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دنیا حیدری

فريدون حسن

 قرار بر هفته ای متفاوت بود، اما این تفاوت را نه ایران که بلغارستان با 
کسب نخستین برد خود در این فصل از لیگ ملت ها به نمایش گذاشت. 
بلغارها بعد از قبول سه شکس�ت پیاپی مقابل آلمان، کانادا و لهستان 
موفق به برتری مقتدرانه برابر ایران در نخستین دیدار هفته دوم شدند.

شکس��ت 3 بر صفر در آغاز هفته دوم مقابل تیمی که از هفته نخست هیچ 
امتیازی کسب نکرده بود بار دیگر انتقادها از عطایی و شاگردانش را به اوج 
رساند. هرچند عبادی پور، کاپیتان تیم ملی معتقد است تیم ملی والیبال 
ایران به رغم قبول شکست برابر میزبان بازی بدی به نمایش نگذاشته، اما 
عطایی، سرمربی تیم سعی دارد با اشاره به کم تجربگی بازیکنانی که به تازگی 
به ترکیب اضافه شده اند، ناکامی های رقم خورده در این رقابت ها را توجیه 
کند. البته آرام کردن جو با توجه به نتیجه غیرمنتظره برابر بلغارستان، کار 
ساده ای نیست و انتقادها تنها با کسب یک پیروزی است که فروکش می کند. 
این در حالی است که تیم ملی والیبال ایران در مصاف بعدی خود باید با یکی 

از سرسخت ترین حریفانش در این دوره از رقابت ها دیدار کند. 

   ایران-  امریکا
بعد از شکست برابر بلغارستان سخت است که شانسی برای پیروزی یاران 
عطایی مقابل امریکا متصور ش��ویم. تیمی که تمام دیدارهای خود را تا به 
اینجای کار با پیروزی پشت سر گذاش��ته تا صدر جدول را از آن خود کند. 
جایگاهی که البته روز گذشته در مقطعی کوتاه به دلیل یک بازی بیشتر چند 
س��اعتی در اختیار ژاپن قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران در حالی ساعت 
21:30 امشب برابر امریکا به میدان می رود که این بیستمین مصاف رسمی 
دو تیم است که در 13 مصاف آن، امریکا برنده زمین بوده است. تیمی که بعد 
از کسب چهار برد متوالی به دنبال حفظ شکست ناپذیری خود در این دوره از 
رقابت هاست. والیبال امریکا، 21 مدال رویدادهای مهم والیبال جهان از جمله 
سه مدال طال و مقام قهرمانی بازی های المپیک )1984لس آنجلس، 1988 
س��ئول و 2008 پکن( را در پرونده افتخاراتش دارد. ضمن اینکه قهرمانی 
مردان جهان 1986 فرانسه، دو قهرمان جام جهانی در سال های 1985 و 
2015 و دو مدال طالی لیگ جهانی در سال های 2008 و 2014 از دیگر 
افتخارات تیمی است که امشب مقابل یاران عطایی صف آرایی می کند. تیمی 
که باید دید یاران جوان عطایی می توانند برای جبران ناکامی های خود، نوار 
پیروزی های آن را پاره کنند. بازی با امریکا به عنوان اصلی ترین مدعی این 
دوره از رقابت ها که تا به اینجای کار نمایشی قابل قبول ارائه داده کار چندان 
ساده ای نیست، اما اندکی دقت و تمرکز می تواند کار صدرنشین لیگ را برابر 

تیم جوان شده والیبال ایران سخت کند. 

 ایران -  برزیل 
مصاف با امریکا اما تنها دیدار سخت والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت ها 
نیست. شاگردان عطایی بعد از دیدار با یانکی ها، ساعت 18 روز جمعه با برزیل 
بازی می کنند. پرافتخارترین تیم ادوار لیگ جهانی و لیگ ملت ها که این 
فصل را با نتایجی غیرمنتظره پشت سر گذاشته است. شاگردان رنان دالزاتو 
همانطور که انتظار می رفت کار خود را با پیروزی مقابل استرالیا و اسلونی در 
برزیلیا آغاز کردند و همه چیز برای تیم نخست رنکینگ فدراسیون جهانی 
خوب پیش می رفت، اما در مصاف با امریکا همه چیز برگشت و برزیل در خانه 
نخستین باخت خود را متحمل شد و بعد از آن نیز با نتیجه ای غیرمنتظره 
به ژاپن باخت تا با کسب شش امتیاز از دو برد و دو باخت هفته نخست را به 
پایان ببرد، آن هم در شرایطی که در رده هشتم جدول جای داشت. اتفاقاتی 
که نشان داد عبور از س��د این تیم نشدنی هم نیست، حتی برای تیم جوان 
عطایی که تا به اینجای کار نتایج آن چنگی به دل نزده است. هرچند بازگشت 
ریکاردو لوکارلی و یواندی لئال، دو ستاره کلیدی تیم ملی برزیل به لیست 
این تیم همان اندازه که برای زردپوشان امیدوار کننده است، می تواند برای 
حریفان از جمله ایران آزاردهنده باش��د. با این وجود باید دید عطایی برای 

