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ساپینتو تا امروز هواداران استقالل 
را غافلگیر نکرده است. او همان مردی 
است که در نگاه اول به نظر می رسید. 
کسی که در جریان بازی جنب و جوش 
زیادی دارد، مدام اعتراض می کند و 
در کنفرانس هــا جنجال می آفریند. 
جنجال تــازه او، زیر ســوال بردن 
عملکرد تیم فرهاد در فصل گذشته 
است. مربی پرتغالی مدعی شده که 
تیمش برخالف فصل گذشته فوتبال 
بازی می کند و تنها به فکر دفاع کردن 
نیست. در تیم این مربی اما همچنان 
نظم تاکتیکی و انســجام فنی کافی 

دیده نمی شود.
فصل جدید لیگ برتر تازه شــروع شده 
و ســاپینتو نیز اولین تجربه حضورش در 
فوتبال ایران را سپری می کند. طبیعتا در 
چنین شرایطی، قرار نیست او به سرعت به 
فضای این فوتبال خــو بگیرد و رقبا را یکی 
پس از دیگری شکســت بدهد. با دو برد و 
یک تســاوی در چهار مســابقه، استقالل 
اصال فصل را بد شــروع نکــرده و هنوز در 
بین تیم های باالنشــین دیده می شود اما 
فرم این تیم و روند بازی اش، فعال شباهتی 
به تیم های مدعی ندارد. اســتقالل به تیم 

کندی تبدیل شــده که ســخت موقعیت 
می سازد و سخت تر گل می زند. اگر مسابقه 
با ملوان را کنار بگذاریم، آنها در 270 دقیقه 
دیگرشان در لیگ برتر فقط یک گل زده اند. 
این تیــم در تنها جدال دشــوار این فصل 
بازنده بــوده و بردهایش را نیــز روبه روی 
دو تیم تــازه وارد و کم تجربه ملوان و مس 
به دســت آورده اســت. در کنار همه این 
مسائل، واکنش ساپینتو به توقف در زمین 
نفت به اندازه کافی نگران کننده است. او به 
جای تهییج تیمش برای بهتر بازی کردن، 
نمایش های فصل گذشــته استقالل را زیر 
ســوال برده و تیم فرهاد را یک تیم کامال 
تدافعی توصیف کرده اســت. توصیفی که 
اصال نســبتی با واقعیت ها در مورد آن تیم 

ندارد.
مقایسه این استقالل و تیم فصل گذشته، 
اصال منصفانه به نظر نمی رســد. فرهاد در 
لیگ بیست ویکم در حالی آبی ها را قهرمان 
کرد که آنها یکی از کم مهره ترین تیم های 
همه این سال ها را در اختیار داشتند. تیمی 
که برای بعضی از پست ها فقط یک بازیکن 
داشت و در بســیاری از نقاط زمین، ناچار 
بود به اســتعدادهای جوانــش تکیه  کند. 
امیرحســین حســین زاده در اولین فصل 
ملحق شدن به استقالل، در بیشتر بازی ها 
به صورت ثابت برای این تیم به میدان رفت 

و با همــان تجربه کم، با 
اعتماد سرمربی اش آنقدر 

درخشــید که به سرعت 
لژیونر شد. حاال اما شرایط 
فرق کرده و استقالل فقط 

هشت مهره باتجربه در 
خط حملــه دارد. با 

نفراتی که آبی ها 
در ایــن فصل 
جذب کرده اند، 

انتظار می رود آنها 
هر هفته گل های زیادی 
بزنند اما اســتقالل در 
نیمــی از دیدارهــای 
ایــن فصــل در گل زنی 
موفق نبــوده و فقط در 
یک مسابقه بیشتر از یک 
گل به ثمر رسانده است. 
اصال چطــور می توان 
تیمی که همه داشته 
 هــای هجومی اش 
ژســتد، مطهــری و 
حســین زاده بودند 
را با تیمی مقایســه 
کرد که شهباززاده، 
بابایــی، قایــدی، 
محبی، مطهری و... 

