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سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد اشراقی

شرایط فدراسیون از اسکوچیچ نگران کننده تر است
وضعیت فدراسیون فوتبال همچنان آشفته است و کمتر خبر مثبتی از آن 
بیرون می آید. در مورد هیئت رئیسه هم که چیزی ننویسیم، بهتر است و 
باید گفت در آستانه جام جهانی اقتدار نداشته فدراسیون فوتبال به مراتب 

نگران کننده تر از وضعیت اسکوچیچ است )که او هم اقتدار ندارد(.
فدراسیون فوتبال نه تنها »رئیس« ندارد بلکه آینده روشنی هم ندارد 
و نگران کننده تر از همه این ها نام رئیس جدید است که باید توسط همان 

مجمع دلسوز)!( قبلی انتخاب شود.
شرایط تیم ملی فعلی خیلی شبیه جام جهانی ۲۰۰۶ است که آنجا 
هم یک مربی کروات داشتیم و فقط یک امتیاز گرفتیم با این تفاوت که در 
آن مقطع حداقل محمد دادکان رئیس فدراسیون بود و اقتدار الزم را داشت. 
حاال اما نگران کننده تر از شرایط اسکوچیچ، فدراسیون فوتبالی است که نه 
اقتدار دارد و نه می تواند حامی تیم ملی باشــد. ماجدی البته تالشش را 
می کند ولی مشکالت زیادی دارد و در مجموع خیلی بعید است در انتخابات 
۸ شــهریور هم شانسی داشته باشد. اینکه رئیس جدید چه کسی باشد، 
خیلی مهم است اما وضعیت وزارت ورزش هم این روزها چندان جالب به 
نظر نمی رســد و حمید سجادی مدام باید در مجلس پاسخگوی سؤاالت 
باشد. در واقع این روزها روی حمایت وزارت از تیم ملی هم خیلی نمی توان 
حســاب کرد و همه این اتفاقات در حالی است که ما کمتر از ۵ ماه تا جام 

جهانی فرصت داریم.

ساپینتو از مخاطبان خبرورزشی رأی اعتماد نگرفت
در نظرسنجی سایت خبرورزشی در مورد موفقیت یا عدم موفقیت ساپینتو 
در استقالل پرسیدیم که بیش از 33 هزار نفر در آن شرکت کرده و از این 
تعداد حدود ۵۹ درصد خیلی به موفقیت ساپینتو خوشبین نبودند و ۴۱ 

درصد عقیده داشتند مرد پرتغالی می تواند با استقالل قهرمان شود. 
این نظرسنجی دیشب به پایان رسید و شما می توانید با ورود به سایت 

در نظرسنجی جدید شرکت کنید.

نظر سنجی
SURVEY  ساپینتو: می دانم آنها 

جشن 100هزار نفری گرفته اند

باالترین انگیزه ام 
خوشحال کردن 

میلیون ها استقاللی است
ساپینتو این روزها سوژه شماره یک فوتبال 
ایران اســت. مردی که جانشــین فرهاد 
مجیدی شــده و کار بســیار سختی در 
استقالل دارد. مردی که رزومه خوبی دارد 
اما جام های زیادی ندارد. ساپینتو امیدوار 
است با حمایت هواداران استقالل و البته 
مدیران باشگاه نتایج خوبی کسب کند و 
ســال ها در ایران ماندگار شود. البته او در 
سال های گذشته کلی تیم عوض کرده و در 
چند تیم هم نتایج خوبی نگرفته اســت. 
ســاپینتو یک بار بعــد از قهرمان کردن 
اســتانداردلیژ گفته بود: »نمی دانم چرا با 
توجه به این قهرمانی پیشنهاد خوبی در 

