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فراز فاطمی سرپرست تیم امید شد
فراز فاطمی ،سرپرست سابق تیم جوانان ایران از سوی
میرشاد ماجدی ،سرپرست فدراسیون فوتبال به عنوان
سرپرست جدید تیم امید ایــران معرفی شد.پیش از
فاطمی ،محمد محمدی در این سمت فعالیت داشت که
باترکتیمملیبهعنوانمعاونورزشیباشگاهپرسپولیس
معرفیشد.فاطمیسابقهبازیدرباشگاههایفجرشهید
سپاسی ،استقالل و پرسپولیس را دارد.

◾

قرارداد سرسامآور امباپه با رئال
براساس توافق حاصل شده امباپه برای انتقال به رئال
پاداشی  100میلیون یورویی به جیب میزند .این میزبان
از پــاداش به یک بازیکن در تاریخ باشگاه مادریدی
بی سابقه است  .دستمزد ستاره فرانسوی در برنابئو
سالیانه  40تا  60میلیون یورو خواهد بود یعنی دستمزد
پنج برابری نسبت به کریم بنزما هموطن و کاپیتان
تیمش دریافت خواهد کرد.

بیرانوند ،گرانترین گلر تاریخ لیگ برتر!
روزنامه رکورد از بند یک میلیون یورویی آنتورپ برای
انتقال بیرانوند پــرده برداشت.باشگاه بواویشتا بند
دائمی کردن قرارداد بیرانوند به مبلغ یک میلیون یورو را
فعال نخواهد کرد تا به این ترتیب مشخص شود آنتورپ
برای انتقال او به تیمی اروپایی رقم یک میلیون یورو را در
نظر گرفته که اگر تیمی موفق به پرداخت چنین رقمی
شود او گرانترین گلر خواهد شد.

جورجو کیهلینی

ستا
رگان ورزش

گرت بیل

مدافع یوونتوس ،شایعه مربوط به
انتقالش به لیگ فوتبال آمریکا را تأیید
کرد .کیهلینی در بازی یوونتوس برابر
التزیو که با تساوی  2-2به پایان
رسید از هواداران خداحافظی کرد.

سینا حسینی
م ــاجـ ـرای بــازگـشــت
لــژیــونــرهــای ای ـرانــی
شـ ــا غـ ــل در ل ـیــگ
پـ ــرت ـ ـغـ ــال ب ـ ــه یــک
سناریوی غــم انگیز
تبدیل شده تا اوج بی کفایتی در مدیریت
فوتبال ایران به اثبات برسد ،شاید در نگاه
نخست حضور فوتبالیستهای ایرانی
در لیگ پرتغال یک اتفاق قابل قبول به
حساب بیاید اما وقتی این موضوع را به
صورت دقیق بررسی میکنیم درمییابیم
که نه تنها فوتبال ایران از بابت ترانسفر
بازیکنان ایرانی به این رقابتها منتفع
یشــود ،بلکه ک ــاه گ ـشــادی ســرش
ن ـم ـ 
م ـیرود و سالیانه ه ــزاران دالر از کشور
بابت این سوء مدیریت خارج میشود.
فــرمــول ایــن سناریو توسط واسطههای
بینام و نشان به نگارش درآمــد و آنها با
استفاده از بی کفایتی حاکم در سیستم
مدیریتی فوتبال ای ـران یک برنامه کامال ً
منظم ب ـرای ســوء استفاده مالی طراحی
کردندتاباانتقالکوتاهمدتبازیکنانایران
به لیگ پرتغال قیمت آنها را چند برابر
کرده و دوبــاره با رقمی هنگفت آنها را به
باشگاهایرانیمنتقلکنند،بااینمزیتکه
آنها در این میان پورسانتی هنگفت را به
جیب میزنند تا حسابهای خود را بابت
سهلانگاریمدیرانایرانیشارژکنند.اگر
بهفرایندترانسفربازیکنانینظیرشهریار
مغانلو ،محمد محبی و علیرضا بیرانوند
نگاهی دقیق بیندازید متوجه میشوید

کاپیتان سابق یووه ضمن انتشار
عکسی در کنار دیباال نوشت« :ما هردو
از یک رنگ دفاع کردیم .یک پیراهن
پوشیده و یک هدبند روی سر داشتیم.
برایت آرزوی موفقیت میکنم».

