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ش��رايط اقتصادي ايران اين روزها به گونه اي ش��ده كه 
نوس��انات قيمت ارز، قيمت دالر را در بازار آزاد به حدود 
۶ هزار تومان رسانده و برخي نگرانند كه شايد اين مبلغ 
باز هم افزايش يافته و به نزديك ٧ هزار تومان نيز برسد. 
البته با تصميمات دولت مقرر شده دالر با قيمت ۴٢٠٠ 
تومان به عنوان ارز تك نرخي در اختيار توليدكنندگان 
و برخي مصارف قرار گيرد. حاال سوال اينجاست اگر دالر 
با نرخ دولتي در اختيار باشگاه هاي ورزشي قرار نگيرد، آيا 
ماندن كي روش، شفر، برانكو، سائالم و ديگر مربيان شاغل 

در ليگ برتر فوتبال ايران صرفه اقتصادي دارد؟
زماني ك��ه برانكو  ب��ه ايران آم��د، از باش��گاه قبلي خود 
چيزي حدود ٣٠٠هزار دالر درياف��ت مي كرد اما زماني 
كه نژاد ف��الح به عن��وان مس��وول وقت باش��گاه با اين 
مربي كروات قرارداد بس��ت، قراردادش در س��ال حدود 
۶٠٠ هزار دالر بود. در ادامه ب��ا روند موفقيت هاي تيم و 
البته فش��ار هواداران،  طاهري كه سكان دار وقت باشگاه 
بود، ق��راردادي ٧۵٠ هزار دالري در س��ال با پروفس��ور 
قرمزها منعقد كرد تا ثبات در كادر فن��ي اين تيم، روند 
موفقيت هاي پرسپوليس را بيشتر كند. تا اينجا همه چيز 
خوب است چرا كه در مقطعي كه پرسپوليسي ها قرارداد 

س��رمربي و كادر كروات تيم ش��ان را تمديد مي كردند 
هنوز خبري از دالر ۶ هزار توماني نبود.  اگر پيش بيني ها 
درس��ت از آب در بيايد و اين ارز بين الملي به مرز ٧ هزار 
تومان برسد، باشگاه پرسپوليس براي پرداخت دستمزد 
س��رمربي تيمش بايد چيزي حدود ۵ ميلي��ارد و ٢۵٠ 
ميليون تومان پرداخت كند. البته اي��ن مبلغ فقط بايد 
در ازاي دستمزد س��رمربي تيم پرداخت ش��ود و به آن 
بايد دستمزد دستياران و هزينه اقامت و البته ماليات را 
هم اضافه كرد. يعني كادر كروات پرس��پوليس نزديك 
به ٨ ميليارد تومان طي يك س��ال براي پرسپوليس آب 
مي خورد.  از طرف ديگر وينفرد شفر هم شرايط مشابهي 
دارد. اين مربي آلماني در روزهايي كه قيمت دالر در بازار 
زير ۴ هزار تومان بود براي يك نيم فصل قرارداد ۶٠٠ هزار 
دالري با آبي ه��اي پايتخت امضا كرد و توانس��ت از نظر 
فني ش��رايط اس��تقالل را دگرگون كند. حاال شفر براي 
تمديد قراردادش در فصل آينده پيش��نهاد يك ميليون 
دالري داده ك��ه اگر چانه زني مديران مصمم اس��تقالل 
براي تمديد را در نظر بگيريم احتماال تمديد قرارداد اين 
مربي آلماني با قراردادي ٨٠٠ ه��زار دالري خواهد بود. 
اگر اين مبلغ را هم با دالر حدود ٧هزار توماني حس��اب 
كنيم به رقم نجومي ۵ ميليارد و ۶٠٠ ميليون مي رسيم 
و البته همانند پرسپوليس بايد هزينه دستياران و اقامت 

