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کفاشیان در گفتوگو با «فرهیختگان» :با  2بازی نمیتوان عملکرد ویلموتس را قضاوت کرد

شایدمنظورتاجازقراردادبدکیروشهمانیاستکهخودشبست!
حیف بود از تجربیاتم در مس کرمان استفاده نکنم

نظر داد و او را از االن مربی بزرگ یا کوچکی دانست .از االن برای

قضاوت برای عملکرد ویلموتس بسیار زود است .معتقدم  7-8ماه

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

یا یک سال باید به ویلموتس فرصت داد تا بتوانیم یک ارزیابی

روزنامهنگار

دقیق از کار وی به عمل بیاوریم ،اما امیدوارم او با این تیم ملی و
بچههای خوبی که داریم موفق عمل کرده و نتایج خوبی بگیرد.

باز هم علی کفاشیان و باز هم مدیریت در ورزش؛ اینبار در لیگ
دسته اول فوتبال .بعد از انتخابش بهعنوان رئیس هیاتمدیره

صحبتهای آقای تاج در نشست خبری را خواندید؟

خیر؛ چطور؟

باشگاه مس کرمان ،خیلیها بازگشت او را به فوتبال ربط دادند

اما رئیس سابق فدراسیون فوتبال اینبار قرار است با ریاست

هیاتمدیره در باشگاه مس ،به مجموعه ورزش این باشگاه با

درخصـوص مطالبـات کـیروش اینطـور گفـت کـه «او

تا بعد از مدتها سراغ علی کفاشیان برویم و با او گفتوگویی

قرارداد مطمئن نبود .هرکسـی وسـط کار دیگری را حذف

حضورش و مشورتهایش کمک کند .این موضوع بهانهای شد

قـراردادی داشـت کـه وقتی آمدم جاری و سـاری بود ،این

را ترتیب دهیم .هرچند موضوعات دیگری نیز برای پرسوجو از

میکـرد ،چـه مـا کـیروش را و چه او ما را ،باید یک میلیون

وی وجود داشت .از اظهارات تاج در نشست خبری درخصوص

و  ۶۰۰هـزار یـورو پرداخـت میکردیـم .آدم عاقـل بـه ایـن

قرارداد کیروش گرفته تا عملکردش درباره دوران جدید تیم ملی و

نتیجـه میرسـد کـه ایـن شـرایط عـادی نیسـت و بایـد بـه

هرجومرجداخلیدرلیگ.گفتوگوی«فرهیختگان»راباکفاشیان

طراحـی سیسـتم جدیـد روی بیاوریـم ».ماجـرا از چه قرار

در ادامه میخوانید.

بـود و از ایـن صحبتهـا چطـور میتـوان برداشـت کـرد؟

برداشـتم را نمیدانـم! امـا قـرارداد بعـدی را خـود آقـای تـاج

بسـتند و شـاید آن را میگوینـد بـد بسـته شـده بـود! چـون

از بازگشت به ورزش و حضور در هیاتمدیره باشگاه مس

صحبت کنید.

البتهبرخینوشتهبودندکهبهفوتبالبازگشتهامامااینطورنیست

درست است .مس در بسیاری از شهرها به جز کرمان

حتما برای دوومیدانی هم برنامههای ویژهای دارید.

رشتهها تیمداری میکند .درواقع از من خواستند به خاطر تجربه

باشگاه قد مهای بزرگی برداشته و باید به هم کمک کنیم

دهیم و دوندگان خوبی را معرفی کنیم.

و مس کرمان مجموعه ورزش کشور را شامل شده و در بسیاری از
مدیریتی که دارم به این باشگاه کمک و تجربیاتم را منتقل کنم که
من هم گفتم چشم و امیدوارم تجربهای را که از مدیریت در فوتبال

به دست آوردهام در مجموعه ورزشی دیگر خرج کنم .واقعا این
تجربیات حیف بود و مقرر شد حاال که از بنده این درخواست را
داشتهاند ،این امر را بپذیرم و به این مجموعه کمک کنم.

