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کیروش پای کار آمد

تمرین دیروز تیمملی که با
حضور همه بازیکنان برگزار
شد فضای شاد و بانشاطی
داشت .بخشی از تمرین
بیشتر شبیه راگبی بود و
بازیکنان در دو گروه باید
توپ را از دست همدیگر
میگرفتند .برخالف روزهای
نخست ،کارلوس کیروش
وسط گود آمده بود و بر
تمرین بازیکنان نظارت
دقیقی داشت.

با کارنامه ضعیف
م آسیا
در بهترین تی 

انتقاد از الکساندر لوپز:

ارسال بهکجا؟

از حجازي تا رشيدي ،از برومند تا طباطبايي
و از رحمتي تا حسيني

«آدمبد»ماجرا کيست؟!
درباره علي قرباني احساسي تصميم گرفتيم

روانخواه :قانون استقالل اين است

نمـيتوانـي ،بــرو
جاي کميته فني در استقالل خالي بود

شکست ناباورانه در مصاف با حريف چيني
عکس :نعیم احمدی  -ایران ورزشی

زهرا نعمتي :بازي هنوز
ادامه دارد ،در فينال
ميکس جبران ميکنم

به بهانه رسوایی تازه در بلژیک
سرمقاله

انتقادات تند ایجنت معروف از سیاق کار بیات

فوتبال ایران ،فضای امن برای
پروندههای خاک خورده

فرشاد كاسنژاد
Farshad Casnejad

موجیپولی امروز فوتبال بلژیک را فرا گرفته ،یک رســوایی تازه که کســی در
رسانههای اروپا ابایی از انتشــارش نداشت .مو به مو با تمام جزییات .از دستگیری
ایجنت ایرانی و جنجالی فوتبال بلژیک تا باز شــدن پــای مربیان و داوران در این
پرونده .پیشتر نیز انتقادات درباره ســیاق کار موجــی بیات مطرح بود ،وقتی نناد
پتروویچ ،ایجنت ســابق ،از ترامپیزه شدن حرفه نقل و انتقاالت در بلژیک خبر داده
بود ،با تاخت و تاز به رفتارهای موجی( .گزارشهای ایران ورزشــی در اینباره را
میتوانید بخوانید .در همین صفحه)
پلیس وارد این کارزار شده است ،با بررسی و بازداشت و تحقیق برای جلوگیری
از فســاد مالی در فوتبال .تردیدهایی درباره پولشــویی و نقل و انتقاالت غیرقانونی
و جابهجایــی عجیــب پولهای بزرگ در مقیاس فوتبال بلژیــک وجود دارد و این
تردیدها به حال خود رها نشدهاند.
در فوتبال ایران چنین مســائلی چگونه بررســی میشــوند؟ آیــا کمیتههای
فدراسیون فوتبال کافی هستند یا باید پلیس وظایف قانونی خود را انجام دهد؟
همین چند شب پیش در برنامه نود جالل حسینی گفت که به باشگاه پرسپولیس
در سالهای گذشته کمک کرده اما هرگز کمک مالی او به حسینی برگردانده نشده.
معلوم نیســت چه اسنادی درباره هزینه شــدن آن پول وجود دارد .این آخرین و
کوچکترین نمونه اســت که پولها گم میشوند .در فوتبال ایران هیچکس نمیداند
چرا بازیکنی یک ،دو یا ســه میلیارد قــرارداد میبندد و چه اتفاقی رخ میدهد که
افزایــش قیمت چند برابری دارد .هیچکس نمیداند که روابط ایجنتهای رســمی
و غیررسمی با باشــگاهها چگونه تنظیم میشــود .خواندن مصاحبه نناد پتروویچ،
ایجنتی که منتقد رفتارها و روشهای موجی بیات اســت ،نشان میدهد که برخی
ایجنتها چه روشهایی برای گم شــدن پولها دارند .نمونههایش در فوتبال ایران
هم پیدا میشود اما آیا چشمی برای دیدن و بررسی کردن وجود دارد؟
درباره قرارداد بلیتفروشی بازیها ،اسپانسرها و هزار و یک نکته دیگر همیشه
تردیدهای جدی در فوتبال ایران وجود داشــته که پای نامها و موسســات موثری
به پروندهها باز شــده اما هرگز این پروندهها به سرانجام نمیرسند ،خاک میخورند
و فراموش میشــوند .با این فراموشــکاریهای تعمدی فساد ریشههایش را قویتر
میکند و با وحشــت کمتری همه جا را فرا میگیرد ،همانچه شــاید رخ داده و ما
و شما بیخبریم.
رســانهها در ایران اغلب پیگیــر چنین پروندههایی نمیشــوند ،چون همواره
در پیگیری آنها با دردســر مواجه شدهاند و باشــگاهها و فدراسیونها رغبتی برای
همراهی با رسانهها ندارند .برنامه نود که همیشه از مبارزه با فساد حرف زده ،آخرش
فقــط درباره یک نفــر که چند میلیون از یک بازیکن پــول گرفته و او را در پارک
تمرین داده ،افشاگری میکند و موارد مهمتر همیشه عقیم میمانند.
فوتبال ایران میتواند پروندههای عجیب و پیچیدهای در این زمینهها داشــته
باشد اما کمتر کسی پیگیر تخلفات است .حتی وقتی باشگاهها مالکیتهای مشترک
دارند ،رســانهها نمیتوانند نقدهای جدی در ایــن باره مطرح کنند و با اعتراض و
فحاشــی هواداران مواجه میشــوند و در چنین فضایی به کدام افشاگری میتوان
فکر کرد؟
فوتبال ایران برای رهایی از این ورشکســتگی اقتصادی و رعایت نشدن فیرپلی
مالی و اشــتراک منافع چندین باشــگاه مهمش به بازبینی در نوع برخورد با فساد
نیاز دارد.

