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استقالل  -صنعت نفت
با حضور پیرمرد آلمانی

بازگشت شفر سوژه
استقاللیها

با زگشــت و ینفــر د شــفر بــه
اســتقالل یکــی از ســوژههای داغ
اســتقاللیها در روزهــای اخیــر
اســت .اســتقاللیها بــه یــاد دارنــد
کــه در دوران مربیگــری ایــن آلمانی
بــه قهرمانــی جــام حذفــی رســیدند.
گرچــه اســتقالل در زمــان مربیگری
شــفر از رســیدن بــه جــام قهرمانــی
لیــگ بــاز مانــد امــا شــفر تنهــا مربــی
در طــول دوران لیــگ برتــر اســت
کــه توانســته بــا اســتقالل صاحــب
جــام شــود .حــاال بازگشــت او بــه
فوتبــال ایــران دوبــاره نــام پیرمــرد
آلمانــی را در میــان اســتقاللیها
ترنــد کــرده اســت و خیلیهــا را بــه
یاد آن روزی انداخته که به دســتور
امیرحســین فتحــی ،مدیرعامــل
ســابق اســتقالل مانــع حضــورش
در تمریــن شــدند .تصمیمــی کــه
بعدهــا باعــث طــرح یــک شــکایت
 600هــزار دالری از ســوی ســرمربی
آلمانی شــد و باشــگاه استقالل هم
راهــی جــز پرداخــت مطالبــات ایــن
مربــی نداشــت .بــدون شــک تقابــل
استقالل با صنعت نفت آبادان در
حضــور ایــن مربــی آلمانــی جــذاب
خواهــد شــد.

شفر به بازیکن جوان
اعتماد میکند؟

صادقی ،آقای گل
بازیهای تدارکاتی

در جریـان بـازی اسـتقالل مقابـل
تیـم گمنـا م سـا میت ا میرعلـی
صا د قـی د ر د قیقـه  3 5بـرا ی
ا سـتقال ل گل زد  .صا د قـی د ر
بازیهای تدارکاتی پیش فصل نیز
برای استقالل موفق به گلزنی شده
بـود و طبـق آمار آقـای گل بازیهای
تد ا ر کا تـی تیمـش محسـو ب
میشـود .صادقـی امـا بـا وجـود
بـه جـا گذاشـتن ایـن آمـار چنـدان
از سـوی سـاپینتو بـه کار گرفتـه
نمیشـود .ایـن تصمیـم در حالـی
نگاههـا را بـه سـمت و سـوی خـود
جلـب کـرده کـه دیگـر بازیکنـان نیز
در خـط حملـه اسـتقالل مهرههـای
آنچنـان درخشـانی نبودنـد و جـا
دارد کـه سـرمربی پرتغالـی آبیهـا
بـه ایـن بازیکـن اعتمـاد بیشـتری
کنـد تـا بـه سـرعت بـا بـازی در
ترکیـب ا سـتقال ل خـو بگیـرد .
یادمـان نمـیرود کـه امیرحسـین
حسـینزاده نیـز شـرایط صادقـی
را داشـت امـا بـا اسـتمرار حضـور در
ترکیب استقالل و اعتماد مجیدی
توانسـت جایگاهـش را در ترکیـب
اسـتقالل سـفت و محکـم کنـد.

فرزاد مجیدی غایب
کادر فنی مجیدی
در امارات

در حالـی کـه فرهـاد مجیـدی در
کادر فنـی خـود در تیـم االتحـاد
کلبـا از صالـح مصطفـوی ،گابریـل
پیـن و علـی ربانـی اسـتفاده کـرده
امـا اثـری از فـرزاد مجیـدی در میان
دسـتیارانش دیـده نمیشـود .ایـن
موضوع میتواند ناشـی از اختالف
فرهاد با برادرش باشد .البته فرزاد
مجیـدی ترجیـح میدهـد فعلا ً
دربـاره ایـن موضـوع حرفـی به زبان
نیـاورد و از مصاحبـه دربـاره اینکـه
چـرا فرهـاد مجیـدی او را بـا خـود بـه
امـارات نبـرد حرفـی به زبـان نیاورد.
البتـه فرهـاد هـم دربـاره اینکـه چـرا
فـرزاد را بـا خـود بـه کلبـا نبـرده،
حرفـی نـزده اسـت.

