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مراسم معارفه سرمربی پرتغالی استقالل برگزار شد

هفته سخت والیبالیستها با باخت مقابل بلغارستان شروع شد

ساپینتو :میخواهم  4جام کسب کنم

نعیم احمدی /ایران

ëëآجورلو :رفتن مجیدی مرا خیلی اذیت کرد
آجورلــو در مراســم معارفــه ســاپینتو دربــاره
انتظار هواداران و خواســتهاش از فرهاد مجیدی
صحبــت کــرد .مدیرعامــل آبیهــا گفــت« :خدا
را شــکر میکنم امــروز هواداران عزیــز و خانواده
بــزرگ اســتقالل کــه مضطــرب و نگــران بودند،
بــا آمدن ســرمربی جدید تیم بــه آرامش خیلی
خوبی رسیده باشند .چندین سال در انتظار لذت
قهرمانــی بودیم و توانســتیم آن را در اســتادیوم
آزادی درک کنیــم .البتــه اول فصــل به مجیدی
گفتــه بــودم  75امتیــاز میخواهیــم و  5هفتــه
قبــل از اتمــام مســابقات میخواهیــم قهرمانی
را کســب کــرده باشــیم ».او بــه صحبتهایــش
دربــاره مجیــدی ادامــه داد« :جا دارد جــای او را
هــم خالی بدانیم .امیدوارم هرجا هســت موفق
باشــد .ممکن اســت رفتن و نبودش برای فصل
آتــی مــرا خیلــی اذیت کــرده باشــد .هــواداران و
مــا در یــک مــاه گذشــته فشــار زیــادی را تجربــه
کردیــم ،مجیــدی قــول همــکاری داده بــود امــا
هجمه دیگران باعث جداییاش شــد اما فوتبال
حرفهای همین است .باید فرض کنیم قهرمانی

نظر پیشکسوتان باشگاه استقالل درخصوص سرمربی پرتغالی این تیم

پیشپرداخت سنگین؛ مطالبه صادقی از سرخها

گــروه ورزشــی /مســئوالن باشــگاه اســتقالل پــس
از گذشــت  3هفتــه از جدایــی فرهــاد مجیــدی
باالخــره سهشــنبه ســرمربی فصــل آینده خــود را
معرفی کردند .ریکاردو ســاپینتو ،سرمربی پیشین
باشگاههای اسپورتینگ لیسبون و براگای پرتغال،
در فصــل بیســت و دوم هدایــت آبیپوشــان را
برعهــده خواهــد داشــت .در ایــن شــرایط دیــروز
تعدادی از پیشکســوتان باشــگاه اســتقالل نسبت
به حضور ایــن مربی پرتغالی روی نیمکت آبیها
واکنش نشــان دادند .پیــروز قربانــی ،بازیکن دهه
 80استقالل در این باره گفت« :ساپینتو از فرهنگ
دیگــری آمــده و باید به او زمان داد .من شــناختی
نســبت بــه این مربــی نــدارم و اینکــه ســاپینتو در
یــک تیم موفــق نبوده ،دلیلی بر ضعیــف بودن او
نیســت .ســبک بازی ســاپینتو نســبت به تیمی که
فصــل گذشــته قهرمان شــد ،متفــاوت اســت و او
نیــاز به حمایــت دارد ».مهــدی پاشــازاده ،مدافع
استقالل در دهه  80نیز بیان کرد« :بعد از اتفاقات
زیاد سرمربی جدید انتخاب شد اما مهم است که
در کنار مربی خارجی افرادی حضور داشته باشند
کــه بتوانند در مدیریت یا بــه اصطالح جم عوجور
کردن تیم کمکش کنند .ســاپینتو با شرایط فوتبال
مــا آشــنا نیســت و هــر لیگــی شــرایط خــودش را
دارد .اســتقالل تیــم خوبــی دارد و میتواند موفق
شــود ».شــاهین بیانی ،بازیکن آبیهــا در دهه 70
در خصــوص انتخــاب ایــن مربی پرتغالــی اظهار
داشــت« :مهمترین مســأله این اســت که ساپینتو
شــناختی از فوتبال ما ندارد .مدیریت باشگاه باید
هرچــه ســریعتر نفراتــی را کــه میداند بــه کار این
مربی میآیند ،انتخاب کند و در کنارش قرار بدهد.
ســاپینتو به هجومی شدن استقالل کمک میکند،
او کاربلــد اســت امــا بــه ابــزار و زمــان نیــاز دارد».
صمــد مرفاوی ،مهاجم اســتقالل در دهــه  70نیز

