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ماجراى دلجویى محمد صالح
از کودك انگلیسى

يک هوادار ۱۱ســاله تيم ليورپول که عالقه 
شديدی به محمد صالح داشت، با دوچرخه به 
دنبال خودروی اين بازيکن بود که تعادل خود را 
از دست داد و با يک تير چراغ برق برخورد کرد 
و از ناحيه بينی و ساق پا آسيب ديد. صالح که 
متوجه اين اتفاق شد، مسير خود را تغيير داد و 
برگشت تا حال اين هوادار را جويا شود و عکسی 
به يادگار نيز با او انداخت تا اين پسر خردسال را 
به آرزويش برساند. والدين اين کودک انگليسی 
نيز در توييتر از اين اقدام محمد صالح تمجيد 
کردنــد و او را قهرمان واقعی فرزندان شــان و 

خيلی های ديگر در انگليس ناميدند. 

داد
روی

شوك استراماچونى به استقالل
با این که حدود 50روز از ورود آندره آ استراماچونى به 
تهران و سرمربیگرى اش در استقالل مى گذرد، اما گویا 
برخى اتفاقات باعث دلخورى او شده و با جدى ترشدن 
ماجرا برخى خبر از جدایى این مربى مى دهند! «جانلوکا 
دى مارتزیو» روزنامه نگار مشهور ایتالیایى نخستین بار 
این خبر را منتشر کرد: «آندره آ استراماچونى سرمربى 
ســابق اینتر بعد از اصطکاك هــا و اختالف هایى که با 
باشگاه اســتقالل در مورد جذب بازیکنان مى بیند، در 

48ساعت آینده، در مورد آینده خودش تصمیم گیرى 
مى کند. این ســرمربى ایتالیایى علیرغم این که 
مردم ایران بــه او محبت داشــته اند و هواداران 

دوســتش دارند، دالیل جدایى را بررسى مى کند. 
تنها دیاباته از لیســت او خریدارى شــده اســت و 
بازیکنانى چون درامه، میلیچ و پوچیارلى به استقالل 

نپیوسته اند. نیاز این سرمربى در قلب 
خط دفاعى برآورده نشده و این دلیل 
اصلى اختالفش با باشــگاه استقالل 

است.» بعد از دقایقى همسر استراماچونى 
هم در استورى اینســتاگرام خود این مطلب را منتشر 
کرد تا نشان دهد که موضوع از شایعه فراتر رفته و شاید 

جدایى مربى ایتالیایى از استقالل به  زودى رسمى شود!
دلیل اصلى دلخورى استرا چیست؟

گویا دلیل اصلى ناراحتى سرمربى ایتالیایى استقالل 
عدم جذب بازیکنان مدنظر او توســط مدیران است. در 
روزهاى اخیر رسانه ها از جذب یک مدافع کروات توسط 
آبى ها خبر دادند و درحالى  که حتى عکس او در فرودگاه 
امام(ره) هم منتشر شد، اما گویا او به کشورش بازگشته 
است! این طور که خبرنگار ایتالیایى نقل کرده، ایجنت 

میلیــچ دو روز در تهــران بوده و مذاکــرات نهایى را 

براى عقد قرارداد انجام داده اســت، اما پس از آن که این 
بازیکن سابق فیورنتینا از طریق بلگراد به تهران مى آید، 
به دلیل مشــکل ویزا نمى تواند وارد ایران شود تا بعد از 
پوچیارلى و درامه ســومین بازیکنى باشــد که با وجود 
حضور در فهرست استراماچونى به استقالل نمى پیوندد. 
برخى دیگر از رســانه هاى ایتالیایى هــم یکى از دالیل 
ناراحتى اســتراماچونى را استعفاى على خطیر، معاون 
ورزشى استقالل مى دانند که در جریان مذاکرات با این 
مربى ایتالیایى نفر اصلى بود و حاال دیگر خبرى از او در 

