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پوالد امين| چند ماهی می شــود که هــر زمان صحبت 
از زوج سينمايی می شــود، همه ياد نويد محمدزاده و پريناز 
ايزديار می افتند. پرتکرارترين زوج امســال -کــه اين روزها 
همه جا، از بيلبوردهای شهری تا رسانه های اجتماعی، پر است 
از تصاويرشان در فيلم سرخپوست. تکرار اتفاقی که دو سه ماه 
پيش با فيلم متری شيش ونيم افتاده بود و دوز «نويد و پريناز» 
خون سينمادوستان را باال برده بود و البته مشابه همان اتفاقی که 
در فيلم ابد و يک روز با آن ديالوگ معرکه «سميه، نرو» آنها را به 

عمق شوخی ها و دابسمش های کوچه بازاری برده بود...
زوج سينمايی«نويد محمدزاده و پريناز ايزديار» سابقه چندان 
زيادی ندارند. تنها سه فيلم- تاکنون. اما آن چه آنها را اين روزها 
تبديل کرده به تجســم ترکيب زوج سينمايی، چيزی نيست 
مگر موفقيت هر سه فيلمی که اين دو در کنار هم قرار گرفته اند. 
يعنی سه فيلم ابد و يک روز، متری شيش ونيم و سرخپوست که 
گذشته از موضوع و سناريو و کارگردانی اين فيلم ها، منتقدان 
زوج نويد- پريناز را هم يکی از داليل مهم موفقيت اين فيلم ها 
محسوب می کنند. يعنی يک زوج سينمايی بدل می شود به 
يکی از عوامل موفقيت مالی فيلــم. اتفاقی کامال طبيعی- که 
در تمام تاريخ سينما شــاهد چنين زوج های موفق و محبوب 

بسياری بوده ايم...
بهترين زوج 

زوج ســينمايی نويد- پريناز با اين که امسال در مهمترين 
فيلم های  سال حاضر بوده اند، اما در ميان مهمترين و بهترين 
زوج های سينمايی ايران حضور چندان پررنگی ندارند- البته 

شــايد هم به اين دليل که در زمان آخرين نظرسنجی که در 
اين مورد انجام شده، متری شيش ونيم و سرخپوست هنوز به 

نمايش درنيامده بودند!
چند ماه پيش در جريان يک نظرسنجی از مخاطبان سينما 
که توسط سايت سينما تيکت به انجام رسيد، شهاب حسينی و 
ترانه عليدوستی به عنوان موفق ترين زوج سينمای ايران انتخاب 
شدند. در اين نظرسنجی که با حضور حدود ۵۳۰۰ نفر  برگزار 
شد (که نمونه آماری قابل مالحظه ای می تواند محسوب شود) 
بعد از ترانه و شــهاب با ۶۴ درصــد آرا، زوج محمدرضا گلزار و 
مهناز افشار با ۱۳ درصد آرا در رتبه دوم و نويد محمدزاده و باران 
کوثری با ٩ درصد در رتبه سوم موفق ترين زوج های سينمای 
ايران قرار گرفتند. ليال حاتمی و علی مصفا هم ٤درصد و رضا 
عطاران و ويشکا آســايش نيز ٣درصد آرا را به خود اختصاص 

دادند.
ترانه و شهاب

موفق ترين زوج ســينمای ايــران که آخريــن همکاری  
سينمايی شان آخرين  اسکار سينمای ايران را به دست آورده 
و در سريال ســازی نيز دستاوردشــان موفق ترين سريال اين 
ســال ها بوده؛ حاصل ذهن اصغر فرهادی است که اين  دو را در 
فيلم درباره الی در کنار هم قرار داد. فيلمی که نشــان داد اين 
 دو به  قول منتقدان فرنگی چه شــيمی شگفت انگيزی دارند 
و سينمای ايران چه اســتفاده هايی از پتانسيل های اين زوج 
می تواند ببرد. همين ها اصغر فرهادی را واداشتند که اين زوج 
جذاب را در فيلم فروشنده هم تکرار کند؛ که ثمری به عظمت 

