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جزییات قرارداد ویلموتس از زبان مهدی تاج

یک قـرارداد با یک دنیـا بنـد!

پیشنهاد مالی رسن
به پرسپولیس چقدر است؟
برگزاریهشتمینسالگرد
درگذشت حجازی با حضور چهرهها

قـانــون 50-50از کجـــا آمــده؟!

خودزنی به سبک سازمان لیگ
 3گزینه خارجی روی میز
مدیرعاملاستقــــالل

استراماچونی جدیدترین گزینه آبیها

جزییات قرارداد ویلموتس از زبان مهدی تاج

یک قرارداد با یک دنیا بند!

مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال در حاشیه
مجمــع انتخاباتی هیئــت فوتبــال چهارمحالو
بختیاری ،درباره ســفر به بلژیک و عقد قرارداد با
س گفت«:به دالیل خاص کشــور به
مارک ویلموت 
بلژیک رفتیم تا شــرایط انتقال پول و نحوه اقامت
ن را بررسی کنیم».
این مربی بلژیکی در کشور ایرا 
رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه  2جلسه 5
ساعته با ویلموتس در بروکسل برگزار شده ،افزود:
«قرارداد مــارک ویلموتس  2برابر قرارداد کارلوس
کیروش بند خواهد داشــت و تمامی ســفرها و
اعزامهای وی با دســتور فدراســیون فوتبال انجام
خواهد شــد .ضمنا قرارداد ویلموتس  3ساله و تا
پایان جام جهانی خواهد بود ».با توجه به اظهارات
مهدی تاج ویلموتس مربــی پروازی نخواهد بود و
به گفت ه منابع بلژیکی او با  3دستیار غیرایرانی در
ایران اقامت خواهد داشت .ویلموتس روز سهشنبه
 ۷خرداد  ۱۳۹۸وارد تهران میشــود تا در فاصله
 ۹روز تا بازی ایران و ســوریه در ورزشگاه آزادی،
تیم ملی را مهیای این دیدار دوســتانه کند .طبق

اعالم رئیس فدراسیون ویلموتس فهرست بازیکنان
دعوت شــده به تیم ملی را هم با خودش میآورد.
البته هنوز مشخص نیست که ویلموتس فهرست
تیمملی را بر چه مبنایی اعالم خواهد کرد ،چراکه
او نه تنها بازیهــای لیگ برتر و لژیونرهای ایرانی
را ندیده ،بلکه دســتیار ایرانی هم ندارد که او برای
اردوی نخست تیم ملی این کار را انجام دهد .البته
این امکان وجود دارد که ویلموتس فهرســت تیم
ملی برای جام ملتهای آسیا را به تیم ملی دعوت
ال به بررسی بازیکنان موجود بپردازد و در
کند و فع 
آینده بازیکنان شایسته و مدنظر خودش را به تیم
ملی فراخوانــد .تاج مطابق قرارداد مبنی بر حضور
دستیارهای ایرانی روی نیمکت تیم ملی ،چندین
گزینه مختلف را هم به ویلموتس معرفی کرده تا او
با بررسی رزومه آنها ،دستیارهایش را انتخاب کند.
نخســتین بازی تیم ملی روز پنجشنبه ۱۶ ،خرداد
در تهران با تیم ملی سوریه برگزار میشود و سپس
تیــم ملی باید به کرهجنوبی برود و با تیم ملی این
کشور دیدار کند.

پیشنهاد مالی رسن به پرسپولیس چقدر است؟

بشــار رسن بازیکن عراقی تیم پرسپولیس که به تازگی کتف خود را جراحی کرده ،روز سهشنبه گذشته
راهی کشورش شد و این در حالی است که او هنوز نتوانسته بخشی از مطالبات خود را از باشگاهش بگیرد
ی که باشگاه
و به همین دلیل زمزمههایی مبنی بر جدایی او از جمع سرخپوشان به گوش میرسد .درحال 
پرســپولیس برای تمدید قرارداد با بازیکن عراقی خود رقم ۴۰۰هزار دالر را پیشــنهاد داده بود ،اما رسن
خواهان قرارداد ۷۰۰هزار دالری شــد که این موضوع با مخالفت مسئوالن پرسپولیس روبهرو گشت .اما
درنهایت پس از مذاکرات متعدد این بازیکن عراقی از درخواســت خود کوتاه آمد و رقم ۵۵۰هزار دالر را
از پرسپولیس طلب کرده است .با توجه به افزایش قیمت ارز به نظر میرسد که باشگاه پرسپولیس با این
درخواست هم موافقت نکند؛ چراکه عالوهبر این مبلغ باشگاه پرسپولیس باید هزینههای زندگی رسن در
ایران را هم بپردازد .اجاره ماهیانه منزل این بازیکن  ۱۵میلیون تومان است و هزینههای جاری دیگر این
بازیکن باعث شــده تا شاید رسن برای همیشه از پرسپولیس جدا شود .البته باال رفتن قیمت ارز تنها بر
روی آینده کاری این بازیکن عراقی تاثیرگذار نیست؛ چراکه این احتمال وجود دارد که با افزایش قیمت ارز
وضعیت سایر بازیکنان خارجی پرسپولیس هم تحتتاثیر قرار بگیرد.

واکنش پاتوسی به دعوت
نشدن به تیم ملی کشورش

آیاندا پاتوسی خرید زمســتانی تیم استقالل
که در نیم فصل دوم درخششــی اعجابآور با
تیم آبیپوش پایتخت داشت ،فصل را با خراب
کردن پنالتی در هــزاع بنزاید العین به پایان
رســاند اما بیتردید میتوان به نمایشهای او
در نیم فصل نخست نمره خوبی داد .بسیاری
انتظار داشتند که او در فهرست اولیه تیم ملی
کشــورش حضور داشته باشــد؛ بخصوص که
استوارت بکستر ،ســرمربی تیم ملی آفریقای
جنوبــی گفته بود که درهای تیم ملی به روی
پاتوسی باز اســت اما در نهایت این اتفاق رخ
نداد .ساعتی پس از اعالم فهرست اولیه توسط
بکستر ،پاتوسی توئیت کرد« :مشکلی نیست»
که نشــان میدهد او قرار نیست به خاطر این
اتفاق به سرمربی تیم کشورش معترض شود.
پاتوســی در  11بــازی لیگ برای اســتقالل
توانست  4گل بزند و  2پاس گل بدهد که آمار
خوبی محسوب میشود.

جدایی کاوه رضایی از بروژ
قطعی شد

عملکرد کاوه رضایی در اولین فصل حضورش
در کلوب بروژ اصال قانعکننده نبود ،به همین
خاطر او به زودی این باشــگاه را ترک خواهد
کرد .به نقل از وبســایت  ،voetbalبروژ در
نقلو انتقاالت تابستانی بابت او  5میلیون یورو
پرداخت کرد امــا عملکردش قانعکننده نبود.
جونیور وربرک ،کارشناس باشگاه بروژ میگوید:
«برخــی از بازیکنان به بزرگترین شکســت
تبدیل شدند .نمیتوان این عملکرد رضایی را
نادیده گرفت .گرانترین بازیکن تاریخ باشگاه
نتوانســته حتی یک گل بــرای تیمش بزند.
سرنوشــت او با باشگاه در شرایط کنونی تمام
است».

