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گفتوگو
ماهینی :بازیکن تاثیرگذارمان
را از دست دادیم

کاپیتان پرسپولیس معتقد
است با محرومیت مهدی
طارمی و باشگاه ،سرخها
یک بازیکــن تاثیرگذار را
از دست دادند .با این حال
حســین ماهینی تاکید کرد پرسپولیس
جایگزینهای خوبی برای مهاجم محرومش
دارد .او در مصاحبه با تسنیم ابراز امیدواری
کرد بتواند با رفع مصدومیتش در بازی مقابل
الهالل به میدان برود.
وضعیت مصدومیتتان چطور است؟
در بــازی با ســپاهان به خاطر تکلــی که رفتم
مصدومیت قبلیام تشدید شــد و برانکو هم مرا
تعویض کرد .هماکنون روزی  2نوبت فیزیوتراپی
میکنم تا بتوانم مقابــل الهالل به میدان بروم و
امیدوارم که این اتفاق رخ دهد.
چه نظری درباره سختیها و مسیر پر فراز
و نشیبی که پرسپولیس برای رسیدن به این
مرحله از لیگ قهرمانان آســیا طی کرده،
دارید؟
در مرحله مقدماتی ،ســختیهایی کشیدیم که
واقعا منصفانه نبود با این تیم خوب از گروهمان
باال نیاییم .برانکو تاکید کرده بود که در گروه مرگ
قــرار داریم و واقعا هم اینطور بود .در حال حاضر
هم به چیزی جز قهرمانی آسیا فکر نمیکنیم.
محرومیت مهــدی طارمی و باشــگاه
پرســپولیس به خاطر شــکایت باشگاه
ریزهاسپور ترکیه به تیم ضربه خواهد زد؟
من جمعه شب به همراه خانوادهام بیرون بودم که
یکی از دوســتان زنگ زد و از محرومیت طارمی
پرسید که من اظهار بیاطالعی کردم .بعد دیدم
کلی تماس دارم و وقتی سایتهای خبری را چک
کردم فهمیدم چه خبر شــده است .به هر حال
نمیدانم اسم این اتفاق را باید سهلانگاری ،اشتباه
یا قسمت گذاشــت اما هر چه هست ما باید راه
خودمــان را ادامه دهیم .ما بازیکن تاثیرگذارمان
را از دســت دادیم اما جایگزینهای خوبی برای
مهدی داریم .باشگاه هم میتواند بازیکنان فعلی
را برای  4سال دیگر حفظ کند و خود من هم یک
فصل دیگر با باشگاه قرارداد دارم.
گویا هواداران الهالل از محرومیت طارمی
خوشحالند.
رقابت در فوتبال فقط بــه داخل میدان خالصه
نمیشود بلکه در بیرون زمین هم جنگ است .ما
در بازی برگشت با االهلی نشان دادیم چه تیم با
کیفیتی هستیم .انشاا ...یک بازی خوب هم مقابل
الهالل انجام خواهیم داد.