گپ

کاله گشاد داللها بر سر فوتبال ایران!

مایلی کهن:

مخالفان «یحیی» چشم
به صندلی او دارند

در کار بود پشت پرده این انتقال های پر
حرف و حدیث برای افکارعمومی برمال
میشد.
امــا مــدیــران باشگاهی با سیاستهای
غلط و بعضا ًپرهزینه خود نه تنها مانع
از ایــن رونــد غلط نمیشوند ،بلکه برای
الپوشانی عملکرد ضعیف خود در حوزه
مدیریت باشگاهی تــاش میکنند به
سمت جذب بازیکنان جدا شده بروند تا
به این شکل هوادار را با خود همراه کنند،
غافل از اینکه جدا از لطمه سنگین مالی
به پیکره باشگاههای ورشکسته ایرانی،
خسارتی بزرگ نیز به اقتصاد کشور وارد
میشود و میلیاردها تومان به بهانه خرید
این بازیکنان ارز از کشور خارج میشود.
ترانسفر بازیکن در فوتبال د نـیــا یک
بیزینس فوق العاده جذاب است که به
واسطه آن باشگاهها از بعد درآمدزایی
منتفع میشوند اما در فوتبال ایران ماجرا
کامال ًبرعکس اســت ،نه تنها خبری از
درآمدزایی نیست بلکه مدیران هزینهگرا
چند بــار درآم ــد بدست آمــده ناشی از
انتقال را ریخت و پاش میکنند تا بازیکن
خــودشــان را چند ده بــرابــر بــه خدمت
بگیرند.
آیــا وقــت آن نرسیده کــه دستگاههای
نظارتی یک بار برای همیشه مانع از این
ریخت و پــاشهــای اینچنینی مدیران
بیکفایت و فاقد کارنامه شوند تا سرمایه
کشور به این راحتی خارج نشود و ضرر و
زیانهای ناشی از این اتفاق از جیب مردم
پرداخت نشود.

خبر
روز

بوفون

با اعالم جاناتان بارنت ،مدیر برنامه
گرت بیل ،این بازیکن بهطور قطع
در پایان فصل رئال مادرید را ترک
میکند .احتمال بازگشت به لیگ
برتر انگلیس برای او بیشتر است.

افزایش موج استخدام لژیونرهای دیپورت شده از اروپا

اینبازیکنانبهشکلتعجببرانگیزیبه
لیگهایی نظیر پرتغال و بلژیک منتقل
شدندوپسازیکفصلنیمکتنشینی
یا درنهایت حضور نصفه و نیمه دوبــاره
بــه ع ـنــوان گزینه شــاخــص م ــورد توجه
باشگاههایایرانیقرارگرفتندتاتالشبرای
انتقال آنها از سوی طرف ایرانی افزایش
یابد.اما در این میان برنده واقعی نه تنها
باشگاهایرانیوبازیکنایرانینیست،بلکه
باشگاه خارجی کم نام و نشان صاحب
درآمدیهنگفتمیشودتابازیکنایرانیرا
بهباشگاهایرانیبفروشد،البتهدراینمیان
واسطهایکهسببانتقالاینبازیکنچه
از لیگ ایران به خارج از کشور یا از خارج
از کشور به داخــل ای ــران میشود نیز به
شکل ایدهآلی نفع میبرد و در دو مرحله
به صورت مشترک از باشگاهها و بازیکن
پورسانت میگیرد تــا نــرخ یــک بازیکن
معمولی که درنهایت با  10میلیارد امکان
استخدامش بــه مــدت دو فصل وجــود
دارد ،به شکل ناباورانهای رشد کند و لطمه
جبرانناپذیریبهپیکرهباشگاههایفوتبال
ایران وارد شود.
البته روایتهای غیر قابل استنادی هم
در ایــن رابطه مطرح میشود که برخی
افــراد که در سیستم مدیریتی مشغول
به کــار هستند نیز در شکل گیری این
ماجرا تأثیرگذار هستند اما از آنجا که
این موضوع هرگز از سوی دستگاههای
ذیربـ ــط بــه صـ ــورت ویـ ــژه و تخصصی
پیگیری ن ـشــده ،نمی ت ــوان دربـ ــاره آن
اظهارنظر کرد ،ولی مطمئنا ًاگر نظارتی