را هم به مبلغ مذكور اضافه كرد. درباره سائالم، سرمربي 
ترك تراكتورس��ازي هم تقريبا همه چيز شبيه به شفر و 
برانكو اس��ت. تراكتوري ها براي يك نيم فصل ۴٠٠ هزار 
دالر به او دادند و براي فصل بع��د قاعدتا اين مربي كمتر 
از ۶٠٠ هزار دالر درخواس��ت نخواهد كرد.  البته درباره 
كي روش تقريبا ش��رايط متفاوت اس��ت. مربي پرتغالي 
كه حدود ٧ س��الي روي نيمكت تيم مل��ي فوتبال ايران 
نشسته، در س��ال چيزي حدود يك ميليون و ٢٠٠ هزار 
دالر مي گيرد و اين درحالي است كه حاصل حضورش در 
فوتبال ايران درآمدي ١٧ميليون دالري براي فدراسيون 
فوتبال بوده اس��ت. كي روش دو بار پياپي تيم ملي ايران 
را به جام جهاني برده و فيفا به خاطر اين صعود ها حدود 
١٧ ميليون دالر به فدراس��يون فوتب��ال پرداخت كرده 
است. به اين مبلغ پول حضور بازيكنان در جام جهاني هم 
كه توسط فيفا به باش��گاه ها پرداخت مي شود را نيز بايد 
اضافه كرد. در نتيجه مي بينيم اين مربي پرتغالي عالوه 
بر دستمزد خود، سود مالي خوبي را نصيب فوتبال ايران 

كرده است. اين درحالي اس��ت كه در باشگاه يك مربي 
اگر بتواند تيمش را به مراحل پاياني ليگ قهرمانان آسيا 
برساند، نهايتا ٧٠٠ هزار دالر نصيب باشگاهش مي كند 
آن هم در ش��رايطي كه اگر اين اتفاق كم نظير رخ دهد.  
در اينكه اي��ن مربيان خارج��ي با دانش، ش��رايط فني 
تيم هاي ليگ را متحول كردند شكي نيست، چراكه نتايج 
استقالل با آمدن شفر و قهرماني هاي برانكو با پرسپوليس 
گواه همه چيز است اما كسب اين موفقيت ها و پيشرفت ها 
به چه قيمتي خواهد بود؟ اين مربيان پول هاي معقولي 
مي گيرند اما نوس��انات بازار ارز كار را به جايي رسانده كه 
حاال مي بينيم ماندن اين مربي��ان ديگر صرفه اقتصادي 
ندارد. ش��ايد اگر باش��گاه ها ه��م با كس��ب نوبت هاي 
بين المللي درآمد قابل توجهي به دست مي آوردند حضور 
مربيان خارجي ك��ه اتفاقا نتيجه هم مي گيرند توجيهي 
اقتصادي داشت اما حاال مي بينيم حضور اين مربيان براي 
باشگاه هاي ايران هزينه هاي سنگين زيادي را به فوتبال 

دولتي و ورشكسته ما تحميل خواهد كرد. 

ماج��راي احضار مه��دي تاج، 
رييس فدراس��يون ب��ه دادگاه 
خبر داغي بود كه ن��ه از طريق 
رسانه ها، بلكه توس��ط يكي از 
فعاالن رسانه اي نزديك به تاج 
در صفح��ات مجازي منتش��ر 
شد تا اين شائبه و سوال مطرح 
ش��ود كه چرا فردي چون تاج را به دادستاني احضار 
كرده اند؟! آن هم نه براي ش��ائبه اي كه بابت تبليغات 
محيطي يا رس��وايي پيراهن تيم ملي و... وجود دارد، 
بلكه براي توضيح درباره حضور مس��عود شجاعي در 
تيم ملي! مسعود شجاعي به همراه احسان حاج صفي 
در تركيب آ. اك يونان به مصاف تيم اس��راييلي رفته 
بود و بعد از آن از تيم ملي كنار گذاش��ته شد و اين در 
حالي بود كه حاج صفي به تيم ملي دعوت مي شد تا 
اينكه باالخره كادر فني كاپيتان شجاعي را نيز به اردو 
دعوت كردن��د تا در جام جهاني روس��يه در كنار تيم 
ملي باشد. البته كه خيلي زود اين خبر مهم تكذيب 
و گفته شد كه اصال تاج احضار نشده است! در اين بين 
يكي از خبرنگاران كه موفق شده با رييس فدراسيون 
گفت وگو كند، مي گويد كه خود تاج احضارش را تاييد 
كرده؛ اما از او خواسته اند اين موضوع محرمانه مانده و 

