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نژادفالح در گفتوگو با «فرهیختگان» :نباید از نجابت سرمربی کروات سوءاستفاده شود

برانکو را به قطبی ترجیح دادم

برانکو معتقد است اگر از بینظمی بیرون زمین بگذرد ،تیمش در زمین تنبیه میشود
برانکـو بداننـد .بـا ایـن حـال ،ایـن مسـاله را باید به نام شـما

شـد ،اگـر یادتـان باشـد ،بـدون اینکـه قـرارداد امضـا کنـد بـرای

روزبه دالور

بیـش از  10سـال در پرسـپولیس بـودم .دربـاره انتخـاب برانکـو

صـد هـزار نفـر تماشـاگر بـه اسـتادیوم باز شـد .در هرصـورت در

محمدحسـین نژادفلاح نزدیـک بـه یک دهه عضـو هیاتمدیره

کمکم کن بهترین مربی را به پرسـپولیس بیاورم چون هواداران

عنـوان کرد!

روزنامهنگار

پرسـپولیس بـود .آخریـن دوره حضـور او توامـان شـد با مدیریت
در تیـم موردعالقـهاش ،در آن سـال پـای برانکـو را بـه ایـران باز و

پروفسـور کـروات را بهعنـوان سـرمربی پرسـپولیس انتخاب کرد
تـا شـروعی باشـد بـرای سـلطنت سـرخهای پایتخت بـر فوتبال

ایـران .بـه بهانـه قهرمانـی سـوم پرسـپولیس بـا برانکـو و ادعـای

عجیـب قطبـی ،سـراغ او رفتیـم .گفتوگوی «فرهیختـگان» را با
نژادفلاح در ادامـه میخوانید.

حتما میدانید برای چه تماس گرفتیم!

هـم در آن زمـان گفتـم خدایـا اوج توکلـم به توسـت ،من عاملم،
ایـن تیـم سالهاسـت خـون دل خوردهاند.

افشـین قطبـی اخیـرا در مصاحبـهای گفتـه قبـل از برانکـو

از اول قطبـی بـود یـا برانکو؟

را بدهیـم .شـخصیت برانکـو واقعا ارزشـمند اسـت .او هیچوقت

نمیکننـد.

نقلوانتقاالت ماست .همه فکر یارگیری بودند ،اما برانکو از یک

مدیـران پرسـپولیس بـا او توافـق کرده بودند .انتخاب شـما

و مـا در هـر بـازی یـک اسپانسـر میگرفتیـم تـا هزینههـای تیـم

مـن احتـرام زیـادی بـرای قطبـی قائلـم .عضـو هیاتمدیـره کـه

نمیگفـت اول پـول مـن را بدهیـد .ما دغدغهای بـرای پرداخت

خاصی وارد فوتبال ما کرد .رفتار قطبی در آن سـال هم شـیرین

تـا آنهـا دغدغـه مالـی نداشـته باشـند  .ایـن اخالق و شـخصیت

بودم قطبی سـرمربی پرسـپولیس بود و معتقدم فرهنگ تعاملی
بـود و هـم الزم بـرای فوتبـال مـا .در آن سـال کـه میخواسـتم

بـزرگ پرسـپولیس ،هـواداران و بهخصـوص بـه برانکـو تبریـک

تشـکرکنم.

شـرایط خوبـی هـم نداشـت.

بلـه .آن زمـان بحـث سـر واگـذاری تیم به شـرکت خصوصی بود

مـا را میشـناخت و هـم برانکـو ،امـا قطبـی مـدت کمـی بود که

خیلیهـا سـعی میکننـد خـود را عامـل حضـور و حفـظ

برانکـو وقتـی بـه ایـران آمـد کـه پرسـپولیس از لحـاظ مالـی
علیـک هـم بـه پایههـا سـر بزند برای آنهـا ایجادانگیـزه میکند،

(میخنـدد) بلـه ،بـرای قهرمانـی دوبـاره پرسـپولیس بـا برانکو.

بگویـم و از پرسپولیسـیها بـرای اینکـه خوشـحالمان کردنـد

جمعبنـدی نهایـی برانکـو را بـه قطبـی ترجیـح دادم.

