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اخبار

پدرو :نحوه خداحافظی کاسیاس
شرمآور بود

هافب��ک کناری بارس��ا میگوی��د به خاطر
بازی نکردن در ترکیب این تیم شرایط سختی
را تحم��ل میکن��د ولی برای رفتن به باش��گاه
چلس��ی با مورینیو صحبت نکرده اس��ت .پدرو
درباره شرایط خود در بارسلونا ،گفت :با مورینیو
برای رفتن به چلس��ی صحبت نکردم چون این
بیاحترامی به بارساست .بله! بند خرید در قرارداد
من کاهش یافته و پیشنهادهای مختلفی برای
ترانس��فر دریافت کردهام و در ش��رایط سختی
قرار دارم .شما به عنوان بازیکن همیشه خواهان
فرصت بیشتر و دقایق بیشتری هستید تا خود را
ثابت کنید .بازی کردن برای بارسا مثل رویاست
و من جامه��ای مختلفی با این تیم به دس��ت
آوردهام اما برای پیش��رفت همیش��ه باید تالش
کرد و جاهطلب بود .همیشه خواستهام در بارسا
به فوتبال خود ادامه دهم اما اینجا شرایط واقعا
س��خت اس��ت و باید دید در آینده چه اتفاقاتی
میافتد .او در پایان درباره نحوه جدایی کاسیاس
از رئالیها ،گفت :واقعا ش��رمآور اس��ت بازیکنی
مثل کاس��یاس اینگونه از رئال جدا میشود .ما
میدانیم او چه تاریخچهای در باشگاه رئال دارد و
چه موفقیتهایی برای باشگاه کسب کرده است.
امیدوارم او در باش��گاه جدیدش موفق باشد .ما
بزودی با هم صحبت خواهیم کرد.

مارادونا :دست از سر مسی بردارید

اس��طوره فوتب��ال آرژانتی��ن از هموطنانش
خواست دست از سر مسی بردارند و با او مانند هر
بازیکن دیگری رفتار کنند .مردم آرژانتین بعد از
ناکامی آلبی سلسته به انتقاد شدید از لیونل مسی
پرداختند و او را عامل اصلی شکس��ت تیم خود
معرفی کردند .انتقادها از مسی بسیار باال گرفته و
حتی بعضیها از او میخواهند دیگر به آرژانتین
بازنگ��ردد و به دنبال خداحافظ��ی از بازیهای
ملی باشد .آرژانتینیها انتظار دارند مسی همان
نمایش��ی را ک��ه در بارس��لونا دارد در تیم ملی
آرژانتین نیز داشته باشد و چون چنین اتفاقی رخ
نمیدهد به انتقاد از فوقستاره خود میپردازند
و روزه��ای خوش با دیگو آرمان��دو مارادونا را به
خاطر میآورند .مارادونا که در آرژانتین بیش از
هر بازیکن دیگری محبوب است و از او به عنوان
اس��طوره یاد میش��ود از هموطنانش خواست
با مس��ی خوب برخ��ورد کنند .دیگ��و که برای
دیدن یک دیدار از دس��ته سه فوتبال آرژانتین
به کشورش س��فر کرده است در گفتوگویی با
رسانهها اینگونه به دفاع از مسی پرداخت و گفت:
بسیار راحت میتوان به انتقاد از مسی پرداخت.
ما بهترین بازیکن جهان را در اختیار داریم ،کسی
که میتواند برابر رئال سوسیداد به راحتی  4گل
به ثمر برس��اند اما در تیممل��ی حتی نمیتواند
توپ را لمس کند .او ادامه داد :از ش��ما رسانهها
و مردم آرژانتین خواهش میکنم دس��ت از سر
مس��ی بردارید و با او مانن��د هر بازیکن دیگری
رفتار کنید ،چه او بتواند کارهای خیرهکنندهای
در زمین انجام بدهد و چه بسیار بد ظاهر شود،
باید با او هم مانند دیگر بازیکنان برخورد شود تا
کمتر زیر فشار باشد.