یروش بود
موسوی :جام جهانی هدیه بزرگ ایران به ک 

ساپینتوهیچشناختیازاستقاللنداشت
z

توگو
گف 

بازیکنان خط خورده
استقالل تجربه کافی
نداشتند و بازیکنی
مثل قایدی که فصل
قبل زیاد هم بازی
نکرد آمادگی الزم را
برای حضور در این
رقابتها نداشت.
باید تالش کنند که
بتوانند در رقابتها
و جام جهانی بعدی
خودشان را به تیم
ملی برسانند

ایمان گودرزی

خبرنگار

با تعطیلی لیگ پس از  6هفته این روزها
تمـام توجههـا بـه سـمت تیم ملی اسـت.
پیشکسـوت اسـتقالل عملکـرد سـاپینتو
را در ایـن  6هفتـه قابـل قبـول میدانـد و
معتقد اسـت که باید باز هم به سـرمربی
پرتغالی زمان داد .از طرف دیگر بازیکنان
جـوان خـط خـورده اسـتقالل نباید روحیه
خـود را ببازنـد و بایـد تمـام تالششـان را
بکننـد کـه در جـام جهانـی بعـدی حضـور
داشـته باشـند.
عملکـرد  6هفتـه ابتـدای فصـل اسـتقالل را
چطـور ارزیابـی میکنیـد؟

در ایـن  6هفتـه بـا توجـه بـه حضـور
سـرمربی که هیچ شـناختی از بازیکنان و

فوتبـال ایـران نداشـت نتایـج قابـل قبـول
بـوده اسـت .سـاپینتو بـه رئـال مادریـد
نیامده بود که تمام بازیکنان را بشناسـد
و بدانـد میخواهـد بـا چـه بازیکنـان و
سیسـتمی بـازی کنـد .او هیچ شـناختی از
اسـتقالل و شـرایط فوتبال ایران نداشـت
و بایـد مدتـی را بـرای آشـنایی با شـرایط به
زحمـت میافتـاد .بـه نظـر من باز هم باید
به او فرصت داد تا نقاط ضعف باقیمانده
را اصلاح کنـد و بـه شـناخت کافـی و
هماهنگی با شـرایط فوتبال ایران برسـد.
استقالل این فصل مدعی قهرمانی
است؟

بلـه قطعـا ً ،اسـتقالل هـر فصـل مدعـی
قهرمانـی اسـت .از شـروع فصـل هـم
دیدیـم کـه هفتـه بـه هفتـه شـرایط و
عملکـرد تیـم بهتـر شـد.
باالخره بعد از کش و قوسهای
فراوان سرمربی تیم ملی عوض شد
و کیروش جایگزین اسکوچیچ شد،

نظر شما در مورد این تغییر و تحول
چیست؟ آیا کیروش میتواند در
دو ماه باقیمانده تیم را آماده حضور
پر قدرت در جام جهانی کند؟

راسـتش را بخواهیـد مـن از ابتـدا موافـق
ایـن تغییـر و تحـول در تیـم ملـی نبـودم.
رفتـن بـه جـام جهانـی هدیـه بزرگـی بـود
کـه ایـران بـه کارلـوس کـیروش داد.
از لحـاظ فنـی هیـچ نقـدی بـه عملکـرد
کـیروش وارد نیسـت و شـکی در دانـش
باالی این سرمربی وجود ندارد و کارنامه
او گـواه ایـن ماجراسـت .امـا مـن فقـط
بـا نحـوه آمـدن کـیروش مشـکل دارم،
ایـن مـدل آمـدن درسـت نبـود .شـاید
در دنیـای حرفـهای هیـچ نقـدی بـه ایـن
جابهجایـی وارد نباشـد امـا بایـد اجـازه
میدادیـم کـه ایـران بـا اسـکوچیچ به جام
جهانـی میرفـت ،چـون قطعـا ًهیـچ فرقـی
در نتیجـه مـا در جـام جهانـی نمیکرد .هر
کـس سـرمربی تیـم ملـی باشـد نتیجـه مـا

