
مردِ عصبانی!
نیمکتاستقاللبهمردپرتغالیمیرسد؟

سرمربی آبی  ها برای لیگ برتر بیست و دوم هنوز 
مشخص نشده است. در روزها و هفته های گذشته 
نام های زیادی در اطراف این باشــگاه به گوش 
رسیده اند و به نظر می رسد شمارش معکوس برای 
رونمایی از سرمربی جدید تیم باالخره آغاز شده 
باشد. »صبری لموشی« در بسیاری از زمزمه ها به 
نیمکت استقالل نزدیک بود اما این خبر از حد یک 
شایعه فراتر نرفت و مذاکره بین باشگاه و این مربی 
چندان جدی نشد. حاال اســتقالل به مذاکره با 
آخرین گزینه های انتخابی رسیده و به نظر می رسد 
شــانس یک مربی پرتغالی برای نشســتن روی 
نیمکت باشگاه بیشتر باشد. »ریکاردو سا پینتو« 
هنوز به آخرین پیشنهاد رسمی استقالل پاسخ 
نداده اما در یک قدمی توافق با باشگاه قرار دارد. او 
می تواند چهارمین سرمربی اروپایی استقالل در 

همه ادوار لیگ برتر ایران باشد.
سا پینتو در سال های نوجوانی محصول باشگاه 
پورتو بود و در همین باشــگاه به دنیای فوتبال 
معرفی شــد اما هرگز برای تیم بزرگساالن این 
باشگاه به میدان نرفت و بهترین سال های بازی 
را در باشــگاه رقیب یعنی اسپورتینگ لیسبون 
سپری کرد. او با اسپورتینگ یک بار قهرمان لیگ 
پرتغال شد و یک بار هم به فینال جام یوفا رسید. 
ریکاردو 7 ســال عضو تیم ملــی پرتغال نیز بود 
و با این تیم در  جام ملت های اروپا هم شــرکت 
کرد. 2 ســال بعد از وداع با فوتبال، این مربی در 
جایگاه مدیر ورزشی به اسپورتینگ برگشت اما 
بعد از مدت کوتاهی به دلیل درگیری فیزیکی با 
یکی از بازیکنان تیم، برکنار شــد. او مدتی را نیز 
به عنوان دســتیار در یک باشگاه پرتغالی سپری 
کرد و کمــی بعد به عنوان مربی تیــم جوانان به 
اسپورتینگ برگشت. تجربه ای که بعد از مدتی 
فرصت کار کردن با تیم اصلی باشگاه را نیز برای 
این مربی فراهم آورد. او در 30مسابقه سرمربی 
اسپورتینگ بود و 15بازی را روی نیمکت این تیم 
با برد پشت سر گذاشت. با این حال راه ریکاردو و 
باشگاه از هم جدا شــد. مقصد بعدی این مربی، 
ستاره سرخ بلگراد در لیگ صربستان بود. تیم این 
مربی در 8 بازی اول در لیگ به برتری رسید اما 
مشکالت بین سا پینتو و مدیران باشگاه هر روز 
جدی تر می شد. این اختالف ها موجب شدند او 
بعد از رسیدن به 8 برد در 11 بازی، تیم را ترک 
کند. او ســپس هدایت 2 تیم در لیگ یونان را بر 
عهده گرفت و در سال2015 به کشورش برگشت 
تا این بار ســرمربی بلننسه شــود. او در آخرین 
روزهای سال میالدی2015 از این تیم هم جدا 
شد و مدتی بعد هدایت الفاتح در لیگ عربستان 
را پذیرفت. این تجربه البته فقط بعد از 5 بازی و 
با 3 شکست به پایان رســید. او سپس به یونان و 
باشگاه آترومیتوس برگشت و در سال های بعدی 
در بلژیک، لهســتان، پرتغال، برزیل و ترکیه کار 
کرد. آخرین باشگاه این مربی تا امروز موریرنسه در 
لیگ پرتغال بوده است. کار کردن در باشگاه های 
شاخصی همچون استاندارد لیژ، واسکودوگاما و 
لخیا ورشو، تجربه های بسیار خوبی را برای این 
مربی به ارمغان آورده اســت. هــر چند که او در 
قامت سرمربی به جز یک قهرمانی در جام حذفی 
بلژیک و یک نایب قهرمانی در جام حذفی پرتغال، 

موفقیتی نداشته است.
ریکاردو ســا پینتو، به لحاظ فنــی عالقه مند به 
سبک فوتبال هجومی است.  این مربی پرتغالی در 
»3 قاره« مختلف کار کرده، در »8 کشور« مختلف 
حضور داشته و هدایت »12 باشگاه« مختلف را بر 
عهده داشته است. تنها نکته نگران کننده در مورد 
این مربی، سابقه نه چندان خوبش در جام بردن 
به اضافه عصبانیت های او خواهد بود. ســا پینتو 
چندبار سابقه درگیر شدن با بازیکنان تیم خودی 
را داشته و چندبار هم در کنفرانس های مطبوعاتی 
به شــدت از خجالت مهره هــا و مدیران تیمش 
درآمده اســت. اتفاقی که به خصوص در فوتبال 
ترکیه چندین بــار بــرای او رخ داد. در حقیقت 
مدیران و بازیکنان استقالل باید به دقت مراقب 
باشــند تا این مربی را عصبانی نکنند و موجب 
نشــوند که او قید ادامه همکاری بــا تیم را بزند. 
اتفاقی که در چند تیم مختلــف برای این مربی 

رقم خورده است.
استقالل البته هنوز چند گزینه دیگر هم روی میز 
دارد. از دارکو میالنیچ اسلوونیایی که سال2014 
سرمربی لیدزیونایتد در سطح دوم فوتبال انگلیس 
بوده و در جایگاه مربی »6 بار« لیگ اســلوونی 
را فتح کرده تا رادووان چرچیچ سرشــناس که 
سابقه سرمربیگری تیم ملی صربستان را دارد و 
سال2014 جایزه مربی سال فوتبال صربستان را 
به دست آورده است. با وجود این به نظر می رسد 
اولویت باشگاه امضای قرارداد با ریکاردو سا پینتو 
باشد. مردی که شاید برای دومین بار به قاره آسیا 
بیاید تا سیزدهمین باشگاه دوران مربیگری اش را 

در فوتبال ایران هدایت کند.
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سروش 2هفته 
شعر حفظ می کرد! 

عليرضا بيرانوند تصديق مي کند که شرايط تيم ملي راضي کننده نيست اما تأکيد مي کند 
تغيير کادر فني در فاصله 5ماه تا رقابت ها اصال منطقي نيست. بيرو مي گويد: 

منصفانه نيست که تمرکز اسکوچيچ را به هم بزنيم

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

آمریکا 

ایران
21:30

ایران 

برزیل
18:00

کانادا 

ایران
15:00

لیگ ملت های والیبال

پنج شنبه 2 تیر 1401

جمعه 3 تیر 1401

شنبه  4 تیر 1401

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ایران  

بلغارستان
21:30

سه شنبه 31 خرداد 1401

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سوژهروز
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علیداوودینایبقهرمانالمپیک
میگوید:آقایمرادییکقدمبردارد

ما10قدمبرمیداریم
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