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اخبار کوتاه

معتادشدن فوتبالیستها بغض دارد نه شوخی!    

نکیسا:مدرک Aمیگیرندتاکاسبیکنند

شکایت از استوکس و اروین به فیفا؟

آنتونی اســـتوکس و لی اروین بعد از حضـــوری کوتاهمدت و موفق در

تراکتورسازی درنهایت این تیم را ترک کردند .دیلیمیل انگلیس در این

فینالیستشدن پرسپولیس نقطهعطف فوتبالمان بود

خصوص نوشت« :باشگاه تراکتورسازی به شکایت از این دو بازیکن به

فیفا اقدام کرده است .استوکس از مشکالت خانوادگی خود سخن گفته
و طبق ادعای رسانههای ایرانی ،اروین نیز گرفتار بیماری روحی شده
است ».این خبر را درحالی دیلیمیل اعالم کرده که باشگاه تراکتورسازی

شـــکایت به فیفا را رد کرد و مدیر رسانهای این تیم به ایسنا گفت که تا

پرســـپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا بود که به فوتبال

مـــا خیلی کمک کرد .زمانی که برای توســـعه فوتبال پایه از

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

طرف فدراســـیون فوتبال به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا

نیمفصلاوللیگبرترفوتبالبهایستگاهپایانیرسیدهوشاید

این نشـــان میدهد از نظر بضاعت فردی و نیروی انســـانی

امین نوروزی ،معاون پزشکی باشگاه استقالل با اعالم این موضوع که

و قوت نیمفصل را بررسی کنیم .بر همین اساس سراغ نیما

مناسبی نرسیدهایم یا هنوز تیمها از عهده پرداخت مطالبات

رسمی باشگاه گفت که این بازیکن مشکلی برای دیدار با سپیدرود رشت

اینباره صحبت کند که البته مسیر گفتوگو تا حدی تغییر و

نقل و انتقاالت زمستانی به این بازیکنان زمان میدهد!

باقری رسید ،گرو نه

فرشید باقری تستهای نهایی خود را با موفقیت سپری کرد به سایت
ندارد و کادرفنی در صورت صالحدید میتواند از ایشان استفاده کند.
از سوی دیگر خبر رسیده گرو مهاجم نیجریهای به خاطر سرماخوردگی

این بازی را از دســـت داده است .استقالل روز جمعه در رشت میهمان
تیم سپیدرود خواهد بود.

حذف  ۶بازیکن پیکان توسطجاللی

روزنامهنگار

در مالزی رفتیم ،این موضوع خیلی بازتاب مثبتی داشـــت.

بسیار قوی هستیم اما از لحاظ سختافزاری هنوز به جایگاه

فرصت مناسبی باشد تا با صحبت با کارشناسان نقاط ضعف

خود برنمیآیند ،حتی برای سالهای قبل .تمام تیمها امروز

نکیسا ،دروازهبان اسبق پرسپولیس و تیم ملی رفتیم تا او در

بدهکارهستند.

نکات جالبی را بیان کرد .گفتوگوی «فرهیختگان» با نیما

نکیسا را در زیر میخوانید.

در همین زمینه البته طی این ســـالها مسائل بازدارنده

زیادیمثلایجادکمیتهتعیینوضعیتو...بهوجودآمده

ابتدا درباره نیمفصل اول لیگ برتر و دســـتاوردهای آن

صحبتکنیم.

استولیهرروزتعدادتیمهایبدهکاربیشترمیشوند.

همهاینمسائلرویروندفوتبالیماتاثیرگذاراست.بازیکنبا
خودشفکرمیکنداگردرزمینمصدومشود،آیاتیمشتمکن

مالیمناسبیداردتابتوانداوراحمایتکندیامیتواندبهموقع
قراردادش را دریافت کند و از این دست مسائل که خواهناخواه

در روند تیم و فوتبال ایران موثر هستند .این مسائل در روحیه

بازیکن تاثیر گذاشته و شاید از نظر کیفی موجب افت بازیکن
و بهتبع آن تیمش شود.

