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احسان اصولی؛ سخنگویی که حرف نادرست می زند

سا پینتو روزهای روشنی در پیش دارد؟
بی مهری با مرد پرتغالی استقالل

بازگشت به صحبت های آقای روشن
میدان های بزرگ، مربیان بزرگ

فوتبــال ایران بحران های عجیب و غریبی را از ســر گذرانده و همچنان هم مشــغول 
ازسرگذراندن تعدادی جدید اســت. فارغ از داستان ورود و انتخاب بحث برانگیز مهدی 
تاج به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و در نهایت تصاحب صندلی ریاست، این روزها 
داستان اتفاق مشهد هم دوباره پررنگ شده و حاال فیفا قرار است روز ۳۱ شهریور تصمیم 
نهایی اش را درباره برخورد زشــتی که با زنان تماشــاگر، پیش از شــروع بازی شد، اعالم 
کنــد. به غیر از این دو مورد، ورود کارلوس کــی روش به فوتبال ملی و انتخاب دوباره او 
به عنوان سرمربی هم خالی از بحث نبوده است. این بحث جدید ارتباطی به داشته های 
فنــی کارلوس ندارد؛ بلکه تکذیب صددرصدی فدراســیون و بعد انتخاب صددرصدی 
همان فدراسیون، حسابی جنجالی شده است. نکته درخور توجه درباره این دو موضوع 
اخیر، این اســت که در هر دو پرونده پای یک نفر در میان اســت: احسان اصولی! عضور 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که سمت جدید سخنگو بودن را هم یدک می کشد، روزهای 
پرالتهابی را در فوتبال ایران رقم زده است. او همان کسی بود که در چشم خبرنگاران زل 
زد و داستان برکناری دراگان و انتخاب کارلوس کی روش را با تمام قوا تکذیب کرد. ماجرا 
از این قرار است که چند روز قبل، جلسه اضطراری هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار 
شــد و خروجی مهم آن این بود که کارلوس کی روش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
معرفی شود. بعد از جلسه و در شرایطی که خبرنگاران رسانه های مختلف منتظر تأیید 
چنین خبری بودند، احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، به طور کامل همه چیز 
را کتمان کرد: «هیچ بحثی در خصوص کی روش نشــد. در مورد تیم های ملی گفت وگو 
و طرح مســئله شد، اما در این خصوص بحثی انجام نشــد. سرمربی تیم ما اسکوچیچ 
اســت. اصرار شما را برای اینکه یک چیزی را تکرار کنیم متوجه نمی شوم. حاشیه را که 
ما به وجود نمی آوریم. برخی دوســتان دامن می زنند و بعد هم مطالبه می کنند که چه 
شــد و چه اتفاقی افتاد؟ آنچه را اتفاق افتاده برای شما توضیح می دهم، تحلیل خودم 
را نمی گویم». عجیب آنکه اندکی بعد از صحبت های ناصحیح ســخنگوی فدراســیون 

فوتبــال، این مجموعه قطع همکاری با دراگان اســکوچیچ را تأیید و اعالم کرد کارلوس 
کی روش قرار اســت به زودی به ایران بیاید و هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد. پرسش 
اصلی اما اینجاست که اصوال اگر قرار باشد سخنگوی هر مجموعه ای با چنین صراحتی، 
یک خبر واقعی را تکذیب و بعد به مخاطب بابت شایعه پراکنی حمله کند، آیا سنگ روی 
ســنگ بند می شود ؟ نکته جالب اینکه احســان اصولی روز گذشته در گفت وگو با رادیو، 
به سادگی از کنار حرف خالفی که گفته بود، رد شد. او بار این حرف نادرست را روی دوش 
ســایر اعضای هیئت رئیسه انداخت و گفت: «به عنوان سخنگوی هئیت رئیسه آن چیزی 
را که در جلســه جمع بندی شــده بود، اعالم کردم و هیچ صحبتی از خودم نبود. در این 
جلسه تصمیمات مشروط گرفته شده بود و هنوز نهایی نشده بود و مالحظاتی که درباره 
نحوه قطع همکاری با اسکوچیچ و مذاکره با کی روش وجود داشت، باعث شد تا به این 
صورت جمع بندی جلسه اعالم شود. از لحاظ اخالقی هم درست نبود که اسکوچیچ از 
طریق رســانه متوجه برکناری اش شود. آقای تاج هم در نشست خبری اعالم کردند که 
سخنگو بر اساس جمع بندی هیئت رئیسه صحبت کرده است و این مالحظات پس از ۲۴ 

