خبر روز
رونالدو منچستر را ترک میکند؟

خطر بزرگ بیخ گوش
شیاطین سرخ!

نسل فردا /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

فارس :عضو کمیته فنی باشگاه اتحاد کلباء از چرایی انتخاب سرمربی سابق استقالل برای هدایت این تیم پرده برداشت .فرهاد
مجیدی سرمربی سابق استقالل در فصل جدید راهی امارات شد و هدایت تیم اتحاد کلباء را برعهده گرفت .در همین رابطه عیسی
بوصیم عضو کمیته فنی باشگاه اتحاد کلباء درباره چرایی انتخاب سرمربی سابق استقالل برای هدایت این تیم ،گفت :ما  ۴مربی
را زیرنظر داشتیم اما در نهایت فرهاد مجیدی را با درنظر گرفتن تمام شرایط انتخاب کردیم .وی افزود :مجیدی در زمان بازیگری
در تیمهای مختلفی در امارات مثل شباب االهلی ،الوصل و العین بازی کرده و با فضای فوتبال امارات آشنا است .مجیدی شناخت
خوبی از تیمهای امارات دارد و فصل گذشته با استقالل بدون شکست قهرمان لیگ ایران شد .این تجربه خوب مجیدی باعث شد
تا در نهایت او را انتخاب کنیم.

خبرآنالین :سرمربی تیم استقالل که سابقه هدایت لژیا ورشو را در کارنامه دارد ،مورد انتقاد یک رسانه لهستانی قرارگرفت .سایت
« »sport.plلهستان درمورد سرمربیگری ریکاردوساپینتودرتیم استقالل نوشت :ساپینتو شغل دیگری یافت و یک باشگاه دیگربه
او اعتماد کرد .این مربی که در جهت کام ً
ال جدیدی حرکت میکند ،فصل گذشته نتوانست موریرنسه را در لیگ برتر پرتغال حفظ
کند و از این باشگاه جدا شد .ساپینتو برای هواداران لژیا ورشو شناخته شده است .لژیا زیر نظراونتایج هیجانانگیزی نگرفت و مربی
 ۴۹ساله با افراد زیادی درگیر شد .شیوههای تمرینی ساپینتو غیرعادی بود .او قرارداد یک سالهای با استقالل امضا کرده و جانشین
فرهاد مجیدی شده است؛ کسی که میان هواداران این تیم بسیار محبوب بود و قراردادش پس از قهرمانی به پایان رسید .پس از
پرتغال ،بلغارستان ،یونان ،عربستان ،لهستان ،بلژیک و برزیل ،ایران کشور دیگری خواهد بود که ساپینتو در آن فعالیت میکند.
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همه آنچه از رفتن فرهاد تا آمدن ریکاردو به قهرمان لیگ گذشت؛

آبیپرتغالی!
رنگتازهنیمکتاستقالل؛ ِ

ادامه از صفحه یک
از مربی ایرانی به مربی دورگه؛
بازهم لغو توافق در دقیقه 90
نکونام با پاسخ منفی خود ،مدیران استقالل
را با چالشی بزرگ مواجه کرد؛ چراکه آنها
اطمینان داشتند که جانشین فرهاد مجیدی
را انتخاب کــرده و با جــواد نکونام در لیگ
بیســتودوم حاضر میشــوند اما پاسخ رد
نکونام باعث شد تا مدیران آبیپوش به سراغ
گزینههای خارجی بروند .البته اولویت بعدی
استقاللیها یک ســرمربی دورگه ایرانی-
آلمانی بود و آنها پای میز مذاکره با الکساندر
نوری نشستند.
الکس نوری که در ســالیان گذشته همواره
نامش در حوالی لیگ برتر فوتبال ایران مطرح
بوده ،این بار مذاکرات فشــرده و جدی را با
مدیران استقالل داشــت و در شرایطی که
تصور میشــد او یکقدم تا امضای قرارداد
با اســتقالل فاصله دارد ،افزایــش ناگهانی
پیشــنهاد مالی نوری به آبیها باعث شــد
تا توافقات ملغی و حضور ســرمربی دورگه
ایرانی-آلمانی روی نیمکت استقالل منتفی
شود.
لیست  30نقره خارجیها برای
جانشینی فرهاد
مدیران استقالل از همان روز نخست پذیرش
اســتعفای فرهاد مجیدی ،بهصورت موازی
و چراغ خاموش مذاکراتی را با ســرمربیان