نیمفصل اول امســـال چـــه دســـتاورد و تفاوتهایی با

سالهای گذشته داشت؟

تیم فوتبال پیکان که امروز به مصاف نساجی مازندران خواهد رفت ،در

بهتری برای گرفتن نتایج داشته باشند ،ضمن اینکه به برخی

ناامیدکننـــدهای در هفتههای پایانی نیمفصل اول لیگ برتر داشـــته

نمیکنند،بسندهنمیکنند.بهطورمثالامروزتیمی

باشد .مجید جاللی ،ســـرمربی این تیم در اقدامی عجیب نام مهدی

مومنی ،مهدی شـــیری و ماهان رحمانی را از لیست تیمش برای بازی
کنار گذاشته و سه بازیکن دیگر به نامهای آرمان قاسمی ،مهران موسوی

و ابوالفضل ابراهیمی را از تیم کنار گذاشته تا برای بازی به دنبال بازی
دادن به بازیکنان جوانتر باشد.

کاپیتان ذوبآهن علیه منصوریان؟

قاسم حدادیفر ،کاپیتان ذوبآهن در بازی با پرسپولیس بهطور کامل

روی نیمکت نشســـت و بازوبند هم با تصمیم منصوریان به محســـن

مسلمان رســـید .حدادیفر در گفتوگو با تسنیم کنایههایی زده که

مشـــخص میکند چندان رابطه خوبی با کادر فنی جدید ندارد .وی
گفت« :از ســـه بازی اخیر یک امتیاز گرفتهایم که خوب نیســـت ،ولی
باید به کادر فنی ما زمان داده شـــود .خیلی وقت است نه خوب بازی

میکنیم و نه خوب نتیجه میگیریم و برای خروج از این وضعیت نیاز
به برد داریم .اگر شـــرایط برای قهرمانی ذوبآهن فراهم نبود امیدوارم
با قهرمانی سپاهان در لیگ برتر مردم اصفهان خوشحال شوند!»

تقدیر رئیسجمهور از بیرانوند

علیرضـــا بیرانونـــد ،دروازهبـــان تیـــم ملی و
باشگاه پرسپولیس از ســـوی حسن روحانی،
رئیسجمهـــور در اجالس سراســـری نماز در
استان سمنان مورد تقدیر قرار گرفت و
بهعنوان سفیر نماز معرفی شد.

هومن جعفری

روزنامهنگار

صحنههای فوتبال ایران

همان لحظهای بود که

محسن مســـلمان ،در
میانههـــای میدان توپ

را کنترل کرد و بعد به راحتی اجازه داد بازیکن پرسپولیس توپ را از او
بربایـــد .بیگمان یک لحظه یادش رفته بود در کدام تیم بازی میکند

کـــه بازیکن پرســـپولیس را امین دید و تـــوپ را در اختیارش قرار داد.
محسن مســـلمان خیلی کار دارد تا به اوج برگردد .چقدر حیف که او
خودش نیســـت ،حتی نیمی از خودش هم نیست ،حتی  10درصد از
خودش هم نیست!

دربسته بود .نمیخواهم از او ایرادی بگیرم یا قابلیتهایش را

نقدیانفیکنمامااومربیاینبودکهدرایرانامتحانپسداده

باشد .او در مقطع کوتاهی دستیار کیروش بود اما این دلیل

 .3حضـــور خداداد عزیزی در عرصه اجـــرا در تلویزیون را باید چگونه
ارزیابـــی کرد؟ بگوییم که حیف اســـت از خداداد و ســـامتش که در

فوتبال نباشد و جذب تلویزیون شود؟ بگوییم حیف از صدا و سیما که
چه مجریهای کاربلدی را ســـاخت و با دست خودش خرد کرد و حاال

برای یافتن جذابیت چشـــم به کنارماندههای فوتبال دارد؟ بهتر است

هیـــچ نگوییم و کمی صبر کنیم تا ببینیم خداداد در این عرصه جدید
چه میکند .کمی صبر باید.

