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رقم قرارداد ویلموتس و دستیارانش لو رفت!

بازگشت مهدی ترابی به تیم ملی

مــارک ویلموتس عنوان گرانتریــن مربی تاریخ فوتبال ایــران را از آن خود کرد .تا
پیــش از مارک ویلموتس ،کارلــوس کیروش با قراردادی بــه ارزش  1/4میلیون
دالر در صــدر بــود .حاال ،اما ویلموتس ،با قدرت تمام این عنــوان را مال خود کرده
و بعید اســت به زودی کســی او را در صدر جدول بگیرد .با وجود آنکه فدراســیون
فوتبــال اعالم کــرد قرارداد مارک ویلموتس با ایران به ازای  3ســال  3/6میلیون
دالر (یعنی سالی  1/2میلیون دالر) است ،اما مدیربرنامههای این مربی ناخواسته
در جایی رقم را لو داده اســت .مدیر برنامههای ویلموتس اخیر ا در مذاکراتی که با
باشــگاه رویالانتور بلژیک داشــته ،به مســئوالن آن باشگاه گفته اســت« :قرارداد
ویلموتــس و دســتیارانش برای ســال اول  3میلیون یوروســت ،بنابراین اگر شــما
بخواهید این کادر را به بلژیک بیاورید قاعدت ا باید در همان حدود هزینه کنید».

مهــدی ترابی که در  2لیســت پایانی مارک ویلموتس بــرای حضور در تیم ملی
حضور نداشــت ،با تماســی از سوی فدراســیون برای همراهی تیم ملی مواجه
شــد .ترابی در هفتههای اخیر با پیراهن پرســپولیس درخشــش قابلتوجهی
داشت و توانست با  2گل 2 ،پاس گل و یک پنالتی ،چهره شاخص تیمش باشد.
پیش از آن نیز هافبک سرخپوشان نمایشهای قابل قبولی را در ترکیب قرمزها
ارایه کرد و عدم دعوت از او باعث تعجب بسیاری از فوتبالدوستان شد .دعوت
از ترابی درحالی اتفاق افتاد که احســان حاجصفی به علت مصدومیت مجبور
شد تیم ملی را ترک کند و سرمربی بلژیکی تیم ایران نیز تصمیم گرفت تا شماره
 ۹پرســپولیس را بــار دیگر بــه اردوی تیم ملی فرا بخواند .بــه اینترتیب مهدی
ترابی هم به جمع غایبان تمرینات پرسپولیس اضافه شد.

پشت پرده اولتیماتوم سرمربی آرژانتینی به سرخها

در روزهــای اخیــر شــایعاتی مبنی بــر اینکه پرداخــت حقوق
مــارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی تیم ملی ایــران با همکاری
و مســاعدت باشــگاه گل گهر پرداخت شــده مطرح بــود ،اما با
پیگیریهــای فارس مشــخص شــد کــه چنین چیــزی صحت
نــدارد .یکــی از مدیران گلگهر در این خصــوص اعالم کرد که
چنین اتفاقی صورت نگرفته و این مجموعه در این حوزه ورودی
نداشته است.

نهایی را اتخاذ کنیم .سالهاســت در فوتبال
هســتم و تجربــه زیــادی دارم ،وقتــی زمیــن
خــوب نیســت بایــد روی آن شــن بریزنــد که
مناف ذ پوشــیده شــود و ســطح زمین به حالت
صــاف در بیایــد .ولی ظاهرا حتــی پول برای
خریــد شــن هم وجود نداشــته کــه زمین این
شــرایط را دارد .من خیلــی نگرانم و معتقدم
زمیــن تمریــن مهمتریــن مســئله ماســت.
امیــدوارم مشــکالت مالــی حل شــود ،چون
بازیکنــان مطالبــات ســال قبلشــان را
میخواهند و البته میدانم که مدیرعامل هم
درحال تالش است تا مشکالت حل شود ،اما
واقعیت این اســت که زمین تمرین مهمترین
مسئله برای آمادگی یک تیم است».
کالدرون درحالی به باشگاه اولتیماتوم داده
که پرســپولیس با کمبود منابع مالی مواجه
اســت و شــاید اولین پولی که دست باشگاه
برســد ،خرج پروندههای شکایت خارجیها
و کروات شود تا خطری پرسپولیس را تهدید
نکند .در حال حاضر شــکایت ماریو بودیمیر
و برانکــو و دســتیارانش از پرســپولیس در
فیفــا خطــر بالقــوهای علیــه سرخهاســت
کــه بایــد هرچــه ســریعتر حلو فصل شــود

حسینی به اردوی تیم ملی ملحق شد

مجید حسینی که در بازی گذشته تیمش در لیگ ترکیه موفق
به گلزنی شده بود ،عصر دیروز در پایان تمرین تیم ملی به جمع
شــاگردان مارک ویلموتس ملحق شــد .با توجه به اضافه شدن
میــاد محمدی که دیــروز قبل از آغاز تمرین تیــم ملی به مرکز
ملی فوتبال رســیده بود و طارمی ،آزمون و قلیزاده ،حســینی
تنها غایــب اردو بود که این بازیکن هم در پایان تمرین تیم ملی
خود را به مارک ویلموتس معرفی کرد.

تکذیب کمک ارزی گلگهر به ویلموتس

 25هزار یورو
تنها دریافتی کالدرون!