گروه ورزشــی/با اینکه پرســپولیس در فصل نقل و
انتقاالت پیشــتاز بوده و بازیکنان سرشناســی را به
خدمــت گرفته ،ولی یحیی گلمحمــدی چند روز
پیش اعالم کرد که تنها نیمی از لیســت موردنظر
او جــذب شــدهاند .در ایــن شــرایط ،مســئوالن
پرســپولیس در پی آن هســتند تا بازیکنان دیگری
را هــم جــذب کنند .یکــی از این بازیکنان ،ســعید
صادقــی هافبک فصل گذشــته گلگهر اســت که
مذاکرات باشگاه پرســپولیس با او همچنان ادامه
دارد .درخصــوص رقم درخواســتی صادقی گفته
شــده کــه او  20میلیــارد مطالبه کرده و مســئوالن
باشــگاه پرســپولیس بــا رقم اعالم شــده از ســوی
صادقی مشــکل چندانی ندارنــد اما موضوعی که
باعث شــده تا فعــاً این قرارداد امضا نشــود ،این
اســت که به گزارش فارس ،مدیــر برنامه صادقی
از باشــگاه پرسپولیس خواهان یک پیشپرداخت
عجیــب و غریب شــده که تــا به حال بــا مخالفت
مدیران این باشــگاه روبهرو شــده است .مسئوالن
پرسپولیستااینلحظهباایندرخواستمخالفت
کردهانــد امــا از آنجــا که جــذب صادقی عــاوه بر
مــوارد فنــی ،در بحــث تبلیغاتی هــم میتواند به
مدیران پرسپولیس کمک کند ،آنها دوست ندارند
با از دست رفتن او به نوعی در این انتقال شکست
بخورنــد و بــه خاطر همین ،شــاید با این خواســته
صادقی هم موافقت شــود .یکی دیگر از بازیکنان
مــورد نظر سرخپوشــان ،مهاجمــی برزیلی به نام
کاسیانو است که پرســپولیس مذاکرات خوبی را با
باشــگاه او (ویــزالی پرتغال) انجــام داده و به نظر
میرسد در صورتی که همه چیز خوب پیش برود،
کاســیانو تا چند روز آینده راهی تهران خواهد شد.
یکــی دیگــر از بازیکنانی کــه نام او درباره پیوســتن
به پرســپولیس به گوش میرســید ،عرفان باقری
بازیکــن جوانــان اســتقالل بــوده که چنــد روز قبل

ساپینتو به زمان و ابزار نیاز دارد

تایمز هند از حضور بازیکنان مختلف در تیم ملی فوتبال ایران گزارش داد

شرایط برابر برای همه اقوام
نشــریه تایمز هند در گزارشی جذاب به معرفی
قومیتهــای مختلــف کشــور ایــران پرداخت و
از نمایندههــای آنهــا در تیم ملــی فوتبال ایران
نوشت .این نشریه با اشاره به  5ستاره تیم ملی
ســردار آزمون ،علیرضا بیرانوند ،امید نورافکن،
علیرضــا جهانبخــش و آندرانیــک تیموریان با
قومیتهای مختلف نوشــت« :تنوع قومیتی در
کشــور ایران با اینکه زیاد بوده ولی همگن است
و ایــن تنوع را میتوان در تیم ملی فوتبال ایران
نیــز دیــد ».در ادامــه ایــن مطلــب در خصوص
آزمون ،بیرانوند و نورافکن آمده است« :آزمون
از قوم ترکمن اســت و به مذهب تســنن اعتقاد
دارد .او ابتــدا با بــازی در روبین کازان روســیه از
ایــران خارج شــد و در این کشــور پیشــرفت کرد.