رسانه اي نشود. 
از طرفي ذهن هاي پيچيده نيز به اين مي انديشند كه 
شايد اين بازي را خود فدراسيون به راه انداخته باشد تا 
ذهن ها را از ماجراي پيراهن تيم ملي و ديگر حواشي 
فدراسيون فوتبال كه اين روزها تيتر يك اخبار است، 

دور كند و از مجموعه فدراسيون و تاج قهرمان بسازد!
در دايره خودي ه��ا و ناخودي ها مهدي تاج از محدود 
نفراتي اس��ت كه نمي توان او را خودي ندانس��ت، از 
همين رو بعيد به نظر مي رسد كه اصال احضاري در كار 
بوده باشد و خبر جنجالي »احضار« را بايد سناريوي 
ساخته ذهن خالقي دانست كه با انتشار اين خبر به 

دنبال گمراه كردن افكار عمومي است. 

فدارس��يون فوتب��ال فراخواني جهت تامين البس��ه 
تيم هاي ملي )غير از بزرگس��االن( ص��ادر كرد. اين 
فدراس��يون در س��ايت خود در اطالعيه اي نوش��ت: 
»فدراس��يون در نظر دارد براي تامين البسه ورزشي 
مورد ني��از كلي��ه تيم هاي مل��ي فوتس��ال، فوتبال 
س��احلي و فوتبال )به غير از تيم ملي بزرگساالن( در 
رده آقايان و بانوان از بين شركت هاي توليدي البسه 
ورزشي توانمند داخلي يك ش��ركت را انتخاب كند. 
لذا از ش��ركت هاي توليدي البس��ه ورزش��ي دعوت 
مي ش��ود پيش��نهادات خود را به ص��ورت كتبي به 
فدراس��يون فوتبال واقع در خيابان س��ئول جنوبي، 
كوچ��ه دوازده مت��ري س��وم، حداكثر ت��ا تاريخ ۱۵ 
ارديبهشت ۹۷ به دبيرخانه تحويل بدهند. همچنين 
فدراس��يون فوتبال ايران نس��بت به بررسي، قبول يا 
رد پيشنهادات دريافتي مختار است و شركت در اين 
فراخوان هيچ گونه تعهدي براي اين فدراسيون ايجاد 

نمي كند.«  سايت فدراسيون فوتبال

س��رور جپاروف يكي از بازيكنان كليدي استقالل در 
فصل جاري بوده است. بازيكني كه نوع بازي اش مورد 
توجه هواداران استقالل و عالقه مندان به فوتبال قرار 
گرفت. باشگاه اس��تقالل از مدتي پيش مذاكراتي با 
مرد سال پيشين آسيا براي تمديد قرارداد انجام داده 
است. برخي ها به مبلغ قرارداد جپاروف و پيشنهادات 
مالي خوب ساير تيم ها اشاره كرده  بودند، اما جپاروف 
مساله مالي با باشگاه استقالل ندارد و دوست دارد باز 

هم فوتبالش را در اين تيم ادامه دهد. 
هافب��ك ازبكس��تاني از مديران باش��گاه اس��تقالل 
خواس��ته مقدمات حض��ور خان��واده اش در ايران و 
تحصيل فرزندانش در يكي از مدارس روسي را فراهم 
كند. مديران اس��تقالل مقدمات اوليه كارها را انجام 
داده اند تا فرزندان جپاروف بتوانند در يكي از مدارس 
روسي تهران حضور پيدا كنند. جپاروف سال گذشته 
را بدون خانواده اش س��پري كرد و تنها درخواست او 
از مسووالن باشگاه استقالل حضور خانواده اش بوده 
است. او به باش��گاه اس��تقالل گفته كه نمي خواهد 

