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اخبار کوتاه

استقاللیها نگران نباشند ،با شفر اوج میگیریم

طارقهمام:برایماهینیمتاسفماماخودشخطاکرد

تمجید  AFCاز روحیه باالی پرسپولیس

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو دیدار دور رفت نیمهنهایی لیگ

قهرمانان آسیا پرداخت و درباره بازی السد-پرسپولیس نوشت« :قهرمان
لیگ قهرمانان در سال  ۲۰۱۱باید برابر پرسپولیس قرار گیرد که برای

دومین سال پیاپی به نیمهنهایی این رقابتها راه یافته است .السد تنها
تیمی در این مرحله اســـت که سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان را در
کارنامه خود دارد با این حال آخرین شکســـت السد در لیگ قهرمانان

برابر پرسپولیس بوده است .سرخها بعد از صعود از گروه خود توانستند
الجزیره امارات و در ادامه الدحیل قطر را شکســـت دهند .این دومین

صعود پیاپی سرخها به این مرحله است .در سال قبل الهاللعربستان
توانســـت پرسپولیس را حذف کند و اکنون از شکست الدحیل روحیه

گرفته و به دنبال نتیجه خوب دیگری است».

خشم گلمحمدی از وضعیت بد پدیده

پدیده همچنان صدرنشین لیگ برتر است اما مشکالت مالی شدیدی
دارد تا حدی که شایعه اعتصاب بازیکنان این تیم نیز مطرح شد .یحیی

گلمحمدی ،سرمربی تیم مشهدی در این خصوص به «ایسنا» گفت:
«به چه زبانی بگوییم از این وضعیت خسته شدهایم .مگر ممکن است

در شهری با این امکانات ،تیمی با هزینهای معادل یکپنجم سایر رقبا
ببندید و همین تیم به صدر جدول برســـد ،اما حمایتی صورت نگیرد؟

مســـئوالنی که توجهی به تنها نماینده شهرشان ندارند ،دقیقا باید چه
اتفاقـــی بیفتد که از ما حمایت کنند؟ چرا وعده دادند؟ کمکهایی از

ســـوی شهرداری صورت گرفت ،اما شهردار مشهد مگر چقدر میتواند
جور همه را بکشد؟ اســـتاندار کجاست؟ نمایندگان مجلس چرا ورود
نمیکنند؟ مگر این تیم برای مشـــهد نیســـت؟ اداره ورزش و جوانان

خراســـان رضوی و مشهد کجا هستند؟ اســـماعیل وفایی هم که قرار
بود در نقش اسپانســـر به باشگاه کمک کند و به باشگاه پول بدهد اما
ناگهان ناپدید شد!»

تمجیدانگلیسیهاازعزتاللهی

عملکرد خوب بازیکن  ۲۱ساله ایرانی در تیم ردینگ مورد توجه رسانهها
قرار گرفته است The Wokingham Paper .انگلیس در این خصوص

نوشـــت« :ســـعید عزتاللهی که در تابستان از روستوف راهی ردینگ

شـــد توانسته است خیلی زود جایگاه ثابتی برای خود ایجاد کند .این
بازیکن ایرانی شنبه در دیدار برابر برنتفورد برای دومینبار برای تیمش

هـواداران اسـتقالل از نتایـج تیـم رضایـت ندارنـد .بـه

حسن بابازاده

برســـاند .عزتاللهی  ۲۱ســـاله با وجود سن کم ،تجربه باالیی از بازی
در تیم پایه اتلتیکومادرید و لیگ روســـیه را در اختیار دارد و قراردادش

فعال به صورت قرضی و یک ساله است .رسانههای انگلیسی نمره  ۸از

 ۱۰را برای عزتاللهی برگزیدند و او را بهترین بازیکن دیدار با برنتفورد

معرفی کردند».

مسلمان در کمیته انضباطی ذوبیها

محسن مســـلمان بازیکن تیم فوتبال ذوبآهن در پی حواشی ایجاد

شـــده در تمرینات این تیم ،به کمیته انضباطی باشـــگاه فراخوانده

شـــد .این بازیکن روز سهشـــنبه باید در محل باشـــگاه حاضر شده و

درخصوص حواشی ایجاد شده به مسئوالن کمیته انضباطی ذوبآهن
پاسخگو باشد.

