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سوژه

استقالل

مهری و آذری رفتنی شدند

ساپینتو :از من فقط انتظار  4قهرمانی داشته باشید

سرمربیان خارجی استقالل ۴۴ ،سال و فقط یک جام!

اسـتقالل دوبـاره سـراغ سـرمربی
خارجـی رفتـه و میخواهـد بـا یـک چهـره
غیربومـی موفقیتهـای خوبـی کـه همـراه
بـا فرهـاد مجیـدی بـه دسـت آورد را تکـرار
کنـد .حـاال ریـکاردو سـاپینتو مـرد شـماره
یـک امـور فنـی آبیهـا تلقـی میشـود و
بایـد ببینیـم رکـورد فوقالعـاده خلـق شـده
توسـط فرهـاد مجیـدی را تـا کجـا میتوانـد
تـداوم ببخشـد؟
اگرچـه اسـتقالل در تاریـخ خـود

خبر

مربیگری در استقالل را در خواب میدیدم

آمار ضعیفی که مرد پرتغالی باید آن را عوض کند

سـرمربیان خارجـی بسـیار موفـق و
تأثیرگـذاری همچـون رایکـوف و جگیـج را
داشـته ولـی بایـد قبـول کنیـم طـی  ۴۴سـال
اخیـر همـه موفقیتهـای ایـن تیـم همـراه
بـا سـرمربیان ایرانـی بـه دسـت آمـده و
سـکانداران خارجی تقریباً همیشـه ناموفق
بودهانـد .از سـال  ۵۷کـه جگیـج به کشـورش
بازگشـت اسـتقالل سـرمربی خارجـی ً
اصلا
کـم نداشـته اسـت .یوگنـی سـکوموروخوف
طـی دو مقطـع هدایـت اسـتقالل را برعهـده
گرفـت و رولنـد کـخ ،وینفـرد شـفر و آنـدرهآ
اسـتراماچونی نیـز هـر کـدام در مقاطعـی
سـرمربیان اسـتقالل شـدند امـا حاصـل
عملکـرد همـه آنهـا طـی ایـن چهـل و انـدی
سـال ،فقـط یـک جـام حذفـی بـوده کـه
توسـط وینفـرد شـفر بـه دسـت آمـده اسـت و
بقیه کاپهای پرشـمار اسـتقالل در مقطعی
که برشـمردیم همـه و همه حاصـل زحمات
مربیـان ایرانـی بوده اسـت .حاال بایـد ببینیم
سـاپینتو ایـن قاعـده را عـوض میکنـد یـا نه؟
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حمیدرضاعرب

عص ــر روز گذش ــته ری ــکاردو س ــاپینتو س ــرمربی
جدیـــد اســـتقالل معارفـــه شـــد .ســـرمربی جدیـــد
آبیهـــا صحبتهـــای خـــود را بـــا تشـــکر از مدیـــر
عام ــل اس ــتقالل آغ ــاز ک ــرد و از اینک ــه ای ــن فرص ــت
بـــه او داده شـــده اســـت ابـــراز خوشـــحال کـــرد .بـــه
گفتـــه ســـاپینتو اســـتقالل یکـــی از بزرگتریـــن
تیمهـــای جهـــان اســـت .نزدیـــک بـــه  40میلیـــون
هـــوادار دارد.
هدایت استقالل را در خواب میدیدم
اســـتقالل همیشـــه بـــه برنـــده شـــدن عـــادت
دارد .س ــال گذش ــته قهرم ــان لی ــگ ش ــده و بازیه ــا
را پیدرپـــی میبـــرد .اکنـــون لحظـــهای اســـت کـــه
آرزوی رس ــیدن ب ــه آن را داش ــتم و حت ــی در خ ــواب
روی ــای اینج ــا ب ــودن را داش ــتم .وی اف ــزود :یک ــی از

بهتری ــن لحظهه ــا و تج ــارب زندگ ــی م ــن خواه ــد
بـــود و امیـــدوارم بـــا تـــاش همدیگـــر بتوانیـــم
قهرمانـــی دیگـــری را رقـــم بزنیـــم.

کار مجیدی فوقالعاده بود
بـــه همـــه شـــما عزیـــزان میگویـــم همیشـــه
روحیـــه جنگندگـــی را حفـــظ کـــرده و بـــه بـــرد
فکـــر خواهیـــم کـــرد .از اینجـــا بـــه همـــه تیـــم (در
اینجـــا مترجـــم بـــه جـــای اســـتقالل نـــام تراکتـــور
را بهعنـــوان قهرمـــان بـــه کار بـــرد) ،کادرفنـــی
و ســـرمربی بابـــت قهرمانـــی در فصـــل گذشـــته
تبریـــک میگویـــم .هچنیـــن بـــه مربـــی قبلـــی
فرهـــاد مجیـــدی تبریـــک میگویـــم کـــه کار
خارقالعـــادهای انجـــام داد.
دلیل بردهای پیاپی استقالل ،دفاع منسجم و
کیفیت بازیکنان بود
ســـرمربی جدیـــد اســـتقالل تصریـــح کـــرد:

بازیهـــای زیـــادی را از اســـتقالل دیـــدم و بایـــد
بازیهـــای زیـــادی را هـــم ببینـــم .ایـــن را هـــم بایـــد
بگوی ــم دلی ــل ب ــردن اس ــتقالل ،کیفی ــت بازیکن ــان
ب ــود .در دف ــاع خیل ــی منس ــجم عم ــل میکردن ــد.
خیلـــی بهعنـــوان یـــک خانـــواده میجنگنـــد و بـــا
هـــم هســـتند.
مسئولیت خطیری بر گردن ماست
ســـاپینتو عنـــوان کـــرد :خیلـــی رقابـــت
پرفشـــاری بـــود و هیـــچ باختـــی نداشـــتند .خیلـــی
فص ــل عال ــی را س ــپری کردن ــد و بای ــد ای ــن رون ــد در
آینـــده ادامـــه داشـــته باشـــد .آینـــدهای کـــه فصـــل
بعـــد اســـت .میدانیـــم مســـئولیت خطیـــری بـــر
گـــردن مـــا اســـت .همـــه تـــاش میکننـــد امســـال
قهرمان ــی را بگیرن ــد .اطمین ــان دارم جنگندهت ــر از
همیش ــه کار خواهی ــم ک ــرد .بای ــد بیش ــتر از همیش ــه
آم ــاده باش ــیم و ح ــس جنگندگ ــی خ ــود را از قب ــل
بیشـــتر کنیـــم.

بازیکنان باید برای برنده شدن و ادامه قهرمانی
عصبانی باشند!
بایـــد بـــه همـــه بگوییـــم دلیـــل بـــرد مـــا لیاقـــت
تی ــم اس ــت .ت ــوان داری ــم ک ــه ببری ــم .بای ــد ب ــه هم ــه
نش ــان بدهی ــم ک ــه ک ــه میتوانی ــم ای ــن رون ــد را ادام ــه
بدهی ــم .ای ــن چالش ــی اس ــت ک ــه تی ــم م ــا ب ــرای فص ــل
بع ــد پی ــش رو دارد .وقت ــی بازیکن ــان ب ــرای تمرین ــات
ابتـــدای فصـــل میآینـــد بایـــد بـــرای برنـــده شـــدن و
ادام ــه دادن ایـــن رون ــد خیل ــی عصبان ــی باش ــند.

سـرانجام تکلیف سرمربی اسـتقالل بعد از
بیسـت روز سـردرگمی مشـخص شـد و جانشـین
فرهـاد ،مربـی از کشـور پرتغـال شـد تـا از ایـن پس
او بـرای اسـتقالل تصمیـم بگیـرد .در ایـن میـان
ایـن سـؤال پیـش میآیـد کـه بـا آمـدن ایـن مربـی
لیسـت بازیکنـان اسـتقالل چـه میشـود؟ البتـه
چون هنـوز این مربی کارش را با اسـتقالل شـروع
نکـرده اسـت ،تشـخیص ایـن موضـوع سـخت
اسـت امـا شـاید بتـوان حـدس زد کـه سـرمربی
جدیـد اسـتقالل بـا کمـک مشـاورانی کـه بـرای
او در باشـگاه میگذارنـد چـه بازیکنانـی را مـد
نظـر قـرار میدهـد .در کنـار لیسـت ورودی امـا
یـک لیسـت خروجـی هـم وجـود دارد کـه بـه نظر
میرسـد در ایـن لیسـت نـام سـعید مهـری و رضـا
آذری حتمـاً بـه چشـم بخـورد.
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آنهـــا یـــک بـــار مـــزه بـــردن و قهرمانـــی کـــه
خیلـــی دلچســـب اســـت را چشـــیدند .نمیخواهیـــم
از دســـتش بدهیـــم .همانگونـــه کـــه گفتـــم همـــه
میدانی ــم چال ــش خیل ــی بزرگ ــی را پی ــش رو داری ــم.
بــا مدیرعامــل صحبــت کــردم کــه از مــن نخواهیــد کار
خارقالعـــادهای انجـــام بدهـــم و فقـــط میخواهـــم
چه ــار قهرمان ــی ب ــرای تی ــم ب ــزرگ اس ــتقالل بیاوری ــم.

راننده تمام وقت برای مرد پرتغالی

ســرمربی جدیــد اســتقالل قطعــاً
برای آشنا شدن با تهران به زمان احتیاج
دارد و تــا وقتی منــزل مســکونی برایش
اجــاره نشــود ،در هتــل زندگــی خواهــد
کرد .البته باشــگاه تمام امکانات رفاهی
الزم را بــرای او مهیا میکند تا از این بابت
کوچکترین دغدغهای نداشــته باشــد.
قــرار شــده ســاپینتو در یکــی از بهتریــن
هتلهای تهران ســوئیت داشته باشد و تا
هر وقــت که خانه مورد عالقــهاش را پیدا
کند ،بدون هیچ مشکلی در هتل به هزینه
استقالل زندگی کند .همچنین قرار شده
یــک راننــده تمام وقــت نیــز در اختیار او