◾

اقدام چند باشگاه برای خرید طارمی
روزنامه اوژوگوی پرتغال درباره طارمی نوشته چند تیم
برای خرید او پا پیش گذاشتهاند و او یکی از بازیکنان
مــورد توجه در ب ــازار نقل و انتقاالت خــواهــد بــود اما
خودش برای رفتن عجله ندارد.
در همین حال این نشریه به نقل از ماسیل نتو ،دوست
و نماینده طارمی نوشته است« :طارمی شخصا ًتمایل
دارد که در پورتو بماند».

مــحــمــد مــایــلــی کــهــن در خــصــوص عـ ــدم موفقیت
پرسپولیس در کسب عــنــوان قهرمانی لیگ بــرتــر و
نارضایتی ه ــواداران این تیم اظهار کــرد :از کــدام عدم
موفقیت حرف میزنید؟ پرسپولیس در حال حاضر دوم
جدول است و در بدترین حالت نهایتش سوم جدول میشود ،این
را کجا اسمش را عدم موفقیت میگذارند؟ به نظر من تیم نتایج قابل
قبولی گرفته است و مشکلی وجود ندارد و دلیل نارضایتی آنهایی
که انتقاد میکنند را نمیدانم.
وی در مورد اینکه قهرمانی در پنج دوره پیاپی باعث شده هواداران
پرسپولیس به چیزی کمتر از این قانع نباشند ،گفت :قرار نیست
یک تیم همیشه و هر فصل قهرمان شــود .فوتبال است و رقابت
و جذابیتش به همین اســت و اگــر قــرار بــود یک تیم همیشه جام
قهرمانی باالی سر ببرد که دیگر جذابیتی نداشت.
مایلی کهن در رابطه با اینکه به نظرش گل محمدی باید در پرسپولیس
بماند یا برود ،گفت :چرا نباید بماند؟ دو بار تیم را قهرمان کرده و به
فینال آسیا برده است .مگر اینکه من نوعی به صندلی او چشم داشته
باشم و بخواهم جایش را بگیرم که بگویم او باید برود ،در غیر این صورت
دلیلی برای این نیست که بگوییم یحیی باید تغییر کند.
مایلی کهن در مورد قهرمانی استقالل با فرهاد مجیدی هم توضیح داد:
تبریک میگویم و استقالل شایسته قهرمانی بود و نتایج خوبی گرفته و
بدون شکست به جام رسیده است که رکورد خوبی است .برایم جالب
است که شنیدم میگویند استقالل به خاطر گابریل پین قهرمان شد و
کار فرهاد مجیدی نبود .این دیگر چه حرف خندهداری است؟
پیشکسوت فوتبال در رابطه با وضعیت تیم ملی و انتقاداتی که بابت
عدم تدارکات مناسب پیش از جام جهانی صورت میگیرد ،گفت :مگر
بقیه تیمها چه تدارکاتی دیدهاند که از آنها عقب ماندهایم .بازی با
کانادا را ترتیب دادهاند که فکر میکنم بازی خوبی است.
مایلی کهن در پایان در مورد وضعیت حضور اسکوچیچ روی نیمکت
تیم ملی و اینکه میگفتند باید سرمربی بزرگتری جای او به کار گرفته
میشد ،گفت :دیگر اسکوچیچ باید چکار میکرد که شایسته ماندن
روی نیمکت تیم ملی باشد؟ فراموش کردهایم تیم ملی را در چه شرایطی
به او تحویل دادیــم؟ با ویلموتس دو بازی را باخته بودیم و امیدی به
صعود نداشتیم ولی حاال به عنوان تیم اول صعود کردیم .حتما ًباید
با ویلموتس ادامه میدادیم و حذف میشدیم؟ یک جا مجیدی تیم را
قهرمان کرده میگوییم کار پین است و اینجا هم اسکوچیچ موفق شده
و آن را به مسائل دیگر نسبت میدهیم.