تشکیل جلسهکمیته ویژه لیگ قهرمانان آسیا
در باشگاه پرسپولیس

کمیته لیگ قهرمانان آسیا در باشــگاه پرسپولیس ،با حضور مسووالن کمیتههای
مرتبط به ریاست ایرج عرب تشکیل جلسه داد .این کمیته با توجه به فرا رسیدن مراحل
حســاس این رقابتها ،اهمیت ویژهای داشــت به ویژه که میهمانان و ناظران ویژهای از
ســوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشورمان ســفر خواهند کرد .این کمیته همچنین
با توجه به فاصله بســیار نزدیک بــازی فینال ،اقدامهای الزم را جهت این مســاله در
دســتور کار خواهد داشت تا در صورت صعود سرخپوشان از مرحله کنونی با ضیق وقت
روبهرو نگردند .در این نشســت ،درباره شرح وظایف کمیتهها و بخشهای مختلف بحث
و گفتوگو شــد .در پایان جلســه مقرر شد نشست بعدی روز یکشنبه تشکیل شده و با
معرفی دبیر ،شــرح وظایف هر بخش ابالغشــود و هر کمیته فعالیت روزانه خود را به
دبیرخانه اعالم کند.
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اسپورت مگزین چاپ بلژیک با استناد
به افشاگریهای نناد پتروویچ ،مدیر برنامه
معروف بسیاری از بازیکنان در لیگ بلژیک،
از رفتارهای مشــکوک مجتبــی بیات در
بســیاری از نقل و انتقاالت پرده برداشــته
است.
به نوشته این مجله« :نناد پتروویچ به
مدت ده ســال در دنیای ایجنتها مشغول
به کار و مدیر برنامه بازیکنان معروفی چون
یستروویچ ،روسل ،پرودوم ،فالینی و  ...بوده
ولی حالش از بده بســتانها و فســادهای
مالی حاکم در لیــگ بلژیک به هم خورده
و دســت از این کار کشــیده و امروز بدون
هیچ تاسفی و با برهم زدن تابوها صحبت از
دنیای کوسهها میکند».
متــن افشــاگریهای پتروویــچ در
مصاحبه با اسپورت مگزین:
«دیگر مثل ســابق ایجنتها ملزم به
قبولی در امتحان یا ارائه ضمانت نیســتند.
ی اســت  500یورو پرداخــت کنید و
کاف 
الیسنس شــما آماده است .در نتیجه امروز
در بلژیــک با  350ایجنت طرف هســتید!
ولی چند نفر از آنها قادر به ارتزاق هستند؟
اینجا همگی با ایجنتی ســر و کار دارند که
همه جا هســت .موجی بیــات .در صورتی
که بازار بلژیک بازار عظیمی نیســت .بیات
تقریبا یگانه ایجنت این بازار است و مسبب
ترامپیزه شدن این شغل.
مدام به افتخار خودش توییت ارســال
میکنــد ،بــه داوران توهیــن میکند ،به
مربیان توهین میکند .وقتی مربی باشگاه
کورتره به بازیکنانش مثل ژرمی پربه بازی
نمیدهــد مســخرهاش میکنــد .در هیچ
کشوری چنین چیزی نمیبینید .بازیکنها
اغلب مجبورند مســتقیم یا غیر مســتقیم
از کانــال موجــی بیات عبــور کنند چون
مدیران باشــگاهها این را تحمیل میکنند.
بهعنوان مثال برای اینکه ادریس ســیال از
وارگم به اندرلخت منتقل شود باید به بیات
کمیسیون دهد .مدیر برنامه این بازیکن که

