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آجورلو:از رفتن مجیدی
خیلی اذیت شدم
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تماس استقاللی ها با یامگا؛برگرد
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سه میلیارد طلبکارم
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هیچ کس به جدایی سید حسین راضی نیست؛حتی خودش!
بررسی مهاجمان برزیلی پرسپولیس

باخت به بلغارستان با کم تجربگی بازیکنان و مربی!

نبرد با امریکا در صوفیه چهــاربازیکــن
همکاریبازنوزی؛سختترینکاردنیا
چندصدهزار دالر
«بردیف»برفتبریزرام 
یبیند؟ و فقط چهــار گل
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دیــروز خبــری از راهروهای وزارت ورزش رســید که
اص ًال خوشــایند نبود« ،علیرضا دبیر در مــورد بودجه با
محمد پوالدگر معاون وزیر ورزش درگیر شــد و مجادله
دو طرف باال گرفت».
ایــن خبــر از آن دســته خبرهایــی نبــود کــه نیــاز به
تحقیــق و پیگیری داشــته باشــد .از آن دســته خبرهایی
که از دل جلســات محرمانه بیــرون میآیــد .دبیر آنقدر
عصبانی بــود که صدای فریاد او را همه شــنیدند و تقریباً
همه کارمندان وزارت ورزش متوجه قصه شدند.
دبیــر پیــش از این هــم ،جلســه مجمــع انتخاباتی
کمیته ملــی المپیک کــه بعداً بــه تعیین زمــان مجمع
انتخاباتی تبدیل شد را به حاشیه برده بود.
دبیر یکی از رؤســای کاری ورزش ما اســت .ساخت
و ســازهای او در حریم مدیریتش و شــیوه مدیریت او در
جغرافیــای کشــتی نشــان داده کــه مدیری اهل ســازش
نیســت و حقــش را میگیــرد اما آیــا گرفتن حــق باید به
قیمت ضایع شــدن حق دیگران یا ضایع شــدن دیگران
تمام شود؟ آیا ورزش ما حساب و کتاب درست و حسابی
نــدارد که رؤســای فدراســیونها احســاس کنند بــا داد و
فریاد میتوانند حق رشتهشان را بگیرند و اصوالً این راه
مناسبی برای دادخواهی است؟
اینکه صدای هر رئیســی بلندتر باشد و فریادهایش
در راهروهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک رســاتر
به گوش برســد ،پول بیشــتری میگیرد ،چهره ورزش ما
را جــذاب میکند یــا ویران؟ دبیــر یکی از رؤســای خوب
ورزش مــا اســت اما چــرا میخواهــد حقش را بــا فریاد
بگیــرد؟ آیــا هیــچ مدیــری در ورزش کشــور نیســت کــه
جســارت داشــته باشــد با این رئیس صحبت کنــد و به او
بگوید داد نزن؟ کشتی ورزش اول ما است و در سالهای
اخیر پول خوبی از بودجــه ورزش ما گرفته ولی توجه به
کشــتی نباید به تعطیل شــدن همه فدراســیونها منجر
شود.
دبیر که در ســاختمانی آبرومند بر ورزش اول کشور
مدیریت میکند ،ســری به ســاختمان فدراســیونهای
دیگــر بزنــد تا ببینــد ورزش مــا در چــه وضعیتی به ســر
میبرد و جیب فدراســیونهای دیگر تا چه اندازه خالی
است.