بیرانونــد کــه دروازهبان اســت ،در یــک خانواده
عشایری لر به دنیا آمد و اولین شغل او چوپانی
بــود تــا اینکــه بــا تالشــی حداکثــری و طوالنــی
توانســت بــه یکــی از بازیکنــان ثابت تیــم ملی
ایــران بــدل شــود .نورافکــن در ســال  1396در
مصاحبه با ســایت ایرانی «مشــرق» اعالم کرد
که پــدر و مادرش اهل منطقه ســراب و قومیت
آذری هســتند .ایــن بازیکــن بــرای اولیــن بار در
ســال  2018در ترکیــب تیم ملی ایــران در دیدار
مقابل سیرالئون قرار گرفت ».در بخش دیگری
از گــزارش نشــریه تایمــز دربــاره جهانبخــش و
تیموریان هم نوشــته شده اســت« :جهانبخش
توگــو بــا رســانههای داخلــی اعــام کرد
در گف 
که از نســل قومیت تــات اســت .او پیشتر گفته

بــود کــه از کار کردن در مغازه دوچرخهفروشــی
پــدرش خســته و وارد فوتبــال شــد .جهانبخش
در ســال  2013در لیگ هلند بــازی کرد و تجربه
او از بــازی در لیــگ هلنــد باعــث شــد تــا یکــی
از بهتریــن گزینههــای تیــم ملــی لقــب بگیــرد.
تیموریان یکــی از معدود اقلیتهای مســیحی
در ایران اســت .او ارمنیاالصل بــوده و در ایران
به دنیا آمده و بزرگ شــده است .او در مصاحبه
با نشــریه گاردین اعالم کرد که از وضعیت خود
راضی اســت .او در ســال  1393در مراسم آیین
بوســیدن قرآن کریم که به فرهنگ ورزشــکاران
این کشــور بدل شده ،شــرکت کرد .تیموریان در
ســال  2019از فوتبــال خداحافظــی کــرد ».ایــن
نشــریه همچنین نوشــت« :کشــورهایی که تنوع

قومیتــی باالیــی دارنــد ،معمــوالً بــا مشــکالت
نمایندگــی و عــدم برابــری روبــهرو هســتند اما
این مشــکالت در کشــور ایــران وجود نــدارد .بر
اســاس مطالعه منتشر شــده ،همه اقوام کشور
ایــران دسترســی برابر برای تبدیل شــدن به
ورزشــکار حرفــهای دارنــد و از شــرایط
یکسان برخوردارهســتند».همچنین
دیــروز مجلــه معتبــر فوتبالــی
«فورفورتو» در گزارشی به معرفی
 10فوتبالیســت برتــر قــاره کهــن
پرداخــت کــه در ایــن لیســت نام
مهــدی طارمــی ســتاره پورتــو و
ســردار آزمون ستاره بایرلورکوزن
یشود.
دیده م 

پایان کار رکابزنان در آسیا با  3برنز

روز آخر رقابتهای دوچرخهســواری پیســت آســیا با تک مــدال برنز محمد
گنج خانلو در ماده اســکرچ و پنجمی مدیســون تمام شد .محمد گنج خانلو
کــه سهشــنبه با مدال برنــز ماده اومینیوم ،طلســم بی مدالی تیم مــردان در
قهرمانی آسیا را شکست ،دیروز با کسب مدال برنز اسکرچ ،دو مداله شد ،اما
او به همراه مهدی علیاری در مدیسون نتیجهای بهتر از پنجمی نگرفت .به
این ترتیب تیم ملی دوچرخهسواری ایران با  3مدال برنز توسط محمد گنج
خانلو و لیال حیدری به کارش در قهرمانی آسیا پایان داد.
محمدرضا توکلی با حکم رئیس فدراسیون سرمربی جدید تیم ملی تنیس
ایران شد .اکبر طاهری سرمربی پیشین تیم ملی به دلیل مشکالت شخصی
قید ســرمربیگری تیم ملی را زد تا داوود عزیزی رئیس فدراسیون حکم را به
نام توکلی عضو کمیته فنی فدراسیون امضا کند .او در نخستین گام ،تنیسورها
را برای دیویس کاپ در مرداد به میزبانی ویتنام آماده خواهد کرد.

