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اخبار کوتاه

دردسر تازه بعد از شکایت همامی و قاضی   

شکایتجدیدعلیهپرسپولیس!

ادامه تمجیدها از درخشش قدوس

اوال لیدمارک اریکســـون که در برنامهای تلویزیونی در سوئد پیرامون
تیم ملی فوتبال ســـوئد صحبت کرد با اشاره به عملکرد سامان قدوس

جدی پرسپولیس را تهدید میکند .البته شاید چون هر طرف

در فصل جاری لوشامپیونه فرانسه گفت« :قدوس در آمار و ارقام فصل

جاری لوشـــامپیونه فرانســـه همراه نیمار و امباپه در یک سطح است و

بدینخاطر در جمع برترینهـــای این رقابتها قرار میگیرد .البته او
همتراز نیمار و امباپه نیست اما یکی از بهترین بازیکنان لوشامپیونه است

زیرا فصل را به خوبی شروع کرد ».خبر دیگر اینکه بخش فرانسویزبان
سایت وانفوتبال با توجه به وقفه کوتاهمدت لوشامپیونه فرانسه دست
به انتخاب زیباترین گلهـــای این رقابتها تا پایان هفته نهم زد .گل

ســـامان قدوس ،ملیپوش ایرانی تیم آمیا در هفته نهم لوشامپیونه به
تیم دیژون درصدر فهرست  15گل زیبای این رقابتها قرار گرفت.

قصه تلخ بشار

پروندهراایرانیهاتشکیلمیدهندونهادتصمیمگیر(کمیته

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

صـــدور مجوز حرفهای) نیز در ایـــران رأی را صادر میکند،

روزنامهنگار

درنهایت با دخالت نهادهای تصمیمگیری مانند فدراسیون

تیم فوتبال پرســـپولیس اگرچه بـــه خاطر ماجرای قرارداد

فوتبال و وزارت ورزش ،این مشکل حل شده و درنهایت مجوز

اما برای سرخپوشان عدو شد سبب خیر و سرخها به لطف

همامیومحمدقاضیشکایتخودرابهکنفدراسیونفوتبال

پرسپولیســـیها ابطال نخواهد شد! در حال حاضر مسعود

مهدی طارمی دو پنجره نقل و انتقاالتی را از دســـت داد،

آسیا ارسال کردهاند که طبق پروسهای که توضیح آن در باال

و تدبیر و البته کاربلدی ســـرمربی کروات خود همچنان به

آمد ،درنهایت کمیته صدور مجوز حرفهای در این خصوص به

موفقیتهایشان ادامه داده و امروز یک پای فینال آسیا نیز

جمعبندی رسیده و رأی خود را صادر خواهد کرد!

محسوب میشـــوند .پرسپولیس از سوی فیفا از دو پنجره
نقل و انتقاالتی و جذب بازیکن محروم شـــد و نتوانســـت
از هیچ بازیکن جدیدی در ترکیب خود اســـتفاده کند .با

مادر بشـــار رسن ،بازیکن عراقی پرسپولیس قبل از دیدار دوستانه تیم

این حال این تیم با چند بازیکن به توافق رسید و میتواند

ماجرا باخبر نشد .محمد خلف ،سخنگوی فدراسیون فوتبال عراق گفت:

بهره ببرد؛ بازیکنانی مانند ســـروش رفیعی ،مهدی ترابی،

ملی عراق برابر آرژانتین درگذشت اما این بازیکن تا بعد از بازی از این
«پدر بشـــار با ما تماس گرفت و تاکید کرد که نباید تا بعد از دیدار برابر
آرژانتین این خبر به رســـن داده شـــود ،چراکه این بازی برای او بسیار

مهم است و باید در آن به میدان برود .پنج ساعت قبل از بازی به همه
بازیکنان دســـتور داده شد تا گوشیهای خود را خاموش کنند و تنها