یکسـان خواهد بود .در جام جهانی همه
چیـز و نتیجـه گرفتـن تیـم فقـط و فقـط
بـه بازیکنـان و عملکـرد و خالقیتهـای
فـردی آنهـا بسـتگی دارد .تیمـی که بتواند
مقابـل تیمهـای بزرگی مثل انگلیس ،ولز
و امریکا بیشترین دوندگی و جنگندگی را
داشـته باشـد موفق خواهد بود .مطمئن
باشـید اگـر بـه جـای قـرارداد بسـتن بـا
کـیروش بـه او میگفتنـد پـول هـم بدهـد
و در جـام جهانـی روی نیمکـت ایـران
بنشـیند ،قبـول میکـرد .نه تنهـا کیروش
بلکـه هـر سـرمربی بـزرگ دیگـری هـم
یکـرد ،کـدام
بـود ایـن پیشـنهاد را قبـول م 
سـرمربی دلـش نمیخواهـد در جـام
جهانـی روی نیمکـت تیمـی باشـد؟
پس در این دو ماه هیچ تغییر خاصی
در تیم ملی به وجود نخواهد آمد؟

نـه هیـچ فرقـی نخواهـد کـرد ،هـر مربـی
سـر این تیم باشـد نتیجه یکسـان اسـت.
ترکیـب تیـم کامال ًمشـخص اسـت .ایران

چنـد بازیکـن آمـاده دارد کـه هـر سـرمربی
بـه ایـن تیـم بیایـد از آنهـا اسـتفاده خواهـد
کـرد .مـا اشـک اسـکوچیچ را در ایـن تغییر
درآوردیم ،بعید نیست چوبش را بخوریم.
محبی ،قایدی و مهدویپور سه
بازیکن خط خورده استقالل از تیم
ملی بودند ،به نظر شما جایی برای
این سه بازیکن در تیم ملی نبود؟

 11بازیکـن کـیروش از همیـن حـاال
مشـخص اسـت .لژیونرهـای ایـران کـه
از آمادگـی خوبـی برخوردارنـد در ترکیـب
اصلـی هسـتند و بقیـه بازیکنـان بـرای
نیمکـت و جاهـای خالـی تلاش میکنند.
بازیکنـان خـط خـورده اسـتقالل تجربـه
کافی نداشـتند و بازیکنی مثل قایدی که
فصـل قبـل زیـاد هـم بـازی نکـرد آمادگـی
الزم را بـرای حضـور در ایـن رقابتهـا
نداشـت .بایـد تلاش کننـد کـه بتوانند در
رقابتهـا و جـام جهانـی بعـدی خودشـان
را بـه تیـم ملـی برسـانند.

سید حسین حسینی

سیاوش یزدانی

روزبه چشمی

گلراستقالل جهانی میشود

در آمادگی

همچنان در خط میانی

سیدحســین حســینی یکــی از آمادهتریــن بازیکنــان حــال حاضــر در اردوی
تی ــم مل ــی اس ــت و ش ــرایط بس ــیار خوب ــی را س ــپری میکن ــد .طب ــق آخری ــن
اخب ــاری ک ــه از اردوی تی ــم مل ــی مخاب ــره ش ــده ،حض ــور حس ــینی در ج ــام
جهان ــی فوتب ــال قطع ــی ش ــده و او درکن ــار بیرانون ــد یک ــی از م ــردان اعزام ــی
ب ــه ج ــام جهان ــی خواه ــد ب ــود .گفت ــه میش ــود از بی ــن عاب ــدزاده و نیازمن ــد
یک ــی ح ــذف میش ــود.

ســیاوش یزدانــی بــرای بازگشــت بــه ترکیــب اســتقالل انگیــزه بســیاری
دارد و تــاش میکنــد بــا افزایــش آمادگــی بعــد از تعطیــات بــه ترکیــب
اس ــتقالل برس ــد.
گفتــه شــده ایــن بازیکــن بــه دلیــل ناآمادگــی در ترکیــب اســتقالل قــرار
نگرفتــه امــا ایــن موضــوع صحــت نــدارد و یزدانــی در اوج آمادگــی اســت
و هــر گاه ســاپینتو بخواهــد در ترکیــب قــرار میگیــرد.

ری ــکاردو س ــاپینتو قص ــد ن ــدارد روزب ــه چش ــمی را در پس ــت دف ــاع میان ــی
ب ــه کار بگی ــرد .حض ــور ای ــن بازیک ــن در خ ــط میان ــی اس ــتقالل همچن ــان
اولوی ــت س ــرمربی آبیه ــا اس ــت و ای ــن ط ــور ک ــه از تمرین ــات اس ــتقالل
میشـــنویم آقـــای ســـرمربی قصـــد دارد در بـــازی بـــا گلگهـــر نیـــز ایـــن
بازیکـــن را در خـــط میانـــی بـــه کار بگیـــرد .بـــه احتمـــال زیـــاد نیکنفـــس
نیمکت نشین میماند.
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سوژه

