتالشکــردمتااینانتظــاررابرآوردهکنــم.بعداز
بازگشــتازمصدومیتدراواسطنیمفصلاولتالشکردم
کــهبهاســتقاللکمککنموایــنموضوعزمانالزمداشــتو
حاالخوشــحالمکــهاکنونهممنوهماســتقاللدرشــرایط
خوبی هســتیم .در لیگ برتر به دنبال رتبههــای باالی جدول
هســتیمودرجــامحذفینیزبهفینالرســیدیم.همچنیندر
لیگقهرمانانآسیانیزدرگروهسختیحضورداریماماتالش
همهبازیکنانایناســتکهبهترینعملکردراداشتهباشندو
دیدیدکهدردودیدارابتدایینتایجقابلقبولیکسبکردیم.
دردیدارســختیکهبرابرالهاللداشــتیم،درغیــابهواداران
توانســتیمبرندهباشیموامیدوارمشــرایطبههمینشکلدر
لیــگقهرمانانبرایمــاادامهپیداکندتادرآســیانیزنتایجی
درخورناماستقاللکسبکنیم.
باوجودایندرگلزنیعملکردگذشتهرانداری.
ایــن موضوع به شــرح وظایــف مــن در زمین مســابقه باز
میگــردد .کادر فنــی شــرح وظایف مــن را به شــکلی تعریف
کردندکهبیشــتردراموردفاعیفعالیتکنموبههمیندلیل
کمتر در حمالت شرکت میکنم .در سازمان دفاعی استقالل
طــیماههایگذشــتههمهتیمعملکردخوبیداشــتندومن
نیــزتالشمیکنــمتاوظایــفخــودمراآنگونهکــهکادرفنی
خواستند،انجامدهم.البتهخوشحالمکهتوانستمباوجوداین
بازهمدرلیگبرتربرایاستقاللگلبزنم.منوهمهبازیکنان
درزمینتابعنظراتکادرفنیهستیموآنگونهکهمربیانتیم
تعیینکنند،درزمینحضورخواهیمداشت.

احساس میکنم حداقل کاری که میتوانیم برای هواداران انجام
دهیم ،هدیه دادن یک قهرمانی به آنها در ابتدای سال جدید و
در انتهای فصل است .استقالل با حضور شفر شخصیت یک تیم
پیروز را دارد و در تمامی دیدارها ،همان گونه که در لیگ قهرمانان
هم دیدید ،حتی در خارج از خانه برای برد به میدان میرویم
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چشــماندازاســتقاللرابــرایفصلبعــدچطور
یبینی؟
م 
اســتقاللدرابتــدایفصلونیــمفصلتغییراتیداشــت.
بازیکنــانمختلفیراجــذبکردیموالبتــهدرتیمنیزبازیکنان
جــوانوبازیکنانباکیفیتیرادراختیارداریم.باگذشــتزمانو
افزایشهماهنگیوبیشتربازیکردنبازیکناندرکناریکدیگر،
مطمئنــمکهتبدیلبهتیــمبهتریخواهیمشــد.طیماههای
گذشــته تیم ما روند صعودی داشــته و مطمئن باشــید هر چه
زمــانبگــذردوبیشــتردرکناریکدیگربــازیکنیم،بهتــروبهتر
میشویمواحساسمیکنمسالآینده،تیممابهترخواهدشد
ومیتوانیمهوادارانراخوشــحالکنیم.باگذشتزمان،درک
بازیکنانازخواستههایکادرفنیویکدیگرافزایشپیدامیکند
ومیتوانیمدرنتیجهگیرینیزبهبهترینفرمبرســیم.باادامه
این روند ،ســال آینده ،ســال اســتقالل خواهد بــود و میتوانیم
نتایجیکسبکنیمکهباعثخوشحالیهوادارانشود.
یکدیدارحساسدرفینالجامحذفیدرانتظار
تیمشمااست.
اســتقاللباشــگاهبزرگوپرافتخاریاســتوایــنموضوعرا
با کســب پیروزی برابر نفت آبادان در شــرایط سختی که داشتیم
نشاندادیموتالشمیکنیمتابهافتخاراتتیمدراینمسابقات
اضافهکنیم.مادوفصلقبلنیزبهفینالرسیدیموحاالامسالنیز

درفینالهستیموبایدباکسبعنوانقهرمانیشکستدرفینال
دوفصلقبلراجبرانکنیم.احســاسمیکنــمحداقلکاریکه
میتوانیم برای هواداران انجام دهیم ،هدیه دادن یک قهرمانی
بهآنهادرابتدایسالجدیدودرانتهایفصلاست.
استقاللتاچهاندازهبرایقهرمانیدرجامحذفی
شانسدارد؟
پیشازایننیزدرجمعبازیکنانگفتمکهکارماتمامنشده
اســت.مایکبازیســختدرفینالجامحذفــیداریموباید
در این دیدار بهترین عملکرد خود را داشــته باشیم تا بتوانیم
باکســبیکجامدرپایانفصل،هوادارانراخوشحالکنیم.