در جمع برترینهای جهان قرار بگیرند .برای آنها آرزوی موفقیت داریم.

یک صحبت هم درباره آسیبپذیری فوتبالیستهای
پایه کرده بودید که کلی خبرساز شد.

همین صحبت را در تلویزیون مسخره میکنند که این تعداد
بازیکن ما معتاد شدهاند .کاری به درصدها ندارم؛ اگر حتی

فوتبالدراینکشور داریم که اینهمهمربی تربیتمیکنیم؟

میزدیم .البته شرایط نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده و
باید قبول کرد که کیفیت فوتبال در زمان ما خیلی باالتر بود

مدرک  Aمربیگری خود را میگیرند که با آن کاسبی کنند یا

و هیجانش هم در آن دوران خیلی بیشتر بود.

یک شغل دیگر داشته باشند.

به نیمفصل اول امسال لیگ برتر برسیم.

نقطهعطـــف رقابتهای امســـال در بعد بینالمللی حضور

گفتوگو

این درحالی است که در تربیت مدیران فوتبالی بهشدت

یک نفر هم بیراهه رفته باشـــد باید بغض کنیم نه اینکه با آن

شوخیکنیم.امروزتمامیاستعدادهاراشناساییکردهوآنها
نشان میدهیم .برای آنها با پول بیتالمال هزینه میشود و

نیمفصل مشخص شدهاند؟

خیر .واقعا هنوز زود است در این خصوص فکر کنیم .تیمها
در نیمفصـــل اول یکدیگر را محک زده و در نیمفصل دوم یقه

یکدیگر را خواهند گرفت.

جباروف چرا رفتکه بخواهدبرگردد؟

نوری:عیاراستقاللباشکستپدیدهمشخصمیشود
نمیدانمچراتبریزیراخریدند!

حسن بابازاده

روزنامهنگار

اســـتقالل بعد از دو برد

اکثر کارشناسان از عملکرد بازیکنان خارجی این فصل استقالل انتقاد

رســـیده و امیدهـــا برای

بیـــن این بازیکنان فقط طارق همام خوب اســـت ،دو بازیکن خارجی دیگر

پیاپی به شـــرایط خوبی
بازگشت این تیم به جمع

مدعیـــان و روزهای خوب

فصل گذشـــته زیاد شده است .بسیاری از ستارههای اسبق استقالل هم به
آینده امیدوارتر شـــدهاند .با این حـــال میگویند این تیم به حمایت و جذب
بازیکن جدید هم نیاز دارد تا در نیمفصل دوم بتواند به جمع مدعیان اضافه

شـــود .گفتوگوی «فرهیختگان» با محمد نوری ،بازیکن سابق استقالل در
همین خصوص را در ادامه میخوانید.

شرایط استقالل را بعد از دو پیروزی اخیر چطور ارزیابی میکنید؟

اســـتقالل دو برد خیلی خوب را در دو بازی ســـخت به دست آورد .شرایطش

میکنند .نظر شما چیست؟

عملکرد خوبی ندارند و بازی خوبی در این تیم به نمایش نگذاشتند .گرو که
بایـــد گل بزند ولی این کار را نمیکند ،نیومایر هم که باید بازی کند و به درد

تیم بخورد که فقط این روزها روی نیمکت ذخیرههاســـت .نظر شخصی من

این است که این بازیکنان باید در نیمفصل از این تیم بروند.

برای من جای ســـوال اســـت که چرا جباروف رفت که االن بخواهد برگردد.

گروه اســـتقالل در جام باشگاههای آسیا در فصل گذشته هم سخت بود اما

برگردد!

جباروف فصل گذشته عملکرد خیلی خوبی در استقالل داشت و االن هم باید

ببینیم آیا همان کیفیت فصل گذشته را دارد یا خیر .امیدوارم حضور جباروف

یافتند اما این را باید قبول کنیم که ما در ســـهگانه زمین مشکل داریم و باید

درباره نیمکتنشینی خارجیها گفتید .تبریزی هم با وجود رقم باالیی

آن را در نیمفصل حل کنیم.

