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گزارش

آفساید

استقاللیها نگران تکرار سرنوشت

مهاجم برزیلی پرسپولیس
بهزودی در تهران

مربیان خارجی برای ساپینتو

گــروه ورزش /ریــکــاردو ساپینتو مربی پرتغالی به عنوان
هشتمین سرمربی خارجی تاریخ باشگاه استقالل چند
روز پیش رسما هدایت این تیم را بر عهده گرفت .سرمربیان
خارجی که طی  ۲۰سال اخیر برای هدایت استقالل وارد
ایران شدهاند ،در یک مسئله اشتراک داشته اند و همین وجه
مشترک دردسرهای بزرگی را برای آبی ها ایجاد کرده است.
این مربیان به دلیل نداشتن اشراف کافی به وضعیت استقالل
همواره در هفته های آغازین نتایج ضعیفی گرفتهاند و همین
مسئله باعث ایجاد مشکالت حاشیه ای و نارضایتی هواداران
در ادامه رقابت های لیگ برتر شده است .استقالل دومین
دوره لیگ برتر را با رولند کخ آلمانی از پاییز سال  ۸۱آغاز کرد
هرچند این مربی در اولین هفته مسابقات توانست مقتدرانه
پاس را شکست دهد اما نتایج ضعیفی که در چهار هفته بعدی
به دست آورد ،همه معادالت را برهم زد و حاشیه های زیادی را
برای تیم درست کرد ،به طوری که این مشکالت تا پایان فصل
گریبانگیر آبی ها بود و استقالل در رده های پایین جدول بود.
وضعیت وینفرد شفر اما تفاوت داشت و این سرمربی آلمانی که
پاییز سال  ۹۶به جای علیرضا منصوریان سر کار آمد ،توانست
با سرعت بیشتری خود را منطبق کند البته با وجود تالش
های فراوان باز هم در هفته های آغازین سرمربیگری شفر
یک اتفاق تلخ برای استقالل رخ داد .او دربی پایتخت را واگذار
کرد و هــواداران ناراحت و سرخورده امیدشان را به بهبود
اوضاع و شکست طلسم ناکامی از دست دادند .داستان مرد
ایتالیایی هم به همین منوال بود .اگرچه آندره آ استراماچونی
در مقطعی از سال  ۹۸توانست استقالل را به صدر جدول
رقابت های لیگ برتر برساند ولی با این همه نباید فراموش
کرد که شروع کار این مربی بسیار ضعیف بود و همین مسئله
موجب شد امتیازات فوق العاده ارزشمندی را از دست بدهد.
استراماچونی تا هفته ششم نتوانست استقالل را در لیگ برتر
به پیروزی برساند و دربی را هم واگذار کرد اما هواداران به
پای او ایستادند .شرایطی که بعید به نظر می رسد درخصوص
ریکاردو تکرار شود و همه از همان هفته اول دلشان می خواهد
مدافع عنوان قهرمانی را در نهایت اقتدار ببینند .مرد پرتغالی
باید از ماجراهای رخ داده بــرای سایر سرمربیان خارجی
استقالل در لیگ برتر درس بگیرد و شرایط را به گونهای جلو
ببرد که بعد ًا تاسف امتیازات از دست رفته روزهای نخست را
نخورد و این مسئله مستلزم این است که مسئوالن باشگاه و
اعضای ایرانی کادرفنی او را از این اتفاقات آگاه کنند.

