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جانلوکا دیمارتزیو ،خبرنگار مطرح
ایتالیایی از احتمال جدایی استراماچونی بهدلیل
برخی اختالفات در فصل نقلوانتقاالت خبر داد.
استراماچونی میخواهد سیرو ترئو ،مهاجم
سیوشش ساله که سابقه بازی در فیورنتینا را
در کارنامه خود دارد ،بهعنوان زوج دیاباته به
استقالل بیاورد تا استقالل در فصل آینده موفق
شوند .این بازیکن یکی از بازیکنان مورد عالقه
استراماچونی است و حتی این مربی در سال
 2014سعی کرده بود ،این بازیکن را به خدمت
بگیرد.
گله استراماچونی از استقالل بهخاطر این
است که مدیران این تیم ،بعد مذاکرات طوالنی
با فیورنتینا و توافقات ایجاد شده با قیمتی که
در حد و اندازههای بودجه باشگاه استقالل
است ،بدون اطالع به استراماچونی از این انتقال
پشیمان شدهاند و پا پس کشیدهاند.
ترئو هم بعد از مذاکرات طوالنی مدیر
برنامههایش حاضر به بازی در ایران شده بود ،اما
در حال حاضر دیگر او حاضر نیست به استقالل
بپیوندد .این بازیکن بعد از میلیچ ،دریم و
پوچیارلی ،چهارمین شکست استقالل در جذب
گزینههای مدنظر استراماچونی محسوب میشود
و این تیم تنها شیخ دیاباته را از بین گزینههای
استراماچونی جذب کرده است .این اتفاقات در
رخ میدهد که تنها  9روز دیگر لیگ برتر ایران
آغاز خواهد شد.
اوضاع پیچیدهای در باشگاه استقالل در
جریان است و امروز قرار است بین مدیربرنامه
استراماچونی و مدیرعامل استقالل جلسهای
برگزار شود تا درباره اوضاع باشگاه استقالل و
شرایط فعلی گفتوگو کنند.

تفکرات گابریل کالدرون برای جوانان
پرسپولیس

گابریل کالدرون از زمان آغاز کارش در تیم
پرسپولیس به این فکر بوده و هست که این تیم
به دو بخش تقسیم شود .بخش اول بازیکنانی که
در مسابقات لیگ برتر به میدان رفته و به نوعی
تیم اصلی پرسپولیس محسوب میشوند ،تیم
دیگر هم متشکل از بازیکنان جوان باشد که هر
هفته در رقابتهایی به میدان رفته و بازیکنانش
برای ورود به تیم اصلی تجربه و آمادگی بهتری
را کسب کنند.اگرچه کالدرون با این تفکر در
پرسپولیس شروع به کار کرده اما به نظر میرسد
باشگاه حداقل فعال برنامهای برای این کار ندارد.
از این جهت که هر بازیکن جوانی را که کالدرون
از تیم اصلی کنار گذاشته و خواهان حضور آنها
در تیم دوم شده ،این نفرات خواهان رضایتنامه
و رفتن به تیمهای دیگر شدهاند .موردی که
کالدرون اصال از آن استقبال نکرده و تاکید داشته
سرمایههای باشگاهش در واقع همین نفرات
جوان هستند که باید برای حفظ و پیشرفت آنها
تالش شود .با شرایط موجود باید دید کالدرون
موفق می شود تیم «ب» را به عنوان تیم دوم
تیمش تشکیل دهد یا اینکه نفرات کنار گذاشته
شده از تیم اصلی مجبور به تغییر تیم میشوند.
در حال حاضر کالدرون برای اینکه تیم اصلیاش
را خلوت کرده باشد به چند جوان تیمش گفته با
تیم امیدهای باشگاه تمرین کنند که این مسئله
با مخالفت این بازیکنان مواجه شده چرا که
این نفرات نمیخواهند برگشت به عقب داشته
باشند .در این بین بازیکنان جوانی چون ابولفضل
درویشوند ،حمید طاهرخانی و سعید کریمی با
گرفتن رضایت نامه از پرسپولیس جدا شدند.