تیمداری میکند و قد مهای بزرگی برداشته است .این
تا این با شگاه به سرمنزل مقصود برسد  .ضمن اینکه

رشتههای فعال دیگری هم دارد .از سوی دیگر این باشگاه

استادیو مهای خوبی ساخته که کمتر باشگاهی از این

امکانات بهره میبرد .به نظرم در این باشگاه نباید فقط

به فوتبال فکر کنیم بلکه باید به توسعه ورزش در استان

کرمان فکر کنیم ،در کنارش فوتبال هم رشته محبوبی به

درهرصورتخألحضورشمادرورزشکشوراحساسمیشد

شمار میرود که مردم این شهر به آن عالقه خاصی دارند.

کردند به فوتبال بازگشتهاید.

فوتبال نیست بلکه کل ورزش استان است.

والبتهمسکرمانچونتیمفوتبالخوبیدارد،خیلیهافکر

بنابراین باید همه تالشمان را بکنیم اما فقط هد فمان

فوتبال ایران
ایران تیم بیستمجهان؟

سعی میکنیم این رشته را هم در مس کرمان تشکیل و توسعه

ملی با ویلموتس را چطور میبینید؟ بازی تیم ملی با سوریه

کارش است و باید به او فرصت داد .یعنی اگر ابتدای کار نتیجه

افتاده و باید مدیریت شود و همه دستگاهها باید با هم همکاری

درخصوص تیم ملی از وی سوال نکرد .دوران جدید تیم
و کرهجنوبی را دیدید؟

نه ،بازیها را ندیدم اما نتیجه آن را فهمیدم.

در بازی اول برای حضور در ورزشگاه از شما دعوت نشده بود؟

درهرصورتایندیداردوستانهبودوزیاداهمیتیندارد.انشاءالله

استرالیا نیز تیم چهارم آسیا و  ۴۳جهان است .بلژیک ،فرانسه ،برزیل ،انگلیس،

پرتغال ،کرواســـی ،اسپانیا ،اروگوئه ،ســـوئیس و دانمارک نیز  10تیم برتر جهان

محسوب میشوند.

چراغ سبز کمیته به مجیدی

در مراســـم نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش با سیدحسن خمینی و مسئوالن

وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ،فرهاد مجیدی هم حضور داشت .این درحالی
است که وقتی اعالم شد مجیدی سرمربی تیم ملی امید است مسئوالن کمیته ملی

المپیک به روند انتخاب او و در جریان نبودن وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک

باشد و بتواند بهخوبی تیم ملی ایران را راهبری کند .قطعا اول
خوبی نگرفت ،باید به او مهلت داد تا بتواند کارش را انجام دهد.

تحلیلها نشان میدهد او را مربی خوبی برای ایران میدانند
با یک برد و یک تساوی نمیتوان از االن درخصوص این مربی

نمیدانم! انشاءالله درست میشود.

که دنبال بازیهای تماشاگرپسند است.

عمویادگار،خوابییابیدار؟

هومن جعفری

فصلجدیدبود.روزیکهازصبحتابعدازظهرباخبرهای
راست و دروغ ناخوشایندی همراه شد که غیر از خراب
کردن روحیه هواداران استقالل و عصبیترکردنشان،

سودی نداشت .رفتار تعجببرانگیز مدیران استقالل
و اجازه دادن آنهـــا به رواج یافتن این خبرهای کذب،

اتفاق عجیبی است که اصال نمیشود باورش کرد .انگار

تعمدی در کار اســـت تا مدیران ارشد استقالل هر روز

بین هواداران تیم بیشتر جایگاه خود را از دست بدهند.
مســـخرهتر اینکه انگار خود آنها نیـــز بیش از دیگران
مشغول دامن زدن به همین نارضایتیها هستند!
رحمتی و پدیده