فرزندانش دور از او به تحصيل بپردازند. 
باشگاه اس��تقالل براي تامين خواسته هاي جپاروف 
تالش ك��رده، به طوري ك��ه اين بازيك��ن در يكي از 
خانه هاي لوك��س در س��عادت آباد زندگي مي كند 
و حت��ي زماني كه خان��واده او براي مدت��ي به ايران 
آمدند، از حض��ور در اين خانه اب��راز رضايت كردند. 
همچنين مبلغ ق��رارداد جپاروف تا امروز از س��وي 
باش��گاه اس��تقالل طبق زمان بندي تعيين ش��ده 

پرداخت شده است. تسنيم

ماجراي احضار تاج

فراخوان فدراسيون فوتبال
براي تامين البسه تيم هاي ملي

شرط جپاروف
براي ماندن در استقالل

وحيد جعفري

دع��وا و اخت��الف ب��ر س��ر اينك��ه مقصر 
دوپينگ هاي قديم��ي وزنه ب��رداري- كه 
منجر شده تا سهميه هاي ايران در المپيك پيش رو كاهش 
يابد- كيست، باال گرفته است. علي مرادي، رييس فعلي 
فدراسيون حس��ين رضا زاده، رييس س��ابق فدراسيون را 
متهم كرده و رضازاده نيز در پاس��خ خود مرادي را مقصر 
اين اتفاق معرفي كرده است. حاال ايران در المپيك ٢٠٢٠ 
توكيو فقط ٢ وزنه بردار خواهد داشت. علي مرادي، رييس 
فدراسيون وزنه برداري كه در ٣  سال گذشته تالش زيادي 
براي پاك نگه داشتن اين رش��ته كرده، در مصاحبه هاي 
اخير خود بعد از اين اتفاق به انتقاد صريح از مديران قبلي 
فدراسيون به خصوص حسين رضازاده- كه از  سال ٨٨ تا 
٩٣ رياس��ت فدراس��يون وزنه برداري را بر عهده داشت- 
پرداخته كه آمار باالي دوپينگ در دوران مديريت ش��ان 
حاال باعث ايجاد اين دردس��ر براي وزنه برداري ايران شده 
است. حس��ين رضازاده كه در اين پرونده متهم رديف اول 
به ش��مار مي رود در واكنش به حرف ه��اي مرادي گفته 
اس��ت: »علي مرادي كه از بقيه انتقاد مي كند، مي داند كه 
اگر فدراسيون جهاني از سال ٢٠٠٤ نمونه هاي دوپينگ را 
بررسي مي كرد، ايران خيلي آمار باالتري داشت. آن موقع 
كه مرادي رييس فدراسيون بود، آمار دوپينگ خيلي بيشتر 
از اين حرف ها بود. هيچ كس يادش نرفته كه در سال ٢٠٠٦ 
دوپينگ ٩ وزنه بردار ايراني مثبت شد و مشكالت زيادي 
را براي ورزش اي��ران به وجود آورد. حت��ي اخيرا هم يك 
مورد دوپينگ در رده نوجوانان داشتيم. كسي كه چنين 

كارنامه اي دارد، با چه رويي از من انتقاد مي كند؟«
باقري: اين تصميم سياسي است

جال��ب اينكه كوروش باقري، س��رمربي س��ابق تيم ملي 
وزنه برداري هم اين موضوع را سياس��ي دانس��ته اس��ت. 
باق��ري در اين ب��اره مي گويد: به اعتقاد م��ن اين تصميم 