يک مجسمه طاليی اسکار به همراه آورد. شهاب و ترانه گذشته 
از دنيای سينما؛ در سريال سازی نيز دستاورد بزرگی را ساختند. 
سريال شهرزاد به رغم تمام شايعاتی که پيرامونش وجود داشت، 
اما با استفاده از جذابيت و محبوبيت زوج ترانه- شهاب به چنان 
موفقيت و محبوبيتی رسيد که در آن روزها کمتر خانواده ای 
بود که در  دورهمی هايشان حرفی از شهرزاد و قباد وسط نيايد. 

دستاوردی که بخش اعظمی از آن مرهون شيمی اين دو بود...
گلزار و افشار

پولسازترين زوج سينمای ايران اما احتماال زوج  محمدرضا 
گلزار- مهناز افشار بوده. زوجی که با فيلم زهر عسل شکل گرفت 
و بعدتر در سيزده گربه روی شيروانی، کما،  آتش بس، کالغ پر و 
تله تکرار شد- که اين فيلم ها به جز سيزده گربه، پرفروش ترين 
فيلم های  سال شدند. تا زمانی که مهناز افشار تصميم گرفت به 
سمت سينمای جدی تر برود و گلزار را تنها گذاشت.اين  دو مثل 
زوج ترانه- شــهاب در شبکه نمايش خانگی نيز دستاوردهای 
بزرگی داشتند، در ســريال عاشقانه منوچهر  هادی که يکی از 
موفق ترين سريال های بعد از شهرزاد لقب گرفت. با اين که در 
اين عرصه سريال شکســت خورده و نصفه نيمه عشق تعطيل 

نيست نيز به نام اين دو ثبت شده است...
ليالی سينمای ايران

از بين زوج های موفق ســينمای ايران می توان به زوج ليال 
حاتمی- علی مصفا هم اشــاره کرد کــه در زندگی واقعی نيز 
همراه زندگی هم اند. اين دو که در سينما از همان آغازين گام 
جدی ليال حاتمی در فيلم ليالی مهرجويی در کنار هم رشد 

کردند، تاکنون در فيلم های در دنيای تو ساعت چند است؟، پله 
آخر، چيزهايی هست که نمی دانی، آسمان محبوب و ميکس 
همکاری مشترک داشته اند. شــيمی ميان ليال- علی مصفا 
دو سريال تاريخی کيف انگليسی و پريدخت را نيز از شکست 
نجات داده اســت.ليال حاتمی البته عالوه بر علی مصفا با چند 
بازيگر ديگر نيز زوج های سينمايی به يادماندنی ساخته، مثال با 
شهاب حسينی که در   پرسه در مه و دوران عاشقی نشان دادند  
در کنار هم درخشان هستند، يا با حامد بهداد که در فيلم های هر 
 شب تنهايی، نارنجی پوش و سعادت آباد زوجی متفاوت شدند. 
زوج ليال حاتمی و پيمان معادی هم زوج به يادماندنی ديگری با 
حضور ليالی سينمای ايران می تواند باشد. زوجی که اين نيز در 
فيلم جدايی اصغر فرهادی شکل گرفت و بعد در فيلم بمب تکرار 

شد. حاصل همکاری دو بازيگر فرهيخته...
زوج های قديمی

سينمای بعد از انقالب ايران تا حدود ده- دوازده  سال شاهد 
زوج ســينمايی نبود، تا اواخر دهه شصت که فيلم  هامون زوج 
خسرو شکيبايی-  بيتا فرهی را شکل داد و بعدتر هم فيلم عروس 
که با محبوبيت زوج سينمايی جوان ابوالفضل پورعرب- نيکی 
کريمی تبديل به يکی از موفق ترين فيلم های دوران شد. اين 
دو زوج تا سال های ســال نقاط مهم و پررنگی را در ســينمای 
آن سال ها شکل دادند، اما بيراه نيست اگر بگوييم موفق ترين 
زوج  سينمای ايران در آن سال ها زوج سينمايی هديه تهرانی- 
فريبرز عرب نيا بوده؛ زوجی که هيچ سينمادوستی نمی تواند 

خاطره آنها را در فيلم های سلطان و شوکران فراموش کند...