مدیر دبروین هم هســت باید در این مورد
بخصوص کمیســیونش را با بیات تقســیم
کند.
مجتبی بیــات برای خریــد بازیکنی
چون ماکســیم کولن از اندرلخــت ابتدا با
مدیر برنامه این بازیکن به ســختی بر سر
حقــوق ماهیانــهاش چانه میزنــد .بعد از
حصول توافق ،مدیــر برنامه میگوید حاال
باید به باشــگاه اندرلخت اطالع دهیم ولی

در کمال شــگفتی بیات پاســخ میدهد:
نیازی نیســت چون من از طرف اندرلخت
وکالتنامــه دارم و درعرض  3ثانیه در یک
نقش جدید ظاهر میشــود! چطور میشود
که یــک شــخصی همزمان هــم ایجنت
بازیکن باشــد و هم وکیل باشگاهی که او
را میفروشــد؟ بیات از دو طرف کمیسیون
میگیــرد .چنیــن کاری در انگلیــس
جرم است.
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چهارشنبه صبح پلیس فدرال بلژیک
ت معروف ،فوتبال
با دستگیری یک ایجن 
اروپا و بلژیک را تحت تاثیر قرار داد.
به نقــل از روزنامه معتبر لو ســوار
بلژیــک ،پلیس بعــد از مدتها تحقیق و
بازرســی ،به این نتیجه رسید که شماری
از داوران ،مدیران ،دو ایجنت و مربیانی را
به اداره فــدرال فرابخواند تا بازجوییهای
خــود را به طور جدی و ســختگیرانه در
مورد پولشــویی ،فرارمالیاتــی ،پولهای
غیر قانونی و غیر شفاف در مورد چندین
انتقــال و البته با تمرکز روی دو باشــگاه
بزرگ اندرلشت و بروژ ادامه دهد.
در گــزارش اولیــه روزنامههــا و
سایتهای بلژیک این خبر به صورت ویژه
آمده است که موجی بیات یکی از فعاالن
برجســته نقل و انتقاالت بعد از بازرســی
منزلش بازداشت شده است.
موجی بیات قبل از این ،مدیر باشگاه
شــارلروا بــود و بســیاری از انتقالهای
بزرگ توســط او انجام شده بود .او رابطه
خوبی با ســرمربی اندرلشــت ،سرمربی
فعلی اســتاندارد لیژ پرودوم و ایوان لکو
مربی بروژ دارد و بســیاری از انتقالها در