مصاف های سخت هفته دوم چه تدابیری اندیشیده است.

مصاف سخت با امریکا و برزیل 

همهنگاهها
بهعطاییویارانش

ملی پوشان بسکتبال کشورمان در 
اشرف رامین
      بازتاب

اردوی صربستان دو بازی تدارکاتی 
برگزار می کنند. تیم ملی بسکتبال 
دیروز عازم این کشور شد تا ضمن برگزاری اردوی تمرینی، دو بازی 
دوستانه با تیم FMP صربستان انجام دهد. این تیم فینالیست لیگ 
صربستان اس��ت و بعد از لغو بازی  با تیم های حاشیه خلیج فارس به 
عنوان حریف تدارکاتی شاگردان سعید ارمغانی انتخاب شد. تیم ایران 
بعد از پشت سر گذاشتن اردوی هشت روزه خود باید دو دیدار مهم در 
پنجره سوم انتخابی جام جهانی 2023 با تیم های قزاقستان و سوریه 

برگزار کند. کاپیتان تیم ملی ابراز امیدواری کرد تیم  با کسب آمادگی 
الزم شکست مقابل قزاق ها را جبران کند. حامد حدادی با اشاره به این 
موضوع گفت: »بعد از سه هفته تمرین خوب در تهران و دو، سه بازی 
تدارکاتی با تیم ای��ران نوین )تیم ملی ب( به س��فر تدارکاتی و بازی  
جدی تر نیاز داشتیم تا خودمان را برای مسابقات پنجره سوم انتخابی 

جام جهانی که در آن با قزاقستان و سوریه بازی داریم آماده کنیم. هفت 
یا هشت جلسه تمرینی خواهیم داشت و دو بازی تدارکاتی هم قطعی 
شده است. اگر تعداد بازی به سه مسابقه برسد هم بهتر است. متأسفانه 
به قزاقستان در خانه باختیم و باید برای موفقیت در آنجا محک جدی تر 
بخوریم و فدراسیون هم این سفر را تدارک دید. باید به بهترین نحو از 
اردوی صربستان اس��تفاده کنیم تا در بازی هفته بعد نتیجه خوبی 
بگیریم. باید قزاقستان را با بیش از پنج اختالف ببریم تا در مرحله بعد 
که با تیم های قوی تر بازی داریم، شرایط خوب باشد. باید در دور بعد 
یکی، دو بازی را ببریم تا صعودمان قطعی  شود. اگر در قزاقستان هم با 
بیش از پنج اختالف امتیاز بازی را ببریم تقریباً صعودمان 80 درصد 
قطعی می شود.«  کاپیتان حدادی معتقد است ملی پوشان به جای گله 
و انتقاد از شرایط سخت فدراسیون ها برای اعزام تیم ها به خارج از کشور 
باید با جان و دل بازی کنند: »همه فدراسیون ها مشکالت اعزام دارند، 
ولی باید با تمام وجود بازی کنیم. مشکل هست و می شود گله کرد، اما 
این کار را نمی کنیم. وظیفه ما این است که با تمام وجود بازی کنیم.«