عکس تگ کرد و با گذاشتن چند آیکون بمب درحال

نکتهمضحکوتلخقصهاینجابودکههواداراناستقالل

سعادتمند بود که با یک مصاحبه آرامشبخش توانست

پیوستن به پرســـپولیس را دارد .عکس استوری او در

به در و دیوار میزدند اما نه حسینی خبر را تکذیب کرد

را تکذیب کرد .بعد از او کامران منزوی بود که در بخش

انفجار ،اینگونه وانمود کرد که حسین حسینی قصد

در فضای مجازی برای دانستن خبر درست در این مورد

صفحات مجازی دســـت به دست هم داد تا هواداران

و نه باشگاه استقالل! انگار حسینی هم بدش نمیآمد

حاال با ترس جدایی همزمان حسینی هم مواجه شوند.

کند! ماجرا تا شب ادامه پیدا کرد و کار به رمزگشایی از

استقالل که هنوز در شوک خبر جدایی رحمتی بودند،

علیپور اســـتوریاش را بعد از اینکه بهخوبی در فضای

مجازی دیده شد ،بست اما حاشیه بعدی از راه رسید.
اینکه در فضای مجازی عکسهایی از بیوی اینستاگرام

حسین حســـینی پخش شـــد که زیر آن نوشته بود:

حســـینی قلب آبی را از «بیو»اش برداشت! همین یک
خبر کذب کافی بود تا فضای مجازی حســـابی به هم

این وســـط برای هوادار استقالل و باشگاه خودنمایی
پیجهای فیک و اصلی برادر او هم کشیده شد! سکوت

خبری مســـئوالن اســـتقالل هم ادامه داشت و اصال
برایشـــان مهم نبود که هواداران تیم در چه وضعیتی
هستند.

استراماچونی و خبر عجیب و غریب خلیلزاده

صالحیامیری ،رئیس کمیته ملـــی المپیک در این خصوص گفت« :مجیدی از

داشت! ابتدا بدنساز مهدی رحمتی در استوری خود

حسابی مشـــغول جنبوجوش بودند تا به هواداران

که برای خودنمایی مصاحبه کند و از کنســـل شـــدن

درخصوص روند انتخاب معتقد بودیم که باید اصالح شـــود .خوشـــبختانه آقای

گفت .بعد شایعات پیوستن مجیدی به پدیده همهجا

قلب آبی نداشت!

خبر نیامدن مربی ایتالیایـــی با خبرهای دیگر ،نفت

قهرمانهای خوشـــنام کشور است و کســـی با شخص او مشکل نداشته و ندارد.
تاج هم باور دارد که باید مکانیسم و مسیر اداری و قانونی طی شود .هفته آینده

ستاد عالی بازیهای المپیک به ریاست وزیر ورزش و جوانان تشکیل خواهد شد

و آقای تاج هم با حضور در این جلسه ،پیشنهاد خود را ارائه خواهد داد .هرچیزی
در ستاد عالی مصوب شود ،برای همه الزماالجراست».

تراکتور ،مشتریجدید بازیکن خبرساز

به جرات میتوان گفت هیچکس فکر نمیکرد در نقلوانتقاالت تابستانی رقابت

سختی بین تیمهای مطرح بر سر بازیکن جوان سپیدرود رشت شکل بگیرد ،اما
این اتفاق رخ داده است .محمد بلبلی که در این تیم بازیهای خوبی انجام داد،
ابتدا با فوالد خوزســـتان قرارداد داخلی بســـت و پس از آن با استقالل تهران نیز

قرارداد امضا کرد که باعث شـــد مدیران سپیدرود بهشدت موضعگیری کرده و از

غیرقانونی بودن این قراردادها بگویند .جالباینکه مدیران تیم رشتی حاال اعالم
کردهاند که تراکتورســـازی هم خواستار جذب این بازیکن شده و قیمت باالتری
نسبت به سایر تیمها نیز پیشنهاد کرده است!

ولسیانی در سپاهان ،یزدانی در استقالل؟

گئورگی ولسیانی ،مدافع گرجستانی که فصل گذشته در تیم نساجی قائمشهر

حضور داشـــت روز گذشته با تیم فوتبال ســـپاهان قرارداد امضا کرد .این روزها
شایعاتی درمورد رفتن سیاوش یزدانی ،مدافع سپاهان به استقالل شنیده میشود

و به نظر میرسد ولسیانی جانشین او خواهد شد.

