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اخبار

پنجره نقل و انتقاالت برای قرمزها
باز میشود؟

قانون فیف��ا درباره باز ش��دن پنج��ره نقل و
انتقاالت یک باش��گاه که با باش��گاه شاکی توافق
کرده ،ساکت است و مشخص نیست تکلیف پنجره
نقل و انتقاالتی باشگاه پرس��پولیس در تابستان
چه خواهد شد .به گزارش فارس ،در پی اتفاقاتی
ک��ه پس از عقد قرارداد مهدی طارمی با باش��گاه
ریزهاسپور و سپس بازگشتش به تیم پرسپولیس
رخ داد ،فیفا باش��گاه پرسپولیس را به محرومیت
از  2پنجره نقل و انتقاالت و جریمه نقدی محکوم
کرد که البته س��رخها محرومیت اول را در نقل و
انتقاالت زمستانی پشت سر گذاشتند .در پی این
موضوع حمیدرضا گرشاس��بی ،سرپرست باشگاه
پرسپولیس در زمستان سال  96سفری به کشور
ترکیه داش��ت تا با مسؤوالن باش��گاه ریزهاسپور
مذاکراتی برای بخشش جریمه نقدی انجام شود
که در نهایت این مساله رخ داد و پرسپولیسیها از
جریمه حدود  800هزار دالری رهایی پیدا کردند
اما محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت دوم کماکان
پابرجاست .پرسپولیسیها در حالی امیدوار هستند
که پنجره نقل و انتقاالت تابستانی باز شود که در
فوتبال دنیا تاکنون اتفاق نیفتاده که باشگاهی که از
پنجره نقلوانتقاالت محروم شده ،با باشگاه شاکی
توافق کند و قانون هم در این زمینه ساکت است.
البته قانون در این باره سخنی به میان نیاورده که
اگر  2باشگاه به طور مثال پرسپولیس و ریزهاسپور
با یکدیگر به توافق برس��ند ،تکلیف بسته بودن یا
باز ش��دن پنجره نقل و انتقاالت چه خواهد شد.
در حال حاضر هم این پرونده از دست فیفا خارج
ش��ده و به دس��ت دادگاه « »CASرسیده است.
هنوز زمان اعالم قطعی برای باز ش��دن یا تثبیت
محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقاالت تابستانی
مشخص نیست اما هر چه که هست کار سختی
پیش روی مدیران این باشگاه برای باز شدن پنجره
نقل و انتقاالت قرار دارد و باید دید در نهایت و پس
از توافقات صورتگرفته آیا پرس��پولیس میتواند
وارد بازار نقل و انتقاالت تابستانی شود یا نه.

رونمایی از  3تخته فرش ایرانی
ی جامجهانی
برا 

فدراسیون فوتبال  3تخته فرش ایرانی را که
برای اهدا به کاپیتانهای تیمهای ملی اس��پانیا،
پرتغ��ال و مراکش ت��دارک دی��ده ،دریافت کرد.
فدراس��یون فوتبال  8تخته ف��رش نفیس ایرانی
را که توسط فرش��بافان ماهر و چیرهدست شهر
تبریز بافته شده برای اهدا به کاپیتانهای  3کشور
همگروه ایران و همچنین موزه جامجهانی ،موزه
فیفا و آس��تان قدس رضوی و ...در نظر گرفته که
 3فرش اهدایی به کاپیتانهای اس��پانیا ،پرتغال
و مراکش آماده ش��ده اس��ت .قرار است کاپیتان
تیمملی ایران قبل از آغاز بازی در مراس��م پیش
از ب��ازی این فرشهای ایران��ی را به کاپیتانهای
همگروههای ایران اهدا کن��د .تصاویر فرشهای
ایران��ی در نظر گرفته ش��ده ب��رای کاپیتانهای
اسپانیا ،پرتغال و مراکش را در زیر میبینید.