ساعت برطرف شد و خبر حضور کی روش به صورت رسمی اعالم شد».
احسان اصولی و پرونده عجیب مشهد

این اولین باری نیســت که احســان اصولی ادعایی می کند که بعدها خالف آن ثابت 
می شــود. در همین داستان اتفاقات مشــهد، او گفته بود ناظر فیفا که در مشهد حضور 
داشته، گزارش خود را به نفع فوتبال ایران نوشته است! احسان اصولی در فروردین و در 
گفت وگو با برنامه تلویزیونی نوروز فوتبالی ادعا کرد ناظر فیفا که در مشهد حضور داشته 
گزارشی علیه فوتبال ایران ننوشــته و آنچه او گزارش کرده به نفع فوتبال ماست. طبق 
ادعای احسان اصولی، ناظر فیفا و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی تیم ملی 
در مشهد ابراز رضایت کرده و در گزارش خود نوشته از آنجایی که تنها دو روز قبل از بازی 
تصمیم گرفته شــد این دیدار با حضور تماشاگران برگزار شود، زیرساخت ها برای حضور 

بانوان فراهم نبود و فوتبال ایران واقعا تمایل داشت بازی را در حضور بانوان برگزار کند!
قسمت تلخ داستان مربوط به جایی است که فیفا به گفته مهدی تاج روز ۱۵ شهریور، 
یعنی درســت یک هفته پیش، نامه خطرناکی به فدراسیون فوتبال ایران بابت اتفاقات 
مشهد فرستاده و خواستار توضیح به همراه ارائه سند و مدرک شده است. حال پرسشی 
که اصولی باید به آن پاســخ دهد، این اســت که اگر نماینده فیفا درباره اتفاقات مشهد، 
اظهارات مثبتی داشته و از این میزبانی تعریف و تمجید کرده، چرا حاال فدراسیون فوتبال 
ایران را بازخواســت کرده؛ به گونه ای که مهدی تاج ابراز نگرانی کرده که مبادا به واسطه 