اعزام تیم ملی بسکتبال به اردوی صربستان

بهجایگله
باتماموجودبازیمیکنیم

لیگملتهاجایهماهنگی
وتجربهاندوزیاست،نهکسبنتیجه

تیم ملی نه فقط خ��وب و جنگنده بازی 
نمی کند ک��ه در واقع بد ب��ازی می کند. 
بازیکنان ایران خوب س��رویس نمی زنند 
و در دریافت داخل زمین هم مش��کالتی 
داریم که در طول مسابقات بارها عطایی 
و دس��تیارانش متذک��ر می ش��وند. باید 
نقص های تیم ملی را گفت. اگر تیم خوب 
بازی کند و ببازد اینقدر ناراحتی ندارد که 
بد بازی کند و ببازد، اما نقد بدون راهکار 
سودی ندارد. مشکل از جوانگرایی نیست، مسئله بی تجربگی تیم است. 
برخی بازیکنان هنوز در تیم جا نیفتاده اند. ضمن اینکه کلمه جوانگرایی 
مناسب نیست. تیم ایران ترکیب خود را تغییر داده و جای ستاره های 
نسل قبل والیبال بازیکنان جدید گرفته  است، پس باید برای هماهنگی 
صبور باشیم. یکی از انتقادها در گذشته به عدم تغییر ترکیب تیم بود، اما 
حاال که ترکیب تغییر کرده برخی می گویند باید همان بازیکنان قبلی 
در ترکیب باشند تا نتیجه بگیرند. باید تکلیف خود را روشن کنیم، چون 
نه با یک برد تیم کهکشانی می شود و نه با یک باخت باید آن را تخریب 
کرد. بعد از المپیک ریو زمان تغییر نسل و اضافه کردن بازیکنان جوان 
بود. البته چند بازیکن هم به تیم اضافه شدند، اما این امر ادامه پیدا نکرد. 
درحالی که در اکثر کشورهای دنیا ترکیب تیم ها بعد از المپیک تغییر 
می کند و به تیم تغییر کرده باید زمان داد. یکی از دالیل پراشتباه بازی 
کردن تیم ایران در لیگ ملت ها، تجربه کم بازیکنان است. از طرف دیگر 
تمرینات تیم ملی همواره بعد از پایان رقابت های لیگ آغاز می شود و این 
یعنی تیم فرصت کافی برای تمرین ندارد، آ ن هم تیمی که ترکیب آن به 
تازگی تغییر کرده و نیازمند هماهنگی است، چراکه اغلب بازیکنانی که 
به تیم ملی والیبال آمده اند تجربه زیادی ندارند و در تورنمنت های زیادی 
حضور پیدا نکرده اند و لیگ ملت ها می تواند فرصت خوبی باشد تا بتوانند 
کسب تجربه کنند. کاری که بلغارستان، لهستان و صربستان نیز انجام 
داده اند. در واقع اغلب تیم ها با هدف اجرای برنامه های خود راهی لیگ 
ملت ها می شوند، نه برای کسب نتیجه. اما در ایران کسی تحمل باخت 
تیم ملی را ندارد، درحالی که باید صبور بود و بعد از پایان لیگ ملت ها به 

بررسی عوامل عدم موفقیت تیم برای رفع مشکالت پرداخت.

محمود افشاردوست 

کارشناس والیبال

اوضاع و احوال تیم ملی از زبان آقای سرمربی 
اسکوچیچ:

رفتارمبافدراسیونکاماًلشفافاست
سرمربی تیم ملی فوتبال در گفت وگویی مفصل نکات جالب توجهی در 
خصوص شرایط حاکم بر تیم ملی فوتبال پیش از حضور در رقابت های جام 
جهانی، اردوی آماده سازی قطر، لغو بازی با کانادا و چالش های پیش آمده 
بین تیم ملی و برخی باشگاه ها و حتی فدراسیون فوتبال را مطرح کرد.

اسکوچیچ در گفت وگو با عادل فردوسی پور به لغو بازی ایران و کانادا اشاره کرد 
و گفت: »ما در سفر به کانادا به دنبال برگزاری سه بازی دوستانه بودیم، اما بنا به 
دالیلی که همه می دانند موفق نشدیم و بازی لغو شد. من به دنبال بازی با تیم های 
باکیفیت بودم، از هیچ تیمی هم نمی ترسم، اما این سفر کنسل شد. بعد برنامه 
بازی با اروگوئه پیش آمد که خود من با آن مخالفت کردم، چون برای بازیکنان 

