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آشتی کنان در راه است؟ تالش بـرای  مالقات اسکوچیچ 

فركي: فوتبال همچون 
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 بازيكنان 
به خاطر مردم 
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ساپينتو به تستي ها اجازه تمرين نداد
معماي بازيكن خارجي استقالل 

زياد به خودتان فشار نياوريد
استراحت مربيان استقالل به تازه واردان 

سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد اشراقی

فاجعه مديريتي در ماجراي کاوه و حسين زاده 
كاوه رضايي هم مثل اميرحسين حسين زاده با رقمي پايين راهي شارلواي 
بلژيك شــد اما آنها در فصل دوم او را با رقم رؤيايي ۵ ميليون يورو به كلوپ 
بروژ بلژيك فروختند و عجيب اينكه وقتي كاوه آنجا موفق عمل نكرد، دوباره 
به شارلوا قرض داده شد! در واقع سر ماجراي كاوه رضايي، هم ايجنت او كلي 
سود كرد و هم باشگاه شارلوا و حاال همان كاوه كه ۳۴ سالش شده، با سالم و 
صلوات به استقالل برگشته تا بمب نقل و انتقاالتي شود!به اين مي گويند هنر 
مديريت كه ما نداريم )يعني اصاًل نداريم( و اروپايي ها دارند. كاري كه شارلوا 
با رضايي و حسين زاده كرد را خود استقالل مي توانست انجام بدهد اما چون 
اينجــا ضعف مديريت بيداد مي كند، پول اين انتقال ها به جيب ايجنت ها و 
شارلوا مي رود. بامزه اينكه مالك باشگاه شارلوا هم يك ايراني است كه برخالف 
مديران باشگاه هاي ما، كارش را بلد است. بعد وقتي صحبت از ضعف مديريت 
در ورزش ايران مي كنيم، به تريج قباي عده اي برمي خورد و مي گويند شما 
فقط سياهي ها را مي بينيد! خب اين قبيل مسائل اگر اسمش ضعف مديريت 
نيست، پس چيست؟ چطور مي شود سرمايه هاي اين مملكت راحت بروند و 
پولش به جيب باشگاه هاي خارجي برود؟ چرا استقالل و پرسپوليس خودشان 
ُعرضه ندارند بابت ترانسفر بازيكنان درآمدزايي كنند؟ چطور ۲۰ سال قبل 
عابدينــي و فتح ا...   زاده اين كار را مي كردند؟ خوب به خاطر داريم در همان 
سال ها اســتقالل با پول فروش سيروس دين محمدي به ماينتس آلمان ۶ 
بازيكن بزرگ خريد و خود ســيروس هم كلي سود كرد اما حاال حسين زاده 

مفت و مسلم مي رود و مديران شارلوا به سبيل ما مي خندند. 
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 كاوه به پرسپوليسي ها: 
ببخشيد نمي توانم بيايم!

هايجكي كه ناقص ماند 

مطمئن باشيد پول توجيبي مي رسد 
وعده استقاللي ها به بازيكنان
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 پایان ماجراجویی تیم ملی 
در لیگ ملت ها 

7بازنده سربلند

 و جهانبخـش 
در هلنــد!

دور یک میز نشاندن 
دراگان و طارمی

حمله پیشکسوت  حضور باقری در
پرسپولیس به باقری تیم ملی منتفی شد؟

 يک مديرفوتبالی 
 به اسكوچیچ 
کمک می کند 

سالی چند میلیارد 
 می گیرد و فقط 

چای می خورد

 شکار جدیدمعاون ورزشی 
سرخپوشان در راه است باشگاه پرسپولیس:
 دستور توقف 
 نقل و انتقاالت
دروغ است