حرف خاصی درباره برانکو هست که بخواهید بگویید؟

مربـی پرسـپولیس را انتخـاب کنـم ،اولویت را گذاشـتم به اینکه

جـا دارد ابتـدا بهعنـوان یک هـوادار ،این قهرمانـی را به خانواده

تماشـای یـک بـازی آسـیایی بـه تهـران آمـد کـه پـای بیـش از

مربـیای باشـد کـه فوتبـال مـا را بشناسـد .هـم قطبـی فوتبـال
از پرسـپولیس رفتـه بـود ،درحالـی کـه برانکـو سـالها در ایـران

نبـود و بـا وجـود شـناخت عمیقـی کـه از فوتبـال ایـران داشـت
میتوانسـت شـوک الزم را ایجـاد کنـد .دیدیـد اتفاقـا همین هم

بـه او نداشـتیم .برانکـو میگفـت اول پـول بازیکنـان را بدهیـد
باالیـش را نشـان میدهـد هرچنـد معتقـدم نبایـد از اخلاق او

سوءاسـتفاده شود.

فرهیختـگان مـارک ویلموتـس بعـد از حضـور در تهـران و بررسـی امکانـات
بـا سـران فدراسـیون فوتبـال مطرح شـود و بیـش از همه رسـانههای اروپایی

نهایی نرسـیده و مشـغول بررسی سـوابق چند گزینه است.

مربی به کشـورش بوده اسـت ،اکیپ و خبرگزاری فرانسـه نوشـتند که هنوز
توافـق نهایـی بیـن دو طـرف حاصل نشـده و اشـپیگل آلمان نیز نوشـت این

مربـی درصورتـی بـه ایـران باز خواهد گشـت که دو طرف در تمامی مسـائل

قطعـا ایرانـی خواهـد بـود و فدراسـیون هنـوز در این خصوص بـه جمعبندی
مسـئوالن فدراسـیون همچنیـن قصـد دارنـد یـک مربـی باتجربـه که سـابقه
حضـور در تیـم ملـی را داشـته و همچنیـن یـک گزینـه باسـابقه ملـی و بدون

سـابقه مربیگـری را جهـت کسـب تجربـه در کادر ویلموتـس قـرار دهنـد .نفر
اول مـارکار آقاجانیـان ،دسـتیار ایرانـی کارلـوس کـیروش اسـت کـه ظاهرا

بـه توافـق کامـل برسـند و هنوز مشـکالتی سـر راه دو طـرف در امضای
قـرارداد وجود دارد.

بـا ایـن حـال پیگیریها از فدراسـیون فوتبال نشـان میدهد مشـکل

خاصـی در مسـیر عقـد قـرارداد بـا مربـی بلژیکـی وجـود نـدارد و بـا

توجـه بـه توافقـات حاصلشـده ،بهزودی قرارداد رسـمی بـا وی منعقد

فدراسـیون همچنـان عالقهمنـد بـه ادامـه حضـور وی در تیم ملی
بـه جهـت ارتبـاط مناسـب بـا ملیپوشـان اسـت و گزینـه دوم
نیـز آندرانیـک تیموریـان اسـت کـه سـالها در تیـم ملـی بازی

کـرده و مدتـی اسـت کـه از فوتبـال فاصلـه گرفتـه اسـت .آنـدو
کـه اخیـرا در کالسهای مربیگری نیز شـرکت کـرده ،بهتازگی

خواهـد شـد و قـرار اسـت او یـک هفتـه مانـده بـه زمـان انجـام

پیشـنهادی بـرای بـازی در لیـگ آمریکا دریافت کـرده و اگر

دیـدار ایـران و سـوریه بـه تهـران برگـردد و تیـم ملی رسـما

ویلموتـس عالقهمنـد بـه حضـور وی در کادرفنـی
تیـم ملی باشـد ،باید بین بـازی کردن دوباره
و شـروع مربیگـری تصمیمگیـری کنـد.

اسـتارت دوبـارهای بزند.