خوب نبود که این مسافت طوالنی را طی کنند تا فقط یک بازی انجام دهند.«
سرمربی تیم ملی در ادامه به برگزاری اردوی قطر اشاره کرد و گفت: »اوضاع 
نامطلوب بود، باید فکری می کردیم. بنابراین پیشنهاد اردوی قطر را قبول 
کردیم. خود من اولین منتقد این اردو بوده و هستم. تصور کنید 15 روز در 
گرمای قطر تمرین کنید و در روز آخر نیز یک بازی دوستانه انجام دهید که 

این اصالً خوب نیست، اما چاره ای نداشتیم، این تنها راه پیش رویمان بود.
 من هم از پرسپولیس، هم از استقالل و هم از تیم های دیگر پیشنهاد داشتم. 
صنعت نفت را به این خاطر ترک کردم که به بازیکنان رسیدگی نمی شد و بعد 
پیشنهاد تیم ملی داده شد. پیشنهادی که همیشه منتظر آن بودم تا توانایی های 
خودم را ثابت کنم. اینکه گفته می شود کسی از من حساب نمی برد، اصالً درست 
نیست. وقتی پای تیم و بازیکنانم در میان باشد، آن وقت اسکوچیچ دیگری 
می شوم. الزم نیست فدراسیون از من حساب ببرد. آنها به عنوان متولیان اصلی 
فوتبال باید به مردم پاسخگو باشند. من رفتارم با فدراسیون کامالً شفاف است و 
اگر چیزی می خواهم فقط برای بازیکنان است و کسب موفقیت و پیروزی. ضمن 

اینکه توجه داشته باشید با آنها اینگونه آرام صحبت نمی کنم.«
سرمربی تیم ملی با اشاره به چالش های پیش آمده بین او و باشگاه ها افزود: 
»نمی خواهم بازیکنان بین یک تیم و تیم دیگر تحت فشار قرار بگیرند. این اتفاق 
در خصوص بازیکنان استقالل رخ داد. سؤال من این است در کجای دنیا در 
فیفادی بازی لیگ برگزار می کنند، با این حال من به خاطر خود بازیکنان تصمیم 
گرفتم آنها را برگردانم و هیچ فشار و توصیه ای هم در کار نبود. تصمیمی بود که 
به خاطر خود بازیکنان گرفتم. اگر به بازیکنان استقالل اجازه شرکت در آن بازی 
را می دادم، آن وقت همه می خواستند بروند. آنها اطاعت نکردند و من تصمیم 

گرفتم نام شان را خط بزنم، اما بعد به خاطر خودشان منصرف شدم.«
اس��کوچیچ به موضوع عدم دعوت از وریا غف��وری و رامین رضاییان هم 
پرداخت و گفت: »نوع بازی آنها را نمی پسندم، مسئله فقط همین است و 
هیچ ربطی هم به مسائل سیاسی و حاشیه های دیگر ندارد. به نظر من این 

دو به کار تیم ملی نمی آیند. بنابراین آنها را دعوت نکردم، همین.«
وی با اشاره به اینکه هیچگاه برای دعوت یا عدم دعوت بازیکنان تحت فشار 
نبوده است، ادامه داد: »تنها یک بار از من خواسته شد دو بازیکن را خط بزنم؛ 
احسان حاج صفی و کریم انصاریفرد برای دریافت پاداش نامه نوشته بودند. 
عزیزی خادم آن زمان از من خواست که آنها را خط بزنم، اما گفتم که خودم 

را کنار بگذارید، ولی نخواهید که این کار را بکنم.«
س��رمربی تیم ملی در پایان به بحث دروازه بانان تیم مل��ی و آمادگی آنها 
اشاره کرد و گفت: » از بین بیرانوند و عابدزاده به صورت شخصی بیرانوند را 
بیشتر قبول دارم. البته عابدزاده بسیار خوب است. دلیل اینکه در چند بازی 
گذشته از عابدزاده استفاده کردم این بود که او در این مدت بیشتر از بیرانوند 
بازی کرده بود و آمادگی نسبی باالتری داشت.  اما همانطور که گفتم من 
بیشتر بیرانوند را قبول دارم. البته این هیچ ربطی به شانس باالی یکی نسبت 