زیر ذره بین

دوست نداشتم بازیهای آسیایی لغو شود

بنا :هدف نهایی موفقیت
در المپیک است

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره
شروع دور جدید تمرینات این تیم ،عنوان کرد:
از روز  20اردیبهشت ماه اردوی ما آغاز شده و تا
اول خردادماه ادامه خواهد داشت .ملی پوشانی
که قرار است به تورنمنت رنکینگدار قزاقستان
اعزام شوند ،تا  29اردیبهشت در اردو هستند و
پس از آن به یک استراحت  48ساعته میروند و
برمی گردند .سایر نفرات هم اول خرداد اردو را ترک
میکنند و دوباره از 5خرداد ،تمرینات خود را از سر
میگیرند .اردوها با توجه به حضور در مسابقات
متعدد برونمرزی ادامه خواهد داشت ،تا سه تیم
خــوب بــرای حضور موفقیت آمیز در مسابقات
بزرگساالن جهان ،امیدهای جهان و بازیهای
کشورهای اسالمی آماده کنیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به اینکه
حضور م ـ ــدالآوران جهانی و المپیک در کنار
ملیپوشان جــوان ،جو بانشاط و پرانگیزهای را بر
فضای تمرینها حاکم کــرده اســت ،اظهار کرد:
این نفرات به همراه کشتی گیرانی که در مراحل
انتخابی از جمله جام تختی موفق بوده اند ،در اردو
حضور دارند و با همدلی ،رفاقت ،انگیزه و عشق
در کنار هم برای موفقیت تالش و تمرین میکنند.
یه ــای آسـیــایــی گفت:
وی بــا اشـ ــاره بــه لغو ب ــاز 
رقابتهای جهانی صربستان مهمترین هدف
فرنگی کاران در سال جاری است ،البته قرار بود که
دو تیم برای بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی
آمــاده کنیم ،امــا با لغو بــازیهــای هانگژو ،تمرکز
اصلیمان روی مسابقات صربستان خواهد بود.
در نهایت هدف نهایی تیمهای ملی کشتی فرنگی
و آزاد ،موفقیت در المپیک  2024پاریس خواهد
بــود .بنا با اشــاره به اینکه لغو بازیهای آسیایی
مطلوب وی نبوده اســت ،تصریح کــرد :دوست
نداشتم بازیهای آسیایی لغو شود و میخواستم
این مسابقات برگزار شود .ظرفیت کشتی فرنگی از
نظر تعداد کشتی گیر و کمیت کم است اما از نظر
کیفیت،کشتیگیرانخوبیداریمکهمیتوانستیم
باتشکیلسهتیمخوبدرسهمسابقهکشورهای
اسالمی ،بازیهای آسیایی و جهانی صربستان
شرکتکنیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان تأکید
کرد :اگر بازیهای آسیایی در سال 2023و همزمان
با مسابقات جهانی برگزار شــود ،به دلیل اینکه
رقابتهای قهرمانی جهان در سال  2023میالدی
مسابقات سهمیه المپیک پاریس است ،کارمان
بسیار سخت میشود.

خبر
اعالم لیست جدید تیم امید

سروش رفیعی و پاسخ به اتهام تبانی:

استقالل هم با حمایت وزیر قهرمان شد؟!
االن کــه اسـتـقــال قـهــرمــان شــده آیــا همه باید
بـگــویـنــد ای ــن وزیـ ــر دوسـ ــت داشـ ــت اسـتـقــال
قهرمان شود ،پس این اتفاق افتاده؟ این یک نظر
غیرحرفهای است.این حرف های سروش رفیعی
در مصاحبهای است که در آن از همه چیز گفته
است.

◾

زمان بازی با پرسپولیس چه حسی داشتی؟

کسی کــه یــک فوتبالیست از هــر تیمی را به
بیغیرتی و بی شرفی متهم کند و بگوید نان حالل
سر سفره نمیبرد ،چیزی از فوتبال و انسانیت
نمیفهمد .همه ایــران میدانند من یک عقبه
پرسپولیسی دارم اما االن که بازیکن سپاهان
هستم هــزار بــار هم با پرسپولیس بــازی کنیم،
برای بار هزار و یکم هم دوست دارم تیمم پیروز
میدان باشد.