استقالل نیست. 
نیمکت لرزان سرخابى ها

در روزهایى که شایعاتى پیرامون اختالف فدراسیون 
فوتبال و ویلموتس هم شــنیده مى شود، گویا 
وضع سرمربیان استقالل و پرسپولیس هم 
جالب و چنــدان باثبات نیســت. جدایى 
احتمالى اســتراماچونى از اســتقالل 
درصورتى که به واقعیت تبدیل شود، 

قطعا چیزى شبیه به یک فاجعه خواهد 
بود و این تیــم را وارد بحران عمیقى در 
آستانه شــروع لیگ مى کند. همچنین 
کالدرون هم که دیرتر از اســتراماچونى 
وارد تهــران شــده و کارش را آغاز کرده، 
زمزمه هایى از نارضایتــى را مطرح کرده 
و ممکــن اســت او هــم به سرنوشــت 
اســتراماچونى در روزهــاى آینده 
دچار شود! آن طور که پیداست، 
نیمکــت ســرخابى ها در 

ایــن فصل لرزان اســت و هر 
لحظه باید منتظر یک اتفاق 

غیرمنتظره باشیم!

کالدرون و استراماچونى جا زدند!
 سرمربى هاى جدید سرخابى ها از جذب نشدن بازیکنان خارجى مدنظرشان دلخورند؛ آیا شایعه جدایى شان جدى مى شود؟

شهروند| اگر لیگ برتر به موقع آغاز شده بود، االن استراماچونى و کالدرون 
با تیم هاى جدید خود در کوران مســابقات بودند، اما تأخیر ایجادشده گویا 
نارضایتى سرمربیان خارجى سرخابى ها را هم در پى داشته است. این ماجرا 
درباره سرمربى ایتالیایى استقالل خیلى جدى تر به گوش مى رسد و برخى از 

رسانه هاى ایتالیایى از جدایى قریب الوقوع او از جمع آبى پوشان پیش از شروع 
لیگ برتر خبر داده اند! این خبر یک شــوك بزرگ براى هواداران استقالل در 
آستانه لیگ بوده، اما حتما استراماچونى براى چنین تصمیمى دالیلى داشته که 

مدیریت استقالل بیشتر در جریان آنهاست. 

نرگس آبیار در گفت وگو با «شهروند» از خشکسالى و فعالیت هاى خیریه اش مى گوید

«نذر آب» کمپینى قابل اعتماد براى همه
مدیر تلویزیون: شکستن بت شاملو از اهداف ماست!

کاکایى: شعرهاى شاملو
قوى تر از بت شکن هاست

شهروند| تبعات نمایش مســتند قدیس از شبکه سه 
ادامه دارد. مستندى درباره احمد شاملو که به واسطه نگاه 
یک سویه، شعارى و ایدئولوژیک و نفى دستاوردهاى شعرى 
شاعر بزرگ کشورمان مورد انتقاد اندیشمندان و منتقدانى 
از طیف هاى مختلف قرار گرفت؛ به خصوص به این دلیل که 
قدیس کاراکتر شخصى شاعر را نیز تا حد انسانى دروغگو، 
دورو، هتاك و البته بى اخالق تقلیل داده بود. اینها همه باعث 
شد فضایى منفى علیه ســازندگان و سفارش دهندگان و 

پخش کنندگان این مستند شکل بگیرد.
حاال نوبت قائم مقام شبکه سه رسیده که ضمن تأکید بر 
این ادعا که «شکستن بت هایى چون شاملو از اهداف این 
شبکه است» مى گوید که «هر رسانه اى سیاست هاى خودش 
را دارد و آنهایى که مى گویند شما وقتى مستندى در نقد 
شاملو ساخته اید، چرا نمى گذارید ما مستندى در دفاع از او 

