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اظهارنظر

طالبنسب:

ساپینتو هیجانش را
کنترل نکند ،دردسر
میشود

کمتـــر از  10روز بـــه شـــروع
لیـــگ برتـــر باقـــی مانـــده اســـت
و اســـتقالل در نخســـتین گام
خـــود در فصـــل بیســـت و دوم
بایـــد بـــه مصـــاف تیـــم ســـپاهان
ب ــرود .اس ــتقالل ام ــا ش ــرایطش
در فصـــل پیـــشرو کامـــا ًفـــرق
دارد ،از ایـــن لحـــاظ کـــه در رأس
ایـــن تیـــم مـــردی اســـت کـــه
خـــودش بـــه هیجانـــات کاذبـــی
کــه دارد ،اعتــراف کــرده و همیــن
نکت ــه ای ــن دلواپس ــی را ب ــه وج ــود
مـــیآورد کـــه شـــاید اســـتقالل
در جریـــان باز یهـــای لیـــگ
برتـــر بـــا همیـــن خلـــق و خـــوی
ســـرمربی تیمـــش بـــه مشـــکل
بخ ــورد .در همی ــن راس ــتا ،اصغ ــر
طالبنســـب هافبـــک ســـابق
اســـتقالل در خصـــوص شـــرایط
ای ــن تی ــم اینط ــور میگوی ــد« :دو
تیـــم اســـتقالل و ســـپاهان در
فص ــل بیس ــت و دوم ناش ــناخته
هس ــتند چ ــون س ــرمربی دو تی ــم
تــازه بــا ایــن تیمهــا قــرارداد بســته
و هیچکـــس کارآیـــی ســـاپینتو و
مورای ــس را در لی ــگ برت ــر ای ــران
ندیــده اســت .اگــر بــازی اســتقالل
و ســـپاهان در هفتـــه ســـوم یـــا
چهــارم لیــگ برگــزار میشــد بهتــر
میتوانســتیم نظــر بدهیــم امــا در
هفت ــه اول هیچک ــس نمیتوان ــد
برداشـــت درســـتی از دو تیـــم
داشـــته باشـــد ».طالبنســـب
دربـــاره عملکـــرد تیـــم اســـتقالل
در فصـــل نقـــل و انتقـــاالت نیـــز
اینط ــور توضی ــح میده ــد« :م ــن
پی ــش از ای ــن ه ــم باره ــا گفتــهام
کـــه اســـتقالل در فصـــل نقـــل و
انتق ــاالت اص ــا ًخ ــوب کار نک ــرد.
فق ــط تنه ــا امی ــدواری ای ــن اس ــت
کـــه کاوه رضایـــی شـــرایط قبلـــی
خـــود را داشـــته باشـــد .چـــون
جا مجهانـــی در پیـــش اســـت
بازیکنانـــی مثـــل کاوه بـــه امیـــد
حضـــور در تیـــم ملـــی ،در لیـــگ
هــم بدرخشــند ».هافبــک ســابق
اســتقالل دربــاره اینکــه اســتقالل
بــرای فصــل بیســت و دوم از نبــود
ی ــک هافب ــک ط ــراح رن ــج میب ــرد
نیـــز اینطـــور میگویـــد« :بعضـــی
وقته ــا ی ــک مرب ــی تم ــام پای ــه
و اســـاس تیمـــش را بـــر پایـــه
خالقیــت یــک بازیکــن میگــذارد
امــا بعضــی از مربیــان اینطــور فکر
نمیکننـــد .بـــه همیـــن دلیـــل تـــا
اســتقالل بــازی اول خــود را انجــام
ندهـــد ،نمیتوانیـــم ارزیابـــی
دقیقـــی داشـــته باشـــیم».
طا لبنســـب د ربـــا ره ا ینکـــه
هـــو ا د ا را ن نبا یـــد ا ســـتقال ل
ســـاپینتو را بـــا اســـتقالل فرهـــاد
قیـــاس کننـــد ،اینطـــور توضیـــح
میدهـــد« :هـــواداران بداننـــد
فصـــل پیـــش تمـــا م شـــد ه و
ا ســـتقال ل فصـــل جد یـــد ی
را شـــروع کـــرده و ایـــن امـــکان
وجــود دارد کــه همــان هفتــه اول
بازن ــده ش ــود .درس ــت اس ــت ک ــه
اس ــتقالل فص ــل پی ــش قهرم ــان
شـــده امـــا نبایـــد توقـــع داشـــته
باشـــیم کـــه رکوردهـــای فصـــل
پیــش تکــرار شــود و ممکن اســت
ک ــه اس ــتقالل در فص ــل پیــشرو
دســـتاوردهای دیگـــری داشـــته
باشــد ».هافبــک ســابق اســتقالل
در پایــان در خصــوص هیجانــات
کا ذ ب ســـا پینتو میگو یـــد :
«اگـــر ایـــن هیجانـــات را نتوانـــد
بـــه خوبـــی کنتـــرل کنـــد باعـــث
دردســـر اســـتقالل میشـــود».