خداحافظیلیگ
باپرافتخارترین بازیکن

اپیان عرص سیدجالل!
گروه ورزش /در حالی که طی یکی ،دو سال اخیر زمزمه
هایی مبنی بر خداحافظی سید جالل حسینی کاپیتان
پرسپولیس از میدان فوتبال و دوران بازی اش شنیده
می شد ،سرانجام او در پایان لیگ بیست و یکم تصمیم
گرفت به بازی اش در مستطیل سبز پایان دهد .البته
سید جالل که فوتبالش را از تیم ملوان انزلی آغاز کرده
و به دنیای فوتبال معرفی شده ،بارها اعالم کرده بود که
می خواهد فوتبالش را با پیراهن ملوان انزلی به پایان
برساند .این اتفاق می توانست در لیگ بیست و دوم رقم
بخورد چرا که قوی سپید انزلی پس از شش سال دوری
ازلیگبرترباکسبعنوانقهرمانیمسابقاتلیگدسته
اول باشگاه های ایران ،مقتدرانه به لیگ برتر صعود کرد.
این بهترین خبر برای سید جالل بود و می توانست با
پوشیدن دوباره پیراهن ملوان و در مسابقات لیگ برتر از
دنیای فوتبال خداحافظی کند اما گویا ملوانان چندان
تمایلی به جذب مدافع  41ساله نشان ندادند و همین
مسئله باعث شد کاپیتان شمالی سرخ پوشان تصمیم
بگیرد در پایان لیگ بیست و یکم به دوران بازی اش پایان
دهد و مربیگری را پیشه کند .هرچند هنوز سید جالل
و باشگاه پرسپولیس و یحیی گل محمدی درباره ورود
رسمی کاپیتان سرخ ها به دنیای مربیگری و کادرفنی
تیم اظهارنظر صریح و قطعی نکرده اند اما گفته می شود
بر اساس توافقات صورتگرفته ،پرافتخارترین بازیکن
لیگ برتر به کادر فنی پرسپولیس اضافه خواهد شد تا

حضورش در کنار سرخپوشان ادامهدار باشد .سکوت
یحیی بیش از هر چیزی جــای ســوال و تعجب ایجاد
کرده چرا که گفته می شد او در دو فصل اخیر بارها سر
مسائل مختلف با کاپیتان تیمش دچار اختالف نظر
شده و حتی برخی نیمکت نشینی های سید جالل
را هم به همین اختالف ربط می دادنــد .حاال سکوت
سرمربی پرسپولیس مشخص نیست از سر رضایتش
بابت خداحافظی کاپیتان پا به سن گذاشته است یا
نارضایتی اش بابت حضور او در کادرفنی! باشگاه
پرسپولیس قصد داشت شنبه با برگزاری کنفرانس
خبری ،مراسمی برای خداحافظی سید جالل حسینی
بگیرد اما این موضوع در نهایت منتفی شد تا همچنان
شایعات دربــاره آینده کاپیتان سرخ ها ادامــه داشته
باشد .البته باشگاه پرسپولیس در تدارک برگزاری یک
بازی خداحافظی برای کاپیتان پرافتخار خود است و
احتماال این بازی تا پیش از آغاز لیگ برتر بیست و دوم
برگزار شود با این حال برای هواداران و سید جالل این
جدایی سخت خواهد بود حتی اگر کاپیتان روی نیمکت
به همراهی اش با پرسپولیس ادامه دهد.
سید جالل حسینی فوتبالش را با ملوان آغاز کرد و از
سال  81تا  84عضو این تیم شمالی بــود .پس از آن
به سایپا پیوست و از سال  84تا  88برای سایپا بازی
کرد و اولین قهرمانی اش را هم با این تیم تهرانی و با
سرمربیگری علی دایی به دست آورد .از سال  88تا

احتمالبازگشتمنشابهپرسپولیس

صدورحکمپروندهویلموتستا 7مرداد

گادوین منشا که بعد از درخشش در پیکان در شرایطی که با پیشنهادهای خوبی مواجه
شده بود ،به عنوان یکی از خریدهای ویژه پرسپولیس معرفی شد ،در آن فصل با زوج
مهدی طارمی روزهای عجیب و البته پر حاشیهای را دنبال کرد .در نهایت اما منشا با
گلزنی در دیدار حساس مقابل الدحیل به یکی از مهاجمان خاطرهساز پرسپولیس
تبدیل شد .مهاجم نیجریهای خبرساز اما در اقدامی عجیب به عنوان یاغی جدید
فوتبال ایران ،ترجیح داد راهی استقالل شود و حضور با پیراهن آبی را نیز تجربه
کند .حضوری کوتاه مدت در استقالل و البته پرماجرا با حواشی خاص خود.
منشا بعد از حضور در گلگهر سیرجان و مس رفسنجان ،اکنون مورد توجه باشگاه
پرسپولیس قرار گرفته و این باشگاه قصد دارد او را بار دیگر به این تیم بازگرداند .در
این خصوص مذاکراتی بین دوطرف آغاز شده و اگر مشکل خاصی در مسیر توافقات
شکل نگیرد ،باید شاهد بازگشت دوباره منشا به پرسپولیس باشیم.