جذب سه بازیکن توسط استقاللیها

شهباززاده ،صادقی و آذرباد با
استقالل به توافق رسیدند

هــر چقــدر طــی این چنــد وقــت اخیــر در اســتقالل
خبــری نبــود و ایــن بیخبــری هــواداران اســتقالل را آزار
میداد اما از دیروز که جلســه معارفه ســرمربی اســتقالل
بود خبرهای خوب دیگری هم از باشــگاه به گوش رســید
کــه بــرای هــواداران امیدبخش بــود .اینطور که گفته شــد
تاکنون اســتقالل با ســه بازیکن قرارداد بسته است .سجاد
شهباززاده ،ســعید صادقی و محســن آذرباد سه بازیکنی
هســتندکه طبق گفتــه یکی از نزدیکان باشــگاه اســتقالل
حضورشان در این تیم قطعی شده است .البته با توجه به
اینکه سرمربی اســتقالل به تازگی معرفی شده است باید
منتظر انتخابات این سرمربی باشیم .یعنی بزودی لیست
ورودی و خروجیهای استقالل مشخص میشود.

کاسیانو  500تا  600هزار دالر برای پرسپولیس آب میخورد
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«قربان بردیف» برف تبریز را میبیند؟

همکاری با زنوزی؛ سختترین کار دنیا

راهروهای وزارت ورزش
هم ساکت نیست
سرمقاله

6

نگاه

وصال روحاني

اولین ســؤالی که پس از توافق قربان بردیــف برای هدایت
تیم فوتبال تراکتور به ذهن میآید ،طبعاً این پرســش اســت که
آیا این مربی روستبار ،برف تبریز را به چشم خواهد دید؟
البته طبق یک ســنت و براساس شــرایط اقلیمی ،سرما هر
ســال زود به اســتان آذربایجان میآید و از اواخر شهریور و اوایل
مهر هوا در این اســتان چنان خنک میشــود که بارها مشــاهده
شــده اولین برف زمســتانی در اواخر مهر در تبریز باریده اســت.
فصل جدیــد لیگ برتر فوتبال ایران از  20مرداد امســال شــروع
میشود و در نتیجه وقتی به اواخر مهر برسیم ،دستکم  8تا 10
هفته از لیگ بیست و دوم را سپری شده خواهیم داشت.
محمدرضا زنوزی ،مالــک و رئیس تراکتور یــد طوالیی در
عوض کــردن مربیان این تیم دارد و در همین راســتان اســت که
طی چهار ســال و اندی زمامداری او در تراکتور،گذار قریب به 15
تا  16ســرمربی ثابت یا موقتی به جمع تراکتوریها افتاده و دنیا
به هیچ کدام از آنها وفا نکرده و شــاید بهتر باشــد بگوییم زنوزی
تاب تحمل هیچیک از آنها را نیاورده است.
آمد و رفتهای پایانناپذیر
اگــر گفته میشــود یکــی از ســختترین کارهای دنیــا ،کار
کردن با زنوزی و تعامل با وی است ،نه یک اغراق بلکه واقعیتی
اســت که آمار مرتبــط بــا آن را آوردیم .بــرای او حتی ســه چهار
نتیجه بد کافی اســت تا مثل کشــورهای کوچک و عرب منطقه
خاورمیانه کــه مربیان خود را مثل برگ خــزان میریزند ،اقدام
به تعویض ســرمربی تراکتور کند و بسیار به ندرت پیش آمده که
زنوزی از یکی از منتخبین خویش هم احساس رضایت کند.
ماندگارتریــن و پرتکرارتریــن ســرمربی تراکتــور در دوره
ریاســت زنوزی تونی اولیویــرای پرتغالی بوده که در ســه مقطع
زمانی هدایت «پرشــورها» را در دســت گرفت و به ســبب اینکه
حــرکات بســیار هیجانانگیــزی داشــت و لــب خــط دائمــاً در
تکاپو مشــغول ابــراز احساســات بود و کلــه معلق هــم میزد،

