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از کمپ آبی
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خبر

فصل سرما نزدیک است

استقالل چند زمین
تمرین میخواهد

بهتاش فریبا :حریف اصلی ما در جام جهانی امریکا است

احتمال صعود تیم ملی زیاد است
اســـت کـــه تیـــم ملـــی بـــا کـــیروش
میتوانـــد از مرحلـــه مقدماتـــی جـــام
جهانـــی صعـــود کنـــد.
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توگو
گف 

مهدیه دریابیگی
روزنامه نگار

طرفـــداران حریـــف (پرسپولیســـیها)
س ــعی میکنن ــد اینط ــور وانم ــود کنن ــد
کــه کـیروش ارتبــاط خیلــی نزدیکــی بــا
س ــرمربی اس ــتقالل دارد و حرفه ــای
س ــاپینتو را گ ــوش میکن ــد .ب ــه نوع ــی
ب ــا چنی ــن تفک ــری میخواهن ــد عن ــوان
کنن ــد ک ــه اس ــتقاللیها تأثی ــر زی ــادی
روی تصمیم ــات گرفت ــه ش ــده در تی ــم
ملـــی دارنـــد .در خصـــوص مســـائل
ایـــن چنـــد وقـــت اخیـــر بـــا بهتـــاش
فریبـــا همصحبـــت شـــدیم و ایـــن
پیشکســـوت اســـتقالل از آن دســـته
کارشناســانی بــود کــه هــم کار ســاپینتو
را قبـــول دارد و هـــم اینکـــه معتقـــد

شش هفته از لیگ برتر گذشت
و استقالل توانست تاکنون
سوم جدول باشد و در این مدت
نقدهای زیادی به کار ساپینتو
شد ،نظر شما در خصوص
عملکرد استقالل در این چند
هفته اخیر چیست؟

بــا توجــه بــه اینکــه اســتقالل کارش را با
ســاپینتو دیــر آغــاز کــرد ،بدنســازی ایــن
تی ــم ه ــم دی ــر ش ــروع ش ــد ،س ــاپینتو
دیرتـــر توانســـت شـــناخت از فوتبـــال
ما و همچنین بازیکنان اســتقالل پیدا
کن ــد ام ــا نح ــوه ب ــازی ک ــردن اس ــتقالل
در هفتههـــای اخیـــر نشـــان داده کـــه
پیشـــرفت خوبـــی داشـــته اســـت.
اســتقالل در بــازی بــا پیــکان و نســاجی
خ ــوب ب ــازی ک ــرد ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه

در ب ــازی ب ــا پی ــکان توپه ــا گل نش ــد
و ام ــا در ب ــازی ب ــا نس ــاجی توانس ــتیم
س ــه گل بزنی ــم و البت ــه ش ــش گل ه ــم
نزدی ــم .اس ــتقالل در چن ــد س ــال اخی ــر
خصوصــا ًدر زمــان اســترا لیــگ را خــوب
ش ــروع نک ــرد و بع ــد خ ــوب ش ــد و ب ــه
نظ ــرم ب ــا تم ــام ای ــن اوص ــاف اس ــتقالل
در ش ــش هفت ــه ابتدای ــی فص ــل اص ــا ً
ب ــد کار نک ــرده اس ــت.
خیلیها اعتقاد دارند که ساپینتو
از بعضی بازیکنان خصوصا ًیامگا
نتوانسته خوب استفاده کند و با
توجه به اینکه از یامگا در پست
دفاع استفاده میکند این بازیکن
را حبس کرده و اجازه فعالیت به
او نمیدهد!

ام ــا م ــن چنی ــن نظ ــری ن ــدارم و یام ــگا
حبـــس نشـــده اســـت و بـــه خوبـــی در
زمی ــن حرک ــت میکن ــد .وقت ــی مرب ــی
دو تـــا وینگـــر مثـــل قایـــدی و محبـــی

دارد چـــکار بایـــد انجـــام دهـــد .بایـــد
از ایـــن بازیکنـــان اســـتفاده کـــرده و
یام ــگا ی ــک کم ــی عقبت ــر ب ــازی کن ــد.
مهمتریـــن فاکتـــور دو بـــازی اخیـــر
اســتقالل ایــن اســت کــه ایــن تیــم از هر
طــرف زمیــن بــه ســمت دروازه حریــف
حمل ــه میک ــرد و ای ــن موض ــوع خیل ــی
خـــوب اســـت.
اما محبی و قایدی که شما از آنها
تعریف کردید از لیست تیم ملی
خط خوردند .فکر میکنید این
خط خوردن عادالنه بود؟