روی بازی تمرکز کنند .کامال هماهنگ کردیم که کسی چیزی به بشار

نگوید .او بازی را بدون اینکه خبری از مرگ مادرش داشته باشد ،آغاز
کرد و توانســـت بازی بسیار خوبی را هم به نمایش بگذارد .بعد از بازی

و حتی زمانی که به هتل رفتیم هنوز بشـــار چیزی نمیدانســـت .در
هتل عبدالخالق مسعود ،رئیس فدراسیون نزد بشار رفت و به ستایش
از بازی او پرداخت .او به رسن گفت که آیا به قضا و قدر الهی باور دارد

و او گفت بله و در این هنگام خبر مرگ مادرش به بشار داده شد و این
بازیکن اشک ریخت و همه ما را به گریه انداخت».

رونمایی از زمین شماره  ۲کمپ

پس از گذشت سه سال از آغاز عملیات بازسازی چمن زمین شماره دو

محرمی ،دردسرجدید!

صادق محرمی ،مدافع هافبک جوان پرســـپولیس از تیم

درصورت اتمام این محرومیت از آنها در ترکیب جدید خود

مهدی شـــریفی و مهدی شـــیری در انتظار نیمفصل دوم

هستند تا بتوانند به صورت رسمی پرسپولیسی شده و این
تیم را در میادین همراهی کنند .پرســـپولیس  28آذر ماه

محرومیتش به پایان میرســـد و از همان تاریخ میتواند از
بازیکنان جدیدی که جذب کرده است ،استفاده کند یعنی
این تیم میتواند در همین روز از تمامی بازیکنان خود مقابل

هر تیمی و در هر شرایطی استفاده کند تا مربی و مجموعه

پرسپولیس نفس راحتی بکشند.

رسیده بود بالیی که هنوز هم هست!

یـــک مرجع قضایی داخلی و دو مرجع قضایی بینالمللی
حق رسیدگی به مطالبات و بدهیهای بازیکنان و مربیان

فوتبال ملوان به جمع سرخپوشها پیوست .اگرچه محرمی

امسال از جمع پرسپولیسیها جدا شده و برای ادامه دوران
را دارنـــد؛ کمیته تعیین وضعیت در فدراســـیون فوتبال و

کمیتههای انضباطی کنفدراســـیون فوتبال آســـیا و فیفا

در روزهای قبلی در «فرهیختگان» نوشـــتیم که درصورت

پرسپولیســـیها برای حضور در فصـــل جدید رقابتهای

شـــکایتها را به کمیته صدور مجوز حرفهای باشگاهها در

رقمی حدود  200میلیون تومان میشـــود به فدراسیون

توافق رسیدند و موفق به حضور در لیگ شدند اما رفع همه

نوشـــتیم این کمیته تا آخر مهرماه امســـال به جمعبندی

همه این نهادهای داخلی و خارجی محسوب میشوند.

لیـــگ برتر با همه طلبکاران خود برای نحوه پرداختها به

مشکالت سرخها در گروی این توافقها نبود.

دو کمپ حضور یافت تا تمرین رسمی خود را در این زمین انجام دهد.

پیش از آغاز تمرین بازیکنان مقابل عکاسها قرار گرفتند تا عکسهای
رسمی و تیمی خود را بگیرند.

شکایت استقالل از ساناک

ماند تا این دو چهره برای رسیدن به حقشان کار را به کمیته
انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا بکشانند.

بیماری مـــادرش اعالم کرده بود ،پیش از آغاز فصل هجدهم تمرینات
اســـتقالل را رها کرد و به کشورش بازگشت .او همچنین برای خروج از

ایران دچار مشکالتی شد و پس از آن تصمیم گرفت دیگر به ایران نیاید.
باشگاه استقالل با وجود تماسهای متعدد ،پاسخی از ساناک دریافت

نکرد تا این باشگاه مجبور شود قرارداد او را یکطرفه فسخ کند .باشگاه
استقاللهمچنینبهدلیلعدمحضورساناکدرتمرینات،هفتهگذشته

شکایتی از این مربی به فیفا ارسال کرده تا پیگیر حق و حقوق خود باشد.