خارجی انجــام دادند تا در صــورت ناکامی
در فرآیند مذاکرات با سرمربیان داخلی که
اولویتشان بود ،به سراغ گزینههای خارجی
بروند .آندره آ استراماچونی ،رزوان لوچسکو و
لئوناردو ژاردیم از اولین گزینههای خارجی
بودند که نامشان در حوالی نیمکت استقالل
مطرح شــد .آنــدره آ اســتراماچونی خود
شخصاً در صفحه اینستاگرامیاش مذاکره
با استقالل را تکذیب کرد و مطرحشدن نام
مربیانی چون لوچسکو و ژاردیم هم صحت
نداشت .فرشــید ســمیعی معاون حقوقی
باشگاه استقالل که جزو تیم مذاکرهکننده
آبیها به شــمار میرفت ،از تهیه فهرستی
 30نقره از مربیان شــاخص خارجی برای
انتخاب سرمربی استقالل خبر داد و مدعی
شد ســرمربی جدید آبیها از این درون این
فهرســت مشــخص و نهایی خواهد شــد.
ریکاردو ســاپینتو طی  72ساعت گذشته
نامش بهعنوان جدیتریــن گزینه هدایت
استقالل مطرح شد و مدیران آبیپوش هم
پای میز مذاکــره با این ســرمربی پرتغالی
رفتند تا بتوانند او را برای حضور روی نیمکت
استقالل متقاعد کنند.
دارکو میالنیچ ،رادووان کورچیچ و والدیمیر
پتکوویچ ســه گزینه دیگــری بودند که در
دو روز اخیر نامشــان بهعنــوان گزینههای
احتمالی جانشین فرهاد مجیدی مطرح شد
اما هدفگذاری اصلی مدیران استقالل ،به

سرانجام رساندن مذاکره با ریکاردو ساپینتو
بود.
اولین سرمربی پرتغالی تاریخ
آبیها
ســرمربی پرتغالــی مدنظر آبیهــا امروز
آخرین مرحله از مذاکرات خود را با مدیران
استقالل به سرانجام رساند و بعد از  18روز
چشمانتظاری هواداران استقالل ،سرانجام
بهصورت رســمی از ســوی مدیران باشگاه
بهعنوان جانشین فرهاد مجیدی معرفی شد
تا فرآیند فرسایشی و طوالنیمدت انتخاب
سرمربی جدید استقالل با انتخاب ریکاردو
ســاپینتو به پایان برسد .باشــگاه استقالل
در واکنش به زمان مراســم معارفه رسمی
ســاپینتو در بیانیه خود توضیح داده است:
«این مربی پرتغالی در طول هفته گذشــته
و پس از آغاز مذاکرات ،اطالعات گستردهای
در خصوص شرایط استقالل و بازیکنان تیم
قهرمان لیگ برتر فوتبــال ایران جمعآوری
کرده است و بهزودی برای مراسم معارفه به
ایران خواهد آمد .او در نخستین گام پس از
ورود به تهران اقدامات الزم بهمنظور تداوم
قهرمانی در فصل جدید را در دســتور کار
قرار خواهد داد» .ســاپینتو  49ساله که در
دوران مربیگریاش روزهای پرفرازونشیبی
را گذرانده ،رزومهای با تجربیات مختلف را
دارد .او در لیگ پرتغال همراه اســپورتینگ
لیسبون نتایج درخشانی را کسب کرد و اوج
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چنانچه باشگاه منچستریونایتد در نقل و انتقاالت
تابستانی خوب عمل نکند ،ممکن است فوق ستاره
خود را از دســت بدهد .گزارشهــا حاکی از این
است که کریستیانو رونالدو نگران رویکرد مدیران
منچستریونایتد در بازار نقل و انتقاالت است و گفته
میشود که اگر این روند ادامه داشته باشد ،رونالدو
خواستار ترک اولدترافورد میشود.
اریک تنهاگ سرمربی جدید یونایتد برای تغییر
نوع بازی منچستر نیاز به ابزارهای جدیدی دارد .او
در اولین اقدام خود خواستار خرید فرنکی دییونگ
شــد اما مدیران یونایتد هنوز نتوانستند توافقی با
بارسلونا و این بازیکن داشته باشند.
هواداران منچســتر نیز مانند رونالدو نگران نقل و
انتقاالت هستند چرا که باشــگاه هنوز هیچ اقدام
مثبتی برای خرید بازیکنان جدید در تابســتان
نداشته است .این موضوع در حالی پیش میرود که
رقیبان منچستر در لیگ خریدهای خوبی داشتند.
حاال با این تفاسیر از دســت دادن رونالدو در این
شرایط میتواند به کابوس جدیدی برای تنهاگ و
هواداران تبدیل شود و مدیران یونایتد باید هر چه
زودتر فعالیت خود را در نقل و انتقاالت شروع کنند
تا اتفاقات بدتری برای این تیم رخ ندهد .هفتههای
آغازین حضور کریستیانو رونالدو در منچستریونایتد
فوق العاده سپری شد و او نشان داد که در این سن
و سال نیز در فرم خوبی به سر میبرد .با این حال
نوسان زیاد تیم اوله گنار سولسشر که نهایتاً باعث
اخراج این سرمربی نروژی شد ،گریبان رونالدو را
هم گرفت و او نیز از بهترین فرم خود فاصله گرفت.
به یاد داریم که بعد از جدایی سولسشر و روی کار
آمدن رالف رانگنیک نه تنها اوضاع برای رونالدو بهتر
نشده بلکه به نظر میرسد که تنشهایی بین این دو
نفر نیز وجود دارد .از طرف دیگر فوق ستاره پرتغالی
در هفتههای اخیر با برخی مصدومیتها نیز دست
و پنجه نرم کرده است.این اوضاع نه چندان خوب
کریستیانو رونالدو در اولدترافورد باعث شده که طی
هفتههای اخیر شایعاتی در رابطه با احتمال جدایی
او از منچستریونایتد به گوش برسد .در همین راستا
نشریه دیلی استار انگلیس گزارشی منتشر کرده و
مدعی شده که برنده پنج باره توپ طال قصد دارد
به زودی مذاکراتی را با مدیــر برنامههایش رغم
انجام داده تا در مورد آیندهاش در یونایتد تصمیم
گیری کند.