هــواداران تراکتــور هــم بــه او دل باختنــد امــا زنــوزی وی را نیــز
ماندنی نساخت.
زنــوزی کــه در مقاطعــی ادعــای جدایــیاش از تراکتــور و
واگذاری اداره آن به افراد و نهادهایی دیگر را هم مطرح کرد (اما
همیشــه خط دهنده و تصمیم گیرنده اصلی در پشــت و جلوی
صحنه بوده) ،در استفاده ناقص و کوتاه مدت از نیروهای وطنی
هم مهارت داشــته و محمد تقوی را با اینکه خوب کار کرده بود،
پس از فقط چهار ماه کنار گذاشــت و به واقع با پیشنهاد «دستیار
شــدن» او و اینکه وی بپذیرد زیر نظر یک خارجی (جورج لیکنز
بلژیکی) کار کند ،پایه فرار او را گذاشت.
قطع همــکاری او با «ســاکت الهامی» شــاید ایــن بهانه به
ظاهــر موجه را داشــت که این مربی توســط فدراســیون فوتبال
شش ماه محروم شده بود اما الهامی جام حذفی فوتبال کشور
را نصیــب تراکتوریهــا کرده بــود و اگر کارهــای جنجالیاش در
لب خط در روز دیــدار فینال مقابل اســتقالل در کار نبود ،چنین
فتحی اص ًال حاصل نمیآمد .زنوزی پس از چنان واقعهای برای
مصاحبه

ایمان گودرزی
سرمربی داخلی ریسک نمیکرد
ساپینتو گزینه خوبی است

مجید نامجو مطلق :به
سرمربی خارجی باید
زمان داد و صبر داشت
بعــد از مصاحبهای کــه یحیــی گلمحمدی
انجــام داد و گفــت« :نیمــی از لیســت او جــذب
شــدهاند» شــرایط عجیبــی در فضای رســانهای و
مجــازی کشــور شــکل گرفــت .فضایی کــه کنترل
آن ممکن اســت انرژی زیــادی از مدیران باشــگاه
بگیرد .البته از همین حــاال میتوان حدس زد این
جمله یحیی تا آخر فصل ،مثل یک چکش بر ســر
مدیران باشگاه کوبیده شود هر چند آنها عملکرد
قابل تحســینی در بازار نقــل و انتقاالت داشــتند و

پیشکسوت استقالل معتقد است که ساپینتو کارنامه موفقی
دارد و میتواند در اســتقالل با فراهم شــدن شــرایط نتیجه خوبی
بگیــرد .نامجو آرامش کادر فنی در فصل گذشــته را کلید موفقیت
استقالل میداند و امیدوار است وریا غفوری در استقالل بماند.
ساپینتو سرمربی استقالل شــد ،حضور این سرمربی را چطور
ارزیابی میکنید؟
کارنامــه خوبــی دارد .در تیمهــای بــزرگ پرتغــال ســابقه
سرمربیگری داشــته اســت و فقط فصل قبل نتیجه نگرفته بود اما
در کل سابقه بسیار خوبی دارد و امیدوارم بتواند به استقالل کمک

دومین بار در یک مقطع زمانی کمتر از یک سال به فیروز کریمی
روی آورد و با اینکه تراکتور با هدایــت وی باخت خفیف (صفر-
 )1و نتیجــه آبرومندانــهای را مقابل النصر عربســتان در شــروح
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آســیا آن هم در خاک سعودیها
تجربه کرد ،فقط چند هفته بعد از شروع لیگ داخلی ،زنوزی باز
با کریمی قطع همکاری کرد.
از شجاعی جوان تا پیرمردهای خارجی
هنــوز که هنــوز اســت ،هیچکــس نمیداند زنــوزی چرا در
جریان همین تغییرات و فرایندها یک بار به مســعود شــجاعی
هم روی آورد و با اینکه اینهافبک تهاجمی ســرخهای تبریزی
ســابقه هدایت هیچ تیمی را نداشــت و هنوز بــرای تراکتور بازی
میکرد و بالنســبه جوان بود (او فصل گذشــته هم برای نساجی
بــه میدان آمــد) وی را به ســمت «ســرمربی -بازیکن» باشــگاه
منصوب کــرد و به همین منــوال و روال هیچکس از دالیل دقیق
برکناری شجاعی هم سر درنیاورد زیرا بازیکن اسبق اوساسونای

