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ورزشی

اخبار

بررسی چالشهای سرمربی پرتغالی استقالل

افتتاح  ۵زمین تنیس در مجموعه
توچال شهرستان شمیرانات

 ۵زمین تنیس در آکادمی تنیس مجموعه تلهکابین
توچالباحضورمدیرعاملشرکتتلهکابینتوچال،دبیرکل
فدراس��یون تنیس ایران و ورزشکاران این رشته افتتاح
شد .روحاهلل امداد ،مدیرعامل شرکت تلهکابین توچال در
این باره در شمیرانات اظهار کرد :احداث آکادمی تنیس
توچال از حدود  3ماه قبل شروع شد و با زحمات همکاران
م��ا در این مجموعه ،زمینهای بایر که محل جمعآوری
ضایعات بود امروز تبدیل شده به یک مجموعه آکادمی
تنیس شایستهای که خیلی از عالقهمندان به این ورزش
میتوانند از آن استفاده کنند .وی گفت :در حال حاضر 5
زمین ورزشی افتتاح شده که  2زمین سرپوشیده و برای
استفاده بانوان تدارک دیده شده و  3زمین روباز دیگر که
برای اس��تفاده آقایان است .مدیرعامل شرکت تلهکابین
توچال تصریح کرد :یکی از نکات مهمی که باعث افتخار
ما شده این است که سرانه اماکن ورزشی کشور هرچند
کم اما افزایش یافته است و ما در تالشیم تا بتوانیم اماکن
دیگری که این استعداد را دارند که به عنوان محل ورزش
و تمرین مردم باشند ،با سرمایهگذاری به محل مناسبی
برای ورزش مردم عزیز ش��هر تهران تبدیل کنیم .امداد
تصری��ح ک��رد :در آیین افتتاح هم اع�لام کردیم که در
راستای رسالت اجتماعیای که بر عهده ما است آمادگی
این را داریم که برای استعدادیابی و کشف استعدادهای
درخشان ،از عزیزانی که شاید بضاعت مالی مناسبی ندارند
و نمیتوانند از این ورزش استفاده کنند حمایت کنیم.
امید قمی ،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان
ش��میرانات هم در این مراسم گفت :هر رشته ورزشی
که بخواهد موفق ش��ود و به س��مت موفقیت برود باید
اول زیرساخت مناسب برای آن فراهم شود و شمیرانات
همیش��ه به عنوان یکی از پایگاههای اصلی رشتههای
مختلف ورزش��ی مقامآور بوده و بزرگان و پیشکسوتان
بس��یار بزرگی در این شهرستان حضور دارند .امروز هم
در ادامه فعالیتهایی که فدراسیون تنیس و هیات تنیس
شمیرانات در حال انجامشان است ،میبینیم که استقبال
از این رش��ته فراگیر شده و در جای جای تهران شاهد
افزایش درخواستها هستیم.

ناصر الخلیفی احتمال جدایی نیمار
از پاریسنژرمن را رد نکرد

رئیس باش��گاه پاریسنژرمن شایعه جدایی نیمار را
تکذیب نکرد .شایعات زیادی پیرامون قرار گرفتن نیمار
در لیست فروش پاریسنژرمن شنیده میشود و در این
میان ناصر الخلیفی با مصاحبه خود به این حواشی دامن
زد ،چرا که او با اطمینان و به طور قطعی روی ماندن نیمار
در پاریس تاکید نکرد .به گزارش مارکا ،ناصر الخلیفی تاکید
کرد بازیکنان مازاد پاریس هیچ راهی جز ترک این باشگاه
ندارند ،چرا که دوران سوءاستفاده این بازیکنان از باشگاه به
پایان رسیده است .وقتی خبرنگاران از رئیس پاریسنژرمن
پرس��یدند آیا نیمار در پروژه باش��گاه قرار دارد یا خیر ،او
با اطمینان پاس��خ نداد و گفت :درباره چنین چیزهایی
نمیتوان در جمع و به صورت عمومی صحبت کرد ،دقیقا
مثل خریدها و فروشهایی که انجام خواهیم داد .به این
موضوعات به طور خصوصی و خارج از دید عموم ،درون
باشگاه رسیدگی میشود .موضوع نیمار نیز خصوصی است.