بسازیم، قطعا شوخى مى کنند».
اینها صحبت هاى محســن یزدى، قائم  مقام شبکه سه 
سیما با خبرگزارى مهر است. مقامى که به ادعاى مهر کسى 
است که روى پخش مستندهاى ضد چهره هاى فرهنگى 
کشورمان نظارت مستقیم دارد. یزدى گفته: «خود ما اکنون 
ســراغ آدم ها مى رویم تا مستندهاى شان را پخش کنیم. 
مستندهایى از نوع قدیس، خارج از دید، آقاى نخست وزیر و 
قائم مقام... یکى از حوزه هاى ما شکستن بت هاى ساخته شده 
است و به چهره هایى که منطقه ممنوعه بودند، مى پردازیم.» 
گفته هایى که در این یک روزى که از ایرادشدن شان گذشته، 
واکنش هاى زیادى به بار آورده است؛ مخصوصا آن جا که به 
سیاست هاى تلویزیون اشاره مى کند و مى گوید که قطعا 
نمى شود مستندى با نگاهى مثبت به شــاملو روى آنتن 
فرستاد- که با این انتقادات مواجه شده که «مگر صداوسیما 
ادعا نمى کند که رســانه ملى است؟ پس چرا آشکارا و علنا 

علیه چهره هاى ملى موضع مى گیرد؟»
عبدالجبار کاکایى، شــاعر و ترانه ســرا در این مورد به 
«شــهروند» مى گوید: «خب این یک اعتراف رسمى است 
و البته ضرورتى هم به این اعتراف وجــود ندارد و پیش از 
این که ایشان این حرف را بزند، غالب نخبگان کشور چه در 
قالب جریان هاى سیاسى اصولگرا و چه اصالح طلب خوب 
مى دانست ند و مى دانند که صداوسیما یک نهاد ایدئولوژیک 
است و توســط گروهى خاص اداره مى شود و هیچ قصد و 
هدفى هم ندارد که همه صداهاى داخل کشــور را پوشش 
دهد و متاسفانه عملکرد بسیار ضعیفى هم داشته است. من 
حتى فساد و ابتذال در موســیقى امروز را هم نتیجه رفتار 
صداوسیما در زمینه موسیقى مى دانم و در زمینه هاى دیگر 
هم این نهاد نقش پررنگى در اغلب عقب ماندگى ها دارد. در 
یک جمله صداوسیما نیاز به یک تحول بنیادى دارد تا طرف 

توجه جامعه قرار گیرد».
عبدالجبار کاکایى در مورد شاملو اعتقاد دارد که «انکار او 
انکار آفتاب است، شاعرى که به تعبیر دکتر شفیعى کدکنى 
شعر مبتذل هم ندارد. شعراى ما غالبا شعر ضعیف و قوى 
دارند، ولى شاملو تمام شــعرهایش در سطح عالى و خوب 
است». این شــاعر و ترانه سراى تحسین شده مى گوید که 
«برخوردى که از منظر انکار شاملو چه در صداوسیما، چه 
در سازمان تدوین کتب درســى و چه در نهادهاى مرتبط 
با نهادهاى ایدئولوژیک  مى شود، به  نظر من اقرار به ضعف 
اســت؛ یعنى حس مى کنند با نام بردن از او و دیگر بزرگان 
خودشان در موضع انتقاد قرار مى گیرند که حتى یک نفر در 

آن حد و اندازه ندارند».
البته شاید هم حق با آن نویسنده تحسین شده دیگر با 
انبوه رمان ها و فیلمنامه هاى دفاع مقدسى باشد که گفت 
نمى خواهد نامش در این گزارش بیاید و بر خواسته اش هم 
پافشارى کرد. او گفت: «حاال قائم مقام شبکه سه یک حرفى 
زده. چه اهمیتى دارد؟ ایشان خوشحال بوده یک حرفى زده 
تا دیده شود. آگراندیســمان این حرف ها به نفع او مى شود 
و باعث بیشتر دیده شدنش مى شود. شما ببین قبل از این 
حرف ها کسى قائم مقام شبکه سه یا کارگردان آن مستند 
را مى شــناخت؟ اما حاال شــما دارید درباره شان گزارش 

مى نویسید!»