جریانسازیها علیه بازیکن ازبک

با وجود ترافیک بازیکن در دفاع چپ

مشکل آمانوف زبان نیست

ماجرای بازگشت نادری چیست؟

اخیرا ًجریانی مدعی شده که دلیل نیمکتنشینی بازیکن ازبک استقالل ندانستن
زبان انگلیسی است! این ادعا در حالی مطرح شده که آمانوف فصل پیش یکی از
ارکان اصلـی اسـتقالل بـود و در دوران مربیگـری مجیـدی بازیهـای متعـددی انجـام
داد .بـدون شـک اگـر آمانـوف در برقـراری ارتبـاط بـا بازیکنـان بـا مشـکل مواجـه بـود،
فصـل پیـش نمیتوانسـت در ترکیـب آبیهـا بـه مهـرهای درخشـان تبدیـل شـود و در
ردیف تأثیرگذارترین بازیکنان قرار بگیرد .گرچه سرمربی استقالل این روزها کمتر از
آمانوف استفاده میکند و به نظر میرسد این بازیکن تا حدی افت کرده اما مسأله
نیمکتنشـینی او را هرگز نباید به این مسـائل گره زد و افرادی که چنین ادعاهایی
را مطرح میکنند سـوابق روشـن این بازیکن در فصل منتهی به قهرمانی اسـتقالل
را از یاد بردهاند .بدون شـک اگر مسـأله دانسـتن زبان انگلیسـی در آینده بازیکنان
اثـرات مخربـی میگذاشـت بسـیاری از لژیونرهـای فوتبـال ایـران نیـز نمیتوانسـتند
در تیمهای خارجی به فعالیت ادامه دهند در حالی که میبینیم فوتبالیسـتهای
زیـادی بـا حداقـل دانسـتن زبـان انگلیسـی از ایـران بـه لیگهـای خارجـی رفتنـد و
سـالهای سـال نیـز بـه فعالیـت پرداختهانـد .مسـلما ًآنچـه موجب شـده آمانوف هم
از ترکیب استقالل دور بماند و هم از تیم ملی ازبکستان کنار گذاشته شود ،دوری
از آمادگی فنی اسـت و دلیل دیگری پشـت این ماجرا نیسـت.

از روزی که محمد نادری از استقالل جدا شده و به تیم آلتای اسپور ترکیه پیوسته
خبرهای متعددی درباره بازگشت او به استقالل منتشر میشود .اوج این اخبار به
پیش فصل لیگ بیست و دوم مربوط میشد که خبرهای بسیاری درباره بازگشت
نادری داده میشـد .اما در نهایت باشـگاه اسـتقالل مذاکرات جدی با این بازیکن
نداشـت و جـذب ایـن بازیکـن منتفـی شـد .تـداوم حضـور ابوالفضـل جاللی و جعفر
سـلمانی در اسـتقالل نیز از همان ابتدای فصل نشـان داد دسـت سـاپینتو در این
پسـت بـاز اسـت و نیـازی بـه جـذب بازیکـن جدیـد در ایـن جنـاح ندارد .بـا وجود این
امـا چنـد روزی اسـت دوبـاره خبرهایـی دربـاره بازگشـت محمـد نـادری بـه اسـتقالل
شـنیده میشـود کـه جـای تعجـب و شـگفتی دارد چـون باشـگاه هیـچ مذاکـرهای بـا
ایـن بازیکـن نداشـته و قصـد نـدارد در ایـن پسـت کـه دو مدعـی سرشـناس دارد،
نـادری را هـم بـه خدمـت بگیـرد .بـا توجـه بـه اینکـه پسـت تخصصـی نـادری دفـاع
چـپ اسـت و هـر دو چـپ پـای اسـتقالل نیـز دراین منطقه بـازی میکنند قطعا ًباید
یکی از میان جاللی یا سـلمانی از اسـتقالل جدا شـود تا برای جذب بازیکن جدید
در ایـن پسـت اقـدام شـود کـه بعیـد اسـت باشـگاه اسـتقالل چنیـن اقدامـی انجـام
داده و جاللـی را کـه تـازه ملیپـوش شـده و سـلمانی هـم کـه از مدعیـان پوشـیدن
پیراهـن تیـم ملـی اسـت ،کنـار بگـذارد و دوباره سـراغ نـادری برود.