یادداشت

مراسم قرعهکشی مسابقات لیگ پانزدهم انجام شد

حمله هواداران عصبانی بایرن
به مقر این باشگاه

س��ایت  TZDآلم��ان از حمل��ه بعض��ی از
ه��واداران خش��مگین بایرنمونیخ ب��ه مقر این
باش��گاه خب��ر داد و اعالم ک��رد آنها از دس��ت
گوآردیوال و کارل هاینس رومنیگه رئیس باشگاه
بسیار ناراحت هس��تند و خواستار اخراج این دو
هس��تند .انتظار میرفت جدایی باستین شوآین
اشتایگر از بایرنمونیخ باعث خشم هواداران این
تیم شود .اشتایگر دومین بازیکن بزرگ و آلمانی
بایرنمونیخ به شمار میآید که در دوران حضور
پپ گوآردیوال این باشگاه را ترک کرد ،چرا که این
مربی اسپانیایی بیشتر ترجیح میدهد از بازیکنان
اسپانیایی که در اختیار دارد استفاده کند .روزنامه
بیلد آلمان قبل از نهایی شدن پیوستن اشتایگر
به منچس��تر یونایت��د تاکید ک��رد کاپیتان دوم
بایرنمونی��خ به خاطر گوآردی��وال بایرن را ترک
میکند ،چرا که این مربی اسپانیایی بیشتر ترجیح
میدهد از بازیکنان هموطن خود استفاده کند و
همین باعث شد اشتایگر بعد از  17سال حضور
در باواریاییها راه تونی کروس را در پیش گیرد و
از بایرن جدا شود .هواداران بایرنمونیح از جدایی
ستاره خود ناراضی هستند .سایت  TZDآلمان
از حمله بعضی هواداران خشمگین بایرنمونیخ
به مقر این باش��گاه خب��ر داد و اعالم کرد آنها از
دست گوآردیوال و کارل هاینس رومنیگه رئیس
باشگاه بس��یار ناراحتند و خواستار اخراج این دو
از باش��گاه محبوب خود هس��تند .به نوشته این
سایت آلمانی ،هواداران بایرن با در دست داشتن
دستنوشتههایی از گوآردیوال خواستند که تیم
آنه��ا را ترک کند .آنها همچنین از کارل هاینس
رومنیگ��ه به عنوان ب��رده گوآردیوال یاد کردند و
از او خواس��تند اس��تعفا بدهد .رومنیگه ،رئیس
باشگاه بایرنمونیخ پیش از این تاکید کرد جدایی
اش��تایگر هیچ ربطی به گوآردیوال نداشت و بین
این دو رابطه خوبی برقرار بود.