◾

به نظر تو نتایج این فصل سپاهان ناکامی بود ؟
اگر بخواهم صادقانه بگویم قطعا ًناکامی بود .چون
زمانی هست که شما با خودت میگویی من حق
و تواناییام همین است و االن هم که شانس دارم
دوم شوم جایگاه بدی نیست ،ولی در حال حاضر
وقتی شرایط فنی ،کیفیتی ،بازیکن ،کادرفنی،
مدیریتی ،حمایتی و ...را کنار هم بگذاریم از نظر
خــود من ناکامی بــوده اســت به ایــن دلیل که ما
میتوانستیم خیلی بهتر از این باشیم و قهرمانی
کسبکنیم.

◾

از نظر تو این قهرمانی بهخاطر شایستگی های
استقالل است یا تأثیر ضعف رقبا روی این قهرمانی
بیشتراست؟

وقتیاستقاللسههفتهقبلازپایانمسابقات
ق ـهــرمــان م ـیشــود و تــا االن هــم باختی
نداشته ،این مسئله شایستگی این تیم
را نشان میدهد .البته به این هم اعتقاد
دارم که حداقل در مورد تیم خودمان اگر
اشتباهات کمتری در مجموعه
انجام میشد ،با وجود
یهــا بــاز
بــدشــان ـس ـ 
هم میتوانستیم
قهرمان شویم.

◾

ا گـ ـ ـ ـ ـ ــر در
اب ـ ـتـ ــدای فصل
م ـیدان ـس ـتــی
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
یش ــود ،ای ــن ت ـیــم را
ق ـهــرمــانــی مـ ـ 
انتخاب میکردی؟

زمانی که از استقالل به من پیشنهاد
ش ــد ،ب ــا تــوجــه ب ــه ایـنـکــه احـســاس
مـیکــردم رفتن مــن بــه استقالل نــه به
خــودم و نــه بــه هـ ــواداران ایــن تیم کمک
میکند ،در صحبت با آقــای مصطفوی
که مستقیم با من مذاکره میکردند ،گفتم
ممنون از پیشنهادتان اما نمیتوانم قبول کنم.

اگر  10بار دیگر هم به عقب برگردیم و در  10سال
متفاوت کــه در آن ســال هــا هــم مطمئن باشم
استقاللقهرمانلیگمیشودهمبهمنپیشنهاد
شود باز هم همین جواب را میدهم.

◾

با توجه به اینکه پس از پنج فصل قهرمانی
پرسپولیس ،استقالل قهرمان لیگ شد،
بحثها به سمت وزیر برده میشود درباره
این مسئله چه نظری داری؟

االن که استقالل قهرمان شده
هم با یک وزیر دیگر بوده؛ آیا
همه باید بگویند چون
ایـ ــن وزی ـ ــر دوس ــت
داش ـ ــت اس ـت ـقــال
قهرمان شود ،این اتفاق
اف ـتــاده؟ ایــن یک نظر غیرحرفهای و
عامیانه در حــد فـضــای مجازی
است

◾

در این فصل اعتراضات
زیادی به داوری وارد شد.

مــن هــم ن ـقــدی دربـ ــاره
داوری دارم اما از آنها
حمایت میکنم به
این دلیل که VAR
وجود نــدارد که به
آنه ـ ــا کمک

کند .اگر بودن  VARضروری نبود در همه دنیا این
اتفاق نمیافتاد ،اما متأسفانه لیگ ما به قدری
آماتور و معمولی است که از چیزهایی که باعث
میشود یک فوتبال خوب انجام شود مثل زمین،
توپ و  VARمحروم هستیم و فقط بلدیم بگوییم
وزیر و وکیل.

◾

به جداییات از پرسپولیس برگردیم.

بــرای من به شخصه خیلی سخت نبود .وقتی
از تیمی به خصوص پرسپولیس و استقالل که
شما در کانون توجه هستی جدا میشوی ،اگر این
اتفاق با شرایط خوبی رقم نخورد ،مطمئنا ًحس
خوبی نــداری و اذیــت میشوی امــا بــرای من این
اتفاق نیفتاد چون من قبل از این دوره هم یکبار با
خواست خودم جدا شده بودم و این شرایط را قبول
کرده بودم که اوضاع همیشه طوری که شما فکر
میکنید و دلتان میخواهد پیش نمیرود.