طـارق همـام هافبـک عراقـی اسـتقالل در نیمـه اول
آسـیبدیدگی نتوانسـت تیمـش را در ادامـه همراهـی

کنیـم .مـا بازیکنـان خارجـی هنوز بـه آن مـرز هماهنگی با

هومن جعفری

روزنامهنگار

مظلومـــی بهعنـــوان

ســـخنگوی کمیته فنی
انتخاب پختهای است.

پرویز مظلومی کم تجربه

نیست و البته اینکه میشود از او یک خان جدید برای تیم ساخت .تیمی

که خانهایش را از دســـت داده ،ایرادی ندارد در قامت پرویز مظلومی

افتخارات جناب شفر با گرفتن یار مصدوم از مدیر برنامههای خودش.
بد نیست اگر میشد مستقیما از آقای شفر پرسید که این دالل آلمانی
که تیام و جباروف را از استقالل گرفت و نیومایر و الحاجی گرو را آورد،

محض رفاقت با چه شخصیتی به تیم استقالل نفوذ کرد؟ اصال چه کسی

این دالل آلمانی را به تیم راه داد که اینطوری کمر استقالل را بشکند؟

 .3رضـــا رجبـــی در حمله به علی چینی گفتـــه« :او  10دقیقه هم در
استقالل بازی نکرده و به خاطر ترحم مرحوم حجازی به این تیم آمده
حاال برای همه شـــاخ و شانه میکشد .او در تهرانپارس مرغ بریانی به

مـــردم میفروخت .این موضوعات را یـــادش رفته و حاال درس فوتبال
میدهد ».علی چینی ،خیلی بیش از  10دقیقه برای اســـتقالل بازی

کرده .هنوز آن گل ســـه امتیازی و آن تیتر روزنامه ابرار ورزشـــی یادم

هســـت که گل چینی آلمانی بـــود .دوم اینکه فروختن مرغ بریانی به
مردم جرم نیســـت .او رستوران دارد و به مردم غذا میفروشد .اگر بنابر
سابقه باشـــد که آقای رجبی هم خود سوابقی دارند که بازگو کردنش

مورد نیاز نیســـت .چه دلیلی دارد ایشـــان در زمینی توپ میزند که
خودش در آنجا مسلط نیست؟

همـام طبـق اعلام رسـانهها بـازی فرداشـب برابـر نفت

مسجدسـلیمان را بـه خاطـر مصدومیت از دسـت داده

مسجد سـلیما ن نتیجـه خوبـی میگیـرد ؟

کار سـختی در پیـش داریـم شـنیدم کـه هـوای آنجـا

پای او به گلزنی باز شـود .گفتوگوی «فرهیختگان» با
سـتاره عراقی اسـتقالل را در ادامه میخوانید.

بـازی هـم همهجـا صحبـت از ایـن دربی بود و مـن فهمیدم

کـری خوانـده بودی .عملکرد او را چطور دیدی؟

گذشـت ،تلاش میکنیـم در دربـی برگشـت سـه امتیـاز را

ترکیـب تیمـش داشـت .بـه نظـرم تمـام تالشـش را بـرای

دربـی  88بـه تسـاوی رسـید .نظـرت در بـاره ایـن بـازی

چقـدر بـرای ایرانیـان ایـن بـازی اهمیت دارد .ایـن بازی که

فکر میکنم هر دو تیم دوست داشتند در این بازی پیروزی

کسـب کنیم.

همیشـگی خـود را بـه نمایـش بگذارنـد .حضور تماشـاگران

یکـی از بهترینهـای اسـتقالل در نیمـه اول بـودی امـا

چیسـت ؟

را کسـب کنند اما شـرایط طوری پیش رفت که نتوانند بازی
و جـو خـاص در ورزشـگاه باعـث شـد دو تیـم نتواننـد بـازی

همیشـگی خـود را انجام دهند.

در ابتـدای نیمـه دوم تعویض شـدی!