هیجان انگیز

مسعود فروتن شاید تنها هنرمندى است که مراسم عروسى اش در یک استودیوى تله تئاتر برگزار شده است. 
او مى  گوید: « سال 51 بود و هر دوى ما در مرکز تبریز کار مى کردیم و همه همکاران شوق داشتند که ما چطور و 
چگونه عروسى مى گیریم. اگر ما براى مراسم300 میهمان داشتیم، 200 نفر کارمندان تلویزیون بودند. براى این 
جمعیت سالن مناسبى پیدا نمى کردیم. رئیس مرکز که خبردار شد، تصمیم گرفت عروسى ما را در استودیویى 
که تله تئاترها در آن جا اجرا مى شد، برگزار کند. من تنها آدمى هستم که در تلویزیون عروسى کردم. میهمانان 
با مینى بوس وارد استودیو شدند و همکاران زحمات زیادى کشیده بودند و کاغذهاى رنگى وصل کرده بودند.» 

مسعود فروتن از خاطره 
مراسم ازدواجش مى گوید

عروسى
 در استودیوى 
تله تئاتر

گل محمدی:  يحيــی 
«شرایط ما با چند تیم که به 
دنبال قهرمانى هستند و در 
همین راستا هزینه کرده اند، 
متفاوت است و تالش کردیم 
براســاس نیازهاى فنى تیم 
بازیکن جذب کنیم. پس از پایان لیگ برتر، چند بازیکن 
را از دست دادیم و خوشــبختانه نفراتى به تیم اضافه 
شدند که کیفیت خوبى دارند و مى توانند به تیم کمک 
کنند. امیــدوارم همه بازیکنان هرچــه زودتر با تیم 
هماهنگ شوند و از لحاظ بدنى هم به شرایط ایده آل 

برسند. »

سعيد روستايی: «حدود 
بیست سال از زمانى که نسخه  
بى کیفیــت فیلم هــا داخل 
بسته بندى هاى بى قواره کنار 
خیابان ها به فروش مى رسید، 
گذشــته اســت. در ایــن 
بیست سال تکنولوژى چند برابر هزاره هاى سابق پیش 
رفته، سینما قلب ماهیت یافته، مجاز و واقعیت روى 
پرده ها غیر قابل تفکیک شــده، اما ما هنوز پا در ِگل 
رســیدن به حقوق اولیه  خود هستیم. نسخه  بازبینى 
ارشاد چطور به دست شبکه هاى ماهواره اى رسیده؟ 
رسم امانت چه شــد؟ دلخور از این نیستم که در این 
تنگناى اقتصادى، کسانى بى مزد و منت به تماشاى 
فیلم بنشینند و اوقات خود را خوش کنند. دلخورى 
این جاست که بى رســمى ممیزان و خیانت در امانت 
عادى شود. به آنها که نسخه  غیر قانونى فیلم را دیده یا 
خواهند دید، مى گویم سرتان ســالمت و به آنها که 
محصول خون  دل خورده  ما را روانه  بازار کرده اند، عرض 
مى کنــم روى تان ســیاه، راه و رســم تان مــرده و 

بى رهرو باد.»

اســماعيل حسن زاده: 
«در همان رأیــى که 17 تیر 
براى محرومیت پرسپولیس و 
ســپاهان صادر شــد، متن 
دســت نویس و تایپى که ما 
ارایه کردیــم، کلمه تعلیقى 
وجود داشت اما معموال چون شنونده یا بیننده به کلمه 
محرومیت توجه مى کند و بقیه را نگاه نمى کند، احتماال 
کلمه تعلیقى دیده نشده؛ درحالى  که نسخه اول رأى 
این دو باشــگاه را بــه آنها ابالغ کردیم و یک جلســه 
محرومیت تعلیقى را به آنها اطــالع دادیم. کل ماجرا 
همین است اما برخى سعى مى کنند جار و جنجالى از 
داخل آن بیرون بیاورند و 3-2 روزى با اخبار بازى کنند. 