را در اختیار دارد؟ ساپینتو باید بپذیرد 
که یــک تیم کهکشــانی را تحویل 
گرفته و طبیعی است که انتظارها 
از او و تیمش باال باشــد. اگر واقعا 
کیفیت این روزهای استقالل، این 
مربی را راضی می کند، باید 
نگران آینده این تیم باشیم. 
اگر او واقعا با خلق همین 
موقعیت هــای نصفه و 
نیمه احساس رضایت 
می کنــد، باید 
نگران ســطح 
سلیقه او در این 
تیم شــویم. این 
اصال شــبیه آن تیمی نیست 
کــه هوادارهــا می خواهند. 
این اصال شبیه آن استقالل 
دقیق و منظم فصل گذشته 

نیست.
انتقاد از آن چه فصل گذشــته 
برای اســتقالل رقم خورده، هیچ 
چیز به ســاپینتو اضافــه نخواهد 
کرد. بــدون شــک اگر او یــک تیم 
شکست خورده و ناکام را تحویل گرفته 
بود، حاال این حرف ها خریدار داشتند 
اما ساپینتو سرمربی تیم قهرمان فصل 
گذشته لیگ برتر شــده است. تیمی که 
برای اولین بار در همــه دوره های لیگ 
برتر، از شــروع تا پایان فصل حتی یک 
بار هم به عنوان بازنده از زمین مســابقه 
خارج نشــد. اگــر آن تیم فوتبــال بازی 
نمی کرد و تیم ســاپینتو این فصل فوتبال 
بازی می کند، هوادارها ترجیح می دهند 

مثل گذشــته فوتبال بازی نکنند اما برنده 
باشند!  ســرمربی پرتغالی استقالل، فشار 
مقایسه ها را خیلی زود روی دوش خودش 
احساس کرده و ظاهرا حاال از اولین فرصت 
برای زیر ســوال بردن پروژه قبلی باشگاه 
استفاده کرده است. با این حال آن چه او در 
نقد مجیدی و تیمش مطرح کرده، پشتوانه 
منطقــی چندانی نــدارد و شــاید نتیجه 
عصبانیت بعد از یــک نمایش ضعیف بوده 
است. تیم فرهاد فصل گذشته درخشان بود 
و همه طرفداران باشــگاه را غرق در شادی 
کرد. او به نزدیک یک دهه انتظار هواداران 

استقالل برای قهرمانی لیگ پایان داد. 
هیچکــس نمی گوید کــه آن تیم هیچ 
نقصی نداشــت. هیچکس هم انتظار ندارد 
که تیم ساپینتو از همین شروع راه یک تیم 
فوق العاده باشد. با این وجود اصرار ساپینتو 
به برتر بودن تیمش نســبت به تیم فصل 
گذشــته، تا امروز در زمین مســابقه دیده 
نشده اســت. این تفاوتی اســت که ظاهرا 
فقط به چشم این مربی آمده و دیگران هیچ 

خبری از آن ندارند! 

در نقد ادعای ساپینتو علیه فرهاد 

این »فوتبال« است؟
ناموفق در ارتقای رنکینگ

تیــم ملــی والیبــال بانــوان ایــران در جام 
کنفدراسیون آســیا به رده هفتم رســید. این در 
حالی است که شاگردان الســاندرا کمپدلی قبل 
از این میدان در بازی های همبستگی کشورهای 
اســالمی روی ســکوی دوم قرار گرفتند. هرچند 
آنها با توجه به مصدومانی که داشــتند با ترکیب 
کامل به جام کنفدراســیون نرفتند و شــاید اگر 
کمپدلی دست بازتری در انتخاب بازیکن داشت، 
در مقابل حریفان قدرتمند و صاحب نام آســیایی 
نتیجه بهتری رقم می خورد. هرچند، هدف اصلی 
از حضور در این جام محک تیم و آماده سازی برای 
مســابقات قهرمانی آســیا بود. فریبا محمدیان، 
نایب رییس بانوان فدراسیون والیبال هم در توضیح 
نتیجه تیم ملی ایران، دست روی قدرتمندی رقبا 
در این جام گذاشت. او اشــاره کرد ایران به مصاف 
تیم هایی رفت که رنکینگ قابل توجه آســیایی و 
جهانی دارند و بنابراین عبــور از آنها و قرار گرفتن 
در جمع بهترین ها کار راحتی نیست. البته ناگفته 
نماند تیم ملی نتوانست به یکی از اهداف فدراسیون 
دست یابد. ارتقا در رنکینگ در این بازی ها خواسته 
فدراسیون بود که شاگردان کمپدلی در آن ناموفق 
نشــان دادند. در هر حال والیبال بانوان ایران راه 
طوالنی در پیش دارد و در این مسیر فدراسیون باید 
 تمام قد پشت تیم ملی باشد تا موفقیت از این تیم 