مـــن فکـــر میکنـــم بـــا سیســـتمی
کـــه کـــیروش تیمـــش را بـــه زمیـــن
میفر ســـتد ا یـــن د و با ز یکـــن
میتوانســـتند کمـــک زیـــادی کننـــد
امــا شــاید بعــد از اردوی تیــم ملــی ایــن
دو بازیکـــن هـــم اگـــر بهتـــر کار کننـــد
دعـــوت شـــوند.
این روزها جو بدی علیه ساپینتو

راه افتاده و گفته میشود که
کیروش به حرف این مربی خیلی
گوش میکند ،نظر شما در این
باره چیست؟

تــا آنجایــی کــه مــن میدانــم ک ـیروش
ب ــه ح ــرف هیچک ــس گ ــوش نمیکن ــد
و اصـــا ً از کســـی تأثیـــر نمیپذیـــرد.
کـ ـیروش بس ــیار س ــختگیر ،باتجرب ــه
و مســـتقل اســـت .مـــا هـــم بایـــد بـــه
تی ــم مل ــی کم ــک کنی ــم و از ای ــن نکت ــه
غافـــل نباشـــیم کـــه شـــاید تیـــم ملـــی
صع ــود کن ــد.
یعنی شما احتمال صعود تیم
ملی را میدهید؟

مگـــر کســـی فکـــرش را میکـــرد کـــه
ایتالی ــا ح ــذف ش ــود و در ج ــام جهان ــی
نباشــد .فوتبال ورزش لحظهها است.
بــه نظــر مــن مهمتریــن حریفمــان در
جـــام جهانـــی امریـــکا اســـت و مـــن
امیـــدوارم بتوانیـــم صعـــود کنیـــم.

یامگا حبس نشده
است و به خوبی در
زمین حرکت میکند.
وقتی مربی دو تا
وینگر مثل قایدی
و محبی دارد چکار
باید انجام دهد.
باید از این بازیکنان
استفاده کرده
و یامگا یک کمی
عقبتر بازی کند.
مهمترین فاکتور دو
بازی اخیر استقالل
این است که این تیم
از هر طرف زمین به
سمت دروازه حریف
حمله میکرد و این
موضوع خیلی خوب
است

کوین یامگا

ریکاردو ساپینتو

مصطفی آجورلو

تثبیت در دفاع راست

گل گهر زیر ذرهبین

گذشت یک سال از مدیریت

کویــن یامــگا کــه در دو بــازی آخر اســتقالل در لیــگ جایگاه صالــح حردانی را به
دســت آورد و ملیپوش اســتقالل را نیمکتنشــین کرده بود در بازی تدارکاتی
اســتقالل مقابــل ســامیت نیــز در ایــن پســت بــازی کــرد و احتمــال مــیرود بــا
هماهنگ شــدنش در این پســت و همچنین خســتگی صالح حردانی به خاطر
بازگشــت از اردوی تیــم ملــی مقابــل گل گهــر نیــز در پســت دفاع راســت ایفای
نقــش کند.

اســتقاللیها در تعطیــات فیفــا دی بــه تمرینــات اختصاصــی خــود ادامــه
میدهن ــد .ری ــکاردو س ــاپینتو در نظ ــر دارد ک ــه تی ــم را ب ــه بهتری ــن ش ــکل
ممک ــن بع ــد از تعطی ــات راه ــی بازیه ــای لی ــگ کن ــد و ب ــرای ای ــن کار ب ــا
ه هفت ــم یعن ــی گل گه ــر را زی ــر نظ ــر گرفت ــه
دق ــت بازیه ــای رقی ــب هفتــ 
اســـت .شـــاگردان ســـاپینتو بعـــد از فیفـــادی دو بـــازی بســـیار ســـخت و
حس ــاس مقاب ــل گل گه ــر و ف ــوالد خوزس ــتان در پی ــش خواهن ــد داش ــت.

امـروز سـالگرد مدیریـت سـردار آجورلـو در باشـگاه اسـتقالل اسـت .یکـی از
عوامـل قهرمانـی اسـتقالل در فصـل گذشـته ثبـات و مدیریـت خـوب سـران
باشـگاه اسـتقالل بـود و کادر فنـی و مدیریـت بـا تعامـل بسـیار خوبـی کـه
داشتند موفق شدند یکی از به یاد ماندنیترین قهرمانیهای استقالل را در
تاریخ ثبت کنند .هواداران استقالل از عملکرد آجورلو بسیار راضی هستند
و امیدوارنـد بتواننـد بـا مدیریـت سـردار بـه موفقیتهای خـود ادامه دهند.
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گزارش