کشتی

گرانی پول خارجی و ارتباطش به فوتبال داخلی

دنی آلوس تاریخساز شد

ن ژرم��ن تع��داد
س��تاره برزیل��ی پاریس�� 
قهرمانیهای��ش را ب��ه ع��دد  ۳۷رس��اند ت��ا به
پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان از حیث
کس��ب جام برسد .به گزارش ایس��نا و به نقل از
ن ژرمن با پیروزیای که برابر
اسپورت ،پاریس�� 
موناکو به دس��ت آورد قهرمان��ی خود را در فصل
جاری رقابتهای لیگ فرانسه قطعی کرد .آلوس
با قهرمانی در لیگ فرانسه به پرافتخارترین بازیکن
تاریخ فوتبال جهان از نظر کسب جام تبدیل شد.
این بازیکن برزیلی در باشگاههای مختلفی که به
میدان رفته توانسته  ۳۷عنوان قهرمانی به دست
آورد که این یک رک��ورد در تاریخ فوتبال جهان
اس��ت .آلوس با قهرمانی در لیگ فرانسه توانست
رکورد کینی دالگلیش و رایان گیگز را پشت سر
گذارد .او بیش��ترین جام را با پیراهن بارسلونا به
دس��ت آورد تا جایی که در  8سالی که با پیراهن
یواناریها به میدان رفت  ۲۳جام کس��ب کرد.
آب 
ن ژرمن با باهیای برزیل
س��تاره برزیلی پاریس�� 
یک قهرمانی ،با س��ویا  5قهرمانی ،با یوونتوس 2
قهرمانی ،با پاریسنژرمن  3قهرمانی و با تیمملی
فوتبال برزیل هم  3قهرمانی در کارنامه دارد.
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تهدیدی که میتواند فرصت باشد

با نگاهی جزءنگر به تأثیر افزایش قیمت دالر
ب��ر فوتبال ایران درمییابی��م این پدیده بیش از
آنکه یک فرصت باش��د تهدیدآمی��ز خواهد بود.
افزای��ش ناگهانی قیم��ت دالر مانند هر صنعت
دیگ��ری در ای��ران ،صنعت فوتب��ال را نیز تحت
تأثیر خ��ود قرار میدهد .این تأثی��ر ،تهدیدها و
فرصتهایی را پیش روی فوتبال ایران میگذارد.
افزای��ش قیم��ت ارز و تأثی��ر آن روی فوتب��ال
ای��ران را میتوان از دو جنبه مورد بررس��ی قرار
دارد؛ تهدی��د و فرص��ت .نمیت��وان کتمان کرد
ورود مربیان درجه ی��ک خارجی مانند کارلوس
کیروش ،برانکو ایوانکوویچ و وینفرد ش��فر تأثیر
شگرفی روی فوتبال ایران گذاشته است .مربیانی
که هر یک با سبک منحصر به فرد خود تیمهای
تح��ت اختیارش��ان را به س��طح باالی��ی از ارائه
فوتبال رس��اندهاند .اکنون فدراس��یون فوتبال با
مبلغ هنگفتی که برای قرارداد کارلوس کیروش
در نظر گرفته بود چالشی اساسی را برای تمدید
قرارداد پیش روی خود خواهد داشت مخصوصاً
اینکه قرارداد کیروش دارای آپش��ن نیز هست
و این آپش��نها باید در روز تحققشان پرداخت
ش��ود .پرس��پولیس و اس��تقالل  2تن از مربیان
درجه یک خارجی را در اختیار دارند و از آنجا که
این قراردادها با واحد پولی دالر تنظیم میش��ود
هر روز بر مبالغ ریالی آنها افزوده میش��ود و این
درحالی است که استقالل هنوز موفق به تمدید
قرارداد وینفرد شفر نشده است .به طور حتم قطع
همکاری هر یک از این مربیان تیمهایش��ان را
دچار بحرانی جدید خواهد کرد .تجربه نیز نشان
داده در حض��ور این مربیان خارجی تنها افرادی
مانند امیر قلعهنویی باتجربه توان رقابتی دارند و
دیگ��ر مربیان جوان دیگر قادر به رقابت با چنین
مربیان درجه یکی نیس��تند .برای مثال میتوان
به تف��اوت مربیانی مانند حمید اس��تیلی ،علی
دایی و حمید درخش��ان با برانکو ایوانکوویچ در
پرسپولیس یا علیرضا منصوریان ،صمد مرفاوی و
پرویز مظلومی با وینفرد ش��فر در استقالل اشاره
کرد که زمین تا آسمان است.
■■افزایش قیمت بازیکنان خارجی