پرسپولیس امضای قرارداد با عرفان باقری را تکذیب کرد

خصوص نوشت« :ســاپینتو شغل دیگری یافت و
یک باشــگاه دیگر بــه او اعتماد کــرد .این مربی که
در جهــت کامــاً جدیــدی حرکت میکنــد ،فصل
گذشته نتوانست موریرنسه را در لیگ برتر پرتغال
حفظ کند و از این باشــگاه جدا شــد .ســاپینتو برای
هواداران لژیا ورشــو شــناخته شــده اســت .لژیا زیر
نظــر او نتایــج هیجانانگیزی نگرفــت و مربی 49
ســاله با افراد زیادی درگیر شد .شیوههای تمرینی
ساپینتو غیرعادی بود ».کمین روگولسکی خبرنگار
لهستانی نیز با انتشار توئیتی به این مربی پرتغالی
کنایه زد .این خبرنگار جابهجاییهای زیاد این مرد
پرتغالی در  10سال مربیگریاش را سوژه خود قرار
داد و نوشت که ساپینتو نابغه نقل مکان است و او
در این  10ســال در  14باشــگاه حضور داشته است.
عــاوه بــر ایــن نشــریه « »desporto.sapoپرتغال
نوشــت« :ریــکاردو ســاپینتو پرتغالــی کــه فصــل
گذشته نتوانست مانع از سقوط موریرنسه به لیگ
دســته دوم شــود ،ســرمربی جدید اســتقالل شــد.
مهاجم ســابق  49ســاله پس از کار در صربســتان،
یونان ،عربستان ،بلژیک ،لهستان ،برزیل و ترکیه،
ماجراجویــی جدیــدی در خــارج از کشــور خواهــد
داشت».

تیم ملی والیبال که هفته دوم لیگ ملتها را با باخت 0-3مقابل بلغارستان
آغــاز کرد ،امــروز و فردا بازیهای دشــوارتری مقابل حریفــان دارد و باید با
غول های قاره امریکا رودررو شود .شاگردان بهروز عطایی که با دو باخت و
دو برد هفته اول 8 ،روز در صوفیه برای هفته دوم تمرین و ریکاوری کردند،
مقابل بلغارســتان میزبان کاری از پیش نبردند .بلغارها در هفته نخســت
متحمل  4شکست شدند و در رده پانزدهم جدول ردهبندی قرار گرفتند ،اما
بازی با ایران برای تیم متحول شــده بلغارستان و سرمربیاش جیالزکوف،
بازی سرنوشت بود ،دیداری که برایشان خیلی هم سخت نشد و  3امتیاز
شــیرین اولین پیــروزی را بــا بــازی زیرکانه ،ســرویسهای بدون بازگشــت،
دریافتهای دقیق و اسپکهای رعدآسا به دست آوردند و دریافت ،حمله
و دفــاع ایــران را از کار انداختند .این پیروزی که بــه قول جیالزکوف اهمیت
زیادی داشــت ،جان تازهای
بــه ایــن تیــم بخشــید .در
شــبی که تیــم ملــی والیبال
با این باخــت ،در همان رده
یازدهم جدول ماند ،ژاپن با
برتری  1-3مقابل آرژانتین،
از امریکا و فرانســه عبور کرد
و بــه صدر جــدول ردهبندی
لیــگ ملتها رســید .تیم بهروز عطایی بعــد از باخت در بــازی اول ،دیروز
ریــکاوری کــرد تا بــرای بازی امشــب (ســاعت  )21:30مقابل امریــکا آماده
شــود .نکته حائــز اهمیت اینکه امریکاییها دیشــب به مصاف صربســتان
رفتند و جان اســپرا امروز برای بیستمین بار تیمش را مقابل ایران به زمین
میفرستد؛ سهم امریکا از  19بازی قبل 13 ،پیروزی بوده است .گفتنی است،
محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال هم برای حمایت از تیم ملی
دیــروز بــه صوفیه رفت و ناهار را در هتل ویتوشــا در کنار اعضای تیم صرف
کرد .داورزنی سعی کرد با حرفهایش به بازیکنان روحیه دهد« :من برای
دلگرمــی تیــم به صوفیه آمدم تا این حضور و دلگرمیها از فشــار روی تیم
کمکند .چند روز گذشــته شــاهد انتقــادات زیادی در فضــای مجازی از تیم
بودیــم .بــه هر حال مردم دوســت دارند تیم برنده همه بازیها باشــد ،اما
گاهــی برای تحقق هدف بلندمدت باید هزینههایی بپردازیم .من آمده ام
تا به ملی پوشان که بچههای والیبال ایران هستند بگویم مسیری که در حال
پیمودن آن هستیم ،مهم است ».تیم ملی والیبال در سومین بازیاش در
هفته دوم ،از ساعت  18فردا مقابل برزیل قرار میگیرد.

