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اخبار کوتاه

بحران بدهی دست از سر گرشاسبی برنمیدارد

طلبکارانپرسپولیس؛هر روزبیشترازدیروز!

نگرانی کیروش از حمله به تیم ملی

کارلوس کیروش پس از برگزاری دیدار برابر ازبکستان گفت« :میدانم که

او امـا حـاال خواهـان دریافـت رقمـی حـدود  ۲۷۰میلیـون

به صورت رسمی سرمربی تیم ملی ایران نیستم ،ولی بهعنوان یک مربی

ترئیسه
وظیفهخودمیدانمکهتوجهرئیسفدراسیونفوتبال،اعضایهیا 
فدراسیونومسئوالنورزشرابهاینمسالهجلبکنمکهمابایدبرحمالتی

که به صورت سیستماتیک به سمت تیم ملی انجام میشود ،نقطه پایانی

بگذاریم .باید جلوی این گونه حمالت سیستماتیک هماکنون گرفته شود
و من یکبار دیگر از ریاست و اعضای فدراسیون درخواست میکنم که از

اینگونه حمالت و صحبتها که در تالش هستند میان نسل جوان ما به

صورت سیستماتیک تفرقه بیندازند ،جلوگیری کنند .اگر بخواهیم روحیه
و اتحاد تیم ملی را حفظ کنیم ،نباید به اینگونه صحبتهای تفرقهآمیز و

صحبتهایی که تنها برای به وجود آوردن دو دستگی و لطمه زدن به تیم

ملیمطرحمیشود،بیتفاوت باشیم».

دایی همچنان پیگیر شکایت از پرسپولیس

تومان از پرسـپولیس شـده اسـت و او هم قصد کوتاه آمدن

نـدارد .از طـرف دیگـر مسـعود همامـی کـه  ۷۸۰میلیـون

مجتبی نورعلی

تومـان از پرسـپولیس پـول طلـب دارد بـا وجـود بخشـش

روزنامهنگار

مشـکالت باشـگاه پرسـپولیس همچـون غولـی اسـت کـه

هـرگاه مدیـران ایـن باشـگاه دسـت آن را قطـع میکننـد
دربـاره مسـائل مالـی باشـگاه پرسـپولیس بهخوبـی صدق

که قانون بین او و پرسـپولیس حکم خواهد کرد تا هواداران

بالفاصلـه یـک دسـت جدیـد ظاهر میشـود! ایـن موضوع

چهکسانیبهاینتیمخیانتکردهاندوچهکسانیتیمرابهاینجارساندهاند.

فکرنکنمطرفدارواقعیپرسپولیسحقرابهباشگاهیبدهدکهمنهمدر

آنبازیوهممربیگریکردهام.اینهمهمدرکارائهکردهامفکرکنمبیشتراز
چهار،پنجسالاستکههمبهمنبیاحترامیوتوهینشده،هموقتمان

را گرفتهاند و هم اعصابمان را خرد کردهاند و به هر طریقی سنگی جلوی

پایمان انداختهاند .به نظرم باید در این مورد قانون تصمیمگیری کند».

اجاره منزلجدید برای پادوانی

پسازدرخواستصاحبخانهلئاندروپادوانی،مدافعبرزیلیفصلگذشته

استقاللمبنیبرتخلیهمنزلش،مسئوالناستقاللبرایاینبازیکنمنزل
جدیدی اجاره کردند .این منزل ،همان واحد آپارتمانی است که سرور

جباروف ،هافبک ازبکستانی در آن سکونت داشت .این آپارتمان لوکس
دارای سونا و استخر است و خانواده پادوانی هم از آن استقبال کردهاند.

همچنین باشگاه استقالل مبلغی را هم به پادوانی پرداخت کرد تا بخشی
ازمشکالتمدافعبرزیلیآبیپوشانبرطرفشود.پادوانیفصلگذشتهدر

جریانبازیهفتهبیستوچهارماستقاللمقابلفوالدخوزستاندراهوازاز
ناحیهسروگردنآسیبدیدودرحالحاضربهسختیقادربهراهرفتناست.