رکوردزنی علیرضا بیرانوند در دروازه
پرسپولیس

علیرضا بیرانوند در سه فصل اخیر گلر شماره
یک تیم پرسپولیس بوده است .او در تابستان پیش
از شروع لیگ شانزدهم به پرسپولیس پیوست و
خیال قرمزها را از پست دروازه بانی راحت کرد و
توانست سه قهرمانی لیگ برتر و  4جام مختلف
دیگر را برای پرسپولیس به ارمغان بیاورد .در این
سال ها بوژیدار رادوشوویچ جایگزینی خوب برای
بیرانوند بوده اما کادرفنی پرسپولیس در بیشتر
مسابقات به دروازه بان ملی پوش خود میدان
می داد .در  32بازی آسیایی سرخپوشان پایتخت
بیرانوند به کار گرفته شد و روزهای خوبی را در لیگ
قهرمانان آسیا تجربه کرد .او همچنین  109بازی در
مسابقات رسمی داخلی انجام داد تا با ثبت 141
بازی با پیراهن پرسپولیس جزو با سابقه ترین ها
در لیگ برتر باشد.حاال باتوجه به حضور پرسپولیس
در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین وجود حداقل 30
بازی داخلی ،بیرانوند این فرصت را دارد تا در فصل
جاری به رکورد  180بازی هم برسد .اتفاقی که او
را باالتر از اسطوره هایی چون مجتبی محرمی ،صفر
ایرانپاک ،محمود خوردبین و ...قرار می دهد.

دالیل شکست ذوب آهن در برابر االتحاد

ذوب آهن در دیدار برگشت برابر االتحاد
عربستان با نتیجه  4بر سه تن به شکست داد
تا با توجه به شکست دو بر یک در دیدار رفت
از دور رقابتها حذف شود .به سه دلیل برای
شکست ذوب آهن در این دیدار میتوان اشاره
کرد .رومارینیو بازیکن برزیلی االتحاد یکی از
بهترین بازیهای خود با پیراهن این تیم را به
نمایش گذاشت .او توانست دو گل به ثمر برساند
تا بیشترین سهم را در صعود االتحاد داشته باشد.
او سه بار به طرف ذوب آهن شوت زد و 84
درصد پاس هایش هم درست به مقصد رسید و
نمره باالی  8.5را دریافت کرد .خط دفاعی ذوب
آهن اشتباهات کابوس واری در این دیدار داشت
که باعث شد تا دروازه این تیم سه بار باز شود.
ذوب آهن یکی از بهترین خط دفاعی ها را داشت
اما االتحاد این خط دفاعی را با بازی هجومی
اش به اشتباه انداخت .سرمربی االتحاد عربستان
سهم بسزایی در کسب این پیروزی داشت .او
تیمش را از همان ابتدا هجومی به میدان فرستاد
و شاگردان او به جای بازی دفاعی و وقت تلف
کردن به بازی سراسر هجومی روی آوردند و
ثمره آن را هم دیدند.
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چالشهای پیش روی استقالل

خبر كوتاه
توضیحات خبرنگار ایتالیایی درباره
استراماچونی

ورزش

سعید سرفرازیان

شرایط مدیریتی در استقالل اصال مطلوب نیست.
معاون ورزشی باشگاه استعفا داده و معاون پشتیبانی
هم درگیر بیماری و عمل جراحی شده است .فتحی
دست تنها با دنیایی از مشکالت روبرو شده است.
استقالل یک باشگاه معمولی نیست که رتق و فتق
امور آن در حالت طبیعی پیش برود ،یک تیم پر هوادار
با انتظارات باال نیاز دارد نیروهای متخصص و کاربلد و
مجربی در آن مشغول به کار باشند .که در حال حاضر
به دالیل گوناگون چنین شرایطی در استقالل وجود
ندارد .فتحی در مدیریت باشگاههای فوتبال و ورزش
کم تجربه نیست ولی او به تنهایی نمیتواند پاسخگو
همهی مشکالت و معضالت باشد .یکی از مدیران سابق
استقالل میگفت کار کردن در استقالل به اندازهی
دو وزارتخانه ورزش و جوانان اهمیت و سختی دارد.
چون همیشه امکان بروز مشکالتی وجود دارد که اصال
فکری برای آنها نشده است .به عنوان نمونه همین
مسئلهی استعفای استراماچونی از آن دست اتفاقات
بود که در مخیله ی کسب نمیگنجید که مربی صبور
و آرام استقالل چنین بهم بریزد و حتی درخواست
جدایی از استقالل نماید.
با اوضاع آشفتهای که امروز در مدیریت اجرایی
استقالل پیش آمده مشخص است که حرف مدیر
سابق استقالل پر بیراه هم نبوده است .میلیچ بازیکن
و گزینهی مد نظر استراماچونی برای عقد قرارداد و
تستهای پزشکی به تهران آمد اما به دلیل وجود
مشکالت ویزا و عدم توجه به چگونگی صدور ویزای
او در زمان مقرر مجبور شد بلیط برگشت بگیرد و از
وارد شدن به تهران منع شد .به همین دلیل سرمربی
ایتالیایی استقالل ناراحت شد و تهدید به استعفا
کرد استراماچونی خواستار روشن شدن موضوع شده