مريم کاويانــی:  «بنده 
به عنوان یک مخاطب که در 
ســریال «بوى باران» بازى 
کرده ام، منتقد سریال هستم، 
از این که سیمین به عنوان یک 
بانــوى ایرانى و یــک معلم 
جامعه به  صورت یک آدم ناموفق در زندگى از شوهرش 
پنهانکارى مى کند و ترانه به عنوان زن ُکرد که همیشه 
پشت خانواده است، به عنوان باجگیر معرفى شده، جالب 
نیست. در این ســریال طورى وانمود مى شود که مرد 
ایرانى به خاطر ایثارش خانواده و احساســات خانواده 
خود را زیر پا مى گذارد و زن افغانستانى اختیار مى کند، 
انگار که تمام زنان ایرانى مشکل و نقص اخالقى دارند.» 

ره
چه

 در دومین دوره جایزه آکادمى سینما-ســینما وقتى به عنوان چهره موثر  سال 
سینماى ایران انتخاب شدید، درباره خشکســالى و مواجهه با آن صحبت کردید. 

ضرورت پرداختن به این موضوع چه بود؟
امسال به دلیل باران هاى زیاد، این تصور به وجود آمد که خشکسالى برطرف شده، درحالى که این 
نگاه خطرناکى است و  مناطق سال ها از مشکالت خشکسالى رنج مى برند، مشکل دارند و بحران 
به قوت خود باقى است. این مناطق همچنان درحال تخریب است و به همین واسطه بسیارى از 
مناطق خالى از سکنه شده است. در این مراسم هم اشاره کردم که مردم بسیارى از مناطق سیستان 
به شهرهاى شمالى ایران مهاجرت کردند، بنابراین این مسأله جدى است و نباید فراموش شود. 
هنرمندان مى توانند یادآور این مسأله باشند  و باید دست به دست بدهیم تا از این بحران عبور کنیم 
و درنهایت مسئوالن هم فکرى اساسى به حال این بحران کنند که البته مى دانم کمى زمانبر است. 

  هنرمندان چطور مى توانند در این حوزه کمک کنند تا فعالیت هایشان فقط در حد 
شعار نباشد؟

بخش زیادى از مسئولیت آنها اطالع رسانى وآگاهى دادن به مردم است. آنها در صفحات خود 
مى توانند بحران کمبود آب را تذکر بدهند. البته در دوره هاى اخیر کمپین ها و خیریه هاى دروغین 
زیادى راه افتاده اســت و از احساسات مردم سوءاستفاده مى کنند. بنابراین باید در مورد خیریه و 
کمپینى که در این حوزه معرفى مى کنند، تحقیقات الزم را انجام دهند و از آنها رزومه و گزارش هاى 
کارســاز بخواهند. اخیرا خیریه اى از نام من سوءاستفاده کرده بود، بعد متوجه شدم که پوشالى 
بوده است. حضور هنرمندان در مناطقى که با بحران خشکسالى مواجه هستند، در آگاهى رساندن 
دراین باره بســیار موثر اســت، ضمن این که آنها مى توانند فیلم ها و تصاویرى در این زمینه را در 

صفحاتشان منتشر کنند تا مردم با آگاهى کامل کمک کنند. 
  شما به واسطه  فیلم شبى که ماه کامل شد در مناطقى از استان سیستان وبلوچستان 
حضور داشتید، بنابراین با مشکالت مترتب بر خشکسالى هم آشنا هستید، مشکالتى 
که بعد از خشکسالى یا همراه خشکســالى اتفاق مى افتد. دراین باره چه تجربه اى 