چهارشنبه  24تیر 1394

فینال لیگ قبل در افتتاحیه امسال

مراسم قرعهکش��ی پانزدهمین دوره
رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای
کشور دوشنبهشب در سالن همایشهای
برج میالد برگزار ش��د که بر این اساس
تیمهای تراکتورسازی و نفت تهران که
فینال فصل گذشته لیگ برتر را در تبریز
برگزار کردند ،در هفته نخس��ت باز هم
در تبری��ز باید به مصاف همدیگر بروند.
همچنین پرسپولیس در هفته سوم در
اصفهان میهمان سپاهان است و در هفته
چهارم از ذوبآهنی میزبانی میکند که
هدای��ت آن برعهده یحیی گلمحمدی
اس��ت .دیدار تیمهای اس��تقالل و نفت
ته��ران ک��ه تقاب��ل پروی��ز مظلومی و
علیرضا منصوریان است ،در هفته پنجم
برگزار خواهد شد .اما مراسم قرعهکشی
پانزدهمی��ن دوره لیگ برت��ر فوتبال با
حاش��یههایی برگزار شد .قرعهکشی در
حالی برگزار ش��د که نصراهلل سجادی،
علی کفاش��یان و مهدی تاج از مدیران سرشناس
این برنامه بودند .از مدیرعامالن باش��گاههای لیگ
برتری میتوان به عباسی مدیرعامل تراکتورسازی،
بیتاهلل رضایی مدیرعامل سایپا ،علیاکبر طاهری
مدیرعامل پرسپولیس ،عباسی مالک سیاهجامگان،
نظریجویباری معاون باشگاه اس��تقالل و ...اشاره
کرد .از سوی باشگاه نفت تهران علیرضا منصوریان
به هم��راه فرزندش در مراس��م حاضر ش��د .علی
کریمی و مجید نامجومطلق ،پیشکسوتان  2باشگاه
پرسپولیس و استقالل به همراه غالمرضا بهروان ،در
مراسم حضور یافتند و به قرعهکشی این مسابقهها
کم��ک کردند .این در حالی بود که جعفری ،مدیر
شرکت آلاش��پورت در خاورمیانه هنگام رونمایی
از ت��وپ پانزدهمی��ن دوره رقابته��ای لیگ برتر
اظه��ار کرد :لوگوی فیفا روی ت��وپ تغییر کرده و
استانداردهای الزم در مورد توپ رعایت شده است.
توپهای جدید حالت ارتجاعی دارد و سرعت را در
یک ضربه  100کیلومتری  2متر ارتقا و از  46به 48
رسانده است .امیدوارم همان طور که فیفا به دنبال
باال رفتن س��رعت و افزایش گل در رقابتهاست،
توپ امس��ال نیز این شاخصه را داشته باشد .علی
کریمی پیش از شروع مراسم قرعهکشی عنوان کرد:
خوشحالم که در جمع شما و در خدمتتان هستم.
امیدوارم لیگ پربار و خوبی داشته باشیم و بازیکنان
خوبی را به تیم ملی معرفی کنیم .در هنگام نمایش
لوگوی تیمه��ای حاضر در این مس��ابقهها ،آرم 2
باشگاه پیکان و راهآهن به طور همزمان نمایش داده
ش��د و دلیل این کار عدم قطعی شدن حضور این
دو تیم در لیگ برتر عنوان ش��د .همچنین هنگام
نام بردن تیمهای لیگ برتر تماشاگران پرسپولیس
بیش از سایر تیمها ،این تیم را تشویق کردند .هنگام
قرعهکشی مسابقهها ،نام پرسپولیس و استقالل با
توجه به همشهری بودن در یک سید قرار گرفته بود
که باید برای هر کدام از این دو تیم یکی از اعداد 10
یا  6انتخاب میشد که با توجه به قرعهکشی برای
اس��تقالل عدد  6انتخاب شد که باعث خوشحالی
تماشاگران پرسپولیس شد.

■■بهروان :لیگ پانزدهم  24اردیبهشت  95تمام
میشود

رئیس کمیته مسابقههای سازمان لیگ میگوید
لیگ پانزدهم  24اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام
میرس��د .غالمرضا بهروان درب��اره تاریخ اتمام لیگ
پانزدهم گفت :لیگ پانزدهم  24اردیبهشت 1395
به اتمام خواهد رس��ید .انش��اءاهلل اوایل آبانماه نیز
دارب��ی را برگزار میکنی��م .او همچنین اضافه کرد:
امسال قرعهکشی خوبی را برگزار کردیم اما به خاطر
اینکه برخی تیمها در یک ورزش��گاه بازی میکنند،
طوری قرعهکش��ی را انجام دادیم که این تیمها در
یک هفت��ه با هم میزبان نباش��ند .در تمام دنیا هم
اینگونه قرعهکشی انجام میشود زیرا به طور مثال ما
در تهران  4تیم تهرانی داریم و امکان داشت در یک
هفت��ه  4تیم تهرانی خارج از تهران بازی کنند و در
هفته بعد هر  4تیم در تهران بازی داشته باشند که
این موضوع کار را سخت میکرد .ما تالش میکنیم
لیگ باکیفیتی را برگزار کنیم .یکی از این راهکارها
برگزاری قرعهکشی خوب است.

