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اخبار

بررسی وضعیت حضور ویلموتس در تیمملی فوتبال ایران

مصائب سناتور بلژیکی

باشگاه استقالل از شرکت مجری
اسپانسرش شکایت کرد!

مس��ؤوالن باش��گاه اس��تقالل از شرکتی که
مجری کارهای اسپانسر این باشگاه است شکایت
کردند .اعضای تیم فوتبال استقالل دیروز در محل
تمرین حاضر شدند ولی به دلیل بدقولی مسؤوالن
باشگاه در پرداخت مطالبات شان حاضر به تمرین
نشدند .مدیران باشگاه اما معتقدند بدقولی شرکتی
که اجرای امور اسپانس��ری این باشگاه را بر عهده
دارد باع��ث تاخیر در پرداخت مطالبات بازیکنان
شده است .هادی مباشری ،معاون باشگاه استقالل
توگو با فارس ،گفت :ش��رکت ایرانسل به
در گف 
تم��ام تعهدات خود تا پایان فصل  97عمل کرده
ام��ا در این بین ش��رکتی تحت عن��وان مجری
اسپانسر با باشگاه استقالل قرارداد دارد که بدقولی
این ش��رکت در اجرای تعهدات باعث شده دچار
مشکل شویم .وی افزود :با توجه به ادامه مشکالت
با این ش��رکت به مراجع قضایی شکایت کردیم
چون چارهای نداش��تیم زیرا وعدههای مسؤوالن
این ش��رکت باش��گاه را دچار مشکل کرده است.
استقالل روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران
به مصاف سپیدرود رشت خواهد رفت.

پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری برای
بیرانوند از بلژیک و ترکیه

دروازهبان ایرانی تیم پرسپولیس پیشنهادهای
مالی خوبی از ترکیه و بلژیک به دستش رسیده
اس��ت .علیرضا بیرانوند ،دروازهبان پرس��پولیس
و تیممل��ی ایران مورد توجه تیمهای فنرباغچه،
بش��یکتاش و ریزهاس��پور قرار گرفته است .این
دروازهبان ایرانی که نمایش خوبی در جامجهانی
داش��ت و تیمش یعنی پرسپولیس را به فینال
لیگ قهرمانان آسیا رساند ،پیشنهادهایی اروپایی
هم دریافت کرده اس��ت ،هر چند تیم باشگاهی
او در ایران خواس��تار ادامه ماندنش در تیم شده
اس��ت .بعد از فنرباغچه و بشیکتاش که به این
دروازهبان پیشنهاد دادند ،باشگاه ریزهاسپور نیز
اخیرا ً به صف تیمهای خواه��ان بیرانوند اضافه
شده است .البته تیم خنک بلژیک نیز پیشنهاد
 ۷۰۰ه��زار دالری خود را به پرس��پولیس برای
جذب بیرانوند ارائه داده اس��ت .بازیکنانی چون
علی قلیزاده ،کاوه رضایی در لیگ بلژیک بازی
میکنند و مرتضی پورعلیگنجی نیز سابقه بازی
برای مدت کوتاهی در لیگ بلژیک را دارد.
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گرفته ،رقم قرارداد وی چقدر خواهد بود.

از چند روز گذشته بحث حضور مارک ویلموتس
بلژیکی در تیمملی ایران مطرح ش��د که با سکوت
فدراس��یون فوتبال ش��ایعات ح��ول و حوش این
انتقال بیشتر از قبل شده است؛ شایعاتی که حتی
رس��انههای خارجی را هم وادار به واکنش کرده و
اکثر آنها با انتشار خبر پیوستن این مربی بلژیکی ،از
این جمله در اخبار خود استفاده کردهاند« ،البته این
خبر توسط مسؤوالن فدراسیون فوتبال تایید نشده
اس��ت» .با توجه به اخب��ار و گمانهزنیهای فراوان
درباره حضور این مربی در ایران ،سواالتی در اذهان
ایجاد میشود؛ پرسشهایی که بدون شک باید به
آنها پاسخ داده شود ،زیرا فدراسیون فوتبال همچنان
درگیر پرداخت مطالبات س��رمربی فعلی تیمملی
کلمبیاس��ت و اگر قرار باشد به هر شکل ممکن و
با چشمان بسته با مربی بلژیکی قرارداد ببندد قطعا
فوتبال ایران با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد.