ستار همدانی :تصمیمات آجورلو برای استقالل درست بوده

سرنوشت حسینزاده مثل قایدی نشود!
از نظر من یارگیریها
کامل بوده است
اما باز هم باید تیم
بازی کند و با انجام
بازیهای تدارکاتی و
رسمی نقاط ضعف
مشخص شود .بعد
از آن بنا به تصمیم
کادر فنی و مدیریت
در این مورد
تصمیمگیری شود
که تیم هنوز هم
نیاز به خرید بازیکن
دارد یا نه
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توگو
گف 

ایمان گودرزی

خبرنگار

از نظـر سـتار همدانـی اسـتقالل تیـم
کاملی را در اختیار دارد و میشود روی
موفقیتـش بـرای فصـل بعـد حسـاب
کرد .پیشکسـوت اسـتقالل تأکید دارد
کـه بازیکنـان جـوان و بااسـتعداد اول
بایـد بـه بلـوغ حرفـهای برسـند و بعـد بـه
تیمهـای خارجـی برونـد.
استقالل بازیکنان زیادی را در
پستهای مختلف جذب کرده
است ،از عملکرد تیم در نقل
و انتقاالت تا اینجای کار راضی
بودهاید؟

خـدا را شـکر شـاکله اصلـی تیـم بخوبی

حفـظ شـده اسـت .در پسـتهایی کـه
احساس ضعف میکردیم یا بازیکن از
دست دادیم بخوبی بازیکن گرفتهایم.
هنـوز پنجرههـای نقـل و انتقاالتـی بـاز
اسـت و بایـد دیـد بازیکـن جدیـدی
بـه تیـم اضافـه خواهـد شـد یـا خیـر.
مهاجمان خوبی به تیم اضافه شدهاند
و بـا توجـه بـه حفـظ سـاختار دفاعـی
بینظیـر فصـل قبـل میتـوان امیـد
زیـادی بـه ایـن تیـم در رقابتهـای لیگ
بیسـت و دوم داشـت .ثبـات مدیریتـی
برگ برنده استقالل در یک فصل اخیر
بـوده اسـت.
در چه پستهایی هنوز استقالل
ضعف دارد؟ تیم هنوز به خرید
جدید بازیکن نیاز دارد؟

از نظر من یارگیریها کامل بوده است
امـا بـاز هـم بایـد تیم بازی کند و با انجام
باز یهـای تدارکاتـی و رسـمی نقـاط
ضعف مشـخص شـود .بعد از آن بنا به

تصمیـم کادر فنـی و مدیریـت در ایـن
مـورد تصمیمگیـری شـود کـه تیم هنوز
هـم نیـاز بـه خریـد بازیکـن دارد یـا نـه.
شایعاتی مبنی بر خرید قایدی و
محبی به گوش میرسد.

ایـن قضیـه را مـا نمیتوانیـم تشـخیص
بد هیـم و قطعـا ً خر یـد با ز یکنـا ن
دیگـر بـرای تیـم بـه فلسـفه مدیریـت
برمیگردد ،مدیریت و کادر فنی تعامل
بسـیار خوبـی بـا هـم دارنـد و حتمـا ً بـا
توجـه بـه نیازهـای سـرمربی ،بازیکن به
تیـم اضافـه خواهـد شـد.
روزهای گذشته انتقادات زیادی
شده؛ در مورد اینکه خسرو
حیدری بدون سابقه مربیگری
دستیار ساپینتو شده...