■■کریمی :پرسپولیس بازیکنان بدی نگرفته است

کاپیتان س��ابق پرس��پولیس میگوید اس��اتید
پرس��پولیس در راس کار این تیم هستند و امیدوار
است که شرایط را نسبت به گذشته بهبود ببخشند.
علی کریمی درباره برنامهریزی لیگ برتر و قرعهکشی
این مس��ابقات گفت :لیگ برتر در فصل گذش��ته با
برنامهریزی خوبی برگزار شد و بازیکنان جوان خوبی
هم به تیمها اضافه شدند .امیدوارم در لیگ پانزدهم
هم ش��اهد این چنین برنامهای و جوانگرایی باشیم.
کاپیتان اسبق پرسپولیس درباره یارگیری این تیم در
فصل نقل و انتقاالت اظهار کرد :پرسپولیس بازیکنان
ب��دی نگرفته اس��ت و در کن��ار آن بازیکنان خوب
فصل گذش��ته را حفظ کرده است .بازیکنانی که به
تیم اضافه شدهاند از بهترین بازیکنان تیمهای فصل
قبلشان هستند و امیدوارم به سرعت با تیم هماهنگ
شوند .برای این تیم آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم
پرسپولیس مثل گذشته احیا شود و دل هواداران را
ش��اد کند .وی درباره بازگشت مظلومی به نیمکت

اس��تقالل نیز اظهار کرد :ب��رای مظلومی هم آرزوی
موفقیت دارم ،نباید از گذش��ته صحبت کنیم و باید
آینده را درنظر بگیریم ،چرا که در گذش��ته اتفاقات
زیادی افتاده که خوش��ایند هریک از دو تیم اس��ت.
طبیعتا اتفاقات گذشته از آن گذشته است و باید برای
استقالل و پرسپولیس جدید زحمت زیادی بکشند.
کریمی اضافه کرد :در سال جدید بازیهای مقدماتی
جامجهانی و مقدماتی المپیک را پیشرو داریم و هر
دو تیم کار س��ختی برای صعود به این بازیها دارند.
بازیکن اسبق سرخپوشان پایتخت در پاسخ به اینکه
چه زمانی به نیمکت این تیم اضافه میشود ،گفت:
در حال حاضر اساتید این تیم در راس کار هستند و
پرسپولیس را زیر نظر دارند .برای آنها آرزوی موفقیت
دارم و امیدوارم ش��رایط را نس��بت به گذشته بهبود
ببخشند و هواداران را خوشحال کنند.

■■کفاشیان :از تمام تیمهای لیگ شکایت وجود
دارد

رئی��س فدراس��یون فوتب��ال میگوی��د ب��ا
برنامهریزیهای صورت گرفته ،لیگ پانزدهم هم مانند
لیگ چهاردهم با برنامهریزیهای منظم انجام خواهد
شد .علی کفاشیان پس از برگزاری قرعهکشی لیگ
برتر فوتبال اظهار کرد :امیدوارم این لیگ هم به مانند
لیگ چهاردهم لیگ منظم و با برنامهریزی باشد البته
که برنامهریزیهای الزم صورت گرفته است و قطعا
این اتفاق رخ میدهد .سعی کردیم در لیگ چهاردهم
ترازهای باشگاهها را حرفهای و از هزینههای بیمورد
جلوگیری کنیم .پش��توانههای اقتصادی مناس��بی
ن را حفظ کنی��م .وی درباره
ش��کل گرفته و باید آ 
وجود  2نام راهآهن و پیکان در قرعهکشی لیگ برتر
خاطرنش��ان کرد :هنوز رای قطعی پرونده آنها صادر
نش��ده است و بعد از مشخص شدن این رای تکلیف
این دو تیم هم مش��خص میشود .قطعا رای این دو
تیم در هفته جاری صادر میشود .کفاشیان درباره
بدهی تیمهای لیگ برتری نسبت به بازیکنان و کادر
فنی سابق خود خاطرنشان کرد :در هر صورت از تمام
تیمها ش��کایتهایی وجود دارد و کمیته انضباطی
هم پیگیر آنهاس��ت .در طول سال تیمها درآمدهای