زاویه نگاه شما

وقتی وزارت ورزش ایرادات کار را نمیبیند

گاف بزرگ مدیران پرسپولیس در پرونده طارمی

بررســی پرونده مهدی طارمی نشــان میدهد
هنرنمایی مدیران پرسپولیس منجر به محرومیت
این باشگاه شده؛ جایی که طاهری و دوستان برای
حل مشکل ،مشکلزایی کردهاند .به گزارش ایسنا،
ماجرا از جایی آغاز شد که مهدی طارمی پس از
حضور در تمرینات تیم ترکیهای به ایران بازگشت.
آن زمان همه میدانستند که او بدون فسخ قرارداد
به تهران آمده و برای انعقاد قرارداد با پرســولیس
باید با ریزهاســپور قراردادش را فسخ کند؛ همان
کاری که رامین رضاییان کرد اما مدیران باشــگاه
پرطرفدار تهرانی برای فرار از تبعات احتمالی این
مسئله با ترفند خاصی دست به کار شدند تا شاید
بعدها فیفا را متقاعد کنند که مهدی طارمی پیش
از سفر به ترکیه با پرسپولیس قرارداد داشته است؛
اتفاقی که اکنون سرآغاز مشکالت بعدی برای این
تیم شده است .علیاکبر طاهری در  12مرداد 95
در یک نشست خبری اظهارکرد« :ما با طارمی و
همینطور مدیر برنامههایش در این زمینه توافق
کردهایم .ما پیش از این با طارمی قرارداد بســته
بودیم و بعد از اینکه طارمی با باشــگاه ترکیهای
قرارداد امضا کرد ،در واقع قرارداد باشگاه ترکیهای
ثانویه شــد ».او ادامه میدهد« :باید خود طارمی
در مورد امضای این قرارداد پاسخگو باشد .باشگاه
پرسپولیس متضرر نمیشود .البته ما هم در این
زمینه بــه این بازیکن کمــک میکنیم تا کمتر
متضرر شــود .کارهای حقوقی ایــن موضوع در
جریان اســت ».این اظهارنظر طاهری حدودا 2

هفته پس از بازگشــت مهدی طارمی به تهران و
انعقاد قرارداد با پرســپولیس مطرح میشود .این
موضوع وقتی جالبتر میشود که بدانید یک روز
قبل از سفر رســمی مهدی طارمی برای مذاکره
به ترکیه او در محل باشــگاه پرسپولیس حاضر
شــده و پس از انجام مذاکراتی سایت باشگاه در
خبــری روی خروجیاش رســما اعالم میکند
که هیچ قراردادی میان طرفین به امضا نرســید
تا طارمی پس از بازگشــت به ایران ،این قرارداد
را امضا کند .پس از این جلســه که خبرش روی
ســایت پرسپولیس قرار گرفت ،مهدی طارمی به
ترکیه رفت و با ریزهاسپور توافق و قرارداد رسمی

گزارش اختصاصی در خصوص عواقب مدیریت ضعیف باشگاههای بزرگ ایران
جای تعجب اســت که چگونه وزارت ورزش بر
دیپلماســی یکی از مهمترین فدراســیونهای
زیرمجموعــهاش و همچنین باشــگاههای مهم
فوتبــال کشــور با نهــادی مثل فیفــا نظارت
نمیکند؟ شرکت قبلی واسطه در سامانه پیامکی
که دســتش با ورود اپراتور جدید از سفره چرب
سرخابی قطع شد هم خودش را کنار کشیده2 .
مدیرعامل هم توجهی به این خطر نمیکنند .سال
گذشته استقالل و تراکتورسازی با حکم سنگین
فیفا محروم شــدند و حاال پرسپولیس دیگر تیم
بزرگ فوتبال ایران! ولی به نظر نمیرسد فوتبال
ایران از این احکام شــدید درس گرفته باشد .به
گزارش تابناک ،ضعف مفرط مدیریت در فوتبال
ایران همچنان قربانی میگیرد و هزینههای چند
میلیاردی برای این رشــته ورشکسته میتراشد.

آخرین نمونه آن جریمه بیش از  3/5میلیاردی
بابت بیتوجهی به قوانین در انتقال مهدی طارمی
به پرسپولیس است و البته این جریمه تنها یک
هفته پس از تامین رقم  8میلیارد تومانی حکم
فیفا در پرونده ژوزه پرتغالی به دســت طاهری
رســیده است .گرچه در نخستین ساعات انتشار
خبر محرومیت پرسپولیس و طارمی ،مدیر روابط
عمومی این مجموعه دســت به تکذیب خبر زد
اما ساعتی نگذشت که مدیران پرسپولیس شوک
ناشی از اقدام و عملکرد خود در نادیده انگاشتن
اخطارهای متعدد رسانهها و باشگاه ریزهاسپور را
درک کردنــد و ضمن تایید خبر به فکر راه چاره
افتادند! چارهای که دیگر برای پیدا کردنش دیر
شــده و بهترین بازیکن فعلی قرمزها مهمترین
بازی تاریخ این باشگاه را از دست داده است .بعد