هر باش��گاهی در نقل و انتقاالت مجاز اس��ت
چن��د بازیک��ن خارجی ج��ذب کند .ح��ال این
بازیکن��ان خارجی چه باکیفیت و چه بیکیفیت
باشند مبالغ پرداختی به آنان به دالر در قرارداد
درج خواهد شد .بدیهی است در نقل و انتقاالت
آتی ریس��ک جذب بازیکنان خارجی به حداقل
خود خواهد رس��ید اما با بازیکنان خارجی فعلی
ش��اغل در تیمه��ا چه بای��د کرد؟ ب��رای مثال،
تأثیرگ��ذاری بازیکنانی مانند س��رور جپاروف و
مام��ه بابا تی��ام را نمیتوان در رون��د تیمی تیم
هفته شش��م لیگ قهرمانان آسیا با  2بازی
نمایندههای ایران امروز پیگیری خواهد ش��د.
هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا امروز سهشنبه
ب��ا دیدار  2نماینده ایران تمام میش��ود که 2
تیم ذوبآهن و تراکتورسازی شرایط متفاوتی
را پشت سر میگذارند.

اس��تقالل کتمان کرد .ش��اید اگر بازیکنی مانند
تیام به مجموعه اس��تقالل اضافه نمیشد اکنون
شاگردان ش��فر صدرنش��ین گروه آسیایی خود
نبودند.
تیممل��ی فوتب��ال ای��ران ب��رای رقابتهای
جامجهانی  2018روس��یه آماده میش��ود و این
یعن��ی اجبارا ً بای��د تدارک اردوه��ای خارجی و
اسکان در خارج کشور دیده شود .حال با این نرخ
افزایشی دالر کار برای مهیاکنندگان این اردوها
بسیار سخت خواهد شد .هزینه  4تیم حاضر در
لیگ قهرمانان آسیا نیز افزایش فزایندهای خواهد
داشت .ابعاد این قضیه وقتی جدیتر میشود که
رقاب��ت با تیمهای عربس��تانی را در نظر بگیریم.
جای��ی که از  6بازی مرحله گروهی فقط  2بازی
در داخل خانه خواهد بود.

مثال باش��گاه پدی��ده  144هزار ی��ورو به ایگور
پراهیچ بدهکار اس��ت .بدیهی است اختالف این
مبلغ در زم��ان ابالغ حکم با تاریخ امروز نجومی
است اما فقط میخواهیم اختالف یک روزه را به
دست آوریم .یورو در روز  19فروردینماه 6550
توم��ان در بازار آزاد خرید و فروش میش��د و به
ای��ن ترتیب ارزش ریالی این پ��ول در این تاریخ
 943میلیون و  200هزار تومان بود اما در تاریخ
 20فروردینم��اه قیمت یورو ب��ه  7045تومان
افزایش یافت که ب��ه عبارتی معادل یکمیلیارد
و  14میلیون و  480هزار تومان اس��ت .اختالف
همین یک روز مع��ادل  71میلیون و  280هزار
تومان اس��ت .یعنی باشگاه پدیده به ازای همین
یک روز رس��ماً بیش از  71میلیون تومان دیگر
بدهکار ش��ده است .حال این مثال را میتوان به
باشگاههای دیگر نیز تعمیم داد.

اکث��ر تیمهای ایرانی مش��کل بده��کاری به
بازیکنان خود را دارند و برخی تیمها به بازیکنان
خارج��ی خ��ود بده��کار هس��تند .پروندههای
مختلف��ی در فیفا علیه تیمهای ایرانی تش��کیل
شده و چون مبالغ رس��می اعالمشده در احکام
به دالر و یورو اس��ت ،اگرچه ای��ن مبالغ دالری
ثابت هس��تند اما قاعدتاً ه��ر روز به لحاظ ریالی
روندی صع��ودی را به خود خواهن��د دید .برای

جامجهانی  2018و نقل و انتقاالت تابس��تانی
نزدیک است و به همین دلیل احتمال لژیونر شدن
بازیکن��ان داخلی (خصوصاً ملیپوش��ان) افزایش
مییابد .در این میان بازیکنانی که با باش��گاههای
داخلی قرارداد دارند اگر ترانسفر شوند سود باالیی
را با تحویل ارز به این باش��گاهها تزریق میکنند.
البته تعداد بازیکنانی که تحت قرارداد بلندمدت با
باشگاههایشان هستند اندک است.