بسـیار گـرم اسـت البتـه من (به شـرط رسـیدن بـه بازی)
بـه ایـن هـوا عـادت دارم .در کمتـر از یـک هفتـه بایـد دو

بشـار فوتبالیسـت باکیفیتـی اسـت و عملکـرد خوبـی در

بـار بـا ایـن تیـم بـازی کنیـم .یـک بـار در جـام حذفـی و

پیـروز شـدن پرسـپولیس انجـام داد .کریخوانـی مـا هـم

پیـروز شـویم .اسـتقالل بازیکنـان بسـیار خوبـی دارد که

کاملا دوسـتانه بـود.

حسـین ماهینی مدافع پرسـپولیس در صحنهای که با

بـار دیگـر هـم در لیـگ .بایـد تالش کنیـم در هر دو بازی
میتواننـد در فوتبـال ایـران بـا حضور شـفر بهترین نتایج

را کسـب کننـد.

کشـالهام دچـار کشـیدگی شـده بـود و بـه همیـن دلیـل

تـو دوئـل داشـت دچار آسـیبدیدگی شـد و فصـل را از

چه حسی داشتی در دربی تهران که در فوتبال جهان

«ام.آر.ای» بگیـرم و میـزان دقیـق مصدومیتـم مشـخص

برای ماهینی خیلی ناراحت شـدم و حتی از همتیمیهایم

اسـتقالل گلزنـی خواهی کرد؟

پیـش از اینکـه بـه ایـران بیایم در اینترنـت درخصوص دربی

(گفتوگـو قبـل از اعلام غیبـت وی در بـازی فرداشـب

روی بازیکـن پرسـپولیس انجـام نـدادم بلکـه او خطـا کرد و

هـواداران اسـتقالل در مـدت حضـورم در ایـران خیلـی

همیشه جزء دربیهای بزرگ قرار داشته ،بازی کردی؟

ایـران اطالعاتـی را کسـب کـرده بـودم و میدانسـتم چقدر

بـرای هـواداران دو تیـم مهـم اسـت .یـک هفتـه قبـل از این

گزارش
محمد هدایتی

خـودم از کادر فنـی خواسـتم مـرا تعویـض کنند .قرار اسـت
شـود تمـام تالشـم را میکنـم کـه به بازی بعدی تیم برسـم.
انجـام شـد).

قبل از بازی با پرسـپولیس برای هموطن خودت بشـار،

دسـت داد .خیلیهـا تو را مقصـر میدانند!

خواسـتم پیگیـر وضعیـت او باشـند .ولی مـن هیچ خطایی
ایـن آسـیبدیدگی بـرای او بـه وجـود آمد .با ایـن حال برای
سلامتی ماهینی دعـا میکنم.

گذرزمانواثباتحقانیتبرانکو

در ایـن مـدت توانسـتی عملکـرد خوبـی ارائـه دهی اما
شـاید توقـع میرفـت کـه گل هم بزنی .چـه زمانی برای

خیلـی دوسـت دارم ایـن اتفـاق هـر چـه زودتـر رخ دهـد.
از مـن حمایـت کردنـد و بایـد بـا عملکـرد خوبـم آنهـا را
خوشحال کنم.

پرسپولیس بودند و گاهی حتی بر برانکو هم اولویت داده

میشدند .صادقیان هیچگاه به مسیر فوتبالی بازنگشت،

داد تا چه حد حق با او است .مورد بعدی رامین رضاییان بود.

پیوستخیلیهاگفتنداینانتخاببرانکونبودهوپایمسائل

چندتیمعوضکردامانشد.حاالهمدرلیگدستهدومترکیه

برانکو نیمفصل آمده بود جای حمید درخشان .تیم ،فصل

از سال دوم اما اختالفات با برانکو شروع شد ،اختالف نه بر

بود و معلوم نبود که آیا میشود روی او حساب باز کرد یا نه .او

شبکههای مجازی مینویسد و الیکهای فراوان میگیرد.