امضا کرد .حال ســوال این است که اگر به گفته
طاهری (مصاحبه با خبرنگاران در  12مرداد )95
پرسپولیس با طارمی قرارداد امضا کرده و سپس
او به ترکیه رفته چرا سایت باشگاه پیش از ترک
تهران از سوی طارمی ،رسما اعالم میکند توافقی
حاصل نشــده و قراردادی منعقد نشــده است؟
موضوع  2حالت بیشــتر ندارد یا خبر باشــگاه و
اطالعرســانی پرســپولیس دروغ بوده یا طاهری
اظهارات نادرســتی را پس از بازگشــت طارمی
دربــاره قرارداد باشــگاه با او  -پیش از ســفر به
ترکیه  -مطرح کرده است .اکنون به نظر میرسد
باشــگاه ترکیهای هم دقیقا روی همین موضوع
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دست گذاشته و شکایت خود را به فیفا برده است.
فدراســیون جهانی فوتبال هم که روی تناقض و
البته شــاهکار باشگاه پرسپولیس حساس شده و
مسئله را پیگیری کرده است .در نهایت فیفا هم
به خاطر همین تخلف رای به محرومیت باشــگاه
پرسپولیس از  2پنجره نقلوانتقالت داده است .در
این میان یک سوال نیز ایجاد میشود و اینکه اگر
به راستی باشگاه پرسپولیس پیش از سفر مهدی
طارمی به ترکیه با او قرارداد امضا کرده بود ،چرا در
زمان حضور این بازیکن در تمرینات تیم ترکیهای
هیچگونه ادعایی نسبت به جذب بازیکنش توسط
باشگاه ترکیهای نداشت؟ اگر باشگاه پرسپولیس
دست به این ابتکار خلقالساعه نمیزد و با طارمی
قــراردادی بــا تاریخ پیش از رفتنــش به ترکیه
امضا نمیکرد ،اکنون فیفــا فقط مهدی طارمی
که مرتکب تخلف آشــکار شــده بــود را محروم
و جریمه میکرد نه باشــگاه پرســپولیس را .اگر
باشگاه تراکتورسازی تبریز و یا استقالل از پنجره
نقلوانتقاالت محروم شــدند بــه خاطر پرداخت
نشــدن مطالبات بازیکنان یا مربیان خارجیشان
بود که این مســئله هم حاصل ضعف منابع مالی
این باشگاهها بود اما حاال پرسپولیس به خاطر یک
قرارداد عجیب که با روش خارقالعاده مدیرانش -
که ادعای زرنگی داشــتهاند  -محروم شده است.
در این میان مطمئنا هواداران پرسپولیس انتظار
دارند وزارت ورزش به این موضوع ورود کرده و با
خاطیان این فاجعه بزرگ برخورد کند.