روزنوشت
فیفادیها و فرصتهای هدررفته

یک نکته ساده درمورد

روزنامهنگار

کمیته در سکوت و بدونحاشیه کارش را دنبال میکند

بازیهـــای بینالمللی

تیـــم ملـــی در روزهای
فیفا ،برای من قابلقبول

نیســـت کـــه در دنیـــا

هیچتیمـــی نخواهد با ایران بازی کند .ما رنک یک آســـیاییم .در جام
جهانی با پرتغال و اسپانیا بازیهای قابلقبولی داشتیم .چگونه ممکن

اســـت که هیچ تیمی ما را نخواهد؟ چگونه ممکن است هیچ تیمی در
دنیا حاضر نباشد برای بازی دوستانه با ما پولی پرداخت کند؟ چگونه

ممکن است که ما برای بازی با بولیوی و ازبکستان پول داشته باشیم
ولی برای بازی با دیگر تیمهای ملی دنیا پول نداشـــته باشیم؟ یعنی

فقط ازبکســـتان و بولیوی با پول کم با ما بازی میکنند؟ این همه تیم

هســـتند که در فیفادی دنبال یک حریف میگردند .چه تیمی بهتر از
ما که در جام جهانی بازی کردهایم و در رنک فیفا زیر چهلم هســـتیم

و از همه مهمتر تیم اول یک قاره به حســـاب میآییم .این توهمات را
کنار بگذارید که حتما باید یک پولی بدهیم تا بولیوی با ما بازی کند.

بولیوی باید به ما پول بدهد .تیمهای دیگر هم .هر تیمی در رنک ،باالی
ماست باید برای بازی به ما پول بدهد .میشود در تمام دنیا حریفانی

یافت که با ما بازی کنند.

مشـــکل از نحوه نگرش ما به مقوله بازیهای تدارکاتی است .در تمام
دنیا شرکتهایی هستند که با فدراسیونها ارتباط میگیرند ،بازی ملی

جور میکنند و ســـود به جیب میزنند .اگر احساس کنند فدراسیونی
مثل ایران نیازمند خدمات آنهاست ،با سرعت جلو میآیند و برای تیم

ملی فرصت میســـازند .هماهنگ میکننـــد که با اکوادور یا آفریقای
جنوبی یـــا پاراگوئه یا تیمهایی مانند این بازی کنیم و بابتش دالر هم

میگیرنـــد .اگر میبینید ما نمیتوانیـــم این کار را بکنیم دلیلش این

اســـت که ما نمیگذاریم شرکتها به فدراسیون نزدیک شوند .به قدر
کافی هم درباره علت این ماجرا و افرادی که در آن ذینفع هســـتند،

مطلب نوشته شده است!

ما نه تحریم هستیم و نه کسی از بازی با ما شانه خالی میکند .بحث

بر سر این است که ما از راهش وارد نمیشویم .راهش در این است که
درها را باز بگذاریم ،اعالم کنیم فرصتهای فیفادی خود در چهار سال

آینده را باز گذاشـــتهایم تا شرکتهای متقاضی به ما پیشنهاد بدهند.

وقتی در را ببندیم ،طبیعی است که کسی هم وارد نشود!

است ،از افتخاراتش به همراه استقالل میگوید و اینکه

امیرحسین فتحی در دوره مدیریت باشگاه تهرانی روند

موفقیتآمیزی داشته است .گفتوگوی «فرهیختگان»
با مجید رضایی که بازیهای زیادی برای استقالل انجام
نـــداده و حضورش در کمیته فنی انتقادهایی به همراه
داشته را در ادامه میخوانید.