بسیار زیادی بکند.
از بیــن گزینههــای داخلــی و خارجــی کــه مطــرح شــدند ،به
نظرتان ساپینتو گزینه مناسبی است؟
سرمربی داخلی ریســک نمیکرد و حاضر نبود تیم قهرمان با
آن رکورد فوقالعاده را تحویل بگیرد .چون به خوبی میدانست که
اگر نتیجــه نگیرد هجمههای زیادی به او وارد خواهد شــد .از نظر من
ساپینتو کارنامه قابل قبولی دارد و میتواند در استقالل موفق شود.
اســتقالل با سرمربی خارجی  50ســال است که قهرمان لیگ
نشده.
به هر حال هر چیزی یک دفعه اولی خواهد داشــت .این حرفها
منطقی نیســت که اگر خارجیهای قبلی موفــق نبودهاند بعدیها نیز
موفق نخواهند بود .فقط هر چه زودتر باید تکلیف کادر فنی مشــخص
شود و کار را شــروع کنند و نکته مهم دیگر اینکه سرمربی خارجی برای

درصدها سخن نمیگویند

قبل از اینکه ســایر باشــگاهها از دوران اســتراحت
لیگ قبلی بیــرون بیایند ،چند خرید اســتثنایی را
به لیست تیم گره زدند .علیرضا بیرانوند ،مرتضی
پورعلیگنجــی ،گئــورگ گولســیانی ،ســروش
رفیعــی ،دانیــال اســماعیلیفر ،محمدمهــدی
احمدی و ...بازیکنانی بودند که قبل از گرم شــدن

بازار نقل و انتقاالت ،وارد دفتر باشگاه پرسپولیس
شــدند و پــای برگــه قــرارداد را امضا کردنــد .حال
یحیــی میگوید جذب این ســتارهها ،تنها نیمی از
خواستههایش بوده و هنوز نیمی دیگر از لیست او
باقی مانده است! از ســوی دیگر ،محمد محمدی
و رضا درویــش در مصاحبههایی عنــوان کردهاند