◾

درباره تیم ملی و قرعهای که در جام جهانی دارد
هم صحبت کن.

مگر ما چه امکاناتی بــرای جــام جهانی چیدیم
که االن بگوییم شرایط خیلی خوبی داریم؟ همه
تیمها در جــام جهانی بهترین هستند و همه
بازیها سخت است .گروه تیم ملی هم مطمئنا ً
گروه دشواری است و برای اینکه تیم اقتدار داشته
باشد باید هماهنگی و امکانات بهتری برای تیم
ملی ایجاد شود.

 2لژیونر جدید در بین
شاگردانمهدویکیا

مهدی مهدوی کیا ،سرمربی تیم امید ایــران،
اسامی نهایی بازیکنان تیم ملی زیر  ۲۳سال
ایــران جهت حضور در اردوی عــراق و شرکت
در رقابتهای قهرمانی زیــر  ۲۳ســال آسیا در
ازبکستان را به شرح زیر اعالم کرد:
علیرضا رضــایــی ،امــیــر عــلــی صــادقــی ،سینا
سعید یفر (استقالل) یاسین سلمانی ،آریا
یوسفی (سپاهان) علیرضا باویه ،محمد امین
حــزبــاوی (ف ــوالد خــوزســتــان) عــرفــان شهریاری
خلجی ،سامان فالح ورنامی (پیکان)میالد کر،
محمد حسین اســامــی ،محمد خدابند هلو
(ذوبآهـ ــن) پیام پــارســا ،احمد شریعتزاده،
محمدحسین زواری (صنعت نفت) محمد
قربانی (نساجی) محمدمهدی احمدی ،مهدی
هاشم نژاد (نفت مسجدسلیمان) امیر جعفری
صیقالنی (شهر خ ــودرو) علی جــواد کالمرزی
ثابت (بازیکن شاغل در فوتبال هلند) یادگار
رستمی (پوگون لهستان)بالل آرازی ،علی پیالرام
(پارس جنوبی جم) علیرضا خدایی (سایپا)
اردوی تیم ملی زیــر  ۲۳ســال از امـ ــروز آغــاز
میشود و تیم تا  ۳۱اردیبهشت در تهران است
و براساس آخرین هماهنگیهایی که فدراسیون
فوتبال ایــران با فدراسیون فوتبال عــراق انجام
داده ،یکم خرداد ،کاروان تیم ملی زیر  ۲۳سال به
منظور برگزاری یک اردوی تدارکاتی یک هفتهای
به بغداد خواهد رفت و پس از انجام دو بازی
دوستانه با تیم ملی زیر  ۲۳سال عــراق ،هفتم
خــرداد بغداد را به مقصد تاشکند ازبکستان
ترک خواهد کرد.

شهرخودرو
دست به دامان
خداداد شد

شهرخودرو که
در آستانه سقوط
است برای ماندن در
لیگ برتر دست به
دامان خداداد شده
تا شانسش را برای
ماندن تقویت کند.
شهرخودروییها
در حال مذاکره با
عزیزی هستند تا
وی را راضی کنند
به عنوان مدیر
فنی شهرخودرو
به نیمکت این تیم
اضافه شود .این تیم
شرایط خوبی در
لیگ ندارد و از 27
بازی تنها  16امتیاز
کسب کرده است.
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ورزش

در حاشيه

اردوی جوانان
بسکتبالبدون
سرمربی!
اردوی تیم ملی
بسکتبال جوانان در
حالی آغاز شد که
سرمربی این تیم ظرف
چند روز گذشته اخراج
شده است .جالب
اینکه خبری هم از
معرفی کادرفنی تیم
ملی جوانان نیست این
اتفاق در حالی رخ داده
که پیش از این هدایت
تیم  ۲۰۲۲را محمدرضا
اسالمی بر عهده
داشت ،اما اکنون این
سرمربی از سمت خود
کنار گذاشته است.