■■افزایش هزینههای اردوهای خارجی

■■افزایش جریمههای خارجی

■■فرصتها

هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز تمام میشود

لکوموتیورانی ذوبآهن و بازی تشریفاتی تراکتورسازی

صدرنشین گروه  Aاین مسابقات برابر هم قرار
خواهند گرفت .در این گروه االهلی با  ۱۱امتیاز
صدرنشین اس��ت و الجزیره و الغرافه به ترتیب
ب��ا  ۸و  ۵امتیاز در ردهه��ای بعدی قرار دارند.
تراکتورسازی نیز با  ۲امتیاز در قعر جدول گروه
 Aقرار دارد.

■■گروه  :Bلکوموتیو ازبکستان  -ذوبآهن

در مهمتری��ن دیدار روز دوم لیگ قهرمانان
آسیا و در منطقه غرب ،ذوبآهن ایران میهمان
لکوموتیو است .ش��اگردان قلعهنویی توانستند
در  5دی��دار قبلی خود عملکرد نس��بتا خوبی
داش��ته باشند و با کس��ب  6امتیاز در رده دوم

■■استقبال از اردوهای داخلی

بدیهی اس��ت ب��ا افزایش قیم��ت ارز تمایل
باشگاهها به برپایی اردوهای خارجی کاهش پیدا
میکند و فرص��ت خوبی برای کمپهای داخلی
خواهد بود تا پذیرای تیمهای مختلف باش��ند و
وجوه باش��گاهها در داخل کشور خرج شده و از
خروج ارز جلوگیری شود .البته تعداد کمپهای
مناسب در ایران قاعدتاً کم است و در آینده باید
فکری به حال این موضوع کرد.

■■جوانگرایی اجباری

وقتی مربیان نتوانند بازیکنان خارجی مدنظر
خود را ج��ذب کنند و بازیکن��ی نیز در پنجره
نقل و انتقاالت نباش��د که پاس��خگوی نیازهای
آنها باش��د ،ناچ��ار ب��ه تیمهای پای��ه خود رو
آورده و جوانان بیش��تری جذب تیمها ش��ده و
فرص��ت بازی پی��دا میکنند .جس��ارت مربیان
افزایش مییابد و قاعدتاً اس��تعدادهای بیشتری
در فوتب��ال ای��ران خود را اثب��ات خواهند کرد.
در انته��ا بای��د گفت ام��ا تهدیدهای ناش��ی از
افزایش قیمت ارز بس��یار بیشتر از فرصتهایی
اس��ت که این معضل پی��ش روی فوتبال ایران
قرار میده��د .فوتبال ایران ب��ه لحاظ مالی در
سراش��یبی س��قوط قرار دارد و وجود مانعی به
نام افزایش ارز شیب این سقوط را بسیار بیشتر
خواهد کرد.
گروه Bقرار بگیرند .ذوبآهن در  5بازی قبلی
خود 2 ،پیروزی و  3شکس��ت کسب کرده و با
توج��ه به قانون ب��ازی رو در رو باالتر از حریف
ازبکس��تانیاش ،توانس��ته در جایگاه دوم قرار
گیرد.
ش��اگردان قلعهنویی برای صعود به مرحله
بع��د نیاز به پیروزی یا تس��اوی مقابل نماینده
ازبکس��تان دارن��د و در صورت شکس��ت باید
در همی��ن مرحله گروه��ی با این مس��ابقات
خداحافظی کنند .نماینده ایران در بازی رفت
با دو گل میهمانش را شکست داد و تساوی در
دیدار برگشت برابر لکوموتیو میتواند ذوبآهن
را با قانون بازی رو در رو راهی مرحله بعد کند.
در دیگر دیدار این گروه ،تیم صدرنش��ین و
صعود کرده الدحیل قطر میزبان الوحده امارات
اس��ت که ب��ا  3امتیاز در قعر ج��دول گروه B
ق��رار دارد .در این گ��روه ،الدحیل با  ۱۵امتیاز
به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کرده
و ذوبآه��ن و لکوموتیو با  6امتیاز در ردههای
دوم و سوم قرار دارند .الوحده نیز با  3امتیاز در
رده چهارم قرار دارد.