این اتفاق، فوتبال ایران تعلیق شود؟
احســان اصولی یکی از متهمان ردیف اول بردن بازی تیم ملی به مشهد نیز هست. 
او رئیس هئیت فوتبال خراســان رضوی است و سابقه عضویت در شورای شهر مشهد 
را هم در کارنامه دارد. عنوان شــده بود که اصولی «احتماال» برای «خودشــیرینی» نزد 
عده ای مشخص، با پیشــنهاد به میرشاد ماجدی، بازی آخر تیم ملی در مرحله انتخابی 
جام جهانی را به  جای تهران به مشــهد منتقل کرد. درباره اتفاقات آن دیدار هم که نیاز 
به ســطور زیادی نیست؛ در حاشیه همان دیدار، مانع از ورود تماشاگران زن به ورزشگاه 
شــده و با اسپری فلفل از آنها استقبال کردند. عجیب آنکه با وجود نشانه های مشخص 
و روشن، هرگز برخوردی با مقصران این پرونده صورت نگرفت و حتی به تعدادی از آنها 
طبق ادعای حســین شمس، پاداش هم داده شد! حســین شمس، سرمربی پیشین تیم 
ملی فوتســال ایران، در گفت وگویی که با مهر داشت، گفت: «رئیس جمهور، وزیر کشور، 
دادســتان کل کشور و تقریبا تمام مســئوالن وعده برخورد با عامالن این حادثه را دادند 
اما هیچ اتفاقی رخ نداد. دوســت و دشمن اعتقاد داشتند احسان اصولی مقصر اصلی 
این ماجرا بوده اســت. متأسفانه اصولی نه تنها محاکمه، تنبیه یا برکنار نشد، بلکه حتی 
با اعزام به قرقیزستان به همراه تیم ملی فوتسال پاداش گرفته است. واقعا این موضوع 
برای من جای ســؤال دارد. این موضوع نشــان می دهد وعده هایی کــه برای برخورد با 
عوامل حادثه مشــهد داده شد، الکی بوده اســت. زمانی که ماجرا به دوستان خودشان 
می رســد، بی خیال اعمال قانون می شــوند». اصولی این روزها در شرایطی به کارش در 
فدراسیون فوتبال و سمت جذاب ســخنگویی ادامه می دهد که اعتبار چندانی هم بین 
اعضای مجمع فدراســیون فوتبال ندارد. پس از اتفاقات مشهد، انتظار می رفت اعضای 
مجمع فدراســیون فوتبال  او را برکنار کنند، ولی این عضو هیئت رئیسه خوش شانس بود 
که لب مرزی ماندگار شد. او در جلسه رأی گیری برای عزل از ۸۲ رأی مأخوذه (برگه های 
سبز)، ۴۸ رأی مخالف داشت و فقط به پنج رأی دیگر نیاز بود تا از کار برکنار شود. به هر 
روی در همین مجمع، ۴۸ نفر مخالف او و فقط ۳۱ نفر موافق ماندنش بودند. او به لطف 
اینکه کمتر از دو سوم رأی به عزلش دادند، در فدراسیون ماندگار شد؛ وگرنه همین تعداد 

مخالف به خوبی بیانگر جایگاه او در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است.
انتقاد از فعالیت های اصولی در مشهد

کارنامه احسان اصولی فقط در فدراسیون فوتبال مورد انتقاد قرار نگرفته، چون عدم 
مدیریت صحیح او در فوتبال مشهد دلیل اصلی سقوط پدیده به دسته پایین تر رقابت های 
لیگ ایران اســت. این موضوعی بود که اســماعیل حیدرپور، قائم مقام باشــگاه پدیده، 
پیش تر به آن اشاره کرده اســت: «در یک سری از استان ها تالش برای تیم داری بی فایده 
است. هرچقدر تالش کنید جواب عکس می گیرید. وقتی مسئوالن استان هیچ کدام حاضر 
نیستند جلســه ای را با مدیریت باشگاه داشته باشند، چه توقعی دارید کمک کنند؟ مگر 
می شود یک تیم که آبروی یک استان است و نام آن استان را در لیگ برتر یدک می کشد، 
برای هر میزبانی دچار مشــکل بشود؟ در استان (خراســان رضوی) سراغ همه رفتیم؛ 
اســتاندار، شورا و شــهردار و دوستان. آقای مایلی کهن درســت می گفت. آقای اصولی 
(رئیس هیئت خراســان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال) اگر واقعا می خواهی به 
فوتبال کمک کنی، به تیم شــهرت کمک کن. همه متوجه شدند نه تنها کمکی نکردند... 

(صحبت نیمه تمام می ماند)».