بازگشت قریبالوقوع مدافع پیشین
پرسپولیس به ایران

یک رس��انه کروات پیشبینی کرد با توجه به نقل و
انتقاالت باشگاه دیناموزاگرب کرواسی ،صادق محرمی،
مداف��ع ملیپوش ای��ران این تیم را ت��رک میکند و به
ایران بازمیگردد .باشگاه دیناموزاگرب کرواسی «بوشکا
شوتالو» مدافع جوان و  ۲۲ساله را به خدمت گرفت .این
بازیکن سابقه بازی برای تیمهای پایه کرواسی را دارد و
در سالهای اخیر در تیمهای آتاالنتا و ورونا ایتالیا بازی
کرده است .وب س��ایت « »sata24کرواسی ضمن ارائه
گزارش��ی از حضور این بازیکن ج��وان و نقل و انتقاالت
باشگاه دیناموزاگرب ،به نام صادق محرمی ،مدافع ایرانی این
تیم هم اشاره کرد .این سایت نوشت« :چاچیچ (سرمربی
دینامو) امروز مشکلی در خط دفاعی ندارد اما ماکسیمیر
همچنان به دنبال گزینه دیگری برای جناح راست است.
استفان ریستوفسکی گزینه اصلی دفاع راست دینامو است،
در حالی که صادق محرمی ممکن است تابستان امسال
به ایران بازگردد» .محرمی در این سالها همواره یکی از
مدافعان اصلی تیمملی ایران بوده اس��ت و باید دید چه
سرنوشتی در انتظار او خواهد بود .محرمی از پرسپولیس
راهی دیناموزاگرب شد و در صورت بازگشت به ایران ،بعید
است به این تیم برود ،چرا که سرخپوشان در پست دفاع
راست ،دانیال اسماعیلیفر را به خدمت گرفتهاند.

احتمال بازگشت آزمون از بوندسلیگا
به روسیه

ایجنت س��تاره تیمملی کشورمان در فوتبال روسیه
درباره احتمال بازگشت این بازیکن به لیگ روسیه صحبت
کرد .به گزارش فارس ،سردار آزمون با درخشش به همراه
زنیت سنپترزبورگ زمستان گذشته به بوندسلیگا منتقل
شد و با باشگاه بایرلورکوزن قراردادی  5ساله امضا کرد.
حاال خبر میرسد «آرماند دورن» ایجنت فوتبال روسیه به
عنوان نماینده سردار آزمون ،مهاجم بایر لورکوزن شانس
بازگشت این بازیکن ایرانی به لیگ روسیه را ارزیابی کرده
است .این بازیکن  27ساله در نقل و انتقاالت زمستانی به
تیم آلمانی رفت و تا تابستان  2027با بایرلورکوزن قرارداد
امضا کرد .ایجنت آزمون در فوتبال روسیه در مصاحبه با
نشریه « »RB Sportروسیه گفت :او روزهای خوبی را
در روسیه سپری کرد .او روسی را عالی صحبت میکند.
خانواده او در آنجا بسیار خوشحال بودند .در لورکوزن ،یکی
از بهترین دوستان او ،آندری لونف دروازهبان روس است.
وی افزود :نمیدانم در آینده به لیگ برتر روسیه بازخواهد
گش��ت یا نه اما حاال او هدف دارد که به یکی از بهترین
گلزنان بوندسلیگا تبدیل شود اما هیچکس نمیداند چه
اتفاقی ممکن است در آینده بیفتد.