توافق استقالل با هافبک پدیده

مسعود ریگی ،هافبک فصل گذشته تیم فوتبال پدیده مشهد با مسئوالن استقالل
به توافق رســـید و احتماال فصل آینده در جمع آبیپوشان حضور خواهد داشت.
این بازیکن طبق خبری که فارس منتشـــر کرده ،برای حضور دو ســـاله در جمع

آبیپوشان با مسئوالن استقالل به توافق رسیده است.

است؟

گزارش«فرهیختگان»ازسکوتمدیراناستقاللدربارهاخبارمنفیباشگاه

صبح بود که هواداران استقالل با خبری مواجه شدند

هم در کمیته ملی المپیک حاضر شد.

کنند تا این اتفاقات دیگر رخ ندهد.

اینکه بازیها بخواهد بدون تماشاگر باشد راهحل خوبی

بخورد و همه فکر کنند حسینی با پرسپولیس تمام هم

اعتراض کردند ،اما اکنون به نظر میرســـد این مساله حل شده است و مجیدی

روی این موضوع تحلیل خاصی ندارم .در هرصورت این اتفاقات

گزارش

فیفا را مشـــخص کرده اســـت که طبق آن تیم ملی فوتبال ایران با یک پله صعود

بین تیمهای آسیایی دوم است و کرهجنوبی نیز در رده  ۳۷و سوم آسیا قرار دارد.

چندهفتهپایانیلیگبرتربهقدریچالشوجنجالداشتکه

با رئیس سابق فدراسیون فوتبال نمیتوان صحبت کرد ولی

دیروز یکی از بدترین روزهای خبری باشگاه استقالل در

تیمهای آســـیایی حفظ کرده است .تیم ملی فوتبال ژاپن با حضور در رده  ۲۸در

درخصوص ویلموتس چه نظری دارید؟

تمدیـد شـد کـه دیگـر آن بـه مـا ربطی نداشـت.

باید از این مربی حمایت کنند تا انشاءالله همراه با تیم ملی موفق

روزنامهنگار

نسبت به ماه گذشته در رده  ۲۰جهان ایستاده و همچنان جایگاه نخست را بین

نتایج و آخرین وضعیت تیم ملی هستم.

رقابتهـا تمـام شـده بـود و بعـد دوباره تـا جام ملتهای آسـیا

همهرافوتبالزدهکردهبود.چهکسیمقصرایناوضاعاست؟

ردهبندی فیفا در ماه ژوئن قرار اســـت امروز پنجشـــنبه منتشر شود .با این حال

بعد از پایان بازیهای ملی ایسنا با محاسبه نتایج بهدستآمده ،ردهبندی جدید

در بازیهای اصلی به ورزشگاه میروم .با این حال همچنان پیگیر

قـرارداد کـیروش در زمـان مـا تـا جامجهانـی بود و بعـد از این

کـــه برای بخش اعظمشـــان حکم یـــک خبر خوب را
در اینســـتاگرام ،پیوستنش به یک تیم جدید را تبریک
را پر کرد و بعد هم مدیرعامل پدیده خبر را تکذیب کرده
و گفت این خبر صحت ندارد.

کرده ،درحالی که ادمینهای فضای مجازی استقالل
آشـــفته استقالل ثابت کنند حسینی اصال در بیواش

اســـتقاللیها برای تکمیل شدن حال و هوای خراب
خودشان فقط خلیلزاده را در هیاتمدیره کم داشتند

ماجرای استراماچونی با استقالل خبر بدهد .همزمانی
دیگری بود که روی آتش هواداران
عصبی استقالل ریخته شد!