 این روزها همه جا پر است از تصاویر نوید محمدزاده و  پریناز ایزدیار 
در کنار هم. به این بهانه مرورى کرده ایم بر موفق ترین زوج هاى این چند دهه

معجزه دو نفره روى پرده نقره اى

 ورود به حریم خصوصى ناخدایان
   درباره عالیق و خصوصیات رفتارى سه چهره جذاب این فصل لیگ: دنیزلى، استراماچونى و کالدرون 

تخفیف هاى ویژه برند آلمانى
 براى تهیه البسه تیم هاى ملى و باشگاهى

کى روش رفت، آل اشپورت برگشت!

شهروند| برند البسه آل اشــپورت که چند سالی 
به عنوان اسپانســر تيم ملــی فعاليت می کــرد و با 
ورود کی روش با مشــکالتی مواجه شــد، اين روزها 
دوباره خيلی جدی به حوزه اسپانســرينگ البسه در 
فوتبال ايران ورود کرده و توانســته رضايت استقالل 
و پرســپوليس را بــرای عقد قــرارداد جلــب کند. 
سرخابی های تهران در فصل جديد از اين برند آلمانی 
استفاده می کنند؛ اگرچه اکثر البسه ای که در اختيار 

تيم ها قرار می گيرد، در ايران توليد می شود! 
نمايندگان برند آل اشپورت در ايران تاکنون توانستند 

با پنج باشگاه پرسپوليس، استقالل، پارس جنوبی 
جم، فوالد خوزســتان و نفت مسجدسليمان برای 
فصل جديد قــرارداد امضا کنند، تــا بدين ترتيب 

البســه حدودا يک ســوم تيم های ليگ  برتری از اين 
شرکت تامين شود. آنها در مذاکرات خود با مسئوالن 

تيم های ليگ برتــری عنوان کردنــد می توانند از 
برند آل اشپورت اصل هم البســه مورد نياز تيم ها 
را تامين کنند، اما امــکان وارد کردن آنها به ايران را 
ندارند. هــر تيمی که بخواهد از البســه اورجينال 
آل اشــپورت بهره ببرد، می تواند نماينده اش را به 
دوبی بفرستد و پيراهن های سفارش داده شده را 

تحويل بگيرد.
البته اکثر تيم ها فعال ترجيح دادند از البسه ای که 
آل اشپورت در ايران توليد می کند، استفاده کنند. 

اين شــرکت برای جذب مشتريان جديد و بازگشت 
پرقدرت به فوتبال ايران به تيم های ليگ برتری اعالم 
کرده لباس های مسابقه بازيکنان را به صورت رايگان 
تامين می کند و هر ســه بازی يک بار يکدست لباس 
جديد تحويل می دهد. ســاير اجناس آل اشــپورت 
هم با ٥٠ درصد تخفيف در اختيار ليگ  برتری ها قرار 
می گيرد. جدا از ليگ  برتری ها که سراغ برند آل اشپورت 
رفتند، فدراســيون فوتبال نيز با ايــن برند قراردادی 
امضا کرده و البسه تيم های پايه را از اين طريق تامين 
می کند. گويا هر زمان لباس های انبارشــده آديداس 
برای تيم ملی بزرگساالن هم به اتمام برسد، شاگردان 
ويلموتس نيــز بايد برخالف چند  ســال اخير از برند 

آل اشپورت استفاده کنند. 
به نظر می رســد بــا رفتن کارلوس کــی روش که 
مشکالت زيادی با برند آل اشپورت داشت و دليل اصلی 
قطع همکاری فدراسيون با اين برند شد، آل اشپورت 
بار ديگر توانسته بازار خود را در فوتبال ايران پيدا کند؛ 
اتفاقی که احتماال در فصل های آينده با توجه به کيفيت 
مناسب البسه اين برند گسترش بيشتری بين تيم ها 

پيدا خواهد کرد. 

