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مذاكرات استقالل با پاتوسی در امارات

امیری به پرسپولیس نزدیک شد

مســئوالن باشگاه استقالل در امارات با مدير برنامههای پاتوسی وارد مذاكره شدند.
مســئوالن باشگاه استقالل که برای تماشــای دیدار استقالل-العین به امارات سفر
کردند بعد از مسابقه با مدیر برنامههای آیاندا پاتوسی وارد مذاکره شدند .استقاللیها
برای ماندن پاتوسی باید مبلغی حدود  ٣٥٠هزار دالر به این بازیکن پرداخت کنند،
به همین دلیــل در امارات با مدیر برنامههای وی بر ســر زمان پرداخت این مبلغ
صحبت کردند .همچنین  2بازیکن خارجی دیگر استقالل منشا و ایسما در آستانه
جدایی از این باشگاه هستند .ایســما با استقاللیها قرارداد دارد ولی مسئوالن این
باشگاه تمایلی به ماندن این بازیکن ندارند ضمن آنکه منشا نیز با توجه به قراردادی
که با اســتقالل دارد میتواند از جمع آبیپوشان جدا شود و به همین دلیل از جمع
خارجیهای استقالل تنها پاتوسی در جمع آبیپوشان ماندنی است.

یک ســایت ترکیهای خبر داد وحید امیری در فهرست فروش باشگاه ترابزوناسپور
قرار گرفته است .وحید امیری ،بازیکن ایرانی تیم ترابزون بعد از اولین فصل حضور
در این تیم نتوانست رضایت کادر فنی را به دست بیاورد ،به همین دلیل در فهرست
فروش باشگاه قرار گرفته است .او به همراه مجید حسینی به تیم ترکیهای پیوست
ولی نتوانست خودش را در این تیم جا بیندازد .البته امیری در ابتدای فصل در یک
دیدار دوستانه دچار مصدومیت شد و مدتها از ترکیب تیمش دور بود .ترابزون قصد
دارد مجید حســینی را برای فصل بعد حفظ کند ولی وحید امیری را در فهرســت
فروش قرار داده است .وحید امیری که توانست فصل قبل به عنوان بهترین بازیکن
لیگ برتر ایران انتخاب شود و نقش پررنگی در قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر ایفا
کرد احتماال به تیم سابق خود برگردد چراکه برانکو اعتقاد خاصی به این بازیکن دارد.

احتمال جدایی چشمی از استقالل

روزبه چشمی که چندی پیش شایعه جداییاش از استقالل
به گوش میرســید و دلخوریهایی نیز میان او و هواداران
اســتقالل به وجود آمده بود ،همراه با کاروان اســتقالل از
امارات به تهران برنگشته تا شایعه جداییاش از استقالل و
حضور در تیمهای حاشیه خلیج فارس پررنگتر از قبل شود.

تاریخ سوپرجام مشخص شد

فصل جدید فوتبال ایران با مسابقه سوپرجام آغاز میشود.
ســازمان لیگ تاریخ  ۴مرداد را برای این مســابقه در نظر
گرفته و مسابقات لیگ برتر نوزدهم نیز از نهم یا دهم مرداد
آغاز میشود.

پرسپولیس پشت درهای بسته

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز ساعت 18در ورزشگاه
شــهید کاظمی و پشت درهای بســته برگزار خواهد شد.
تمرینات سرخپوشان برای برگزاری  2بازی پایانی این فصل
در جام حذفی است .پرسپولیس چهارشنبه هفته آینده در
مرحله نیمهنهایی جام حذفی در ورزشــگاه نقشجهان به
مصاف سپاهان میرود.