باشــد و هرکجا این مربی خواســت ،او را
ببرد تا کام ًال با فضای شهر آشنا شود.
بــه احتمــال زیــاد بــرای ســرمربی
پرتغالی استقالل هم دقیقاً مانند آندرهآ
اســتراماچونی در منطقــه ســعادتآباد
آپارتمان اجاره خواهد شــد یــا اینکه او را
در حوالی شهرک غرب اسکان میدهند
تا هم برای رفت و آمد ســر تمرین مشکل
چندانــی نداشــته باشــد و هــم اینکــه به
ســاختمان باشــگاه اســتقالل نزدیــک
باشــد .ایــن سیاســت سالهاســت که در
اســتقالل پیرامــون مربیــان و بازیکنــان
خارجی اعمال میشود.

باز هم تشکیل کمیته فنی!

یـک بـار دیگـر بحـث تشـکیل کمیتـه فنـی
در اسـتقالل بـه وجـود آمـده اسـت،؛ کمیتـهای که
هیـچ گاه تاکنـون نتوانسـته در اسـتقالل تعاملـی
بـا سـرمربی داشـته باشـد! فقـط بـه نظـر میرسـد
بـرای اینکـه ظاهـر قضیـه حفـظ شـود و احترامـی
بـه پیشکسـوتان اسـتقالل بگذارنـد چنـد نفـر
آنهـا را انتخـاب میکننـد و اسـمش را میگذارنـد
کمیتـه فنـی! امـا در نهایـت هیـچ تعاملـی بیـن
مربـی و کمیتـه فنـی اسـتقالل ایجـاد نمیشـود
و خیلـی زود کمیتـه فنـی متالشـی میشـود .بـه
قـول علـی پرویـن کمیتـه فنـی یعنـی کشـک!
امـا بـا وجـود شکسـت پـروژه کمیتـه فنـی بازهـم
مدیـران اسـتقالل اصـرار بـه تشـکیل آن دارنـد و
ایـن بـار آجورلـو قصـد دارد ایـن کمیته را تشـکیل
دهـد و گفتـه بـزودی نـام اعضـای آن را مشـخص
میکنـد .بـه نظـر میرسـد آزمـوده را آزمـودن
خطـا اسـت و تکـرار یـک اشـتباه فقـط نشـان
میدهـد کـه مدیـران اسـتقالل از اتفاقات گذشـته
درس نگرفتهانـد و همچنـان بـه تکـرار اشـتباه
عـادت دارنـد.

خواستههای مهم سرمربی جدید استقالل از مدیران:

امکانات خوب و حفظ آرامش بازیکنان

شوخی ساپینتو با مسئوالن استقالل در دوبی:

گول آن تصویر را نخورید ،من آدم آرامی هستم

هنگامــی کــه مذاکــرات ریــکاردو
ســاپینتو ســرمربی پرتغالــی مدنظــر
اســتقالل بــا مســئوالن ایــن باشــگاه در
دوبــی جــدی شــده بــود ،تصویــری از
عصبانیــت شــدید ایــن مربــی در کنــار
زمیــن داخــل فضــای مجــازی منتشــر
شــد کــه در میــان اســتقاللیها بازتــاب
فراوانــی داشــت و همیــن مســأله ســر و
صــدای زیــادی هــم راه انداخــت چــون
یــک عــده تصــور میکردنــد ســاپینتو
روی اعصــاب خــود کنترلــی نــدارد و در
لحظــات حســاس بــا کارهــای عجیــب
کنــار زمیــن داوران را مجــاب بــه واکنــش
میکنــد و دود ایــن مســأله بــه چشــم

اســتقالل مـیرود .البتــه خــود ایــن مربــی
اصــ ً
ا چنیــن نظــری نــدارد .ریــکاردو
در خــال مذاکــرات دوبــی بــه شــوخی
خطــاب بــه برخــی از اعضــای هیــأت
مذاکرهکننــده اســتقالل گفتــه کــه اصــ ً
ا
گــول آن تصویــر را نخورنــد چــون یــک
لحظــه بســیار کوتــاه بــود و گذشــت.
ســاپینتو معتقــد اســت برخــاف چیــزی
کــه در آن صحنــه نشــان داده شــد ،اتفاق ـاً
آدم آرامــی اســت و معمــوالً در عرصــه
مربیگــری خیلــی عصبانــی نمیشــود.
حرفــی کــه البتــه تصاویــری کــه از او
دیدهایــم کامــ ً
ا خــاف آن را اثبــات
میکنــد !