باالیی دارند اما باز هم بدهیهایی به وجود
میآید .امیدوارم یک روز این بدهیها به
پایان برسد .علی کفاشیان پس از مراسم
قرعهکشی لیگ برتر فوتبال ایران درباره
مساله بدهی باشگاهها اظهار کرد :بعضی
از باشگاهها بدهکار هستند به همین خاطر
بخشنامهای را به باشگاهها دادیم تا بروند
و تکلیف این بدهیها را مش��خص کنند.
او در پاس��خ به این س��وال که آیا برنامه
سازمان لیگ با کیروش هماهنگ است
یا خیر ،گفت :بله برنامه س��ازمان لیگ را
با کارلوس کیروش هماهنگ کردهایم .او
در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت
با کارلوس کیروش صحبت کرده است یا
خیر ،گفت :روز گذشته با او صحبت کردم
که به من گفت میخواهم برای تماشای
بازی فوتبال ساحلی ایران به ورزشگاه بروم
اما من گفتم شما بازی را تماشا کنید ولی
من نمیتوانم به آنجا بیایم ،به نظر من تیم
ما در آن بازی هم خوب بازی کرد و تالش کردند که
به موفقیت برسند .کفاشیان در پاسخ به این سوال که
چرا روی سن نرفت ،گفت :از تاج خواستم که نام مرا
بهعنوان کسی که قرار است روی سن برود خط بزند
و میخواس��تم قرعهکشی را تماشا کنم .قرعهکشی
خوبی برگزار شد و هیچ کدام از تیمها به این موضوع
اعت��راض ندارند .این مراس��م طبق اس��تانداردهای
بینالمللی انجام شد.
■■خوششانسیمظلومی

خیلیه��ا میگوین��د پروی��ز مظلوم��ی مربی
خوششانس��ی اس��ت .او در همان  ۴مس��ابقهای
ک��ه موفق ش��د پرسپولیس��یها را بب��رد ،درباره
خوششانس��یهایش بح��ث زیاد ش��د .مظلومی
همیشه میگفت اتفاقا زیاد خوششانس نیست و
خیلی وقتها بدش��انس است .او یک بار گفته بود:
«اگر خوشش��انس ب��ودم که با ی��ک قهرمانی در
حذفی و  ۴بار بردن پرس��پولیس من را از استقالل
کنار نمیگذاشتند ».اما حتی این حرفها هم باعث
نمیشود کس��ی روی خوششانسیهای مظلومی
چشم ببندد .بعضیها معتقدند جدیدترین نمونه
همی��ن قرعهکش��ی رقابتهای لیگ برتر اس��ت.
اس��تقالل در ش��روع لیگ برتر که تیمها سنگین
هستند و معموال خوب نتیجه نمیگیرند ،با قرعه
آس��انی روبهرو شده است .استقالل در هفته اول با
سیاهجامگان بازی دارد و در هفته دوم هم میزبان
ملوان اس��ت .در هفته سوم بازی با ذوبآهن برای
استقالل دشوار است ولی نکته اینجاست که آبیها
برای هفته س��وم هم میزبان هستند .یعنی آنها در
ته��ران به مصاف ش��اگردان گلمحمدی میروند.
بازی هفته چهارم اس��تقالل هم مقابل اس��تقالل
اهواز است که برایشان بازی خیلی سختی قلمداد
نمیش��ود .آبیها در هفته پنجم با نفت تهران که
در واقع جدیترین رقیبشان در هفتههای ابتدایی
است بازی دارند .این شکل قرعهکشی و رقبایی که
برای اس��تقالل قطار شده ،به خوبی نشان میدهد
که چرا مظلومی گفته قرعهکشی برایش اهمیتی
نداشته است.