سفارت ایران در بلژیک مذاکره تاج و ویلموتس را تایید کرد

توافق آن سوی مرزها!
امیرحسین طبسی

گویا بعــد از یک پروســه  2هفتهای ســرانجام
فدراسیون فوتبال ایران و مارک ویلموتس به توافق
نهایی دست یافتند و این مربی بلژیکی در  3سال
آینــده روی نیمکت تیم ملی کشــورمان خواهد
نشست .مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال برای
عقد قرارداد با این مربی سهشنبه راهی بلژیک شد
تا در سفارت ایران در این کشور مذاکرات نهایی را با
ویلموتس انجام دهد .پس از این مذاکرات درنهایت
قرارداد سرمربی سابق تیم ملی بلژیک با فدراسیون
فوتبال ایران امضا شد .اما نکته عجیب این بود که
قبل از اینکه فدراسیون فوتبال این توافق را اعالم
کند سفارت ایران در بلژیک آن را رسانهای و تایید
کرد .سفارت جمهوری اســامی ایران در بلژیک
عصر دیروز از امضای قرارداد همکاری میان مارک
ویلموتس و فدراســیون فوتبال ایران خبر داد اما
شیخ علی ،رایزن روابط دوجانبه سفارت جمهوری
اســامی ایران در بلژیک با رد توافقات انجامشده
با ســفارت ایران برای پرداخت حقوق ویلموتس
به ایســنا گفــت« :هیچ مذاکــرهای در این مورد
نداشتهایم .این موضوع ارتباطی به سفارت ندارد.
مذاکرات دوطرف در محل اقامتگاه سفارت انجام
شده و سفارت نیز هیچ تضمینی به آقای ویلموتس
بابت حقوقش نداده است .مذاکرات بین خودشان
بوده و ســفارت جمهوری اســامی ایران در حد
لجستیک و یکطرفه تنها با آقای تاج صحبتهایی

را در این خصوص داشته است.
آغاز مذاکرات
در تاریخ هفدهم اردیبهشتماه بود که نام مارک
ویلموتس به عنوان گزینه نهایی فدراسیون فوتبال
بر سر زبانها افتاد و چند روز بعد هم این خبر رسما
توسط مهدی تاج تایید شد تا سرمربی سابق تیم
ملی بلژیک تیتر اول رسانههای داخلی شود .بامداد
بیســتوپنجمین روز از اردیبهشتماه ویلموتس
وارد تهران شد و به نظر میرسید همه چیز برای
امضــای قرارداد با این مربی بلژیکی آماده اســت.
طبق برنامه اعالمشده قرار بود بعد از بازدید چند
ســاعته ویلموتس از مرکز ملی فوتبال و ورزشگاه
آزادی قرارداد  3ساله او با فدراسیون فوتبال امضا
شود و حتی در همان روز این مربی بلژیکی در یک
کنفرانس خبری هم به عنوان سرمربی تیم ملی و
جانشــین کیروش حاضر شود .در حالی که همه
منتظر مراسم معارفه ویلموتس به عنوان سرمربی
جدیــد تیم ملی ایران بودند خبر بازگشــت او به
بلژیک همه را شوکه کرد.
سفر تاج به بلژیک
بعد از چند روز حرف و حدیث و شنیدن شایعات
مختلف ،مهدی تاج سهشنبه به بلژیک رفت تا
به گفته روابط عمومی فدراسیون قرارداد نهایی
را با ویلموتس همانجا امضا کند در حالی که
تصور میشد مشکل اصلی نحوه انتقال دستمزد
ویلموتس باشد اما طبق اخبار رسیده از بلژیک

آخرین وضعیت بیرانوند و مصلح

علیرضا حقیقت ،پزشــک قرمزهای تهران در مورد وضعیت
علیرضا بیرانوند و شــایان مصلح گفــت« :بیرانوند از ناحیه
مچ پا و شــایان مصلــح از ناحیه همســترینگ در بازی با
السد مصدوم شدند .اقدامات پزشــکی از همان لحظه اول
شروع شده است .البته این  2بازیکن برای امآرآی نیز اعزام
شدندکه منتظر نتیجه آن هستیم».

