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اژدهایی درون دروازه! 

سری آ، آخرین لیگ معتبری بود که در این 
فصل به پایان رسید. اگر چه سرنوشت قهرمانی 
این لیگ از مدت ها قبل مشــخص شده بود، 
ماجراهای سهمیه لیگ قهرمانان اروپا به هفته 
پایانی فوتبال ایتالیا حرارت ویژه ای بخشید. 
میالن، اینتر، آتاالنتا و رم در دیدارهای نهایی 
برای رسیدن به سهمیه های ســوم و چهارم 
پس از یوونتوس و ناپولی مبــارزه می کردند. 
هر 4 تیم موفق شدند حریفان شان را شکست 
بدهند و در نهایت این آتالنتا و اینتر بودند که 
راهی لیگ قهرمانان اروپا شدند. آتاالنتا برای 
اولین بار در تاریخ، به لیگ قهرمانان رســید و 
آخرین بازی اسپالتی به عنوان سرمربی اینتر با 
خاطره ای خوب تمام شد. میالن و گتوسو نیز 
شانس حضور در بهترین تورنمنت باشگاهی 
اروپا را از دست دادند. امپولی نیز با شکست در 
مقابل اینتر ســقوط کرد اما نمایِش بارتولمی 
دراگوفســکی جوان روی خــط دروازه این 
تیم، حیرت انگیز بــود. او عالوه بر مهار پنالتی 
ایکاردی، 12 ســیو دیدنی دیگــر در نبرد با 
نراتزوری داشت تا بدون شک، فصل آینده حتی 
با وجود ســقوط امپولی، بخشی از رقابت های 

سری آ باشد. 
    

 همه چیز عوض می شود
بجز بکام! 

مســابقه خیریه میان تیم برنده ســه گانه 
سال 99 منچستریونایتد با اسطوره های بایرن 
مونیخ، جذابیت های بســیار زیادی داشــت. 
برتری پنج بر صفر تیم ســر الکس فرگوسن 
روبــروی رقیب و البته تکل های خشــن یاپ 
استم، نشان می دهند که این نبرد چندان هم 

دوستانه نبوده است. 
آن چه در ایــن دیدار خیریه بیشــتر از هر 
چیزی موردتوجه قرار گرفت، آمادگی دیوید 
بکام در 45 ســالگی بود. او که بازنشستگی به 
هیچ وجــه روی ظاهرش تاثیر نگذاشــته، با 
پیراهن شــماره 7 یونایتد یک گل تماشایی 
به ثمر رســاند و نشــان داد که از بسیاری از 
مهره های این فصل شــیاطین سرخ آماده تر 
اســت. در این بــازی از پیراهن هــای جدید 
یونایتد نیــز رونمایی شــد. پیراهن هایی که 
 البته برای ســتاره های فعلی تیم، کمی گشاد 

به نظر می رسند! 
    

ارنستو؛ زیر تیغ 

شکســت در فینال جام حذفــی روبروی 
والنسیا، شرایط سرمربی بارسا را کامال به خطر 
انداخته است. او که در جستجوی سه گانه بود، 
حاال در پایان فصل تنها یک جام به دست آورده 
و با موجی از انتقادات روبرو شده است. هنوز هم 
چهره هایی مثل مسی و پیکه، به ماندن والورده 
در تیم اصرار دارند اما شاید فشار تماشاگرها، 
همه چیز را عوض کند و در نهایت به برکناری 

این مربی ختم شود. 
هنوز یک سال از قرارداد ارنســتو با بارسا 
باقی مانده اما هــواداران خشــمگین بعد از 
شکســت های اخیر، دیگــر نمی خواهند او را 
روی نیمکت تیم شــان ببینند. رئیس باشگاه 
البته همچنان به حمایت از سرمربی اش ادامه 
می دهد اما شاید تا چند روز آینده، یک جلسخه 
اضطراری در باشــگاه ترکیــب نیمکت آبی 

اناری ها را عوض کند. 