اســـتقالل در لیـــگ در میانههای جدول قـــرار دارد ،در جام حذفی از

بعید هم نیست همین اتفاق بیفتد و به جای آنها بازیکنی مثل جباروف

نســـبتا خوب است اما نمیتوان گفت که شاگردان شفر صددرصد به شرایط
ایدهآل رسیدهاند .آنها سرحالتر از بازیهای قبلی در دو دیدار اخیر حضور

توپ را به گل تبدیل میکرد.

رقابتها حذف شده و در آسیا هم در سختترین گروه قرار دارد .شرایط

بتواند بخشی از مشکالت استقالل را در زمین حل کند.

که برای پیوســـتن به استقالل داشت ،نیمکتنشین است .علت را در
چه میبینید؟

تیم را در ادامه چگونه ارزیابی میکنید؟

اگر آنها بتوانند چهار بازیکن کلیدی به تیم اضافه کنند ،شرایطشـــان خوب

خواهد شـــد .اســـتقالل در این فصل فقط در دو بازی آخر شرایطش خوب
بوده اســـت .من به عنوان بازیکنی که سابقه حضور در خط دفاع استقالل را
داشتم میگویم که تیم در این منطقه از زمین هم دچار ضعف است .دانشگر
و چشـــمی هردو دفاعهای کندی هستند و اگر یک بازیکن سرعتی در زمین
باشد کار آنها سخت خواهد شد ،مثل بازی با سایپا.

یکـــی از ســـختترین بازیهای این تیـــم مقابل پدیـــده خواهد بود.

بازیهای ذوبآهن را در فصل گذشته تماشا کردم ،تبریزی در فصل گذشته

به نظر شما شفر باید در استقالل بماند یا برود؟

من بازی این تیم مشـــهدی را مقابل سپاهان تماشا کردم ،تیم بسیار خوبی

متوجه نشدم .او نتوانسته در این بازیهایی هم که در ترکیب تیم قرار گرفته و

خوبی میشناسد و در فصل گذشته هم شرایط خوبی داشت .اگر یکسری

اگر استقالل بتواند مقابل پدیده پیروز شود ،عیارش مشخص خواهد شد.

گذشـــته بازیکنی مثل تیام در استقالل حضور داشت که از همه جای زمین

هم عملکرد خوبی در تیم ذوب آهن نداشت و من علت آمدنش به استقالل را

به میدان رفته خودش را نشان بدهد .او خوب گل نمیزند درحالی که فصل

درحال حاضر بهترین گزینه ســـرمربیگری اســـتقالل شفر است .او تیم را به
افراد بگذارند و علیه تیم مصاحبه نکنند ،تیم موفق خواهد شـــد ،زیرا این تیم

درحال حاضر فقط نیاز به آرامش دارد.

جوابیه
روزنامه «فرهیختگان» یک روز بعد از دربی  88تهران در
مطلبی تحتعنوان «زورگیری» آورده بود که بعد از دربی
چند ســـارق مسلح به سالح ســـرد در بیرون از ورزشگاه
آزادی با زورگیری از تماشـــاگران ،گوشـــیهای آنها را

مورد دستبرد قرار دادهاند .پس از انتشار این خبر مرکز

سرپرستهای تیمهای مختلف بر سر قصه داوری ،ترسناک است .انگار

مبارک دانست .فرزانه توسلی و فاطمه اعتدادی این اقبال را دارند که

از آن دیگر شغل فوق را تحتالشعاع قرار میدهد.

بهعنوانسوالپایانی؛مدعیانقهرمانیلیگبرتربعداز

مربی حرکت کرده اما این سوال پیش میآید که مگر چند تیم

ارسال کرد .آنچه در ادامه میآید جوابیه وزارت کشور و

خبرهایی هست و آنها میدانند و ما نمیدانیم .چه خبر است رفقا؟

هنر دارم میتوانم در فوتبال برای خودم شرایط کاری ایجاد کنم.

