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 zنگاه

 در شـــرایطی کـــه پـــس از مســـابقه اســـتقالل و فـــوالد، کادر فنـــی فـــوالد و 
بعضـــی از بازیکنـــان ایـــن تیـــم نســـبت بـــه قضـــاوت محمدحســـین زاهدی فـــر 
کـــه بـــرای ســـومین فصـــل متوالـــی قضـــاوت بـــازی اســـتقالل و فـــوالد در اهـــواز 
را برعهـــده داشـــت، انتقاداتـــی را وارد کردنـــد، حـــاال گفتـــه می شـــود کـــه ایـــن 
داور نقـــش غیرمســـتقیمی در پیروزی هـــای اســـتقالل دارد! البتـــه ایـــن 

ـــرای فوالدی هـــا عواقـــب دارد. ـــه اتهـــام محســـوب شـــده و ب ـــه منزل نکتـــه ب

بعــد از اینکــه خبــر محرومیــت مهــری به دلیــل ســه کارتــه بــودن از بــازی با 
ذوب مطــرح شــد، بعضی هــا این خبــر را تکذیب کردند. اما داســتان از این 
قــرار اســت کــه مهــری پیــش از ایــن یــک بار چهــار کارته شــده بــود و حاال با 
گرفتن ســه کارت محروم شــده اســت. بدین ترتیب، آبی ها جهت اطمینان 
از محرومیت مهری، از ســازمان لیگ اســتعالم گرفته و مطمئن شــدند که 

هافبــک تیم شــان بازی بعدی را از دســت داده اســت.

 سعید مهری محمد حسین زاهدی فر

تأیید محرومیتنقش غیر مستقیم در پیروزی استقالل!

 فریبــا پیشکســوت اســتقالل خواســتار تمدیــد بــا ســاپینتو و پرداخــت پــول 
اســتراماچونی شــد: »بــه نظــر من باید هرچه ســریع تر با ســاپینتو تمدید کنند، 
در نظر بگیرید در ابتدای فصل او تیمش را نبسته بود و حاال با شناخت بیشتر 
از وضعیت تیم می تواند بهتر هم کار کند. ضمن اینکه االن باشــگاه اســتقالل 
شــرایط خوبی به لحاظ مالی ندارد و امیدوارم هرچه ســریع تر آقای مخبر روی 

قــول خودش عمــل کند.«

 بهتاش فریبا

خواستار تمدید با ساپینتو شد

 پنجشنبه   25 اسفند 1401  سال بیست و ششم  شماره 7271  

از کمپ آبی
5استقالل

 بهترین مرد »خارجی« لیگ برتر از اردوی آبی ها می آید

یامگا؛ قاطع و سرنوشت ساز

ــه آرامـــی  ــه بـ ــا را کـ ــر یورگـــن لوکادیـ اگـ
آمـــد و پـــس از بـــه راه انداختـــن 
ــع 8  ــک مقطـ ــی در یـ ــی از گلزنـ طوفانـ
مســـابقه ای بـــا ســـر و صـــدای فـــراوان از 
فوتبـــال ایـــران رفـــت نادیـــده بگیریـــم، 
لقـــب برتریـــن بازیکـــن »خارجـــی« دو 
فصـــل اخیـــر لیـــگ برتـــر فوتبـــال کشـــور 
بی گمـــان ســـزاوار کویـــن یامـــگا بازیکـــن 
فرانســـوی و چندپســـتی تیم اســـتقالل 
تهـــران اســـت و اگـــر فهرســـتی از کل 
نفـــرات »خارجـــی« تمامـــی 22 دوره 
ایـــن لیـــگ نیـــز تنظیـــم و ارائـــه شـــود، 
شـــاید ایـــن مـــرد متخصـــص در پســـت 
ـــال راســـت از جمـــع 20 نفـــر نخســـت  ب