منهای فوتبال

برای اولین بار در همه این ســال ها، 
ســازمان لیگ فوتبال ایران ناگهان در 
آستانه دیدار نیمه نهایی جام حذفی از 
بندی دیده نشده در آئین نامه برگزاری 
این تورنمنت رونمایــی کرد. در حالی 
که در چنــد فصل قبلی همــواره تیم 
میزبان یک مســابقه در جــام جذفی 
90 درصد سکوها را در اختیار داشت، 
ناگهان ســازمان لیگ از قانون تقسیم 
50 درصدی سکوهای نقش جهان میان 
هواداران سپاهان میزبان و پرسپولیس 

مهمان خبر داد. هضم این موضوع از آن  
جهت دشوار به نظر می رسید که حتی 
در همین فصل نیــز تیم های مهمان 
نیمی از سکوهای ورزشگاه میزبان را در 

جام حذفی در اختیار نداشته اند. 
در واقع این قانون در آئین نامه وجود 
داشــته اما همیشه مســکوت مانده و 
حاال درست در آستانه یک بازی بزرگ 
و حســاس، از آن رونمایی شده است. 
در درجه اول به نظر می رســد چنین 
قانونی، تنها مختص فوتبال ایران و زاییده 

تدابیر خاص سازمان لیگ فدراسیون 
فوتبال است. در کشوری مثل انگلستان 
نیز دیدارهای جــام حذفی به صورت 
تک بازی برگزار می شوند اما به هیچ وجه 
خبری از نصف کردن سکوها نیست. چرا 
که در این صــورت دیگر عمال اهمیت 
میزبانی از بین خواهد رفت. سپاهانی ها 
در مرحله قبلی جام حذفی مهمان مس 
کرمــان بودند و تنهــا بخش کوچکی 
از ســکوها را در اختیار داشتند. آن ها 
انتظار دارند این رونــد در ادامه جام نیز 

دنبال شــود و پرسپولیسی ها در نقش 
جهان درســت به اندازه تیم خودشان، 
طرفدار نداشته باشد. مدیران باشگاه در 
روزهای گذشته حتی تهدید به استعفا 
نیز کرده اند و به نظر می رسد این مسابقه 
به تنهایی به اندازه تمام فصل، حاشیه و 

بحران در خود دارد.  
ســازمان لیگ فوتبال ایران عالوه 
بر وضع یک قانــون عجیب و نه چندان 
منطقی، حاال مشکل بزرگ دیگری را 
نیز پشت ســر می گذارد. آن ها از برش 

الزم برای »اجرای« این قانون برخوردار 
نیستند و نمی توانند به تنهایی در مورد 
آن تصمیم بگیرند. اگر ســازمان لیگ 
قدرت اجرای چنین قانونی را ندارد، اصال 
چرا آن را وضع کرده است؟ و اگر این نهاد 
چنین قانونی وضع کرده، چرا به دنبال 
راهی برای مجاب کردن باشــگاه ها به 
اجرای آن نبوده اســت؟ شورای تامین 
اصفهان با تقسیم ســکوها به صورت 
مساوی با تقسیم سکوها مخالفت کرده 
و آمادگــی اش را بــرای اختصاص 10 
درصد ظرفیت ورزشگاه به پرسپولیس 
نشان داده است. با این وجود در نهایت 
قرار شده درست بین 2 عدد 10 و 50 در 
نظر گرفته شود و پرسپولیسی ها صاحب 
30 درصد ظرفیت سکوهای نقش جهان 
در روز برگزاری بازی شوند. در واقع یکی 
از مهم ترین مســائل روز فوتبال ایران 
با »کدخدامنشــی« حل شده و جالب 
اینجاســت که پرسپولیسی ها با اشاره 
به قانون، از این تقســیم جدید راضی 

