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اخبار

به بهانه حضور استراماچونی در استقالل

شرط جدایی بیرانوند از پرسپولیس
مشخص شد

دروازهب��ان تیم پرس��پولیس طبق بندی
در ق��راردادش ،میتواند ب��ا پرداخت مبلغی
این باش��گاه را ترک کند .علیرضا بیرانوند که
 2فص��ل دیگر با قرمزپوش��ان تهرانی قرارداد
دارد حاال با  2پیش��نهاد خوب از یک باشگاه
ژاپنی و یک باشگاه پرتغالی مواجه شده است.
این دروازهبان ب��ه احتمال فراوان فصل آینده
را خ��ارج از ایران توپ خواهد زد .طبق بندی
که در قرارداد علیرضا بیرانوند وجود دارد ،او با
پرداخت  ۵۰۰هزار دالر میتواند قراردادش را
فسخ کند و از پرسپولیس جدا شود.

آغاز کوپا آمهریکا ۲۰۱۹

رقابته��ای قهرمان��ی فوتب��ال آمریکای
جنوبی ،کوپ��ا آمهریکا  ۲۰۱۹از بامداد امروز
شنبه آغاز شد .به گزارش آ.اس ،کوپا آمهریکا
 ۲۰۱۹ب��ا دیدار برزیل میزبان و بولیوی آغاز
ش��د .در نبود نیمار ،س��تاره سلس��ائو ،همه
نگاهها به لیونل مسی است .مانند همیشه که
آرژانتین در یک تورنمنت حضور دارد و مسی
در میان بازیکنان اس��ت و فشار فتح یکجام
با کشورش روی ش��انههای ستاره آرژانتینی
س��نگینی میکند .او در آخری��ن دوره پس
از شکس��ت برابر ش��یلی برای نخس��تین بار
اع�لام ک��رد تیمملی را ت��رک میکند .پس
از جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه ب��رای دومین
ب��ار این اتفاق افتاد 3 .فینال از دس��ت رفته
(جامجهان��ی ۲۰۱۴برزی��ل ،کوپ��ا آمهریکا
 ۲۰۱۵و  )۲۰۱۶ی��ک خأل ب��زرگ در میان
افتخارات مس��ی ایجاد کرده است و شاید در
قلبش.

شنبه  25خرداد 1398

همه خارجیهای نیمکت آبی
س�رانجام پس از کش و قوسهای فراوان آندرآ اس�تراماچونی به طور رسمی و به مدت  ۲سال (سال سوم
توافقی) س�رمربی اس�تقالل ش�د .به هر حال آبیها پس از  ۲فصلی که آلمانها را روی نیمکت خود
نشاندن د که جز یک قهرمانی در جام حذفی موفقیتی برایشان نداشت ،ایتالیاییها را برای هدایت
تیم انتخاب کردند .حاال باید دید مربی جوان ایتالیایی چه دستاوردی برای استقالل خواهد داشت.
البته استراماچونی مربی کمتجربهای هم نیست و نشستن روی نیمکت اینترمیالن و بردن تیمهای
بزرگی همچون یوونتوس و میالن و ...میتواند نور امیدی باشد برای آنهایی که ناامید از موفقیتهای
احتمالی او هستند .در طول تاریخ باشگاه استقالل غیر از استراماچونی ۷ ،مربی خارجی روی
نیمکت این تیم نشس�تهاند که از این حیث آلمانها با  ۳مربی (والدیمیر جکیچ ،روالند کخ
و وینفرد ش�فر) رکورددار هستند .س�هم روسها  ۲مربی (یوگنی سکوموروخوف و لئونید
بیلفسکی) ،سهم صربها یک مربی ( زدراکو رایکوف) و سهم ایرلند شمالی هم یک مربی
(میک مک درموت) در تیم استقالل است .اما از این  ۷مربی  ۵مربی لیگ را پایان نرسانده
اخراج شدند و مربیان دیگر جایگزین آنها شدند.