خـــارج نمانـــد. درســـت اســـت کـــه 
لـــوز  هافبـــک خوشـــفکر  ریـــکاردو آ
و پرتغالـــی تراکتـــور هـــم در ایـــن 
ـــا ارســـال 12 پـــاس گل خـــوش  فصـــل ب
درخشـــیده ولـــی فـــروغ او بـــه لیـــگ 
امســـال منحصـــر می شـــده حـــال آن 
کـــه یامـــگا مـــی رود تـــا دومیـــن فصـــل 
ــل  ــا را کامـ ــع آبی هـ ــورش در جمـ حضـ
کنـــد و اگـــر بازی هـــای قدرتمندانـــه و 
گلزنی هـــای حســـاس و پرتعـــداد او در 
کار نبـــود، امـــکان نداشـــت کـــه آنهـــا 
ـــی یـــک  ـــدون حت ـــه و ب ـــه مقتدران آنگون
ــینند.  ــارک لیـــگ بنشـ ــر تـ شکســـت بـ
اضافـــه بـــر ایـــن، یامـــگا ایـــن اســـتعداد 
ویـــژه را از خـــود بـــروز داده کـــه در چنـــد 
پســـت ظاهـــر شـــود و در تمـــام آنهـــا 
ــر  ــتا هـ ــد. در ایـــن راسـ ــذار باشـ تأثیرگـ
ــن دو  ــتقالل در ایـ ــان اسـ ــع مربیـ موقـ
ســـال )مجیـــدی در لیـــگ بیســـت و 
یکـــم و ســـاپینتو در لیـــگ بیســـت و 

دوم( بـــه یامـــگا در پســـت پیســـتون 
راســـت محتـــاج بودنـــد، او در آنجـــا 
قدرت نمایـــی کـــرد و در دفـــع حمـــالت 
حریفـــان هـــم از خـــود مهـــارت بـــروز داد 
و هـــر زمـــان کـــه او را یـــک خـــط جلوتـــر 
فرســـتادند، او یـــک بـــال هجومـــی 
پرتأثیـــر نشـــان داد و در زمان هایـــی 
هـــم کـــه از یامـــگا خواســـته شـــد بـــه 
صـــورت مهاجـــم کاذب پشـــت ســـر دو 
ــام  ــم انجـ مهاجـــم اصلـــی و واقعـــی تیـ
ـــاز هـــم  ـــاورد و ب وظیفـــه کنـــد، او کـــم نی

ــد. ــر شـ ــق ظاهـ موفـ

در مسیری متفاوت با »ژستد«
یامـــگا و رودی ژســـتد تقریبـــاً بـــه طـــور 
ـــه اســـتقالل پیوســـتند امـــا  همزمـــان ب
همـــان قـــدر کـــه یامـــگا ســـریع و بـــدون 
فـــوت وقـــت در ایـــن تیـــم جـــا افتـــاد و در 
همـــان بـــازی اولـــش بـــا دو بـــار گلزنـــی 
باعـــث بـــرد 0-2 آبی هـــا شـــد، ژســـتد 

روز بـــه روز کمرنگ تـــر و کم اثرتـــر 
شـــد و بـــا اینکـــه در دربـــی برگشـــت 
ــاس و  ــم گل حسـ ــت و یکـ ــگ بیسـ  لیـ
نجـــات دهنـــده ای را بـــرای آبی هـــا 
مقابـــل پرســـپولیس بـــه ثمـــر رســـاند اما 
هرگـــز نتوانســـت مســـئوالن اســـتقالل 
ــه  ــد و بـ ــود کنـ ــظ خـ ــه حفـ ــاب بـ را مجـ
همیـــن ســـبب از مقابـــل چشـــم  ها محو 

ــد و رفـــت. شـ
 

این »گل قهرمانی« بود؟
بـــل وضعیـــت  یـــن در نقطـــه مقا ا
ــر  ــوی ظاهـ ــان قـ ــه آنچنـ ــود کـ ــگا بـ یامـ
شـــد کـــه بـــا وجـــود تغییـــر مدیـــران 
یـــن کنشـــی  ســـتقالل، کوچک تر ا
از ســـوی مســـئوالن ایـــن باشـــگاه 
ـــا ایـــن بازیکـــن  بـــرای قطـــع همـــکاری ب
مشاهده نشد و او لیگ بیست و دوم 
را از همـــان نقطـــه و جایگاهـــی شـــروع 
کـــرد کـــه لیـــگ بیســـت و یکـــم را بـــه 