بعد از آن که فدراسیون فوتبال ایــران با استخدام وکالی
بینالمللی به حکم شش میلیون یورویی فیفا در پرونده ویلموتس
اعتراض کرد ،پرونده به دادگاه عالی ورزش رفت .با توجه به این
که دادگاه  CASچندین بار اعالم حکم نهایی را به تعویق انداخته،
پیش بینی میشد آخرین وعده این دادگاه برای صدور حکم در
تاریخ  23اردیبهشت  1401محقق شود اما این اتفاق رخ نداد.
حاال اما دادگاه  CASزمان جدیدی را برای صدور حکم نهایی
پرونده شکایت ویلموتس از ایران معین کرده است .بر اساس
اعالم فدراسیون فوتبال طبق مکاتبات صورت گرفته ،مهلت
صدور رای تا تاریخ  ۲۹جوالی  ۷ ،۲۰۲۲مرداد  ۱۴۰۱تمدید
شده است.

اخبار

 ۳تغییر برای تیم ملی والیبال
در هفته سوم لیگ ملتها

گروه ورزش /هفته دوم لیگ ملتهای والیبال با دو
پیروزی دلچسب برای ایران مقابل آمریکا و کانادا با
نتیجه  3بر صفر به پایان رسید و ایران همچون هفته
اول دو شکست را هم در کارنامه داشت .به این ترتیب
شاگردان بهروز عطایی با چهار پیروزی از هفته اول و دوم
مقابل چین ،استرالیا ،آمریکا و کانادا و چهار شکست
مقابلهلند،ژاپن،بلغارستان،برزیلوکسب 12امتیاز،
مهیای حضور در هفته سوم و پایانی مرحله گروهی
لیگ ملتها به میزبانی لهستان میشوند .برای هفته
سوم عطایی سه تغییر در ترکیب دارد و فاضل پژومان،
احسان دانش دوست و ابوالفضل قلیپور در فهرست
 14نفره تیم ایران قرار میگیرند تا جای علی رمضانی،
اسماعیل مسافر و محمدرضا مــوذن را در تیم ملی
بگیرند .ایران در هفته سوم ( 14تا  18تیر) به ترتیب به
مصاف لهستان ،ایتالیا ،اسلوونی و صربستان میرود.

گروه ورزش /استقالل در بــازار تابستانی
تاکنونفقطموفقبهجذبسجادشهباززاده
شده تا هواداران این تیم از عملکرد مدیریت
باشگاه و وضعیت تیم خود ابراز نگرانی کنند
اما این همه ماجرا نیست و عالوه بر عملکرد
ضعیف استقالل در جذب بازیکن ،احتمال
جدایی چند بازیکن تاثیرگذار نیز نگرانی
آبی ها و به خصوص سرمربی جدید این تیم
را دوچندان کرده است .مهدی مهدی پور
بهترینپاسوراستقاللدرفصلگذشتهویکی
از بازیکنان موفقی که به دلیل درخشش در
این تیم و تاثیر فراوان در قهرمانی به تیم ملی
هم دعوت شد ،مورد توجه العربی قطر قرار
دارد و احتمال این که این بازیکن ۲۸ساله با
پیشنهادیاغواکنندهمواجهشود،زیاداست.
همچنینامیرحسینحسینزادههافبک
جوانی که در اولین سال حضورش در
استقالل خوش درخشید و بدون
احتساب ضربات پنالتی اولین
گلزن استقالل و دومین گلزن
برتر لیگ شد و از او به عنوان
یکی از پدیدههای احتمالی
جــام جهانی یــاد میشود نیز با
پیشنهادیازلیگبلژیکروبهروشده
است .با این که قرارداد این دو بازیکن تا
پایان فصل  ۱۴۰۱-۱۴۰۲است اما گفته
میشود در قرارداد آن ها بندهایی قرار دارد
که میتوانند در صــورت داشتن پیشنهاد
ترانسفر آن را فعال کنند و از این تیم جدا
شوند.بایددیددرآیندهاینزدیکسرنوشت

