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ریکاردو؛ مردی که زیاد میخندد!

ساپینتو :بله ،من هیجان دارم
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سوژه روز

حمیدرضاعرب
روزنامه نگار

حـاال بازیکنـان بیـش از همیشـه بـا
سـرمربی خـود اخـت شـد هاند؛ مـرد
خنـد ا ن ا مـا سـختگیر و منضبـط
تمرینات استقالل .در روزهای نخست
حضـور مـرد پرتغالـی روی نیمکـت
اسـتقالل چنـدان نمیشـد او را خنـدان
دیـد .ریـکاردو سـعی میکـرد اغلـب بـا
چهـرهای جـدی مقابـل بازیکنـان ظاهـر
شـود .شـاید ایـن شـگرد مـرد پرتغالـی
بود که از همان هفتههای آغازین سعی
کـرد میـان خـودش و بازیکنـان فاصلـه
ایجاد کند تا احیانا ًآنها بیانگیزه نشوند
و تمرینات سخت بدنسازی را با جدیت
پشـت سـر بگذارنـد .حـاال کـه سـاپینتو

مأموریـت خـود را بـه سـرانجام رسـانده
بیـش از هـر زمـان دیگـری در تمرینـات
بـه بازیکنـان لبخنـد میزنـد و گاه آنهـا را
در آغـوش میگیـرد و بـه زبـان انگلیسـی
توصیههایـی بـه آنهـا میکنـد.
برای مثال ساپینتو در صحبتهایی که
در حین تمرین با سید حسین حسینی
داشـته بـه او گفتـه که خوشـحالم عالوه
بـر تمرینـات روزانـه بـه طـور اختصاصـی
هـم تمر یـن میکنـی  .سـا پینتو بـه
حسـینی گفتـه کـه ایـن رفتـار نشـانه
روحیـات یـک بازیکـن حرفـهای اسـت.
حتـی سـرمربی اسـتقالل بـه حسـینی
وعـده داده بـا ادامـه ایـن رونـد بـه اول
مـرد تیـم ملـی فوتبـال ایـران هـم تبدیـل
میشـود.
در عیـن حـال مـرد پرتغالـی از دیگـر
بازیکنـان نیـز غافـل نیسـت .او در
روزهای اخیر به تناوب با روزبه چشمی
گفتوگوهایـی انجـام داده اسـت.

ی مهدیپـور و صالـح حردانـی نیـز
مهـد 
بارهـا مـورد خطـاب سـرمربی اسـتقالل
قرار گرفتهاند .رابطه تنگاتنگ ساپینتو
با داسیلوا و یامگا زبانزد همه بازیکنان
اسـت و بـه نظـر میرسـد مـرد پرتغالـی
حسـاب ویـژهای روی ایـن دو بازیکـن
بـاز کـرده اسـت .و بنـا دارد دو پسـت
حسـاس رهبـری خـط دفـاع را بـه عهـده
مدافـع برزیلـی بسـپارد و در خـط حملـه
نیـز مسـئولیتهای مهـم بـه یامـگای
فرانسـوی بدهـد.
رفتـار سـاپینتو در هفتههایـی کـه بـا
اسـتقالل تمرینـات را آغـاز کـرده بـه
گونـهای بـوده کـه اغلـب بازیکنـان بـا او
رابطـه عاطفـی مطلوبی ایجـاد کردهاند.
فاکتـوری کـه بـه موفقیـت اسـتقالل در
لیـگ آتـی کمـک خواهـد کـرد .او حتـی
وقتـی بـا برخـی بازیکنـان اختصاصـی
صحبـت میکنـد ،روحیـات خـودش را
هـم وصـف میکنـد و ابایی ندارد از بیان

ایـن جملـه کـه بگویـد« :مـن یـک مربـی
هیجانیام!» ساپینتو تالش کرده با این
روراسـتی به بازیکنان اسـتقالل نزدیک
شود .او حتی گفته که خوب است یک
مربـی بـا هیجـان نتایـج تیمـش را دنبال
کنـد .از نظـر او چنیـن رویـهای نشـأت
گرفتـه از عـرق یـک مربـی بـه مجموعـه
اسـت .سـاپینتو از همـه بازیکنانـش
خواسـته بـا هیجـان وارد لیـگ شـوند.
ایـن مهمتریـن مأموریـت مـرد پرتغالـی
بـه بازیکنانـی اسـت کـه حـاال او را ماننـد
یـک بـرادر یـا یـک پـدر در اسـتقالل
پذیرفتهانـد.
سـاپینتو بـزودی بـا پیراهـن و شـال
آبـی وارد لیـگ میشـود .بـزودی پـرده
از تفکـرات او برداشـته خواهـد شـد.
بخصوص جایی که مرد پرتغالی ترکیب
اصلی تیمش را انتخاب میکند و برخی
بازیکنـان را بهعنـوان بازیکـن تعویضـی
بـه میـدان میفرسـتد .آنجـا اسـت کـه