بسیار داشت .همه میدانستند که فصل دیگر از دست رفته

اینوسطماندهبودوگاهیخودبهایجادحاشیهدرتیمدامن

روزنامهنگار

پرحاشیهای را پشت سر گذاشته و با ساحل آرامش فاصله

و کاری هم از دست برانکو ساخته نیست .اما چرا ،کار اصلی
را برانکو همان فصل شروع کرد .بازی با سایپا در کرج؛ پیام
صادقیان که عادت کرده بود به شیطنت و حاشیه در کنار

زمین ،داد و فریاد راه انداخت .همانجا کریم باقری او را از کنار
زمینبیرونکردوبرانکوهمحکمبهاخراجپیامداد.صادقیان،
چهره محبوب هواداران پرسپولیس بود ،همه میدانستند
چه استعداد نابی است و اگر کمی گرم کار خویش باشد،

فوتبالیستی است صرف نظر نکردنی .با این حال برانکو

رضاییان در سال اول حضورش در پرسپولیس عالی کار کرد.

سرمسائلفنی،بلکه باز برسرمسائل انضباطی.هوادار هم
میزد .برانکو مدتی با این وضعیت کنار آمد تا اینکه پس از
درگیری رضاییان با علیپور در امارات و آن هم شب بازی با

الوحده ،هر دو نفر را از اردوی بازی کنار گذاشت و رضاییان
را اخراج کرد .انتقادهای زیادی هم از برانکو شد اما کمکم

مشخص شد حق با او بوده و پرسپولیس هم هرگز از نبود او

ضرر نکرد .نفر بعدی هم مهدی طارمی بود .در تواناییهای
فنی طارمی تردیدی نیست ،اما کسی هم تردید ندارد

که بخش اعظم مشکالت امروز پرسپولیس ناشی از
تصمیماتغلطوخودخواهانهاوست.طارمی،شاید

غیرمنصفانهازپرسپولیسرفت،برانکوهمخیلیآرام

نداد و برانکو عذر پیام را خواست .وقتی میگوییم کار اصلی

اطمیناندادکهپرسپولیسمتکیبهبازیکن

ساختن پرسپولیس نوین ،مهمترین اصل تقدم باشگاه بر

علی علیپور جوان ،آقای گل لیگ شد.

فرد بود و اهمیت نظم.

ادامه نبرد با یاغیها

داستان برانکو با این یاغیها اما ادامه یافت و جالب اینکه

برانکو هیچگاه کوتاه نیامد و جالبتر اینکه مرور زمان نشان

یادداشت
محمدرضا حاجیعبدالرزاق

روزنامهنگار

نیست و دیدیم که در فصل رفتن طارمی،

برانکو و مسلمان

نفر آخر و شاید پرحاشیهترین آنها

محسن مسلمان بود .وقتی مسلمان در

دومین سال حضور برانکو به پرسپولیس

غیرفنیراپیشکشیدند.چندسالیبودکهآشکاراافتکرده

بازیمیکند ،بدون هیچفروغی .گاهیپستی احساسی در

درعرضنزدیکبهچهارسالچندتیمعوضکرد،ذوبآهن،

همین .رضاییان بدون تیم مانده است و تنها دارد تمرین

تدریج مسلمان را احیا کرد و حتی به لحاظ فنی فوتبالش را

مدد لطف کیروش جام جهانی را هم تجربه کرد .تالشش

پرسپولیس ،دوباره ذوبآهن ،ملوان و فوالد .اما برانکو به
ارتقاداد.مسلماننقشمهمیدرقهرمانیپرسپولیسداشت

و بهترین پاسور لیگ شد .اما او نیز به تدریج راه حاشیه را در
پیش گرفت .از تالشش کاست و همه میدانیم برای برانکو
تنها چیزی که مهم است تالش و انگیزه است .اگر اینچنین

نبود شاید بازیکنی مثل ربیعخواه هیچگاه شانس حضور در

پرسپولیسرانمییافت.مسلمانبهنیمکتتبعیدوخودبدل
شد به حاشیه جدید .نیش و کنایه میزد ،هوادار هم این
وسطدائماوراتشویقمیکرد،فراموشکردهبودهرچه
هست در این سالها از قبل برانکوست .برانکو در
سالی که بازیکن نداشت و از پنجره محروم
بود در اقدامی حیرتانگیز درهای خروج را
به مسلمان نشان داد تا همه دریابند در بر
همان پاشنه میچرخد؛ نظم.

سرنوشت یاغیان پرمدعا

حاال نگاهی بیندازیم به سرنوشت این
بازیکنان.کسانیکهمحبوبهواداران

سرنوشتمتفاوتمهاجماناوسترشوندس

قدوس ستاره شد ،گرو دیکارمو!

