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 نزدیک به توافق؟
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خبرنگار

برخالف شایعاتی که از استقاللی شدن 
پتکوویچ خبر می دهند، ظاهرا آبی ها با 

سرمربی پرتغالی به توافق رسیده اند
پس از چند روز مذاکره فشــرده حاال از باشگاه 
استقالل خبر می  رســد که مدیران این باشگاه و 
ریکاردو ساپینتو برای فصل بعد به توافقات الزم 
دست پیدا کرده اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، 
سرمربی پرتغالی قرار است در لیگ بیست ودوم 
جای فرهاد مجیدی را روی نیمکت آبی ها بگیرد.

پس از چندین روز بحث و گمانه  زنی های متعدد 
در رابطه با انتخاب سرمربی آبی ها و مطرح شدن 
اسامی مختلف، به نظر می رسد مدیران استقالل 
با ریکاردو ساپینتو به توافقات مثبتی دست پیدا 
کرده اند و قرار است باشگاه به زودی نام او را اعالم 
کند. تمامی مقدمات الزم بــرای امضای قرارداد 
میان طرفین انجام شده و گفته می شود او به زودی 
به هواداران معرفی خواهد شد. عالوه بر این، او یک 
یا 2دستیار خارجی را جزو کادر فنی خود خواهد 
داشت و یک مربی ایرانی نیز قرار است در کنار آنها 

روی نیمکت آبی ها بنشیند.
نکته جالب اینجاست که باشــگاه سپاهان هم 
چند روز با این مربی مذاکره کرد ولی ساپینتو در 
صحبت هایی که با سپاهانی ها داشت، در نهایت به 
این باشگاه پاسخ منفی داد و از پیشنهاد آنها تشکر 
کرد. حتی این مربی به مدیران سپاهان گفته که 
اولویت او برای انتخاب تیم، استقالل است و با این 
شرایط دور از ذهن نیست که ساپینتو به زودی از 
سوی استقاللی ها به عنوان سرمربی جدید این تیم 
معرفی شود. یکی از مدیران استقالل به خبرنگار 
همشهری می گوید: »مذاکرات ما با ساپینتو به 
شکل مثبتی پیش رفته است. هنوز توافق نهایی 
و رسمی صورت نگرفته و در مورد برخی از مفاد 
قرارداد در حال انجام مذاکره هستیم. اگر اتفاق 
عجیبی رخ ندهد، ما و ساپینتو به توافق نزدیک 
هســتیم. امیدوارم چند مورد جزئی هم برطرف 
شود تا قرارداد رسمی را امضا کنیم. تمام تمرکز ما 

روی عقد قرارداد با این  مربی است.«
حاال این سرمربی پرتغالی پس از تجربه تلخ فصل 
گذشته با موریرنسه که با سقوط به دسته پایین تر 
همراه شد، امیدوار است بتواند خاطرات بد گذشته 
را در ایران پاک کرده و اســتقالل را یک بار دیگر 
به عنوان قهرمانی لیگ برتر برساند. باید دید که در 
سرنوشت او و استقالل چه چیزی مقدر شده است.

   چرا ساپینتو؟
مهم ترین دلیلی که استقاللی ها روی این مربی 
دست گذاشتند تفکرات و سبک فوتبالی اوست. 
ساپینتو می گوید از پپ گواردیوال و مائوریتسیو 
ساری بسیار تأثیر گرفته است و به پویایی هجومی 
تیم های این دو ســرمربی عالقه داشته و عطش 
آنها برای کنترل حریــف در تمامی ابعاد بازی را 
می پسندد. از عالیق این سرمربی نیز می توان به 
بازی مالکیت محور اشــاره کرد. ساپینتو دوست 
دارد بازیکنان در پوزیشــن های مختلفی حضور 
داشته و به صورت مرتب الیه های ساخت بازی را 
حین 90دقیقه ایجاد کنند. او در تمام تیم هایش 
تالش کرده که این مسئله را در زمین پیاده کند. 
خود ساپینتو در این خصوص گفته است که ایده 
فوتبالی من، دربرگیرنــده کنترل بازی خودمان 

است تا حریف را تحت تأثیر قرار دهیم.

   غالمپور می ماند
فعال و تا این لحظه استقاللی ها قصد تغییر بهزاد 
غالمپور مربــی دروازه بانان تیــم  را ندارند. البته 
ممکن است خسرو حیدری جای بیژن طاهری را 
در پست سرپرستی باشگاه بگیرد ولی هنوز چیزی 

قطعی نیست.

   حفظ چند بازیکن
در روزهای اخیر انفعال مدیران استقالل در تمدید 
قرارداد بازیکنان فصل گذشــته باعــث نگرانی 
هواداران این تیم شده است و آنها نگران از دست 
رفتن شــاکله تیم قهرمان هستند. در این بین اما 
مدیران استقالل در روزهای اخیر با مدیر برنامه های 
مشترک چشمی و محمد دانشگر تماس گرفته اند 
تا هرچه زودتر قرارداد این دو بازیکن تمدید شود. با 
این شرایط باید دید آیا چشمی و دانشگر نخستین 
تمدیدی های استقالل می شوند یا پروسه تمدید با 
آنها به تعویق خواهد افتاد. استقالل به دنبال تمدید 
قرارداد حسینی هم هست. ضمن اینکه مدیران 
باشگاه با ۶بازیکن جدید هم در پست های مختلف 

در حال مذاکره هستند.

آزمون سرمربی تيم 
ملی فوتبال زنان شد

تیم ملي فوتبال زنان با مریم آزمون براي تورنمنت 
کافا آماده مي شــود. قرار بــود اردوي تیم ملي از 
سه شــنبه هفته پیش زیر نظر مریم ایراندوست، 
سرمربي سابق تیم ملي آغاز شــود اما به یک باره 
ایراندوســت از بازیکنانش خداحافظي کرد. بعد 
از کنار گذاشتن ایراندوســت صحبت از این بود 
که آزمون جایگزین او مي شــود. این اتفاق دیروز 
افتاد.  آزمون 31بازیکن را بــه اردو دعوت کرده 
که بازیکنــان خاتون بم به دلیــل حضور در جام 

باشگاه هاي آسیا در این اردو حضور ندارند.

خبر آخر
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برای استقالل دعا بخوان!
اگر تأخیر در آماده سازی به آبی ها لطمه 

بزند، هواداران از گناه فرهاد مجیدی 
نخواهند گذشت
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 سیامك نعمتي آمارهاي جالبي
 در پرسپولیس دارد؛ او وقتي کمتر 

بازي مي کند بیشتر گل مي زند

امپراتوری کیلیانبازگشت مرد مصدوم
امباپه برای توسعه برند خود در 

پاری سن ژرمن خواهان حذف نیمار و 
مسی زدایی از تیم است
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 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

لیگ ملت های والیبال

ایران  

بلغارستان
21:30

سه شنبه 31 خرداد 1401

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

 دفاع راست 
سامان 
می گیرد؟
گزينه هاي اسکوچيچ در دفاع راست 
هواداران تيم ملي را قانع نکرده اند 
شايد ناجي غيرمنتظره دراگان
جايي در نزديکي او باشد
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