اروپا به من نشد!«

ساپینتو در مورد استقالل می گوید: »من 
می دانم به تیم بزرگی آمده ام که ۴۰ میلیون 
هوادار دارد و دنبال تکرار قهرمانی اســت. من 
فیلم بازی های اســتقالل را دیــده ام و حتی 
متوجه شدم که آنها جشن قهرمانی خود را با 
حضور ۱۰۰هزار تماشاگر برگزار کردند. من در 
ایران دنبال یک چالش جدید و جذاب هستم 
و باالترین انگیزه ام خوشــحال کردن آن ۴۰ 
میلیون نفر است. شما هیچ جای دنیا چنین 
انگیزه ای را پیدا نمی کنید. به نظر من تیمی که 
این همه قلب را پشــت سر دارد، حتی در دنیا 
تیمی شناخته شده است و کار کردن در این 

تیم برای هر مربی ارزشمند خواهد بود.«

ســاپینتو قصد دارد اکثــر بازیکنان 
اســتقالل را حفظ کند و این مهم را همین 
دیــروز به مدیران اســتقالل اعالم کرد. او 
تقریباً تیم آماده ای را در اختیار دارد ولی باید 
دید می خواهد روش مجیدی را ادامه بدهد 
یا یک اســتقالل هجومی بسازد. ساپینتو 
می گوید: »من روش هجومی را دوست دارم 
ولی در ساختار دفاعی هم اصول خاص خود 

را دارم و این طور نیست که به دفاع فکر نکنم. 
من می دانم استقالل پارسال بدون شکست 
قهرمان شده و کمترین گل خورده را داشته 

و این را یک پوئن مثبت می دانم.«
مراســم معارفه ساپینتو دیروز برگزار 
شد و او حرف های امیدوارکننده  ای زد. بعد 
از ورود این مربی پرتغالی فضای مجازی و 
هواداری هم تا حدی به سود ساپینتو عوض 

شــد. تــا قبــل از این 
خیلی ها از رزومه ساپینتو 

انتقاد داشتند و می گفتند او 
در استقالل موفق نمی شود اما 

حاال شــرایط کمی عوض شده و 
انگار استقاللی ها قصد حمایت از این 

پرتغالی را دارند تا شاید بتواند قهرمانی 
تیم شان را تکرار کند. 

سرمربي جدید استقالل در جلسه 
معارفــه  اش از اهداف بلندپروازانه 

خود ســخن به میان آورد. 
ریــکاردو ســاپینتو 

جالبي  حرف هاي 
زد که مهمترین 
آنها را بــه اتفاق 
مرور  یکدیگــر 

مي کنیم:
 40 میلیون 

هوادار 
از مدیر عامل محترم باشــگاه 

بابت دعوت من خیلي خوشحالم و 
تشکر مي کنم. واقعاً رؤیایي است 
کــه در یکي از بزرگترین تیم هاي 
جهــان کار کنید. تیمــي که ۴۰ 
میلیــون هــوادار دارد و عادت به 
پیروزي و قهرمان شدن در وجودش 
نهفته است؛ دقیقاً مانند فصل قبل. 

 رؤیاي حضور 
همیشــه رؤیاي حضور در اینجا را 
داشــتم. تیمي پرطرفــدار به نام 
استقالل که قطعاً یکي از بهترین 
تجارب من خواهد بود و امیدوارم 
بتوانیم بــار دیگر مانند فصل قبل 
عنوان قهرماني را به دست آوریم. 
بایــد روحیه جنگندگــي خود را 

همواره حفظ کنیم. 
 تبریک به مجیدي 

دلیل اصلي موفقیت اســتقالل، 
کیفیــت بازیکنــان بودنــد. من 
فیلم هاي زیادي از استقالل دیدم و 

بازیکنان را بسیار منسجم و متحد 
ارزیابي کردم. البته باید به فرهاد 
مجیــدي هم کــه فصل 
اینجــا  گذشــته 
و  کرد  مربیگري 
توانســت ضمن 
قهرمــان کردن 
یک  اســتقالل 
رکورد فوق  العاده 
هم بر جاي بگذارد، 
تبریک بگویم. انسجام و 
اتحاد از جمله عواملي است که باید 
حتماً آنها را براي فصل آینده هم 