پیروز دستیار ساپینتو نمیشود

بــاز هــم بــا حضــور ســرمربی خارجــی
بحــث دســتیاری پیــروز قربانــی پیــش آمــد؛
اتفاقــی کــه قــرار بــود زمــان اســترا هــم بیفتــد
امــا پیــروز قبــول نکــرد .حــاال بــا آمــدن ســاپینتو
بــاز هــم ایــن شــایعه بــه وجــود آمــد کــه قربانــی
دســتیار ایــن مربــی پرتغالــی میشــود،
امــا پیــروز همیشــه گفتــه روزی بــه اســتقالل
میآیــد کــه نفــر اول نیمکــت باشــد .در همیــن
راســتا امــا خــود قربانــی اظهــار نظــر کــرده
اســت .پیشکســوت اســتقالل ابتــدا در پاســخ

بــه ایــن پرســش کــه آیــا جــذب مربــی خارجــی
بــه ســود اســتقالل خواهــد بــود یــا خیــر،
میگویــد« :اســتخدام مربــی خارجــی در ایــن
شــرایط منطقیتــر بــود چــون فضــای مجــازی
روی تصمیمگیــری مربیــان مــا تأثیرگــذار
اســت و دیدیــم چــه اتفاقــی بــرای گزینههــای
داخلــی رخ داد .اســتقالل فصــل گذشــته
قهرمــان شــد و همــه از آن انتظــار قهرمانــی
دارنــد .قبــول هدایــت ایــن تیــم ریســک باالیــی
دارد و مربیــان ایرانــی در ایــن شــرایط ریســک
نمیکردنــد کــه ایــن ســمت را بپذیرنــد».
ســرمربی فصــل گذشــته رایــکای بابــل دربــاره
خبــر پیشــنهاد اســتقالل بــه او بــرای اضافــه
شــدن بــه کادر فنــی آبیهــا و نیــز وضعیــت
ادامــه همــکاری بــا باشــگاه رایــکا میگویــد:
«ایــن موضــوع (مربیگــری اســتقالل) شــایعه
اســت و دربــاره مســألهای کــه واقعیــت نــدارد،
اظهارنظــر نمیکنــم .فصــل بســیار ســختی را
پشــت ســر گذاشــتم ،امــا تجربــه خوبــی کســب
کــردم».

پرسپولیس برای جذب صادقی عقبنشینی کرد

باشگاه استقالل امیدوار به جذب بازیکن ملیپوش

مذاک ــرات باش ــگاه پرس ــپولیس ب ــا
ســـعید صادقـــی ملیپـــوش فوتبـــال
کشـــورمان همچنـــان ادامـــه دارد.
بـــا وجـــود رســـیدن بـــه توافقهایـــی
در بعضـــی از مـــوارد ،امـــا هنـــوز
قـــراردادی امضـــا نشـــده و حضـــور
صادقـــی در پرســـپولیس در هالـــهای از
ابهـــام قـــرار دارد .مســـئوالن باشـــگاه
پرســـپولیس بـــا رقـــم اعـــام شـــده از
ســوی صادقــی مشــکل چندانــی ندارنــد
امـــا موضوعـــی کـــه باعـــث شـــده تـــا
بـــه حـــال ایـــن قـــرارداد امضـــا نشـــود
خواســـتههای ایـــن بازیکـــن و مدیـــر
برنامههایـــش اســـت .گویـــا مدیـــر

برنام ــه صادق ــی از باش ــگاه پرس ــپولیس
خواه ــان ی ــک پی ــش پرداخ ــت عجی ــب
و غریـــب شـــده کـــه تـــا بـــه حـــال بـــا
مخالف ــت مدی ــران ای ــن باش ــگاه روب ـهرو
شـــده اســـت .مســـئوالن پرســـپولیس
تـــا ایـــن لحظـــه بـــا ایـــن درخواســـت
مخالف ــت کردهان ــد .ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
باشـــگاه پرســـپولیس بـــرای جـــذب
صادقـــی عقبنشـــینی کـــرده ایـــن
تصــور پیــش آمــده کــه باشــگاه اســتقالل
بـــرای جـــذب صادقـــی دوبـــاره تـــاش
خواهـــد کـــرد .هـــواداران اســـتقالل
امی ــدوار هس ــتند ای ــن بازیک ــن را بتوانن ــد
جـــذب کننـــد.

رونمایی از اسپانسر پیراهن استقالل

در مراســم معارفــه اسپانســر پیراهــن
آبیپوشــان در فصــل آینــده مشــخص
شــد .مصطفــی آجورلــو ،مدیرعامــل
باشــگاه اســتقالل در ایــن مراســم از عقــد

قرارداد آبیپوشــان با شــرکت یوســف برای
اسپانســرینگ پیراهــن خبــر داد .قرار اســت
برند یادشده در طول فصل  3میلیارد تومان
به باشگاه استقالل پیراهن بدهد.

