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 نه، این تیم ایران نیست!
 تیم ملی والیبال با نمایش های خود همه را ناامید 

کرده است

گرچه مشخص بود با توجه به جوانگرایی صورت  شهروند| ا
گرفته در تیم ملی والیبال نمی شود مثل دوره های قبل از این 
تیم انتظار کســب بردهای بــزرگ و موفقیت آنچنانی داشــت، 
اما نتایج اخیر در لیگ ملت های جهان هم اصال خوب نبوده 

و موجی از ناامیدی بین طرفداران والیبال ایجاد کرده است.

این تیم از قبل شکست خورده!
نکتــه مهمــی کــه در بازی هــای تیــم ملــی والیبــال در لیــگ 
گرچه  ملت هــا دیــده می شــود، بی انگیزگــی بازیکنــان اســت. ا
تیم هــای دیگر بــا تمــام تــوان در مســابقات حاضر شــده اند و 
شاید مقایســه تیم جوان و تازه شــکل گرفته ایران با غول های 
جهان چندان منطقی نباشــد، امــا اینکه تا این حــد بازیکنان 

تیم ملی دور از انتظار ظاهر شوند، عجیب به نظر می رسد.
گرچه با توجه بــه جوانگرایی انجام شــده، اعضای تیم ملی  ا
مــدام روی این نکتــه توجــه دارند کــه لیگ ملت هــای جهان 
تورنمنتــی برای آماده ســازی تیم ملــی ایران اســت و نتایج آن 
اهمیــت زیادی نــدارد، اما باز هم این شــرایط بــرای طرفداران 

والیبال قابل تحمل نیست.
بــدون شــک والیبال دوســتان ایرانــی انتظار خیلــی عجیبی 
از تیم جوان شــده ایــران نداشــتند، اما این حجــم از ناامیدی 
که پیش از شــروع مســابقات کلید خــورد در نوع خــود عجیب 
بــود. البته ایــن حرف ها تنهــا معطوف بــه کاپیتان تیــم نبود و 
برخــی دیگــر از بازیکنــان و ســرمربی، از پیــش باختــه بــه نظــر 

می رسیدند!

نتایج دور از انتظار تیم ملی والیبال
هفتــه اول لیگ ملت ها را در حالی شــروع کردیــم که یک برد 
روحیه بخــش مقابــل چیــن بــه دســت آوردیــم، امــا باخــت به 
هلند نه چنــدان قدرتمند، این بــرد را به کام ایــران تلخ کرد. با 
وجود این، غلبه بر اســترالیا دوباره امید را به والیبال د وســتان 
کامی تیم عطایی باخت یک طرفه به ژاپن  برگرداند، امــا اوج نا
بــود؛ باختی کــه به معنای از دســت رفتــن تــاج و تخت مان در 

آسیا بود.
پیش از شــروع هفته دوم از ســوی کادر فنی وعده داده شد 
کــه تیــم متفاوتــی در چهار مســابقه پیــش رو خواهیــم دید؛ با 
توجــه به بازی های ســخت پیــش رو در هفته دوم، بیشــترین 
شــانس بــرای پیــروزی را مقابــل همیــن بلغارســتان متصــور 
بودیم، اما سه شنبه شــب مقابل تیم بدون برد مســابقات هم 
شکست خوردیم تا نگرانی در مورد والیبال به اوج خود برسد!

فقط ایران جوانگرایی کرد؟
در ایــن بین، همچنــان دیالوگ هایــی مثل »ایــن تیم جوان   
شــده و بایــد به آنهــا فرصــت داد« یا اینکــه »نباید بیــش از حد 
روی تیم فشــار آورد« به گوش می رســد، اما با نگاهی به ترکیب 
ســایر تیم ها بد نیســت اعتراف کنیــم این فقط ما نیســتیم که 
کرده ایــم، بنابرایــن تکــرار ایــن حــرف بیشــتر  پوســت اندازی 
بــه بهانه جویــی نزدیــک اســت تــا دلیــل منطقــی بــرای ایــن 
شکســت های ناامیدکننــده. بســیاری از کشــورهای دیگر هم 
نفــرات نامــدار خــود را کنار گذاشــته  و بــا ترکیبی جــوان حضور 
پیدا کرده انــد، اما بــه مراتب نتایج بهتری نســبت بــه ایران به 

دست آورده اند.