ماه عسل زود تمام میشود
عل�ی کلهری :باشگاه اس��تقالل پس از هفتهها بالتکلیفی
و مذاکره با گزینههای مختلف ایرانی و خارجی ،س��رانجام
سرمربی خود را برای فصل جدید رقابتها و دفاع از عنوان
قهرمانی انتخاب کرد .پس از خروج فرهاد مجیدی از باشگاه
استقالل ،بسیاری از هواداران استقالل به هیچ عنوان راضی
نبودند یک مربی ایرانی روی نیمکت تیمشان بنشیند و تنها
به دنبال حضور س��رمربی بزرگ خارجی روی نیمکت تیم
خود بودند .به همین دلیل حتی وقتی نام الکس نوری برای
حضور روی نیمکت تیم اعالم و مذاکرات با این س��رمربی
دورگه پیش رفت ،بسیاری از این انتخاب هم راضی نبودند
و توقع بیش از اینها از مدیریت باشگاه خود داشتند .در این
بین هم باشگاه استقالل در سکوت کامل خبری سراغ دیگر
گزینهها رفت تا اینکه این تیم به «ریکاردو ساپینتو» رسید.
ریکاردو ساپینتو سرمربیای است که در  10سال اخیر
 14تیم عوض کرده و کارنامه او هم در سالهای اخیر افول
عجیبی داشته است و به نوعی به هیچ عنوان نتوانسته در
چرخه س��رمربیان س��طح اول یا دوم اروپایی قرار بگیرد و
از سوی دیگر همین فصل گذشته با تیم موریرنزه از لیگ
پرتغال سقوط کرد اما با توجه به اوضاع فوتبال ایران معموال
پس از حضور س��رمربیان خارجی در فوتبال ایران باید به
گونهای گذشته آنها را به دست فراموشی سپرد و بیش از هر
چیزی به انگیزه و شوری که برای حرکت رو به جلو دارند،
توجه کرد .باید این قضیه را قبول کنیم که مربیان سطح اول
اروپایی یا خارجی به هیچ عنوان حاضر نمیشوند راهی لیگ
ایران ش��وند ،مگر اینکه به دوران پایان عمر مربیگریشان
نزدیک شده باشند یا به طور کامل از جمع مربیان آیندهدار
و درجه یک اروپایی خارج شده باشند .در این بین به دلیل
اینکه ما نه پول کشورهای عربی را داریم و نه امکاناتشان
را ،باید به همین گزینههای در حد و اندازه ساپینتو اعتماد
کنیم .در بین  ۲دس��ته سرمربیای که درباره آنها صحبت
کردیم معموال سرمربیان جوانتر به دلیل امیدی که برای
اوج گرفتن و انگیزهای که برای کار کردن دارند ،گزینههای
بهتری هستند ،چرا که از سن بازنشستگی به دور هستند
و تنها به دنبال پول قراردادشان نیستند.
■■حرکاتی تأثیرگذار به شرط دوری از شوآف

وقت��ی بخواهیم درباره خود ریکاردو س��اپینتو صحبت
کنی��م ،پ��س از کارنامه حرفهای و تی��م عوض کردنهای
پیاپیاش به کاراکتر این س��رمربی میرس��یم .در روزهای
گذش��ته ویدئوهای زیادی از حرکات عجیب این سرمربی
کنار زمین منتش��ر شده و به وضوح مشخص است بشدت
میتوان��د با حرکاتش از لحاظ روانی روی بازیکنانش تاثیر
بگذارد .تا زمانی که این حرکات وارد دایره ش��وآف نشود،
میتوانیم آن را به عنوان یک امتیاز مثبت برای سرمربی در
نظر بگیریم ،چرا که با توجه به سطح بازیکنان ایرانی ،چنین

مدل و شکل سرمربیگریای میتواند تاثیر مثبتی روی روند
تیمی داشته باشد .عالوه بر این بخش قابل توجهی از مسائل
فنی به کادر فنی مربوط میشود و سرمربی به عنوان رأس
ه��رم این کادر باید از لحاظ روانی هم بتواند بازیکنانش را
تهییج کند .از این نکته باید به یک نکته بسیار مهمتر پل
بزنیم؛ در فوتبال روز دنیا بویژه فوتبال ایران حتی اگر یک
س��رمربی از لحاظ فنی در شرایط استانداردی قرار نداشته
باش��د ،قطعا با حضور دستیارانی فعال و تراز اول میتوان
فاکتورهای فنی را هم به فاکتورهای ش��خصیتی سرمربی
اضافه کرد و به فرمولی درس��ت رسید .پس همان کسانی
که این سرمربی را به ایران آوردهاند باید با جدیت به دنبال
بستن یک کادر مجرب و فنی باشند.
■■ریسکپذیری در عین متعادل بودن

تیمهای ساپینتو معموال با سیستم  4-2-3-1و 4-4-2
به مصاف رقبای خود میروند و این سرمربی از آن دست
مربیهایی اس��ت که اعتقاد خاص��ی به ایجاد تعادل میان
حمل��ه ک��ردن و دفاع ک��ردن دارد .او در مصاحبه خود با
س��ایت  coachvoiceمیگوید« :من دوس��ت دارم یک