نیستند. 
شــورای تامین اصفهان تاکید دارد 
که با تقسیم یکسان سکوها، نمی تواند 
امنیت را در اســتادیوم برقرار کند. اگر 
این موضوع حقیقت داشته باشد، پس 
مسابقه باید به شــهر دیگری منتقل 
شود. چرا که در تقسیم هفتاد-سی نیز 
تضمینی برای برقــراری امنیت وجود 
نخواهد داشــت. کمک گرفتن باشگاه 
سپاهان از شــورای تامین استان برای 
برنده شــدن در دوئل خارج از زمین، 
شروع یک بدعت غلط روی یک قانون 
غلط خواهد بود. چرا کــه بدون تردید 
از فصل آینده، تیم ها حاضر نمی شــود 
نیمی از سکوها را در اختیار تیم مهمان 
قرار بدهند و شورای تامین استان را نیز 

بهانه خواهند کرد. 
آیا پس از ماجراهــای این چند روز، 
پرسپولیســی ها در صورت میزبانی از 
سپاهان در جام حذفی سال آینده، نصف 
سکوهای آزادی را به این حریف خواهند 

داد؟ به نظر می رسد سازمان لیگ باید از 
همین حاال به دنبال اصالح این قانون 
باشد. چرا که این نهاد سازوکار الزم برای 

اجرای آن را در فوتبال ایران ندارد. 
دیــدار برگشــت پرســپولیس و 
ســپاهان در لیگ برتر، چیزی حدود 
300 مصدوم داشت. در آن مسابقه نه 
چندان جذاب، راننده های آمبوالنس 
پرکارتر از سنگربان های دو تیم بودند. 
حاال مصاحبه های مداوم دو باشگاه علیه 
هم و تنش های شکل گرفته میان دو تیم، 
می  تواند نگرانی های تازه ای در خصوص 

مسابقه فردا به وجود بیاورد. 
جالب اینجاست که مدیران، مربیان 
و بازیکنان دو تیم نیز به هیچ وجه تالشی 
برای کاهش این تنش ها از خودشــان 
نشــان نمی دهند و تنها اوضــاع این 

دشمنی را وخیم تر می کنند. 
با این روند بعد نیســت که شــاهد 
اتفاقاتی تلخ میان هواداران دو باشگاه 
در نقش جهان باشیم. نبرد پرسپولیس و 
سپاهان، همیشه جذابیت های فوتبالی 
قابل توجهی داشــته و فردا در اصفهان 
نیز، باید همه راه ها به فوتبال ختم شود. 
به وجود آمدن تنش روی سکوها، قبل از 

هر چیز فوتبال را خواهد کشت. 

قوانین عجیب، اجرای عجیب تر 

تقسیم حیرت در نقش جهان! 

گزارش

سوژه روز

در فاصله ای نزدیک با یکی از حساس ترین دیدارهای این فصل فوتبال ایران، هنوز حرف و حدیث ها در مورد تقسیم 
سکوهای نقش جهان برای میزبانی از مسابقه سپاهان و پرسپولیس ادامه دارد. سازمان لیگ ناگهان چند روز قبل از قانون 

اختصاص 50 درصد سکوها به هر دو تیم در آئین نامه خبر داد اما همان طور که انتظار می رفت، اصفهانی ها این موضوع را 
نپذیرفتند و پیشنهاد جایگزین خودشان را برای این تقسیم مطرح کردند. دیدار نیمه نهایی جام حذفی، فردا در اصفهان 

برگزار می شود و تنش های میان دو باشگاه، نگرانی های زیادی در مورد سالمتی تماشاگرها و امنیت سکوها به وجود آورده 
است. 