اگر اتفاق ویــژهای رخ ندهد یکی از بازیکنانی که در
لیگ بیست و دوم با پیراهن سپاهان به میدان میرود،
آرمینسهرابیانخواهدبود.مسئوالنباشگاهسپاهان
مذاکراتی جدی را با آرمین سهرابیان آغاز کردهاند؛
مدافعی که پس از جدایی از جمع طالییپوشان
اصفهانی عملکرد قابل توجهی را طی چند سال اخیر
دراستقالل،سایپاوگلگهرازخودبهجاگذشتهاست.

خبر

پرسپولیس دنبال راهی
برای انتقال پول استوکس
باشگاه پرسپولیس که این روزها عملکرد بسیار ُپر سر
و صدایی در نقلوانتقاالت تابستانی داشته است ،پس
از جذب چندین ستاره داخلی ،حاال به دنبال پرداخت
مطالبات استوکس و باز شدن پنجره نقلوانتقاالتی
این باشگاه است .در همین زمینه سرخ پوشان با تأمین
منابع مالی ،طی روزهای اخیر در پی راهی مطمئن
بــرای انتقال مطالبات  86هــزار دالری استوکس
به حساب این بازیکن هستند و احتما ًال تا چند روز
آینده نیز اقدام به واریز این پول خواهند کرد تا این
پرونده بینالمللی هم بسته شود .باشگاه پرسپولیس
همچنین برای باز شدن پنجره نقلوانتقاالت داخلی
خود باید حــدود سه میلیارد تومان به باشگاه شهر
خودرو پرداخت کند که در همین راستا هفته گذشته
جلساتی برگزار شد و توافقاتی نیز شکل گرفته است.

بعد از انتخاب سرمربی خارجی برای هدایت استقالل ،حاال حضور مربی ایرانی در کنار او یکی
دیگر از دغدغههای کادر مدیریتی استقالل است .از باشگاه استقالل خبر میرسد گزینههای
ایرانی دستیاری ساپینتو از بین چهرههای محبوب باشگاه در دهه های  80و 90انتخاب
شدند تا پس از به تفاهم رسیدن با ساپینتو ،به صورت رسمی معرفی شوند .آن طور که به نظر
میرسد مجتبی جباری به عنوان یکی از برترین و محبوبترین بازیکنان استقالل در تاریخ
لیگ برتر گزینه اصلی مدیران استقالل برای قرار گرفتن در کادر فنی ساپینتو است .هشت
شاکی آبیها پس از یک دوره کوتاه همکاری با وینگو بگوویچ در گلگهر تا امروز دیگر با
ی همکاری نکرده و بیشتر مشغول کالسهای مربیگری و دانشافزایی بوده است .آرش
مرب 
برهانی ،سرمربی تیم امیدهای استقالل و مسئول آکادمی پایههای باشگاه ،دیگر گزینهای
است که مدیران باشگاه به حضور او در کادر فنی استقالل فکر کردهاند .خسرو حیدری اما
دیگر گزینه مدنظر مدیران استقالل برای حضور در کادر فنی است.

سوژه

مثلث طالیی استقالل از هم میپاشد؟!
این دو بازیکن ملی پوش و موفق چه خواهد
شد و آیا فصل آینده هم با پیراهن استقالل
در لیگ برتر حضور پیدا میکنند یا به جمع
بازیکنان لژیونر میپیوندند .کوین یامگا
نیز دیگر بازیکنی است که در اخبار نقل و
انتقاالتی استقالل نامش شنیده می شود.
کوین یامگا بازیکن فرانسوی استقالل که
فصلگذشتهعملکردخوبیداشتوبهترین
گلزناینتیمهملقبگرفت،یکسالدیگر
با آبی پوشان قــرارداد دارد اما مسائلی به
وجود آمده که شایعاتی دربــاره جدایی این
بازیکن را مطرح کرده
اســت .دربـــاره یامگا
گفته میشود که این
بــازیــکــن قــســط آخــر