هرروزمنتظرپيامهايشماهستيم.پيامك2000999:
***
ســام دوستان و هواداران محترم لطفا همگی برای برکناری افتخاری و
هیئت مدیره ناکارآمد و همچنین بازیکنی مثل رحمتی که سرمنشا همه
مشکالت تیم هستند ،تالش کنیم .اینها حاال با البیگری میخواهند مربی
مثل زنگا را بیاورند تا در صورت مشــکل خودشون حل کنند .جمع کنید
بساط خیمه شببازیتونو .هوادار دیگه گول نمیخوره.
چرا باید  4میلیارد از پول بیتالمال صرف بازیکن بیفکری چون طارمی
بشــه؟! مگه این آقا چه کاری واسه این مملکت کرده که االن چون باشگاه
پرســپولیس پول جریمه رو نداره باید از پــول بیتالمال بدن به خدا باید
جواب بدن اون دنیا که به خاطر ســهلنگاری ایــن آقا اینقدر پول بره به
حساب باشگاه ترک.
بــه خدا  4ماه کمه باید این آقــارو کال از فوتبال محو میکردن یا تمام
جریمه رو از جیب خودش میداد نه از جیب مردم شریف ایران.
درود بــر تیم خوب و یکدســت پدیده که با بردهای شــیرینش دل ما
فوتبالدوســتان شهرستان چناران رو شاد میکنن ،به امید سال آینده در
آسیا!
هر چی آقای رئیسجمهور و تیمش به واســطه برجــام ارز و دالر وارد
کشور کردند ،تیمهای پرسپولیس ،استقالل و تراکتورسازی زحمت کشیده
خارج کردند!
این استقاللی که من میبینم اگه زیدان رو هم بیارن باز هم از آخر اوله.
آیا این درســته  8میلیارد پــول از بیتالمال به یــک مربی خارجی
پرداخت بشــه؟ پس کی این باشــگاهها خصوصی میشن تا خسارت به
مردم کمتر بشه.

عکس نوشت

شوک بعدی به پرسپولیس و استقالل؛ حکم
شکایت داربی لغوشده در آلمان!
از شوک وارده به مدیران پرسپولیس حاال اخبار
موثقی به تابناک رسیده که حاکی از آن است که
شکایت آلمانیها برای لغو داربی دوستانه نیز در
مجاری قانونی پیش میرود و غرامت درخواستی
ژرمنها بابت هزینههای قرارداد منعقده به زودی
از راه میرســد .مدیران بیلهفلد که با اقدامات و
تالش بسیار زیاد طرف ایرانی باالخره با برگزاری
داربی دوستانه استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه
خانگیشان موافقت کرده بودند حاال از لغو بازی
و کم محلی طرف ایرانی به خســارتهایش به
شــدت عصبانیاند و با تمام قوا برای محکوم و
محروم کردن سرخابی ایران کار میکنند .ارتباط
گسترده و نفوذ آلمانیها در محافل تصمیمگیری
فوتبال در کنار جدیت و نظم و دیسیپلین آنها
باعث نگرانی است که حکمی تاریخی و غیرقابل

جبــران در پیش باشــد .در کمــال تعجب 2
مدیرعامل فعلی پرســپولیس و استقالل هیچ
واکنشــی به این تهدیدها نداشتهاند و شرکت
قبلی واســطه در ســامانه پیامکی که دستش
با ورود اپراتور جدید از ســفره چرب سرخابی
قطع شــد هم خودش را کنار کشــیده و حتی
بنــا ندارد بدهــی هنگفتش به ایــن  2تیم را
هم پرداخت کند! فوتبال ایران صورتحســاب
کــدام ندانمکاریها را میدهد؟ آنچه مســلم
اســت اینکه مدیران تصمیمگیرنده در فوتبال
ایران چنــدان تمایلــی به فراگیــری قوانین
بینالمللی این رشــته ورزشی ندارند و نسبت
به هشــدارهای نهادهای بینالمللی دهنکجی
میکنند! آنها شــاید هنوز این آییننامهها را
کاغذپاره میدانند.

اسکرا با اسپک عبادیپور قهرمان شد
تیمهای اسکرا بوهاتوف و زاکسا برای کسب عنوان قهرمانی سوپر
جام والیبال لهســتان ،شنبه شب در سالن انرژی شهر بوهاتوف به
مصاف هم رفتند و در پایان تیم اســکرا با نتیجه  - 3یک حریف
خود را شکست داد .میالد عبادیپور ،ستاره ایرانی این تیم نیز در
نخستین بازی خود برای اسکرا با پیراهن شماره  11به میدان رفت و
توانست  11امتیاز در روز قهرمانی تیمش کسب کند .جالب اینکه
امتیاز  25ست چهارم را میالد عبادیپور برای اسکرا به دست آورد
تا دریافتکننده تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در لهستان به
نخستین جام قهرمانی برسد.