پس از اخراج وینفرد شــفر، نام های زیادی به 
عنوان گزینه بعدی سرمربیگری در اطراف باشگاه 
استقالل شنیده شد. نام هایی که حکایت از عالقه 
مدیران باشگاه به استفاده از چهره های ایتالیایی 
داشتند. آن ها با دستیار سابق آنتونیو کونته نیز 
مذاکره کردند اما در نهایت با آندره آ استراماچیونی 
به توافق رسید. شباهت آندره آ با سرمربی جدید 
تیم ملی، شکست خوردن در همه پروژه های کاری 
است. با این تفاوت که مرد ایتالیایی در هیچ تیمی 
بیشتر از یک سال دوام نیاورده و اینترمیالن، تنها 

تیم سرشناس دوران کاری اش بوده است. 
اگر میالنی هــا زمانی با لئونــاردوی جوان و 
بی تجربه بــه موفقیت های کوتاه مــدت و البته 
پشیمانی طوالنی رسیدند، این اتفاق برای اینتر 
و اســتراماچیونی نیز رخ داد. لئونــاردو بعدها 
ســرمربیگری را رها کرد و به مدیریت ورزشــی 
روی آورد اما استرا هنوز هم شغل اش را به عنوان 
یک سرمربی دنبال می کند. آندره آ هرگز بازیکن 
بزرگی نبود و فوتبال اش در سال 95 در لباس بولونیا 
با یک مصدومیت وحشتناک به پایان رسید. او در 

رشته حقوق فارغ التحصیل شد و کارش را به عنوان 
سرمربی در تیم های آماتور شهر زادگاه اش رم آغاز 
کرد. او تنها 25 ساله بود که در رده فوتبال آماتور، 
به موفقیت های جالبی رسید و سرانجام در چند 
باشگاه کوچک استخدام شد. استرا در سال 2003 
مدرک رسمی هدایت تیم های پایه را دریافت کرد. 
دو سال بعد او راهی باشــگاه رم شد و هدایت تیم 
نوجوانان این باشگاه را بر عهده گرفت. او در همین 
سال ها مدرک درجه دو مربیگری یوفا را دریافت 
کرد و با نوجوانان رم دو جام مهم به دســت آورد. 
این مربی دوســتی نزدیکی با »روبرتو سامادن« 
مدیر وقت آکادمی اینتر داشت و همین موضوع 
موجبات جدایی اش از باشــگاه رم را فارهم کرد. 
پس از ترک رم، استراماچیونی سرمربی تیم زیر 
19 ساله های اینتر شد و در سال 2012 این تیم 
را به قهرمانی رقابت های زیر 19 سال باشگاهی در 
اروپا رساند. حاال دیگر او در جایگاه یک مربی، در 
ایتالیا به شهرت رسیده بود و همه از استعدادهای 
او برای کار کردن در یک باشــگاه بزرگ تر حرف 
می زدند. اتفاق بزرگ زندگی آندره آ در ماه مارس 

سال 2012 رخ داد. وقتی که او باالخره هدایت یک 
تیم بزرگساالن را به دست آورد. 

بســیاری از مربی ها با ســال های تالش به 
سرمربیگری تیم بزرگی مثل اینتر می رسند اما 
استراماچیونی در سال 2012 و پس از برکناری 
کلودیو رانیه ری، سرمربیگری در رده بزرگساالن را 
از اینتر آغاز کرد. او جوزپه بارسی را به عنوان دستیار 
اول اش انتخاب کرد و برای محبوب شــدن بین 
هوادارها، دربی میالن را برد و شانس قهرمانی لیگ 

را از رقیب سنتی گرفت. مالک وقت باشگاه 
ماسیمو موراتی به عملکرد استرا عالقه مند 
شد و قرارداد او را دائمی کرد. این اتفاق در 