میکند .فعال هم خواهانی ندارد ،آن هم بازیکنی که به
هم برای بازگشت به پرسپولیس بیفایده است .طارمی با

ادعایبسیارشدرلیگقطربازیمیکندواینروزهاصدای
کارشناسان قطری را در آورده و بعید است شانس چندانی
برای درخشش در آنجا یا حتی ماندگاری داشته باشد .قصه

مسلمانکهازاینهابدتر.خیلیحقبهجانبرفتذوبآهن،
شماره 10را پوشید و آماده بود به برانکو نشان دهد که اشتباه
کرده است .اما آنجا هم نشد ،وقتی رفتار حرفهای نداشته

باشی هر مربی با پرنسیبی کنارت میگذارد .مسلمان از تیم

کنار گذاشته شده است و باید دید سرانجامش چه میشود.

حقانیت یک شعار

برانکو هم در این سالها اشتباهاتی داشته است ،اما تاریخ
به ما ثابت میکند حداقل در مسیر نظم بخشی به تیمش راه

درستیرفتهاست.سرنوشتتلخاینبازیکناننشانمیدهد

که حداقل برانکو در نسبت با آنها حقبهجانب بوده است .با

دیدن این اتفاقات است که میتوان به هواداران پرسپولیس

حق داد که میگویند «هرچی برانکو بگه».

قیمتارزحدودهفتمیلیاردتومانبرآوردمیشود.اینبازیکن

دردقایقپایانیدیدارباتراکتورسازیبرایاستقاللبهمیدان

رفتوازآنروزتادیداردربیدرمجموع 246دقیقهحضورش
در ترکیب استقالل فقط یک شوت در چارچوب را به ثبت
رسانده و دیگر هیچ اثری در ترکیب استقالل نداشته است!

رسانهها را در این چند روز خواندهاید؟ یک موضوع بهشدت

درخشش قدوس در فرانسه

نظرمان را جلب کرد :گرو تاکنون  ۲۴۶دقیقه در ترکیب

دوسرنوشتمتفاوتازدوبازیکنهمتیمیجالبتوجهاست.

ک شوت به سمت دروازه
استقالل به میدان رفته و تنها ی 

کشوتهمدرچارچوبنبودهونمایش
حریفزدهکههمانی 

یکی به ایران آمد و در استقالل هنوز دو شوت در چارچوب

ناامیدکننده او در ترکیب آبیها ادامه دارد.

در مدت حدود دو ماه حضورش در این تیم نداشته و دیگری
در لوشامپیونه درخشش خود را تداوم داده و تاثیرگذارترین

فلش بک

چهره آمیان بهشمار میرود .شاید همان روزهایی که قدوس

تیمفوتبالاوسترشوندسسوئد،بهواسطهحضوریکمهاجم

در زمین برای تیم سوئدی میدرخشید ،آیندهاش در فوتبال

ایرانی-سوئدی به اندازهای در لیگ سوئد درخشید که مورد

بازیکنچندانکارسازیمحسوبنمیشد.

ایرانی،نامشبرسرزبانهاافتاد؛سامانقدوس.بازیکندورگه
توجهتیمملیهردوکشورایرانوسوئدقرارگرفتکهدرنهایت
انتخابپیراهنتیمملیایران،ناموتیمباشگاهیاورابیشاز
هرزماندیگریدررسانههایایرانیودربینهوادارانفوتبال

در کشورمان بر سر زبانها انداخت.

اروپاتضمینشدهبوداماهمانزمانگروبرایاوسترشوندس

که به آن صورت بازیکن مطرحی نبود ،اما نام این بازیکن نیز

از نیم فصل سال گذشته و درست در آن زمانی که استقالل
بهیکتمامکنندهنیازداشتدررسانههایایرانیمطرحشد.