اندرلشت فقط از کانال او انجام میشد.
دژان ولکوویچ ،دیگر ایجنت فعال در
بلژیک هم توسط پلیس دستگیر شده ولی
در مورد او گمانههای مشــکوک کمتری
وجــود دارد .دو داور هــم تحت بازجویی
پلیس قرار دارند.
باشگاه کلوب بروژ بعد از غیبت ایوان
لکو در تمرین صبح چهارشنبه رسما اعالم
کرد :مــا نهایت همکاری را با پلیس برای
تحقیقات خواهیم کرد و هیچ چیزی برای
پنهان کردن نداریم.
انتقــال گرانقیمــت کاوه رضایی از
شارلروا به کلوب بروژ توسط موجی بیات
انجام شــد .دو ماه قبل انتقال گرانقیمت
کاوه رضایی از شــارلروا بــه کلوب بروژ
توســط موجی بیات انجام شد که شوک
بزرگی در تاریــخ انتقاالت داخلی فوتبال
بلژیک بود و به همین دلیل حساسیتها
به حداکثر رســیده اســت .موجی بیات
حاال مجبور اســت در مورد تمام کارهای
خود توضیح دهد که در این میان انتقال
نورافکــن و قلیزاده به شــارلروا و محمد
نادری به کورتریک توســط او و مستقیم
انجام شده است.

یک محوری وجــود دارد به نام محور
شــارلروا-اندرلخت-گاند .در همه ورودی و
خروجیها رد پای بیات دیده میشود .قبل
از آن باشگاهی مثل گنک هزینههای زیادی
بــه خاطر این نوع روابط پرداخت کرده بود
و زمان زیادی گذشــت تا دوباره روی پای
خودش بایســتد .مبالغی در نقل و انتقاالت
رد و بدل میشــود که برای هیچکس قابل
فهم نیســت .سه تا چهار میلیون یورو برای
یک بازیکن ذخیره چون کنی سایف ،زیوتا
موریوکا .مثال این محور انتقال داوید پوله،
سباستیان دواست و کارا در این سه باشگاه
اســت که با مبالغی گزاف دست به دست
شدهاند.
شارلروا در شرایط معمولی نمیتوانست
برای هر کدام از بازیکنانی چون دواســت
یا دامین مــارک وگانــد 2 ،میلیون یورو
دریافت کند 6 .ماه بعد همه دیدند که گاند
با چه ضرری روبهرو شد .اگر بیات ،ایجنت
حمیــدی حرباوی نبود ،ایــن بازیکن هیچ
شانسی برای پیوستن به اندرلخت نداشت.
حرباوی برای یک باشــگاه متوسط بازیکن
خوبی اســت ،مثل ژرمی پربه یا یک زمانی
ســدریک روسل .ســون کامپ پسر خوبی
است ولی  6میلیون یورو؟
نتیجــه ایــن وضعیت این اســت که
باشــگاهی چــون اندرلخــت ضعیفترین
دورهاش را از زمان دن پترســون ســپری
میکنــد .هیچکس بــرای خرید یک خانه،
 3برابــر ارزش آن پــول را نمیدهد .امروز
اندرلخــت کجاســت؟ باشــگاهی بــا یک
ورزشگاه فرسوده و  40میلیون یورو بدهی
انباشته شده.
ولی بــا آمدن مارک کــوک در راس
این باشــگاه بایــد منتظر یــک زلزله بود.
کوک مدیر قابلی اســت که کاری به اســم
ایجنتها ندارد .آدم باهوشی است که گفته
میخواهد بــا همه کار کنــد چون خوب
میدانــد که نیمی از تیم و کادرفنی متعلق
به موجی بیات است».