از رفتن مجیدی خیلی اذیت شدم

عکس از نعیم احمدی  /ایران ورزشی

سـرمربی جدیـد اسـتقالل بخوبـی
میدانـد در تیمـی مربیگری میکنـد که فصل
قبـل عنـوان قهرمانـی را بـدون حتـی یـک
شکسـت مال خود کـرده و در چنین شـرایطی
حتمـاً هـواداران انتظـار فوقالعـادهای از
او دارنـد و ناکامـی را برنمیتابنـد .ریـکاردو
سـاپینتو مهمتریـن اصـل در موفقیـت خـود
را فراهـم شـدن شـرایطی در بیـرون زمیـن
بـرای حمایـت همهجانبـه از تیـم خـودش
میدانـد و معتقـد اسـت اگـر بیـرون میـدان
بخوبـی مـورد حمایـت قـرار بگیـرد ،شـرایط
فنـی داخـل زمیـن را بدرسـتی تحـت کنتـرل
خواهـد داشـت .مـرد پرتغالـی دو خواسـته
مهـم از مدیـران اسـتقالل دارد کـه البتـه ً
کاملا

منطقـی هـم بـه نظـر میرسـد .خواسـته اول
او فراهـم شـدن امکانـات الزم بـرای برگـزاری
تمرینـات تاکتیکـی و بدنسـازی اسـتقالل از
ابتـدا تـا انتهـای فصـل اسـت بـه طـوری کـه
تیمـش اص ًال دچار نقـص در این زمینه نشـود.
خواسـته دوم او هـم حفـظ آرامـش بازیکنـان
توسـط باشـگاه اسـت .در واقـع ریـکاردو
میخواهـد مدیـران اسـتقالل بـا پرداخـت
بموقـع دسـتمزد شـاگردانش اعصـاب آنهـا را
همـواره در شـرایطی آرام حفـظ کننـد و باعث
شـوند بازیکنـان اسـتقالل بدون هیـچ دغدغه
سـر تمرین حضـور پیدا کننـد و تمام فکرشـان
پیـاده کـردن تدابیـر تاکتیکـی مـورد نظـر او
باشـد.

آجورلو :از ساپینتو تمام قد حمایت میکنم

ســه هفتــه انتظــار ســرانجام روز گذشــته تمــام شــد و
مراســم معارفــه ســرمربی جدیــد اســتقالل برگــزار شــد.
مصطفــی آجورلــو کــه مدتهــا ســکوت کــرده بــود و
ترجیــح مـیداد حرفــی در خصــوص مربــی جدیــد نزنــد در
مراســم معارفــه جانشــین مجیــدی اینطــور گفــت« :خــدا
را شــکر میکنــم هــواداران عزیــز و خانــواده بــزرگ اســتقالل
کــه مضطــرب و نگــران بودنــد ،بــا آمــدن ســرمربی جدیــد
نگرانیشــان برطــرف شــده و امیــدوارم تیــم بــه آرامــش
خیلــی خوبــی رســیده باشــد .چندیــن ســال در انتظــار لــذت
قهرمانــی بودیــم و توانســتیم آن را در اســتادیوم آزادی
درک کنیــم .بعــد از چنــد ســال ایــن قهرمانــی کــه منتظــرش
بودیــم ،رقــم خــورد».
مدیرعامــل اســتقالل در خصــوص جدایــی مجیــدی
نیــز اینطــور گفــت« :جــا دارد جــای او را هــم خالــی بدانیــم.
امیــدوارم هرجــا هســت موفــق باشــد .فوتبــال حرفــهای
یعنــی همیــن .ممکــن اســت رفتــن و نبــودش بــرای فصــل
آتــی مــرا خیلــی اذیــت کــرده باشــد .هــواداران و مــا در ایــن
یــک مــاه گذشــته فشــار زیــادی را تجربــه کردیــم امــا فوتبــال
حرف ـهای همیــن اســت .بایــد فــرض کنیــم قهرمانــی تمــام
شــد و فصــل جدیــد شــروع شــد».
آجورلــو در ادامــه در خصــوص مراحــل انتخــاب
ســرمربی جدیــد گفــت« :اســتقالل هیــچ وقــت احســاس
ضعــف نمیکنــد و بــه همیــن خاطــر مذاکــرات خارجــی

را شــروع کردیــم .اســامی بیــش از  40مربــی در لیســت
کارشناســان و مذاکرهکننــدگان بــود .ایــن مذاکــرات
را دنبــال کردنــد و در ســریعترین زمــان ممکــن ایــن
تفاهــم انجــام شــد و امــروز ســرمربی عزیــز و محتــرم
اســتقالل مســئولیت تیــم را بــا ایــن امضــا برعهــده خواهــد
گرفت.
البتــه در یکــی دو روز گذشــته قــول داده و امضــا کــرده
بودنــد و مــن هــم امضــا کــرده بــودم ،امــا آنچــه کــه بایــد
واقعــی و رســمی میشــد ،امــروز در حضــور رســانهها
بــود».
آجورلــو در مــورد حــق پخــش نیــز اینطــور گفــت:
«بهعنــوان مدیــر و خدمتگــزار اســتقالل بایــد بگویــم
منافــع اســتقالل گــم شــده اســت .یــک هــزار میلیــارد فقــط
گــم شــده اســت .مــن بایــد ایــن مبلــغ را از صداوســیما
بگیــرم و نمیتوانــم نگیــرم .همــه بزرگــواران در ایــن
ســازمان بایــد ایــن را از مــن بپذیرنــد ،از دم در نگهبانــی تــا
رئیــس ســازمان یعنــی جبلــی .مــن مخلــص همــه اینهــا
هســتم ،امــا هــزار میلیــارد اســتقالل را بایــد بدهنــد .چــه
کســی میخواهــد بدهــد مــن نمیدانــم».
مدیرعامــل اســتقالل در ادامــه گفــت« :نامــهای را بــه
رئیسجمهــوری نوشــتم کــه او بــه ســجادی وزیــر ورزش
اعــام کــرد کــه الیحــهای را تهیــه کــرده و حــق اســتقالل و
پرســپولیس را بگیــرد ،امــا هنــوز هیــچ اقدامــی نشــده اســت.