اسپانیا آنقدرها هم در تبریز بد نتیجه نگرفته بود.
در مــورد مربیان خارجی هم زنــوزی همینقدر کم منطق
و ظالمانه عمل کرده اســت .هنوز هیچکس نفهمیده اســت که
او چرا جان توشاک ولزی را ســر پیری (در  69سالگی) به تراکتور
آورد و پس از گذشــت فقــط چهار هفتــه از لیگ جوابــش کرد و
قطع همکاری او با لیکنز هم پیشتر نامش آمد ،یک معما بوده
است زیرا این مرد بلژیکی فقط  10-12هفته مانده به پایان لیگ
به تبریز آمد و تراکتوریها را که فصل متوسطی را میگذراندند،
تا حدی جمــع و جور کرد .مصطفــی دنیزلی ترکیــهای هم که با
وجود ســن باالیش و ســالها پس از نخســتین اقامتهایش در
ایران (و هدایت پاس و پرســپولیس) به تبریز فراخوان شده بود،
فقط چهار ماه در آنجا تاب آورد و به جمع فراریها پیوست.
سایر مفقودین و جوانمرگها!
اگر به دو ســه فصل اخیــر هم اکتفا کنیــم ،میبینیم زنوزی
کمتــر مربیای را بــرای مدتی پنج تا شــش ماهه تحمــل کرده و
آخرین مربی خارجی ناکام این تیم ارطغرول ساغالم هموطن
دنیزلــی بود که فقط در  11بازی واپســین تراکتور در لیگ بیســت
و یکــم روی نیمکتشــان نشســت و در پایــان فصــل عــذرش
خواســته شــد (تا قربان بردیف بیاید) البته ســاغالم هم دومین
مقطع ســرمربیگریاش را در جمع پرشــورها تجربه میکرد که
مقطع نخســت چندان تفاوت زمانیای با مقطع دوم نداشــت.
به همه این مفقودیــن و مرحومــان(!) و جوانمرگها بیفزایید
رســول خطیبــی را کــه در دو مقطع طعــم همکاری بــا زنوزی را
چشــید و چوبش را خورد ،علیرضــا منصوریان را کــه فقط در 6
هفته نخست لیگ بیستم سکاندار قرمزهای تبریزی بود و البته
زوونیمیر ســولدوی کروات را که نه پیشــینهای عالی در مربیگری
داشــت و نه هرگز توانست با تراکتور همسان و جزئی از یک پیکر
واحد شود و نتایج حاصلهاش فرقی با ساغالم نداشت.
وقتی همــه اینها را جمــع میکنید ،میفهمیــد که چطور
قربان بردیف با وجود سابقه کار خوبش در تیمهای روبینکازان
و روســتوف روســیه در برآورد شــرایطی که در تراکتور انتظار او را
میکشــد ،اشتباه آشــکاری را داشــته و پیشــنهادی را پذیرفته که
شاید دو ماه هم به او وفا نکند.
هماهنگ شدن و عادت کردن به شرایط و فوتبال ایران نیاز به زمان دارد
و باید صبر داشت.
شــایعاتی در مــورد جدایــی آقــای آجورلــو و رفتنشــان بــه
فدراسیون فوتبال وجود دارد.
اطالعی نــدارم .از زمانی که آقای آجورلو مدیریت اســتقالل
را بــر عهده گرفتنــد عملکرد بســیار خوبــی داشــتهاند و دیدیم که
فصل گذشــته کادر فنی در نهایــت آرامش کار خــود را انجام داد و
با قهرمانی نتیجــه این آرامش را گرفت .آرامــش مهمترین هدیه
مدیریت آقای آجورلو به کادر و تیم استقالل بود.
وریا از تیم جدا خواهد شد؟
وریا بازیکن بزرگ و انسان بسیار با شخصیتی است .امیدوارم
که فصل بعد هم در اســتقالل بماند و این شایعات صحت نداشته
باشد.

 70درصــد از بازیکنــان مدنظــر کادرفنــی جــذب
تیم شــدهاند و هواداران هم امیدوارند با این همه
ستاره و البته حفظ بازیکنانی مثل سرلک ،امیری،
ترابــی ،نعمتــی ،عبــدی و ،...پرســپولیس بتواند
به راحتــی آب خوردن و با کســب باالتریــن امتیاز
ممکــن در کمترین زمــان ،قهرمانــی را از آن خود

کند .به هر حال ،بازی بــا «درصدها» در بازار نقل و
انتقاالت ،اص ًال کار درست و معقولی نیست چون
یحیــی بــه صــورت طبیعی یک لیســت بــا تعداد
مشــخصی از بازیکنان بــه مدیریت باشــگاه ارائه
کرده و باشــگاه باید همان لیســت را فراهم کند .تا
به حال هم عملکرد باشــگاه عالی بوده ولی انگار
یحیــی رضایتــی نــدارد و نیمــه دوم لیســت خود
را طلــب میکند بــدون اشــاره به ایــن موضوع که
«درصدها سخن نمیگویند».

قصه تلخ
دیونگ
فرانکی
5
سخت ترین
مبارزه
کارلوس توس
نیمکتهای لیگ دوباره به
دست خارجیها میافتد؟
گزارش