رسن اردوی پرسپولیس را ترک کرد

بشار رسن ،بازیکن عراقی تیم فوتبال پرسپولیس که روز سهشنبه به اردوی
این تیم آمده بود ،دیروز اردوی تیم پرسپولیس را ترک کرد .رسن بهدلیل

مصدومیت از ناحیه مچ پا از لیست بازی با نساجی خارج شد و به همین

دلیلبرایرسیدگیپزشکیبهمصدومیتش،اردویتیمپرسپولیسراترک
کرد .گفته میشود وی به بازی با الدحیل خواهد رسید اما این خبر هنوز

بهطور قطعی تایید نشده است.

هم عقـب نمیرود.

بـه حداقـل برسـانند امـا بـا تمـام شـدن یـک بدهـی ،چند

طلبـکار دیگـر بـر سـر مدیران این باشـگاه آوار میشـوند تا

  طلبکاران بیشتر میشوند!

بتوانند به پول خود بعد از چند سـال برسـند .این در حالی

هیچکدامچنینصحبتینمیکنند.یکچیزرانبایدفراموشکنیداینکه

پرسپولیسنکردهاموبااینمسائلقاطینشدهام.طرفدارواقعیمیداندکه

پرسـپولیس مطمئن باشـند او برای گرفتن حقش یک قدم

تـا بدهـی مالـی پرسـپولیس بـه طلبـکاران قبلـی و فعلی را

توافقاتی صورت گرفته اسـت .این تعداد از سـوی باشـگاه

تصمیم میگیرد نه علی دایی .دو هفته است که هیچ صحبتی درباره

روز گذشـته آب پاکی را روی دسـت همه ریخت و اعالم کرد

میکنـد .مدیـران فعلـی ایـن باشـگاه بارهـا تلاش کردنـد

ت از پرسپولیس و
علی دایی ،سرمربی تیم فوتبال سایپا در مورد شکای 

علی دایی کارهای نیست بلکه همه باید به قانون احترام بگذاریم .قانون

خود برسـد تا کماکان خطر بزرگی پرسـپولیس را از ناحیه او
تهدیـد کنـد .دیگر شـاکی پرسـپولیس علی دایی اسـت که

اسـت که طبق ادعای مدیران باشـگاه پرسـپولیس تاکنون

احتمالاعتراضهواداراناینتیمگفت«:درخیابانبامردمروبهرومیشویم.

رقمـی در حـدود  ۸۰میلیـون تومان باز هم نتوانسـت به پول

بخش عمدهای از پول طلبکاران یا پرداخت شـده یا با آنها
پرسـپولیس  ۱۷۰نفـر عنـوان شـده اسـت کـه البته صحت
و سـقم آن تـا ایـن لحظـه تایید نشـده اسـت .البتـه با وجود
اینکـه بـا ایـن تعـداد از طلبـکاران تعییـن تکلیـف شـده اما

هـر روز یـک نـام جدیـد بـرای گرفتن طلبش از پرسـپولیس
در رسـانهها عنـوان میشـود کـه از سـالهای قبـل از ایـن

باشـگاه طلـب دارند.

نکتـه جالـب توجـه این اسـت که این افراد کسـانی هسـتند
کـه حکـم کمیتـه انضباطـی علیـه پرسـپولیس را در اختیـار

انضباطـی شـکایت کردهانـد و حکم هـم گرفتند و این یعنی

نشـده اسـت .قاضـی امـا حـاال حاضر بـه مصالحه نیسـت و

از پرسـپولیس طلـب دارنـد و هنـوز برای گرفتـن پول خود به

دلیلـی هنوز از باشـگاه پرسـپولیس بـرای گرفتن طلب خود

اینجاسـت کـه مدیـر سـابق باشـگاه پرسـپولیس از قاضـی

اقـدام کننـد و شـاید ایـن موضـوع باعـث شـود تـا تعـداد

اینکـه شـاید طلبـکاران دیگـری هـم وجـود دارنـد کـه به هر

شـکایت نکردهانـد و ایـن موضـوع شـاید باعـث شـود در
منتشـر شود.