 پرسپولیس با
 يک مهاجم خارجی 

توافق کرد

بی پولی صدای بازیکنان پرسپولیس را درآورد

 كاوه و مرادمند جلوی اعتصاب گرفته شد
به آنکارا رسیدند 

 تماشای ال کالسیکو 
ممنـوع شد

آمادگی باالی مهاجم 
فرانسوی در آنکارا

 ساپینتو: 
 يامگا می تواند 
آقای گل شود

نظر سنجی
SURVEY

ادامه دارد

رأي طارمي تغيير نكرد
در نظرسنجي سايت خبرورزشي از شما مخاطبان عزيز خواسته بوديم نظر 
خود را در مورد صحبت هاي طارمي در مورد اسكوچيچ بگوييد كه بيش از 
۵۳ درصد حق را به مهاجم سرشناس تيم ملي داديد و ۴۷ درصد هم عقيده 
داشــتيد حق با طارمي نيست. تا ديشــب نزديك به ۳۰ هزار نفر در اين 
نظرســنجي شــركت كردند و شما هم اگر هنوز وارد ســايت نشده و در 
نظرسنجي شركت نكرده ايد، همين امروز مي توانيد اين كار را انجام بدهيد. 

خبرگردی
NEWS BROWSING

نام مهاجم جديد پرسپوليس، كاسيانو نيست  
باالخره پرســپوليس با يك مهاجم خارجي توافق كرد كه البته باشگاه براي 
جلوگيري از بازارگرمي نام او را رسانه اي نكرده اما شنيديم اين مهاجم برزيلي 
است و نامش كاسيانو نيست! يحيي گل محمدي نام ۴، ۵ مهاجم خارجي ديگر 
را هم به باشگاه پرسپوليس داده تا از ميان آنها يك نفر ديگر را هم جذب كنند. 
شــاگردان يحيي كه تا امروز به تركيه نرفته انــد، كماكان در تهران تمرين 
مي كنند و البته منتظر حضور دو مهاجم خارجي جديد در تمرينات هستند. 

بازيكن استقالل براي هميشه از تيم ملي خط خورد  
اردوي جديد تيم ملي جوانان از ديروز در كمپ تيم هاي ملي آغاز شد. تيم ملي 
جوانان براي حضور در تورنمت كافا و سپس بازي هاي مقدماتي جام ملت ها آماده 
مي شــود كه در ماه هاي مرداد و شهريور برگزار خواهد شد. يكي از نكات جالب 
توجه ليست تيم ملي جوانان عدم دعوت از عرفان باقري بازيكن تيم استقالل 
است. او به دليل حاشيه هاي انضباطي ايجاده شده از اردوي قبلي از سوي صمد 
مرفاوي كنار گذاشته شد. خبري كه اين خبر بازيكن استقالل آن را تكذيب كرد 
و گفت در اردوي تيم ملي جوانان در كنار بازيكنان مشغول آماده سازي است. او 
در اردوي قبلي ســاعت ۴ بامداد محل اسكان تيم ملي جوانان را به بهانه عدم 
امكانات رفاهي و وجود پشه هاي موذي ترك كرد. بعد از اين اتفاق افشين ناظمي 
سرپرست تيم ملي جوانان در تماس با اين بازيكن از او خواست ديگر سر تمرين 
تيم حاضر نشود. با تصميم جديد صمد مرفاوي به نظر مي رسد اين بازيكن براي 
هميشه شانس حضور در اردوي تيم ملي جوانان را از دست داد. تيم ملي جوانان 
براي صعود به دور نهايي جام ملت ها و انتخابي جام جهاني  شــهريور در شــهر 

بيشكك بايد با تيم هاي قرقيزستان، امارات و برونئي مسابقه بدهد. 
درخواست از انگليسي ها براي جذب ستاره پرسپوليسي  

او هم سطح مهاجم ليورپول است!
مهدي طارمي ســتاره ايراني پورتو به همراه تيمش در فصل گذشــته آماري 
فوق    العاده به جا گذاشت و رقابت نزديكي را با داروين نونيس ستاره اروگوئه اي 
بنفيكا داشــت. نونيس بعد از درخشش به همراه بنفيكا در يك انتقالي بزرگ 
راهي ليورپول شد. ستاره اروگوئه با فاصله اندك طارمي را كنار گذاشت و آقاي 
گلي ليگ برتر پرتغال شد. در همين رابطه سايت آماري »ForeseeaBall« به 
تمجيد از ستاره ايراني پرداخت و به باشگاه هاي انگليسي پيشنهاد داد اين بازيكن 
را به خدمت بگيرند. اين رسانه نوشت: لطفاً يكي از تيم هاي ليگ برتر انگليس 
با مهدي طارمي قرارداد امضا كند. او در فصل گذشته در سطحي مشابه داروين 
نونيس عمل كــرد و هر دو به راحتي بهترين مهاجمان ليگ پرتغال در فصل 
گذشته بودند، حيف كه ۳۰ ساله است. با اين حال در جام جهاني  ولز و انگليس 
مقابل ايران بايد مراقب طارمي باشــند. تيم ملي كشورمان قرار است در جام 
جهاني  ۲۰۲۲ در آبان و آذر با تيم هاي ملي آمريكا، انگليس و ولز رقابت كند. 