سه شنبه
۲۲ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۴

اســتقالل فصل گذشته موفق شــد با ســرمربیگری فرهاد مجیدی به ناکامی 
طوالنی مدتــش در فوتبــال ایران پایان دهد و بعد از ۹ ســال دوباره دســتش به 
جام قهرمانی برســد. اســتقالل همان زمان که با فرهــاد مجیدی به صدر جدول 
رســیده بود، منتقد داشــت. آنها از این گالیه داشــتند که تیم فرهاد مجیدی زیبا 
بازی نمی کند. با این حال، اســتقالل با فرهاد مجیدی با همان ســبک و سیاق جام 
قهرمانی را باالی ســر برد تا فرهاد مرد محبوب نیمکت اســتقالل شــود. درست 
در همان زمانی که شــاگردان فرهاد مجیدی جام قهرمانی را باالی سر می بردند، 
دیگر کسی کاری به زیبا بازی نکردن تیم فرهاد مجیدی نداشت و همه از قهرمانی 
او تمجیــد می کردند. در این فصل، ورق برگشــته ؛ فرهاد رفته و ریکاردو ســاپینتو 
پرتغالی به عنوان ســرمربی جدید استقالل معرفی شده است. از این مرد پرتغالی 
هم درست مثل فرهاد مجیدی انتقاد می شود؛ با این تفاوت که تیم فرهاد مجیدی 
بیشــتر تمرکزش را روی گل نخوردن گذاشــته بود، ولی این بار انتقاد می شــود که 
تیم ســاپینتو کارهای دفاعی را بی خیال شده و تیم انسجام را از دست داده است. 
کار برای ســاپینتو تا جایی پیش رفت که حتی شــایعه شــد اگر او برابر نســاجی 

هم برنده نشــود، قرار است عوض شــود و مربی دیگری جایش را بگیرد. اتفاقا از 
اســتراماچونی، مربی ایتالیایی و سابق اســتقالل هم به عنوان یکی از گزینه ها نام 
برده می شــد. عجیب آنکه تیم ســاپینتو وضعیت بدی در جدول نداشــت و بروز 
چنین شــایعاتی مشکوک به نظر می رســید. در دیدار با نســاجی معادالت کامال 
عوض شــد. تیم اســتقالل برخالف دو بازی قبلی، نه تنها این بار موفق به گل زنی 
آن هم سه بار شد، بلکه توانست بازی سراسر هجومی و تماشاگرپسندی را هم به 
نمایش بگذارد. منتقدان این مرد پرتغالی که تا قبل از بازی اعتقاد داشــتند او باید 
عوض شــود، یکباره حامی اش شدند و خواســته اند به او زمان بیشتری داده شود. 
نکته ای که داســتان این مرد پرتغالی در استقالل را عجیب تر می کند، این است که 
او اتفاقا در مقایســه با دیگر مربیان خارجی و محبوبی که به اســتقالل آمده، تا به 
اینجای فصل آمار بســیار بهتری داشته اســت. آن طور که «فوتبال ۳۶۰» نوشته، 
ریکاردو ســاپینتو در شــش بازی حضورش روی نیمکت استقالل، ۱۱ امتیاز همراه 
آبی ها به دســت آورده اســت. به عبارت بهتر، سه برد، دو مســاوی و یک باخت 
کارنامه ســرمربی پرتغالی همراه آبی پوشان پایتخت در لیگ بیست ودوم بوده که 

ساســان رحیمی: صحبت های آقای روشــن و دیگــر منتقدان حضــور کارلوس 
کی روش، هر منصفی را به این نکته می رساند که چقدر یک نفر می تواند مدیریت 
قوی و شــخصیت با ثباتی داشته باشد که اجازه ندهد کسی در کارش دخالت کند 
یا برایش تصمیم بگیرد. آقای روشن عزیز و دیگر منتقدان کارلوس کی روش، کاش 
کمی قبل از ســخن گفتن تفکر می کردیم. کارنامه هر مربی در فوتبال نشان دهنده 
توان علمی و فنی، تجربه، دانش و ســطح آن مربی اســت. جهت یادآوری عرض 
می کنــم درباره مربــی ای صحبــت می کنید کــه در باکیفیت تریــن تیم های دنیا 
تجربه مربیگری داشــته است . سر الکس فرگوســن بی دلیل کسی را کنار خودش 
نمی گذاشت یا رئال مادرید بی حساب و کتاب سرمربی انتخاب نمی کرده یا تیم ملی 
پرتغال همین طوری ســرمربی نمی گذارد یا همین کلمبیا و مصر بدون محاســبه 
انتخاب نکردند. در همین ایران عزیز، شــاید بازی هــای مقتدرانه ایران در دو جام 
جهانی گذشته را فراموش کردید که بهترین نتایج ایران در جام جهانی رقم خورد. 
شاید فراموش کردید ایران در برابر بهترین تیم دنیا، مثال آرژانتین، چگونه ۹۰ دقیقه 
جانانه فوتبال خوب بازی کرد. آقای روشــن عزیز بازگشــت کی روش بازگشت به 
عقب نیســت، بلکه حرکتی مدبرانه، روبه جلو و شجاعانه از سوی آقای تاج بوده 
است. فدراســیون جدید می توانست به راحتی دســت به تغییر نزند و بعدها هم 