دارید؟
البته ســفرهاى من خیلى طوالنى مدت نبود، مثال هر بار دو هفته در آن جا بودم، اما براساس 
دیده هایم روســتاهاى زیادى در منطقه سیستان، بخشى از بلوچستان و خراسان جنوبى وجود 
دارند که دره هاى سرسبز زیبایى داشته اند و کشاورزى در آن رونق زیادى داشته است، اما مردم 
به شهرهاى دیگر مهاجرت کرده اند. مثال 95 درصد مردم روستایى که بافت تاریخى جذابى هم 
داشت، رفته بودند  و این خیلى تلخ و وحشتناك است. از طرفى نباید فراموش کنیم که مناطق 
اغلب مناطق مرزى ما هســتند و تقریبا مى شــود گفت مردم آن، مرزبانان ما هستند. از طرفى 
بهداشت و معیشت مردم به خاطر کمبود آب به خطر مى ا فتد، کسانى که اغلب کارشان کشاورزى 
بوده است، دیگر نمى توانند به کار خود ادامه دهند، بنابراین رونق اقتصادى از بین مى رود. در نتیجه 

هم مردم و هم مسئوالن به شرط آگاهى باید در این زمینه کمک کنند و مشکل را جدى بگیرند. 
  با دیدى که نسبت به هنرمندان دارید، فکر مى کنید عزم جدى براى کمک دارند؟

بله. مثال آقاى کیانیان و پرستویى سال هاست در این زمینه فعال هستند یا مثال خانم تهمینه 
میالنى، هدیه تهرانى، مهتاب کرامتى و خیلى هاى دیگر که ممکن است اسمشان از قلم بیفتد. 
اما تمام این کمک ها به  شرطى اســت که از خیرخواهى آنها سوءاستفاده نشود. وجود این همه 
کمپین  و خیریه قابل تقدیر است، اما بسیارى از خیریه ها دروغین هستند و از عواطف و احساسات 
هنرمندان براى کسب درآمد اســتفاده مى کنند، واقعا نمى دانم که چه کسى باید این موضوع را 

پیگیرى کند. فکر مى کنم نهادى باید به کار اینها نظارت کند. 
  کمپین نذر آب که سال هاى گذشته از سوى هالل احمر به راه افتاد، به نظرتان چقدر 

در حل بحران موثر است؟
البته چون آمارى در این حوزه ندارم، نمى توانم به طور قطعى نظر بدهم، اما کمپین نذر آب که به 
صورت سقایى است و پراکنده آبرسانى مى کند. ضمن این که این کمپین از لحاظ معیشتى هم به 
مردم مى رسد و حتى به برطرف شدن مشکالت سالمت و بهداشتى که بر اثر خشکسالى به وجود 
مى آید، کمک مى کند. بنابراین کمپین قابل اعتمادى براى پیوستن است و باید جدى گرفته شود 

تا به حل بحران کمک شود. 
  شاید در گذشته نگاه مثبتى نســبت به فعالیت هاى این چینى از سوى چنین 

نهادهایى نبود، حاال فکر مى کنید این نگاه تغییر کرده است؟
هالل احمر در ماجراى ســیل گذشــته خوب عمل کرد، حداقل از نظر آمارى این طور است. 
به هرحال مردم خیلى راضى بوده اند، چون کمک ها منسجم تر شد. به هرحال اتفاقات خوبى افتاد، 
آن هم درحالى که تجربه مردم در سیل و زلزله هاى گذشته نسبت به برخى نهادها مثبت نبود و 

مردم اعتماد زیادى به کمک هاى این چنینى نداشتند.

نيره خادمی| شايد خيلی ها ندانند که بارش های 
سيل آســای امسال يا ســال های گذشته دليل 
خوبی برای فراغت خيال از خشکسالی و بحران 
آب نيست، چون به لحاظ علمی، بارش برف است 
که ســفره های آب زيرزمينی را پر خواهد کرد، 

درحالی که زور و تاثير باران  بسيار کم و ناچيز است. 
بنابراين هنوز جای نگرانی زيادی برای خشکسالی 
وجود دارد؛ موضوعی که شــنبه شب در مراسم 
جايزه آکادمی سينما-سينما از سوی نرگس آبيار، 
کارگردان فيلم شبی که ماه کامل شد، با محوريت 

پيوستن هنرمندان به کمپين نذر آب مطرح شد. 
حــاال او از کمپين نذر آب، مشــکالت مترتب بر 
خشکســالی و خيريه های دروغين با «شهروند» 
صحبت کرده اســت و اين که هنرمندان چطور 

می توانند به حل اين بحران کمک کنند.