محرمانه  ؛ مالقات اسكوچيچ و جهانبخش در هلند!

آشتي کنـان در راه است؟
در خبرها آمده بود بازگشت سرمربي كروات تيم ملي 
به ايران به تعويق افتاده است. دراگان اسكوچيچ كه ۲۱ 
تير بــراي برگزاري جلســه با اعضاي هيئت رئيســه 
فدراسيون فوتبال به ايران آمده بود، همان شب به اروپا 
بازگشت و طبق اعالم احسان اصولي قرار بود ۳۰ تير بار 
ديگر به ايران بيايد. البته پس از قطعي شدن بقاي اين 
مربي كروات روي نيمكت تيم ملي، برنامه او نيز تغيير 
كرد و اســكوچيچ به ايران نيامد. ظاهراً قرار اســت او 
همچنــان در اروپا بماند و با برخــي بازيكنان لژيونر و 

مربيان تيم باشگاهي آنها ديدار كند. 
اسكوچيچ كه ۲۰ شــهريور را براي شروع اردوي 
بعدي تيم ملي در نظر گرفته اســت، به احتمال فراوان 
قبل از ۲۱ مرداد كه تاريخ آغاز ليگ برتر است به ايران 
برمي گردد. نكته قابل توجه اما سفر قريب الوقوع دراگان 
اسكوچيچ به كشور هلند براي مالقات با كاپيتان تيمش 
عليرضا جهانبخش است. اين در حالي است كه پيش از 
اين اخباري منتشر شد مبني بر اينكه عليرضا جهانبخش 
و مهــدي طارمي كه براي تعطيالت قبل از پيش فصل 

باشگاهي در ايران حضور  داشتند در نشستي خصوصي 
با برخي از ســران دولت خواهان بركناري اسكوچيچ و  

بازگشت كي روش شده اند!
ظاهــراً اين دو بازيكن مدعي شــده اند كه كل 
اعضاي تيم موافق بركناري اســكوچيچ هستند و 
همين موضوع باعث شده تا دولتمردان براي تقويت 
تيم ملي دست به كار شوند اما استوري مشترك چند 
ستاره تيم ملي مثل سردار آزمون، عليرضا بيرانوند، 
محمدحسين كنعاني زادگان، شجاع خليل  زاده و... 
نشــان مي دهد كه برخالف نظــرات جهانبخش و 
طارمي همه بازيكنان تيم ملي مخالف اســكوچيچ 
نيســتند و برخالف تصورات از دولت خواســته اند 

تغييري در كادر فني ايجاد نشود. 
اين موضوع نشــان مي دهد در تيم ملي بابت اين 
جريان اتفاق نظر وجود ندارد و فعالً طارمي و جهانبخش 
پرچمدار مخالفت با اســكوچيچ هستند. حاال به نظر 
مي رســد دراگان اســكوچيچ تصميــم گرفته براي 

آشتي كنان با عليرضا جهانبخش پيشقدم شود!