اولی��ن مربی خارجی یک تی��م ایرانی رایکوف صرب ب��ود .او پس از
به اتمام رس��یدن قراردادش با فدراسیون فوتبال در سمت سرمربیگری
تیمملی ایران در سال  ۱۳۴۸با استقالل قرارداد بست و به مدت  ۷سال
مربی این تیم بود .رایکوف یکی از بهترین جامهای باشگاهی را برای آبیها
به ارمغان آورد و توانست این تیم را برای نخستین بار قهرمان آسیا کند .به
طور کلی از زمان حضور مرد صرب در کادر فنی استقالل ،این تیم در ۱۱
جام شرکت کرد و توانست به  ۵قهرمانی دست پیدا کند .حضور رایکوف
در استقالل به قدری مثمرثمر بود که همچنان از او به عنوان بهترین مربی
خارجی تاریخ باشگاه یاد میکنند .اما جالب است بدانید رایکوف با همه
دستاوردهایش به دلیل آنکه در  ۲فصل پیاپی نتواست تیمش را جزو ۳
تیم اول لیگ کند در سال  ۱۳۵۵پس از  3هفته از کار برکنار شد.
اقداماتی که در ماههای اخیر از سوی مدیران
باشگاه استقالل انجام شده نشان از عدم هماهنگی
آنها میدهد؛ موضوعی که اگر به حال آن فکری
نشود ،میتواند مش��کالت زیادی برای آبیهای
پایتخت در فصل آینده ایجاد کند.
با قطعی ش��دن حضور آندرآ استراماچونی در
استقالل ،یکی از مشکالت اصلی آبیهای پایتخت
یعنی مش��خص نبودن سرمربی تیم حل شد ،با
این حال بزرگترین مش��کل استقالل همچنان
پابرجاس��ت! پنجش��نبه فایل صوتیای از فرهاد
مجیدی منتشر ش��د که مجیدی در آن با لحن
تندی به اقدامات پرویز مظلومی ،عضو و سخنگوی

دومین مربی خارجی استقالل از کشور آلمان بود .والدیمیر جکیچ
2س��ال سرمربی آبیها بود و توانس��ت به قهرمانی جام حذفی در سال
 ۱۳۵۷دس��ت پیدا کند .اس��تقالل در لیگ با این مربی در سال اول به
مقام چهارم رس��ید و سال بعد با نزدیک ش��دن انقالب ( )۱۳۵۷تیم را
رها کرد و رفت.
س��ومین خارجی استقالل پس از  ۱۴س��ال از روسیه انتخاب شد.
یوگنی س��کوموروخوف پس از برکناری بیژن ذوالفقارنس��ب ،سرمربی
آبیها ش��د و توانست در دسته س��وم جام آزادگان این تیم را قهرمان
کند ،س��همیه استان تهران را بازپس گیرد و این تیم را روانه سوپرجام
تهران در سال  ۱۳۷۳کند .اما پس از آن این مربی از استقالل جدا شد.
البته سکوموروخوف سال  ۱۳۷۸بار دیگر سرمربی استقالل شد و با آنکه

فصل را خوب شروع کرده بود اما در اسفندماه همان سال به دلیل کسب
نتایج ضعیف از تیم کنار گذاشته شد .چهارمین مربی خارجی و دومین
مربی روس پس از کنارهگیری نعلچگر انتخاب شد .لئونید بیلفسکی نتایج
پرنوسانی در لیگ داشت و در میانه راه برکنار شد.
پنجمین مربی خارجی و دومین مربی آلمانی استقاللیها روالند کخ
بود .کخ زمانی به عنوان سرمربی انتخاب شد که امیر قلعهنویی در فصل
 ۱۳۸0-81به طور موقت مربی استقالل بود و حتی تیم را قهرمان جام
حذفی هم کرد اما مدیران آبیها از قلعهنویی خواس��ته بودند دستیار او
ش��ود که مربی ایرانی این خواس��ته مدیران را قبول نکرد و استعفا داد.
کخ پس از  ۲۴س��ال از حضور نخس��تین مربی آلمانی هدایت آبیها را
برعهده گرفت اما به دلیل حذف از لیگ قهرمانان ،علی فتحاهللزاده ،مدیر
وقت درست  ۸هفته مانده به پایان لیگ برتر او را برکنار کرد .ششمین
مربی خارجی استقالل پس از  ۱۴سال از کشور ایرلند شمالی بود .میک
م��ک درموت پس از برکناری علیرضا منصوریان در س��ال  ۱۳۹۶یک
بازی روی نیمکت استقالل نشست تا آبیها فرصت انتخاب مربی دیگری
داشته باشند .هفتمین مربی خارجی و سومین مربی آلمانی وینفرد شفر
بود .شفر توانست تیم ناخوش منصوریان را در لیگ هفدهم به قهرمانی
حذفی و سومی لیگ برساند .شفر فصل هجدهم را اما متفاوت با فصل
قبلش شروع کرد و درحالی که میتوانست تیمش را حتی به قهرمانی
برساند ،با گرفتن نتایج نه چندان مطلوب در  3هفته مانده به پایان لیگ
برکنار شد.
اما حاال استراماچونی قرار است نخستین تجربه ایتالیاییها در لیگ
ایران باشد .باید دید یک ایتالیایی تا چه زمانی میتواند در استقالل دوام
بیاورد .البته باید به مربی جوان و جدید آبیها زمان داد تا بتواند نتایج
درخور توجه هوادارانش را بگیرد.