کیوسک
مارکا

مادرید راموس را نمیفروشد

درس��ت ف��ردای روزی که پرس��پولیس برای
برگزاری اردو راهی ترکیه شد ،یکی از روزنامههای
ورزش��ی چاپ تهران ،یک مصاحبه کامال عجیب
و غریب از قول برانکو روی صفحه نخس��تش برد،
مصاحبهای که باورش برای خواننده بسیار سخت
بود .برانکو گفته بود خریدهای پرس��پولیس زیر
نظر او نیس��ت .همچنین درباره محسن مسلمان
تهدید کرده بود که بازیکن مورد نظرش نیس��ت
و دیگران او را آوردند .دالل دانس��تن نیم بیش��تر
مردم تهران هم یک تیتر داغ دیگر از این مصاحبه
بود اما حسین عبدی که این روزها به خاطر فوت
داییاش دور از باشگاه است ،در مقام پاسخگویی
برآمد و به صحبتهای برانکو واکنش نسبتا تندی
نشان داد البته در مصاحبههای بعدی سعی کرد
آب رفت��ه را به جوی بازگرداند .در آنس��و برانکو
هم در مصاحبه با یک��ی از خبرگزاریها همه آن

موندودپورتیوو

حضور آردا و ارتباط او با انریکه

اسپورت

موتور بارسا روشن شد

پیچیدگی در وضعیت این روزهای پرسپولیس

چرا مصاحبههای برانکو تکذیب میشود؟
حرفه��ا را از بیخ و بن تکذیب کرد اما یک جای
کار میلنگ��د .برانکو مصاحب��ه را تکذیب کرد اما
بدون تردید دس��تکم بخش��ی از این حرفها از
س��وی سرمربی پرس��پولیس بوده که شاید نباید
رسانهای میشده و بیشتر جنبه خودمانی داشته
است .حسین عبدی پس از حضور برانکو بهعنوان
س��رمربی ،از کادر فن��ی رانده ش��د و حتی چند
مصاحبه نیش��دار هم علیه این کروات و نژادفالح
انجام داد اما مس��ؤوالن وزارت ورزش و جوانان در
نهایت بیس��لیقگی ،از بین این همه پیشکسوت،
عدل س��راغ حس��ین عب��دی رفتند ت��ا یکی از
اعضای هیات مدیره پرسپولیس باشد و همچنین

سخنگوی این تیم .رابطه بین عبدی و برانکو ابری
است و هیچ دلیل قانعکنندهای برای این انتخاب
وجود نداش��ت .یک مصاحبه در همی��ن اول راه
نشان داد ،این انبار باروت مترصد تنها یک جرقه
معمولی اس��ت .این بار به خیر گذشت اما پس از
آغاز لی��گ و چند نتیجه بد احتمال��ی آیا وزارت
ورزش و جوان��ان میداند حواش��ی به وجود آمده
این دستی ،چه عواقبی دارد؟ از ابتدا صحبتهایی
درباره بعضی از خریدهای پرسپولیس مطرح شده
ب��ود که تیم فن��ی آنها را انج��ام داده و در نهایت
برانکو مجبور به قبولش��ان ش��ده است .از سوی
دیگ��ر بعضی از اعضای کمیته فنی در جلس��ات