تیم تهاجمی بس��ازم ،چه با توپ یا بدون توپ اما تیم من
هرگ��ز نباید تع��ادل دفاعی خود را از دس��ت بدهد .البته
فوتب��ال به غیرقابل پیشبینی بودن عادت دارد؛ همیش��ه
باید به دنبال غافلگیری حریفان باش��ید اما بدون از دست
دادن تعادل .درک نحوه حمله و دفاع همزمان بسیار مهم
اس��ت .اگر میخواهید برنده شوید ،باید ریسک کنید .در
دوران رشدم ،از بسیاری از فلسفههای مختلف فوتبال درس
گرفتهام اما برای دس��تیابی به استراتژی بازی ،نمیتوانید
فقط به ویژگیهای بازیکنان نگاه کنید».
ای��ن صحبته��ا میتوان��د برای ه��واداران اس��تقالل
امیدوارکننده باشد .در مجموع ساپینتو سرمربیای است
که صحبت کردن و حرکات لب خط خاص خود را دارد و
از این لحاظ صاحب سبک است اما حاال مهمترین چالش
این س��رمربی در وهله اول تطبیقپذیری با فوتبال ایران و
در مرحله بعدی شکل انتقال ایدهها به بازیکنان است .این
 ۲موضوع میتواند عیار این س��رمربی را برای ما مشخص
کند .پیش از هر چیز س��اپینتو نیاز به ش��ناخت از فضای
فوتبال ایران دارد تا تفکرات خود و حتی رفتارهای لب خط

خود را ایرانیزه کند .فضای فوتبال ایران با فوتبال پرتغال یا
برزیل کامال متفاوت است؛ در این فوتبال عبور از یک سری
خط قرمزها از لحاظ رفتاری براحتی میتواند موجب حذف
ش��ود و اگر این سرمربی در قضیه انتقال ایدهها به مانعی
بر بخورد و نتواند آن را حل کند ،روزهای خوبی در ایران
انتظارش را نمیکشد.
اما هوادار استقالل باید چه سیاستی در قبال این مربی
داش��ته باشد؟ هوادار اس��تقالل تا قبل از معرفی ریکاردو
س��اپینتو ،میتوانس��ت با اس��تناد به کارنامه او که با تیم
موریرنزه به دسته پایینتر سقوط کرد ،منتقد این انتخاب
باشد و باشگاه را مجاب کند قید این مربی را بزند اما حاال
که ریکاردو س��اپینتو معرفی ش��ده ،هر گونه نقدی غیر از
تضعیف جایگاه این سرمربی ،فایدهای برای استقالل ندارد.
همانطور که یک کارش��ناس باید منتظر بماند تا از روی
عملکرد ریکاردو ساپینتو نقدش کند ،یک هوادار هم باید
گارد قبلی خود را نس��بت به ای��ن مربی کنار بگذارد و به
وظیفه اصلی خود بپردازد؛ حمایت! استقالل به اندازه کافی
زمان را از دست داده است.

محمد نوری :ساپینتو کارنامه قابل قبولی دارد

انتظارات هواداران استقالل باالست
پیشکس��وت تیم فوتبال استقالل میگوید «ریکاردو
س��اپینتو» کارنامه قابل قبولی دارد .محمد نوری درباره
ریکاردو ساپینتو که به عنوان سرمربی جدید آبیپوشان
پایتخت معرفی ش��د ،میگوید :خدا را ش��کر هواداران
سرمربی تیمشان را ش��ناختند .این مربی کارنامه بدی
ندارد و کارنامهاش تقریبا قابل قبول اس��ت و با استاندار
لیژ بلژیک قهرمان شده است ،البته زمان مشخص میکند
س��اپینتو میتواند با اس��تقالل موفق ش��ود یا خیر .این
مربی باید ابزار کار خود را داش��ته باشد و باید بازیکنان
کلیدی فصل گذشته استقالل در تیم ماندنی و بازیکنان
خوبی به تیم اضافه ش��وند .از امروز باید استارت رسمی

نقل و انتقاالت کلید بخورد.
او در ادام��ه درباره ریکاردو
ساپینتو خاطرنش��ان کرد:
من معتقدم این مربی مثل
مربیه��ای خارج��ی دیگر
میتوان��د با خ��ود بازیکنان
خارجی بیاورد و فکر میکنم
اس��تقالل میتواند از فصل
گذش��تهاش هم بهتر باشد .س��اپینتو انرژی خوبی دارد
و امی��دوارم بتواند ای��ن انرژی را به تیم هم منتقل کند.
نوری درباره وضعیت استقالل در پنجره نقلوانتقاالتی هم