اگرچه كاوه رضايي با استقالل قرارداد بست ولي فصل 
نقل و انتقاالت هنوز براي اين باشگاه به پايان نرسيده 
و آنها به طور جدي دنبال فراهم كردن شرايطي براي 
جذب محمد محبي هستند. از طرف ديگر استقالل 
مي تواند يك ســهميه خارجي ديگر داشته باشد و 
ريكاردو ساپينتو روي اين مسئله حسابي متمركز 
شده است. سرمربي پرتغالي استقالل مي خواهد با 
استفاده از تجربيات و ديده هاي خود و دستيارانش 
از اين ســهميه باقي مانده به بهترين شكل ممكن 
استفاده كند.   البته طي روزهاي گذشته تعدادي از 

ايجنت هاي اهل تركيه و شرق اروپا تالش وسيعي به 
خرج دادند تا بازيكنان مد نظر خودشان را سر تمرين 
استقالل بياورند و ساپينتو آنها را مورد آزمايش قرار 
دهد ولي ســرمربي اســتقالل به هيچ عنوان اجازه 
چنيــن كاري را نداد و صراحتاً عنــوان كرد اردوي 
پيش فصل جاي اين كارها نيست و اساساً استقالل با 
توجه به جايگاه و منزلتي كه دارد، نبايد از طريق تست 
بازيكن بگيرد روي همين اصل فعاًل سهميه فوق به 
قوت خود باقي مانده و بايد ببينيم در روزهاي آينده 

چه اتفاقي رخ مي دهد؟

محمدحسين مرادمند و كاوه رضايي ظهر ديروز خود 
را به كمپ محل برگزاري اردوي تداركاتي استقالل 
رساندند تا خيال ريكاردو ســاپينتو از بابت اين دو 
بازيكن جمع شود و حاال ديگر مي داند كه مي تواند 
روي آنهــا براي برنامه هــاي تاكتيكي فصل آينده 
حســاب باز كند. ســرمربي اســتقالل به گرمي از 
شاگردان جديدش استقبال كرد و خود بازيكنان هم 
حسابي محمدحسين و كاوه را تحويل گرفتند. البته 
با توجه به پرواز آنها قرار شد اين دو بازيكن شامگاه 
جمعه يا كاماًل مشغول اســتراحت باشند يا اينكه 

سبك تر از بقيه تمرين كنند و فقط در حد عرق  گيري 
وارد زمين شــوند تا كار اصلي خودشان را در واقع از 
صبح امروز استارت بزنند. اگر مرادمند و رضايي به 
لحاظ بدني مشكلي نداشته باشند هيچ بعيد نيست 
براي مسابقه فردا چند دقيقه مجال بازي به آنها هم 
داده شــود. البته احتماالً مرادمند از نظر جسماني 
شرايط بهتري نسبت به كاوه دارد چون قبل از اردو 
چند روز با استقالل تمرين كرد و تمام روزهاي قبل 
را هم براساس برنامه تمريني كادر فني استقالل در 

تهران به صورت انفرادي مشغول تمرين بود. 

طبــق عرف رايج در فوتبال ايران تمام بازيكناني كه همراه تيم هاي خود راهي 
اردوي خارجي مي شوند مبلغي را تحت عنوان پول توجيبي دريافت مي كنند تا 
براي خريد و گشــت و  گذار دست شان حسابي باز باشد و بعداً جاي گله گذاري 
باقي نماند. البته اين مبلغ هنوز به حساب استقاللي ها واريز نشده ولي اين طور 
كه از تهران خبر مي رســد مشكلي بابت تهيه آن وجود ندارد و همه چيز طبق 
برنامه جلو خواهد رفت. استقاللي ها به بازيكنان خود قول داده اند پول توجيبي 
به قوت خودش باقي مانده و حتماً تا قبل از پايان اردوي تركيه در اختيارشــان 
قرار مي گيرد. قاعدتاً هر كدام از بازيكنان حداقل بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ دالر تا پيش 
از پرواز به سوي تهران پول مي گيرند ولي نكته اينجاست كه اگر اجازه حضور در 
آنــكارا و رفتن به مراكز خريد را پيدا نكنند اين پول عماًل دســت نخورده باقي 
مي ماند چون ســاپينتو فعاًل به طور جدي تأكيد دارد همه چيز بايد محدود و 
معطوف به تمرينات شده و فعالً اولويت اصلي بر پايه آماده سازي تيم استوار باشد.