حفظ کنیم. 
 کسب 4 عنوان قهرماني 

استقالل مزه دلچسب قهرماني را 
چشیده و حاال دیگر نباید آن را از 
دست بدهد. نباید این لذت شیرین 
را فراموش کنیم. من با مدیر عامل 
محترم باشگاه هم صحبت کردم و 
به ایشان گفتم از من انتظار نداشته 
باشید کار خاصي انجام بدهم. من 
فقط مي خواهم ۴ کاپ قهرماني با 

استقالل به دست  آورم!
 کار سنگین 

همان طــور که گفتــم فیلم هاي 
زیادي از اســتقالل دیدم و هنوز 
فیلم هاي زیاد دیگــري نیز باقي  
مانده که باید ببینم. کار سنگین و 
دشواري براي موفقیت پیش روي 
ماست اما همه با هم تالش خواهیم 
کرد تا به این مهم دست پیدا کنیم. 

به جرأت مي توان گفت دیروز شاهد بي نظم ترین معارفه 
سرمربي استقالل طي سالیان اخیر بودیم؛ اتفاقاتي که 
بچه هــاي مطبوعات در آن مقصر نبودند و دلیل اصلي 
عدم هماهنگي مناســب میان خود ارکان باشگاه بود. 
امیدواریم این بي نظمي حداقل هنگام برگزاري اولین 

جلسه تمریني ریکاردو دیگر تکرار نشود. 
 قرار نبود خبرنگاران باشند 

این طور که شــنیدیم اصاًل تا حوالي ســاعت ۱۱ ظهر 
چهارشنبه قرار نبود خبرنگاران در مراسم حضور داشته 
باشــند ولي در نهایت هماهنگ شد تا سرمربي جدید 
اســتقالل در حضور نمایندگان اصحاب رسانه معرفي 
شود! واقعاً عجیب بود که برخي از افراد نزدیک به باشگاه 
مي خواســتند این مراسم بدون حضور رسانه ها برگزار 

شود!
 بي نظمي عجیب و غریب

مراسم واقعاً با بي نظمي برگزار شد و شرایط به گونه اي 
بود که حتي صداي تعدادي از مسئوالن باشگاه استقالل 
که در هتل حضور داشتند را هم درآورده بود. جدا از عدم 
هماهنگي مناسب براي برگزاري مطلوب مراسم، تأخیر 

فراوان در شروع کار نیز باعث ناراحتي همه شده بود. 

 آجورلو آمد و رفت 
در مورد بي نظمي جالب است به این نکته اشاره کنیم که 
مصطفي آجورلو یک بار به داخل سالن آمد ولي وقتي متوجه 
شد تعداد حاضران در مراسم بسیار کم است و هنوز بخش 

اعظمي از دعوت شدگان حضور پیدا نکرده اند، 
ترجیح داد از محل برگزاري خارج شده و به 
سمت ریکاردو ساپینتو برود و دقایقي را 
با او مشــغول گفت وگو شــود تا سالن 

شلوغ تر شود!
 اشتباهات مجري و مترجم

مجري و مترجم مراســم با دو اشتباه 
عجیب همه را سورپرایز کردند. ابتدا مجري 

براي صدا کردن ریکاردو ساپینتو، او را به اشتباه 
»پیکانتو« معرفي کرد و مســئله آنقدر عجیب بود که 
حتــي خودش هم گفت واقعــاً نمي دانم چرا از چنین 

عبارتي استفاده کردم؟!
از طــرف دیگر، مترجم مراســم هم هنــگام ترجمه 
حرف هاي ســرمربي استقالل به جاي اینکه قهرماني 
اســتقالل را از طرف او تبریک بگوید، به اشتباه گفت: 
»قهرماني تراکتور را تبریک مي گویم!« البته او هم در 

اواخر مراسم حرفش را تصحیح کرد. 
 مصاحبه نکن 

وقتي خبرنگاران و عکاسان خواهان گفت وگو با مصطفي 
آجورلو و ریکاردو شدند، ناگهان یکي از کارمندان باشگاه 
نکته اي را به مدیرعامل اســتقالل درگوشي 
گفت و ثانیه هایي پس از آن اعالم شــد 
خبري از کنفرانس مطبوعاتي نخواهد 
بود و همه چیز محــدود به برگزاري 

مراسم معارفه و سخنراني مي شود!
 خارج شدن از دِر پشتي

بالفاصله پس از پایان مراسم، مصطفي 
آجورلو و ریکاردو از در پشتي خارج شدند 
تا با خبرنگاران مواجه نشوند و مجبور نباشند به 
ســؤاالت جواب بدهند! حرکتي که باعث تعجب همه 
حاضران و ناراحتي نمایندگان رسانه هاي گروهي شد. 

