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اخبار

جرج لیکنز؛  ۳حکم اخراج
از  ۳قاره در کمتر از یک سال!

سایت مجارستانی به اخراج جرج لیکنز از تیم
فوتبال تراکتورسازی پرداخت که سومین حکم
اخراج این مربی  ۷۰ساله در کمتر از یک سال
بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از ،csakfoci
جرج لیکنز سرمربی بلژیکی در ژوئن  ۲۰۱۸به
دلیل کسب نتایج ضعیف از هدایت تیم فوتبال
مجارستان برکنار شد .او در ادامه هدایت تیم
فوتبال ستاره ساحلی را در تونس برعهده گرفت
و در این تیم نیز دوام زیادی نداشت و از سمت
خود برکنار شد.
لیکنز در ادامه هدایت تراکتورسازی را بر
عهده گرفت که بیست و ششمین تیم دوران
مربیگری این مربی  ۷۰ساله بلژیکی بود که در
این تیم نیز حضور لیکنز دوام زیادی داشت و
او از سمت خود برکنار شد .او در تراکتورسازی
شروع خوبی داشت و توانست با  ۶برد و دو
تساوی ،نتایج خوبی به دست بیاورد و تیمش
را مدعی قهرمانی کند ولی در ادامه در  ۶بازی
عملکرد ضعیفی داشت تا جایی که  ۳باخت
برای این تیم ثبت شد .این نتایج باعث شد که
تراکتورسازی در رده پنجم قرار بگیرد و سهمیه
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را از دست بدهد
و در نتیجه باشگاه نیز تصمیم گرفت قرارداد او
را فسخ کند .به این ترتیب این مربی با سابقه
در  ۱۱ماه یعنی کمتر از یک سال از  ۳تیم در
 ۳قاره اروپا ،آفریقا و آسیا اخراج شده است.

اخبار

با کمترین تغییر از جام ملت های ۲۰۱۹

عذرخواهی علیرضا بیرانوند
از نیروی انتظامی

باشگاه پرسپولیس با توجه به مسئله پیش
آمده بین دروازهبان این تیم با یکی از مأموران
نیروی انتظامی ،در پایان بازی با پارس جنوبی
جم ،اطالعیهای را صادر کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از باشگاه
پرسپولیس متن اطالعیه به شرح زیر است:
با عنایت به برخی مباحث مطرح شده در
رسانهها و فیلم منتشره در فضای مجازی،
بدینوسیله اعالم مینماید؛ باشگاه پرسپولیس
و بازیکنان و خصوصا ً آقای علیرضا بیرانوند
همواره قدردان زحمات عوامل خدوم نیروی
انتظامی بودهاند ،لکن چنانچه رفتار آقای
بیرانوند که قطعا ً بدون سوء نیت بوده و در
فضای پر استرس بازی نهایی لیگ اتفاق افتاده
است ،اعالم میدارد چنانچه این امر موجب
تکدر خاطر پرسنل خدوم نیروی انتظامی شده
است ،بدینوسیله باشگاه پرسپولیس و آقای
علیرضا بیرانوند مراتب عذرخواهی خود را از آن
پرسنل محترم اعالم میدارد.
امید است با همکاری مضاعف باشگاههای
ورزشی و نیروی انتظامی شاهد افزایش نشاط
اجتماعی توأم با حفظ نظم و امنیت باشیم.