هرقدر هم فضای پرسپولیس تلطیف شود

جای طارمی خالی نیست

اینکه میگویند برانکو ،مهــدی طارمی را نمیخواهد یک
بحث اســت و تلطیف فضای پرســپولیس از ســوی حمیدرضا
گرشاســبی ،سیدجالل حســینی و کریم باقری درباره طارمی
بحث دیگر.
مصاحبههای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ،کریم باقری و
سید جالل حسینی در هفته اخیر را اگر مرور کنید ،به یک جمله
مشترک در همه آنها خواهید رســید .همه بهنوعی در ماجرای
محرومیت پرســپولیس از حضور در پنجره نقــل و انتقاالت ،از
بار گناه مهدی طارمــی میکاهند و آن را به دوش مدیریت قبل
باشگاه میاندازند .گویا طارمی کمترین تقصیری ندارد در همه
دردسرهایی که برای این باشگاه درست کرده بود.
درست اســت که همین حاال هم پرسپولیسیها میتوانند
ادعا کنند که بارها گفتهاند طارمــی و رضاییان را نمیخواهند
اما آنهــا نمیتوانند تالشهای زیادی را کتمــان کنند که برای

بازگرداندن این دو بازیکن از ســوی عــدهای صورت میگیرد؛
تالشهایی که همین مصاحبهها و کم کردن بار تقصیر طارمی
شاید بتواند آنها را بهثمر برساند.
از یک سو عدهای در تالش هستند تا این دو بازیکن را به تیم
برانکو بازگردانند و تالشهای خود را برای رسیدن به این هدف
مدتهاست که شروع کردهاند .از سوی دیگر مصاحبههای اخیر
پرسپولیسیها میتواند فضا را برای بخشش طارمی فراهمکند.
در چنین فضایی اما هیچیک از این اقدامات باعث نمیشود
هواداران ذرهای از مشکالتی که طارمی برای پرسپولیس درست
کرده را فراموش کنند؛ از جریمه مالی و محرومیت سنگین نقل
و انتقاالتی تا فایل صوتی او در گفتوگو با حســین هدایتی که
گفته بود« :حاجی فقط به عشق خودت برمیگردم».
در تکتک لحظههــای این یک ســال محرومیت ،هربار
پرســپولیس با کمبود مهره مواجه میشــد یــا نگرانی نتیجه

نگرفتن به ســراغ هواداران میآمد ،طارمی نخستین اسمی بود
که در ذهنشــان تداعی میشد؛ کسی که اگر او را مسبب اصلی
محرومیت سرخها ندانیم نمیتوانیم سهم کمی از این تقصیر را
به حسابش بنویسیم.
مهمتر اینکه هیچیک از اینها حتی لحظهای برای هواداران
پرســپولیس فراموش نمیشــود و هیچکس در پرســپولیس
چشمانتظار بازگشــت مهدی طارمی و رامین رضاییان نیست.
دیگر نه کسی بهمناســبت بازگشــتاش تونل افتخار درست
میکند و نه جای او در تیم یکدســت و یکدل برانکو خالی است.
حتی اگر همه تقصیرها را هم به گردن مدیران سابق پرسپولیس
و طاهری بیندازند ،باز هم کســی طارمی را در پرسپولیس پذیرا
نیســت .بدون شــک خود او هم وقتی با آن ســبک و سیاق از
پرسپولیس جدا شد ،میدانست که این جدایی دیگر بازگشتی
ندارد.

مصاحبه و خبر

پورغالمی :نمیدانم داور چهطور برای
گلگهر پنالتی گرفت

فرهــاد پورغالمــی پس از شکســت خانگی  ۳بر یــک مقابل گلگهر
ســیرجان در نشســت خبری حرفهــای کوتاهی زد« :شــروع خوبی در
این بازی داشــتیم .نیمــه اول بازیکنان فوقالعاده بودنــد .بازی خوبی را به
نمایــش گذاشــتیم و به گل رســیدیم ولی در یک صحنه کــه کمک داور
بــه آن نزدیک بود و داور وســط پنالتی اعالم کــرد ،آن پنالتی به نظر من
درســت نبود .در ادامه داور ســوتهای خوبی برای ما نزد .در ابتدای نیمه
دوم هم تیم ما  ۱۰نفره شــد ،متأســفانه یک بازی مهم را از دســت دادیم.
البتــه داور یک پنالتی هم برای تیم ملوان نگرفت ولی نمیدانم داور چگونه
بــرای گلگهر آن پنالتی را اعــام کرد چون کمک داور به صحنه بســیار
نزدیک بود».