بگوید این کادر را ما انتخاب نکردیم. 
آقای روشن عزیز یادتان هست جام جهانی ۹۸ دقیقا در نزدیکی جام با حرکتی 
اشــتباه تومســالو ایویچ از نیمکت ایران رفت و به اذعان کارشناسان خبره فوتبال 

اگر ایویچ در آن جام روی نیمکت ایران نشســته بود، شــرایط متفاوت بود. جناب 
روشــن نازنین شــاید فراموش کردید تا قبل از آمدن کــی روش وضعیت دفاع تیم 
چگونه بود، حداقل بازی با بحرین که خاطر مبارک هست، شما و دیگر دوستانتان 
بهتر می دانید دفاع به قول شما اتوبوسی اصول دارد، روش دارد، علم می خواهد 
و کی روش اســتاد این کار اســت. در عجبم که همین مربیان عزیز منتقد کارلوس 
کی روش یا تیــم ندارند یا اگر دارند چرا نمی توانند همیــن روش دفاع کردن را به 
بازیکنانشــان آموزش دهند تا حداقل کمتر دروازه شان باز شود. کارنامه کی روش 
را در تیم ملی فوتبال یک بار دیگر مرور کنید، ببینید در صد بازی چند باخت ایران 

داشته است؟ یا چند گل خورده داشتیم؟
اتفاقا چون تصمیم بر تغییر سرمربی تیم ملی بوده است، بهترین انتخاب ممکن 
صورت گرفته؛ چون این تیم را خود کارلوس کی روش درست کرده است. کارلوس 
کــی روش ثابت کــرده در میدان های بزرگ خوب نتیجه می گیــرد، او هم مربی با 
دانشی است و هم اینکه استاد روان شناسی است و می داند چگونه همدلی ایجاد 
کند؛ دقیقا همان چیزی که امروزه تیم ملی به آن نیازمند اســت . او حتی به گفته 
متعصب ترین منتقدانش، مربی منظمی است و اجازه بازیکن ساالری را نمی دهد؛ 
چرا که مطمئن اســت اگر دروازه بانی را کنار گذاشــت، می تواند جایگزینی برای او 
بســازد که حتی بهتر از او عمل کند. او این را ثابت کرده است. آقای روشن نازنین 
و دیگر منتقدان احساســی، کاش قبل از ســخن گفتن های عجیب و غریب بیشــتر 

تفکر کنیم.

اخـبـار  بـرگـزیـده

تصمیم خطرناک فیفا درباره فوتبال ایران؟
فدراسیون فوتبال ایران درگیر نامه خطرناکی است که از سوی فیفا ارسال شده 
اســت. به گزارش فرارو، دیروز بیست و یکم شــهریور بود؛ یعنی پایان همان شش  
روزی که فیفا با ارســال نامه ای به ایران خواســته بود تا مسئوالن فوتبالی درباره 
اتفاقات ناخوشایندی که در بازی ایران و لبنان برای زنان تماشاگر رخ داد، توضیح 