موج نارضایتی در فضای مجازی
عملکــرد مأیوس کننــده تیــم ملــی تــا اینجــای لیــگ ملت ها 
موجــی از ناامیــدی و نگرانــی در بیــن مــردم نیــز ایجاد کــرده و 
آنهــا در فضای مجــازی به اشــکال مختلف این نگرانــی خود را 
بــروز داده انــد. بســیاری از کاربــران در شــبکه های اجتماعــی 
گرام بــه انتقادهای شــدیدی از تیم ملی  مثل توییتر و اینســتا
پرداختــه  و این تیــم را ســرکوب کرده اند. این اتفــاق برای هیچ 
کــس قابــل پیش بینــی نبــود و حــاال بعــد از پایــان مســابقات 
گــر رویــه کنونــی ایــران ادامــه داشــته باشــد، احتمــاال شــاهد  ا

انتقادهای بیشتر نیز خواهیم بود.

شــهروند| بعــد از کــش و قوس هــای فــراوان 
و اخبــار ضــد و نقیضــی کــه پیرامــون نیمکــت 
استقالل در رسانه ها منتشــر می شد، سرانجام 
مدیــران باشــگاه بــا ریــکاردو ســاپینتو، مربــی 
پرتغالــی به توافــق رســیدند و ایــن مربی بعــد از 

حضور در تهران قراردادش را هم امضا کرد.
گرچــه روحیات خاص و تالشــگری  ســاپینتو ا
دارد، اما خودش هم می داند که کار دشواری در 

ایران خواهد داشت.

این چیزها را درباره ساپینتو نشنیده اید!
مرد پرتغالی در کشــورهای مختلفی از یونان، 
لهســتان، بلژیــک و پرتغــال گرفتــه تــا برزیــل و 
عربســتان ســرمربیگری کــرده کــه ایــن مســاله 
حــاوی نــکات جالبــی اســت و مــرور آن خالــی 
از لطــف نیســت. ریــکاردو ســاپینتو را می تــوان 
یکی از چهره های مطرح باشــگاه اســپورتینگ 
لیسبون، یکی از غول های کشور پرتغال، نامید. 
بازیکنی که با لباس این تیم مطرح شد و به تیم 
ملی پرتغــال نیز رســید و حتی کار مربیگــری را از 

رده های پایه اسپورتینگ آغاز کرد.
ســاپینتو عضو نســل طالیــی فوتبــال پرتغال 
بــود. او در ســال های بــازی خــود قصد داشــت 
کشــورش ماننــد  لژیونرهــای  همچــون ســایر 
پائولتــا، نونو گومــش، فیگــو، روی کاســتا و... در 
خارج از پرتغال تجربه جدیدی داشــته باشد و 
در نهایت راهی رئال سوسیه داد شد که بدترین 
اتفاق دوران ورزشــی ایــن بازیکــن رخ داد و او در 
کی شد  27 ســالگی دچار مصدومیت وحشتنا
و بیش از یک سال از میادین دور بود. ساپینتو 
سپس در 31 ســالگی مجددا دچار مصدومیت 
شــد و به این فکر افتاد که دوره های مربیگری را 
در یوفا بگذرانــد. پس از اتمام دوران ورزشــی، او 
تقریبا تمام دوره های مربیگری را پاس کرده بود.

ســاپینتو ســپس بــه ســمت رشــته ارتباطات 
تجــاری رفــت و در حیــن دریافــت مــدارک آن، 
توانســت کارشناســی ارشــد خود در مارکتینگ 
و مدیریــت ورزشــی از دانشــگاه لیســبون را نیــز 
دریافــت کنــد؛ مســاله ای کــه نشــان  می دهــد 
ســرمربی جدید آبی هــا فردی تحصیل کــرده  به 

شمار می رود.
یکــی از افــراد مــورد عالقــه ســاپینتو، آقــای 
خــاص دنیــای فوتبــال اســت. او اعتــراف کــرده 
که بابت عدم حضــور در تیم هــای ژوزه مورینیو 
تــا همیشــه حســرت می خــورد. در بــازه ای کــه 
آقــای خاص هدایــت اینتــر را بر عهده داشــت و 
با کسب ســه گانه دوران طالیی را برای نراتزوری 

رقم زد، ساپینتو به دعوت مورینیو به مدت یک 
هفته راهی میالن شد و از تمرینات اینتر میالن 
نت برداری کرد. ساپینتو رابطه فوق العاده ای با 
مورینیو داشــته و همواره این سرمربی مطرح را 
تمجید کرده اســت. او می گوید کــه آقای خاص 
در  فوق العــاده ای  اســتعداد  فوتبــال،  دنیــای 
بازی خوانــی حریــف و آماده ســازی تیم هایــش 
بــرای هــر مســابقه دارد. نکته دیگــر دربــاره این 
گاه و بیــگاه او  مربــی هــم بــه عصبانیت هــای 
در جریــان مســابقات برمی گــردد. فیلم هــای 
کنش های عجیب  متعددی از عصبانیت ها و وا
او حیــن مســابقات و اعتراض هــای شــدید بــه 
گردانش و حتــی داوران مشــاهده  عملکــرد شــا
شده که به نظر می رسد این مســائل را در ایران 

هم از او ببینیم.

