
استارت شلوغ 

استقالل

امیرحسین اعظمیفوتبال ایران
خبرنگار

   دوشنبه     20 تیر  1401     11  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـماره  8540

با کی روش کیسه گل نمی شویم؟

19

جک ویلشر کاپیتان سابق آرسنال  و 
بازیکن تیم ملی انگلیس، بدون تیم ماند 

تا از فوتبال خداحافظی کند

هجوم برای حسن30ساله بازنشسته
مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی دیروز 
برگزار شد و پیروزی حسن یزدانی سالن 

12هزار نفری آزادی را به هم ریخت

1819

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
لیگ برتر

دوپاره ترین 
تیم تاریخ

جنگ داخلی، قبل از جام جهانی؛ این 
بدترین سرنوشت ممکن برای تیم ملی 

ایران بود

 روز مانده تا 
لیگ برتر

 روز مانده تا 
لیگ یک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
اللیگا

 روز مانده تا 
بوندس لیگا

در اولین تمرین استقالل بازیکنان زیادی 
حضور داشتند که تعدادی از آنها در روزهای 

آینده از جمع آبی ها جدا می شوند 
تمریناتتیمفوتبالاستقاللبرایحضوردرفصل
جدیدلیگبرترازروزشــنبهآغازشدتاریکاردو
ساپینتوســرمربیپرتغالیآبیپوشانبهصورت
رســمیفعالیتشرادراینباشگاهآغازکند.نکته
جالبتوجهدرشــروعتمریناتاستقالل،حضور
پرشــماربازیکنانبودکهالبتهبرخیازآنهابرای
فصلآیندهازاینتیمجداخواهندشد.ساپینتوهم
بعدازنخستینجلسهتمرینیاستقاللبهرسانه
رسمیباشگاهگفت:»پیشازتمرینمکالمهخوبی
بابازیکنانداشــتم.چیزیکهازآنهاانتظاردارمو
چیزیکهآنهاازمنانتظاردارندراگفتیمتابتوانیم
روحخانوادگیواتحادرابرایمسابقاتحفظکنیم.
یکسریبازیکنجدیداضافهشدهاندوبازیکنانیکه
قرضیبهتیمهایدیگررفتهبودند،بازگشتهاند.این
هفتهاولتمریناتماستوسعیمیکنیمهمدیگر

راخوببشناسیم.«

   بابایی، خرید جدید استقالل
اســتقاللروزشــنبهازیکخریدجدیددیگر
رونماییکرد؛پیمانباباییمهاجمفصلگذشته
تراکتور.اینبازیکــندربعضیازبازیهایفصل
گذشتهبهعنوانوینگربرایتراکتوربازیکردو
قراراستدراســتقاللهمدرهمینپستبازی
کند.در2روزگذشتهامابرخیازسایتهایخبری
بهاینموضوعاشارهکردهاندکهجذبباباییبهدلیل
منتفیشدنحضورکاوهرضاییدراستقاللاست
ولییکیازمسئوالناستقاللبههمشهریورزشی
خبردادکهرضاییهمبهزودیقراردادرسمیاشرا

امضاخواهدکرد.

  قرارداد یامگا اصالح شد
کوینیامگاوعزیزبکآمانــوف2بازیکنخارجی
استقاللدرنخستینجلســهتمرینیآبیپوشان
زیرنظرریکاردوساپینتوحضورپیداکردند.جالب
اینجاستکهدریکماهاخیرخبرهایمختلفیدر
موردجدایییامگاازاستقاللمطرحبودولیمدیران
اینباشگاهتأکیدکردهبودندکهاونمیتواندازاین
تیمجداشود.البتهخبرهایپشتپردهحاکیازآن
استکهمدیراناســتقاللقراردادیامگارااصالح
کردهاندتااوبابتفصلجدیددریافتیبیشــتری

داشتهباشد.