تاکید االهلی به ماندن ابراهیمی

نشریه الرایه قطر خبر داد که باشگاه االهلی تاکید کرده امید
ابراهیمی ،لژیونر ایرانیاش که بازیســاز تیم است در االهلی
میماند .توافقــات الزم برای به خدمت گرفتن یک مهاجم
جدیــد صورت گرفته و به زودی این مهاجم معرفی خواهد
شد.

لیگ تمام شد ،کنستانت آمد!

مشــکل اصلی و اختالف فدراسیون فوتبال و
مارک ویلموتس بر سر نحوه اقامت او در ایران
بود .این اختــاف در حالی به قوت خود باقی
مانده بود که طرفین بر ســر مــدت قرارداد و
دســتمزد به توافق نهایی دست یافت ه بودند و
جالب اینکه طبق تاکید رایزن دوجانبه سفارت
ایران در بلژیک ،سفارت هیچ نقشی در نحوه
تبادل پول بین فدراسیون و ویلموتس ندارد و
مشخص شد که سفر رئیس فدراسیون فوتبال
در راستای حل و فصل تنها اختالف باقیمانده
یعنی نحوه اقامت سرمربی در بازه زمانی قرارداد
است .اما چرا مذاکرات برای حل این مشکل در

ایران صورت نگرفت و رئیس فدراسیون فوتبال
را راهی بلژیک کرد؟ این سوالی است که برای
پیــدا کردن جوابش به نام کاترین رســیدیم؛
همســر و به نوعــی مدیر برنامههــای مارک
ویلموتس .کاترین ویلموتس در رشــته حقوق
ورزشــی تحصیالت عالیه دارد و رد پای او در
همه قراردادهای همسرش دیده میشود .طبق
اطالعات به دست آمده از سایتهای بلژیکی،
کاترین تنظیمکننده قرارداد مارک ویلموتس با
فدراسیون فوتبال بلژیک بوده و گویا فدراسیون
فوتبال ایران هم برای امضای قرارداد نهایی باید
با کاترین ،همسر و مدیر برنامههای ویلموتس

 4پیشنهاد اروپایی برای آقای گل پرسپولیس
مشهد میزبان فینال حذفی شد؟

علیاکبر هاشــمیجوادی ،مدیر ورزشگاه امام
رضا(ع) مشهد به فارس گفت« :برگزاری بازی
فینال حذفی در مشــهد از نظر شفاهی قطعی
شــده و تنها نظر شورای تامین مانده که بعید
است آنها هم نظر منفی نسبت به این قضیه
داشته باشند».

با حضور در کمیته اخالق

مشکل بیرانوند حل شد

عصر دیــروز ایــرج عــرب ،مدیرعامل باشــگاه
پرسپولیس از حل مشکل بیرانوند خبر داد و به ایرنا
گفت« :با رایزنیهایی که داشتیم ،علیرضا بیرانوند
با محرومیت روبهرو نخواهد شد .این موضوع را به
صورت جدی پیگیری کردم و مشکل به طور کامل
برطرف شــد ».وی در خصوص اینکه بیرانوند در
جلسه کمیته اخالق فدراسیون فوتبال حاضر نشده،
گفت« :این موضوع صحت ندارد و بیرانوند دیروز در
این نشست حضور داشت ».عصر دیروز خبری در
خصوص تعلیق فعالیتهای دروازهبان پرسپولیس
از ســوی کمیته اخالق به دلیل درگیری با یکی از
ماموران نیروی انتظامی مخابره شده بود.