■■مربی بلژیکی بزرگتر از کیروش است؟

بحث بعد درباره عملکرد فنی این مربی است؛
خیلی از کارشناسان فوتبال از روز گذشته حضور
این مربی در فوتبال ایران را مثبت ارزیابی کردهاند
اما ع��دهای هم معتقدند حضور این مربی در تیم
ملی برای فوتبال ما گرهگش��ا نخواهد بود .کاظم
طالقانی ،عضو هیاترئیسه فدراسیون فوتبال روز
توگو با رس��انهها ادعا کرد مربی
گذش��ته در گف 
بعدی تیمملی از کیروش بزرگتر است اما به نظر
میرس��د قیاس کیروش با ویلموتس چه از نظر
آماری و چه از نظر کسب جام و حضور در تیمهای
مختلف اشتباه باشد.
■■آیا ویلموتس مربی پروازی است؟

ش تحریمها
■■سرمربی جدید تیمملی و چال 

یک��ی از موانع بر س��ر راه پرداخ��ت مطالبات
ک��یروش بحث تحریمهاس��ت و نمیش��ود این
موضوع را کتمان کرد .متاسفانه تحریمها به شکلی
است که در آخرین نشست مسؤوالن فدراسیون در
مقر  AFCمشکالت به اطالع فدراسیونیها رسید.
همین حاال هم فدراسیون برای پرداخت مطالبات
کیروش در  6قسط دست به دامان واسطهها شده
است .این اولین چالش فدراسیون و ویلموتس است
و باید دید آیا فدراسیون فکری به حال مشکلی به
این بزرگی کرده است؟
لیورپول روز  3ژانویه در حالی به استادیوم اتحاد
آمد که صدرنشین بود و با  7امتیاز اختالف خود را
حاکم بالمنازع لیگ برتر میدید .شاگردان یورگن
کل��وپ تا آن زمان بدون شکس��ت بودند و پیروزی
در آن بازی باعث میشد اختالف مدافع قهرمانی با
آنها به  10امتیاز برسد و به احتمال زیاد کار سیتی
را تمام میکرد .در دقیقه  18بازی ش��وت س��ادیو
مانه با عبور از ادرس��ون به تی��ر دروازه خورد و این
جان اس��تونز بود که توپ را در آخرین لحظه دفع
ک��رد تا دروازه تیمش را نج��ات دهد؛ لحظهای که
استونز در ورزشگاه برایتون از آن به عنوان لحظهای

■■پرداخت پول به ویلموتس با چمدان؟

چگونه قرار است دستمزد سرمربی جدید تیم
ملی پرداخت شود؛ با چمدان؟! فدراسیون فوتبال
حت��ی برای دریافت مطالباتش از فیفا و  AFCاز
طریق بانکها دچار مش��کل است و این موضوع
بارها و بارها از زبان تاج و مس��ؤوالن فدراس��یون
شنیده شده است ،حال سوال اینجاست که انتقال
پ��ول قرارداد ویلموتس قرار اس��ت از چه طریقی
انجام شود.

■■فدراسیون شفافسازی کند

با یک مراجعه ساده به سایت ترانسفر مارکت
میتوان متوجه شد قیمت مربیان تقریبا درجه 2
فوتب��ال در اروپا بیش از  2میلیون دالر اس��ت و
طبیعتا ویلموتس نی��ز در رده همین مربیان قرار
میگی��رد .در این بین ارقام مختلفی برای قرارداد
این مربی با فدراسیون ایران مطرح شده و این در
حالی است که فدراسیون فوتبال باید در این زمینه
شفافسازی کند که اگر با ویلموتس توافقی شکل

جام دست سیتیزنهاست

فقط با  11/7میلیمتر

ش��گفتانگیز یاد کرد و بهراس��تی میتوان از آن به
عنوان یکی از نقاط عطف رقابت لیورپول و س��یتی
برای قهرمانی امسال نام برد .فناوری خط دروازه در
آن بازی نشان داد توپ پیش از آنکه توسط استونز
دور ش��ود تنها  11/7میلیمتر با عبور از خط دروازه
سیتی فاصله داشته .یا تقریباً به اندازه قطر یک قرص
استامینوفن! اما و اگرها وای کاشها به کنار ولی آیا
اگر آن توپ گل میش��د و لیورپول  3امتیاز بازی را

بهدس��ت میآورد ،در نهایت قهرمان فصل میشد؟
واقعیت این است که جبران  10امتیاز عقبافتادگی
در  17بازی برای سیتی بسیار دشوار بود .اما در آن
بازی سرخیو آگوئرو و لروی سانه پیروزی سیتی را
رقم زدند تا اولین شکست لیورپول در لیگ برتر ثبت
شود .بله!  11/7میلیمتر فاصله با قهرمانی.
ام��ا چند ماه بعد بار دیگر فناوری خط دروازه به
کمک پپ گوآردیوال آمد .در حالی که لیورپول دوباره
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سوال بعدی درباره س��رمربی جدید تی م ملی
ایران این است ،آیا ویلموتس مربی پروازی است؟
ای��ن انتقادی بود که تقریبا اکثر کارشناس��ان به
کارلوس کیروش داشتند و معتقد بودند کیروش
باید در ایران حضور مستمر داشته باشد .باید دید
فدراس��یون در قبال س��رمربی آینده و سفرهای
او چه تصمیم��ی میگیرد .اینها تنها بخش��ی از
مش��کالت فدراس��یون فوتبال برای عقد قرارداد
با مربی خارجی اس��ت ولی س��کوت مس��ؤوالن
فدراس��یون و بیاطالعی اعضای هیاترئیسه (که
البته این موضوع چندان طبیعی به نظر نمیرسد)
بر ش��ایعات پیرامون عقد قرارداد سرمربی جدید
تی م ملی افزوده است.