  استقالل منتظر پول رضایتنامه
امیرحسینحسینزادهوینگرملیپوشاستقالل
همدرنخستینجلســهتمرینحضورپیداکرد.
ماجراازاینقراراســتکهجداییحسینزادهاز
استقاللقطعیاستاماچونهنوزباشگاهشارلوا
پولرضایتنامهاینبازیکنرابهحسابباشگاهواریز
نکردهاست،اوطبققراردادشدرتمریناستقالل
شرکتکردتاباجریمهروبهرونشود.گفتنیاست
حسینزادهظرفروزهایآیندهبرایعقدقراردادبا

باشگاهشارلواراهیبلژیکخواهدشد.

  خسرو؛ مربی جدید استقالل
مدیراناســتقاللبعدازموافقتساپینتو،خسرو
حیدریراهمبهعنوانمربیجدیداینتیممعرفی
کردند.حیدریفصلگذشــتهمشــاورمصطفی
آجورلوبودوحاالقراراستبهعنوانمربیدراینتیم
فعالیتکند.ایننخستینتجربهمربیگریخسرو
درفوتبالاستواودرسالهایاخیردرهیچتیمی

فعالیتیبهعنوانمربینداشتهاست.

  لیست استقالل پر است
استقاللتابهامروزسجادشهباززاده،سیدمحمد
حسینی،رضامیرزایی،محمدحسینزواری،امید
حامدیفروپیمانباباییرابهخدمتگرفتهوتنها
قادربهجذبیکبازیکنلیگبرتریدیگراست.
ازطرفیبابازگشــتبازیکنانقرضیمانندامین
قاسمینژاد،آرشرضاوند،متینکریمزاده،زکریا
مرادی،ســیناخادمپور،آرشداجلیریوفردین
رابط،حاالفهرستبازیکنانبزرگسالوزیر2۵سال
آبیهاپرشدهومدیرانباشگاهبایدبرایاینموضوع
تدبیریبیندیشند.ایندرحالیاستکهقراراست
ساپینتوبهزودیتکلیفبازیکنانقرضیاستقاللرا

هممشخصکند.
درصورتبازگشتمرادمندوتمدیدباغالمی،لیست
بزرگساالناستقاللپرمیشود.آبیهامذاکراتی
رابامحمدمحبیوکاوهرضاییداشــتهاندضمن
اینکهریکاردوساپینتوخواستارجذبیکهافبک
خارجینیزشــدهواگرقراربهجذباین3بازیکن
باشد،باید3نفرازلیستفوقبهصورتقطعیونه
قرضیازاستقاللجداشــوند.البتهمشکلآبیها
تنهابهلیستبزرگساالنمحدودنمیشود.ساپینتو
بایدحداقل2بازیکنراازفهرســتزیر2۵ســال
خودنیزکناربگذارد.طبققوانیــنهرتیملیگ
برتریدرلیست33نفرهخودمیتوانداز2۰بازیکن
بزرگســال،۴بازیکنزیر2۵ســالو۹بازیکنزیر
23سالاســتفادهکند.صالححردانی،ابوالفضل
جاللی،متینکریمزاده،رضاآذری،زکریامرادیو
آرشداجلیریبازیکنانزیر2۵سالهستندکهباید

2نفرازآنهاکنارگذاشتهشوند.
بااضافهشدن3-2بازیکندیگر،فعالیتاستقاللدر
فصلنقلوانتقاالتبهپایانخواهدرسیدوخیلیها
درانتظارنمایشآبیهاباسرمربیپرتغالیهستند.
ساپینتوبدونشکازتمامخریدهایاینتیمبرای
هوادارانمهمتراستوآنهابعدازپشتسرگذاشتن
یکفصلفوقالعادهبافرهادمجیــدی،درانتظار
رونماییازاستقاللساپینتودرفصلجدیدهستند.

 مربی داخلی
برنده جنگ خارجی ها؟
یک احتمال مهم در مورد تیم ملی که 

هرگز نباید آن را نادیده گرفت

ایرانی

صعود
تمـام

مروری بر شکست های پرگل کی روش به عنوان 
سرمربی؛ فردی که شاید به زودی به نیمکت تیم 

ملی ایران برگردد

 تيم ملي واليبال ايران با 7پيروزي و شکست بزرگان
 به مرحله نهايي ليگ ملت ها صعود کرد. اين نخستين بار 

است که تيم ملي با مربي ايراني به اين مرحله مي رسد