هم خیلی بهتر از گذشـــته است که در سیستم آماتور درجا

 .4بازیهای پشتپرده لیگ وارد بخشهای کثیفش شده .بیانیههای

 .5حضور دو بازیکن خانم بین  10بازیکن برتر فوتســـال جهان را باید

زمینه باشد و چهبسا حتی نان آنها را هم قطع کند .من اگر خیلی

درحال حاضر نظام آموزشـــی فوتبال ایران به سمت پرورش

بودهوایراداتبسیاریهنوزبهآنوارداست.بااینحالهمین

ایران مقداری سردرگم هستیم؟

اطالعرســـانی و امور بینالملل وزارت کشور به این خبر

تیمهـــا علیه داوریهـــا و همچنین جدالهای لفظـــی بین مربیان و

کـــردم اما ادامه این کار میتواند به ضرر افراد تحصیلکرده در این

نباید اجازه داد آنها به دالیل مختلف حذف شوند.

است.

را اخراج نکردم! بعد مشخص شد اینها اخراج نشدهاند بلکه نصفه و نیمه

آنها هم مطلب جدیدی در سایتها ننوشته .همهچیز آرام است.

نپذیرفتم .مدتی بـــرای تجربهاندوزی بازی در چند فیلم را تجربه

 18دورهازلیگحرفهایسپریشدهامافقطاسمشحرفهای

است و استقالل بازی سختی را مقابل آنها در پیش خواهد داشت .فکر میکنم

پیکان نه کسی رفته نه کسی آمده .حتی بهنام مددی ،مدیر رسانهای

مدیریت یک تیم فوتبالی را میپذیرد؟ بگوید نمیتوانم و تخصصم

قبول دارید در این زمینه و بحث پرورش مربی در فوتبال

پیشبینیتان چیست؟

در لیست فروش یا خروج نیمفصل قرار گرفتهاند .خالصه اینکه فعال در

بههرحالمدیریکهتحتفشارباشد،نتیجهگرامیشود.

را دنبال میکنیم و اگر از آنها خبری نباشد به سرعت واکنش

 .2اول خبر آمد که سه بازیکن پیکان اخراج شدند .بعد خبر آمد که 6

بازیکن پیکان اخراج شدند! بعد جاللی تکذیب کرد و گفت :من کسی

شوند و خودشان را به هر نحوی نشان دهند.

قراردادهایش با مشـــکالتی مواجه شده

نداشت.

 .1یکـــی از تلختریـــن

با اینکه یک مربی سطح باالیی است ،اما مانند یک هندوانه

هرچنـــد همیـــن تیـــم هم بابـــت نوع

میگیرد و بلد اســـت چطور مدیریت بحران کند .االن هم که

همه مدیران ما نتیجهگرا شده و خیلی زود میخواهند موفق

نمیشد که در ایران بتواند یک باشگاه را به موفقیت برساند.

تمرین پرسپولیس حضور

حیف که دیگر خودش نیست

میتوانم به انتخاب نمازی برای ذوبآهن اشاره کنم .نمازی

به مدعیان قهرمانی رسانده است.

اسدیدرتراکتورسازیفوتبالیفکرمیکندوفوتبالیتصمیم

سرککشیدن در کارهای دیگر شاید تا حدی جذاب باشد اما بعد

دیگر به چه نکاتی میتوان اشاره کرد؟

بهطور کلی متحول شده و دوباره خودش را

وی به همین دلیل دیروز در

روزنوشت

یک مدعی نگه دارد.