بایددردیدارآخرنیزباانگیزهکاملواردزمینمسابقهشویمو
باتکرارفرمخوبخود،بهدنبالکسباینجامباارزشبرای
هوادارانباشیم.مطمئنباشیدکههمهتیمبرایقهرمانیدر
اینمسابقاتانگیزهکاملدارند.
دربــاره جــام جهانــی و گــروه ســخت ایــران
صحبت کن.
هم گروهی با ســه تیم قدرتمند مراکش ،اســپانیا و پرتغال
نشانمیدهدکهماگروهدشواریپیشروداریم.واقعیتراباید
قبولکنیمکهدرگروهماتیمهایبزرگیهستندکهدوتیمازآنها
ازمدعیانجامجهانیمحسوبمیشوندومراکشنیزقهرمان
آفریقــااســت.همهایــنتیمهــاامکاناتزیــادیدارنــدوبرای
حضوردراینمسابقاتبرنامهریزیکردنداماهمگروهیبااین
تیمهایقدرتمندوحضوردراینگروهسختدلیلنمیشودکه
تیمملیایران،بازیکنانوکادرفنیبرایموفقیتتالشنکنیم.
همــهمیدانیدکهفوتبالقابلپیشبینینیســتونمیشــود
جــامجهانــیراازهمینحــاالپیشبینیکرد.بــابرنامهریزیو
تدابیرکادرفنیوتمریناتیکهبرایتیمدرنظرمیگیرندوتالش
همهبازیکنان،باآمادگیکاملراهیاینمسابقاتمیشویمو
بایددراینمســیرمسابقاتدوســتانهخوبیراهمبرگزارکنیم
تاتیمبهبهترینفرمخودبرســد.همهاعضایتیمملیتالش
میکننــدتــابهتریــننتایــجرادرجامجهانیکســبکنیــماما
مطمئنمکههمهمیدانندکهمسیرسختیدرروسیهپیشروی
تیــمملیاســت .اینروزهاباحضوردرتمرینــاتریکاوریتیم
ملی،ذهنیتبازیکناننیزنسبتبهجامجهانیتغییرکردهوبه
بسیاریازبازیکنانکمککردهتاذهنیتمناسبیازجامجهانی
داشتهباشندوبهیکدیگرنزدیکترشوند.
وینفردشفردرهفتهنهموبابازگشتتوبهمیادین،
سرمربیاســتقاللشــد.حاالتودرتیمملیواستقالل
تجربهکاربادوســرمربیبزرگخارجیراداری.نظرت
دراینبارهچیست؟
آقایشفریکمربیبینالمللیوباتجربهاست.باحضور
اووبازگشــتبازیکنــانمصــدومتیــم،اســتقاللکاملشــدو
تمامیعواملدرکناردســتیارانشفرکمککردندتااستقالل
شــخصیت تیــم برنــده را داشــته باشــد .اســتقالل بــا حضور
شــفرشــخصیتیکتیــمپیــروزراداردودرتمامــیدیدارها،
همانگونهکهدرلیگقهرمانانهــمدیدید،حتیدرخارجاز
خانــهبرایبردبهمیدانمیرویــم.درخصوصکیروشهم
کهنیازبهتوضیحخاصینیســتوعملکردشدراینسالها
گویایخیلیازمســائلاســت.بههــرحالکارکــردنباچنین
مربیبزرگیتجربهگرانبهاییاست.
بــاتوجهبهاردوهاوبازیهــایتیمملی،برنامهای
براینوروزداری؟
فکــرمیکنمامســالهممانندســالهایگذشــتهدراردو
حضور داشته باشــیم .همواره بازیهای لیگ قهرمانان آسیا
یامســابقاتتیــمملیباتعطیــاتنوروزهمزمانمیشــود
وامســالنیزفکرمیکنــمنوروزدرخدمتتیمملیباشــیمو
نتوانمدرکنارخانوادهحضورداشتهباشم.
درپستتوبازیکنانآمادهزیادیدرایرانحضور
دارند.تاچهانــدازهبرایحضوردرجــامجهانیبرای
خودتشانسقائلهستی؟
تصمیــمگیرنــدهاولوآخردراینبارهســرمربیتیمملی
است.منبهعنوانبازیکنوظیفهدارمکهتمامتالشخودم
را در اســتقالل و تیــم ملــی انجام دهــم .حضــور در تمرینات
تیمملیبعدازمســابقاتباشگاهیباعثشــدهتاباانگیزهو
روحیهدوچنداننسبتبهگذشتهکارخودمراادامهدهمودر
تمریناتنیزتالشمیکنمخواستههایکادرفنیرابهبهترین
شکلانجامدهمتابتوانمنظرآنهاراجلبکنم.