روبـهرو شـده اسـت .مدیـران پرسـپولیس قصـد داشـتند بـا

روزهـای آینـده نامهـای جدیـدی از طلبـکاران پرسـپولیس

محمد قاضی از پرسپولیس شکایت کرده و حکم انضباطی

در جدیدتریـن اتفـاق ،نـام محمد قاضی ،میثـاق معمارزاده

هـم دارد .او در ایمیلـی بـه کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا هـم

طلبـکار بودهانـد و بـد نیسـت بدانیـد ایـن افـراد کسـانی

سـال  ۹۰بـه حسـاب میآیـد در حـدود  ۳۰۰میلیون تومان

و ...بـه میـان آمـده کـه از سـالهای قبـل از ایـن باشـگاه
هسـتند که برای گرفتن طلب خود از پرسـپولیس به کمیته

گفتوگو

ایـن موضـوع را اعلام کـرده اسـت .رقـم طلـب او کـه بـرای
اسـت کـه ایـن رقـم از همان سـال تا حاال بـه قاضی پرداخت

مهاجم سابق تیم استقالل تهران از عملکرد این تیم در
حسن بابازاده

روزنامهنگار

بازی مقابل السدقطر در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان

آسیا رضایت ندارد و معتقد است با وجود این همه هوادار،

استقالل میتوانست بهتر ظاهر شود اما هنوز همه چیز تمام

نشده و آبیپوشان با کمی تمرکز ،توانایی کسب نتیجه خوب را در بازی برگشت و صعود به جمع چهار تیم پایانی
لیگ قهرمانان دارند .گفتوگوی «فرهیختگان» با سیاوش اکبرپور را در ادامه میخوانید:
بازیهای استقالل را دنبال میکنید؟

هومن جعفری

روزنامهنگار

کبر منعکس شده در مصاحبه به خوبی به مخاطبان انتقال پیدا کرده.

مهم نیست چقدر پول داری .مهم این است که چطور قضاوتت میکنند
و توفیقی بر حسب حرفهایش به خوبی مورد قضاوت قرار گرفته.

اما هنوز این شانس را دارند که در مجموع به برتری برسند .استقالل با شفر توانسته

در آسیا آقایی کند .آنها فصل گذشته هم در جام حذفی قهرمان شدند و اگر تیم
به هماهنگی کامل برسد استقالل میتواند در ادامه بهتر ظاهر شود .آنهایی که
از عملکرد شفر انتقاد میکنند ،نمیخواهند موفقیتهای استقالل را ببینند.

ارزش مادی و باال بوده؟ یکی دو بازیکن به قطر دادهایم و ترکیه و چند
بازیکن شناخته شدهتر ما به جاهایی پایینتر از حد انتظار رفتهاند .از

جهانبخـــش بهعنوان گزینه خرید ناپولی صحبت میکردند اما به یک
تیم متوسط در لیگ انگلیس رفت .کریم را در آلمان میدیدیم و حاال

در دســـته یک انگلیس اســـت .بقیه هم به همچنین .مارکت جهانی
به بازیکنان مـــا در جام جهانی نمره قبولی نداده .آنها که در کارلوس
کیروش ذوب شدهاند ،میتوانند در این مورد نظر بدهند؟

بهعنوان سرمربی نفر جدیدی را به کادر فنی اضافه

کند قطعا به باشگاه اعالم خواهد کرد .به شخصه

فکر میکنم شفر مربی بسیار باهوشی است و در
انتخابمربیقطعابهترینتصمیمراخواهدگرفت.

 6هفته به کدام هدف نرسیدند؟»

به مـــا نـــگاه میکنـــد و در واقع هرکســـی از ظن

حمایت کنند تا این تیم به جایگاه اصلیاش برسد.

اســـتقالل ،درخصوص صحبتهای توفیقی گفت:

و وارد ایـــن فوتبال شـــد ایـــن حرفهـــا را زد ،این
آقایان اقوامی در پتروشـــیمی و این طرف و آن طرف

دارنـــد که کمکشـــان میکننـــد تـــا وارد فوتبال

شـــده و معروف شـــوند ،این آقایان بـــوی نفت و گاز
میدهنـــد و مـــا نمیخواهیم نزدیک آنها شـــویم و
سمتشـــان برویم ،بنده افتخـــار میکنم فوتبالی

هســـتم و دســـت تکتک آنهایی که در فوتبال عرق
ریختند را میبوســـم».