پیشنهاد 13میلیاردی باشگاه بلژیکی به علیپور
علــی علیپور ،مهاجم جوان پرســپولیس بهترین گلزن تیمش در لیــگ هجدهم بود اما با وجود
زدن  14گل نتوانســت عنوان آقای گلی لیگ هفدهم را تکرار کند و به رده دومی جدول گلزنان
در پایان لیگ بســنده کرد .تداوم درخشــش مهاجم مازندرانی پرسپولیس از چشم واسطههای
بینالمللی دور نماند و حاال خبر میرســد این بازیکن مورد توجه چند تیم خارجی قرار گرفته و
بعید نیســت فصل آینده لژیونر شــود .البته برخی رسانهها از پیشنهاد باشگاه شارلوای بلژیک به
علیپور خبر دادهاند؛ باشگاهی که در چند فصل اخیر بازیکنانی چون کاوه رضایی ،علی قلیزاده و
امید نورافکن را به خدمت گرفته و ظاهرا همچنان مایل به جذب بازیکن از لیگ برتر ایران است.
با این حال شارلوا فعال پیشنهادی به مهاجم پرسپولیس نداده و یک باشگاه دیگر بلژیکی خواهان
جذب علیپور اســت .تیم سنتترویدنس که در پایان فصل اخیر لیگ بلژیک در رده هفتم ایستاد
پیشــنهاد رسمی به علیپور و باشگاه پرسپولیس داده که ارزش آن  900هزار دالر است .با توجه
به اینکه علیپور با پرسپولیس قرارداد دارد در صورت انتقال او به لیگ بلژیک  500هزار دالر به
پرســپولیس و  400هزار دالر به خودش میرسد؛ پیشــنهادی که در این اوضاع اقتصادی ظاهرا
حســابی مورد توجه طرفین به خصوص علیپور قرار گرفته اســت .مهاجم  25ســاله پرسپولیس
گذشــته از مبلغ قرارداد به این فکر میکند که در حال حاضر در بهترین شــرایط برای انتقال به
لیگهــای اروپایی قرار دارد و نمیخواهد این فرصت را از دســت بدهد .البته او برای این انتقال
حتما باید رضایت باشگاه پرسپولیس را جلب کند و به نظر میرسد با توجه به مشکالت مالی این
باشگاه و نیاز آن به بودجه ارزی و ریالی ،انتقال علیپور به مبلغ  500هزار دالر پول خوبی نصیبش
میکند .علیپور به جز تیم بلژیکی از آاک یونان که  2فصل پیش مســعود شــجاعی را در اختیار
داشــت پیشنهاد دارد و یک باشگاه اســپانیایی به نام المیرا که در لیگ دسته اول اسپانیا حضور
دارد دنبال این بازیکن است؛ ضمن اینکه ريزهاسپور ترکیه هم خواهان جذب مهاجم پرسپولیس
اســت .با این حال فعال پیشــنهاد باشــگاه بلژیکی بهتر از این  3مورد است و به نظر میرسد در
صورت رضایت باشگاه پرسپولیس و توافق سهجانبه ،علیپور به زودی لژیونر شود و به اروپا برود.

خطر محرومیت برای فوتبال ایران

خطیر به کمیته اخالق رفت

علی خطیر معاون باشگاه استقالل که چندی
پیش به دلیل مصاحبــه در خصوص فوتبال
ناپاک و شرطبندی در فوتبال به کمیته اخالق
احضار شــده بــود ،دیروز بــرای ادای پارهای
توضیحات در این کمیته حاضر شد.

ســهیل مهدی ،رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای ســازمان لیگ از محرومیت فوتبال ایران در
صورت عدم رفع مشــکالت حقپخش تلویزیونی خبر داد و گفت« :اگر مشــکل حقپخش برای
فصل آینده حل نشــود ،فیفا راههای مختلفی را برای محرومیت فوتبال ما در نظر میگیرد .فیفا
شــوخی ندارد و شــاید با این وضعیت که حتی یک ریال هم حقپخش به باشــگاهها پرداخت
نمیشود دیگر اجازه برگزاری مسابقات را ندهد .فوتبال ما اگر بخواهد در سطح بینالمللی حضور
داشته باشد باید قوانین بینالمللی را رعایت کند .قوانین بینالمللی فوتبال را ایافسی و فیفا در
اساسنامههایی اعالم کردهاند و باید آنها را اجرا کنیم در غیر این صورت ممکن است میزبانی را
از تیمهای ما بگیرند یا دیگر برای حضور در مســابقات بینالمللی پولی به باشــگاهها و فوتبال ما
پرداخت نکنند یا محرومیتهای دیگر لحاظ شود .نمیشود که از ایافسی حقپخش بگیریم اما
خودمان این قانون را اجرا نکنیم .این مســائل ابتدا باید در ایران انجام شــود و بعد انتظار داشته
باشیم که فیفا و ایافسی این کار را انجام دهند».