هیجان انگیز

درحالی  که مدت زمان زيادی از ورکشاپ مشترک بازيگری شهاب حسينی و بهروز وثوقی نگذشته؛ ديروز شهاب 
حسينی در اينســتاگرام از همکاری دوباره با بهروز وثوقی خبر داد. در اين برنامه که از ۲۸ تا ۳۰ تير در اورنج کانتی 
کاليفرنيا برگزار می شود، فيلم های «گوزن ها»، «سوته دالن»، «تنگسير»، «نبات»، «کاتاتونيا» و «خانه پدری» به 
نمايش درآمده و بعد از آن جلسه های پرسش و پاسخ با تماشاگران با حضور شهاب حسينی و بهروز وثوقی برگزار 
خواهد شد.  گفتنی  است که ماه گذشته برای نخستين بار بهروز وثوقی و شهاب حسينی با نمايش فيلم های«قيصر»، 

«داش آکل»، «گوزن ها»، «سوته دالن» و «تنگسير»  ورک شاپ تخصصی بازيگری برگزار کردند. 

شهاب حسینى 
در کنار اسطوره 
سینماى ایران

حنيف عمــران زاده:  
«آقايان به ای اف سی نامه 
زده  و گفته اند عمران زاده 
پولش را کامل گرفته و در 
حق من معرفــت را تمام 
کرده اند! دوستان توافقنامه ای که  سال گذشته با 
هم امضا کرده ايم را به ای اف ســی فرستادند. 
اين جا می خواهم حرفی بزنم که مدت هاست در 
دلم مانده اســت. روزی که محمد نوازی را به 
محل تمرين تيم جوانان استقالل راه ندادند و 
بعد از پرس وجوی وی گفتند باشــگاه چنين 
تصميمی گرفته، همان جا متوجه شــدم که 
مديرعامل باشگاه استقاللی نيست. آقای فتحی! 
شما استقاللی نيستی، چون بازيکنی که سال ها 
خاک ايــن تيم را خورده بود، پشــت دِر زمين 
تمرين نگه داشتيد و اين يک بی حرمتی است. 
اين صندلی ها و ميزها به کســی وفــا ندارد. 
فتح اهللا زاده با آن همه عظمت و آن همه جام از 
اســتقالل رفت، شــما که جای خود را داريد. 
حداقل کاری می کرديد که اگر يک روز نوازی 
شــما را در خيابان ديد، نزد شما بيايد و با شما 

سالم و عليک کند.»
 

ويلموتس:  مــارک 
«درباره فلسفه بازی برخی 
مربيان در جهان معتقدند 
بايد بازی کرد تا گل نخورد 
و برخی معتقدند بايد بازی 
کرد تا گل زد. برای من دفاع کردن صرف کافی 
نيست و می خواهم بازيکنانم حمله و موقعيت 
ايجاد کنند. خود من و همين طور  هاشــميان 
مهاجم بوديم و مهاجم بايد در حمله باشد. البته 
بازيکنان هم مسئوليت خودشان را دارند. وقتی 
استراتژی را در نظر می گيريم، بايد همه روی آن 
متمرکز شوند، يعنی وقتی قرار است تهاجمی 
بازی کنيم، همه بايد از نظــر ذهنی روی اين 
مسأله و استراتژی فوتبال هجومی تمرکز داشته 
باشند هم از نظر شخصيتی و حتی تفکر خود 

فدراسيون.»