جهانورزش
اعالم جدیدترین رده بندی
فدراسیونجهانیدوومیدانی

فهرست مارک ویلموتس قابل پیشبینی است
تیم ملی ایران پس از  ۸سال سرمربی جدیدی را
روی نیمکت خود میبیند .کارلوس کیروش که از
مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۴سرمربی تیم ایران بود،
حاال جای خود را به سرمربی سابق تیم ملی بلژیک
داده و همه منتظر رونمایی از فهرست نفرات مورد
نظر مارک ویلموتس هستند.
به گزارش ورزش سه،تیم ملی آخرین بار در دی
ماه و برای جام ملت های آسیا تشکیل اردو داد.
کیروش ابتدا لیست نسبتا بلند باالیی را معرفی
و سپس از میان آن ها فهرستی  ۲۳نفره را برای
جام ملت ها انتخاب کرد .اسامی دعوت شدگان
به تیم ملی در مقاطع مختلف سرمربیگری کارلوس
کیروش ،بحث های زیادی را در میان فوتبال
دوستان ایرانی به وجود آورد .صدای منتقدان
معموال در قبال تصمیمات کارلوس کیروش بلند
بود و بارها هواداران ،کارشناسان و رسانه ها به
عدم دعوت از ستاره هایی چون سیدمهدی رحمتی،
سیدجالل حسینی ،مجتبی جباری ،علی علیپور
و ...واکنش منفی نشان دادند .با این وجود اما
به هر حال همه بر این نکته باور دارند که تصمیم
نهایی را در قبال لیست تیم ملی ،سرمربی میگیرد
و عموما تغییر نظر او از طریق انتقاد پروسه سخت
یا شاید حتی نشدنی است.
حاال در شرایطی که انتظار میرود در هفته های
آتی ویلموتس نخستین لیست خود را معرفی کند،
خیلی ها تصور میکنند که تغییر زیادی در نفرات
دعوت شده به تیم ملی نسبت به جام ملت های
آسیا وجود نداشته باشد .چرا که اوال اکثر مهره
های حاضر در امارات فرم خوب خود را حفظ
کرده و دوما بیشتر آن ها دچار مصدومیت سخت
نشدهاند .همچنین ویلموتس نیز فعال آگاهی و
شناخت خوبی از لیگ ایران ندارد و شاید به لیست
کیروش اعتماد کند.
از دی تا اردیبهشت چند تغییر؟!
تیم ملی با سه دروازه بان ،علیرضا بیرانوند ،امیر
عابدزاده و پیام نیازمند به جام ملت های آسیا
رفت .بیرانوند نمایش خوبی در تورنمنت داشت و
در نیم فصل دوم باشگاهی نیز هر سه این گلرها
عملکرد قابل قبولی را ثبت کردند و بعید است در
اردوی اول ویلموتس غایب باشند .البته در این بین
باید توجه کرد که بیرانوند دچار مصدومیتی جزئی
شده و همچنین این نکته را هم باید در نظر داشت
که در صورت دعوت از بازیکنان بیشتر ( ۳۰یا ۳۶
نفر) شانس بازیکنانی چون سیدحسین حسینی،
رشید مظاهری و ...افزایش خواهد یافت.
در پست دفاع راست لیگ ایران مهره های خوبی

رئیس فدراسیون فوتبال:

احسان حدادی همچنان در رده
چهارم جهان قرار دارد

گمانهزنیها درباره اولین لیست مارک ویلموتس در تیمملی ایران افزایش یافته و سوال مشترک تمام فوتبال دوستان این است که فهرست او تا چه
حد با لیست آخر کیروش تفاوت خواهد داشت.

یروش
کارلوس ک 
که از مقدماتی
جام جهانی ۲۰۱۴
سرمربیتیم
ایران بود ،حاال
جای خود را به
سرمربیسابق
تیم ملی بلژیک
داده و همه
منتظر رونمایی از
فهرستنفرات
مورد نظر مارک
ویلموتسهستند
را در اختیار دارد .در آخرین اردو رامین رضاییان
و وریا غفوری توسط کیروش انتخاب شدند و در
ادامه فصل هم نمایش های خوبی را ارائه کردند اما
حاال آن ها نیز رقبای سرسختی را در مقابل خود
میبینند .صادق محرمی مدافع سابق پرسپولیس
که در چند اردوی تیم ملی حاضر شد ،در بازیهای
لیگ کرواسی مسابقات متعددی را انجام داد و
باتوجه به حضور در اروپا ،شانس خوبی برای
دعوت دارد .در این بین میتوان به بازیکنانی چون
دانیال اسماعیلی فر ،محمد ایرانپوریان و ...اشاره
کرد که شاید در آینده مورد توجه ویلموتس باشند.
در پست دفاع چپ اوضاع متفاوت است.
میالد محمدی و احسان حاج صفی همچنان دفاع
چپهای خوبی به شمار میروند و در ترکیب
تیم های تراکتور و اخمت گروژنی درخشش قابل
توجهی داشتند .حاال اگر ویلموتس لیگ را با دقت
دنبال کند ،طبیعتا ًسعید آقایی و چند بازیکن دیگر
به چشم او خواهند آمد.
در دفاع میانی بعید است شاهد تغییر زیادی
باشیم .مرتضی پور علی گنجی ،روزبه چشمی،