بيشتر از اينكه تصميمي ورزشي باشد، سياسي است. در 
برخي رشته ها كه شرقي ها از جمله چين و روسيه در آن 
مدال آور هستند با تصميمات سياس��ي به دنبال محدود 
كردن مدال آوري آنها هستند؛ در كشتي هم شاهد چنين 
اتفاقاتي هستيم. اين تصميم كامال ناعادالنه و بيش از همه 
به ضرر كشوري مانند ايران است كه در اين رشته همواره 
جزو بهترين هاي المپيك و جهان بوده و بيشترين ضربه 
را ما از اين تصميم خواهيم خورد. مي دانيم كه فدراسيون 
جهاني دوست ندارد اين اتفاق بيفتد، اما كميته بين المللي 
المپيك فدراسيون جهاني را تحت فشار گذاشته و آنها هم 

براي جلب نظر IOC و حفظ وزنه برداري مجبور هستند 
به اين خواسته تن دهند. از سوي ديگر فدراسيون جهاني 
مي گويد تعداد دوپينگ ها از س��ال 2008 مالك است در 
حالي كه پيش از اين روسيه و بلغارس��تان را از حضور در 
المپيك 20۱۶ مح��روم كرده بودن��د و از طرف ديگر به ۹ 
كشور اجازه حضور در مس��ابقات جهاني 20۱۷ در امريكا 
را ندادند، اما مجددا به دنبال اعمال و تكرار محروميت هاي 

قبلي در قالبي جديد هستند. 
رضازاده: اين تصميم عليه ايران نبوده

البته رض��ازاده نظري غير از نظ��ر باق��ري دارد و در مورد 

سياسي بودن اين تصميم گفته است: »اين يك تصميم 
كلي بوده و نمي توانيم بگوييم فقط عليه ايران است. با اين 
حال اواخر هفته جاري بنده به ازبكس��تان م��ي روم تا در 
جلسه هيات رييسه كنفدراسيون آسيا شركت كنم. قطعا 
يكي از بحث ه��اي اصلي ما هم به همين مس��اله كاهش 

سهميه كشورها مربوط مي شود.«
مرادي: نمي توانيم در فوق سنگين شركت نكنيم

علي مرادي، با اشاره به اينكه به اين موضوع اعتراض خواهد 
كرد گفت: »من كامال از برنامه هاي مبتكرانه ضد دوپينگ 
فدراس��يون جهاني حمايت كرده ام اما احساس مي كنم 
كه آمار خوب ايران در س��ال هاي اخير در تصميم جديد 
فدراس��يون جهاني در نظر گرفته نش��ده اس��ت. ما اين 
تصميم ناعادالنه را نمي پذيريم و اعت��راض خواهيم كرد. 
وزنه برداران بنامي مانند كيانوش رستمي، سهراب مرادي، 
بهداد سليمي و سعيد علي حسيني هميشه داخل و خارج 
از مسابقات تست داده اند و در باالترين سطح پاك بودند. 
من هميشه از قوانين وادا و IWF اطاعت كرده ام و قوانين 
س��ختي را براي وزنه برداران مان وضع كردم. از س��ه سال 
پيش كه رييس فدراس��يون وزنه برداري شدم، دوباره اين 
كمپين را آغاز كرده ام. وزنه برداران ما در مسابقات زيادي 
شركت كردند و قبل از هر مسابقه اي انجمن ضد دوپينگ 
ما از آنها تست گرفته اس��ت. تصميم اخير هيات اجرايي 
IWF براي ايران عادالنه نيست. من تمام تالشم را خواهم 
كرد تا حق مان را بگيريم. ما بدون ش��ك اعتراض خواهيم 
كرد و از IWF مي خواهيم كه دوب��اره قوانين را بازنگري 
كنند. ما با اين دو س��هميه چ��ه كاري مي توانيم كنيم؟ 
براي مثال آيا مي توانيم در فوق سنگين شركت نكنيم كه 
هميشه در آن مدال گرفته ايم؟ ايران سرمايه زيادي را براي 
رشد و توس��عه وزنه برداري به عنوان يك ورزش تاريخي، 