علیرضا اکبرپور ،بازیکن ملیپوش ســـابق

داشـــت« :آقـــای پنـــدار توفیقـــی!
به این وضعیـــت انداختند».

صــــحـبـتهـــــا ی

توفیقـــی حتی باعث

شـــد تا کامران منزوی

نیز بعد از مدتهـــا دوباره پایش
به رســـانه باز شـــود .او نیز به
«کســـانی کـــه ایشـــان را
گذاشـــتند ،بایـــد جواب
که صورتهـــای مالی را
تایید میکند .ایشـــان

( تو فیقـــی ) گنا هـــی
نـــدارد و تـــاش کرده

بـــا روشهـــای مختلف

ازجمله دیـــدن نماینده

اینکه جایگزینی هم برایش انتخاب نشده .سوالی که از دل این صحبت

درخشان است .سایران هم در تیمهای سابق خودشان عملکرد بدی نداشتند .آنها فقط

فوتبالیها ارزش جواب دادن

هر بازی گلهای زیادی خواهد زد.

در و آن در زدی تا در این پســـت

بر میآید این اســـت که آیا مدیران ما اصال میدانند چرا یک مربی را
جذب میکنند و چرا کنارش میگذارند؟

نیاز به هماهنگی دارند و مطمئنم بهزودی استقالل به هماهنگی خوبی میرسد و در

قهرمانـان آسـیا بـا دردسـر مواجـه کند.

بمانی؟ شـــما که هیاتمدیره ،دبیـــر هیاتمدیره و
معاون ورزشـــی باشگاه استقالل شدی ،آیا معنایش

نیســـت که میخواســـتی بمانی؟ اینها جای سوال
ندارد؟ بـــاز هم میگویم او (توفیقـــی) نباید جواب
متاســـفانه هیچکســـی پاســـخگوی عملکـــردش

این مقوله شـــود».

قائممقام پیشـــین باشـــگاه اســـتقالل با اشاره به

صحبتهایـــی که توفیقـــی انجـــام داده ،گفت:
«تنهـــا میتوانـــم بگویـــم ،متأســـفم! چیزی هم

وارد دانســـته و بهنوعـــی او را از دم تیـــغ گذراندند!

که اســـتقاللیها در این دو روز به شـــخص توفیقی

بهعنوان مهاجم سابق استقالل عملکرد مهاجمان این تیم را چطور میبینید؟

آیندهدار و در عین حال جاافتاده است تصمیم درستی نبود مخصوصا

میتوانـد ایـن تیـم را بـرای حضـور در دوره بعـدی لیـگ

برای اســـتقالل گذاشته و عاشقانه تیمش را دوست

سوال بسیار خوبی اســـت .برکناری پورموسوی که یک مربی جوان و

استقالل مهاجمان باتجربهای دارد .تبریزی سالها در لیگ بازی کرده و سوابق او

و پرونـده شـکایت همامـی و دایـی همچنـان بـاز اسـت کـه

نکتـــه قابل توجه هجمه غیرقابل باور و انتقاداتی بود

نشان میدهد که او توانایی مدیریت تیمهای بزرگ را دارد .آنطور که من شنیدم

یک مدیر نمیتواند همه را راضی نگه دارد .امیدوارم پیشکسوتان استقالل از تیم

درنظـر گرفتـه شـده تنها توانسـتند بـا آرامطبـع توافق کنند

نمیتـــوان گفـــت .دلم بـــرای هوادار اســـتقالل

دهند .مـــا مجمعی داریم

بازیکنان مدنظرم نیزجذب نشـــدند .تصمیم گرفتم از جوانها بیشتر
به مرور به ترکیب تیم در بازیهای مهم اضافه شوند .آقایان بگویند در