بگذارید این تیم نفس بکشد

است و از فتحی خواسته در این زمینه پاسخگو باشد.
استراماچونی نگران است که مبادا نتواند در زمان مقرر
تیم خوبی را آمادهی مسابقات نماید به همین دلیل
تحت فشار قرار دارد .نظم الزم وجود ندارد ،تقسیم
وظایف به درستی انجام نگرفته و در یک کالم رشتهی
کار از دست فتحی در رفته است .علیخطیر کاربلد
و کاردان بود او میدانست چگونه کارهای ایچنینی
را در آرامش انجام دهد حرف های زیادی به جان
میخرید اما نمی گذاشت که کاری در استقالل خارج
از چارچوب و معیار درست آن انجام شود .متاسفانه
هیئت مدیرهی استقالل هم در شرایط حساس به
خوبی عمل نمیکند و برای مدیرعامل باشگاه حامی
خوبی نیستند ما میدانیم که اعضای هیئت مدیره
نباید به عنوان بازوان اجرایی وارد میدان شوند ولی

باید پذیرفت که استقالل و شرایط مدیریتی آن با
بسیاری از شرکت ها و مجموعههای مدیریتی و
سازمانی متفاوت است .اینجا اگر یک تعلل کوچک
صورت بگیرد پیامدهای منفی زیادی به بار خواهد
آمد .در هیئت مدیره استقالل افرادی هستند که کار
کردن در استقالل را قب ً
ال تجربه کردهاند و میدانند
که استقالل نیاز دارد که همه در میدان باشند و
یک صدا و یکدل پای کار باشند حداقل از این افراد
انتظار بیشتری میرود که فتحی را تنها نگذارند البته
فتحی باید خیلی زود برای معاون های خود فکری
اساسی انجام دهد .اگر در زمان استعفای علی خطیر
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره کمی با اندیشه و
تأمل برخورد میکردند مطمئناً این نیروی کاربلد
از استقالل جدا نمیشد .خطیر عصای دست فتحی

اخبار
و استقالل بود حاال مشخص شده که چه کسی از
استقالل جدا شده است.
اما هواداران ...
تنها دلخوشی هواداران استقالل آرامش و جدیت
استراماچونی است اگر ایشان هم با ذهنی مخدوش و
تمرکزی بهمریخته روبرو شود امید هواداران ناامید
خواهد شد .حفظ آرامش استراماچونی یعنی حفظ
آرامش استقالل این مربی و بازیکنان در تمرینات
زحمات زیادی کشیدهاند حیف است که این زحمات
به خاطر کارنابلدی و بی توجهی عدهای ضایع شود.
همین اتفاقات باعث شد تا هواداران استقالل یکبار
دیگر مقابل باشگاه تجمع کنند .اعتراض و حاشیه
دست از سر استقالل بر نمیدارد .هوادار نگران است
او به استراماچونی امید زیادی دارد تا کشتی استقالل
را به ساحل آرامش برساند  .اما در این میان برخی
از پیشکسوتان استقالل اصال به حساسیت اوضاع
کاری ندارند و دلخوری خود را با مصاحبه و انتقادات
بیهوده نشان میدهند به عنوان مثال پیروز قربانی
هنوز از جریان دستیاری و کنار گذاشته شدنش
ناراحت است و با مصاحبه و حمله به مدیران استقالل
و استراماچونی میخواهد از آنان انتقام بگیرد او
استقالل را بزرگ میداند ولی اصال به این موضوع فکر
نمیکند او تنها کسی نیست که نتوانسته در استقالل
کار کند .خیلیها هستند که در اولویت هستند و او
فعال برای کار کردن در استقالل و خدمت به تیم
محبوبش وقت دارد .چرا استقالل باید تاوان پس
بدهد؟ آقای قربانی عزیز اجازه دهید تا شرایط روی
غلتک بیفتد شاید برای برگشت شما به عنوان یکی
از دستیاران استراماچونی هم چارهای اندیشیده شود.
استقالل نباید از جانب خودیها هم تحت فشار باشد.
حداقل به حرف هایی که میزنیم پایبند باشیم .