توکلی سرمربی تیم ملی تنیس شد

تساوی دختران هندبالیست مقابل گینه

تیــم ملــی هندبال دختــران جوانــان ایران بعد از تســاوی بــا گینه ،امــروز در
رقابتهــای قهرمانــی جهــان مقابــل تونــس صفآرایــی میکنــد .دختران
هندبالیســت دیــروز در اولین بــازی دور مقدماتی به مصــاف گینه رفتند و به
تساوی  19-19دست یافتند .تیم هندبال ایران ساعت  17امروز مقابل تونس
قرارمیگیرد.

بازگشت لوکاکو به اینتر بعد از یک فصل

بــا حضور در باشــگاه پرســپولیس مذاکراتی با این
باشــگاه انجــام داد و در ادامه در جمع خبرنگاران
از کلمه «مبارک» اســتفاده کرد که برخی رسانهها
بعــد از ایــن اظهــارات از انعقــاد قــرارداد او بــا
پرســپولیس خبــر دادنــد امــا اســتقاللیها مدعی
هســتند کــه بــا او قــرارداد دارند و در صــورت ثبت
قرارداد ،از پرســپولیس شــکایت میکننــد .در این
شــرایط ،باشگاه پرســپولیس در اطالعیهای اعالم
کــرد هیچگونه قــراردادی با باقری امضــا نکرده و
امضــای قــرارداد بــا این بازیکــن را منوط بــه ارائه
فسخ دو طرفه از سوی او کرده است .این در حالی
اســت که خبر رسید باقری در لیست گلمحمدی
نیست و آکادمی پرسپولیس او را برای رده جوانان
در نظر داشــته و ســپس بعــد از اینکه به عضویت
پرسپولیس در آمد ،می خواستند او را در تمرینات
بزرگســاالن به یحیــی معرفی کنند .گفتنی اســت
باشــگاه پرســپولیس درمورد مدارس فوتبال خود
هم اطالعیهای صــادر کرد و به فعالیت غیرمجاز
آنها با استفاده از نام پرسپولیس هشدار داد.

روملو لوکاکو به صورت قرضی و برای یک سال به اینترمیالن بازگشت .اینتر
بابت این انتقال قرضی  8میلیون یورو به چلسی میدهد ،به اضافه مبالغی
که به عملکرد او در تیم بستگی دارد .نکته مهم این انتقال این است که غول
ایتالیایی برای خریدن لوکاکو گزینهای ندارد و هیچ الزامی برای این کار به این
تیم وارد نشده است .مهاجم بلژیکی در تابستان  2021به چلسی رفت و حاال
دوباره به نرآتزوری بازگشته است .

مانه :با دریافت پیشنهاد بایرن مونیخ هیجان زده شدم

ســادیو مانه مهاجم ســابق لیورپول که به بایرن مونیخ پیوســته است ،اعتراف
کرد به محض اطالع از اینکه باشگاه بایرن مونیخ خواهان جذب اوست ،بدون
اینکه ذرهای تردید به خودش راه دهد به مدیربرنامههای خود گفته اســت که
مقدمــات انتقالش بــه آلمان را فراهم کنــد .مانه که با قــراردادی  35میلیون
پوندی راهی آلیانتس آرنا شد .او در این مورد گفت« :زمانی که مدیربرنامههایم
به من گفت که از بایرن مونیخ پیشنهاد دارم ،فوراً هیجان زده شدم .بالفاصله
خود را در این تیم تصور کردم .بایرن یکی از بزرگترین باشگاههای دنیا است که
همیشه برای بردن همه جامهایی که در آنها حضور دارد ،میجنگد».