از مدت ها پيش مشــخص شد كه كاوه رضايي فصل آينده را در ليگ ايران بازي 
خواهد كرد. از همان ابتدا دو باشگاه استقالل و سپاهان به اين بازيكن پيشنهاد 
دادند ولي رضايي پيشنهاد سپاهان را رد كرد. كاوه كه براي انجام كارهاي شخصي 
خود تا همين چند روز قبل در بلژيك حضور داشــت، با استقالل به توافق اوليه 
رسيده بود و به صورت شفاهي موافقت خود را براي پيوستن به تيم سابقش اعالم 
كرد. با اين حال يك پيشــنهاد از سوي پرسپوليس باعث شد تا كاوه كمي دچار 
ترديد شــود. چند روز قبل از آمدن رضايي به استقالل، پرسپوليسي ها به كاوه 
پيشنهاد دادند تا فصل آينده به جاي پيراهن آبي، لباس قرمز بر تن كند. رضايي 
كه قباًل شــاگرد گل محمدي بوده و ارتباط بسيار خوبي با سرمربي پرسپوليس 
دارد، چند روزي از پرسپوليسي ها مهلت خواست تا بيشتر فكر كند. در نهايت اما 
بعد از مشــورت هايي كه كاوه انجام داد، تصميم گرفت به پيشنهاد پرسپوليس 
پاسخ منفي بدهد. رضايي كه انگيزه زيادي براي رسيدن دوباره به تيم ملي دارد، 
در پاسخ به پرسپوليسي ها اعالم كرد نمي تواند به تيم شان بيايد و تصميمش را 
براي رفتن به اســتقالل گرفته است. در واقع پرسپوليس كه به شدت با كمبود 
مهاجم مواجه است، قصد داشت كاوه رضايي را از استقالل هايجك كند ولي اين 

قضيه ناقص ماند و حاال پرسپوليس بايد به سراغ گزينه هاي ديگري برود. 

ســيروس دين محمدي، بازيكن 
اسبق تيم ملي و باشگاه استقالل در 
گفت وگو با خبر ورزشــي، درباره 
اتفاقات اخير در تيم ملي و مصاحبه 
مهــدي طارمي، همچنين نقل و 
انتقاالت باشگاه استقالل اظهاراتي 

را مطرح كرد. 
  پسازقطعيشدنانتقالحسينزادهبه
شــارلوابلژیكخيليهابااینموضوع
مخالفتکردندوایناقدامحسينزادهرا
عجوالنهدانستند.نظرشماکهدرفوتبال
آلمانوبوندسليگاتوپزدهایددراینباره

چيست؟
هر فوتباليســتي آرزو دارد در اروپا فوتبال 
بازي كند و به نظرم هر زمان اين شانس به 

او رو كرد بايد از شانسش استفاده كند. 
  اینکهبرخيگفتهانــدایناقدامبراي
حسينزادهزودبودوبایدتاجامجهاني

صبرميکردراچطورتحليلميکنيد؟
به نظرم اين تصميم كامالً شخصي است ولي 
وقتي دعوت شده به نظرم خوب كاري كرده 

كه راهي اروپا شد. اين آرزوي هر فوتباليست 
اســت و دير و زود هم نــدارد. هر زمان كه 
بازيكن را خواستند بايد برود. من خودم اين 

كار را نكردم و سوختم!
  چطور؟

بعد از بازي تيم ملي مقابل نانت فرانسه چند 
پيشنهاد اروپايي دريافت كردم اما تصميم 
گرفتم بعد از جام جهاني  لژيونر شــوم اما 
چــون در جام جهاني  بازي نكردم خيلي از 

پيشنهاداتم از بين رفت. 
  فوتبالبلژیكتاچهانــدازهدراروپا
شناختهشدهاستوآیابازيدراینکشور
ميتواندباعثپيشرفتحسينزادهشود؟

تيم ملي بلژيك يكي از تيم هاي خوب و قوي 
اروپاســت اما همه بازيكنان ملي پوش اين 
كشور در ليگ هاي معتبر اروپا توپ مي زنند. 
به همين خاطر سطح ليگ خودشان خيلي 
باال نيست. فكر كنم حسين زاده با ۲۱ سال 
سن مي تواند آنجا به پيشرفت خودش فكر 
كند و در آينده از بلژيك به ليگ هاي بهتر 

انتقال يابد. 