و مقدماتـــی المپیک هم بـــودم؛ کمکمربی تیم ملی
نوجوانان شدم و دستیار آقای درخشان بودم .در تیم

ملی بزرگساالن هم مربی دروازهبانان بودم .مدارک
هم موجود اســـت و قبل از آقـــای برانکو در تیم ملی

مربی گلرها بودم.

فکر میکنید چرا اینقدر انتقاد شـــده

فیکس بازی کردم .آنهایی که دنبال حاشیه درستکردن

کسی پوشـــیده نیست،

هستند بروند به آرشیو نگاه کنند.

گزارش

تیم بزرگی همانند استقالل خوب نیست .فکر میکنم با

جابهجاییهاییکهانجامشدهونفراتیکهتازهبهتیماضافه

شدند ،رفتهرفته هماهنگ و بهتر میشوند .این بازیکنان
نشاندادهاندشرایطمهیاستتابهتریننتایجراکسبکنند.

بازیباسایپابعدازتعطیالتفیفادیراچطورمیبینید؟
بازیکنان طی این روزها کنار هم تمرینات خوبی را سپری

توانایی مدیریتـــی دارند .تغییرات

مدیریتی ایجـــاد کردهاند .با آقای
مومنی هم ارتباط خوبی دارم .این

نسل از اســـتقالل کنار هم بودیم؛
آقای فریبـــا ،زرینچه ،چنگیز
و...مانسلنیم هدومدهه

نتایج اســـتقالل را

تحصیالت رزومه من بر

شـــاید چـــون بیســـر و

که توسط مربی خوبی به نام علی دایی حمایت میشود و

حذفی هم باید به مصاف آنها برویم و به نظرم بازی جذابی

را شاهد خواهیم بود.

قرار اســـت همراه اعضای کمیتـــه در تمرینات حاضر

شوید؟

این جزء برنامههاســـت اما خواهش ما این است که چون از

بیرون شیطنت میکنند ،اخبار را از طریق آقای مظلومی
بهعنوانسخنگویکمیتهپیگیریکنید.

گفته میشـــود احتماال دســـتیار جدیدی برای شفر

در ایـــن مدت چطور

به کادر فنی اضافه میشـــود .شخص خاصی مدنظر

همه بازیهـــا را دنبال

خبریدراینخصوصندارموهمانطورکهگفتمدرارتباط

دیدید؟

کـــردم .اســـتقالل به

مصائبپرسپولیسبرایبازیباالسد  

سختترین 90دقیقه

روزنامهنگار

هر شـــکل 60تا 70درصد جابهجایی داشـــته و این برای

مطمئنا بازی آســـانی مقابل آنها نخواهیم داشت .در جام

توانایی هســـتند که بـــا اخالقند و

سال  64تا سال 70

محمد هدایتی

بعید اســـت مدیران پرســـپولیس چنین اجازهای بدهند و

آقای فتحـــی از دیدگاه من فرد الیق و

پست باشـــم و فعالیت

کردم بدون ســـر و صدا به این تیم خدمت کنم .تا سال70

بزرگی تبدیل خواهد شد که میتواند به قیمت بستهشدن

کردند و آماده این بازی هستند .سایپا تیم باسابقهای است

مســـئو ال ن تشـــخیص

کنـــم .از نظـــر تجربه و

پیراهناینتیمرابرتنداشتموخاطرماستکهدودربیهم

رابطه خوبی با فتحی داشتید؟

در کنار هم بودیم.

قبول دارید؟

از سال  1364در استقالل حضور داشتم و همیشه سعی

صدا کار کـــردهام باید پاســـخگوی انتقادها باشـــم.

نمیدانـــم! من در کمیته فنی

دادهاند زمانـــی در این

به نظر میرســـید و منتقدانی هم داشت .انتقادها را

از کمیته تعیین وضعیت حکم بگیرد ،این موضوع به دردسر

مجوز حرفه سرخها نداشته و این اتفاقی است که به صورت

 60استقاللبودیم.از

حضور شـــما در کمیته فنی اســـتقالل کمی عجیب

طلب پرداخت نشود و تیم شمالی بتواند علیه پرسپولیس

احتماال با ملوان به توافق خواهند رسید.