سنتي و ملي صرف كرده است.«

دعوايدوپينگبينرييسسابقوفعليفدراسيونوزنهبرداري

رضازاده و مرادي يكديگر را متهم مي كنند

سوژه روز

روزبه مهدي خوش

ماجراي روز

از  يك��ي  آلم��ان  بوندس لي��گاي  دوشنبه ش��ب 
خاطره  انگيزترين شب هاي تاريخش را تجربه كرد، شبي 
كه در آن براي اولين بار در تاريخ فوتبال بين دو نيمه يك 

مسابقه فوتبال گلي به ثمر رسيد!
ماجرا در بازي تيم هاي فوتبال ماينس رده شانزدهمي 
و رقيبش در پايين جدول فرايب��ورگ رده پانزدهمي 
بود كه براي فرار از منطقه سقوط با هم مي جنگيدند. 
بازي در نيمه اول بدون گل تمام شد كه داور در سوت 
خود دميد و بازيكنان و مربيان شان به رختكن ها رفتند 
اما هنوز خيلي از خروج آنها از زمين بازي نگذشته بود 
كه داور مس��ابقه گيدو وينكمان دوباره در سوت خود 
دميد و خيلي ه��ا را متعجب ك��رد. س��وت او نه براي 
اعالم آغاز نيمه دوم بلكه براي برگرداندن بازيكنان به 

زمين براي ادام��ه دادن به نيمه اول بازي ب��ود.  از قرار 
معلوم كمك داور ويدئويي تش��خيص داده بود كه در 
وقت هاي تلف شده نيمه اول، در صحنه اي از بازي در 
محوطه ۶ ق��دم تيم فرايبورگ، يك��ي از بازيكنان اين 
تيم به ش��يوه اي ماهرانه خطاي هند انج��ام داده كه 
از ديد داور پنهان مانده اس��ت و اين موضوع از طريق 
ارتباط بيسيم به او اطالع داده شده بود. به اين ترتيب 
داور هم پس از آنكه صحنه را در كن��ار زمين بازبيني 
كرد، دس��تور داد بازيكنان به زمين برگردند تا پنالتي 
كه حق ماينس بود زده ش��ود و اين آغاز داس��تان بود.  
تصميم وينكمان اعتراض بازيكنان تيم ميهمان را به 
همراه داشت. الكساندر شوولوف، دروازه بان فرايبورگ 
مي گويد: »خيل��ي عجيب و غريب بود«. كريس��تين 

استريخ، سرمربي فرايبورگ تا آنجا ناراضي بود كه در 
ابتدا مانع بازگشت تيمش به ميدان شد. گفته مي شود 
كه او به بازيكنان سردرگم خود گفته »ما به زمين بازي 
برنمي گرديم« و آنها را به سمت رختكن هدايت كرده 
است. برخي از آنها هم تلويزيون ها را نگاه مي كردند تا 

بفهمند كه دقيقا چه اتفاقي افتاده بود. 
يوخن س��اير، مدير ورزش��ي باش��گاه فرايبورگ نيز 
بين دو نيمه درباره اين ماجرا به ش��بكه يورواسپورت 
گفت: وقتي س��وت زده ش��د فكر مي كرديم كه سوت 
پايان نيمه زده مي ش��ود، يعني ۴۵ دقيق��ه اول تمام 
شده است. اين بار اما اينگونه نبود و ما بايد اين اتفاق را 
برخالف ميل مان بپذيريم. هرچه مي گذرد اوضاع دارد، 

عجيب تر مي شود. 