از منصوریان و پاشازاده تا عنایتی و اکبرپور

بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرما
بیـــم آن مـــیرود کـــه برگـــزاری
تمرینـــات اســـتقالل در زمیـــن
چمـــن مختـــل شـــود.
مس ــئوالن باش ــگاه اس ــتقالل در
تالشـــند ایـــن ماجـــرا لطمـــهای
بـــه آمادگـــی تیـــم نزنـــد امـــا بـــه
تازگ ــی زمی ــن ش ــهید دس ــتگردی
کـــه یکـــی از زمینهـــای تمرینـــی
اســتقالل بــود ،از فهرســت خــارج
شـــده آن هـــم بـــه ایـــن دلیـــل
ک ــه مس ــئوالن ای ــن مجموع ــه ب ــا
اجـــاره آن بـــه باشـــگاه اســـتقالل
مخالفـــت کرد هانـــد.
بــه ایــن ترتیــب مصطفــی آجورلــو
باید در راســتای رزرو و جایگزینی
ی ــک زمی ــن تمری ــن دیگ ــر اق ــدام
کنـــد تـــا در روزهـــای بارندگـــی
ســـاپینتو و بازیکنـــان ناچـــار بـــه
تمری ــن در س ــالن نش ــوند .یک ــی
از عوامـــل موفقیـــت ،داشـــتن
زمی ــن تمری ــن در تم ــام روزه ــای
فصـــل اســـت.

گفتوگوی جالب
ساپینتو با سجاد

س ــاپینتو ب ــر حف ــظ روحی ــه هم ــه
بازیکن ــان اس ــتقالل تأکی ــد دارد
و تـــا ش میکنـــد د ر حیـــن
تمرینـــات مســـاوات رفتـــاری را
میـــان بازیکنـــان رعایـــت کنـــد.
ن ط ــور نیس ــت ک ــه س ــرمربی
ایــ 
اســـتقالل بـــا بازیکنـــان اصلـــی و
تأثیرگـــذار تیمـــش صمیمیتـــر
از نیمکتنشـــینها برخـــورد
کنــد .ســاپینتو حتــی بــا بازیکنــان
جـــوان هـــم رفتـــار محترمانـــهای
دارد و میدانـــد ممکـــن اســـت
روزی بــه آنهــا نیــاز پیــدا کنــد .مــرد
پرتغالـــی اخیـــرا ً صحبتهایـــی
بـــا ســـجاد شـــهباززاده داشـــته و
نکاتـــی را دربـــاره زدن ضربـــات
آخـــر بـــه ایـــن بازیکـــن گوشـــزد
کـــرده اســـت.
ســاپینتو بــه شــهباززاده گفتــه در
جری ــان بازیه ــای لی ــگ دوب ــاره
فرصـــت بـــه تـــو خواهـــد رســـید
ام ــا بای ــد س ــعی کن ــی ب ــا آرام ــش
و دقــت کافــی ضربــات آخــر را بــه
ســـمت دروازه حریـــف شـــلیک
کنـــی.
ســـرمربی اســـتقالل تمریناتـــی
را هـــم بـــرای مهاجـــم تیمـــش
در نظـــر گرفتـــه تـــا دقـــت او را
بـــاال ببـــرد.

بدون استراحت
پیش میروند

بدهی یک میلیون و  400هزار دالری به استراماچونی

استقاللیها در انتظار تیم

چالش بزرگ ،نگرانی بزرگ

در سـالهای اخیر مربیان متعددی از باشـگاه اسـتقالل به فوتبال ایران معرفی شـدهاند
کـه فعالیـت قابـل توجهـی در فوتبـال ایـران داشـتهاند .همیـن حـاال مربیگـری تیـم هـوادار
را رحمتـی بـه عهـده دارد کـه یـک اسـتقاللی اسـت .جـواد نکونـام نیـز بـا سـابقه بـازی در
اسـتقالل مربیگـری فـوالد را بـه عهـده دارد .سـاکت الهامـی را هـم خیلیها یک اسـتقاللی
میداننـد چـون سـالها در ایـن باشـگاه فعالیـت کـرده اسـت.
عالوه بر آن در لیگ یک نیز مربیانی همچون محمود فکری مشغول به فعالیت هستند
کـه ایـن یـک ویژگـی بـرای باشـگاه اسـتقالل بـه حسـاب میآیـد .بـا این حال برخـی چهرهها
کـه میتواننـد همچنـان در فوتبـال ایـران بـه مربیگـری ادامـه دهنـد اکنـون بیـرون گـود
نشسـتهاند و منتظر پیشـنهادهای جدید هسـتند .علیرضا منصوریان ،مهدی پاشـازاده،
رضـا عنایتـی و علیرضـا اکبرپـور در ایـن دسـته مربیـان گنجانـده میشـوند .البتـه خیلـی
از نامهـای اسـتقاللی هـم هسـتند کـه بـه عنـوان دسـتیار کار میکننـد امـا ایـن افـراد کـه
نامشـان را بردیـم بیشـتر عالقهمنـد بـه سـرمربیگری هسـتند کـه هنـوز فرصـت بازگشـت
بـرای آنهـا فراهـم نشـده اسـت.
اخیـرا ًگفتـه شـد کـه منصوریـان مـورد توجـه صنعـت نفـت آبـادان اسـت .رضـا عنایتـی هم
جـزو گزینههـا بـود امـا در نهایـت ایـن باشـگاه بـا شـفر قـرارداد منعقد کرد تا تعـداد مربیان
اسـتقاللی لیـگ برتـر افزایـش نیابد.