ره
چه

شهروند| ليگ برتر فوتبال ايــران در فصل جديد قطعا با 
حضور مربيان خارجی در نيمکت تيم های پرطرفداری چون 
پرسپوليس،  اســتقالل و تراکتور جذابيت های زيادی دارد. 
در هفته هــای اخير مطالب و اطالعات بســيار زيادی درباره 
عملکرد فنی گابريل کالدرون،  اندره استراماچونی و مصطفی 
دنيزلی در رسانه ها منتشــر شــده و هواداران اين تيم های 
پرطرفدار با خصوصيات فنی مربيان جديد خود آشنايی کامل 
دارند، اما در اين گزارش خصوصيات فردی اين ســه مربی را 

بررسی کرده ايم.
کالدرون؛ خوش خنده، زحمتکش و خوشگذران!

برای کالدرون شور و نشاط در تمرين و داشتن انرژی از هر 
مسأله ديگری مهمتر است. او و دستيارانش در طول تمرين 
در تمام کارهايی که بازيکنان بايد انجام 
دهند، شرکت دارند. از دويدن دور 
زمين تا وزنــه زدن و فوتبال بازی 
کردن. اين شــور و حرارت مربی 
آرژانتينی بــه بازيکنان هم منتقل 
شــده و جالب اينجاســت که او در 
همين مدت کم خــودش را يک 
مربی کامال زحمتکش نشــان 
داده اســت. از صبــح زود 
کار خود را به همراه 
دســتيارانش 
شروع می کند 
و در تمرينات 
حتی از جابه جا 
کردن قيف و توپ که کار تدارکات 
تيم اســت، ابايی نــدارد و به هيچ 
عنوان مغرور و بداخالق نيســت. 
البته بد نيست بدانيد که کالدرون 
٦٠ ساله مثل همه آرژانتينی ها 
عاشــق تفريح و خالکوبی است 
و روی پای او هم خالکوبی ديده 
می شود. او روز اول حضورش در 
تهران صرف فالوده را نيز از دست 
نداد و عکس اين موضوع هم منتشــر شد. 
کالدرون در مصاحبه هايش هم به صراحت 

گفته در زمان مناسب دوست دارد همه شهرهای ايران را بگردد 
و با فرهنگ ما بيشتر آشنا شود. در همين مدت حضور در تهران 
هم يک استاد دانشگاه که دوستی ديرينه ای با يکی از نزديکان 
کالدرون داشته همواره کنار آقای مربی است. کالدرون البته 
ارتباط بسيار خوبی هم با بازيکنان دارد و مدام در کنار جديت 

در تمرينات، در حال شوخی و خنده با آنهاست.
استراماچونی

 فراری از مصاحبه، جدی و خانواده دوست
آندره استراماچونی شايد با قدرت يکی از خوش تيپ ترين 
مربيانی است که وارد فوتبال ايران شده است. درباره عملکرد 
فنی او بايد صبر کرد و منتظر رونمايی از استقاللی که ساخته 
با شروع مسابقات ليگ باشيم. منتهی از ُبعد اخالقی و رفتاری 
اين مربی ٤٣ ساله ايتاليايی شرايط جالبی دارد. در تمرينات 
بشدت سختگير اســت و خيلی کم پيش می آيد که لبخند 
بزند. هيچ بازيکنی در استقالل او جرأت حاشيه سازی ندارد و 
به خوبی مشخص است که اطالعات کامل از فرهنگ بازيکنان 
ايرانی و نياز جدی در فوتبال ايران برای مبارزه با بازيکن ساالری 
به دست آورده اســت. اين مربی ايتاليايی در هفته های اخير 
بيشتر وقت خود را با دســتيارانش سپری کرده و از مصاحبه 
و روبه رو شــدن با رســانه ها به صورت مداوم فراری است. در 
همين مدت کم در تمرينــات هيچ مصاحبه ای با خبرنگاران 
نداشــته و فقط کار کرده و کار. او دقيقا مثل همسرش عاشق 
فعاليت در فضای مجازی است و از اين طريق اطالعات بسيار 
زيادی درباره اســتقالل و کشور ايران به دســت آورده است. 
بشدت خانواده دوست اســت و به باشگاه تأکيد کرده هر چه 
سريع تر خانه مسکونی اش را در اختيارش بگذارند تا همسر و 
فرزندانش در ايران به او ملحق شوند. استراماچونی عاشق کافه 
و رستوران و استخر رفتن است. امور شخصی و کاری اش را 