است؟

جـــای کســـی را نگرفتهام؛

فوتبال شـــکایت کردهاند و درصورتی که تا تاریخ مقرر این

این موضوع بدانمعناست که اگر این بدهیها فقط تا حدود

رضایی :هم دربی بازی کردم هم ملیپوش شدم
بله ،من با اســـتقالل به پیراهن تیم ملی رسیدهام و اینها

میرسد ملوانیها برای گرفتن حق رشد صادق محرمی که

سومین پنجره نقل و انتقاالتی سرخها تمام شود .هرچند

گفتوگوی«فرهیختگان»باعضوناشناختهکمیتهفنیاستقالل

جای ســـوال نیست .تجربه شـــاگردی ناصرخان را دارم

ســـابق آبیپوشان تهرانی که از شاگردان ناصر حجازی

الزم رســـیده و رای خـــود را درباره تیمهای حاضر در فصل

 10روز دیگر باقی بماند ،این کمیته هیچ چارهای جز ابطال

پرداخت مطالبات محمد قاضی و مســـعود همامی باقی

مجیـــد رضایی ،یکـــی از اعضای کمیته فنی باشـــگاه

و البته کمتر از ســـایرین شناخته شده است .سنگربان

ایران به ریاست ســـهیل مهدی ارجاع میدهد .همچنین

پرســـپولیس اگرچه با همه بدهکارانش به توافق رسید اما

ظاهرا سابقه ملی هم دارید!

استقالل تهران است که برخالف برخی دیگر از اعضای

یرزی ســـاناک ،مربی اهل چک تیم فوتبال استقالل به دلیل آنچه که

هومن جعفری

روزنامهنگار

شـــکایت بازیکنان به کنفدراسیون فوتبال آسیا ،این نهاد

بعد لیگ قهرمانان آسیا صادر خواهد کرد.

کمپ ملی فوتبال ،ســـرانجام دیروز (شنبه) از این زمین رونمایی شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در اردو حضور دارد ،دیروز در زمین شماره

پرونده جدیدی از باشگاه ملوان در شکایت از پرسپولیس

در ارتباط با این بازیکن باز شده است .از شمال کشور خبر

گفتوگو
حسن بابازاده

لیگ قهرمانان بعدی در خطر

فوتبالش راهی دینامو زاگرب کرواســـی شـــد اما به تازگی

کمیتهفنیاست؟

با اخبارکمیتهفنیفقط آقایمظلومیصحبتمیکنند.

آســـیب دیده و معلوم نیست بتواند پرسپولیس را در بازی

برگشتهمراهیکند.دوریاشازتمریناتباعثمیشود
که حتی اگر به بازی هم برسد ،با کیفیتی پایینتر کار کند.

این وســـط تقدیر هم خصم پرسپولیس شده است .مادر

بشن رسن فوت کرده و او چند وقتی از تمرینات دور است

چندمـــاه پیـــش ،در روزهایی که پرســـپولیس یکییکی

و احتمـــاال با روحیه و انرژی خیلی پایینی به تیم بازخواهد

بستهروبهروبودکهمانعازیارگیریمیشد،احتماالخیلیاز

حاشیه شکایت و بازداشت شد که از نظر ذهنی او را درگیر

گشت .داستان ادامه دارد .شایان مصلح هم این اواخر وارد

بازیکنانش را از دســـت مـــیداد و از آن طرف با پنجرهای

کردهاست.بهراستیپرسپولیستیمیعجیبشدهاست؛

هواداراناینتیمامسالراسختترینسالتاریخپرسپولیس

تیمی که انگار قرار نیست آبخوش از گلویش پایین برود و

میدانستند .سالی که در آن خبری از جاهطلبی نیست،

هر روز داستان تازهای علم میشود.