پایـــان رســـانده بـــود. آن نقطـــه، جایـــگاه 
ـــد کـــی و  ـــود کـــه هـــم می دان بازیکنـــی ب
چگونـــه و بـــا چـــه میـــزان ســـرعت از فـــاز 
دفـــاع وارد فـــاز حملـــه شـــود و هـــم بلـــد 
ــا و  ــا کجـ ــتانه دروازه رقبـ اســـت در آسـ
چطـــور بایســـتد و جاگیـــری کنـــد کـــه اگر 
از او وظیفـــه زدن ضربـــه آخـــر طلـــب 
شـــود، چگونـــه آن ضربـــه را بزنـــد تـــا 
ــام شـــود.  ــاز و کار حریـــف تمـ دروازه بـ
جدیدتریـــن نمونـــه ایـــن پروســـه در 
دیـــدار حســـاس ایـــن هفتـــه اســـتقالل 
بـــا فـــوالد در اهـــواز رؤیـــت شـــد. آنجـــا 
کـــه وی در یـــک چشـــم بـــه هـــم زدن بـــا 
حرکتـــی پرتابـــی بـــه ســـمت جلـــو پریـــد 
تـــا یـــک تـــوپ ارســـال شـــده بـــه روی 
خـــط دروازه حریـــف را بـــا ضربـــه ای 
ســـریع و خشـــک و دقیـــق وارد دروازه 
کنـــد و بـــا بـــه ثمـــر رســـاندن گل اول 
اســـتقالل، ایـــن تیـــم را در مســـیر 
کســـب بـــرد ارزشـــمند 0-2 قـــرار دهـــد.

 zگزارش

ایــن روزهــا یــک ادعــا از جانــب مســئول 
ســازمان خصوصی ســازی باعــث شــده 
تــا هــم مدیریــت آجورلــو زیــر ســوال بــرود 
و هــم اینکــه موقعیــت فتح اللــه زاده بــه 
خطــر بیفتــد بــه همیــن دلیــل روزهــای 
خــر ســال کــه مهمتریــن دغدغــه  آ
مســئوالن اســتقالل بایــد متوجــه بدهــی 
طلبکارانــی چــون اســترا شــود و تیــم 
اســتقالل را از خطــر ســقوط و حــذف 
از آســیا نجــات دهنــد، بایــد بــه ایــن 
نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه شــاید 
فتح اللــه زاده هــم در ســال جدیــد دیگــر 

در کنــار اســتقالل نباشــد و همیــن نکتــه 
ایــن روزهــا دغدغــه هــواداران اســتقالل 
را بیشــتر کــرده اســت. تیــم ســاپینتو 
ایــن روزهــا خــوب نتیجــه می گیــرد، 
امــا در بخــش مدیریــت ایــن باشــگاه 
خبرهایــی اســت و اگــر ایــن تیــم دوبــاره 
دچــار تغییــر مدیریــت شــود قطعــاً بــا 
بحــران جدیــدی روبــرو می شــود. مســأله 
مــورد ادعــای مســئول خصوصی ســازی 
ایــن بــوده کــه بخشــی از بدهی هــای 
پرداخــت شــده باشــگاه دارای مجــوز 
از کمیتــه مصــارف نبــوده و آن را تخلــف 
قلمــداد کردنــد. ایــن ادعــا و چنــد ادعــای 
دیگــر کــه آجورلــو و حتــی فتح اللــه زاده را 
زیــر ســوال می بــرد زمینه ســاز اخبــاری 

اســت کــه شــایعه تغییــر مدیریــت را 
بــه اوج خــود می رســاند. البتــه آجورلــو 
کــه بیــش از پیــش در مظــان اتهــام 
قــرار گرفتــه ترجیــح داد ســکوت نکنــد 
و پاســخ خــود را اینطــور مطــرح کــرد: 
»البتــه از فــردی کــه مناظــره دربــاره 
مولدســازی در تلویزیــون را نیمــه کاره 
تــرک می کنــد، نبایــد انتظــار داشــت از 
حقــوق باشــگاه بــزرگ اســتقالل دفــاع 
کنــد. چــرا هزینــه چالش هــای خودشــان 
در موضــوع مولدســازی را بایــد باشــگاه 
اســتقالل بدهــد؟ شــاید می خواهنــد 
بــه ایــن صــورت از زیــر فشــار افــکار 
عمومــی خــارج شــوند و نــزاع مولدســازی 
را بــه حــوزه پرمخاطــب ورزش و فوتبــال 