قدوس هر هفته یا گل میزد یا پاس گل میداد و درنهایت

در آن زمان استقاللیها به جز گرو با حدود  20بازیکن

کرده و در ادامه نیز بهعنوان اولین فوتبالیست ایرانی راهی

تمام شد تا این بازیکن سنگالی برای نیم فصل به استقالل

 .4قصه آندو و فسخ قراردادش با ماشینسازی و احتمال پیوستنش به
چـــرا آمد و چرا رفت؟ چرا آوردندش و چرا ردش کردند؟ چرا به این تیم

لوشامپیونه فرانسه و تیم آمیان شود .قدوس در همین تیم

ملحق شد و چرا فسخ کرد؟ در تبریز دقیقا چه خبر است؟

فکـر میکنـی اسـتقالل ایـن هفتـه مقابـل نفـت

اما امیدوار است بهزودی هم استقالل اوج بگیرد و هم

درخشش وی موجب شد تا در جام جهانی ،ایران را همراهی

تراکتور هم از آن داستانهاســـت که نمیدانیم جدی بگیریمش یا نه.

شـفر خـوب خواهـد شـد و اوج خواهـد گرفـت.

تیـم نیـز بـه خوبـی او را پذیرفتهانـد.

شفر نباشد که امیدواریم نباشد .استقالل نیازمند کمیته فنیای است
 .2نیومایر به بازی بعدی اســـتقالل هم نمیرســـد .برگ جدیدی در

بگیـرد .بـه هـواداران میگویـم کـه نگـران نباشـند ،تیـم بـا

اسـتقالل توانسـته خـودی نشـان دهد و هـواداران این

خان تازهای بیاید .فقط به شـــرط اینکه پرویزخان چشمش به نیمکت
که افرادش دنبال مسائل فنی باشند نه پستهای فنی.

تیـم نرسـیدهایم و نیـاز بـه زمـان داریـم تـا این اتفـاق صورت

کنـد .بازیکـن عراقی برخالف دیگـر خریدهای خارجی

را برانکو همان فصل اول انجام داد ،مرادمان این است .برای

 .1ا نتخـــا ب پرویـــز

تلاش خودمـان را انجـام میدهیـم کـه آنهـا را خوشـحال

دربـی  88یکـی از بهترینهـای زمیـن بـود امـا بـه دلیل

غیر از بینظمی .در پایان آن فصل واسطهگریها جواب

خان تازهای برای استقالل

معذرتخواهـی میکنیـم و قـول میدهیـم در کمتریـن

زمـان ممکـن بـه نتایـج خوبـی دسـت پیـدا کنیـم .مـا تمام

میخواست تیم بسازد و در این راه هرچیزی را تحمل میکرد

روزنوشت

از هـواداران اسـتقالل بابـت نتایـج بـه دسـت آمـده

روزنامهنگار

به میدان رفت و عالوهبر انجام کارهای دفاعی در کارهای هجومی نیز

موثر ظاهر شـــد و نزدیک بود اولین گل خودش را در این بازی به ثمر

نظـرت چـه زمانـی اوضـاع بهبـود مییابـد؟

سوئدییکهمبازیبهنام الحاجیگروینیجریهایداشت

خارجی دیگر نیز مذاکره کردند که درنهایت کارشان با تیام

بپیوندد و پرونده گرو و سایر خارجیها در آن مقطع بسته

شود .اما این پایان کار گرو نبود و او مدام در صفحهاش برای

حضور در استقالل چراغ سبز نشان میداد.

قرارداد  400هزاردالری

خودکرده را تدبیر نیست!

لونیم برای اوسترشوندس 27 ،گل به ثمر
قدوس در دو فص 
رساند و گرو تقریبا در همین مدت زمان حضور فقط  6گل به

سرانجامبعدازقطعیشدنجدایی تیامازاستقالل،مدیران

ثمررساندکهبااینوضعیت،اینمدیرانوکادرفنیاستقالل

کردند و موفق شدند نظر الحاجی گرو را برای حضور در این

را انتخاب میکردند نه اینکه بازیکنی را بخرند که همه را یاد

این باشگاه خیلی زود کار خود برای انتقال جانشین او را آغاز
تیم جلب کنند .این بازیکن با قراردادی سه ساله به ارزش

 ۴۰۰هزاردالربهاستقاللآمدکهقیمتاینبازیکنباتوجهبه

بودند که باید با دقت و تدبیر بیشتری جایگزین تیام کارآمد

خریدمشهورپرسپولیسدرزمانقطبی(دیکارمو)بیندازد.
اینجاست که باید گفت ،خود کرده را تدبیر نیست!