دهند.
 فدراســیون می گوید پاســخ نامه فیفا ارسال شده اســت. بازی تیم های ملی 
فوتبال ایران و لبنان در مرحله انتخابی جام جهانی به مشهد برده شد تا این شهر 
میزبان آن دیدار باشــد. با وجود بلیت فروشی مختصری که به زنان برای تماشای 
این دیدار شــده بود، قبل از شروع بازی، مانع از حضور تماشاگران زن به ورزشگاه 
شــدند. اتفاق تلخ تر مربوط به جایی بود که با اسپری فلفل سعی در متفرق کردن 
زنانی داشــتند که تالش می کردند برای تماشــای بازی وارد ورزشــگاه شوند. این 
اتفاقات صحنه های زشــتی را رقم زد و تا مدت ها خوراک رسانه های خارجی بود. 
در ایران، مسئوالن یکی پس از دیگری وعده رسیدگی ضربتی به این پرونده را داده 
و خواســتند تا در کوتاه ترین زمان ممکن مقصر معرفی شــود. بعد از گذشت چند 
ماه، نه تنها مقصری معرفی نشد، بلکه هیچ مسئولی هم درباره آن ماجرا از کارش 
اســتعفا نداد تا پاشیدن اســپری فلفل به صورت تماشاگران زنی که می خواستند 

وارد ورزشگاه شوند، به دست فراموشی سپرده شود. 
با این حال، ۱۵ شهریور اتفاق خاصی افتاد؛ فیفا در نامه ای خطرناک به فدراسیون 
فوتبال ایران خواست تا درباره رسیدگی به آن پرونده با سند و مدرک توضیح دهد. 
فیفا به ایران شــش روز مهلت داده تا مســتندانش را ارائــه کند. اگرچه یکی، دو 
خبرگزاری داخلی تالش کرده اند نامه فیفــا را خطرناک جلوه ندهند، ولی مهدی 
تاج، رئیس فدراســیون فوتبال، می گوید این نامه خطرناک است و ممکن است آن 
اتفاق (تعلیق) رخ دهد. دیروز ۲۱ شهریور و پایان مهلت شش روزه بود. فدراسیون 
فوتبال می گوید پاســخ فیفا را داده و منتظر است. از امروز دقیقا ۹ روز زمان باقی 
مانده تا فیفا نظرش را درباره اتفاق های مشهد اعالم کند. کمیته انضباطی فیفا روز 

۳۱ شهریور برگزار می شود و پرونده مشهد نیز زیر ذره بین می رود.

بیشترین حضور در جام جهانی در بین مربیان
صعود کی روش به رده سوم

کارلــوس کــی روش بــرای چهارمین بــار حضور در جــام جهانــی را تجربه 
می کنــد تــا در رده ســوم از این حیث در بین ســرمربیان تاریخ باشــد. به گزارش 
ایســنا، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ۶۹ روز دیگر شــروع می شــود و ۳۲ تیم حاضر در 
این رقابت ها در هشــت گروه چهار تیمی رقابــت خواهند کرد. کارلوس کی روش 
ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران که جانشــین دراگان اســکوچیچ شد، برای 
چهارمین بار حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد. کی روش در ســال ۲۰۰۲ 
توانســت آفریقای جنوبی را به جام جهانی برســاند، ولی قبــل از جام جهانی از 
ســمت خود برکنار شــد. کی روش در ســال ۲۰۱۰ برای اولین بــار حضور در جام 
جهانی را به عنوان ســرمربی پرتغال تجربه کرد، ولی در مرحله یک هشــتم نهایی

 حذف شد.
نتایج پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۰:

پرتغال ۰ - برزیل ۰ پرتغال ۷ - کره شمالی ۰  پرتغال۰ - ساحل عاج۰ 
پرتغال ۰ - اسپانیا ۱ (یک هشتم نهایی)

ســرمربی پرتغالی در سال ۲۰۱۴ هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت، ولی 
تیم او در گروه F از رسیدن به دور بعد جا ماند.