فقطباجذبیکی،دوبازیکنمطرحوکارساز

اینموفقیتنیستبلکهیکعدمموفقیتاست.مدیریمثل

بهعنوان یک مدعی مطـــرح کرده و تیمش را تا صدر جدول

نیفتاد و یحیی با مدیریت و درایتش توانست پدیده را در حد

مانند تراکتورســـازی با وضعیت مالی مناسب

حاضرچنددرصدمدیرانفعلیدرلیگبرترفوتبالیهستند؟

فوتبال نیست .به شخصه چند پیشنهاد خوب سینمایی دارم اما

آرامش و یک اخالق خوب و حسنبرخورد موفق شد پدیده را

یرنجاند،کمبودنقدینگی
تنهاچیزیکهفوتبالمارابدجورم 

پنج هفته اخیر چهار شکســـت و یک تساوی به دست آورده تا عملکرد

به همان اندازه به فکر پرورش مدیران فوتبالی باشیم .درحال

بایدبهدوستخوبمیحییگلمحمدیتبریکبگویم.اوبایک

و امروز و فردا روندش متوقف میشود اما دیدید که این اتفاق

بازیکنان خارجی بیکیفیت که چیزی هم به لیگ ما اضافه

درست است .به نظرم همان اندازه که به مربی نیاز داریم باید

چرا باید همهچیز را بپذیریم؟ چرا یک مدیر وقتی فوتبالی نیســـت

برساند .هر هفته صحبت از این بود که پدیده باالخره میبازد

است .اگر نقدینگی تیمها مناسب باشد میتوانند استراتژی

ضعف داریم.

واکنش نشان داد و جوابیهای برای روزنامه «فرهیختگان»

پاسخ «فرهیختگان» به این جوابیه است.

جوابیه  :مستند به جوابیه نیروی انتظامی تهران بزرگ
هیچگونه ســـرقت و زورگیری در ورزشگاه و محیطهای

درباره حواشی دربی۸۸
پیرامونی آن در بازی موردنظر رخ نداده و پروندهای هم

تیتر مشترکشان «زورگیری از تماشاگران بود» و هنوز

تشکیل نشده است ،لذا چنانچه مستنداتی درخصوص

ایـــن خبر موجود اســـت و در گزارش منتشرشـــده در

در این خصوص در کالنتریهای مجاور ورزشگاه آزادی
وقوع بزه اعالمی موجود اســـت به فرماندهی انتظامی

تهران بزرگ منعکس شود تا بررسی الزم معمول گردد.

گفت« :ماموران طی بازرســـیها و گشتزنی در اطراف

ورزشگاه در زمان برگزاری بازی دربی موفق به شناسایی

و دســـتگیری  9سارق و جیببر که در محوطه ورزشگاه

هم روی خروجی خبرگزاریها و ســـایتهای مختلف،

درحال پرسهزنی بودند ،شدند .تعداد هفت عدد گوشی

«فرهیختگان» نیز با بیـــان این مطلب که «بعد از بازی

بدنی از آنها کشف و ضبط شد ».این اظهارات به وضوح

خبری منتشر شد مبنی بر اینکه »...مشخص کردیم که
منبع اصلی ،خبر منتشرشده در خبرگزاریها و سایتها

پاسخ «فرهیختگان» :ساعاتی پس از اتمام دربی 88

بوده است .نکته دیگر اینکه یک روز پس از انتشار خبر

یک اتفـــاق تلخ در ورزشـــگاه آزادی مخابره کردند که

پایتخـــت در مصاحبهای که بـــرای تکذیب خبر انجام

خبرگزاری و سایتهای معتبر کشور خبری درخصوص

داد (و روی خروجی ســـایتهای خبری موجود است)

مذکور ســـرهنگ کیوان ظهری ،رئیسپلیس پیشگیری

تلفنهمراه در زمان دســـتگیری جیببرها و بازرســـی

نشـــان میدهد که در روز دربی برخالف جوابیه نیروی
انتظامی ،سرقت تلفن همراه رخ داده است و باید پرسید

چرا با وجود اعالم خبر رسمی بازداشت سارقان و کشف
تلفنهای همرا ه مسروقه ،پروندهای در این خصوص در

کالنتریهای مجاور ورزشگاه آزادی تشکیل نشده است!