ایــن نیســت کــه آنهــا هیــچ اقدامــی نکننــد و
مــن هــم بنشــینم ».آجورلــو مدعــی اســت
کــه از ســرمربی جدیــد حمایــت میکنــد:
«جلســه امــروز فقــط بــرای معارفــه ســرمربی
اســتقالل در لحظاتــی آرام و همــراه بــا
خنــده اســت و بحثهــای جــدی پرســش
و پاســخ را بــرای بعــد خواهیــم گذاشــت.
اصــ ً
ا مدیــر خوبــی نیســتم ،امــا یــک
ویژگــی دارم و آن ایــن اســت کــه از ســرمربی
تیــم حمایــت میکنــم .تمــام قــد از ســاپینتو
حمایــت میکنــم ،همانطــور کــه در گذشــته
کــردم .در مســائل فنــی اصــ ً
ا دخالــت نمیکنــم و
در میــدان ســبز همــه کاره ســرمربی اســت و مــن هــم
خدمتگــزار تکتــک اســتقاللیهای گذشــته ،امــروز و
آینــده هســتم .یــک درخواســت از ســرمربی دارم و آن
ایــن اســت کــه از نونهــاالن تــا بزرگســاالن یــک ســطح
فوتبــال داشــته باشــیم».
در ادامــه آجورلــو در خصــوص آرش برهانــی
گفــت17« :ســالش بــود کــه از کرمــان او را جــذب کردیــم
و بــه پــاس آوردیــم .ســرمربی تیــم مســتقیم او را بــه تیــم
اصلــی بــرد و امــروز رئیــس آکادمــی اســتقالل اســت.
چــون خــودش اســتعداد بــوده ،شناســایی اســتعدادها را
بــه او ســپردهایم».

هیچ کس به جدایی سیدحسین راضی نیست ،حتی خودش!
گفت و گو

برنامهسهسالـــــــه برایحسینی

رضا حمیدی

شـــاید جـــز سیدحســـین حســـینی هیـــچ کـــس
تص ــور نمیک ــرد او بع ــد از ی ــک فص ــل ناامیدکنن ــده،
ناگهـــان تبدیـــل بـــه مـــرد اول تیمـــش شـــود .شـــماره
یـــک اســـتقالل حتـــی بعـــد از فصـــل بیســـتم تـــا پـــای
جدایـــی هـــم پیـــش رفتـــه بـــود و تراکتـــور و فـــوالد
برای ــش ت ــور په ــن ک ــرده بودن ــد ام ــا تمای ــات عمیقــاً
آبــی سیدحســین مانــع از جدایـیاش شــد و او تصمیــم
گرف ــت بمان ــد ،ب ــا رش ــید بجنگ ــد و جایگاه ــش را پ ــس
بگی ــرد .هدف ــی ک ــه خیل ــی زود ب ــه س ــرانجام رس ــید و
سیدحس ــین در ان ــدک زمان ــی ب ــه م ــرد اول اس ــتقالل
و حتـــی لیـــگ برتـــر تبدیـــل شـــد و درنهایـــت رشـــید
مظاه ــری راه ــی ج ــز جدای ــی از اس ــتقالل پی ــش روی
خ ــودش ندی ــد و ای ــن باش ــگاه را ب ــه مقص ــد اصفه ــان
ت ــرک ک ــرد.
حســـینی حـــاال آنچنـــان درخشـــیده کـــه وقتـــی
خبـــر جدایـــیاش منتشـــر میشـــود تـــن مدیـــران
ایـــن باشـــگاه بـــه لـــرزه درمیآیـــد .رفتـــن حســـینی
بیشـــک ضربـــهای مهلـــک بـــر پیکـــره خـــط دفـــاع
اســـتقالل خواهـــد بـــود و ایـــن باشـــگاه را بـــا شـــوکی
بــزرگ مواجــه خواهــد کــرد .نــه اینکــه رفتــن حســینی
ب ــرای باش ــگاه بزرگ ــی همچ ــون اس ــتقالل آخ ــر دنی ــا
باشـــد .نـــه ،اینطـــور نیســـت .پیـــش از او نیـــز بـــزرگان
بســـیاری از اســـتقالل رفتنـــد و ایـــن باشـــگاه دوبـــاره
صاحـــب دروازهبانهایـــی نامـــی و بـــزرگ شـــد امـــا
رفتـــن سیدحســـین در ایـــن برهـــه حســـاس بـــرای
اســـتقالل دردآور اســـت و مدیـــران اســـتقالل نیـــز بنـــا
ندارنـــد زمینهســـاز ایـــن جدایـــی باشـــند.
حســـینی را یکـــی ،دو تیـــم از اروپـــا میخواهنـــد
امـــا معمـــوالً بـــرای دروازهبانهـــای ایرانـــی بـــازی در