به بهانه فایل صوتی منتشر شده از فرهاد مجیدی

استقالل ،جوالنگاه خودمختاران

کمیته فنی باشگاه استقالل انتقاد میکند .او در
صحبتهایش به اقدام خودسرانه پرویز مظلومی
برای مذاکره با محمدرضا حسینی ،بازیکن پیشین
ذوبآهن و فعلی س��پاهان اعت��راض میکند و
میگوی��د او با چه عنوانی اقدام به این کار کرده،
در حال��ی که در بین بازیکنان جوان اس��تقالل،
بازیکنانی بهتر از حس��ینی حض��ور دارند .البته
این صحبتهای فرهاد مجیدی با توجه به اینکه
وضعیت خودش در اس��تقالل مشخص نبود هم

جای سوال دارد و بگذریم از اینکه این پیشکسوت
جوان در همین فایل کوتاه هم به اش��تباه پست
بازی حسینی را با کارگر بازیکن جوان استقالل
یکی میداند .صحبتهای مجیدی ناشی از اوضاع
ب��ه هم ریخته مدیریت باش��گاه اس��ت که افراد
زیرمجموعه ،اقدامات خودسرانه و بدون هماهنگی
زیادی انجام میدهند .این ناهماهنگی در باشگاه
اس��تقالل در صحبتهای اعضای هیأت مدیره و
اتفاقاتی که در بخشهای دیگر باشگاه رخ میدهد،

مشهود است .حتی احمد سعادتمند ،رئیس هیأت
مدیره باشگاه استقالل به این ناهماهنگی و عدم
اتحاد درونباشگاهی اعتراف میکند و میگوید:
«ما از مدیرعامل باشگاه حمایت میکنیم اما یک
مقداری باید بپذیریم خود ما هم خیلی متحد و
هماهنگ نبودیم!» میرش��اد ماجدی ،دیگر عضو
هیأت مدیره باشگاه استقالل نیز در مصاحبهای
درباره محول ش��دن مسؤولیت انتخاب سرمربی
جدید از س��وی هیأت مدیره باشگاه به او و علی
خطیر ،معاون ورزشی استقالل ،مطالب جالبی را
عنوان کرده بود که نشان میدهد هیأت مدیره و
کمیته فنی در انتخاب سرمربی نقشی نداشتند.

اخبار

رفتن شفر ،دلیل اصلی نیامدن
پاتوسی به ایران

سایت  kickoffنوشت رفتن وینفرد شفر
از اس��تقالل دلیل اصلی نیامدن پاتوس��ی به
استقالل خواهد بود .به نقل از این سایت ،آیاندا
پاتوس��ی که با قراردادی قرضی به اس��تقالل
آم��ده بود بع��د از پایان لیگ برتر ،به کش��ور
خود بازگش��ته اس��ت ،این در حالی است که
بند تمدید قرارداد این بازیکن با استقالل وجود
دارد که باشگاه ایرانی میتواند آن را فعال کند.
با این حال رفتن وینفرد شفر ،سرمربی آلمانی
که رابطه نزدیکی با آیاندا پاتوسی داشت دلیل
اصلی تمایل نداش��تن پاتوسی به بازگشت به
ایران اس��ت .در ادامه این سایت نوشته است
پاتوس��ی  ۶ماه موفقیتآمیز را در تیم فوتبال
اس��تقالل داشت و عملکرد خوب او باعث شد
تیمهایی از عربستان و امارات خواهان جذب او
باشند .همچنین مشکالت مالی که گریبانگیر
تیم استقالل شده اس��ت ممکن است باعث
ش��ود قرارداد این بازیکن با تیم ایرانی دائمی
نباشد .در صورتی که پاتوسی تصمیم به ماندن
در آفریقا بگیرد و پیشنهادهای خود را رد کند،
باید برای کیپتاون س��یتی بازی کند .آندرآ
استراماچونی ایتالیایی رسماً به عنوان سرمربی
استقالل منصوب شده اس��ت و باید دید این
مربی ایتالیایی چه تصمیم��ی درباره بازیکن
آفریقایی آبیها خواهد گرفت.

پیروزی ایران مقابل کانادا در ارومیه

تیمملی والیب��ال ایران هفته س��وم لیگ
ملتهای  ۲۰۱۹را با پیروزی قاطع برابر کانادا
آغاز کرد .تیمملی والیبال ایران در بازی نخست
خود در هفته س��وم لیگ ملتهای  2019در
سالن مملو از جمعیت غدیر ارومیه به مصاف
کان��ادا رفت و ب��ه پیروزی  3بر صفر دس��ت
یاف��ت .ایگ��ور کوالکوویچ برای ش��روع بازی
مقابل حریف��ی که در  3تورنمنت بزرگ اخیر
(لیگ ملتها ،المپیک و قهرمانی جهان) از آن
شکست خورده بود ،از ترکیب سعید معروف،
امیر غف��ور ،میالد عبادیپ��ور ،پوریا فیاضی،
علی شفیعی و محمدرضا حضرتپور (لیبرو)
اس��تفاده کرد .بازیکن��ان و کادر فنی تیمملی
لهس��تان و مربی تیمملی روسیه ،تماشاگران
ویژه این بازی بودند.