ایـن مسـائل همـه مربـوط بـه فلسـفه
و مدیریـت باشـگاه اسـت و تشـخیص
این تصمیم در دستان مدیریت .قطعا ً
اسـتراتژی باشـگاه ایـن اسـت فـردی را

کـه دسـتیار سـاپینتو میکنـد بتوانـد بـر
دانـش خـود بیفزایـد و تجربـه کسـب
کنـد کـه در آینـده بـه درد تیـم بخـورد.
تشـخیص اینکـه خسـرو آینـده روشـنی
در مربیگـری دارد یـا نـدارد بـر عهـده
باشـگاه بـوده و بـا توجـه بـه اینکـه 90
درصـد از تصمیمـات آقـای آجورلـو برای
اسـتقالل درسـت و بجا بوده اسـت باید
به این اقدام نیز احترام گذاشته شود.
حسینزاده از تیم جدا و راهی
بلژیک شد ،لیگ بلژیک را جای
مناسبی برای پیشرفت بازیکنان
جوان تیم میدانید؟

بایـد تـا جایـی کـه میشـود از خـروج
با ز یکنـا ن جـو ا ن و با ا سـتعد ا د ا ز
ایـران جلوگیـری کـرد .بازیکـن جـوان
بااستعدادی که با یک فصل درخشش
بـه لیگهـای خارجی مـیرود هنوز راه و
روش حرفهایگری را یاد نگرفته است.
واقعا ًحیف اسـتعدادهای ایرانی اسـت

کـه بـه ایـن لیگهـا برونـد و در جوانـی
فوتبـال خـود را نابـود کننـد .همـه مـا
دیدیـم کـه چـه بالیـی سـر قایـدی آمـد
و االن هیـچ اثـری از آن پسـر ریزنقـش
تکنیکـی و بـا اسـتعداد نمیبینیـم.
امیـدوارم ایـن اتفـاق بـرای امیرحسـین
نیفتـد .بـه نظـر مـن اگـر دو یـا سـه سـال
دیگر در استقالل میماند میتوانست
براحتـی بـه تیـم خیلـی بهتـری بـرود.
ماندنـش هـم بـه نفـع اسـتقالل بـود
و هـم بـه نفـع خـودش امـا متأسـفانه
برخـی از اطرافیـان او فقـط بـه فکـر
منفعـت طلبـی خودشـان هسـتند و
از ایـن انتقـال سـود هنگفتـی کردنـد.
فقـط و فقـط امیـدوارم کـه حسـینزاده
بتواند خودش را در بلژیک نشان دهد
و پیشرفت کند .انشاءالله بتواند برای
کشـور افتخارآفرینـی کنـد و از بلژیـک
راهی تیمهای بهتری شود و این انتقال
فوتبالـش را نابـود نکنـد.

ارسالن مطهری

کاوه رضایی

سبحان خاقانی

مردد بین ماندن و رفتن

آماده و باانگیزه

شروع فیزیوتراپی

ساپینتو برای فصل آینده مهاجمان زیادی را در اختیار دارد .همین مسأله
باعـث شـده بازیکنانـی کـه شـانس کمتـری بـرای بـازی دارنـد بیـن مانـدن و
رفتن مردد بشوند .مرد پرتغالی هیچ لیست مازادی برای مهاجمانش ارائه
نداده است .اما گفته میشود ارسالن مطهری برای ماندن و جنگیدن و یا
رفتن به تیمی دیگر دچار تردید شده است .در روزهای اخیر اخباری مبنی
بر مذاکره تراکتور با این بازیکن منتشـر شـد که خیلی زود تکذیب شـد.

کاوه رضایی در شــرایطی به اســتقالل برگشــت که از آخرین بازی او ،نزدیک به
 5ماه میگذرد ،به همین دلیل ســاپینتو او را در اختیار مربی بدنســاز اســتقالل
قرار داد تا این بازیکن را با برنامهای فشــرده ،در اســرع وقت به شــرایط آرمانی
برســاند .ایــن بازیکن با انگیزه بســیار زیاد عالوه بــر تمرینات گروهی به صورت
انفــرادی تمرینــات خــود را ادامــه میدهــد تــا بتوانــد بــا باالتریــن آمادگــی بــه
شــروع لیگ برسد.