منتقـــدان طی یکی دو روز گذشـــته او را رها نکرده

فتحی در این مدتی که به استقالل آمده توانسته کارایی خوبی داشته باشد .رزومه

میشود همه از او انتظار دارند که یک نگاهی به طرف داشته باشد در حالی که

و محمدامیـن آرامطبـع بـه توافق برسـند امـا در پایان موعد

کـــه ســـروصدای زیـــادی به پا کـــرد تـــا جایی که

در باشـــگاه اســـتقالل

میدهد او توجه خوبی به پیشکسوتان دارد .در ایران باب شده هر کسی که مدیر

آسـیا شـکایت کرده بودند یعنی علی دایی ،مسعود همامی

نیســـت .کمیتـــه حقیقتیابی هم نداریـــم تا وارد

دادن ندارد! صحبتش دربـــاره نفت و گاز هم بماند

فتحی نزدیک به یک ماه است که سرپرست استقالل شده اما برخی

او در تیمهایی که پیش از استقالل در آنها حضور داشته همگی موفق بوده و این

قرمزهـا قـرار بـود در موعـد مقـرر بـا سـه شـاکی مهـم کـه بـه

تـــا جمله معـــروف :فوتبال جماعـــت ارزش جواب

توفیقی حملـــه کرد و گفت:

پیشکسوتان انتقاداتی به او وارد کردند .عملکرد او را چگونه دیدید؟

دردسر آسیایی

بدهد ،کســـی که او را گذاشـــته ،باید جواب دهد.

جباری و مجیدی از اسطورههای باشگاه استقالل هستند و سالها

 -3پورموســـوی مربی برکنار شده فوالد حرف بسیار درستی میزند .او

اســـتفاده کنم .طبیعتا استفاده از این جوانها نیاز به زمان دارد و باید

اطالع و دنبـــال نکردن نتایج و وضعیت اســـتقالل

آدمهایی مثل شـــما بودند که تیم را

در کمتر از یک هفته طلب خیلی از بازیکنان قدیمی را پرداخت کرده که این نشان

میگوید« :بعد از اتمام فصل ،یک ســـری بازیکنان جدا شدند .لیست

موضوع دو ماه دوریاش از فوتبال داشـــت .از عدم

بحث حضور مجتبی جباری و فرهاد مجیدی بهعنوان مربی در استقالل

بازی در جام جهانی را .درســـت مثل جهانبخش که بابت بازیهایش

جهانی داشته؟ چرا تعداد ترانسفرهای ما تا این اندازه کمرمق و بدون

گفتوگویی بـــا «فرهیختگان» اشـــارات جالبی به

اســـتقالل نیز در ایـــن خصوص اظهار

برای این تیم افتخار کسب کردند با این حال اگر نیاز باشد شفر

اینجاست که این جام جهانی درخشان برای ما چه دستاوردی در بازار

فرهیختـــگان پنـــدار توفیقـــی دو روز پیـــش در

کند .امیدوارم این اتفاق بیفتد چون استقالل شایستگی حضور در جمع چهار تیم پایانی لیگ قهرمانان آسیا را دارد.

دلیل انتقادها را نمیدانم .فکر میکنم استقالل نتایج خوبی گرفته است .آنها فقط یک باخت در لیگ مقابل

طلبـکاران پرسـپولیس بـاز هـم بیشـتر از قبل شـود.

تایمحملهآبیهابهپندارتایم

«من ایـــن مصاحبه را نخواندم ،ولی هر کســـی آمد

را تغییر دهند .من فکر میکنم این توانایی در استقالل وجود دارد که در قطر به پیروزی برسد و به مرحله بعد صعود

کمیتـه انضباطـی مراجعـه نکردهانـد نیـز در ایـن خصـوص

مصاحبهتوفیقیدردسرسازشد

سخت است ولی غیرممکن نیست .استقالل بازیکنان بینالمللی بسیاری دارد که میتوانند در هر لحظه نتیجه بازی

شنیده میشود .موافقید که یکی از آنها به کادر شفر اضافه شود؟

در هلند و آقای گلی در این مســـابقات به برایتون پیوست .حاال سوال

چهره

در ایـــن بین علـــی فتحاللهزاده ،مدیرعامل اســـبق

 -2ســـرانجام کریم انصاریفرد به ناتینگهام پیوست .کریم اگر به لیگ
چمپیون شـــیپ پیوسته نان آقای گلیاش در یونان را میخورد نه نان

بود حاال بر سـر گرفتن پول خود دچار مشـکل شـده اسـت.

بهتری را در زمین انجام میداد .با این حال ناامید نیستم و فکر میکنم استقالل میتواند در بازی برگشت بهتر

با استاد پندار توفیقی

منفی ایجاد میکند .بســـیار لذتبخش است که میبینیم آن غرور و

  میثاق ،همامی و دایی

میثاق معمارزاده که با پرسپولیس قرارداد سفید امضا کرده

خود شـــد یار من.

نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد .نزدیک به  80هزار هوادار به ورزشگاه آمده بودند و این تیم باید عملکرد

پارسجنوبیجم داشتند .در آسیا هم درست است که در بازی رفت شکست خوردهاند

میچرخدوواکنشهای

دردسـری بزرگ برای پرسـپولیس شـود.

د قطر را تماشا کردم .به نظرم استقالل در این بازی عملکرد خوبی نداشت و
بله ،آخرین بازی این تیم مقابل الس 

 -1مصاحبـــه دو روز

همچنان دستبهدست

امـا ایـن بازیکـن زیـر بار نرفـت تا این موضوع حـاال تبدیل به

و بـــه قول خـــود توفیقی :هرکســـی از دید خودش

اما انتقادهای زیادی به عملکرد استقالل در فصل جاری صورت گرفته است!

پیـــش «فرهیختگان»

دادن این رقم ،پرونده شـکایت مهاجم اسـبق خود را ببندند

اکبرپور:استقاللشایستهرسیدنبهنیمهنهاییآسیااست

یعنی به نظرتان استقالل میتواند باخت دور رفت را جبران کند؟

وقتی بازارجهانی ،تیم ملی را پس میزند

خود بگذرد که البته این پیشنهاد عجیب با مخالفت قاضی

دلیلانتقادازشفروفتحیرانمیفهمم

ظاهر شود.

روزنوشت

میخواهـد همـه پـول خـود را از پرسـپولیس بگیـرد .جالـب
خواسـته بـود در ازای گرفتـن  ۵۰میلیـون تومان از بقیه حق

  پیشنهاد عجیب به قاضی

  بدهکاران جدید

دارنـد و شـاید بایـد منتظـر بـود برخی دیگر از طلبـکاران که

مجلس ،وزارت ورزش و...

در ایـــن کار بمانـــد .اگـــر

ندارنـــد ،پس چرا آنقـــدر به این

میســـوزد ،هـــواداری که روز و شـــب خـــودش را

دارد .متاســـفانه مسعود ســـلطانیفر ،وزیر ورزش و
جوانان تاوان رفتـــار اینچنینی را میدهد .هوادار

اشـــتباهی روی وزیر ورزش زوم کرد .از این چهرهها
زیـــاد به فوتبـــال آمدهاند و رفتهانـــد ،او (توفیقی)

هم فراموش میشـــود».

پیـــروز قربانی نیز در این مورد واکنش نشـــان داد
و گفت« :متاســـفم برای کســـانی که این آدمها را
به فوتبال و باشـــگاه اســـتقالل آوردند .این آدمها
از کجـــا میآینـــد؟ اگر وزیـــر ورزش او را آورده باید

بیایـــد و جواب بدهـــد .من از پنـــدار توفیقی در

اســـتقالل فقط کت و شـــلوار دیـــدم ،او از عکس
گرفتـــن با بازیکن  18ســـاله هم نگذشـــت و حاال
معروف شـــده و بیادبانه صحبـــت میکند.
اگـــر ایـــن آدمها بـــه فوتبال عالقـــه ندارند
بیجـــا میکننـــد که بـــه فوتبـــال میآیند

اگـــر هم عالقـــه دارند ،حق ندارنـــد در مورد

پیشکســـوتان و فوتبالیها بد صحبت کنند.
فوتبـــال عرصـــهای شـــده بـــرای آدمهای
سیاســـی کـــه پســـت گیرشـــان
نمیآیـــد و بـــه این ورزش
میآینـــد و به شـــهرت
و مقام میرســـند .از
مسئوالن اول کشور
میخواهـــم چنین

آد مهایـــی را بـــه
فوتبال راه ندهند.
تو فیقـــی گفتـــه
دیگـــر بازیهای
اســـتقالل را نگاه
نمیکنـــد ،مـــن

این مصیبـــت را به

همه اســـتقاللیها و

ا زجمله خودم تســـلیت

میگویـــم و امیدوارم این
قضیه در بازی اســـتقالل
و الســـد تاثیـــر منفـــی
نداشـــته باشد!»