حالی افتاد که او هنــوز مدرک درجه 
یک مربیگری یوفا را نداشــت و 

باالخره چند ماه بعد با حضور در 
کالس های مختلف، توانست 

این مدرک را دریافت کند. 
پیروزی در مقابل یووه در 
نوامبر 2012 و پاره کردن 

نوار بی شکســتی قهرمان 

ســری آ، نام این مربی جوان را بیشتر از همیشه 
بر ســر زبان ها انداخت. یووه در 49 بازی متوالی 
شکست نخورده بود و ناگهان در استادیوم خانگی 
خودش، قربانی نمایش جــذاب و هجومی اینتر 
شــد. با این وجود نتایج نراتزوری در طول فصل 
ابدا ایده آل به نظر نمی رسید. آن ها فصل را در رده 
نهم تمام کردند و برای اولین بار در طول 15 سال، 
شانس صعود به تورنمنت های اروپایی را از دست 
دادند. در پایان فصل استراماچیونی از هدایت اینتر 
برکنار شد و والتر ماتزاری جای او را گرفت. پس 
از تجربه نه چندان موفق اینتر، اودینزه تنها برای 
یک سال با او قرارداد بست و در پایان اولین فصل، 
تصمیم گرفت قرارداد این مربی را تمدید نکند. 
مقصد بعدی آندره آ پاناتینایکوس در لیگ 
یونان بود. این بار هم نتایج ضعیف پشت سر 

هم قرار گرفتند. 
شرایط بد در جدول لیگ و البته 
حذف از مرحله گروهی لیگ اروپا، 
موجب شد باشــگاه یونانی دیگر 
عالقه ای به ادامه همکاری با مرد 
ایتالیایی نداشته باشد. او حتی تا 

نیم فصل دوام نیاورد و خیلی زود از پاناتیانیکوس 
اخراج شد. در سال 2017 استراماچیونی سرمربی 
اسپارتاپراگ جمهوری چک شد اما با این تیم نتایج 
بسیار ضعیفی گرفت. تصویر هواداران اسپارتا با بنر 
بلیط بزرگی که برای بازگرداندن این مربی به رم 
خریداری کرده بودند، میزان دقیق »محبوبیت« 
آندره آ در جمهوری چک را نشــان می دهد! او در 
این تیم نیز به شکست های سریالی برخورد کرد 
و نتوانست تا پایان فصل نیمکت اش را حفظ کند. 
تا امروز، این آخرین تجربه کاری استرا بوده است. 

کارنامه استراماچیونی، او را با توجه به تبحرش 
در رده های پایه به گزینه ای مناسب برای هدایت 
تیم ملی امید تبدیل می کند اما شاید باشگاهی 
مثل اســتقالل، به مربی بزرگ تری نیاز داشته 
باشد. آندره آ در روزهای هدایت اینتر، چند جرقه 
بزرگ از خودش نشان داد اما این جرقه ها هرگز 
تبدیل به یک روند ثابت نشــدند تا او به تدریج از 
چرخه مربیان فعال در قاره اروپا خارج شود. البته 
که مرد ایتالیایی هنوز برای بازگشت و ثابت کردن 
خودش زمان دارد اما 4 ناکامی متوالی در 4 تجربه 
سرمربیگری، موجب شــده اوضاع اصال به نفع او 
نباشد. آیا اســتقالل، کارنامه این مربی را نجات 
خواهد داد؟ یا اینکه آبی هــا قربانی امضای این 

قرارداد خواهند شد؟ 

تنها لحظاتی پس از تساوی استقالل در زمین نفت آبادان، 
لحن صحبت های فرهاد مجیدی و تاکید او بر »آینده« نشــان 
می داد که مربی موقت آبی ها به دنبال سرمربیگری باشگاه است 
و نمی خواهد این موقعیت را به سادگی از دست بدهد. فرهاد در 
چند مقطع دیگر نیز دست روی این نکته گذاشت که قصد دارد 
شخصیت فوتبالی اســتقالل را احیا کند و برای فصل بعد، تیم 
قدرتمندی بسازد. او نتایج نسبتا خوبی روی نیمکت آبی ها به 
دســت آورده و از حمایت جدی هواداران باشگاه نیز برخوردار 
است اما مدیران استقالل هنوز تردیدهایی در مورد تجربه کم 