دور نشود. 
    

دختران تکواندو ویزا نگرفتند
در ادامه صادر نشدن ویزا برای ورزشکاران ایران، 
این بار تعدادی از دختران ملی پوش تکواندو بدون 
روادید ماندنــد. تیم ملی تکوانــدوی بانوان ایران 
که خود را برای مســابقات گرندپری پاریس آماده 
می کند، قرار بود با سه ورزشکار و یک مربی راهی 
فرانسه شود. با این حال از بین اعضای این تیم فقط 
روادید یک نفر صادر شده است تا ابهاماتی در مورد 
اعزام این تیم به وجود بیاید. هادی ســاعی رییس 
فدراســیون تکواندو که روز گذشــتی نشستی با 
اصحاب رسانه داشــت، تاکید کرد اگر ویزای تمام 
اعضای تیم صادر نشود، احتمال اینکه تیم به کلی 
اعزام نشود وجود دارد. تصمیمی که اگر عملی شود 
جریمه ای را برای فدراســیون ایران در پی خواهد 
داشــت و از دوره بعدی هم محروم می شــود. این 
راهکار اما ممکن اســت جواب بدهد و فرانسوی ها 
ویزای ملی پوشــان ایران را صــادر کنند. معضلی 
که مدت ها اســت گریبان ورزشــکاران ایران را 
گرفته و باعث شده بعضا مســابقات بسیار مهمی 
را با وجــود آمادگی از دســت بدهنــد. انتخابات 
کمیته ملی المپیک به تازگی برگزار شــده و حاال 
خســروی وفا نفر اول کمیته المپیک است. شاید 
بهتر است او حل این موضوع را در اولویت بگذارد تا 
 بیش از این ورزش ایران از بابت صادر نشــدن ویزا 

متضرر نشود. 

لیگ بسکتبال کامل شد
سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال ایران پس از 
بررسی شــرایط تیم های داوطلب برای حضور در 
لیگ برتر بسکتبال به عنوان تیم دوازدهم، مجوز 
شرکت کردن تیم نبوغ اراک در فصل آینده سوپر 
لیگ را صادر کرد. طبق اعالم باشــگاه نبوغ، حماد 
ســامری ســرمربی فصل قبل تیم خانه بسکتبال 
خوزســتان، هدایت اراکی ها در فصل جاری را بر 
عهده خواهد داشت. سامری سابقه قهرمانی لیگ 
برتر و سومی باشگاه های آسیا با تیم نفت  آبادان را 
در کارنامه دارد. به این ترتیب آویژه صنعت پارسا، 
ذوب آهن اصفهان، صنایع هرمزگان، صنعت مس 
رفسنجان، صنعت مس کرمان، رعد پدافند هوایی، 
مهرام، پاالیش نفت آبادان، توفارقان آذرشهر، کاله 
مازندران، شــهرداری گرگان و نبوغ اراک 12 تیم 
حاضر در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال خواهند 
بود. با تصمیم ســازمان لیگ فدراسیون بسکتبال 
و برخالف سال گذشته که مســابقات لیگ در دو 
گروه هشــت تیمی برگزار شــد، رقابت های این 
فصل از هفتم مهــر 1۴01 در یک گروه 12 تیمی 
و به صورت رفت و برگشــت پیگیری خواهد شد. 
لیگ بسکتبال همیشــه و به خصوص در دو فصل 
گذشــته همیشــه پرهیجان و البته پرحاشــیه 
دنبال شــده و امســال هم هواداران این رشــته 
 منتظرند تا با آغاز رقابت ها بار دیگر در این هیجان 