تیمه ــای داخل ــی انتخ ــاب بهت ــری اس ــت کم ــا اینک ــه
میبینی ــم علیرض ــا بیرانون ــد ک ــه حت ــی س ــابقه ب ــازی
در جـــام جهانـــی را دارد ،از جدایـــی از فوتبـــال ایـــران
ب ــه ن ــان و آب آنچنان ــی نرس ــید و نتوانس ــت ب ــه رون ــد
رو ب ــه رش ــد خ ــود ادام ــه ده ــد و حت ــی رقاب ــت ب ــرای
تصاحـــب پیراهـــن شـــماره یـــک تیـــم ملـــی را هـــم
باخ ــت.
حس ــینی نی ــز ب ــازی در ای ــران و اس ــتقالل را ب ــرای
خـــودش اولویـــت میدانـــد و بـــر ایـــن بـــاور اســـت
کـــه ادامـــه حضـــور در اســـتقالل برایـــش تصمیـــم
آیندهنگرانهتـــری خواهـــد بـــود امـــا بـــه هـــر حـــال
وقتـــی پیشـــنهادهایی بـــه دســـت ایـــن دروازهبـــان
میرســـد ممکـــن اســـت او را بـــرای جدایـــی
وسوس ــه کن ــد ک ــه اکن ــون حس ــینی همی ــن ح ــاال ه ــم

پیشـــنهادهایی دارد و بـــا اینکـــه اولویتـــش بـــازی در
اس ــتقالل اس ــت ام ــا نیمنگاه ــی ه ــم ب ــه ب ــازی خ ــارج
از ایـــران دارد.
در ایـــن میـــان مســـئوالن باشـــگاه اســـتقالل کـــه
نمیخواهنـــد ایـــن دروازهبـــان را از دســـت بدهنـــد
بهدنب ــال مذاک ــرات ت ــاز ه هس ــتند و قص ــد دارن ــد ی ــک
قـــرارداد  2ســـاله را پیـــش روی حســـینی بگذارنـــد تـــا
او ع ــاوه ب ــر ای ــن فص ــل ،تضمی ــن ب ــازی در دو فص ــل
دیگـــر را هـــم بـــه اســـتقالل بدهـــد تـــا خیـــال آبیهـــا
از ایـــن پســـت مهـــم و اســـتراتژیک آســـوده باشـــد .در
واق ــع برنام ــه مدی ــران باش ــگاه اس ــتقالل روی حس ــینی
سهســـاله اســـت و آجورلـــو بـــه همـــکاران خـــود در
باشـــگاه اســـتقالل گفتـــه بایـــد کاری کنیـــم حســـینی
بـــرای ســـه فصـــل دیگـــر در اســـتقالل باقـــی بمانـــد و

حت ــی فک ــر جدای ــی ه ــم ب ــه س ــرش نزن ــد.
البتـــه پروســـه ســـاختن دروازهبانهـــای جدیـــد
نیـــز در اســـتقالل پیـــش خواهـــد رفـــت و اینگونـــه
نیســـت کـــه مدیـــران اســـتقالل دســـت روی دســـت
بگذارن ــد و فق ــط دل ب ــه حس ــینی ببندن ــد .ب ــه ه ــر ح ــال
مدی ــران اس ــتقالل میدانن ــد روزی حس ــینی ب ــا دنی ــای
فوتبـــال وداع خواهـــد کـــرد والزم اســـت دروازهبانـــی
پشـــت او باشـــد کـــه قابلیـــت تبدیـــل شـــدن بـــه یـــک
دروازهب ــان آین ــدهدار را داش ــته باش ــد .ب ــه همی ــن دلی ــل
مدی ــران باش ــگاه اس ــتقالل بع ــد از تواف ــق ب ــا حس ــینی
س ــراغ ی ــک دروازهب ــان دیگ ــر خواهن ــد رف ــت.
طبـــق خبرهایـــی کـــه از درون باشـــگاه اســـتقالل
بـــه بیـــرون مخابـــره شـــده نـــام چهـــار گزینـــه بـــرای
حضـــور در اســـتقالل مطـــرح شـــده کـــه در روزهـــای
آتـــی بـــا ایـــن گزینههـــا مذاکـــره خواهـــد شـــد .البتـــه
ایـــران ورزشـــی بهدلیـــل جلوگیـــری از بـــازار گرمـــی
نامـــی از گزینههـــای دروازهبانـــی اســـتقالل نمیبـــرد.
بـــر ایـــن نکتـــه هـــم بایـــد تأکیـــد داشـــت کـــه علـــی
رضایـــی همچنـــان مـــورد توجـــه مســـئوالن باشـــگاه
اســـتقالل اســـت و ایـــن دروازهبـــان بـــه احتمـــال زیـــاد
بهعنـــوان نفـــر دوم در اســـتقالل فصـــل بعـــد دیـــده
خواه ــد ش ــد ،مگ ــر اینک ــه خ ــود رضای ــی تمایل ــی ب ــه
مان ــدن در اس ــتقالل نداش ــته باش ــد و بخواه ــد در تی ــم
دیگ ــری ش ــانس خ ــود را ب ــرای ب ــازی بیش ــتر آزمای ــش
کن ــد.
ب ــه ه ــر ح ــال آنچ ــه ت ــا ب ــه ام ــروز مش ــخص ش ــده
ایـــن اســـت کـــه اوالً مســـئوالن اســـتقالل بـــه حفـــظ
حس ــینی تأکی ــد قطع ــی دارن ــد و او را ب ــرای س ــه فص ــل
دیگـــر در اســـتقالل میخواهنـــد و در مرحلـــه بعـــد
بهدنبـــال یـــک گزینـــه دیگـــر خواهنـــد رفـــت کـــه
قابلی ــت تبدی ــل ش ــدن ب ــه ی ــک دروازهب ــان ای ــدهآل را
در آینـــده داشـــته باشـــد.