تمجید از اسطوره فوتبال ایران

علی دایی؛ بمبافکنی نسبت ًا ناشناخته

یک نشریه ایتالیایی ضمن تمجید از اسطوره فوتبال ایران ،او را به
بمبافکنی تشبیه کرد که حتی فوقستاره تیم ملی پرتغال هم به گردش
نرسیده است .روزنامه ایتالیایی «ایل فوگلیو» در گزارشی با تیتر «علی دایی؛
بمبافکنی نسبتاً ناشناخته که حتی رونالدو به گردش نرسیده است» ،نوشت:
«دایی نقش مهمی در پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل آمریکا در مرحله
گروهی جام جهانی  ۱۹۹۸داشت ،او همچین در لیگ باشگاهی آلمان نیز
بازی کرد ،اما اسطورهای محلی باقی ماند .هیچکس به اندازه دایی در بازیهای
ملی گلزنی نکرده است.
یک فوتبالیست ایرانی است که بهتر از کریستیانو رونالدوست ،حداقل
اگر آمار و ارقام را لحاظ کنیم .او یکی از معدود رکوردهایی را در اختیار
دارد که متعلق به حریصترین فوتبالیست تاریخ نیست .نام او علی دایی
است ،مهاجمی که در سال  ۲۰۰۷بازنشسته شد و در حال حاضر به حرفه
سرمربیگری مشغول است .او میتوانست فوتبالیستی در کالس جهانی بشود و
فرانس بکنباوئر  -رئیس وقت باشگاه بایرن مونیخ  -در مقطعی به این موضوع
پی برد و به استعداد ذاتی او تکیه کرد ،اما هرگز چنین اتفاقی رخ نداد و بیشتر
در کشور خود یک قهرمان باقی ماند.
علی دایی در باشگاههای زیادی بازی کرده است ،اما تیم ملی را به عنوان
ویترین حرفهای خود انتخاب کرد ،جایی که با پیراهن ایران شاید بتوان گفت

مهاجمی دستنیافتنی شد ۱۰۹ .گل زده او که همگی در رده ملی بوده،
توسط فدراسیون بینالمللی آمار و تاریخ فوتبال ( )IFFHSهم تأیید شده
است .حتی کریستیانو رونالدو هم نتوانسته به این رکورد برسد ،هرچند با ۸۸
پوشکاش
گل زده در این مسیر قرار دارد و با وجود گذر از رکورد  ۸۴گل زده
ِ
فقید ،همچنان پایینتر از علی دایی است که همچنان همانند غریبهای است
که ما باید او را بیشتر بشناسیم .علی دایی روی گلزنیها ،خودش ،اتفاقات بازی
و قدرتش تمرکز داشت» .در ادامه این گزارش با اشاره به تیمهای باشگاهی
که علی دایی برای آنها بازی کرد و حضورش با تیم ملی فوتبال ایران در
جام جهانی  ۱۹۹۸فرانسه و تقابل با تیم ملی آمریکا ،از او به عنوان اولین
فوتبالیست آسیایی یاد شده که در لیگ قهرمانان اروپا  -در تاریخ  ۳۰سپتامبر
 - ۱۹۹۸بازی کرده است.در بخش پایانی این گزارش آمده است :وقتی که
علی دایی در سال  ۲۰۰۳از رکورد پوشکاش گذشت  -زمانی که کریستیانو
رونالدو هنوز فاصله زیادی در تعداد گلهای ملی با وی داشت  -با گلهایی
که به ثمر رساند  -با توجه به اینکه فوتبال ملیاش را از سن  ۲۴سالگی آغاز
کرد ،این رکوردش را ارزشمندتر میکند  -تبدیل به یک اسطوره در کشورش
شد .زندگی دایی ،اما همیشه توأم با آرامش نبوده است ،چون برخی چیزها
بخشودنی نیست .برای مثال در جام جهانی  ۲۰۰۶آلمان ،دایی با وجود اینکه
 ۳۷ساله بود ،حاضر نشد با کنارهگیری از تیم ملی راه را برای جوانان باز