غرق شوند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

 انتقاد از آن چه فصل گذشته برای 
استقالل رقم خورده، هیچ چیز به 
ساپینتو اضافه نخواهد کرد. بدون 

شک اگر او یک تیم شکست خورده 
و ناکام را تحویل گرفته بود، حاال این 
حرف ها خریدار داشتند اما ساپینتو 
سرمربی تیم قهرمان فصل گذشته 

لیگ برتر شده است

آریا   طاری 

دو مهاجم شناخته شده فوتبال ایران، باالخره تیم های جدیدشان را برای این 
فصل انتخاب کردند. دو بازیکنی که حرف و حدیث های زیادی در مورد تصمیم شان 
به گوش می رســید و حاال باالخره به تیم های جدید ملحق شده اند. کاوه رضایی 
سرانجام به تراکتورسازی تبریز پیوست. او در تابستان جذب باشگاه استقالل شد 
و به صورت رسمی به این تیم پیوست اما نامش سرانجام در فهرست این باشگاه به 
ثبت نرسید. مدیران استقالل در یک تصمیم عجیب و باورنکردنی و البته یک گاف 
بزرگ، لیست بزرگساالن شان را بدون کاوه پر کردند و ارسالن مطهری نیز حاضر 

نشد نامش را از فهرست باشگاه خارج کند. 
ستاره ای مثل کاوه به همین سادگی از دست رفت. بازیکنی که می توانست برای 
استقالل موثرتر از نفراتی مثل شهباززاده و بابایی باشد. شاید هر بازیکن دیگری 
در موقعیت او، سروصدا به راه می انداخت و جنجال درست می کرد اما کاوه مثل 
همیشه در سکوت کامل تصمیمش را گرفت. او البته پیشنهادی از پرسپولیس هم 
داشت اما به سراغ یک تصمیم جنجالی نرفت و پیراهن تراکتور را بر تن کرد. هنوز 

توضیح مشخصی در مورد زمان قرارداد او وجود ندارد. شاید رضایی در نیم فصل 
به استقالل برگردد و برای این تیم به میدان برود. شاید هم این اتفاق به پایان فصل 
موکول شود. همزمان با کاوه، کریم انصاری فرد هم باالخره تیم جدیدش را انتخاب 
کرد. کریم که اتفاقا یکی از گزینه های تراکتور هم بود، تصمیم گرفت در اروپا به 

فوتبالش ادامه بدهد. 
این مهاجم 32 ساله که از آاک آتن جدا شده بود، حاال برای اومونیا به میدان 

خواهد رفت. اومونیا نیکوزیا فعال فقط یک بازی در فصل جدید لیگ قبرس برگزار 
کرده و در آن مسابقه با نتیجه یک بر صفر بازنده بوده است. آنها با سیستم چهار 
چهار دو و حضور دو مهاجم بازی می کنند و کریم می تواند یکی از دو مهاجم این 

تیم باشد. 
نکته جالب در مورد اومونیا، حضور این تیم در رقابت های این فصل لیگ اروپا 
خواهد بود. اتفاقی که فرصت خوبی برای دیده شدن در اختیار ستاره های باشگاه 
قرار می دهد. آنها البته در لیگ اروپا، گروه بسیار سخت و نفس گیری دارند. اومونیا 
در این گروه با منچستریونایتد، سوسیه داد و شریف همگروه است. شریف همان 
تیمی است که فصل گذشته موفق شد رئال مادرید را در سانتیاگوبرنابئو شکست 
بدهد. یونایتد و سوسیه داد نیز تیم های بسیار ثروتمندی هستند اما بدون شک 