وینکو بگوویچ :برای لیگ برتر میجنگیم

وینکو بگوویچ پس از پیروزی  ۳بر یک مقابل ملوان در انزلی و رسیدن
به صدر با خوشــحالی از تیمــش تعریف کرد« :به نظرم تیــم من در نیمه
دوم فوقالعاده بازی کــرد .تیم من از نظر بدنی
از ملوان بهتر بــود و بازیکنانم آمادهتر بودند .به
بازیکنانم تبریک میگویــم و امیدوارم با همین
شــخصیت پیروزی پیش برویم و برای رسیدن
به لیگ برتر تالش کنیــم .البته تیمهای خوب
زیادی در لیگ داریم».
بگوویــچ حرفهایش را با این جمالت تمام
کــرد« :ملوان بد نتیجه نگرفته .این تیم با منفی
 ۶امتیاز لیگ را شــروع کرده زیرا از سوی فیفا
جریمه شــده بود .ملوان یک تیم بزرگ اســت
و بازیکنــان زیادی به فوتبال ایران داده اســت.
امیدوارم در نیمفصل دوم این تیم بهتر نتیجه بگیرد».

نخستین پیروزی نظرمحمدی با خونه به خونه

مس کرمان و گل گهر با هم صدرنشین شدند

هفته هفتم مسابقات لیگ دســته اول فوتبال باشگاههای کشور ،عصر
چهارشنبه با  5دیدار آغاز شد که نتایج آن به شرح زیر است:
* خونهبهخونه مازندران  - 3بادران 2
گلها :محمدحســین باباگلی ( 18و  )90و رضــا آقابابایی ( )22برای
خونهبهخونه و محمدعلی اکبرخواه ( )30و مجتبی محبوب مجاز ( )61برای
بادران
علی نظرمحمدى در نخستین تجربه خود بهعنوان سرمربی تیم خونهبه
خونه ،موفق به پیروزی شد.
* نود ارومیه یک  -آلومینیوم اراک صفر
گل :عرفان پورافراز ()86
* مس رفسنجان  - 3استقالل جنوب تهران 3
گلهــا :محمد خاناحمــدی ( ،)18علــی مرزبــان ( - 70پنالتى) و
محمدحســین مهرآزمــا ( )90+3برای مس و حســین امامیان ( 16و ،)48
هادی شکوری ( )41برای استقالل جنوب
*ملوان بندر انزلی یک  -گلگهرسیرجان 3
گلها :خشایار زبرجد ( )13برای ملوان و امین پورعلی ( - 37پنالتی و
 ،)80مهرداد آوخ ( )70برای گلگهر
اخراج :سعید ساالرزاده از ملوان
* قشقایی شیراز صفر  -مس کرمان یک
گل :سجاد حیدری ()75
بــا این نتایج ،گلگهر و مس کرمان با  13امتیاز و به دلیل تفاضل گل،
به ترتیب به صدر جدول و رده دوم صعود کردند.

امتناع سیدی از حضور در جلسه انضباطی تراکتور

جلسه کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی در مورد رسیدگی به تخلف
یوسف سیدی بینتیجه تمام شد.
به خواســت این باشگاه مقرر شده بود ســیدی در جلسه حضور یابد و
نسبت به تخلفات وی و سرپیچی از آیین نامه انضباطی توضیحاتی ارائه کند
اما سیدی در نشست حضور نیافت.
باشگاه تراکتورســازی اعالم کرده امتناع سیدی از دستورالعمل باشگاه
نیز مورد رســیدگی قرار گرفته و تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ گردید
و به زودی اعالم میشود.