 شال گردن را باال بگیر
مصطفي آجورلو یک شال گردن به سرمربي استقالل 
هدیه کرد تا هنگام عقد قرارداد آن را در اختیار داشته 
باشد و به حاضران نشان بدهد. ساپینتو این شال گردن 
را آنقدر پایین گرفته بود که صداي عکاس ها درآمد و 

مسئوالن باشگاه به او اعالم کردند باید آن را باالتر نگه 
دارد تا همه بتوانند کامل عکس بگیرند. 

 ترس از خبرنگار ها 
پرویز مظلومي هنگام ورود به مراسم مصاحبه نکرد و به 
شوخي خطاب به بچه هاي مطبوعات گفت: »خبرنگار ها 
خطرناك هســتند و من از شما مي ترسم. اصاًل حرفي 

نمي زنم و مصاحبه نمي کنم.« 
 کنایه به کریمي و سمیعي 

مصطفي آجورلــو در خــالل صحبت هایش به 
سخنگوي باشگاه و یکي از اعضاي هیئت مدیره هم 
کنایه زد. او با اشاره به فرشید سمیعي گفت: »هر 
قدر ما صحبت نمي کنیم، آقاي سمیعي به جاي ما 
حرف مي زنند.« آجورلو همچنین در رابطه با حجت 
کریمي نیز حرف جالبي زد و گفت: »ایشان عضو 
هیئت مدیره ماست ولي نمي دانم چرا همیشه در 

دبي حضور دارد؟« 
 استعمال دخانیات

یکي دیگر از نکته هاي عجیب مراسم دیروز، استعمال 
دخانیات در فضاي بسته بود؛ مسئله اي که با اعتراض و 

تذکر عوامل هتل مواجه شد. 

مظلومي: خبرنگارها خطرناكند، از آنها مي ترسم بي نظمی در مراسم  معارفه سرمربي استقالل

 ساپینتو را 
 بردند 

 تا مصاحبه
 نكند

دلیل اصلي موفقیت استقالل 
كیفیت بازیكنانش بود

ساپینتو: به مجیدي تبريك مي گويم

 4 جام 
 قهرماني

 در استقالل 
مي خواهم 

مصطفي آجورلــو دقایقي قبل از 
برگزاري مراسم معارفه سرمربي 
تازه استقالل طي یک سخنراني به 
تشــریح وضعیــت این باشــگاه 
پرداخــت. چکیــده حرف هاي 
مدیرعامل آبي پوشان را مي خوانیم.

 اذیت شدن به خاطر 
جدایي فرهاد 

در ایــن یک ماه و به خاطر جدایي 
فرهاد مجیدي خیلي اذیت شدم. 
البته ایشان یک تصمیم حرفه اي 
براي آینده دوران کاري خود گرفت 
ولي آسمان استقالل همیشه آبي و 

پرستاره باقي خواهد ماند.
 تکرار قهرماني با 

سرمربي ایراني 
خوشــحالم که هواداران استقالل 
پس از چند سال باالخره با قهرماني 

در لیگ برتر به آرامش 
البتــه  رســیدند. 