رفتن به اولدترافورد برای کریم انصاری فرد اتفاق جالبی خواهد بود. 
کاوه و کریم هنوز این شانس را دارند که بخشــی از فهرست تیم ملی در جام 
جهانی باشند. مصدومیت اللهیار حتی شانس این دو نفر را بیشتر هم کرده است. 
با این وجود عملکرد آنها در همین هفته های پیش رو، نقش مهمی در انتخاب شان 
برای جام جهانی خواهد داشت. کریم در قبرس و کاوه در تبریز، روزهای مهمی را 
پشت ســر می گذارند. آنها بعد از مدتی بالتکلیفی، باالخره دست به یک انتخاب 
بزرگ زده اند و قرار است در روزهای آینده با نتایج حاصل از این انتخاب مهم سر 

کنند. هواداران هر دو باشگاه به درخشش این دو بازیکن امید زیادی بسته اند. 

کاوه، کریم و چند ماه سرنوشت  ساز

داستان دو مهاجم

اتفاق روز

دو خرید جذاب برزیلی، پنجره نقل و انتقاالت 
هیجان انگیزی برای یونایتد ســاخته اســت. 
کاسمیرو با پنج قهرمانی در اروپا در ترکیب رئال و 
آنتونی با سرعت و تکنیک خیره کننده، خریدهای 
جالبی برای شیاطین سرخ هستند. مرور گذشته 
نشــان می دهد خریدهــای بریزیلی هیچوقت 
در یونایتــد آنقدر موفق نبوده اند. کاســمیرو و 
آنتونی اگــر همان فرم چند فصل گذشــته را به 
نمایش بگذارند، حتی می توانند به عنوان بهترین 
برزیلی های تاریخ باشگاه به یاد آورده شوند. آنها 
این شانس را دارند که تصور همیشگی هواداران 
 یونایتــد از خریدهای برزیلی را برای همیشــه 

تغییر بدهند.

رافائل و فابیو داسیلوا
ایــن دو بازیکــن 
برزیلــی »دوقلوهای 
غیرافسانه ای« یونایتد 
به شمار می رفتند. در 
ابتدا تصور می شد فابیو 
بازیکــن جذاب تری 
د  اســت و اســتعدا
بیشتری دارد اما او در این باشگاه پشت خط پاتریس اورا 
ماند و این رافائل بود که بعد از بازنشســتگی گری نویل، 
فرصت خوبی برای بازی در یونایتد پیــدا کرد. رافا با این 
تیم سه بار قهرمان لیگ برتر شد و در فینال لیگ قهرمانان 
هم به صورت ثابت به میدان رفــت. بدترین اتفاق برای او 
اما خروج فرگوسن بود که موجب شد این بازیکن در تیم 

مویس جایی نداشته باشــد. فابیو حتی زودتر از او راهی 
باشگاه کاردیف شده بود. از بین این دو، رافائل محبوبیت 
بیشــتری در بین هواداران باشگاه داشت. خیلی ها او را تا 

امروز بهترین برزیلی تاریخ یونایتد می دانند.

فرد
این هافبــک هنوز 
هم در عضویت یونایتد 
اســت و یکی از ســه 
برزیلی حال حاضر این 
تیم محسوب می شود. 
پرداخــت 52 میلیون 
پوند برای این بازیکن 
در زمان خودش ســروصدای زیادی بــه راه انداخت. او 
شروع بدی در منچستر داشت و خیلی ها باور داشتند که 
باید تیم را ترک کند. فرد اما با وجود این شروع بد، به مرور 
زمان خودش را ثابت کرد. او با شرایط زندگی در انگلیس 
خو گرفت و در تمرین های یونایتد نیز تالش بیشتری به 
خرج داد تا امروز مهره بسیار مهمی برای این باشگاه باشد.