آرمن ساروخانیان

ســا پینتو ،بردیف و مورایس .ســه نیمکــت مهم لیگ
برتــر بــه مربیان خارجی ســپرده شــد .اگــر اســتقالل بعد از
جدایــی ناگهانــی مجیــدی مجبور شــد ســراغ پینتــو برود،
اولویــت تراکتــور و ســپاهان مربی خارجــی بود .شــاید اگر
گلمحمــدی قــرارداد بلندمدتــی نداشــت ،ممکــن بــود
پرســپولیس هم بخواهد از یک گزینه خارجی روی نیمکت
استفاده کند.
مربیانــی که به ایــران آمدهاند در مقیــاس بینالمللی
چندان مطرح نیســتند یا از دوران اوجشــان فاصلــه دارند.
پرتغــال در این ســالها مربیان مطــرح زیادی را بــه فوتبال
دنیا معرفی کرده ،ولی پینتو را بیشــتر با دوران بازیگریاش
میشناســند .موفقیت بردیــف در لیگ درجه دوم روســیه
به ســالها قبــل برمیگــردد و مورایس هم بابت دســتیاری
مورینیو شــهرت دارد .با ایــن حال انتظار مــیرود که همین
مربیان بتوانند تیمهایشان را متحول کنند یا حداقل چند
قدم جلوتر ببرند .مربیانی مثل استراماچونی و برانکو هم
در ردیف مربیان تراز اول اروپایی قرار ندارند ،ولی در فوتبال
ایران نقش مؤثری داشتند و هنوز آثار کارشان از بین نرفته.
بازگشــت دوباره به ســمت مربیان خارجــی را میتوان
نشانهایازنارضایتیباشــگاههاوهوادارانازعملکردمربیان
ایرانیدانست.فصلگذشتهباشگاههابهدلیلمشکالتمالی
اکثراًبهسمتمربیانایرانیرفتندوساغالمتنهامربیخارجی
لیــگبرتربــود.دراینجمعتعــدادیازمربیانجــوانهمبه
چرخهمربیاناضافهشدندولینشانههایتحولفنیبهقدری
نبودکهمدیرانفوتبــالراازرفتنبهبازارهایبینالمللیمنع
کند.ازطرفدیگرقیمتهایمربیانایرانیبهقدریباالرفت
که تفاوت زیادی با نمونههای خارجی ندارد و گاهی رفتارهای
آنهاهمبااستانداردهایحرفهایفاصلهزیادیداشت.
حضــور ایــن ســه مربــی خارجــی و تقابــل آنهــا بــا
گلمحمدی ،قلعهنویی و نکونــام میتواند رقابت جذابی
برای لیگ برتر بسازد .مربیان داخلی اگر میخواهند فضای
کارشــان در آینده محدودتر نشود باید به فکر ارتقای کیفیت
کارشــان باشــند ،وگرنه تعــداد مربیــان خارجــی در فوتبال
ایران بیشتر خواهد شد.

سنگال هم با ما بازی نمیکند

طی روزهای گذشــته این شــایعه مطرح شــده بود که
تیم ملی سنگال شــهریور ماه به مصاف ایران خواهد رفت
ولی از قرار معلوم بایــد رویارویی با این تیم را هم فراموش
کنیم چون چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
مدیران فدراسیون خیلی تالش کردند تا با این حریف
خــوب آفریقایی بــازی کنیم و خود دراگان اســکوچیچ هم
راضی بــه انجام چنین کاری بود اما ســنگال چنــد روز قبل
برنامــه بازیهــای خود در شــهریور مــاه را به طــور کامل پر
کــرد و حاال دیگــر فرصتی بــرای بازی بــا ایران نــدارد .خود
آنها هم دلشــان میخواست به مصاف شــاگردان دراگان
اســکوچیچ بروند ولی عدم اقدام بموقع موجب از دست
رفتن چنیــن حریف خوبی برای تیم ملی کشــورمان شــد.
البته اینطور کــه میگویند ،تیم ملی فوتبال کشــورمان در
آخرین مــاه تابســتان حتماً با یــک حریــف آفریقایی بازی
خواهد کــرد .با توجــه به پر بــودن تقویم رقبــای اروپایی ما
چــارهای نداریم جز اینکه با حریفانــی از امریکای جنوبی و
آفریقا تا قبل از آغاز جام جهانی بازی کنیم.