کیوسک
مارکا

جادویی

مانع تعلیق کشتی شوید

رس��ول خادم به نمایندگ��ی از خانواده بزرگ
کشتی با ارسال نامهای به اعضای محترم شورای
امنیت ملی از آنها درخواس��ت ک��رد با ورود تیم
دیپلماسی کش��ور در برابر مناسبات آمریکایی-
صهیونیس��تی کمیته بینالمللی المپیک ،مانع
محرومیت کش��تیگیران و تعلیق کشتی ایران
شوند .خادم در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه
تالشها و تقاضای کمک خانواده بزرگ کش��تی
در  4ماه گذش��ته و بویژه  2م��اه اخیر برای حل
این مشکل به نتیجهای نرسیده است ،از اعضای
محترم ش��ورای امنیت ملی خواست با توجه به
کارنام��ه مدیریتی کمیته بینالمللی المپیک در
چشم بس��تن در برابر مواضع سیاسی کشورهای
دنیا و برخوردهای دوگانه این نهاد که نشاندهنده
مناسبات دیپلماتیک در درون کمیته بینالمللی
المپیک اس��ت با ورود تیمهای دیپلماسی واجد
شرایط برای مذاکره با کمیته بینالمللی المپیک،
در این زمینه از ورزش ملی کش��ور دفاع ش��ود.
خادم در ادامه این نامه با اشاره به اینکه رقابتهای
جهانی کشتی از تیرماه آغاز میشود و زمان بسیار
ک کاری زمانبر است و
محدود و فعالیت دیپلماتی 
قهرمانان ملی در صف اول میدان پرچمدار دفاع از
آبرو و عزت ایران هس��تند ،خواستار دستور اقدام
عاجل در این زمینه شد.
متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی
با سالم

■■گروه  :Aتراکتورسازی  -الغرافه قطر

بازی شش��م ش��اگردان س��اغالم در حالی
در خانه برگزار میش��ود که ای��ن دیدار حکم
بازی تش��ریفاتی را برای نماینده ای��ران دارد.
تراکتورس��ازی ب��ا  3شکس��ت و  2تس��اوی و
تنه��ا ی��ک گل زده ،وداع زودهنگامی را با این
مسابقات داشت و امروز باید برای اعاده حیثیت
و انتقام باخت س��نگین  ۳ب��ر صفر دیدار رفت
براب��ر مهدی طارمی و یارانش قرار بگیرد .البته
تی��م قطری نیز همراه با تراکتورس��ازی از این
مس��ابقات کنار رفته و بازیکن��ان این تیم نیز
انگیزه چندانی برای شکس��ت تراکتورس��ازی
ندارند.
در دیگ��ر دی��دار این گروه  2تی��م الجزیره
ام��ارات و االهل��ی عربس��تان ب��رای تعیی��ن