صادقانه مي گویم 
دلم مي خواست 
فصل آینده هم با 
یک ســرمربي 

ایراني قهرماني در 
لیگ برتر را جشن 

بگیریم ولي هجمه هایي 
که وارد شد، موجب آن گردید که 
با وجــود مذاکرات صورت گرفته، 
سرمربي مورد نظر ما )نکونام( کنار 
بکشــد و از پذیرفتن این ســمت 
انصراف بدهد به همین خاطر سراغ 

گزینه هاي خارجي رفتیم. 
 انتخاب از میان 40 مربي

گروهي از امین ترین افراد مشغول 
بررســي پروژه انتخاب سرمربي 

خارجــي شــدند و ۴۰ مربي مد 
نظرمان قرار گرفتند که در نهایت 
به آقاي ساپینتو رسیدیم. با ایشان 
توافق صورت گرفت و حاال با افتخار 
مي گویم ریکاردو سرمربي استقالل 
اســت و من قاطعانه از او حمایت 
مي کنــم. ریکاردو بــه من گفت 
گرسنه قهرماني است. خودم هم با 
وجود اینکه ۶3 سال دارم اما براي 
موفق شدن استقالل انگیزه اي به 

اندازه یک جوان ۱۸ ساله دارم. 
 گدایي نمي کنم

خدمت رئیس جمهور محترم گفتم 
من نیامــده ام تا براي اســتقالل 
گدایي کنم و پول متعلق به کارگر 
و کارمند را در این باشگاه خرج کنم 
بلکه مي خواهم شــرایطي فراهم 
کنم تا اســتقالل به حق خودش 
برســد. االن هــزار میلیارد 
تومان پول ما در صدا و 
سیما مسدود مانده 
جنــاب  اســت. 
رئیس جمهور هم 
به آقاي سجادي 
محتــرم  وزیــر 
ورزش دستور دادند 
در ایــن رابطــه الیحه 
تنظیم شود. من نه پول هواداران 
را مي خواهم و نه شماره حساب 
مي دهم تا به ما کمک کنند بلکه 
مي گویم هواداران با سیاست هاي 
درســت خود نظیر خرید کردن 
لباس اســتقالل از مراکز مجاز 
مي تواننــد کمک کننــد تا این 
استقالل آســماني، کهکشاني 

شود. 

آجورلو : دلم مي خواست دوباره با 
یك سرمربي ایراني قهرمان شویم 

حرف هاي عجیب مديرعامل استقالل

رفتن مجیدي 
 خیلي من را
 اذیت كرد 

تیم ملي هندبال ساحلي ایران با پیروزي برابر مصر راهي مرحله دوم رقابت هاي 
قهرماني جهان شــد. تیم ایران در سومین دیدار جهاني خود به مصاف تیم مصر 
رفت و در نیمه اول با نتیجه ۱۲-۲۰ صاحب برتري شد اما در نیمه دوم ملي پوشان 
ایران ۲۲-۱۲ نتیجه را به حریف واگذار کردند تا در نهایت کار به ضربات تن به تن 
کشیده شود. در پایان ضربات تن به تن ملي پوشان ایران توانستند با یک عملکرد 
خوب ۴-۶ مقابل حریف به پیروزي برسند و اولین برد خود را کسب کنند و با این 
بــرد در جمع ۱۲ تیم برتر جهان قــرار گیرند. در دور اصلي ۱۲ تیم در دو گروه ۶ 

تیمي مسابقه خواهند داد. 

اولیـن دیـدار ملي پوشـان جوانـان دختـر ایـران در رقابت هـاي قهرمانـي جهـان با تسـاوي بـه پایان 
رسـید. ایـن تیـم در نیمـه اول دیدارش برابر گینـه ۹-۷ باخت اما در نیمه دوم ابتکار عمل را به دسـت 

گرفت و ۱۲-۱۰ به برد رسید تا در پایان به نتیجه مساوي ۱۹-۱۹ رضایت دهد. 
دختـران ملي پـوش ایـران در دومیـن دیـدار خـود امـروز از سـاعت ۱۷ بـا تونـس دیدار 
مي کنند و در آخرین دیدار مرحله گروهي را روز شـنبه چهارم تیر برابر سـوئد برگزار خواهند 

کرد.

صعود هندبال 
ساحلي به جمع 
۱۲ تیم برتر 
جهان

تساوي هندبال دختران در اسلووني

وریا:کاشیكتماس
۳0ثانیهايميگرفتند

 وطن فروش 
 و تجزيه طلب 
نيستم 