بکشــانند تــا زمیــن بــازی را عــوض کننــد. 
بایــد بداننــد کــه باشــگاه اســتقالل، 
محــل حــل شــدن مشــکالت مدیریتــی 
ایشــان در خصوصی ســازی نیســت. 
در مــورد ادعاهــای مطــرح شــده در ایــن 
اظهــارات از جملــه هزینه کــرد خــارج از 
عــرف و چهارچــوب و لطمــه وارد کــردن 
بــه باشــگاه اســتقالل، بنــده از آقــای 
قربــان زاده بــه دلیــل تشــویش اذهــان 
عمومــی و وارد آوردن افتــرا شــکایت 
خواهــم کــرد.« آجورلو توضیحات خود را 
اینطــور کامــل می کند: »از مجموع 359 
میلیــارد درآمــد حاصــل از فــروش ســهام 
باشــگاه اســتقالل، 123 میلیــارد تومــان 
در حســاب باشــگاه موجــود بــوده کــه 

بنــده از ایــن باشــگاه بیــرون آمــدم. ایــن 
مبلــغ را بــا مجــوزی کــه دریافــت کردنــد 
هزینــه نموده اند.اگــر اســتفاده از منبــع 
فــروش ســهام تخلــف بوده چــرا این 123 
میلیارد تومان بعد از کنار رفتن بنده در 
باشــگاه هزینــه شــده؟ بــا دالر 30 هــزار 
تومانی در همان زمان نمی توانســتند از 
محــل 123 میلیــارد طلب اســتراماچونی 
را پرداخــت کننــد؟« مدیرعامــل ســابق 
ــا حــدودی دفــاع  اســتقالل از خــودش ت
کــرد و قصــد دارد از قربــان زاده شــکایت 
کنــد امــا تکلیــف اتهاماتــی کــه متوجــه 
فتح اللــه زاده اســت مشــخص نشــد و 
ــد در نهایــت تکلیــف مدیریــت  ــد دی بای
فتح اللــه زاده در اســتقالل چــه می شــود.

 آجورلو شکایت کرد، فتح هللا زاده از استقالل می رود؟

پایان تلخ مدیریت استقالل در آخرین روزهای سال

 zخبر

 پای بد قولی مالی 
مدیرعامل در میان است

فتح هللا زاده صدای 
 غالمی و حسینی 

را در آورد
 اسـتقالل پـس از پیـروزی دو بـر 
صفـر برابـر فـوالد خوزسـتان و یـک 
برد در دیدار تدارکاتی مقابل اسپاد 
الوند، بازیکنانش روز سه شـنبه به 
اسـتراحت پرداخته و از ظهر دیروز 
تمرینـات خـود را زیـر نظر کادر فنی 
آغـاز کردنـد. در تمریـن آبی پوشـان 
رف  عـا و  سیدحسـین حسـینی 
غالمـی حضـور نداشـتند. البتـه 
غالمی در دیدار تدارکاتی استقالل 
برابـر اسـپاد الونـد هـم غایـب بـود. 
گفتـه می شـود بـا توجه بـه قولی که 
مدیرعامل باشـگاه اسـتقالل مبنی 
بـر پرداخـت پـول به بازیکنـان داده 
بـود و ایـن وعـده عملـی نشـده، این 
دو بازیکـن در تمرینـات حضـور 
پیـدا نکرده انـد. اسـتقالل تهـران 
روز جمعـه 11 فروردیـن مـاه و از 
هفته بیست و چهارم لیگ برتر در 
ورزشـگاه آزادی و از سـاعت 19:30 
بـه مصـاف ذوب آهـن اصفهـان 

خواهـد رفـت.