ظهر بود که داوود فنایی ،مربی دروازهبانهای پدیده

دستکم اعضای هیاتمدیره

مدیرعامل از ماجرا بیخبر است و مذاکرات با رحمتی

باشـــگاه آنقـــدر ســـرعت

در مصاحبه با یـــک تلویزیون اینترنتی ،تاکید کرد که
به سرانجام رسیده و این بازیکن با پدیده تمام کرده.

این خبر همزمان شد با درج شایعهای درمورد جدایی

حسینیوپیوستنشبهپرسپولیسوبعدهمشایعهاینکه
رحمتی با پدیده توافق کرده ،اما از آنها وقت خواسته!

همهاینشایعاتازدرودیوارمیباریدوهواداراستقالل
نمیدانست کدامش را باور کند.
قصه حسین حسینی

استقالل برخالف مسئوالن

عمل داشـــتند که ســـریع

ایـــن خبـــر نســـنجیده را
تکذیب کننـــد .ابتدا این

جو را آرام کند و خبر کنسل شدن قرارداد استراماچونی

خبری شـــبکه خبر این خبر را تکذیب کرد تا دستکم
بعد از مدتها صدای دو مسئول استقالل شنیده شود.
در تمام این جنجالها هیچ خبری از فتحی ،مدیرعامل

استقاللنبودضمنآنکهعلیخطیرهممثلهفتههای
قبل روزه سکوت گرفته و اصال برایش مهم نیست که این
خبرها را تکذیب کند.

سرانجام خبر دیگری منتشـــر شد که از حضور مربی
ایتالیایی در روز شـــنبه در تهران خبر میداد .خبری

که البته هنوز نمیشود خیلی درموردش مطمئن بود.
شایعه درمورد حال خراب خطیر

این وسط شـــایعه دیگری هم منتشر شد که خیلی به

سطح فضای مجازی کشیده نشد ،اما با دقت به گوش
خبرنگاران حوزه استقالل «رسانیده» شد! اینکه علی

خطیر به این علت در باشگاه دچار افت فشار و سرگیجه
و کارش به اورژانس کشیده شده که استراماچونی در

تماسی از نیامدنش به استقالل خبر داده!

فـــارغ از اینکه این خبر صحـــت دارد یا نه ،باید به این
اشـــاره کرد که رساندن خبر به گوش خبرنگاران حوزه
هم مشکوک و بودار است!

تداوم جذب بازیکنان متوسط

سـال قبـل کـه پنـدار توفیقـی بـا جاروبرقـی بازیکنـان

متوسـط را بـرای اسـتقالل جـذب کـرد ،کمتـر کسـی
فکـر میکـرد ایـن سیاسـت شکسـتخورده امسـال

هـم تکـرار شـود .بـا ایـن همـه اسـتقالل تـا امـروز غیر
از مذاکـره بـا بازیکنـان متوسـط ،کار جدیـدی نکـرده.

امـــا آتـــش بعـــدی در اردوگاه

دیـروز هـم صحبـت از حضـور مسـعود ریگـی ،هافبک

روشـــن کرد .این علیپور،

معیـاری نـه جـوان اسـت و نه اسـم و رسـمی دارد که به

استقالل را یک پرسپولیسی

مهاجم پرســـپولیس بود

کـــه در یک اســـتوری
بحث بر ا نگیـــز ،

عکسی از خود و
همتیمیهایش

منتشـــر

حســـا ب
کاربـــری

حسینی
را روی

و

 28سـاله پدیـده در اسـتقالل بـود کـه بـا هـر متـر و
کار اسـتقالل بیایـد!

سرنوشت تلخ استقالل در فصل جدید

حتی خوشبینترین هواداران استقالل هم نمیتوانند
باور کنند که وضع آبیپوشان امسال رو به بهبود باشد.
در شـــرایطی که باشـــگاه درگیر جنگهای داخلی
قدرت و اختالفات شدیدی است که استعفای چند
معاون و مسئول را در پی داشته و بازیکنان کلیدی

فصل قبل نیز همه درحال جدا شـــدن هستند یا از
تمدید قرارداد خودداری میکنند ،خیلی نمیشود
به اوضاع تیم خوشبین بود.