ایران ۱ - بوسنی ۳ ایران ۰ - آرژانتین ۱  ایران ۰ - نیجریه ۰ 
کی روش در سال ۲۰۱۸ سومین حضور در جام جهانی را تجربه کرد و تیم او تا 

ثانیه های پایانی شانس صعود به دور دوم را داشت.
ایران ۱ - پرتغال ۱ ایران ۰ - اسپانیا ۱  ایران ۱ - مراکش ۰ 

ســرمربی پرتغالی بعد از حضــور در کلمبیا و مصــر در انتخابی جام جهانی، 
به عنوان جانشین اسکوچیچ انتخاب شد و هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت 

و باید دید در این دوره چه خواهد کرد.
عملکرد کی روش در جام های جهانی
۱۰ بازی، ۲ برد، ۴ مساوی و ۴ باخت

مربیان با بیشترین حضور در جام جهانی
۱- کارلوس آلبرتو پریرا (برزیل) با ۶ حضور
۲- بورا میلوتینوویچ (یوگسالوی) ۵ حضور

۳- کارلوس کی روش (پرتغال) ۴ حضور
۳- سپ هربرگر (آلمان) ۴ حضور

۳- الیوش باروتی (مجارستان) ۴ حضور
۳- هلموت شون (آلمان) ۴ حضور
۳- هنری میشل (فرانسه) ۴ حضور

۳- اسکار تابارس (اروگوئه) ۴ حضور
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فـوتـبـال در امـروز
ویکتوریا پلژن – اینتر ۲۱:۱۵

اسپورتینگ – تاتنهام ۲۱:۱۵
لیورپول – آژاکس ۲۳:۳۰

مارسی – فرانکفورت ۲۳:۳۰

بایرن مونیخ – بارسلونا ۲۳:۳۰
لورکوزن – اتلتیکو مادرید ۲۳:۳۰

پورتو – کلوب بروژ ۲۳:۳۰

در قیاس با دو ســرمربی خارجی اســتقالل در ســال های اخیر، مشخص می شود 
که برگ برنده در دســتان ســاپینتو است. آندره آ اســتراماچونی، سرمربی ایتالیایی 
محبوب آبی ها، در شــش بازی ابتدایی خود توانســت تنها شــش امتیاز به دست 
آورد و اســتقالل با هدایت او، یک  بار در شش دیدار نخست به پیروزی رسید و سه 
تساوی و دو باخت در کارنامه شاگردان استراماچونی به چشم می خورد تا ساپینتو 
نسبت به این سرمربی ایتالیایی عملکرد بهتری داشته باشد. وینفرد شفر، سرمربی 
آلمانی ســابق اســتقالل نیز از حیث نتیجه گیری در شــش بازی نخست عملکرد 
ضعیف تری نســبت به ساپینتو داشت. شــفر در شش بازی نخست، دو پیروزی به 
دست آورد، سه تســاوی داشت و یک شکســت را هم همراه آبی پوشان پایتخت 
تجربــه کرد تا اندوخته ای ۹ امتیازی را از شــش بازی اول حضورش روی نیمکت 
استقالل به دســت آورد. رولند کوخ آلمانی، دیگر ســرمربی خارجی استقالل در 
تاریخ لیگ برتر هم در شــش بازی اول خود در لیگ دوم هشــت امتیاز گرفته بود. 
آبی پوشان پایتخت به تعطیالت فیفادی رفته اند و ریکاردو ساپینتو هم برای دیدار 
با خانواده اش از ایران خارج شــده، اما قرار اســت خیلی زود تمرینات استقالل از 
سر گرفته شود و بازیکنان از سوی ساپینتو فراخوانده شده اند و طبق آخرین خبرها 
قرار اســت از روز جمعه تمرینات آماده ســازی آبی پوشان پایتخت در غیاب شش 
بازیکن ملی پوش آغاز شــود. استقاللی ها در هفته هفتم لیگ برتر که بعد از اتمام 
فیفادی ماه ســپتامبر برگزار خواهد شد، باید در ســیرجان و در دیداری حساس و 
سرنوشت ســاز به مصاف گل گهر بروند. تیمی که توانسته در ۱۵ بازی اخیر خود در 
لیگ برتر با هدایت امیر قلعه نویی شکســت ناپذیر باشد و با توجه به شانس باالی 

صدرنشینی دو تیم، نتیجه تقابل هفته هفتم بسیار حائز اهمیت است.
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