پــس از گــرد و خــاک آنــدرهآ
استراماچونی سرمربی ایتالیایی
استقالل ،پس از بازی با نفت آبادان و اعتراض
به مشــکالت مالی باشــگاه ،نوبت به گابریل
کالــدرون رســید تا او هــم با تعییــن مهلت و
دادن اولتیماتوم به باشــگاه پرسپولیس آژیر
خطــر را بــرای ســرخها بــه صــدا درآورد.
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته
پیــش از آغــاز تمریــن تیمــش پاســخگوی
ســواالت خبرنــگاران بــود و از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرد تا مشــکالت مالی باشــگاه را
رســانهای کند و از این رهگذر پرسپولیس را
بابــت عــدم پرداخــت مطالباتــش در تنگنــا
بگــذارد .کالــدرون بــا بیــان اینکــه ظاهــرا
باشــگاه پرســپولیس حتــی پول بــرای خرید
شن هم نداشته که زمین تمرین امروز(دیروز)
مــا ایــن شــرایط را دارد ،بــه باشــگاه تــا
دسامبر(آذرماه) مهلت داد تا شرایط مالی او
و تیــم را بهبــود ببخشــد« :مــن تــا دســامبر
(آذرماه) با باشــگاه همکاری میکنم و سعی
میکنم با شــرایط کنار بیایم ،وظیفه من این
اســت که کاری نکنم تا این تاریخ به باشــگاه
صدمــهای برســد .در ایــن راه جانــم را هــم
میگذارم و بعد از آن زمانی داریم که تصمیم

تغییر زمان دیدار استقالل و نساجی

کمیته مســابقات سازمان لیگ فوتبال از تغییر زمان  ۴مسابقه
از هفته یازدهم و دوازدهم لیــگ برتر فصل  ۹۸-۹۹خبر داد.
بــه اینترتیب دیــدار تیمهای نســاجی مازندران – اســتقالل،
دوشــنبه  ۴آذر  - ۹۸ســاعت  -۱۷:۳۰ورزشگاه شهید وطنی
قائمشهر برگزار میشود.

حضور باقری در تمرین تیم ملی فوتبال

کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس دیروز در محل تمرین
تیــم ملی فوتبال حاضر شــد .باقری که ســالها در ترکیب تیم
ملی ایران بازی کرده ،برای روحیه دادن به بازیکنان در آستانه
بازی با عراق در محل تمرین تیم ملی حاضر شده بود .تیم ملی
فوتبــال ایران روز پنجشــنبه در اردن به مصاف تیم ملی فوتبال
عراق خواهد رفت.

پرسپولیس همچنان پیگیر پاداش فیفا

تــا داســتان ژوزه مانوئــل تکــرار نشــود .بــا
ایــن حــال کالــدرون هم بــا توجه بــه قانون
فیفــا مبنی بر حق فســخ قــرارداد یکطرفه
بازیکــن و مربــی خارجــی در صــورت عــدم
پرداخــت مطالباتش در بــازه زمانی  2ماهه
مثل همــکار ایتالیاییاش بهتریــن راه را در
رســانهای کردن موضوع دیده اســت .البته
واقعیت این اســت که باشــگاه پرســپولیس
در مــورد پرداخــت مطالبــات کالــدرون

بدقولی و بدعهدی کرده و درحالی که طبق
توافــق قــرار بــوده قســط اول او  125هزار
یــورو پرداخت شــود ،فقط  25هــزار یورو به
ســرمربی آرژانتینی پرداخت شده که اوایل
مهرماه بوده است .در واقع کالدرون از قسط
اول هنوز100هــزار یورو طلب دارد ،ضمن
اینکه او هزینههایی هــم برای محل تمرین
تیــم و تهیه ابزار تمرین کــرده که حدود 18
هــزار یورو شــده و از این مبلغ باشــگاه فقط

 7هزار یــورو را پرداخته و مابقی باقی مانده
اســت .به عبارتی کالــدرون 111هزار یورو
از باشــگاه طلــب دارد و قطعــا دســتیارانش
هــم پول قابــل توجهــی دریافــت نکردهاند.
در شــرایطی کــه باشــگاه هنــوز نتوانســته
راهکاری برای حل مشــکل شکایت برانکو و
دیگر کرواتها پیدا کند ،اظهارات کالدرون
قوز باالی قوز است و شرایط را برای مدیران
باشگاه بغرنجتر میکند.

باشگاه پرسپولیس بابت حضور علیرضا بیرانوند ،وحید امیری،
مهدی طارمی و رامین رضاییان مبلغی در حدود 680هزار دالر
باید از فیفا دریافت کند اما این پول که میتواند بخش زیادی از
مشکالت مالی پرسپولیس را برطرف نماید ،هنوز به دست این
باشگاه نرسیده .انصاریفرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد
از حضورش در این مســند برای پیگیــری این طلب رایزنیها و
مکاتباتی با فیفا انجام داده اما هنوز هم مشخص نیست که چه
زمانی این پول به دست باشگاه پرسپولیس خواهد رسید.

آزمون در تیم منتخب سایت هواسکورد

ســایتهواســکور د با اتمــام هفته شــانزدهم لیگ برتر روســیه
تیــم منتخب این هفته را معرفی کرد که ســردار آزمون ،مهاجم
ملیپوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت در این تیم قرار گرفت.
سردار در بازی هفته اخیر زنیت مقابل آرسنال توال به تنهایی 3
امتیاز بازی را برای تیمش گرفت .پیش از این سازمان لیگ برتر
روسیه نیز مهاجم ایرانی را در تیم منتخب هفته قرار داده بود.
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