داستانجنجالياولينگلتاريخفوتبالكهبيندونيمهبهثمررسيد

موعد بازگشت ربيع خواه به 
فوتبال مشخص شد

ضرر فوتبال امريكا
از صعود نكردن به جام جهاني

بدترين الهالل تاريخ ليگ 
قهرمانان آسيا

عالقه مندي آفريقايي ها  براي 
ميزباني بازي هاي المپيك جوانان 

 پوگبا و مارسيال در ليست 
فروش مورينيو

محس��ن ربيع خواه، بازيكن تيم پرسپوليس در بازي 
اين تي��م مقابل پارس جنوب��ي جم دچ��ار پارگي از 
ناحيه رباط صليبي ش��د و به همين دليل در بازي ها 
و تمرينات تيمش غايب است. قرار است با خوابيدن 
ورم زانوي محس��ن ربيع خواه ت��ا ۱0 روز ديگر مورد 
عمل جراحي قرار بگيرد. طبق نظر پزشكان معالجش، 
اين بازيكن با عمل جراحي و با پش��ت س��ر گذاشتن 
دوران نقاهت مي تواند از آبان ماه سال جاري تمرينات 
خود را با تيم پرسپوليس آغاز كند. بازيكن شماره ۱8 
پرس��پوليس اين روزها به دنبال قوي كردن عضالت 
چهار سر خود اس��ت تا با عمل جراحي بتواند هر چه 

زودتر به ميادين بازگردد.  فارس

س��رمربي پيش��ين تيم ملي امريكا مي گويد صعود 
نكردن به جام جهاني باعث ش��د فوتبال اين كش��ور 
چند س��ال به عقب برود. ب��ه گزارش نش��ريه كيكر 
نتايج ضعيف امريكا در انتخابي جام جهاني روس��يه 
در ق��اره امري��كاي ش��مالي و مركزي باعث ش��د تا 
يورگن كلينزمن از سمت خود بركنار شود. در نهايت 
امريكا نتوانس��ت جواز حض��ور در ج��ام جهاني را به 
دس��ت بياورد.  يورگن كلينزمن درباره نتايج ضعيف 
اين كش��ور در انتخابي جام جهاني گفت: نتايجي كه 
امريكا در انتخاب��ي جام جهاني به دس��ت آورد واقعا 
نااميد كننده بود. اين ناكامي فوتب��ال امريكا را چند 
س��ال به عقب برد. من فكر مي كنم يكي از اين داليل 
ناكامي امريكا اين ب��ود كه خيلي از برت��ري و صعود 
خودش��ان در جام جهاني مطمئن بودن��د و در بازي 
برابر ترينيداد و توباگو تيم حريف را دسته كم گرفتند. 
االن وقت اين اس��ت كه فوتبال در امريكا گسترده تر 
شود و در دانشگاه ها و خيابان ها و آكادمي ها بازيكنان 
خوبي را براي آينده فوتبال در امريكا تربيت كنند. االن 
ليگ امريكا تمام زمان خود و بودجه اي كه در اختيار 
باش��گاه ها قرار گرفته اس��ت را صرف زيرس��اخت ها 
كردن��د و بايد صبور بود ت��ا فوتبال در امري��كا به اوج 

بازگردد. 
كلينزمن ۵۳ س��اله از زماني ك��ه از هدايت تيم ملي 
امريكا بركنار ش��د، هي��چ تجربه مربيگري نداش��ته 
است ولي اميدوار اس��ت به زودي به دنياي مربيگري 
بازگردد. در همين رابطه كلينزمن گفت: من دوست 
دارم هدايت تيمي را بر عهده داشته باشم كه بتواند به 
دور دوم جام جهاني راه ياب��د. جام جهاني براي من از 

دور دوم شروع مي شود.  ايسنا

الهالل عربس��تان در آخري��ن بازي خ��ود در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان آسيا با يك گل برابر استقالل 
تن به شكست داد. روزنامه الرياضيه عربستان بعد از 
بازي تيتر زد: »بدترين حض��ور تاريخ الهالل در ليگ 
قهرمانان آسيا« و نوش��ت: الهالل در شش بازي خود 
حتي نتوانس��ت يك پي��روزي هم به دس��ت آورد تا 
بدترين حضور خود در تاريخ ليگ قهرمانان آس��يا را 
رقم زند.  الهالل در فصل قبل با شكست سنگين تيم 
فوتبال پرسپوليس توانست به فينال ليگ قهرمانان 
آس��يا راه پيدا كند اما در فصل جاري در ش��ش بازي 
تنها دو امتياز كسب كرد و از صعود به دور بعد باز ماند. 
نماينده عربستان در هر دو بازي رفت و برگشت برابر 
استقالل تن به شكست داد. البته اين تيم چند بازيكن 
اصلي و كليدي خود را در ديدار برگش��ت در اختيار 