ســـالی که فقط باید بگذرد ،بیهیچ امیدی به بزرگی ،به
درخشـــش .احتماال حق داشتند ،از آن جهت که امسال

غرور یعنی مرگ

واقعاسختترینسالبود.تیمبازیکنندارد،تاجاییکهدر

آنطرفتر پس از مدتی حاشیه اوضاع در السد آرام به نظر

حساسترین دیدارها گاه ناچار است از بازیکنانی استفاده

میرسد.اولگفتندکهژاویمصدوماستوبهبازیبرگشت

کندکهمطلقاسابقهبازیندارند.فشاربازیهاامانبازیکنان
اصلی را بریده است .امسال سال سختی بود.

پیشبینی دیگرشان اما درست از کار درنیامد .امسال که

گمان میرفت ســـال خشکسالی باشد به بارورترین سال

ممکن بدل شد .وقتی در مراسم قرعهکشی لیگ قهرمانان
آسیاپرسپولیسبهالدحیلقطربرخورد،بهبهترینتیمغرب

آسیا در یک ســـال اخیر ،همگی گفتند این هم نشانهای

دیگری برای بدبیاریهای پرســـپولیس .اما پرسپولیس
این سالها ،با برانکو ،به فوالدی آبدیده بدل شده است؛

متخصص در تبدیل مضایق به فرصتها .پرســـپولیس در
بازگشـــتی رویایی الدحیل را برد و به نیمهنهایی راه یافت،
مقابل السد؛ تیمی که استقالل را حذف کرده بود و با ژاوی

نمیرسدامااوخیلیزودکارشراباتیمازسرگرفتومشکلی
و گابی به چیزی کمتر از قهرمانی راضی نمیشد .حماسه

خیلیها از فینال حرف زدند ،از اینکه کار تمام شده است و

در یک بازی منطقی و هوشیارانه ،السد را در قطر شکست

پرسپولیساست.السددرهمینآزادیسهگلبهاستقالل

ادامه داشت .پرسپولیس یکبار دیگر معادالت را بر هم زد.

داد و حاال در نزدیکترین فاصله ممکن به رویای دیرینش
قرار دارد؛ رویای فینال آسیا .چه کسی باور میکرد ،تیمی
با این همه مشکل تا اینجا پیش بیاید.

کارخانه تولید مشکالت

وقتی پرســـپولیس بازی رفت را با برد پشتســـر گذاشت،

برای همراهی تیم ندارد .قضیه بغداد بونجاح هم که گفته
میشدتنبیهانضباطیمیشودخیلیسریعترازآنچهگمان

بایدبهفینالاندیشیدوایننگرانکنندهترینبخشداستان

میرفت،جمعشدوحاالالسدباتمامقدرتبهدنبالانتقام

زدونشاندادبهخوبیمیتواندرقبایشراتنبیهکند.داستان

بازیرفتممکننشدچونپرسپولیسبستهبازیمیکرد.در

امافقطغروریاخوشخیالینیست.مشکالتپرسپولیسدر
این فاصله حادتر هم شدهاند .به راحتی میشود قطاری از

است.السدمتخصصاستفادهازفضاهاست؛اتفاقیکهدر
آزادیاماپرسپولیساساساچندانباپیلهاحتیاطمیانهای

ندارد.جداازقدرتالسدتنهایکچیزمیتواندپرسپولیس

مشکالترافهرستکرد.حسینماهینیدربدترینشرایط

راازرسیدنبهفینالبازدارد.اینکهگمانکندکارتمامشده

امید عالیشـــاه که البته هنوز به فرم ایدهآلش هم نرسیده،

پرسپولیسدرسالهایاخیرخواهدبود.

آسیب دید و گفته میشود کل فصل را از دست داده است.

است.ایننوددقیقه،بااینمشکالت،سختتریننوددقیقه