آ.اس

مراسمی که برگزاری آن اشتباه بود

درون گروه��ی بارها مطرح کردند چرا باید برانکو
عوض س��ید جالل یک مدافع کروات را بیاورد؟ و
حاال صحبت یک مهاجم کروات شده است .عدم
قاطعیت محمدعلی طاهری هم عامل دیگری در
به وجود آمدن این فضا ش��ده است .شل و سفت
کردنهای تک��راری کریم باق��ری ،مصاحبههای
برانک��و که درجا تکذیب میش��ود ،بازیکنانی که
گفته میش��ود با نظر فردی غی��ر از برانکو جذب
شدند و موارد دیگر باعث شده فضای پرسپولیس
آنگونه که هواداران انتظار داش��ته باشند ،مطلوب
نباش��د .اگر وزارت ورزش و جوان��ان در انتخابات
خود در هیات مدیره ،کمی آگانهتر عمل میکرد
شاید امروز وضعیت دیگری را شاهد بودیم .برای
عبور از ناکامیهای تکراری ،این تیم پس از تقویت
فنی محتاج یک آرامش با ثبات بود که متاسفانه
هر دوی آنها فعال در سبد قرمزها کیمیاست.

متئو دارمیان؛ گاندی اولدترافورد

جیمز هورنکاس�ل :همه چیز خیلی سریع برای
دارمی��ان اتفاق افتاد .او در لحظ ه آخر به لیس��ت
نهایی چزاره پراندلی اضافه ش��د و در اولین بازی
ایتالیا در جامجهانی مقابل انگلیس از ابتدا به بازی
رفت .اگر دارمیان شب قبل از بازی درست خوابیده
بود و مدام از خواب نمیپرید ،شاید حتی رویایی
بهتر از بازیای که انجام داد را هم نمیدید .دارمیان
کنار آنتونیو کاندروا ،کابوس رحیم اس��ترلینگ و
لیتون بین��ز بودند .این نمایش و هماهنگی عالی
که س��مت چپ انگلیس را فلج کرد ،حتی با زوج
کلودیو جنتیله و برونو کونتی در  1982و جانلوکا
زامبروتا و مائورو کامورانزی در  2006مقایسه شد.
گری نویل کمک مربی روی هاجسون که از روی
نیمکت بازی دارمیان را تماش��ا میکرد به عنوان
یک دفاع راست سابق نمیتوانست از نقش پررنگ
او بگذرد .اتفاقا همزمان ب��رادر گری ،فیل هم در
حال کارشناسی زنده بازی بود .فیل همانجا گفت
دارمی��ان مدافعی در حد یونایتد اس��ت .در واقع
دارمیان جزو معدود بازیکنان ایتالیایی بود که بعد
از جامجهانی س��رش را ب��اال گرفت و عجیب بود
بالفاصله به تیمی بزرگ منتقل نشد .پیشنهادات
زی��ادی برای او بود اما دارمیان به پاس قدردانی از
تورینو که پیش از این وقتی هیچکس او را جدی
نمیگرفت ،به او اعتماد کرده بود ،تصمیم گرفت به
درخواست باشگاه یک فصل دیگر هم بماند .اوربانو
کایرو مالک تورینو ،هفت ه پیش به الاستامپا توضیح
داد« :بعد از جامجهانی من به متئو گفتم ما چرچی
و ایموبیله را از دست دادیم و نمیتونیم تو را هم از
دست بدیم .اما بهت قول میدم که تابستان آینده با
هم دوباره در این باره حرف خواهیم زد ».این رفتار
حرفهای دارمیان تاثیر زیادی روی تصمیم نهایی
منچستر یونایتد برای به خدمت گرفتن او گذاشت.
متئو دارمیان که در آکادمی میالن رشد کرد ،اوایل
یک هافبک میانی بود .برای همین اولین الگویش
کالرنس س��یدورف بود .بعد مربی آکادمی او را به
دفاع میانی منتقل ک��رد ،پس دارمیان روی بازی
الساندرو نستا متمرکز شد و بعد که به دفاع راست
منتقل شد،خب چه کسی غیر از پائولو مالدینی؟
اما بزرگترین اتفاق برای دارمیان این بود که سال