در همـان بـدو ورود ویلموتـس اعلام شـد کـه وی دو

پیش از این در رسـانهها از جواد نکونام

دسـتیار خارجـی بـا خـود بـه تهـران خواهـد آورد کـه

نیـز بهعنـوان یکـی از گزینههـای

یکی از آنها لوران اسپینوسـی ،مربی سـابق المپیک

حضـور در تیـم ملـی نـام بـرده شـده

مارسی است و قطعا مربی بلژیکی دستیار خارجی

دیگری هم خواهد داشـت اما طبق اعالم رسـمی

زیـادی به دسـتیاران تحمیلی نـدارد ،چند مربی

یکباردرزمانمدیریترویانیانکهعضوهیاتمدیرهبودمبهاوگفتم

کاری نـدارد ،شـما دیدیـد با وجـود محرومیـت از خرید بازیکن،

هوادارانقهرمانیمیخواهند،اگرموفقنباشیم،باعثریزشتماشاگر

میشویم.حاالچندجاشنیدهامکهبچههایکمسنوسالمیگویند

میگویـد اگـر بینظمیهـا را مـن و همکارانـم نبینیـم ،خـدا

ما از وقتی یادمان میآید پرسپولیس قهرمان شده تا حاال! این یعنی

بچههایی که تازه معنی رنگ و تیم را میفهمند به طرف پرسپولیس

موفقیت شـده اسـت.

گرایشپیدامیکنندوخوشحالمایناتفاقرخدادهاست.

تکذیب مذاکره با تیام و قلعهنویی ،اولویت تمدید با وریا ،حسینی و کریمی
ایـن روزهـا باشـگاه اسـتقالل

موردنظر باشـگاه حرفهای و کارنامهدار هسـتند.

که همینطور در فضای مجازی

باتیاممذاکرهاینشده

کانـون اخبار و شـایعاتی اسـت

هومن جعفری

روزنامهنگار

مطرحمیشوندوشایعاتواخبار

بیشـتری را تولیـد میکننـد .اسـتقالل هنوز بـرای فصـل آینده سـرمربی نـدارد و
شـایعات زیادی درمورد جنگ قدرت بین حامیـان مربی داخلی بـا حامیان مربی

خارجی در باشگاه شنیده میشود .همچنین درمورد مذاکره برای تمدید قرارداد

بازیکنـان فصـل قبـل و فهرسـت خرید فصـل بعـد هم شـایعات زیـادی بـه گوش
میرسـد .بهعنوان مثـال از دیروز صبـح بحث خرید مجـدد مامه تیام سـنگالی از

طرف مدیران فعلی استقالل بهشدت به گوش میرسـد .آنچه میخوانید آخرین
اخبار باشـگاه اسـتقالل درمورد فصل نقلوانتقاالت اسـت که با هـم میخوانیم.
امیرقلعهنوییمدنظرباشگاهنیست

که «فرهیختگان» کسب کرده ،باشگاه استقالل فعال قصدی برای جذب بازیکن
خارجی ندارد .آنها اول سرمربی خارجی را جذب میکنند ،ضمن اینکه تمرکز آنها

روی قصه تمدید قراردادبازیکنانخوبداخلیاست.
فهرستاولیهتمدید

همانطور که اعالم هم شده ،از سوی مدیران باشگاه با وریا غفوری مذاکره شد تا
قراردادشراتمدیدکند.اویکهفتهفرصتداردتابهپیشنهادباشگاهپاسخبدهد.

سیدحسینحسینیوعلیکریمینفراتبعدیحاضردرفهرستهستند.

باشگاه استقالل همچنان دنبال سرمربی خارجی اسـت و هیچکدام از شایعاتی

هیچ سـرمربی ایرانی دیگری ازجمله فرهاد مجیدی گزینه سرمربیگری نیستند.

مشغولچانهزنیباشفرهمهست.آبیهاامیدوارندبتواننداینمربیآلمانیراکهتا

که درمورد مذاکره بـا مربیان داخلی مطرح شـده ،صحت نـدارد .امیر قلعهنویی و

باشگاهسرمربیخارجیمیخواهدومشغولمذاکرهباگزینههایموردنظراست.
اسمینمیبریم

نیسـت و خـودش نیـز ترجیـح

مشـخصی هـم دارد؛ باشـگاه نمیخواهد دسـتش رو شـود .آنها خیلـی برای

شـود.