صدرنش��ین جدول بود ،منچسترسیتی در برنلی با
لحظهای مواجه شد که ش��وت آگوئرو از روی خط
دروازه توسط متیو لوتون مدافع برنلی دفع و برگشت
داده ش��د اما این بار فناوری نش��ان داد که توپ با
اختالف  29/51میلیمتر از خط دروازه گذشته است.
در رقابتهایی به این نزدیکی 2 ،مسابقه  2تیم
صدرنشین در تکلیف قهرمان اهمیتی بسیار اساسی
دارد .س��یتی ماه ژانویه با پیروزی در خانه خودش
ضرب��ه مهلکی به لیورپول زده بود ولی در ماه اکتبر
فرصتی را از دست داد که میتوانست کمک بزرگی
برای شاگردان کلوپ باشد.

گزارش
افشای جزئیات تازه از قرارداد ویلموتس

 4/5میلیون دالر برای  ۳سال!

سرمربی سابق تیمملی فوتبال بلژیک بزودی
وارد تهران خواهد شد تا قرارداد  3سالهای را برای
هدایت تیمملی با فدراسیون فوتبال ایران منعقد
کن��د؛ قراردادی که اگر با همین ش��رایط منعقد
ش��ود تا جامجهانی قطر با سایر هزینهها حدود
 ۱۰۰میلی��ارد تومان برای فوتب��ال ایران هزینه
خواهد داشت .به نقل از خبرگزاری  ،DPAمارک
ویلموتس بلژیکی قرار است بزودی به تهران سفر
کند تا قرارداد  3س��الهای را با فدراسیون فوتبال
ایران منعقد کن��د .این مربی تا پایان جامجهانی
قطر عهدهدار هدایت تیمملی فوتبال ایران خواهد
بود .این سرمربی  ۵۰ساله درنهایت ظرف روزهای
آینده به تهران سفر خواهد کرد تا هدایت تیمملی
فوتبال ایران را بر عهده بگیرد و جانشین کارلوس
کیروش پرتغالی در تیمملی فوتبال ایران ش��ود.
مدی��ر برنامهه��ای این مربی بلژیک��ی در ترکیه
دیداری با مهدی تاج ،رئیس فدراس��یون فوتبال
ایران داشته است .گفته میشود سرمربی بلژیکی
به کمتر از یک و نیم میلیون دالر به ازای هر سال
برای هدایت تیمملی فوتبال ایران راضی نیست و
قصد دارد  2دستیار هم با خود به تیمملی فوتبال
ایران بیاورد( .این یعنی در مجموع قرارداد خودش
و دستیارانش و سایر هزینهها ،حدود  ۱۰۰میلیارد
توم��ان برای  3س��ال حضور در تیممل��ی ایران)
تیمملی فوتبال ایران پنجمین تیم دوران مربیگری
مارک ویلموتس محسوب خواهد شد .این سرمربی
که سابقه هدایت شالکه را در بوندسلیگای آلمان
در کارنامه خود دارد ،یک س��ال هدایت س��نت
پروی��دن را بر عهده گرفت��ه و در ادامه به عنوان
دس��تیار در تیمملی بلژیک فعالیت کرده است.
مارک ویلموتس  4سال هدایت تیمملی بلژیک را
(جا م جهانی برزیل و ی��ورو  )۲۰۱۶عهدهدار بود
و آخرین بار نیز هدایت تیمملی فوتبال س��احل
عاج را بر عهده گرفت .به نظر میرس��د مذاکرات
دو طرف روی مبلغ قرارداد همچنان ادامه دارد و
فدراسیون فوتبال ایران خواستار کاهش این مبلغ
است .هزینه کردن حدود  ۱۰۰میلیارد تومان برای
ویلموتس ،دستیارانش و سایر خدمات احتمالی
طی  3سال آن هم با توجه به وضعیت اقتصادی
کش��ور از مواردی است که باید درباره آن توضیح
شفاف و روشنی داده شود و بر این اساس ضرورت
دارد رئیس فدراسیون فوتبال درباره پرداخت این
پول با دالیل مس��تند و منطقی به افکار عمومی
پاسخ دهد.