نامه خادم به شورایعالی امنیت ملی

موندودپورتیوو

نقشه لیگ قهرمانان

گاتزتا

جیجیو ،تو یک جادوگری

آ.اس

ایسکو در ماالگا ریشه دواند

نزدیک به  4ماه اس��ت که ورزش ملی کشور،
کشتی ،در مواجهه با مناسبات حاکم بر «کمیته
بینالملل المپیک» ،دچار مسأله و مشکل جدیدی
شده که پیش از این ،مواجه نبود .مطمئن هستم
ک��ه در جریان مس��أله افزای��ش محرومیتهای
قهرمانان ملی کش��تی در مواجهه با نمایندگان
رژیم صهیونیستی هستید .موضوعی که فراتر از
محرومیت قهرمانان ملی این رشته ،که پرچمدار
کس��ب افتخ��ار و آبروی مل��ی در میادین بزرگ
المپیک و جهانی برای کش��ور بوده و هس��تند،
کشتی کشور را نیز با خطر تعلیق مواجه ساخته
است.
پس از تالش خاموش برای متوجه س��اختن
دوستانی که مسؤوالن اصلی پیگیری این مسأله
هستند و گریز ایشان از انجام پیگیریهای جدی
و الزم ،ب��ه ناچار حدود  2ماه اس��ت که خانواده
بزرگ کش��تی ایران ،برای حمای��ت از قهرمانان
ملی کشتی کشور ،بهطور مستقیم از شما رجال
محترم سیاس��ی ،که تصمیمگیران اصلی درباره
مواضع سیاسی و فعالیتهای دیپلماتیک کشور
در عرص��ه بینالمللی هس��تید ،تقاضای کمک
کردهاند .درخواس��ت خانواده بزرگ کشتی ایران
این اس��ت که به دستگاه دیپلماسی کشور ابالغ
کنی��د تا برای حمایت از قهرمانان ملی کش��تی
و بهط��ور کل��ی ورزش ایران ،در برابر مناس��بات
آمریکایی-اسرائیلی«کمیتهبینالمللیالمپیک»،
که مردم عزیز کش��ورمان را از کس��ب افتخارات
ملی توسط قهرمانان نامآورشان محرو م میکند،
با ورود تیمهای دیپلماسی واجد شرایط به کمیته
یادشده ،دفاع ش��ود .الزم به توضیح میداند ،در
کارنامه مدیریتی «کمیته بینالمللی المپیک»،
دهه��ا مصداق از چش��م بس��تن در برابر مواضع
سیاس��ی کشورهای دنیا وجود دارد .در برابر این
چشمپوشیها ،مثالهای متعددی نیز از اختصاص
جرایم و محرومیتهای مختلف در قبال رفتارهای
سیاس��ی ورزش��کاران به چش��م میخورد .این
برخوردهای دوگانه از سوی این نهاد بینالمللی،
نشان از آن دارد که مناسبات دیپلماتیک در درون
کمیته بینالمللی المپیک ،کاربرد جدی داشته و
میتواند در سرنوشت قهرمانان ملی ما ،در مواجهه
با سیاستهای جدید آن ،بشدت موثر باشد.
رجال محترم سیاس��ی! قهرمان��ان ملی ما از
شکس��ت در برابر حریفان هراس��ی ندارند ،ما از
«مفتبازی» بیزاریم. ...
ع��دم حمایت دیپلماتی��ک از قهرمانان ملی
در برابر سیاس��تهای جدید کمیته بینالمللی
المپیک ،مصداق بارز مواضعی نادرس��ت است .از
تیرماه تا آبانماه سال جاری ،قهرمانان ملی کشتی
ایرانباید در  8مس��ابقه جهانی شرکت کنند .در
تک تک این مسابقات ،خطر محرومیتهایی که
ذکر ش��د ،کش��تیگیران تیمهای ملی و بهطور
کلی کشتی کشور را تهدید میکند .زمان بسیار
محدود است و فعالیت دیپلماتیک کاری است که
نیاز به زمان دارد .متاسفانه عدم دغدغه مدیرانی
که بای��د در این مدت پیگیر این مس��أله مهم و
حیاتی ورزش ملی کشور میبودند ،و شاید دغدغه
«معاش سیاسی» از سوی ایشان 4 ،ماه زمان را از
ما گرفت .گمان نمیشود «سکوت» و «سکون»
پاسخی مناسب برای درخواست منطقی و کامال
کاربردی قهرمانان ملی کشور باشد .بهیاد داشته
باشیم ،در میادین مبارزه ورزشی ،قهرمانان ملی
م��ا ،در صف اول میدان ،پرچم��دار دفاع از آبرو و
عزت ایران هستند .عزت و آبرویی که برای مردم
ما بس��یار ارزشمند است و در شرایط اجتماعی و
اقتصادی موجود ،بیش از گذشته بدان دلخوشند
و با افتخارات و غرور ملی آن زندگی میکنند. ...
منتظر اقدام عاجل و اجرایی شما در حمایت از
قهرمانان ملی کشور هستیم.