سیدمجید حسینی و پژمان منتظری که در
جام ملت ها نیز حضور داشتند احتماال به
لیست ویلموتس نیز میرسند و باید دید تکلیف
یزادگان چه خواهد شد .در این بین موضع
کنعان 
سرمربی بلژیکی نسبت به سیدجالل حسینی،
لزاده و ...نیز میتواند جالب باشد.
شجاع خلی 
در خط هافبک در ابتدا باید دید که ویلموتس
چه آرایشی را انتخاب خواهد کرد .در جام ملتها،
روزبه چشمی ،امید ابراهیمی ،احمد نوراللهی،
وحید امیری ،اشکان دژاگه و مسعود شجاعی به
تیم ملی دعوت شدند .حاال شاید چشمی به دفاع
منتقل شود اما به جز او احتمال تغییر کمی وجود
دارد .البته شجاعی که سن و سال نسبتا باالیی دارد
نقطه ابهام خواهد بود و مهره هایی چون قلی زاده
میتوانند به فهرست تیم ملی راه پیدا کنند.
فوتبال ایران در خط حمله بازیکنان بسیار خوبی
را در اختیار دارد .در آخرین اردو ،سردار آزمون،
کریم انصاری فرد ،علیرضا جهانبخش ،مهدی
طارمی و سامان قدوس به تیم ملی دعوت شدند
اما کاوه رضایی و علی علیپور پشت خط ماندند و

باید دید حاال ویلموتس با آن ها چه خواهد کرد.
سرنوشت مبهم برای خارج از مدارها
در مجموع از بین بازیکنانی که در جام ملت ها
حضور داشتند ،بازیکن خاصی دچار افت یا آسیب
دیدگی نشده و به همین خاطر احتمال تغییر در
فهرست تیم ملی کم است .با این حال باید دید
سلیقه مارک ویلموتس و دستیارانش به چه شکل
خواهد بود.
نکته مهم این است که بازیکنانی نظیر سیدجالل
حسینی ،شجاع خلیل زاده ،سروش رفیعی و...
در آخرین سال های حضور کیروش به نوعی از
مدار تفکرات او به هر دلیل خارج شدند و حاال
باید دید که سرمربی جدید درباره آن ها چه
نظری خواهد داشت .در این فهرست میتوان به
بیت آشور و چند بازیکن لژیونر هم اشاره کرد که
نمایش های خوبی را در لیگ های خارجی دارند و
منتظر فراخوان از سوی ویلموتس هستند .در تیم
استقالل نیز فرشید اسماعیلی ،فرشید باقری ،علی
کریمی و محمد دانشگر عملکرد خوبی داشتند و
امیدوارکننده ظاهر شده اند.

ویلموتس اجازه رسانهای کردن مبلغ قرارداد را ندارد

رئیس فدراسیون فوتبال میگوید با توجه به بند قرارداد سرمربی
جدید تیم ملی فوتبال ،نه فدراسیون و نه ویلموتس حق رسانهای
کردن مبلغ قرارداد این مربی را ندارند.