بـــر اســـاس رأیـــی کـــه فیفـــا صـــادر کـــرده باشـــگاه اســـتقالل ملـــزم بـــه پرداخـــت یـــک
میلیــون و  400هــزار دالر غرامــت بــه اســتراماچونی اســت .ایــن همــان مبلغــی اســت کــه
اســتراماچونی بــرای فصــل دوم همــکاری خــود بــا باشــگاه اســتقالل توافــق کــرده بــود کــه
اگ ــر در زم ــان مق ــرر پرداخ ــت نش ــود ،ه ــر م ــاه روی آن س ــودی خواه ــد آم ــد و ای ــن بده ــی
س ــنگینترخواهد ش ــد .ب ــه تازگ ــی ک ــه پنج ــره نق ــل و انتق ــاالت باش ــگاه اس ــتقالل بس ــته
شــده ،خیلیهــا تصــور کردنــد رأی اســتراماچونی ســبب مســدودی پنجــره نقــل وانتقاالتــی
ش ــده ام ــا موض ــوع اخی ــر ربط ــی ب ــه اس ــتراماچونی ن ــدارد و ش ــکایت میلی ــچ موج ــب ای ــن
وضعیــت شــده اســت .امــا اگــر باشــگاه اســتقالل در پرداخــت بدهــی اســتراماچونی نیــز
تأخیــر کنــد یــک پرونــده دیگــر بــه دیــون باشــگاه اســتقالل اضافــه خواهــد شــد و درنتیجــه
ب ــاز ک ــردن پنج ــره نق ــل وانتقاالت ــی دش ــوارتر خواه ــد ش ــد .بنابرای ــن مدیرعام ــل باش ــگاه
اســتقالل بایــد فیالفــوردر ایــن راســتا اقــدام کــرده تــا در آینــده باشــگاه اســتقالل بتوانــد
در نق ــل وانتق ــاالت فعالی ــت کن ــد .مدی ــران باش ــگاه اس ــتقالل روز گذش ــته در گف ــت و
گوی ــی ک ــه ب ــا ایرانورزش ــی داش ــتند ،تأکی ــد کردن ــد ک ــه بده ــی پرداخ ــت خواه ــد ش ــد ام ــا
مشــخص نشــده ایــن مبلــغ بــزرگ از چــه منبعــی تامیــن خوأهــد شــد و مدیــران اســتقالل
قص ــد دارن ــد ب ــا کم ــک چ ــه اب ــزاری از س ــد ای ــن ماج ــرا بگذرن ــد .آی ــا آجورل ــو منب ــع مال ــی
ت ــازهای ب ــه دس ــت آورده اس ــت؟!

تمرینـــات اســـتقالل بـــا فشـــار
نســبی در حــال پیگیــری اســت و
ســرمربی اســتقالل قصــد دارد تــا
میانههــای هفتــه آینــده کمــی بــر
ش ــدت تمرین ــات بیفزای ــد .طب ــق
اســـتعالمی کـــه از برنامههـــای
ســـرمربی آبیهـــا گرفتـــه شـــده،
او قص ــد ن ــدارد فع ــا ًاس ــتراحتی
ب ــرای بازیکن ــان در نظ ــر بگی ــرد.
البتــه ممکــن اســت یــک جلســه
از تمرین ــات در میانهه ــای هفت ــه
آینــده تعطیــل شــود تــا بازیکنــان
خس ــتگی را از ت ــن خ ــارج کنن ــد و
دوب ــاره ب ــه تمرین ــات بازگردن ــد.
گفتـــه میشـــو د ســـا پینتو ا ز
مدی ــران اس ــتقالل خواس ــته بع ــد
از ب ــازی ب ــا تی ــم دانش ــجویان نی ــز
ی ــک ب ــازی تدارکات ــی دیگ ــر را در
نظ ــر بگیرن ــد ک ــه بای ــد دی ــد ای ــن
مأموری ــت ب ــه س ــرانجام خواه ــد
رســـید یـــا خیـــر؟!