با نظم و وسواس بسيار زيادی پيگيری می کند و به طور 
مثال برنامه تمرينی هفتگی و ماهانه اش مشخص است. 
شواهد و قراين نشان می دهد که او با کسی شوخی ندارد 

و قطعا يکی از چهره های خبرســاز فوتبال ايــران در آينده
 خواهد بود.

دنيزلی؛  اينستاگرام ممنوع
 مخالف اضافه وزن، عاشق کمربند و کفش!

شايد خيلی ها فکر کنند مصطفی دنيزلی به دليل باال رفتن 
سن ديگر شور و نشاط گذشته برای مربيگری را نداشته باشد. 

البته اين يک فکر باطل است. برنامه رفتاری و مربيگری افندی 
با گذشــته هيچ تفاوتی نکرده و او مثل هميشه در تمرينات 
سختگير است و بازيکنان هم از او حســابی ويژه می برند. با 
اين حال، با نفر به نفر بازيکنان تراکتورسازی رفاقتی دوستانه 
دارد. دنيزلی که خــودش از فعاليت در فضای مجازی متنفر 
است به شــاگردانش توصيه کرده اگر می خواهند به حاشيه 
نروند و تمرکز بااليی داشــته باشند، بی خيال فضای مجازی 
باشند و فقط به تمرين و فوتبال فکر کنند.  خودش هم صفحه 
اينستاگرامی که دخترش برای او ساخته بود را غيرفعال کرده 
اســت. دنيزلی که به دليل حضور در پرسپوليس با فرهنگ 
ايران آشنايی کامل دارد، از نوشابه بدش می آيد. او يک رژيم 
غذايی را دنبال می کند و از خــوردن هر چيزی که باعث باال 
رفتن وزن شــود، خودداری می کند. دنيزلی عاشق کفش و 
کمربندهای رنگی است و دخترش هم در کار طراحی لباس 
و مد اســت. او زياد هم اهل سفر رفتن نيســت، اما به خاطر 
مربيگری مجبور است در طول  سال سفرهای زيادی را تجربه 
کند. گفته می شود اوقات فراغت خودش را هم با استراحت و 
مطالعه کردن می گذراند. دنيزلی روی نظم و انضباط تيمی هم 
سختگيری زيادی دارد و بازيکنان را مجبور می کند که حتما 

زمان صبحانه را در طول هفته با هم سپری کنند.
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهـاى پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـترى نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلى بترسـند 
و فشـار زیـادى به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

ویسى استعفا کرد تا دالل نشود! 

عبداهللا ويســی بعد از آن که کارش را با شاهين 
بوشهر شــروع کرد و بازيکنان مورد نظرش را نيز 
به خدمت گرفت،  ناگهان از ســمتش استعفا کرد. 
ويسی در اين خصوص گفته است:« از روز اولی که 
به تيم شــاهين رفتم، عده ای  برای منافع شخصی 
خودشــان چيزهايی از من می خواستند که انجام 
نمی دادم. دوبــاره کارشــکنی ها از طريق افرادی 
 که در سياست و شورای شــهر هستند شروع شد. 
می خواهند سرپرست، مديرعامل، مربی و بازيکن 
و حتی مدير  رســانه ای تحميل کننــد،  اما زير بار 
اين مسائل نمی روم. من اســتعفا کردم ولی هنوز 
پاســخی به اين اســتعفا نداده اند.  اردوی تيم در 

بروجن را هم ترک کرده ام.» 