به گزارش ایسنا ،مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال درباره
حضور مارک ویلموتس روی نیمکت تیم ملی گفت :بحث مذاکره
با ویلموتس بحث امضا کردن نبود بلکه موانعی بود که در قرارداد
او پیشبینی شده بود .باید آن مشکالت را رفع میکردیم .بعضی
دوستان فکر میکردند که فقط برای امضای قرارداد است که با او
صحبت میکنیم و باید به بلژیک برویم اما امضا را در همین داخل
کشور  ۱۰بار میشود انجام داد.
او افزود :بعضی از این موانع مانند انتقال پول بود که به چه
شیوهای بتوان دستمزد او را پرداخت کرد .ما باید تقریبا ًویلموتس
را سرمربی ایران بدانیم .او یکشنبه یا دوشنبه به ایران میآید و
دوشنبه یا سهشنبه اسامی تیم ملی را هم اعالم خواهد کرد و
میتوانیم فصل جدیدی را با این مربی خوب در مسابقاتی که
کمیته فنی مناسب دیده آغاز کنیم .ما مربی جوانی میخواستیم
که بین  ۵۰تا  ۵۵سال داشته باشد که این اتفاق افتاد.
او درباره این که چرا تاکنون قرارداد ویلموتس با فدراسیون
فوتبال امضا نشده است؟ تصریح کرد :هنوز بحثهایی مثل حوزه
مالی مانده است و چیزی نیست که در اختیار فدراسیون فوتبال
باشد که در یک جلسه رئیس فدراسیون یا هیأت رئیسه تصمیم
بگیرند این کار را انجام دهند یا خیر.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره مبلغ قرارداد ویلموتس گفت:
مبلغ قرارداد این مربی برای دو طرف قابل انتشار نیست و این
در قرارداد آمده است .در قرارداد او موارد خوبی ذکر شده است.

مثال ًدر اواخر سرمربیگری کیروش در تیم ملی ۱۰ ،یا  ۱۱دستیار
خارجی در تیم ملی بود که در قرارداد با این مربی بلژیکی ،تعداد
دستیاران به  ۲یا  ۳دستیار کاهش یافته است .دستیاران ایرانی
او افزایش یافته است و فدراسیون آنها را به ویلموتس معرفی
کرده است که تا دوشنبه نهایی میشود .نگاه ویژه به آکادمی
یکی دیگر از مفاد قرارداد او است که باید نظارت دقیقی داشته
باشد و سوپروایزر این مجموعهها باشد .همچنین در قرارداد آمده
است که از مصاحبه علیه تیمهای دیگر که در گذشته از آن
رنجیده شدهایم پرهیز کند .سفرهایش باید با هماهنگی با رئیس
فدراسیون فوتبال باشد .بندهای قرارداد با ویلموتس  ۲یا  ۳برابر
بندهای قرارداد با کیروش است که از مشکالتی که با سرمربی
قبلی داشتیم درس گرفته شده است.
تاج درباره این که آیا ویلموتس مربی پروازی است یا نه گفت:
به هیچ وجه بحث مربی پروازی مطرح نیست و او کارش را
از دوشنبه شروع خواهد کرد .شخص ویلموتس نیز چنین
خواستهای از ما نداشت.
وی درباره این که سطح ویلموتس از کیروش باالتر است یا
نه؟ تصریح کرد :ویلموتس مربی جوانی است و کارنامه موفقی
دارد .کیروش هم پیش از تیم ملی در رئال حضور داشت اما
مشکالتی داشت .کیروش هم موفقیتها و شکستهایی داشت
اما چیزی که مهم است جوان بودن سرمربی بلژیکی و پایهگذاری
نسل طالیی فوتبال بلژیک است.

در رده بندی فدراسیون جهانی دوومیدانی
احسان حدادی همچنان در رده چهارم پرتاب
دیسک و حسن تفتیان با سه پله سقوط در رده
بیست و دوم دوی  ۱۰۰متر قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس جدیدترین رتبه
بندی فدراسیون جهانی دوومیدانی احسان
حدادی ،نایب قهرمان المپیک لندن با امتیاز
( ۱۳۱۶پیش از این امتیاز او  ۱۳۱۳بود) همچنان
در رده چهارم جهان قرار دارد .حسن تفتیان با
امتیاز  ۱۲۲۸و سه پله سقوط در رده بیست و
دوم ماده  ۱۰۰متر قرار گرفت( .او پیش از این در
رده نوزدهم جهان قرار داشت) .حسین کیهانی
در  ۳ ۰۰۰متر با مانع با یک پله سقوط در رده
 ۲۵جهان قرار دارد .کیوان قنبرزاده نیز با ۱۰۹۶
امتیاز در رده  ۸۳پرش ارتفاع و شاهین مهردالن
با  ۱۱۱۸امتیاز در رده  ۵۸پرتاب وزنه قرار دارند.
فدراسیون جهانی دوومیدانی به تازگی برای رتبه
بندی ورزشکاران بر اساس چند رکورد ترکیبی،
امتیازی به ورزشکار میدهد و آنها بر اساس
نمره میانگین در مادههای مختلف رتبه بندی
میشوند.