بازی بیسرانجامی به نام مامه تیام
دوباره فصل نقلوانتقاالت شــروع شــده و برخی افــراد در صفحات مجازی در حال بازی با اســم تیام برای
جمعآوری فالور و افزایش ممبر هستند .پس از جدایی پر حرف و حدیث تیام و البته جپاروف از استقالل شایعه
بازگشت این  2بازیکن هرچند وقت یکبار به نقل برخی محافل استقاللی تبدیل میشود .بسیاری افراد وعده
تالش برای بازگرداندن تیام را میدهند و بعد از گذشت ماهها ثابت شده که این حرفها یک مشت صحبت پوچ
و توخالی بوده است .گشت و گذاری در فضای مجازی نشان میدهد که هواداران استقالل هم دیگر به دنبال
این موضوع نیستند و فهمیدهاند که این حرفها فقط بازی با اسامی و احساسات هوادارانی است که تیمشان
مدتهاست از موفقیت فاصله گرفته است .تیام با باشگاه عجمان قرارداد سنگینی دارد و بازگرداندن این بازیکن،
باشــگاه استقالل را در این وانفسای بیپولی با مشکالت عدیدهای مواجه میکند و این موضوع عمال سخت و
غیرممکن است .هواداران استقالل هم این موضوع را میدانند و دیگر اسیر این حواشی و وعدهها نخواهند شد؛
ضمن اینکه باشگاه استقالل هم تلویحا این موضوع را چندین بار تکذیب کرده است.

به توافق میرسید و دست بر قضا آپشن پروازی
بودن هم یکی از درخواستهای اصلی همین
شخص بوده است .گویا همسر ویلموتس حاضر
نبوده برای زندگی  3ساله به همراه همسرش
به ایــران بیاید و به همین خاطر هم روی واژه
مربی پروازی تاکید داشــته و حاال با توجه به
اینکه خبر از توافق طرفین در میان است باید
منتظر بمانیم و ببینیم آیا بند مربی پروازی در
قرارداد سرمربی جدید تیم ملی گنجانده شده
و یا مهدی تاج توانســته ضمن حذف این بند،
طرف بلژیکی خود را بــرای حضوری دائم در
ایران قانع کند.

کوین کنستانت ،بازیکن پیشین تیم میالن ایتالیا که طبق
قراردادی در فصل گذشــته به تیم تراکتور پیوست به دلیل
مشکل پزشکی نتوانست سرخپوشان را همراهی کند .پس از
آن ،کنستانت به کشور خود برگشت و حاال جهت حضور در
تستهای پزشکی مجددا به ایران سفر کرد تا روز شنبه در
تست پزشکی ایفمارک حضور یابد.

نکونام جانشین قطبی شد

مســئوالن باشگاه فوالد پس از اینکه با افشین قطبی برای
ادامه همکاری در لیگ نوزدهم به توافق نرســیدند با جواد
نکونام وارد مذاکره شــدند .درنهایت این مذاکرات منجر به
عقد قرارداد همکاری  2ســاله بین طرفین شد .فوالد فصل
هجدهــم فوتبال را بــا قرار گرفتن در رده هشــتم جدول
ردهبندی به پایان رســاند .نکونام در حالی ســرمربی فوالد
شــد که از او به عنــوان جدیدترین گزینه ســرمربیگری
تراکتورسازی یاد میشد.