گفت :اگر مرادمند و س��یلوا
در اس��تقالل حضور داشته
باش��ند ،در منطق��ه دفاعی
مش��کل خاص��ی نداریم .ما
نیاز به یک بازیکن بازیس��از
داریم که بتواند با هافبکها
هماهنگ��ی خوبی داش��ته
باشد .از س��ویی در صورت
حف��ظ یامگا ،نیاز به  ۲مهاجم باکیفی��ت داریم .به نظر
م��ن در کل ما  ۳-۴بازیک��ن باکیفیت نیاز داریم و خود
ساپینتو هم احتماال بازیکنانی مدنظر خواهد داشت و به

نظر من این مربی میتواند در نقل و انتقاالت به استقالل
کمک کند .پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره آینده
آبیپوش��ان پایتخت و در پاس��خ به این سوال که آبیها
در فص��ل آینده میتوانند باز هم مدعی عنوان قهرمانی
لیگ برتر باش��ند ،گفت :اس��تقالل کار سختی در پیش
دارد .پس از شکستناپذیری استقالل در فصل گذشته
لیگ برتر ،کار بسیار سختی در انتظار آبیپوشان پایتخت
است .ساپینتو کار دشواری در پیش دارد و هواداران هم
انتظارشان باالست و اگر در بازیهای اول استقالل نتیجه
نگیرد ،ممکن است تیم درگیر مسائل مختلفی شود اما
امیدوارم فصل آینده هم شاهد موفقیت استقالل باشیم.

تمجید ویژه کاپیتان پورتو از طارمی

مهدی در مسیر لیگ برتر؟
کاپیت��ان تیم فوتبال پورت��و با تمجید از
گزارش
تواناییهای مهاجم ایرانی این تیم گفت:
این روزها کمتر مهاجمی با کیفیت طارمی پیدا میشود.
«پهپ��ه» کاپیتان تیم فوتبال پورتو یکی از بازیکنان حامی
مهدی طارمی ،مهاجم ایرانی این تیم بوده است .پهپه در اوج
فشارهایی که به مهدی طارمی در هفتههای پایانی این فصل به
خاطر گرفتن پنالتی وجود داشت ،به حمایت از طارمی پرداخت.
حتی زمانی که پورتو در کورس کس��ب عنوان قهرمانی بود و
طارم��ی یک پنالتی از دس��ت داد و عذرخواهی کرد ،پهپه در
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اینتر،

مصاحبهای گفت نیازی به عذرخواهی طارمی نیست .حاال در
شرایطی که پورتو با درخشش طارمی موفق شد قهرمان لیگ
برتر و جام حذفی پرتغال شود ،پهپه باز هم به تمجید از طارمی
پرداخت و از او به شکل ویژهای تعریف کرد .پهپه که خودش
یکی از مدافعان سرسخت فوتبال است ،در گفتوگو با نشریه
داخلی باشگاه پورتو در پاسخ به این سوال که چه چیزی دفاع
کردن برابر مهدی طارمی را برای یک مدافع س��خت میکند،
گفت :فقط میتوانم بگویم طارمی یک بازیکن فوقالعاده باهوش
است؛ با هوش و کیفیتی که این روزها کمتر مهاجمی آن را دارد.
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بح��ث ماندن طارمی در پورتو یا جداییاش از این تیم هم
سوژه رسانههای پرتغالی است .پورتو تاکنون حداقل  ۳بازیکن
اصلی خود را در نقل و انتقاالت تابس��تانی از دست داده است
و شاید طارمی هم به این جمع اضافه شود .هرچند مبلغ ۲۰
میلیون یورو که باشگاه پورتو برای صدور رضایتنامه طارمی در
نظر گرفته است ،کمی باال به نظر میآید.
ب��ا این حال یکی از صفحات نقل و انتقاالت پرتغال مدعی
شد طارمی در لیست باشگاه اورتون انگلیس قرار دارد و شاید
مهاجم ایران راهی تیمی شود که مالک آن هم ایرانی است.
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