صحبتهای مطرحشده درمورد بازگشت تیام ،تایید نشده است .طبق اخباری

مذاکرهباشفر

کـه پیگیـری «فرهیختـگان» نشـان

میدهد سـرمربی یک تیم ایرانی

ایرانـی نیز حاضـر خواهند بود.

بازیکنـان .او از تیـم سـتاره میسـازد و بـا سـتارگان تکمحـور

مشـابه رونـدی که تیـم ملی طی کـرد تا بـه ویلموتـس رسـید ،از هیچکـدام از

میدهـد نـام وی بیـن گزینههـا

مهـدی تـاج ،در کادر ویلموتس که معموال عالقه

حرفپایانی؟

گزارش «فرهیختگان» از آخرین اخبار نقلوانتقاالت استقالل

طبق اخباری که «فرهیختگان» کسـب کرده ،مربی دروازهبانهای تیم ملی

بانکـی و تردیـد در چگونگـی پرداختهـای مالـی عامل اصلی بازگشـت این

سرشـان را بـرای هـم میدهنـد و دوم روحیـه جنگندگـی بیـن

بنـدی در قـرارداد بـا برانکـو وجـود دارد کـه انتخـاب سـرمربیان

مارکار و آندو در لیست ،مربی گلرها هم ایرانی است

بـه ایـن مسـاله واکنـش نشـان دادنـد؛  hlnبلژیـک مدعـی شـد تحریمهـای

بزرگ و با دانش سال بعد هم موفق میشویم.

اول رفاقتـی کـه در تیـم ایجـاد میکنـد ،بازیکنـان در زمیـن

تنبیهمـان میکنـد و در زمیـن بازنده میشـویم ،همینها باعث

پایههـا هـم بـا خـودش باشـد .اینجـوری اگـر بـرای یـک سلام و

بازیکن معمولی هم ستاره میسازد .به شما میگویم با این مربی

به نظر شما رمز موفقیت برانکو با پرسپولیس در چیست؟

در قـراردادی کـه بـا او بسـتید بنـد خاصـی هـم قیـد کـرده

گزارش «فرهیختگان» از دستیاران مدنظر فدراسیون برای حضور در کادر ویلموتس

فوتبـال مـا و حصـول توافـق اولیـه ایـران را ترک کـرد تا شـائبه عدمتوافق وی

امـا نمیدانـم چـرا مدیـران پرسـپولیس از این ظرفیت اسـتفاده

نـاز هیچکسـی را نکشـید و حتـی بعضیها را بیـرون کرد .برانکو

بودیـد؟

زمانی میگفتند بمب میترکانیم ،من میگفتم برانکو بمب

مربیـان خارجـی طـرف مذاکـره اسـتقالل هم اسـمی بـرده نمیشـود ،دلیل
جذب مربی عجله دارند و میخواهنـد تمرینات این فصـل را زودتر آغاز کنند

منتها فعال با کسی به توافق نرسـیدهاند .تنها همین خبر درز کرده که مربیان

فتحی ،مدیرعامل استقالل این روزها همزمان با پیگیری دیگر مسائل استقالل
پایانفصلبعدبااستقاللقرارداددارد،راضیکنندتاباکمترینغرامتممکنباشگاه
را ترک کند .شفر برخالف برخی شایعات هنوز ایران را ترک نکرده است .دستیارش

کولیهمفعالبهتمریناتمیروداماظاهرانقشچندانیدرتصمیمگیریهاندارد.
مشکالت مالی ادامه دارد

خبر تکمیلی هم این است که بیپولیهای آبیپوشان ادامه دارد و استقاللیها

همچناندچارمشکالتمالیشدیدهستند.مشکالتیکهدستوبالآنهارابرای

مذاکراتدرفصلنقلوانتقاالتبستهنگهمیدارد.