به دیگری برای به میدان رفتن در جام جهانی ندارد.«

با تمام توان
 به انوشیروانی کمک می کنم

بهداد سلیمی، قهرمان سابق وزنه برداری جهان در خصوص شرایط 
جدید فدراسیون گفت: »من خودم به شخصه بی توقع و با تمام توان 
تالش خواهم کرد که به وزنه برداری کمک کنم، خواهش��م از تمام 
قهرمانان و همه کسانی که پتانس��یل این کار را دارند این است که 
کمک کنند، بیایند و ظرفیت های خودش��ان را بگذارند و باری را از 
دوش سجاد انوشیروانی بردارند. کار بسیار سنگین است و مسابقات 
خیلی مهمی پیش روست. زیرساخت ها باید درست شود و مباحث 
دیگری هم وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. هرچند سجاد 
انوشیروانی زمانی که مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل بود نشان 
داد توانایی های باالیی دارد، اما به نظرم وظیفه هر کدام از قهرمانان 
و ورزشکاران این است که یک گوشه کار را بگیرند و کمک کنند که 

وزنه برداری کشور به روزهای خوبش برگردد.«

وزنه برداری ایران با سرپرستی سجاد انوشیروانی در فدراسیون حاال 
وارد دوران تازه ای شده است. انوشیروانی وارث فدراسیونی است 
که علی مرادی تقریباً چیزی جز حاشیه در آن باقی نگذاشته است. 
ناگفته پیداست که کار انوشیروانی در قامت سرپرست فدراسیون 
بسیار سخت است. او باید شرایط را برای وزنه برداران آماده کند تا 
در دو رویداد مهم بازی های کشورهای اسالمی و قهرمانی جهان 
حاضر باشند. دیروز انوشیروانی میهمان ویژه ای داشت؛ علیرضا 
دبیر، رئیس فدراسیون کشتی.  به جرئت می توان گفت که دبیر تنها 
کسی است که حال و روز این روزهای انوشیروانی را بهتر از هر کس 
دیگری درک می کند. دبیر که خود درگیر برنامه های آماده سازی 
تیم های ملی کشتی برای دو رویداد مهم پیش روست، دیروز برای 
تبریک و دلگرمی به فدراسیون وزنه برداری رفت تا انوشیروانی با 

روحیه ای باال اولین روز کاری خود را آغاز کند.

دبیراولینمیهمانانوشیروانی
قاب

جانش�ین فرهاد 
مجیدی از پرتغال 
آم�ده و عزمش را 
جزم کرده ت�ا توانایی هایش را در ای�ران به همه 
ثابت کند. آبی ها از نکون�ام، عنایتی و پتکوویچ 
به ریکاردو ساپینتو رس�یدند و سرمربی جدید 
استقالل با آمدنش تکلیف همه را مشخص کرد. 
ساپینتو هنوز پایش به ایران نرسیده بود که کری خوانی 
را شروع کرد و با این کار نشان داد خیلی سریع می تواند 
خودش را با شرایط فوتبال ما وفق دهد. به نظر می رسد 
مرد پرتغالی از نظر خلق وخو شباهت زیادی به خودمان 
دارد و با توجه به کارنامه کاری اش تالش می کند در 
لیگ برتر ایران نیز موفق شود. مراسم معارفه رسمی 
او روز گذشته در هتل اسپیناس برگزار شد و ساپینتو 

رسماً کارش را در استقالل آغاز کرد.
عصر دیروز مراسم معارفه سرمربی تازه استقالل برگزار 
شد و در اقدامی جالب بعد از تشریفات ابتدای مراسم 
بالفاصله قرارداد ساپینتو امضا و شال استقالل توسط 
آجرلو، مدیرعامل این باش��گاه به سرمربی پرتغالی 
اهدا شد. در ادامه مصطفی آجرلو گفت: »خدا را شکر 
می کنم امروز هواداران عزیز و خانواده بزرگ استقالل 
که مضطرب و نگران بودند با آمدن سرمربی جدید تیم 
به آرامش خیلی خوبی رسیدند. استقالل هیچ وقت 
احساس ضعف نمی کند، به همین خاطر مذاکرات 
خارجی را شروع کردیم. بیش از 40 مربی در لیست 

کارشناسان و مذاکره کنندگان بودند، این مذاکرات را 
دنبال کردند و در سریع ترین زمان ممکن این تفاهم 
انجام شد و امروز س��رمربی عزیز و محترم استقالل 