سوژه

خاطرنشــان کرد« :هــواداران و حتی پیشکســوتان
نباید فضا را برای مربی جدید ســخت کنند .اینکه
رکــورددار بودیــم نبایــد در فصــل جدیــد اهمیت
داشــته باشــد ».محمــد نــوری ،بازیکــن اســتقالل
در دهــه  70هــم گفت« :ایــن مربــی کارنامه بدی
نــدارد و تقریباً قابل قبول اســت و با اســتاندارد لیژ
بلژیک قهرمان شــده است .او باید ابزار کار خود را
داشته باشــد و باید بازیکنان کلیدی فصل گذشته
حفظ و بازیکنان خوبی به تیم اضافه شــوند .پس
از شکســتناپذیری اســتقالل در فصــل گذشــته،
کار بســیار ســختی در انتظــار آبیپوشــان اســت».
همچنیــن مهــدی فنونــی زاده ،مدافــع اســتقالل
در دهــه  60و  70درخصــوص ســاپینتو چنین نظر
داد« :اگرچه گفته میشــود او عملکــرد موفقی در
تیمهای تحت سرمربیگری اش نداشته اما اعتقاد
دارم اگــر بازیکنــان قدیمــی حفظ شــوند و نفرات
جدیدی به جمع تیم اضافه شوند آبیها میتوانند
یک فصل موفق دیگر را همراه با قهرمانی به پایان
برسانند .ســاپینتو باید بداند که هواداران استقالل
انتظار زیادی از او دارند».در این بین حضور مربی
پرتغالی در ایران ،بازتابهایی هم در رســانههای
خارجی داشت .سایت « »sport.plلهستان در این

توپ و تور

تمام شد و فصل جدید شروع شد .هر کسی حق
انتخاب دارد .مجیدی تشــخیص داد برای ســال
جدید سرمربی تیم دیگری باشد و ما هم به این
تصمیــم احترام میگذاریم .بــرای ادامه زندگی
اســتقالل هرگز از پا نخواهیم نشست .من مانند
یــک پســر  ۱۸ســاله دنبــال قهرمانی بعــدیام و
تمام قد از ساپینتو حمایت میکنم».
ëëشبکه ماهوارهای و ورزشگاه اختصاصی
آجورلــو در ادامه صحبتهایــش از راهاندازی
شــبکه ماهــوارهای خبر داد و عنوان کرد« :شــبکه
ماهــوارهای اســتقالل بــه صــورت آزمایشــی
فعالیــت خــود را آغاز کــرده و از طریــق اینترنت
و ماهوارههــای داخلــی قابــل دسترســی اســت.
همچنین قرار اســت در جشن قهرمانی استقالل
در بــرج میــاد که بزودی برگزار خواهد شــد ،این
شــبکه بــه صــورت رســمی کار خــود را آغــاز کند.
همین االن شــبکه اینترنتی اســتقالل را در امریکا
و اروپــا میبیننــد؛ فکــر نکنیــد اگــر حــق پخش را
ندهنــد من بیکار مینشــینم .یــک منفعت هزار
میلیاردی اســتقالل در صدا و ســیما گم شــده که
مــن این مبلغ را میگیرم؛ بــه رئیس جمهور هم

نامــه نوشــتم ».مدیرعامــل اســتقالل همچنیــن
گفــت ۶« :مــاه اســت بــرای ســاختن اســتادیوم
اختصاصی استقالل در حال مذاکره هستیم و ۱۵
تیرماه قرار است اقدامات الزم را انجام بدهیم».
در ضمــن بــا اعــام مدیرعامــل اســتقالل ،برند
یوسف اسپانســر پیراهن استقالل در فصل آینده
خواهد بود .آجورلو اعالم کرد« :قرار است در این
بــاره  3میلیارد تومان به باشــگاه اســتقالل بابت
پیراهن داده شود».
ëëســاپینتو :در خــواب ،رؤیــای اینجــا بــودن را
داشتم
ســاپینتو در مراســم معارفــه خــود بــه عنوان
سرمربی جدید استقالل به رؤیایش برای حضور
در این تیم اشاره کرد« :اول از همه تشکر میکنم
از آجورلــو کــه مــرا بــه باشــگاه اســتقالل دعــوت
کــرد ،تشــکر میکنــم و خیلــی خوشــحالم اینجا
هســتم .اســتقالل یکــی از بزرگتریــن تیمهــای
جهــان اســت و نزدیــک بــه  40میلیــون هــوادار
دارد .اســتقالل همیشــه بــه برنــده شــدن عادت
دارد .ســال گذشته قهرمان لیگ شــده و بازیها
را پــی در پــی میبرد .اکنــون لحظهای اســت که