تماس استقالل با یامگا:

چمدانت را ببند و
آخر هفته آینده برگرد

حـــاال کـــه ســـرمربی جدیـــد
اســـتقالل انتخـــاب شـــده ایـــن
باشـــگاه کمکـــم در حـــال تـــدارک
و برنامهریـــزی بـــرای اســـتارت دور
جدیـــد تمرینـــات خـــودش اســـت.
ً
کامـــا متفـــاوت از
تمریناتـــی کـــه
فص ــول گذش ــته خواه ــد ب ــود چ ــون
اوالً اس ــتقالل پ ــس از  ۹س ــال قهرم ــان
لیـــگ برتـــر شـــده و بایـــد در شـــکل و
شـــمایل مدافـــع عنـــوان قهرمانـــی
تمریـــن کنـــد و در ثانـــی بـــا توجـــه
بـــه تغییـــر ســـرمربی ،قطعـــاً همـــه
میخواهنـــد بداننـــد مـــرد پرتغالـــی
چـــه تواناییهایـــی بـــرای افزایـــش
ســـطح کیفـــی اســـتقاللیها دارد .در
چنی ــن ش ــرایطی ط ــی روزه ــای اخی ــر
ب ــا کوی ــن یام ــگا تم ــاس گرفت ــه ش ــده و
ب ــه او پیغ ــام دادهان ــد کمک ــم مهی ــای
بازگش ــت ب ــه ای ــران باش ــد چ ــون بای ــد
انتهــای هفتــه آینــده خــود را بــه تهــران
برســـاند و در دوره آغازیـــن تمرینـــات
پیشفصـــل حضـــور داشـــته باشـــد.
یام ــگا ب ــا اس ــتقالل ق ــرارداد دارد ام ــا
میگوینـــد بنـــدی در قـــراردادش
موج ــود اس ــت ک ــه میتوان ــد زمین ــه
ب ــرای جدای ــی او را فراه ــم کن ــد .یام ــگا
فص ــل قب ــل موف ــق ش ــد  10ب ــار ب ــرای
اســـتقالل گلزنـــی کنـــد.
اگر رافائل برنگردد

دو بازیکن خارجی جدید
در تور سرمربی استقالل

اسـتقالل در حالـی سـرمربی جدیـد خـود
را شـناخت کـه تکلیـف بازیکنـان خارجـیاش
بـرای فصـل آینـده تـا حـدی نامشـخص اسـت.
کویـن یامـگا و عزیزبـک آمانـوف قـرارداد
دارنـد و قاعدتـاً بایـد بـرای اسـتقالل بـازی کنند.
یامـگا کـه بـا توجـه بـه کارنامـه خـوب فصـل
گذشـته مشـکلی نـدارد ولـی باید دید سـرمربی
پرتغالـی جدیـد اسـتقالل بـه سـبک بـازی
عزیزبـک آمانـوف اعتقـادی دارد یـا خیـر؟ از
طـرف دیگـر رافائـل سـیلوا نیـز هنـوز حاضـر
بـه تمدیـد قـراردادش نشـده اسـت .ریـکاردو
سـاپینتو بهدنبـال فراهـم کـردن شـرایطی
بـرای جـذب بازیکنـان خارجـی مـورد نظـر
خـودش اسـت و اگـر رافائـل قـراردادش را بـا
آبیها تمدیـد نکند ،ایـن سـرمربی پرتغالی دو
بازیکـن اروپایـی را بـه ایران فـرا خواهـد خواند.
ظاهـراًاو در ایـن رابطه هماهنگیهـای ابتدایی
را هـم بـا مقامـات باشـگاه اسـتقالل انجـام
داده و دسـتش از بابـت خریـد بـاز اسـت .قطعـاً
اسـتقاللیها میخواهنـد ریـکاردو از بابـت
جـذب بازیکنـان بـا خیـال راحـت عمـل کنـد تـا
تیمشـان بـرای فصـل آینـده هـم بتوانـد نتایـج
مطلوب کسـب شـده همـراه بـا فرهـاد مجیدی
را تکـرار کنـد.