ســبحان خاقانــی وینگــر جــوان آبیپوشــان که به تازگــی زانوی خــود را عمل
کــرده ،روز گذشــته در محــل برگــزاری تمریــن تیم اســتقالل حاضر شــد و با
اســتقبال گــرم ســاپینتو و همتیمیهایــش روبــهرو شــد .ســبحان کــه عمل
موفقیتآمیزی را پشــت ســر گذاشــت ،حــاال تمرینــات و فیزیوتراپی را آغاز
کــرده کــه بتوانــد هــر چــه زودتر بــه جمع شــاگردان ســاپینتو اضافه شــود و
اســتقاللیها را در لیــگ بیســت و دوم همراهــی کنــد.
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نگاه

تمایل به استفاده از چشمی در خط دفاع

مرادمند  -غالمی ،ساپینتو کدام را انتخاب میکند؟
خط دفاع اســتقالل در لیگ بیســت و دوم
بــه احتمــال زیــاد بــا ســه بازیکــن آرایــش
خواهــد شــد .گرچــه ابــزار کافــی در اختیــار
ســرمربی اســتقالل وجــود دارد کــه از دفــاع
چهــار نفــره بهــره بگیــرد امــا به نظر میرســد
در هفتههــای آغازیــن لیــگ برتــر ســاپینتو
بــه ســمت بــازی بــا ســه دفــاع پیــش بــرود و
تیمــش را بــه ایــن روش آرایــش کنــد.
در ایــن سیســتم حضــور داســیلوا قطعــی
اســت .ســرمربی اســتقالل در واقــع
در هــر حالتــی ایــن بازیکــن را در قلــب
دفــاع بــه کار خواهــد گرفــت .بعــد از
داســیلوا از نظــر ســرمربی اســتقالل
روزبــه چشــمی شــانس بیشــتری بــرای
بــازی در ترکیــب دفاعــی تیمــش دارد.

ســاپینتو در تمرینــات روزهــای اخیــر نیــز
تصمیــم خــود را بــه چشــمی اعــام کــرده
و قصــد دارد از ایــن بازیکــن باتجربــه در
پســت دفــاع بــازی بگیــرد .البتــه او نیــم
نگاهــی هــم بــه حضــور چشــمی در خــط
میانــی دارد امــا اگــر حضــور چشــمی در
قلــب دفــاع قطعــی باشــد ،آنــگاه یکــی
از میــان مرادمنــد یــا غالمــی بایــد در
ترکیــب اصلــی قــرار بگیرنــد .در واقــع ایــن
دو بازیکــن در قیــاس بــا روزبــه چشــمی
شــانس کمتــری بــرای بــازی در ترکیــب
اصلــی دارنــد و ســرمربی اســتقالل ناچــار
اســت بــه تنــاوب بــه ایــن دو بازیکــن
میــدان دهــد .غالمــی تمرینــات خــود را
بــا اســتقالل قــدری دیــر آغــاز کــرده و از

لحــاظ بدنــی نســبت بــه دیگــر بازیکنــان
عقــب اســت .مرادمنــد هــم ماههــا از
استقالل دور بوده و در شرایط بازی قرار
نــدارد .ایــن وضعیــت ســرمربی اســتقالل
را بــرای انتخــاب یکــی از میــان ایــن دو بــا
مشــکالت بیشــتری مواجــه خواهــد کرد.
البتــه ســاپینتو عالقهمنــد اســت کــه از
بازیکنان بلندقامت و فیزیکیتر در خط
دفــاع بــازی کنــد که اگــر این فاکتور مالک
قطعی ســرمربی اســتقالل باشد ،شانس
عــارف غالمــی کــم خواهد شــد .غالمی در
بازیهــای تدارکاتــی اســتقالل عملکــرد
مطلوبــی نداشــت و بــه رغــم آنکــه در یکی
از دیدارها گل زد اما نمایش ضعیفی در
قلــب دفــاع داشــت و اشــتباهات مکرری

را مرتکــب شــد .وضعیــت مرادمنــد در
قیــاس بــا غالمــی در بازیهــای تدارکاتــی
قــدری بهتــر بــود امــا ایــن مدافــع نیــز
برتــری محسوســی نســبت بــه غالمــی
نــدارد و در واقــع هــر دو از یــک میــزان
شــانس برخوردارنــد کــه در ترکیــب اصلی
قــرار بگیرنــد .بــدون شــک اگر یکــی از این
دو بازیکــن در بازیهــای رســمی بتواننــد
نظــر مســاعد ســرمربی را جلــب کننــد
میتواننــد امیــدواری بیشــتری بــه تجربــه
بازی در ترکیب استقالل در فصل جاری
داشــته باشــند .البتــه ممکــن اســت
مدافــع ســابق هوادار(حســینی) ناگهــان
همــه معــادالت را برهــم بزنــد و نبایــد از
ایــن جــوان جویــای نــام غافــل شــد.