مسئولیت تیم را با این امضا برعهده خواهد گرفت.
بعد از حرف های آجرلو، س��اپینتو صحبت های خود 
را اینگونه آغاز کرد: »استقالل همیشه به برنده شدن 
عادت دارد. سال گذشته قهرمان لیگ شده و بازی ها 
را پی در پی برده است. اکنون لحظه ای است که آرزوی 
رسیدن به آن را داشتم و حتی در خواب، رؤیای اینجا 
بودن را داشتم. یکی از بهترین لحظه ها و تجارب زندگی 
من خواهد ب��ود. امیدوارم با ت��الش همدیگر بتوانیم 
قهرمانی دیگری را رقم بزنیم. بازی ه��ای زیادی را از 
استقالل دیده ام و باید بازی های زیادی را هم ببینم. این 
را هم باید بگویم دلیل بردن استقالل، کیفیت بازیکنان 
بود. در دفاع خیلی منسجم عمل می کردند و به عنوان 

یک خانواده خوب می جنگند و با هم هستند.«
درست بعد از قهرمانی استقالل در لیگ برتر مجیدی 
تصمیمش را اعالم کرد تا مدیران باش��گاه بهانه ای 
برای وقت تلف کردن نداشته باشند، اما باز هم چند 
هفته ای زمان برد تا از بین گزینه ه��ای روی میز و 
گزینه های مدنظر افراد نزدیک به باش��گاه یک نفر 
انتخاب ش��ود. با اینکه انتظار می رفت جواد نکونام 
سرانجام به آرزوی دیرینه اش برسد، ولی در نهایت 
قرعه به نام مربی 49س��اله اروپایی افتاد. مذاکره با 
ریکاردو ساپینتو خیلی خوب پیش  رفت و طرفین 

برای عقد قرارداد دو س��اله مش��روط توافق کردند. 
کارنامه کاری س��رمربی جدید پروپیمان است و او 

سابقه 12سال مربیگری دارد.
  ساپینتو از کجا آمد؟

ساپینتو پیش از اس��تقالل س��ابقه نشستن روی  
نیمکت تیم هایی از جمله اس��پورتینگ لیسبون، 
براگا، استاندارد لیژ، ستاره سرخ بلگراد، واسکودوگاما 
برزیل و الفاتح عربستان را دارد. سرمربی پرتغالی با 
حضور در رأس تیم الفاتح تجربه حضور در آسیا را 
نیز داشته و استقالل دومین حضور ساپینتو در قاره 
کهن اس��ت. در کارنامه مربیگری او یک نکته مهم 
وجود دارد؛ حضور کوتاه مدت در اکثر تیم های تحت 
هدایتش. ساپینتو کمتر از سه ماه در عربستان دوام 
آورد و حضور در اسپورتینگ هم به هفت ماه نرسید، 
اما تیم تحت مربیگری اش ضمن کسب عنوان سوم 
لیگ، با حذف من سیتی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
صعود کرد. در براگای پرتغال کمتر از شش ماه و در 
برزیل کمتر از دو ماه مربیگ��ری کرد، اما این تیم را 
از مرحله گروه��ی لیگ اروپا ب��ا بهترین خط دفاع 
و حمله به مرحله حذفی رس��اند. ساپینتو فقط در 
لیژ یک س��ال کامل به کارش ادام��ه داد و عالوه بر 
نایب قهرمانی لیگ بلژیک، تیم��ش را به قهرمانی 

جام حذفی این کشور نیز رساند. 
پذیرفتن مسئولیت استقالل در این شرایط ریسک 
بزرگی است که البته س��اپینتو آن را پذیرفته است. 