گزارش
نگاهخوشبینانهبهشروعناامیدکنندهجهانبخشدرجزیره

علیرضادرمسیرمودریچ،اوزیل،هندرسونو...؟
بازی ستاره ایرانی برایتون تاثیر مستقیم گذاشته بود .از طرفی

میرفتکهنتوانستعملکردخوبیداشتهباشدودرمیانهمیدان

نوید استاد رحیمی

اضافه شد و فصل بدنســـازی را از دست داد؛ هم اینکه حدود

 16میلیون پوند را نداشـــت ،با این حال از فصل دوم شروع به

کمتر کسی تصور میکرد علیرضا جهانبخش قریب یک سال

ملی گذرانـــد و از تیمش دور بود؛ همه این عوامل در کنار هم

جانشـــین استیوی جی شد و بازوبند کاپیتانی را گرفت .او در

در اردویژه ،در لیست بدترین خریدهای لیگ جزیره قرار بگیرد،

اما کم نبودهاند انتقالهایی که در فصل اول شکست خوردند

عوامل صعود به فینال و آن کامبک رویایی مقابل بارسلونا بود.

با کلی هزینه راهی تیمهای جدید شـــدند اما در سال نخست

مسوت اوزیل

روزنامهنگار

بعد از درخشش خیرهکننده در لباس آلکمار و آقای گل شدن
اما این اتفاق رخ داد .حاال ستاره ملیپوش و ایرانی برایتون در

کنار فرد ،جک ویلشر ،جو هارت ،کپا آریزاباالگا ،دنیس سوارز و

نباید فراموش کنیم علیرضا در فصلی که گذشت هم دیر به تیم

دو مـــاه مصدوم بود و یک ماهی را در جام ملتها و اردوی تیم
باعث شـــد شماره  16آبی -سفیدها موفق به درخشش نشود.

و درنهایت به یک موفقیت بزرگ تبدیل شدند .ستارههایی که

یری مینا یکی از ناامیدکنندهترین خریدهای لیگ برتر در فصل

به ناامیدکنندهترین شکل ممکن کار کردند ولی از فصل دوم

علیرضا با  21گل و  12پاس گل و با مبلغ هنگفت  17میلیون

مورد از این دست اشاره میکنیم.

و صفر پاس گل از او در پایان فصل بر جای ماند .او در این فصل

لوکا مودریچ

 2018-19قرار گرفته است.

پوند به جمع مر غهای دریایی اضافه شد ،اما درنهایت صفر گل
 19بازی در لیگ انجام داد که در 12مسابقه فیکس بود .بهطور
میانگین  53دقیقه در هر بازی داخل زمین حضور داشت0/8 ،

شوت در هر بازی به سمت دروازه رقبا زد ،هیچ موقعیت جدیای

خلق نکرد ،یک دریبل در هر مسابقه زد که در مجموع 31درصد
آنهاموفقیتآمیزبودودر 62درصددوئلهاشکستخورد.اودر

جامحذفی هم 4مسابقه انجام داد که بازهم حاصلی نداشت تا
آمار ناامیدکنندهاش با همان شدت باقی بماند.

حاال کریس هیوتون ،برایتون را ترک کرده است ،این میتواند

هم خبر خوبی برای علیرضا باشـــد و هم یک خبر بد .سرمربی

پیشـــین برایتون بارها اعالم کرده بود که جهانبخش فصل بعد
میدرخشـــد و به او اعتماد کامل داشت ،اما از طرفی سیستم
بازی تیمهای تحتامر هیوتون کامال دفاعی بود و این در نحوه

اوج گرفتند و تا توپ طالی جهان پیش رفتند .در ادامه به چند

یار خوبی برای جرارد نبود .کارشناسان معتقد بودند اصال ارزش
درخشش کرد؛ کمکم اوضاعش بهتر شد ،آنقدر پیش رفت که

همین فصل هم زیرنظر یورگن کلوپ خوش درخشید و یکی از

انتقال لحظه آخریاش از رئال به آرسنال ،شوکی بود برای همه.
اورکوردنقلوانتقاالتباشگاهراشکستداد.همهانتظارداشتند

با حضورش بتواند قهرمانی را برای توپچیها به ارمغان بیاورد اما

او با 5گل و 10پاس گل به کارش پایان داد که اصال در قواره یک

فوقستاره 42میلیون پوندی نبود .با این حال ،اوزیل در فصول

در ســـال  2012با  45میلیون یـــورو از تاتنهام به رئالمادرید

بعدی عملکردش را بهبود بخشید .آنها قهرمان لیگ نشدند ،اما

پایـــان فصل با انتخاب  32/2درصد همراهان اللیگا بهعنوان

فصل جاری دچار افت شدیدی شد و حاال به نظر میرسد پایان

پیوست .با این حال اوضاع اصال برای او خوب پیش نرفت و در
بدترین خرید فصل انتخاب شـــد .خیلیهـــا او را در پایان راه

میدانســـتند ،بیخبر از آنکه او از فصـــل بعد اوج میگیرد و

میتواند تا جایی پیش برود که شماره  10رئال به تنش رفته و
برنده توپ طالی جهان بشود.