آرزوی رســیدن به آن را داشــتم و حتی در خواب
رؤیای اینجا بودن را داشــتم .این یکی از بهترین
لحظههــا و تجــارب زندگــی مــن خواهــد بــود و
امیــدوارم با تــاش همدیگــر بتوانیــم قهرمانی
دیگری را رقم بزنیم ».ســرمربی جدید استقالل
ادامه داد« :دلیل موفقیت تیم اســتقالل کیفیت
بازیکنان این تیم اســت .آنها خیلی منســجم در
دفاع عمل میکردند .خیلی میجنگند و همدل
هســتند ،مثــل یــک خانــواده .رقابــت پرفشــاری
در لیــگ برتــر فصــل گذشــته وجــود داشــت اما
اســتقالل هیچ شکستی نداشت و فصل عالیای
را ســپری کــرد .ایــن رونــد و موقعیــت را باید در
آینــده هــم ادامــه بدهیــم .آینده مــا همین االن
اســت و فصــل جدیــد اســت .االن میدانیــد کــه
مسئولیت بزرگی بر گردن من است .همه تالش
میکننــد که امســال جــام را از اســتقالل بگیرند.
مطمئنــاً همــه تیمهــا جنگندهتر از قبــل مقابل
ما عمــل میکننــد ».او درخواســتش از بازیکنان
اســتقالل را این طــور بیان کرد« :بایــد آمادهتر از
همیشــه باشــیم و حس جنگندگیمان را بیشــتر
کنیــم .وقتــی کــه بازیکنــان روز اول بــه تمرینات
میآینــد ،بایــد خیلــی انگیــزه داشــته باشــند که
رونــد قبل را ادامــه بدهند .آنها مــزه قهرمانی را
چشــیدهاند .مزه بردن را چشــیدهاند .این خیلی
دلچســب اســت .نمیخواهیــم آن را از دســت
بدهیــم .همــان طــور که گفتــم ،همــه میدانیم
چالش بزرگی را در پیش داریم ».ساپینتو تعداد
قهرمانــی کــه میخواهد بیاورد را هم مشــخص
کــرد« :قبالً با مدیرعامل باشــگاه صحبت کردم.
از من نخواهید کار خارقالعادهای انجام بدهم.
فقــط میخواهــم  4قهرمانــی بــرای اســتقالل
بیــاورم! ذهنیــت همــه مــا یکی اســت .دوســت
نداریم بازنده باشــیم .این ذهنیتی اســت که آن
را دوســت دارم و ادامــهاش میدهیــم .ایــن را
همیشــه از خــودم خواســتهام و بعــداً از دیگران
میخواهــم .امیدوارم زمانی کــه بازیکنان جمع
میشــوند جــو صمیمیای بــر تیم حاکم باشــد.
امیــدوارم این جــو تا آخر هم حاکم باشــد .فقط
بــا همین جــو صمیمــی و خانوادگــی میتوانیم
قهرمانی را تکرار کنیم».