آندریاس پریرا
این بازیکن برزیلی 
که در بلژیــک متولد 
شــده، در 16 سالگی 
به یونایتد ملحق شــد. 
اولیــن بــازی او برای 
شکســت   ، ه شــگا با
عجیــب و باورنکردنی 
چهار بر صفر روبه روی ام کی دانز در جام اتحادیه بود. او دو 
فصل به اللیگا قرض داده شد و سپس به منچستر برگشت 

تا شاید بتواند جایی در ترکیب تیم برای خودش پیدا کند. 
عملکرد پریرا در یونایتد اما هرگز بی نقص نبود. او سرانجام 
با یک قرارداد قطعی به فوالم پیوست و حاال در لیگ برتر 

انگلیس برای این تیم توپ می زند.

اندرسون
در اولیــن فصــل 
حضــور در یونایتــد، 
استثنایی بود و خیلی 
زود جــای خــودش 
را در بیــن هوادارهــا 
پیــدا کــرد. وقتی آن 
پنالتی سرنوشت ســاز 
را روبه روی چلســی در فینــال لیگ قهرمانــان به گل 
تبدیل کرد، طرفداران باشــگاه عمیقا شیفته اش شدند. 
مصدومیت ها و مشکالت دیگر اما اجازه ندادند اوضاع در 
باشگاه برای او خوب پیش برود. اندرسون هم مثل خیلی 
از برزیلی های دیگر، زود افول کرد و به خواسته هایش در 
دنیای فوتبال نرسید. او البته هشت سال عضو یونایتد بود 
و در این مدت چهار قهرمانی لیگ و یک قهرمانی در اروپا 

را پشت سر گذاشت.

الکس تلس
وقتی از پورتو جذب 
شــد، هواداران باشگاه 
هیجان زیــادی برای 
این خرید داشــتند اما 
او هیچوقت انتظارها را 
در این باشگاه برآورده 
نکــرد. او در پورتو یک 
ســتاره بود اما حضورش در یونایتد همزمان با اوج گیری 
دوباره لوک شاو شد و این یک بدشانسی بزرگ برای این 
بازیکن به شمار می رفت. او این مدت انتخاب اصلی برای 
سمت چپ خط دفاعی یونایتد نبوده و این مساله به مرور 
زمان برایش آزاردهنده شده است. خیلی ها توقع داشتند 

تلس به یکی از مهم ترین مهره های باشگاه تبدیل شود اما 
این اتفاق هرگز رخ نداد.

کلبرسون
یک ســال بعــد از 
قهرمانــی در جــام 
جهانــی بــا برزیــل، 
کلبرسون با وجود همه 
پیشــنهادهای بزرگی 
که داشــت به یونایتد 
پیوســت. او در دومین 
بازی با لباس یونایتد مصدوم شد و در طول دو فصل فقط 
28 بار برای این تیم به زمین رفت. باشــگاه نیز بعد از دو 
سال او را به لیگ ترکیه فرســتاد. انتظارها از این بازیکن 
هم در یونایتد باال بود و او هیچوقت در این تیم موفق نشد. 
خود کلبرسون دلیل این اتفاق را مصدومیت و بدشانسی 
می دانــد. ماجراهایی که اجــازه ندادند این ســتاره به 

پتانسیل واقعی اش در این تیم برسد.

رودریگو پوسبون
این استعداد جذاب 
در ســال 2008 بــه 
یونایتد رفــت اما یک 
تــکل خشــن در جام 
اتحادیه سرنوشتش را 
تغییــر داد. او در طول 
دو فصل فقط هشــت 
بار برای یونایتــد بازی کــرد و در نهایت به ســانتوس 
برگشــت. دوران فوتبال او بعــد از تــرک یونایتد اصال 
خوب پیش نرفــت و رودریگو به مرور زمــان در معرض 
فراموشــی کامــل در دنیای فوتبــال قــرار گرفت. کار 
او در ســال 2018 حتی به لیــگ ویتنام هم کشــیده 
شــد و جالب اینکه باشــگاه ویتنامی بعــد از فقط یک 
 فصل، قراردادش را فســخ کرد تا شــرایط برای رودریگو 

ناامیدکننده تر شود. 

نگاهی به فهرست برزیلی های من یونایتد

نیم ستاره!

چهره به چهره

آریا   رهنورد