 2007به تیم اصلی رسید و کنار سیدورف ،نستا
و مالدینی بازی کرد« :سیدورف بهم یاد داد چطور
شخصیت داشته باشم ،ساندرو (نستا) متعالی بودن
را به��م یاد داد و مالدینی حرف��های بودن را ».اما
دارمیان تنها  4بازی ب��رای تیم اول میالن انجام
داد ،چون در آن دوران و با وجود آن همه س��تاره،
پیدا کردن جایی در ترکیب اصلی بس��یار سخت
بود .دارمیان بعد از دورانی نه چندان موفق در پادوا
و پالرمو نهایتا به درخواست جامپیرو ونتورا ،مربی
تورینو به این تیم پیوست .از اینجا به بعد بود که
او به بازیکنی ثابت برای تیمش بدل شد ،بازیکنی
که به قول ونتورا «حتی یک جلس ه تمرین را هم
از دست نمیدهد ،چه برسد به یک بازی ».این دو
کنار هم کاری برای تورینو کردند که دو دههای
هواداران «گراناتا» ازش محروم بودند .تورینیو با
ونت��ورا و دارمیان به س��ری آ صعود کرد ،جایش
را در لیگ مس��تحکم کرد و بعد از  20س��ال به
فوتبال اروپایی رس��ید .تورینیو بعد از رسیدن به
یوروپا لیگ ،بدل به تنها تیم ایتالیایی شد که در
سن مامس به پیروزی رسیده است .دارمیان در
آن پی��روزی تاریخی 3بر 2مقابل آتلتیک بیلبائو
گل زد .مهمت��ر از آن ،دارمیان در اولین پیروزی
تورینو بعد از س��ال  1995مقاب��ل یوونتوس در
دارب��ی دال موله ه��م گل زد .تورینیها از رفتن
دارمی��ان ناراحتند ام��ا او به خاطر ن��وع بازی و
کاراکترش همیش��ه در قلب آنه��ا باقی خواهد
ماند .از منظر یونایت��د اما دارمیان خریدی عالی
اس��ت .دارمیان خیلی خوب تکل میزند و برای
همین رد ش��دن از سمت راس��ت دفاع یونایتد
فصل آینده کار سادهای برای حریفان نخواهد بود.
دارمیان همین کیفیت را در دفاع چپ هم دارد.
در واق��ع کونته در تیم ملی بیش��تر از او در چپ
استفاده میکند .چند پس��ته بودن یک بازیکن
همیش��ه میتواند حکم شمشیری دو لبه را هم
برایش داشته باشد .درسته که احتمال بازی هر
هفتهاش بیشتر اس��ت اما قرار نگرفتن در پست
غیرتخصصی ممکن است باعث نارضایتی بازیکن
شود .اما برای دارمیان اصال چنین چیزی نیست.
او همیشه تیم را باالتر از خودش میداند و دقیقا
به تواناییهایش آگاه اس��ت و خودش را درست
همان چیزی که هست قبول دارد .خیلی جالبه
که کاراکت��ر محبوب دارمی��ان در تاریخ گاندی
اس��ت« :من راجع به گان��دی زیاد خوندم ،راجع
به انس��انیت ،س��ادگی و اعتراض خاموش��ش و
اینکه ضد خشونت بودنش چطور تاریخساز شد».
فروتنی و آرام��ش دارمیان بین هواداران یونایتد
قطعا تحس��ین خواهد شد .اما در عین حال آنها
امیدوارند دارمیان در لیگ جزیره س��ر و صدایی
برای خودش به پا کند .من فصل گذشته دارمیان
را در تیم منتخب سری آ قرار دادم .کال به نظرم
استفان لیشاشتاینر مدافع راست بهتری است اما
بحث سر این بود که کدام بازیکن فصل بهتری را
سپری کرده اس��ت .حاال سوال اینجاست که آیا
دارمیان میتواند این عنوان را در لیگ برتر از پابلو
زابالتا و برانیس�لاو ایوانوویچ بگیرد یا نه؟ و سوال
مهمتر این است که آیا یونایتد باالخره جانشینی
الیق برای گری نویل پیدا کرده است؟