آبی ها در فصل گذشته پس از 9سال جام قهرمانی 
را باالی س��ر بردند. اس��تقالل عالوه  بر کسب جام، 
رکوردهای تازه ای را ثبت کرده و قهرمانی بدون باخت 
تنها یکی از آنهاست، به همین خاطر انتظارات از این 
تیم باال رفته و هواداران انتظار دارند جانشین مجیدی 
ضمن تکرار قهرمانی از رکوردهای قبلی نیز دفاع کند. 
این خواسته کمی نیست و با وضعیتی که لیگ ایران 
دارد راضی نگه داشتن طرفداران و پیشکسوتان قطعاً 
آس��ان نخواهد بود. از طرفی آجرلو به رغم مذاکره با 
گزینه های داخلی تصمیم به استخدام مربی خارجی 
گرفت تا هم شانس موفقیت استقالل در فصل آتی را 
افزایش دهد و هم به نوعی به خواسته هواداران عمل 
کرده باشد. آبی ها با ش��ناخت کادرفنی جدید باید 
هرچه زودتر در بازار نقل وانتقاالت فعالیت ش��ان را 
بیشتر کنند. تیم های رقیب تاکنون بازیکنان زیادی 
را ج��ذب کرده اند، اما اس��تقالل در این مدت زمان 
زیادی را از دست داده، حتی برخی بازیکنان فعلی نیز 
تکلیف حضور یا عدم حضورشان در فصل آینده هنوز 
مبهم است. ساپینتو باید هرچه زودتر در مورد لیست 
بازیکنان تیمش تصمیم گیری کند. هرچند او آشنایی 
چندانی با فوتبال ایران ندارد، ولی در هر صورت اتالف 
وقت بیش از این در نقل وانتقاالت به ضرر استقالل 
تمام خواهد ش��د. البته موضوع انتخاب دستیار هم 
اهمیت زیادی دارد، چراکه امروزه دستیاران نقش 
مهمی در موفقیت یا ناکامی سرمربیان ایفا می کنند. 

شیوا نوروزي
   گزارش

مسئولیتاینناکامیبهعهدهمناست

دومینبرنزگنجخانلو
درقهرمانیآسیا

محمد گنج خانلو، ملی پوش دوچرخه سواری ایران که       خبر
پس از سال ها ناکامی توانست ایران را صاحب مدال در 
ماده المپیکی اومنیوم کند در پنجمین روز از مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی 
آسیا در هند موفق به کسب دومین مدال خود شد. رکابزن ملی پوش ایران بعد از موفقیتی 
که در رشته المپیکی اومنیوم از آن خود کرده بود با عبور از سد حریفان در ماده اسکریچ نیز 
موفق به رفتن روی سکو شد. گنج خانلو با عبور از خط پایان بعد از رکابزنان ژاپن و اندونزی 
که عنوان اول و دوم را کس��ب کرده بودند با ایستادن بر سکوی س��وم به گردن آویز برنز 
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا دست یافت. سهم ایران از مدال های توزیع شده تا 
پایان روز پنجم، سه مدال بوده که مدال برنز در اومنیوم و اسکرچ توسط محمد گنج خانلو و 

یک برنز نیز توسط لیال حیدری در 500متر تایم تریل جوانان کسب شده است.

تیم بسکتبال نوجوانان ایران که با 
شمیم رضوان

    چهره
کس��ب عنوان قهرمانی غرب آسیا 
مجوز حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا )قطر( را به دست آورد با کسب دو پیروزی برابر اندونزی و لبنان 
)مرحله مقدماتی( و سه شکست برابر نیوزیلند، هند و فیلیپین از صعود 
به مرحله نیمه نهایی بازماند و نتوانست یکی از چهار سهمیه جهانی را 
از آن خود کند. محسن شاه علی بعد از قرار گرفتن شاگردانش در 
جایگاه هشتم از میان س��یزده تیم حاضر در قهرمانی آسیا 
مس��ئولیت این ناکامی را گردن گرفت: »تمرینات برای 
قهرمانی آسیا کافی نبود و عدم برگزاری بازی تدارکاتی هم 
کار را دشوار کرده بود. از طرف دیگر بازیکنان نتوانستند 
بدنسازی خوبی داشته باش��ند، به همین دلیل در نیمه 
نخس��ت تمام بازی ها خوب بودند، اما نیمه دوم بدن آنها 
خالی می کرد، ولی کم  کاری نکردند. شکست برابر نیوزیلند، 
ناکامی از صعود به نیمه نهایی و عدم دستیابی به یکی از چهار 
سهمیه جهانی باعث شد بازیکنان به طور کامل انگیزه خود را از دست 
بدهند. با این وجود برای عملکرد این تیم و عدم دستیابی به سهمیه 
جهانی بهانه ای ندارم. می توانس��تم هدایت تیم را برعهده نگیرم، اما 
پذیرفتم و حاال هم مسئولیت نتایج با من است. ما قهرمانی غرب آسیا 
را نمی خواستیم و آمده بودیم سهمیه جهانی بگیریم، اما نتوانستیم و 

مسئولیت آن با من است.«

ریکاردو ساپینتو
 انتخاب استقالل
برای فصل جدید

استقاللرادوباره
قهرمانمیکنم