سپاهان در آستانه توافق
با سهرابیان

 8شاکی روی نیمکت استقالل؟

نگرانی بزرگ ریکاردو ساپینتو

فصیحی :در حالت خلسهام!
فــرزانــه فصیحی بــانــوی ملیپوش دوومــیــدانــی پس
از شکستن رکــورد  16ساله دوی سرعت ایــران در
مسابقات ترکیه گفت« :بین زمین و آسمان هستم و به
نوعی در حالت خلسهام البته مغرور نمیشوم ،چرا که
کارم تمام نشده و این رکوردشکنی انگیزه بسیار خوبی
برای ادامه راهم خواهد بود ».دونده المپیکی ایران با
اشاره به در پیش بودن بازیهای کشورهای اسالمی در
قونیه اظهار کرد :همه تالشم را میکنم تا بهترین نتیجه
را بگیرم و قول میدهم یک لحظه نیز در مسیر حضور در
این رویداد غفلت نکنم .من تالشم را خواهم کرد ،نتیجه
هم دست خداست .امیدوارم نتیجهای که دلخواهم
است ،در بازیهای کشورهای اسالمی رقم بخورد.

 91او پیراهن تیم سپاهان را پوشید که در آن سال ها در
فوتبال ایران یکه تازی می کرد و اولین تیم ایرانی بود که
به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و حتی در مسابقات
جام باشگاه های جهان هم حضور یافت .حاصل این سه
فصل حضور سید جالل در این تیم ،چند قهرمانی در
مسابقات مختلف بود .پس از درخشش سید جالل در
سپاهان ،پرسپولیس خواهان جذب او شد و این بازیکن
در سال  91به سرخ پوشان پیوست و تا سال  93برای
این تیم بازی کرد .در آن مقطع پیشنهاد خارجی خوبی
به دست سید جالل رسید و او برای ادامه فوتبالش به
قطر رفت و یک فصل برای االهلی توپ زد .در بازگشت
از قطر حسینی جذب تیم نفت تهران شد و یک فصل هم
برای زردپوشان تهرانی بازی کرد .سال  95او دوباره
مورد توجه پرسپولیس قرار گرفت و برای دومین بار
پیراهن این تیم را پوشید که مصادف شد با دوران اوج
سرخ ها و چندین قهرمانی متوالی در لیگ و جام حذفی
و سوپرجام تا سید جالل پرافتخارترین بازیکن تاریخ
لیگ برتر ایران لقب گیرد ،بازیکنی که با سایپا ،سپاهان
و پرسپولیس چندین بار قهرمان لیگ برتر شده بود.
سید جالل در مجموع دو مقطعی که بازیکن پرسپولیس
بود۲۵۶ ،بازی با پیراهن سرخ ها در مسابقات داخلی
و آسیایی انجام داد و  ۱۲گل به ثمر رساند .او یکی از
بازیکنان باسابقه تیم ملی هم بود و در مجموع۱۱۵
بازی برای تیم ملی انجام داد و  ۸گل زده ملی هم دارد.

باشگاه پرسپولیس پس از مــذاکــرات ف ــراوان طی
هفتههای گذشته در نهایت با کاسیانو دیاز موریرای
برزیلی به توافق رسید تا مقدمات سفر این بازیکن به
تهران فراهم شود .پرسپولیسیها برای جذب این
ت باشگاه ویزالی پرتغال را نیز جلب
بازیکن باید رضای 
میکردندکهظاهر ًامذاکراتدراینزمینهنیزبهنتیجه
رسیده است و سرخ پوشان موفق شدند رضایتنامه
این بازیکن برزیلی را بــرای حضور در پرسپولیس
بگیرند.

مبلغقراردادشراازاستقاللدریافتنکرده
وبههمیندلیلطینامهایبهباشگاهمهلتی
را تعیین کرده و با توجه به پایان این مهلت
قصد دارد طبق بندهای قرارداد یک طرفه
فسخ کند و جدا شــود .مسئله مهم اما این
جاست که یامگا همه مطالبات خود را از
فصل گذشته از باشگاه استقالل دریافت
کــرده است و بابت لیگ بیست و یکم هیچ
پولیازاستقاللطلبکارنیست.تنهامبلغی
که یامگا از استقالل دریافت نکرده ،مربوط
به پاداش قهرمانی است .عالوه بر پاداشی
که باشگاه برای
همه اعضای
تیم مصوب
کرده و هنوز