خبر

همين مدت کم در تمرينــات هيچ مصاحبه ای با خبرنگاران 
نداشــته و فقط کار کرده و کار. او دقيقا مثل همسرش عاشق 
فعاليت در فضای مجازی است و از اين طريق اطالعات بسيار 
زيادی درباره اســتقالل و کشور ايران به دســت آورده است. 
بشدت خانواده دوست اســت و به باشگاه تأکيد کرده هر چه 
سريع تر خانه مسکونی اش را در اختيارش بگذارند تا همسر و 
فرزندانش در ايران به او ملحق شوند. استراماچونی عاشق کافه 
و رستوران و استخر رفتن است. امور شخصی و کاری اش را 

با نظم و وسواس بسيار زيادی پيگيری می کند و به طور 
مثال برنامه تمرينی هفتگی و ماهانه اش مشخص است. 
شواهد و قراين نشان می دهد که او با کسی شوخی ندارد 

و قطعا يکی از چهره های خبرســاز فوتبال ايــران در آينده

شايد خيلی ها فکر کنند مصطفی دنيزلی به دليل باال رفتن 
سن ديگر شور و نشاط گذشته برای مربيگری را نداشته باشد. 

فوتبال ايران ورود کرده و توانســته رضايت استقالل 
و پرســپوليس را بــرای عقد قــرارداد جلــب کند. 
سرخابی های تهران در فصل جديد از اين برند آلمانی 
استفاده می کنند؛ اگرچه اکثر البسه ای که در اختيار 

نمايندگان برند آل اشپورت در ايران تاکنون توانستند 
با پنج باشگاه پرسپوليس، استقالل، پارس جنوبی 
جم، فوالد خوزســتان و نفت مسجدسليمان برای 
فصل جديد قــرارداد امضا کنند، تــا بدين ترتيب 

البســه حدودا يک ســوم تيم های ليگ  برتری از اين 
شرکت تامين شود. آنها در مذاکرات خود با مسئوالن 

تيم های ليگ برتــری عنوان کردنــد می توانند از 
برند آل اشپورت اصل هم البســه مورد نياز تيم ها 
را تامين کنند، اما امــکان وارد کردن آنها به ايران را 
ندارند. هــر تيمی که بخواهد از البســه اورجينال 
آل اشــپورت بهره ببرد، می تواند نماينده اش را به 
دوبی بفرستد و پيراهن های سفارش داده شده را 

البته اکثر تيم ها فعال ترجيح دادند از البسه ای که 
آل اشپورت در ايران توليد می کند، استفاده کنند. 

اين شــرکت برای جذب مشتريان جديد و بازگشت 
پرقدرت به فوتبال ايران به تيم های ليگ برتری اعالم 
کرده لباس های مسابقه بازيکنان را به صورت رايگان 
تامين می کند و هر ســه بازی يک بار يکدست لباس 
جديد تحويل می دهد. ســاير اجناس آل اشــپورت 

در تمام کارهايی که بازيکنان بايد انجام 
دهند، شرکت دارند. از دويدن دور 
زمين تا وزنــه زدن و فوتبال بازی 
کردن. اين شــور و حرارت مربی 
آرژانتينی بــه بازيکنان هم منتقل 
شــده و جالب اينجاســت که او در 
همين مدت کم خــودش را يک 
مربی کامال زحمتکش نشــان 
داده اســت. از صبــح زود 
کار خود را به همراه 
دســتيارانش 
شروع می کند 
و در تمرينات 
حتی از جابه جا 
کردن قيف و توپ که کار تدارکات 
تيم اســت، ابايی نــدارد و به هيچ 
عنوان مغرور و بداخالق نيســت. 
البته بد نيست بدانيد که کالدرون 
٦٠ ساله مثل همه آرژانتينی ها 
عاشــق تفريح و خالکوبی است 
و روی پای او هم خالکوبی ديده 
می شود. او روز اول حضورش در 
تهران صرف فالوده را نيز از دست 
نداد و عکس اين موضوع هم منتشــر شد. 
کالدرون در مصاحبه هايش هم به صراحت 