دستور کار استقالل؛ حمله، حمله و باز هم 
حمله!

فوتبالی کــه اســتقالل در فصل گذشــته بازی 
می کرد کامال هجومی بــود. بازی با 3 فــوروارد در 
کثر مسابقات نشان دهنده این موضوع است.  ا
نکته جالب حضور ســاپینتو این است که او نیز 

کامال به فوتبال هجومی و زیبا اهمیت می دهد.
کــه از پــپ  گفتــه  ســاپینتو در مصاحبــه ای 
گواردیــوال و مائوریتســیو ســاری نیز بســیار تاثیر 

گرفته اســت و به پویایی هجومــی تیم های این 
دو ســرمربی عالقــه داشــته و عطــش آنهــا برای 
کنترل حریف در تمامی ابعاد بازی را می پسندد.

از عالیــق ایــن ســرمربی نیــز می توان بــه بازی 
مالکیت محور اشاره کرد. ساپینتو دوست دارد 
بازیکنــان در پوزیشــن های مختلفــی حضــور 
داشــته باشــند و بــه صــورت مرتــب الیه هــای 
ســاخت بازی را در حیــن 90 دقیقه ایجاد کنند. 
کــه ایــن  کــرده  او در تمــام تیم هایــش تــالش 
مســاله را در زمین پیاده کند. خود ســاپینتو در 
این خصــوص گفته اســت: »ایــده فوتبالی من، 

دربرگیرنده کنترل بازی خودمان است.«
گا، دیگــر تیــم  او در ســال 2019 هدایــت بــرا
شــاخص فوتبــال پرتغــال را پذیرفــت، با کســب 
18 پیــروزی و 55 گل زده یکــی از هجومی تریــن 
گا را رقــم زد، صدرنشــینی  بــرا مقاطــع تاریــخ 
جــدول مســابقات در لیگ اروپــا را کســب کرد و 
عنوان بهترین خط دفاع را با 15 گل زده و بدون 
شکســت به دســت آورد؛ همچنیــن بــه فینــال 
جام حذفی صعود کرد و در حالی  که در جایگاه 
ششــم جدول لیگ قرار داشــت از این تیم جدا 
گا با مربی دیگری در بــازی فینال جام  شــد تا برا
حذفــی حاضــر شــود و البتــه در نهایت شــانس 

قهرمانی را بدون ساپینتو از دست بدهد.

کار دشوار مرد پرتغالی در استقالل
گرچه هواداران استقالل بعد از رسمی شدن  ا
حضور سرمربی پرتغالی در تیم شان به حمایت 
کامل از او پرداختند و مدیران باشگاه نیز سعی 
دارنــد همه امکانات و شــرایط را بــرای موفقیت 
او فراهم کنند، اما مســاله مهم انتظارات باالیی 

است که از ساپینتو وجود دارد.
اســتقالل فصل گذشــته بدون آنکه شکستی 
داشته باشد و با کنار زدن همه رکوردهای تاریخ 
لیگ برتــر عنــوان قهرمانی را بــه دســت آورد. به 
قــول ســاپینتو، کاری که فرهاد مجیــدی انجام 
داد، خارق العاده بود، اما همین مساله کار مربی 
پرتغالی را بسیار دشوار خواهد کرد. در شرایطی 
کــه رقبــای اســتقالل در بحــث قهرمانــی بســیار 
قوی تــر از ســال قبــل شــده اند و ســعی دارند در 
نقل و انتقــاالت تا بن دندان تیم خود را مســلح 
کننــد، آبی هــا نیــاز بــه تقویــت خــود نســبت به 
ســال قبل و همچنین ارائه فوتبالی زیبــا دارند. 
هواداران استقالل امیدوار هستند که ساپینتو 
بتواند افتخارات سال پیش را تکرار کند. البته که 
این مربی زمان زیادی برای آماده ســازی تیم در 
کله اصلی  اختیار ندارد، ولی با توجه به حفظ شا
استقالل، به نظر می رسد آبی ها همچنان یکی 
از مدعیان اصلی قهرمانی باشند که قصد دارند 

بار دیگر این عنوان را تکرار کنند.