نداشت.  ايسنا

تونس و نيجريه عالقه مندي خود را ب��راي اعالم آمادگي 
ميزباني بازي هاي المپيك جوانان در سال 2022 مطرح 
كردند. س��نگال نيز يكي ديگر از كش��ورهاي عالقه مند 
براي ميزباني اين بازي هاس��ت. البته هيچ كدام از اين ۳ 
طور رسمي درخواستي براي ميزباني نداده اند.  كشور به 
در جريان بازي هاي المپيك 20۱8 اعضاي هيات اجرايي 
كميته بين المللي المپي��ك )IOC( پيش��نهاد كردند 
كش��ورهاي آفريقايي براي ميزبان��ي بازي هاي المپيك 
جوانان پيشقدم ش��وند. توماس باخ حتي ابراز اميدواري 
كرده المپيك تابس��تاني 20۳2 يا 20۳۶ در كشورهاي 
آفريقايي برگزار شود. بازي هاي المپيك جوانان در سال 
20۱8 به ميزباني بوينس آيرس برگزار خواهد شد.  فارس

در پي شكست يك بر صفر خانگي منچستريونايتد مقابل 
وست برموويچ قعرنشين، به نظر مي رس��د ژوزه مورينيو 
نس��بت به قطع همكاري با برخي بازيكنان��ش در پايان 
فصل جاري مصمم تر شده اس��ت. در همين راستا نشريه 
»ديلي ميل« انگليس مدعي شد آقاي خاص مجوز جدايي 
پل پوگبا، آنتوني مارسيال، متئو دارميان و دلي بليند را در 
تابستان پيش رو صادر خواهد كرد. پوگبا در هفته هاي اخير 
بارها از تركيب اصلي شياطين سرخ كنار گذاشته شده و 
سرمربي پرتغالي منچستريونايتد بر اين باور است كه زمان 
جدايي اين هافبك فرانسوي از اين تيم فرا رسيده است. با 
اين حال اِد وودوارد، مدير اجرايي باشگاه منچستريونايتد 
مخالف جدايي اين هافبك فرانسوي اس��ت كه جذب او 
دو سال پيش 8۹ ميليون پوند براي پرافتخارترين باشگاه 
انگليسي آب خورد. نشريه »ديلي  ميرر« انگليس هم مدعي 
شد پل پوگبا، الكسيس س��انچس، آندر هررا و خوان ماتا 
در خطر بيرون ماندن از تركيب ش��ياطين سرخ در بازي 
شنبه شب پيش رو مقابل تاتنهام در مرحله نيمه نهايي جام 
حذفي انگليس هس��تند. عملكرد نااميد كننده اين چهار 
بازيكن سبب شده تا ژوزه تجديدنظري در چيدمان تركيب 

اوليه تيمش كند.  تسنيم

نظرات خود 
را برای ما 
پيامک کنيد
٣٠٠٠٤٧5٣

تاثيرقيمتدالربرسرمربيانميليارديفوتبالايران

وضعيتمربيانخارجيچهميشود

مرداي: ما با اين دو س�هميه چه كاري مي توانيم كنيم؟ براي مثال آيا مي توانيم در فوق سنگين 
شركت نكنيم كه هميش�ه در آن مدال گرفته ايم؟ ايران س�رمايه زيادي را براي رشد و توسعه 

وزنه برداري به عنوان يك ورزش تاريخي، سنتي و ملي صرف كرده است.

نوسانات ارزي تاثير خود را  بر ورزش ايران خواهد گذاشت. با توجه به اين موضوع اين سوال مطرح 
است كه اگر دالر با نرخ دولتي در اختيار باشگاه هاي ورزشي قرار نگيرد، آيا ماندن كي روش، شفر، 

برانكو، سائالم و ديگر مربيان شاغل در ليگ برتر فوتبال ايران صرفه اقتصادي دارد؟

خبر ورزشي