 
چنگیز: باید از قلعه نویی 

حمایت  کنیم

استقالل قاطعانه تر 
از تیم های دیگر 

پیروز می شود
پیشکسـوت  چنگیـز  لعلـی  ا عبد  
اسـتقالل در خصوص پیروزی دو بر 
صفـر ایـن تیم برابر فوالد خوزسـتان 
گفـت: »در هفته هـای گذشـته هیچ 
تیمـی بـه انـدازه اسـتقالل قاطعانـه 
بـه پیـروزی نرسـیده بـود. رونـد 
موفقیت های این تیم چند هفته ای 
اسـت که ادامه دارد و اسـتقاللی که 
هشـت امتیـاز از پرسـپولیس عقـب 
بـود، حـاال باالتـر از ایـن تیـم قـرار 
گرفته و این موضوع نشان می دهد 
کـه اسـتقالل بـه یـک درک متقابـل 
از شـناخت بازیکنـان و مسـائل 
تاکتیکـی دسـت پیـدا کرده اسـت.« 
کارشـناس فوتبـال در خصـوص 
انتخـاب امیـر قلعه نویـی بـه عنـوان 
سـرمربی جدیـد تیـم ملـی گفـت: 
»باالخـره بعـد از سـال ها، سـرمربی 
خارجـی دیگـر در تیـم ملی ما حضور 
نخواهـد داشـت. امیـر قلعه نویـی 
چندیـن سـال پیـش یـک تجربـه 
تلـخ را در تیـم ملـی شـاهد بـود و آن 
سـال نتوانسـت در بدتریـن شـرایط 
فدراسـیون فوتبـال موفـق باشـد. او 
حـاال بایـد از گذشـته درس گرفتـه تـا 
بتوانـد آینـده خوبـی را بـرای خـودش 
و تیـم ملـی بـه وجـود بیـاورد. او نیـاز 
به دسـتیاران خوب و با تجربه دارد. 
کسـانی کـه بتواننـد بهترین هـای 
لیـگ و لژیونرهـا را بـا مشـورت او 
انتخـاب کـرده تـا تیـم ملـی بـا انجـام 
بازی هـای تدارکاتـی و اردوهـای 
مناسـب، در جـام ملت هـا عملکـرد 
موفقی داشـته باشـد. االن وقت آن 
اسـت که همه از کادر فنی تیم ملی 
خصوصـاً قلعه نویی حمایت کنند.«

 
فرامرزی: تیمی که از حاشیه 
دور باشد قهرمان می شود

ت  پیشکسـو ی  ز مـر فرا حسـین 
اسـتقالل در خصـوص پیـروزی 
دو بـر صفـر ایـن تیـم برابـر فـوالد 
خوزسـتان گفـت: »اسـتقالل در یـک 
بـازی کامـالً برتـر بـه پیـروزی رسـید. 
آبی هـا بـه تیمـی تبدیـل شـدند کـه 
تفکـر باخـت را از خـود دور کرده انـد 
و تنهـا بـه پیـروزی برابـر حریفانشـان 
فکـر می کننـد.« فرامـرزی در پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش کـه کدامیـک از سـه 
تیم استقالل، سپاهان و پرسپولیس 
شانس بیشتری برای قهرمانی دارند 
گفـت: »بـا توجـه بـه شـرایط امتیازی 
سـه تیم در جدول پیش بینی بسـیار 
سـخت اسـت. حساسـیت بیـن ایـن 
سه باال رفته و اعتقاد دارم هر تیمی 
کـه بتوانـد از حاشـیه ها دور شـود، بـا 
تمرکـز بـازی کنـد و ذهنیتـش تنهـا 
پیـروزی برابـر حریفـان باشـد بـه طـور 

حتـم قهرمـان خواهـد شـد.«

اگر یامگا نبود...
وقتی صحبت از 
بازیکنان خارجی 

موفق لیگ برتر به 
میان می آید، کم لطفی 

است اگر از گئورگی 
گولسیانی مدافع 

گرجستانی یاد نکنیم 
که تابستان امسال از 

سپاهان به پرسپولیس 
آمد و هم در کار 

دفاعی موفق بوده و 
هم گل های ارزشمند 

و متعددی را به ثمر 
رسانده و شاید نیلسون 

جونیور و الویس 
کامسوبا مدافع و 

مهاجم سپاهان و اریک 
بایناما، فوروارد گلزن 

گل گهر هم نمره قبولی 
گرفته باشند ولی در 
نگاهی به گستره دو 

سال و دربر گیرنده 
دو لیگ اخیر کسی به 

پای یامگا نمی رسد. 
مردی که زیاد صحبت 
و مصاحبه نمی کند و 

حرفش را با بازی قاطع 
و ثأثیرگذارش در داخل 

زمین می زند.

ZOOM

مهدیه دریابیگی
خبر نگار