روشـن خواهـد شـد سـاپینتو چـه در
چنتـه دارد و بـا چـه تفکراتـی وارد عرصه
لیـگ شـده اسـت .دیـدن او بـا اسـتقالل
البتـه تـا زمانـی جـذاب اسـت کـه آبیهـا
باختـی را در کارنامـه خـود بـه ثبـت
نرسـانند .شکسـت بـرای ایـن اسـتقالل
کـه سـابقه قهرمانـی بـدون باخـت را در
لیـگ بیسـت و یکـم دارد بـه منزلـه از
دسـت دادن روحیـه شکسـتناپذیری
است و مرد پرتغالی نیز عمیقا ًبهدنبال
حفظ این رکورد است و با اینکه دوست
دارد تیمـی هجومـی را وارد میـدان لیگ
کند ،اما بر این باور است که در فوتبال
ایـران بـرای موفقیـت ابتـدا بایـد دروازه
را بسـته نگـه داشـت .او راز موفقیـت
در فوتبـال ایـران را بخوبـی درک کـرده
اسـت؛ هـر چنـد کـه اجـرا نیـز از اهمیـت
بیشـتری برخـوردار اسـت و سـاپینتو
بایـد قـادر باشـد همـه آنچه میاندیشـد
را در میـدان رقابـت بـه نمایـش بگذارد.

ساپینتو بزودی با
پیراهن و شال آبی
وارد لیگ میشود.
بزودی پرده از
تفکرات او برداشته
خواهد شد .بخصوص
جایی که مرد پرتغالی
ترکیب اصلی تیمش
را انتخاب میکند
و برخی بازیکنان را
بهعنوان بازیکن
تعویضی به میدان
میفرستد .آنجا است
که روشن خواهد شد
ساپینتو چه در چنته
دارد و با چه تفکراتی
وارد عرصه لیگ شده
است

سیاوش یزدانی

آرش رضاوند

آرمان رمضانی

احتمال بازگشت در نیم فصل

فوالد دست بردار نیست

انتخاب اول ساپینتو نیست

بعــد از معافیــت محمدحســین مرادمنــد از ســربازی و بازگشــت بــه اســتقالل،
یزدانــی نیــز بهدنبــال راهــی بــرای بازگشــت بــه جمــع آبیپوشــان اســت .بعد از
اینکــه یزدانــی متوجــه شــد نمیتوانــد بــا قبولــی در آزمــون دکتری به اســتقالل
برگردد ،حاال قصد دارد از راه کفالت پدرش بتواند شرایط بازگشت به استقالل
را فراهــم کنــد .بــه احتمال زیاد با این روش بتواند نیم فصل به جمع شــاگردان
ســاپینتو اضافه شود.

آرش رضاونـد کـه نیمفصـل گذشـته روزهـای خوبـی را در فـوالد زیـر نظـر
نکونام پشـت سـر گذاشـت ،امید داشـت که اسـتقالل برای فصل آینده با
جدایی او موافقت کند که با مخالفت ساپینتو روبهرو شد .حاال فوالدیها
پس از مصدومیت فرشـید اسـماعیلی و نامشـخص بودن زمان بازگشـت
ایـن بازیکـن بـه میادیـن بـار دیگـر بـه سـراغ رضاونـد آمدهانـد و امیدوارنـد
بتواننـد رضایـت اسـتقاللیها را بـرای جـذب ایـن بازیکـن بـه دسـت آورند.