اخبار

گــروه ورزشــی /ریــکاردو ســاپینتو کــه سهشــنبه
بــه صــورت رســمی بــه عنــوان ســرمربی جدید
اســتقالل معرفی شد ،ســاعت  ۲۳:۳۷سهشنبه
شــب همراه بــا هوگو ســاخودا یکــی از همراهان
پرتغالــیاش به ایــران آمد و وارد فــرودگاه امام
خمینی(ره) شد و مورد استقبال خبرنگاران قرار
گرفــت و پــس از آن به هتــل محــل اقامت خود
رفــت .امــا مراســم معارفه ایــن مربی  ۴۹ســاله
پرتغالی ،از ســاعت  16دیروز با حضور مسئوالن
اســتقالل و خبرنگاران در هتل اســپیناس پاالس
آغاز شــد که رســانههای اختصاصی استقالل آن
را به صورت زنده پوشش دادند .به همین علت
مجری برنامــه از حاضرین خواســت تا از پخش
 Iiveخــودداری کنند چــون این امتیــاز در اختیار
باشــگاه است و حق شــکایت دارد .آرش برهانی
مدیــر آکادمــی و ســرمربی تیــم امیــد ،ســیاوش
اکبرپــور ســرمربی تیم جوانان ،امیــن منوچهری
ســرمربی نوجوانــان ،بیــژن طاهــری مدیــر تیــم
بزرگســاالن ،مهــدی افضلــی ،پرویــز مظلومی و
محمــد مؤمنــی اعضای هیــأت مدیره و فرشــید
ســمیعی معــاون حقوقــی اســتقالل از حاضران
این جلســه بودند .مظلومی عضــو هیأت مدیره
اســتقالل در پاســخ به این موضوع که ســرمربی
جدیــد این تیم مشــخص شــد ،گفــت« :مبارک
باشــد ».طاهری سرپرست اســتقالل هم که گویا
قرار است در کادر فنی جدید و برای فصل آینده
هــم این مســئولیت را برعهده داشــته باشــد ،در
حاشــیه مراســم معارفه ســاپینتو ،دربــاره اینکه
آیــا قرار اســت به کارش ادامه دهــد ،عنوان کرد:
«فعــاً در خدمــت ایــن تیــم هســتم .بــه قــول
بچههــای پیشکســوت ،مــن و همه پیشکســوتان
دیگر فرزند استقالل هستیم و هر کسی در پست
سرپرســتی باشــد ،تالش میکند ایــن تیم موفق
باشــد و مــا هــم بــه او کمــک میکنیــم ».حدود
ساعت  16:30بود که ساپینتو به همراه مصطفی
آجورلو مدیرعامل استقالل وارد سالن کنفرانس
شــدند و مــورد اســتقبال حاضــران قــرار گرفتند.
پــس از پخش ســرود ملی قــرارداد همــکاری دو
طرف امضا شد و آجورلو شال آبی را به سرمربی
جدید تیمش هدیه داد.

امروز و فردا؛ جدال با غولهای قاره امریکا

رقابتهای هندبال قهرمانی باشگاههای آسیا شروع شد

مسیر دشوار مس کرمان در هند

کار ســخت تیم هندبال مس کرمان ،امروز در رقابتهای باشــگاههای آســیا به
میزبانــی حیدرآبــاد هند یــک روز بعد از افتتــاح رقابتهــا در رقابت با النجمه
بحرین ،تیم قهرمان جام خلیج فارس شــروع میشــود .با انصراف تیم شهید
شــاملی کازرون ،در ایــن دوره  8تیــم حضور دارند که دور مقدماتــی در دو گروه
چهــار تیمــی به مصاف هــم میرونــد و از هر گــروه دو تیم برتر بــه نیمهنهایی
صعــود میکننــد تا برای فینــال با هــم رقابت کنند .مــس کرمان در گــروه  Bبا
تیمهای الکویت ،النجمه بحرین و الوکره قطر بازی میکند 4 .تیم تیاسپورت
هند ،النور عربستان ،العربی قطر و القادسیه کویت هم در گروه  Aبازی میکنند.
این رقابتها دیروز با بازی تیمهای النور عربســتان و العربی قطر افتتاح شــد و
مــس کرمان امــروز رقابتهایش را اســتارت میزند .حمید صادقی ســرمربی
تیم مس کرمان که تیمش عنوان پنجمی دوره قبل را یدک میکشد ،می داند
شاگردانش کارسختی دارند« :حریفان قدری داریم .آنها دو هفته پیش هم در
جام خلیج فارس مســابقه دادند و النجمه قهرمان شد .البته ما از پیش باخته
نیستیم ،میرویم که با همه توان مقابل آنها بازی کنیم تا نتیجه خوبی بگیریم.
ما دوره قبل با یک تیم آماده به قهرمانی باشــگاههای آسیا رفتیم .بازیکنان ما
در لیگ بازی کرده بودند و شــاکله اصلی تیم حفظ شــده بود .ما دوره قبل سه،
چهــار بازیکن اضافه کردیم امــا این دوره  12بازیکن کمکــی گرفتیم که اصالً با
هــم بــازی نکردهاند و هیچ هماهنگی با هم ندارند .با مشــکالتی که داشــتیم و
تمرینات دیرهنگام ،کار برایمان خیلی سختتر است ».در این دوره 3 ،بازیکن
ایرانی لژیونر هم حضور دارند .علی رحیمی ،مهدی موســوی و محمد غالمی
سه هندبالیست ایرانی تیم تیاسپورت هند هستند که در گروه  Aبازی میکنند.