بههیچکسپرداختنشده،برخیبازیکنان
در قراردادهایشان بندهایی داشتند که در
صورت قهرمانی مبلغی را به صورت مجزا
دریافتکنند.یامگانیزبنددریافتپولبیشتر
درصورتقهرمانیاستقاللرادرقراردادش
گنجانده بود و حاال مسئوالن استقالل فقط
باید مثل همه بازیکنان دیگری که این بند
را در قراردادشان داشتند ،پول مذکور را به
یامگا پرداخت کنند .شاید پرداخت نشدن
همینپاداشبهبرگبرندهیامگاتبدیلشود
و او بتواند با استناد به دریافت نکردن پاداش
خودقراردادشرایکطرفهفسخکند.یامگا،
حسین زاده و مهدی پور جزو بهترین های
استقالل در لیگ بیست و یکم بوده اند و این
سهبازیکنباتاثیرگذاریبر 30گلاستقالل
نقشبسزاییرادرقهرمانیآبیهاایفاکرده
اند .در واقع این مثلث طالیی فصل
گذاشته روی  77درصد گل های
استقالل به صــورت مستقیم
نقش داشته اند و جدایی آن
ها از جمع آبی ها می تواند
ریکاردو ساپینتو را در همین
ابتدایکارشدراستقاللبایکمشکل
بزرگ مواجه کند؛ مشکلی که بدون
شکخیلیراحتحلنخواهدشد.
سرمربی پرتغالی استقالل نیز به
همین دلیل از مدیریت باشگاه
خواسته تا هر طــور شــده مثلث
طالیی فصل گذشته را حفظ
کند.

واکنش معاون وزیر و راستینه به اتفاقات
مجمع کشتی

حمله بنا و سوریان به پوالدگر!

گروهورزش/پسلرزههایمجمععمومیفدراسیونکشتی
که تبدیل به میدانی برای نزاع میان علیرضا دبیر و محمد
پوالدگر معاون قهرمانی وزارت ورزش شد ،هنوز ادامه دارد.
بعد از آ نکه پوالدگر نتوانست در مجمع آ نطور که دلش
میخواست از خجالت رئیس فدراسیون کشتی درآید ،دیروز
در مصاحبهای با سایت وزارت ورزش از رفتارهای دبیر ابراز
تاسف کرد تا بگوید« :واقعا متاسفم که یک رئیس فدراسیون
با چنین ادبیاتی با بزر گتر سنی خود حرف میزند .اگر
چنین فرهنگ و ادبیاتی باب شــود ،باید فاتحه ورزش را
خواند!» او همچنان بر مواضع خود در خصوص بودجه
قهرمانیفدراسیونکشتیپافشاریمیکند.پوالدگرمعتقد
است بودجه ویژه مجلس هم بخشی از بودجه ورزش است.
به گفته یک منبع آگاه ،تخصیص مدنظر وزارت ورزش برای
کشتی  10میلیارد تومان است .در این بین اما صحبتهای
احمد راستینه رئیس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون
فرهنگی مجلس در واکنش به اقدام وزارت ورزش هم در نوع
خود جالب توجه است« :اختصاص مجلس به معنی حذف
بودجه فدراسیونها در وزارت ورزش نیست از این رو از وزارت
ورزش انتظار داریم نقش تخصیصی خود را اعمال کند ».در
این گیرودار خانواده کشتی هم به نوبت با استوری و مصاحبه
ی اینستاگرامش
از دبیر حمایت میکنند .بنا دیروز در استور 
نوشت« :دبیر عزیز ممنونیم که برای کشتی با آدم کوتولهها
میجنگی! آقای پوالدگر شما به رضا مهماندوست هم رحم
نکردی حاال برای فدراسیونهای دیگر دایه مهربانتر از مادر
شدی؟» حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی هم
در مصاحبهای گفت« :نتیجه کار پوالدگر چیزی جز نابودی
ورزش نیست .کارنامه او در تکواندو مشخص است و معاون
وزیر به دنبال تحریک سایر رشتهها علیه کشتی است».