جوردن هندرسون

زیدان در مسیر کسب هتتریک چمپیونزلیگ بود.
لوک شاو

خیلیهـا بـه خاطـر ایـن خریـد پوچتینـو را مورد سـرزنش قرار
دادند .همانند وقتی که موسـی سیسـوکو خریداری شده بود

ولـی یورنتـه در فصـل دوم حضـور خـود بـه منجی تیـم تبدیل

بهعنوان یک جوان  18ساله از ساوتهمپتون با کلی هزینه و

شـد .بازیکنـی کـه توانسـت جـای خالـی هری کیـن مصدوم

نتوانســـت انتظارها را برآورده کند .مصدومیتهای ســـختی

وارد دروازه تاتنهـام و منچسترسـیتی کنـد .یورنتـه نشـان داد

بازهم توانستند نتایج خوبی را به دست بیاورند .اوزیل البته در

سروصدا به منچستریونایتد پیوست .با این حال ،بههیچوجه

کار او در آرسنال از راه رسیده است.

هم برایش بـــه وجود آمد تا به یکی از بدترین خریدهای فصل

ارزش  12میلیـون پونـد را داشـته اسـت .بایـد قبول کرد اکثرا

را به جایی رساند که از طرف هواداران بهعنوان بهترین بازیکن

تیـم نتوانسـتهاند عملکـرد خوبـی بر جـای بگذارنـد ،در ادامه

کاسیمیرو

بازیکن جوانی که از سائوپائولو با  6میلیون یورو به رئالمادرید

پیوســـت ،در نخستین فصل حضورش کار خاصی انجام داد.

خیلـــی بد نبود ،اما در قواره یک ســـتاره و آن چیزی که انتظار

درخشـــش در لباس ساندرلند ،مســـئوالن باشگاه لیورپول را

میرفت هم نشان نداد .او در لیست بدترین خریدهای فصل

 2011-12اولین سال حضور او در لباس بندرنشینان به شمار

رئال به یکی از مهرههای اصلی تبدیل شد .در فینال یوسیال و

مجاب کرد تا به خدمتش بگیرند .تنها  21سال داشت و فصل

چند بازی مهم دیگر موفق به گلزنی شد و یکی از ستارههای تیم

بازی کند ،اما فصل اول حضور او تنها به یک گل منجر شـد.

اللیگادرفصل2013-14قرارگرفتاماباحمایتکادرفنیوقت

 2014-15در لیگ برتر تبدیل شود .اما گذشت زمان لوک شاو
فصل شیاطین سرخ انتخاب شد .او حاال یکی از آیندهدارترین
مدافعان چپ اروپا و جهان به حساب میآید.

فرناندو یورنته

در  33سـالگی سـوانزی را تـرک کـرد تـا بـه تاتنهـام بپیونـدد.
او قـرار بـود نقـش یـک مهاجـم در پلـن  Bزنبقهـای سـفید را

را پـر کنـد و گلهـای حساسـی را خصوصـا در لیـگ قهرمانان

بازیکنـان و سـتارههایی کـه در فصـل اول حضورشـان در یک

راه بـا مشـکالت زیـادی روبـهرو شـدهاند ،امـا همانطـور کـه

مشـاهده کردیـد مـواردی بـوده کـه یـک شـروع ناامیدکننده
منجـر بـه یـک پایـان کمفـروغ نبـوده اسـت .باید امیـدوار بود

بـه اینکـه علیرضـا جهانبخـش بتواند در دومیـن فصل حضور

خـود خـوش بدرخشـد و بازگشـت خوبـی بـه فوتبـال داشـته
باشـد و جـواب منتقـدان خـود را بدهد.