  بازگشتکاوهرضایيبعداز۵سالدوري
ازليگایرانراچطورتوصيفميکنيد؟

به نظــرم كاوه رضايي نبايــد فكر كند كه 
فوتبال ايران ضعيف تر از فوتبال بلژيك است. 
شايد در خيلي از فاكتورها ليگ ايران بتواند 
با فوتبال باشــگاهي بلژيك مقايسه شود و 
اعتقاد من اين است كه كاوه رضايي بايد به 
آنچه انتظار هواداران استقالل است توجه 
كند و بداند كه مسئوليت سنگيني در تيم 
استقالل بر دوشــش قرار داده شده است. 
زماني وقتي بازيكنان از اروپا به ايران برمي 
گشتند مي گفتند كه فوتبال شان تمام شده 
است. كاوه رضايي بايد ثابت كند فوتبالش 

تمام نشده و هنوز مي تواند بازي كند. 
  نظرتاندررابطهباترافيكموجوددرخط

حملهاستقاللچيست؟
در فوتبال، ترافيك معني ندارد! هركس بهتر 
باشــد و در تمرينات آماده تر ظاهر شــود 
مي تواند فيكس شــود و بــازي كند. اين 
بستگي به نظر كادر فني دارند. چه بهتر كه 
با بيشتر شدن تعداد مهاجمان اين رقابت 

بيشتر هم بشود. 
  درمصاحبهاخيرمهديطارميبهاین
موضوعپرداختهشدکهدرماههاياخير
بيشاز۵0بازیکنبهاردويتيممليدعوت
شدند.بهنظرشمااینموضوعبهخاطرنقطه
ضعفکادرفنيتيممليبودهیابرعکس؟

طبيعتاً بايد اين طور باشد. وقتي ۱۸نفر ثابت 
بدانند كه هميشه در تيم ملي حضور دارند 
عماًل انگيزه بين بازيكنان ديگر ليگ از بين 
ميرود. قرار نيست فهرست تيم ملي پلمب 
شده براي يك عده خاص باشد. يكي از اصول 
مربيگري در تمام دنيا اين اســت كه هيچ 
بازيكني حاشــيه امنيت نداشــته باشد 
وهركس بهتر اســت بيايد و براي تيم ملي 

بازي كند. 
  دررابطهبابخشدیگريازصحبتهاي
طارميهمصحبتميکنيد؟اینکهاوگفته
بودبازیکنانتاساعت4صبحمافيابازي

ميکردند؟
اينهــا به ضعــف مديريت ســرمربي تيم 
برمي گردد. وقتي ديسيپلين الزم در اردوي 

تيم ملي حاكم نباشد بازيكن هم بازيگوش 
مي شود. به طور كلي جوان دوست دارد سر 
به هوا باشد و شيطنت كند. اين مسائل فقط 
بايد از سوي كادر فني و مديريت تيم جمع 
و جور شــود وگرنه هر جوانــي را به حال 
خودش بگذاريد دوست دارد تا ۴ صبح بيدار 
باشد و پيتزا ســفارش بدهد. به طور كلي 
فوتباليست حرفه اي بايد اين درك را داشته 
باشد كه اگر مي خواهد پيشرفت كند بايد 
شــب ها به موقع بخوابد. اگر شما ۴ صبح 
بخوابيد و ســاعت ۱۲ از خواب بيدار شويد 

قطعاً نمي توانيد موفق باشيد. 
  بهعنوانآخرینپرسشدررابطهباابقاي
دراگاناسکوچيچدرکادرفنيتيممليچه

صحبتيدارید؟
اين بدترين رفتار با اســكوچيچ بود چون 
همان يك ذره ابهتي كه داشت را هم نابود 
كردند! نبايــد با او چنيــن كاري را انجام 
مي دادنــد. اين رفتن و برگشــتن به ضرر 
اسكوچيچ شــد. اين حركت پشت هجده 

نبود، بلكه به اندازه ده تا پنالتي بد بود.

همان يك ذره ابهت اسكوچيچ را هم از بين برديد! دين محمدي: كاوه بايد ثابت كند فوتبالش تمام نشده است
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