آرمــان رمضانــی پســر کــم حاشــیه اســتقاللیها پیشفصل خوبــی را با تیم
پشــت ســر میگــذارد امــا ترافیــک خــط حمله اســتقالل ممکن اســت این
بازیکــن را بــا چالشهــای جدیــدی روبــهرو کند و حتی شــنیده میشــود که
آرمان از انتخابهای اصلی ســاپینتو برای پســت مهاجم نیســت .باید دید
بــا ایــن شــرایط او میتوانــد جایگاهــش را در تیم پیدا کند یــا نقش تعویض
طالیــی فصلهــای گذشــته را بــاز هم بــر عهده خواهــد گرفت.
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بازتاب

به بهانه پست تازه میثم منیعی در باشگاه استقالل

ی باش وحکم بگیر!
پاس 
بــه تازگــی مصطفــی آجورلــو ،مدیرعامل
باشــگاه اســتقالل از میثــم منیعــی
بهعنوان مشــاور ورزشــی خود رونمایی
کــرده اســت؛ پســتی که فصــل پیش در
اختیار خســرو حیدری بود .حیدری اما
در ایــن فصــل بــه کادر فنــی اســتقالل
اضافه شد تا در حوزه دیگری مشغول
بــه فعالیــت شــود .آجورلــو هــم کــه
پســت ســابق حیــدری را خالــی میدیــد،
ســرانجام تصمیــم گرفــت میثم منیعی
را بهعنــوان مشــاور ورزشــی باشــگاه
برگزینــد .منیعــی امــا درحالــی بــه ایــن
ســمت مهــم منصــوب شــده کــه عقبــه
آنچنان درخشانی در باشگاه استقالل
نــدارد .گرچــه منیعــی در دوران طالیــی

مربیگــری امیــر قلعهنویی در اســتقالل
حضــور داشــت امــا هیــچ کــس نیســت
کــه تنشهــای میــان او و ســرمربی
ســابق اســتقالل را از یــاد بــرده باشــد
و ندانــد کــه حتــی میــان او و ســرمربی
اســتقالل درگیــری فیزیکــی هــم رخ
داده اســت .مصطفی آجورلو اما بدون
توجــه بــه ایــن تاریخچــه درحالــی کــه
در ماههــای گذشــته نیــز بــا منیعــی در
ارتبــاط بــود ،ایــن شــخص را بهعنــوان
مشــاور ورزشــی خــود برگزیــد .انتخابــی
کــه بــرای اســتخوان خردکرد ههــای
باشــگاه اســتقالل ایــن ســؤال را بــه
وجــود مـیآورد کــه بواقــع شایســتهتر و
بــا تجربهتــر از منیعــی بــرای قبــول ایــن

پســت وجــود نداشــت؟!
شــاید از دیــدگاه آجورلــو داشــتن
عقبــه پاســی بــرای رســیدن بــه چنیــن
پســتهایی اولویــت باشــد امــا بــرای
کارشناســان حــوزه اســتقالل ایــن
موضــوع از کمتریــن اهمیتــی برخــوردار
اســت و بایــد افــرادی در ایــن پس ـتها
حاضــر شــوند کــه صالحیــت فنــی
الزم را داشــته و از دانــش کافــی نیــز
بهرهمنــد باشــند و بتواننــد از عهــده
مســئولیتهای محولــه بخوبــی برآیند.
بــه هرحــال حضــور منیعــی نشــان داد
کــه آقــای مدیرعامــل تــا چــه انــدازه بــه
عقبــه پاســی گزینــه مــورد نظــر خــود
توجــه دارد .آرش برهانــی ،خســرو

حیــدری و حــاال میثــم منیعــی همگــی
روزگاری در پــاس حضــور داشــتهاند
و بهعنــوان بازیکــن در ایــن باشــگاه
فعالیــت کرد هانــد.
البته برهانی و حیدری از جمله مردان
خوشــنام تاریــخ باشــگاه اســتقالل
محســوب میشــوند و تــار و پــود آنهــا بــا
باشــگاه اســتقالل تنیــده شــده اســت
امــا انتخــاب میثــم منیعــی بســیار
عجیــب بــود و الزم اســت مدیرعامــل
باشــگاه اســتقالل دربــاره اینکــه چــه
فاکتورهایی ســبب شــد این شــخص را
بهعنوان مشــاور ورزشــی خود برگزیند،
توضیحاتــی شــفاف بــه رســانهها اعــام
کنــد.