ون
ریب

ت
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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:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدى اسـت.

حرف هاى فرزند شهال ریاحى با هنرمندان

تصاویر مادرم را دست به دست نکنید

شهال ریاحى را همه مى شناسند، به ویژه آنهایى که 
روزهاى کودکى و نوجوانى شــان در دهه 60 و 70 بود 
و ســریال در خانه را دنبال مى کردند. او حاال روزهاى 
سخت بیمارى را طى مى کند و حتى قدرت تکلم خود 
را از دست داده است. منوچهر ریاحى حاال در باره شرایط 
مادرش مى گوید: «هر از چند گاهى تصویرى از مادرم 
به بهانه هاى مختلف در فضاى مجازى منتشر مى شود 
که باعث دلخورى ماست. فکر مى کنم که حتى خود 
مادر نیز از این اتفاق خوشحال نباشند. خواهش مى کنم 
هنرمندانى که به دیدار ایشان مى روند یا افراد دیگر از 

انتشار تصاویر ایشان اجتناب کنند.» 

خبر

ناراحتى کالدرون از مدیران پرسپولیس
گابریل کالدرون، سرمربى آرژانتینى این روزها 
یک دغدغه بزرگ به نام جذب مهاجم خارجى دارد. 
بعد از جدایى بودیمیر و مهدى شــریفى حاال فقط 
على علیپور به عنوان مهاجم در لیست پرسپولیس 
حاضر اســت و به همین دلیل کالدرون روى جذب 
یک مهاجم ســطح باال تأکید دارد. مادیبو مایگا، 
مهاجم اهل مالى که به تهــران آمد، به خاطر عدم 
موفقیت در تست هاى پزشکى نتوانست قراردادش 
را با سرخپوشان رسمى کند. حاال پاى گزینه هاى 
جدیدى وسط آمده و کالدرون 
انتظار یک مهاجم ششدانگ 
ســرمربى  مى کشــد.  را 
آرژانتینــى در مصاحبــه با 
خبرنگاران به ناراحتى خود از 
این ماجرا اعتراف کرد: «من 
از تأخیــر در روند جذب 
خارجى  مهاجــم 
ولى  ناراحتم 
خارج از بحث 

بخت در جذب مذاکرات، 
بازیکن اهل مالى با ما یار نبود.» 
را  کالدرون خودش  ادامه  در 
وارد مســائل مالى نکرده و 
فقط گفتــه انتظار مهاجم 
جدید را مى کشد:   «من در 
جریان مباحث مالى نیستم 
و فقــط مى دانم که بازیکن 
مدنظرمان مــا را راضى مى کند و 

بازیکن قوى اى است.»

احتمالى اســتراماچونى از اســتقالل 
درصورتى که به واقعیت تبدیل شود، 

آستانه شــروع لیگ مى کند. همچنین 
کالدرون هم که دیرتر از اســتراماچونى 
وارد تهــران شــده و کارش را آغاز کرده، 
زمزمه هایى از نارضایتــى را مطرح کرده 
و ممکــن اســت او هــم به سرنوشــت 
اســتراماچونى در روزهــاى آینده 
دچار شود! آن طور که پیداست، 

ساعت آینده، در مورد آینده خودش تصمیم گیرى 
مى کند. این ســرمربى ایتالیایى علیرغم این که 

بازیکنانى چون درامه، میلیچ و پوچیارلى به استقالل 
نپیوسته اند. نیاز این سرمربى در قلب 
خط دفاعى برآورده نشده و این دلیل 

است.» بعد از دقایقى همسر استراماچونى 
هم در استورى اینســتاگرام خود این مطلب را منتشر 
کرد تا نشان دهد که موضوع از شایعه فراتر رفته و شاید 

میلیــچ دو روز در تهــران بوده و مذاکــرات نهایى را 

ره
چه