چرا باشگاه اتحاد کلباء فرهاد مجیدی را انتخاب کرد؟

ادعای عجیب درباره سرمربی جدید استقالل

درخشــش او ،صعود همراه اسپورتینگ به
نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا بود ،صعودی
که با کسب پیروزی مقابل منچسترسیتی با
هدایت روبرتو مانچینی بهدست آمد!
ریکاردو ســاپینتو در ژوپیرلیــگ بلژیک
هم روزهای رؤیایی را پشــت سر گذاشت،
او بهترین نتایج  10ســال اخیر اســتاندارد
لیژ را بهدســت آورد و توانســت همراه این
تیم قهرمانی جام حذفــی و نایبقهرمانی
رقابتهــای لیــگ را بهدســت آورد و
صاحبعنوان برترین سرمربی سال بلژیک
شد .او همچنین توانسته عنوان نایبقهرمانی
لیگ صربســتان را در کســوت ســرمربی
ستارهسرخ بلگراد بهدست آورد.
سرمربی جدید استقالل البته روزهای تلخی
را هم در دوران مربیگــریاش گذرانده که
تلخترین روز دوران مربیگری او کمتر از یک
ماه پیش رخ داد .جایی ساپینتو در کسوت
سرمربی موریرنسه ســقوط به لیگ دسته

اول پرتغال را تجربه کــرد و ناکام در حفظ
موریرنسه در لیگ پرتغال بود.
ســاپینتو نهمین ســرمربی خارجی تاریخ
باشگاه استقالل اســت .پیش از او ،آندره آ
استراماچونی ،وینفرد شفر ،میک مکدرموت،
رولند کخ ،یوگنی ســکوموروخوف ،لئونید
بیلفسکی ،والدمیر جکیچ و زدراکو رایکوف
سابقه سرمربیگری در استقالل را دارند .ضمن
آنکه سرمربی جدید آبیها ،نخستین سرمربی
پرتغالی تاریخ باشگاه به شمار میرود.
پوستاندازی کادر فنی آبیها با
ساپینتو
ریکاردو ساپینتو طبق توافقاتی که با مدیران
باشــگاه اســتقالل انجام داده ،قرار است 2
دستیار را همراه خود به تهران بیاورد .البته
هنوز بهصورت رسمی نام  2دستیار مدنظر
سرمربی پرتغالی استقالل اعالمنشده اما به
نظر میرسد در صورت حضور  2دستیار مورد
تأیید سرمربی پرتغالی آبیها ،پرونده حضور

گابریل پین در استقالل بسته خواهد شد!
مدیران استقالل در مذاکراتی که با ریکاردو
ساپینتو داشتهاند ،از او خواستهاند تا یکی از
پیشکسوتان استقالل را در نقش دستیار در
کنار خود داشته باشد تا بتواند سریعتر نسبت
به وضعیت فوتبال ایران آشــنایی پیدا کند.
درخواستی که به نظر میرسد موردپذیرش
ســرمربی پرتغالی قرارگرفتــه و بهزودی
دستیار ایرانی سرمربی جدید استقالل نیز
معرفی میشــود .بیژن طاهری سرپرست
فصل گذشــته آبیها بهاحتمال فراوان در
کسوت خود ابقا خواهد شد و بهعنوان مدیر
تیم در لیگ بیســتودوم در کنار استقالل
میماند .بهزاد نوشــادی مربی بدنساز فصل
گذشته استقالل در کنار بهزاد غالمپور که
مربی دروازهبانان این تیم بود ،به نظر میآید
همچنان عضــو کادرفنی اســتقالل باقی
خواهند ماند و بهعنوان دستیاران ساپینتو
کار خود را در استقالل ادامه میدهند.