خبر3

نسخه آقای عصبانی برای قهرمان ایران چیست؟
ریکاردو ساپینتو با انگیزه بسیار راهی ایران شده، اما او کار سختی در استقالل خواهد داشت

مراســم معارفــه ریــکاردو ســاپینتو عصــر روز چهارشــنبه 
توسط باشگاه اســتقالل برگزار شــد. در جریان این مراسم، 
مربی پرتغالی جدید آبی ها صحبت هــای جالبی کرد. او در 
ابتــدا گفــت: »قبل از هــر چیــز از مدیرعامل باشــگاه، آقای 
آجورلو، تشــکر می کنــم که مــرا به اســتقالل دعــوت کردند. 
کــه در ایــن جمــع هســتم. اســتقالل یکــی از  خوشــحالم 
بزرگ تریــن تیم هــای جهان اســت. تیمی که نزدیــک به 40 
میلیون هــوادار دارد. تیمی که همیشــه برای برنده شــدن 
عــادت داشــته اســت؛ همان طور که ســال قبل هــم پی در 

پی پیروز شد و در نهایت قهرمانی را به دست آورد.«
گهان یــک جمله عجیب بــر زبــان آورد: »این  ســاپینتو نا
لحظه ای اســت که آرزویش را داشــتم و حتی در خواب هم 

می دیدم! من رویای استقالل را داشتم.«
مربــی پرتغالــی که بــه نظر می رســد روحیــات خاصی 

دارد، صحبت هایــش را این طــور ادامــه داد: »این 
یکــی از بهتریــن لحظه هــا و تجــارب زندگــی مــن 

خواهــد بــود و امیــدوارم بتوانیم بــا تالش، یک 
قهرمانــی دیگــر را رقــم بزنیــم. دلیــل موفقیــت 

تیم اســتقالل کیفیــت بازیکنان این تیم اســت. 
آنهــا خیلــی می جنگنــد و همــدل هســتند، مثــل 
یک خانــواده. آینده مــا همین االن اســت؛ فصل 
جدیــد اســت. مســئولیت بزرگــی بــر گــردن مــن 

اســت. همه تــالش می کنند که امســال جــام را از اســتقالل 
بگیرنــد. مطمئنــا همــه تیم هــا جنگنده تــر از قبــل، مقابل 
ما عمــل می کنند. بایــد آماده تر از همیشــه باشــیم و حس 

جنگندگی مان را بیشتر کنیم.«
ســاپینتو از انگیزه هایــش برای قهرمانــی در لیگ برتر هم 

صحبت کــرد: »وقتــی کــه بازیکنان 
روز اول بــه تمرینــات می آینــد بایــد 

خیلــی انگیــزه داشــته باشــند کــه 
رونــد قبــل را ادامــه بدهنــد. آنها 

مــزه قهرمانــی را چشــیده اند. 
چشــیده اند.  را  بــردن  مــزه 

اســت.  دلچســب  خیلــی  ایــن 
دســت  از  را  آن  نمی خواهیــم 

بدهیــم. همان طور 

که گفتم همه می دانیم چالش بزرگی در پیش داریم.«
او در ادامــه جمله عجیب دیگــری بر زبــان آورد که باعث 
تشــویقش توســط حضــار شــد. ســاپینتو گفــت: »قبــال بــا 
کــردم. از مــن نخواهیــد کار  مدیرعامــل باشــگاه صحبــت 
خارق العــاده ای انجام بدهم. فقــط می خواهم 4 قهرمانی 
برای اســتقالل بیاورم!« حرف های پایانی ســرمربی جدید 
اســتقالل نیــز در نوع خــود جالــب بــود: »ذهنیــت همه ما 
یکــی اســت. دوســت نداریم بازنــده باشــیم. ایــن ذهنیتی 
اســت کــه آن را دوســت دارم و ادامــه اش می دهیــم. این را 
همیشــه از خودم خواســته ام و بعدا از دیگران می خواهم. 
کــه بازیکنــان جمــع می شــوند، جــوی  امیــدوارم زمانــی 
کم باشــد. امیدوارم این جــو تا آخر هم  صمیمی  بــر تیم حا
کــم باشــد. فقــط بــا همیــن جــو صمیمــی و خانوادگــی  حا

می توانیم قهرمانی را تکرار کنیم.«

جمالتی که مرد پرتغالی را محبوب تر کرد

خارقالعادهنخواهید،فقط4جاممیآورم! ساپینتو:کار