فرهاد مجیدی دارند. شماره هفت محبوب آبی ها، اصرار دارد که 
آینده مربیگری اش با پذیرفتن هدایت استقالل در این مقطع 
حساس و دشوار، به خطر نمی افتد. حاال که خود او به این اندازه 
به توانایی هایش باور دارد و حاضر است این ریسک را بپذیرد، چرا 
مدیران باشگاه نمی خواهند چنین فرصتی را در اختیار او قرار 
بدهند؟ اگر فتحی و همکاران اش بر ســر امضای قرارداد با یک 
»مربی بزرگ« به توافق رســیده بودند، دست رد زدن به سینه 
فرهاد منطقی به نظر می رسید اما گزینه نهایی آن ها برای هدایت 
باشگاه، کسی به جز آندره آ اســتراماچیونی نیست. مردی که 

4 تجربه ناموفق کاری را پشت سر گذاشته و در 2 سال گذشته 
بدون تیم مانده است. استرا چه چیزی را به تیم اضافه خواهد کرد 
که فرهاد مجیدی از عهده اش برنمی آید؟ حقیقت آن است که 
فرهاد، تیم را به خوبی می شناسد و از تک تک نفرات استقالل و 
سایر ســتاره های لیگ برتر برای فصل نقل و انتقاالت شناخت 
کافی دارد. او در بین بازیکنان مقبول و در بین هوادارها، محبوب 
است و در شــروع کار به عنوان ســرمربی دائمی باشگاه، فشار 
چندانی را احساس نخواهد کرد. درست بر خالف مرد ایتالیایی 

که زیر سایه انتظارهای زیادی قرار خواهد گرفت. 
هنوز زمان زیادی از پایان همکاری استقالل با وینفرد شفر 
سپری نشده است. مدیران باشگاه باید مبلغ نسبتا سنگینی را 
به مرد آلمانی بپردازند. افشای قراردادهای مهره های خارجی 
استقالل در فصل گذشته، نشان می دهد که باشگاه بدهی های 
سنگینی دارد و به لحاظ مالی در وضعیت خوبی نیست. آیا در این 

شرایط جذب استراماچیونی، یک ریسک کشنده نخواهد بود؟ 
اگر این مربی مثل روزهای کار در اینتر، اودینزه، پاناتینایکوس و 
اسپارتاپراگ در استقالل هم از کار برکنار شود، باشگاه باید هزینه 
زیادی برای فسخ قرارداد او بپردازد. با این روند شکست استرا عمال 
به معنای پایانی دوران کاری مدیران باشــگاه استقالل خواهد 
بود. اگر توان استقالل بیشتر از جذب مردی در حد و اندازه های 
استراماچیونی نیست، شاید اعتماد به فرهاد مجیدی پرانگیزه 
اتفاق به مراتب مفیدتری برای باشگاه باشد. قمار ایتالیایی شاید 
استقالل را با دردسرهای بزرگ تری روبرو کند. به ویژه اینکه این 
قمار برای یک »مربی بازنده« انجام می شود. این احتمال هم وجود 
دارد که استراماچیونی در استقالل احیا شود و نتایج خوبی با این 
باشگاه به دست بیاورد اما اگر این پروژه نیز مثل پروژه شفر شکست 
خورد، آبی ها با این حجم از بدهی دالری، ســال های سختی را 

پشت سر خواهند گذاشت. 

آشنایی با گزینه جدید سرمربیگری استقالل 

مدیران استقالل در معرض یک تصمیم کلیدی قرار دارند 

انتخاب مطمئن یا ریسک مرگبار؟ 

دیدار برگشت پرسپولیس 
و سپاهان در لیگ برتر، 

حدود 300 مصدوم داشت. 
در آن مسابقه راننده های 

آمبوالنس پرکارتر از 
سنگربان های دو تیم بودند. 
حاال مصاحبه های مداوم دو 
باشگاه علیه هم و تنش های 

شکل گرفته میان دو تیم، 
می  تواند نگرانی های تازه ای 

در خصوص مسابقه فردا به 
وجود بیاورد
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