کند که همین جنجالآفرین شد .در حالی که برخی به خاطر ثروت زیاد و
عالقه بسیار دایی به اتومبیلهای لوکس از او بیزار بودند ،اسطوره فوتبال ایران
در عوض سعی کرد در زندگی دوم خود به عنوان یک کارآفرین بیتفاوت
به خیلی چیزها نباشد و در اقداماتی نیکوکارانه ،مدارس و بیمارستانهایی
ساخت.این فوقالعاده است که  ۱۳سال پس از بازنشستگی خود بروید و
بگویید که حتی توسط کریستیانو رونالدو دستیافتنی نیستید .دایی که تنها
با  ۱۴۹بازی ملی  ۱۰۹گل به ثمر رساند ،مشکلی نمیبیند اگر روزی رکوردش
توسط فوتبالیست دیگری شکسته شود .علی دایی در این باره میگوید« :وقتی
شما رکوردی ثبت میکنید ،میدانید که دیر یا زود این رکورد توسط کسی
شکسته خواهد شد .در نهایت رونالدو موفق به این کار خواهد شد ،اما برای
این کار نیاز به زمان و تالش دارد».

رونمایی از پیراهنهای فصل جدید
سرخپوشان

سرخپوشان تهرانی فصل گذشته را با قهرمانی
در لیگ برتر و جام حذفی به پایان رساندند تا به
هت تریک لیگ نیز دست یابند .بر این اساس
مدیران این باشگاه قصد دارند پیش از شروع فصل
جدید ،جشن قهرمانی فصل گذشته خود را برگزار
کنند و در حاشیه این مراسم ،از پیراهنهای فصل
جدید باشگاه نیز رونمایی شود .این جشن روز شنبه
و در یکی از مجتمعهای تجاری بزرگ تهران برگزار
خواهد شد و اسپانسر مالی و البسه این باشگاه قصد
دارد به تقدیر از بازیکنان تیم بپردازد.

تجمع هواداران استقالل مقابل باشگاه

در پی اتفاقاتی که روزهای گذشته برای هروویه
میلیچ مدافع اهل کشور کرواسی افتاد و مدافع
مدنظر آبیپوشان به دلیل صادر نشدن روادیدش
از فرودگاه امام خمینی به دبی بازگشت ،شماری از
هواداران استقالل امروز مقابل ساختمان این باشگاه
تجمع کردند و شعارهایی علیه مدیریت باشگاه سر
دادند .این برای چندمین بار است که هواداران
استقالل مقابل باشگاه تجمع میکنند .عدم حضور
میلیچ در ایران البته ناراحتی استراماچونی را در پی
داشت به طوری که رسانههای ایتالیایی از تهدید
این مربی به استعفا خبر دادند .روز گذشته در بازی
استقالل مقابل پیکان نیز هواداران علیه امیرحسین
فتحی مدیرعامل باشگاه شعار سر داده بودند.

فشار استراماچونی بر باشگاه استقالل

در شرایطی که میلیچ مدافع کروات و
نمایندهاش به دبی رفته و چهل و هشت ساعت
دیگر به تهران میآیند و فتحی وعده جذب یک
هافبک دیگر را هم داده و امشب هم با استراماچونی
جلسه دارد برخی منابع خبری مدعی شدهاند در
حاشیه بازی دیروز استقالل یک هوادار از دستیار
استراماچونی درباره صحت اولتیماتوم  ۴۸ساعته
پرسیده و عمر دانسی هم گفته ۲۴« :ساعت دیگر
به باشگاه مهلت دادهایم تا خاطره بد امروز را پاک
کنند!» در ادامه این ادعاها حاال عنوان شده که ۲۴
ساعت دیگر استراماچونی درباره ماندن یا رفتن از
استقالل تصمیم میگیرد .در مجموع این ماجرا هر
چه بیشتر پیش میرود بیشتر مشخص میشود که
استعفایی در کار نیست و عمدتا ریشه در تحت
فشار گذاشتن باشگاه برای جذب بازیکن از سوی
سرمربی دارد و حاال برخی هم که حاشیهنشین
شدهاند به رغم قول مساعد باشگاه مبنی بر جذب
دو بازیکن مدنظر سرمربی ،میکوشند همچنان
بحث استعفا را داغ نگه دارند تا بدین ترتیب
حاشیههایی را برای مدیریت ایجاد کرده و از طرفی
به دیگر اهداف دست یابند وگرنه آن چیزی که
این وسط وجود خارجی ندارد همان استعفا است
و مهلت چهل و هشت ساعته هم صرفا یک هشدار
از سوی استراماچونی بوده و همچنین بیان علل
نارضایتی و مشکالتش و تالش برای حل آنها که
همان جذب دو گزینه مدنظرش بوده است.