یکی از مربیان ایرانی که این روزها
در کادر فنـی اسـتقالل حضـور دارد
خسـرو حیـدری اسـت .ملیپـوش
اسبق آبیها که هنگام بازیگری به
افتخارات زیادی رسـید از قهرمانی
در لیـگ برتـر و رسـیدن بـه مرحلـه
نیمـه نهایـی لیـگ قهرمانـان آسـیا
گرفتـه تـا حضـور در جـام جهانـی
و جـام ملتهـا .حیـدری البتـه بـه
خوبـی میدانـد دنیـای بازیگـری بـا
جهـان مربیگری کاملا ًتفاوت دارد
و این روزها کنار ریکاردو قرار گرفته
تـا بـر میـزان تجربیاتـش بیفزایـد و
رفتـه رفتـه بـه یـک مربـی باتجربـه
بـدل شـود .البتـه خسـرو طـی دو
هفتـه گذشـته بـه شـدت مـورد
انتقـاد تعـدادی از اسـتقاللیها
قـرار گرفتـه اسـت و آنهـا مدعیانـد
سـمتی کـه احـراز کـرده ،بـه واسـطه
رابطـه خوبـی بـوده اسـت که از قبل
بـا مصطفـی آجورلـو و آرش برهانـی
دارد اما ملیپوش اسبق استقالل
ترجیـح میدهـد اصلا ً وارد ایـن
ماجراهای لفظی نشود و تا اینجای
کار همه حواسش را فقط معطوف
بـه یادگیـری خـودش و کمـک بـه
اسـتقالل کـرده اسـت.

ریکاردو با سه
جلسه تمرین نسخه
سپاهان را میپیچد

استقاللیها روز دوشنبه به احترام
عاشـورای حسـینی تعطیل هستند
و تمرینـات آنهـا از روز سهشـنبه
کامال ًبر مبنای پیروزی بر سـپاهان
اسـتوار میشـود .البتـه بـا توجـه
بـه اینکـه هفتـه اول لیـگ برتـر
اسـت و تیمهـا هیـچ شـناختی از
یکدیگر ندارند ،بازیکنان استقالل
تاکتیکهایـی را مـرور میکننـد
کـه کادرفنـی آنهـا بابـت اسـتحکام
خـط دفاعـی و افزایـش ضریـب
کارایـی مهاجمانشـان مدنظـر قـرار
دادهانـد .اسـتقالل تـا قبـل از بـازی
بـا سـپاهان سـه جلسـه تمریـن
تاکتیکی خواهد داشـت و ریکاردو
سـاپینتو از ایـن فرصـت بـرای بـه
دست آوردن اولین پیروزی رسمی
خـود نهایـت اسـتفاده را میکنـد تـا
فصـل جدیـد برایـش بـا یـک برتـری
ارزشـمند مقابـل تیمـی که خودش
داعیـه قهرمانـی در ایـن فصـل را
دارد و اتفاقا ًاز وجود یک سرمربی
پرتغالـی هـم بهرهمنـد اسـت ،آغـاز
شود .استقالل تهران جمعه هفته
آینـده در ورزشـگاه آزادی میزبـان
سـپاهان اصفهـان خواهـد بـود
تیمـی کـه ژوزه مورایـس دسـتیار
ژوزه مورینیو آن را هدایت میکند.

پاداش ۲۵میلیونی
برای استقاللیها؟

بازیکنان استقالل فصل قبل بابت
هـر پیـروزی در لیـگ برتـر چیـزی
حـدود  ۲۰میلیـون تومـان پـاداش
میگرفتنـد امـا ظاهـرا ً رقـم مذکـور
در لیـگ بیسـتودوم افزایـش پیدا
خواهـد کـرد .اخبـاری کـه جسـته
و گریختـه از اطـراف ایـن تیـم بـه
گـوش میرسـد حکایـت از آن دارد
کـه اسـتقاللیها بابـت هـر پیـروزی
در فصـل آتـی حداکثـر ۲۵میلیـون
تومـان پـاداش دریافـت خواهنـد
کـرد .البتـه حداکثـر پـاداش بـه
دیدارهایی تعلق میگیرد که خارج
از خانـه باشـد یـا اینکـه آبیپوشـان
بـه مصـاف رقبـای بزرگـی همچـون
پرسـپو لیس و سـا یر مد عیـا ن
قهرمانـی برونـد .خـوش حسـابی
اسـتقالل در فصـل گذشـته یکـی از
مسـائلی بـود کـه نقـش مؤثـری در
تمدیـد قـرارداد اغلـب مهرههـای
کلیـدی ایـن تیـم بـرای فصـل پیـش
رو ایفـا کـرد چـون جـدا از دریافـت
تقریبـا ًبـه موقـع مبالـغ ثبـت شـده
در قراردادهـا ،پـاداش پیروزیهـا
هـم بـه موقـع در حسـاب بازیکنـان
نشسـت و نشـان داد کـه شـرایط
مدیریتـی باشـگاه کاملا ًمتفـاوت با
گذشـته شـده اسـت.