قائم مقامی قهرمان برق آسای
جام شطرنج امارات شد

احسان قائم مقامی در مسابقات برق آسای
جام رمضان امارات به عنوان قهرمانی رسید.
به گزارش ایسنا ،احسان قائم مقامی با ریتینگ
 ۲۶۱۲در پایان مسابقات برق آسای جام شطرنج
امارات با  ۸امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.
در این مسابقات سارا سادات خادم الشریعه با
ریتینگ  ۲۴۶۱و با  ۶امتیاز هجدهم شد .مهدی
سامر دیگر شطرنج باز ایرانی نیز با ریتینگ ۲۰۸۸
و با  ۶امتیاز بیستم شد .نورالزهرا خضریان و ندا
خضریان نیز به ترتیب با  ۵و  ۴امتیاز در ردههای
 ۷۲و  ۱۱۵قرار گرفتند.
صالح سالم اماراتی با ریتینگ  ۲۶۶۷و با  ۸امتیاز
و شطرنج باز صربستانی با ریتینگ  ۲۶۵۹و با
 ۷.۵امتیاز در ردههای دوم و سوم این مسابقات
قرار گرفتند.
این رویداد با حضور  ۱۵۰بازیکن از  ۲۸کشور به
میزبانی امارات در  ۹دور برگزار شد.

داور دیدار سپاهان  -پرسپولیس
مشخص شد

داور دیدار نیمه نهایی جام حذفی از سوی

کمیته داوران مشخص شد.

به گزارش ایلنا ،بر اساس اعالم کمیته داوران

فدراسیون فوتبال ،محمد حسین زاهدی فر
دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین تیمهای

سپاهان و پرسپولیس را قضاوت خواهد کرد.

این بازی  8خرداد و در ورزشگاه فوالدشهر

اصفهان برگزار خواهد شد تا برنده آن مشخص
شده و در فینال به مصاف داماش برود.

برنابئو لبریز از حرص و خشم

رئال در انتظار یک تابستان پرهیاهو و رکوردشکن
پس از اتمام تابستان  ،2019رکورد خرید بازیکنانی چون رونالدو و کاکا در
رئال تبدیل به یک شوخی خواهد شد.
به گزارش ورزش سه ،به نقل از مارکا ،این روزها هواداران رئال بیش از
همیشه از پرز ،خریدهای جدید می خواهند و انتظار این است که یک تابستان
رکوردشکن برای کهکشانی ها در پیش باشد.
پس از چند سال بدون هیجان در نقل و انتقاالت که رئال مادرید بر خالف
سنت قدیمی خود ،دست به خریدهای بزرگ نزد ،حاال انتظار بر این است
که سران باشگاه با صرف هزینه باال ،دست به یک تحول اساسی در مجموعه
بازیکنان خود بزنند.
ناکامی بزرگ رئال در فصلی که گذشت ،این نیاز را به شدت تقویت می کند
و می توان گفت که دیگر خبری از یک تابستان خاموش و ساکت نخواهد بود.
تا به اینجا ،تابستان فصل  ،2009-10از حیث هزینه برای خرید بازیکنان
جدید ،رکورددار است ولی تابستان پیش رو این رکورد شکسته خواهد شد.
رئال در تابستان  2009و با بازگشت پرز به صندلی ریاست 254 ،میلیون
یورو صرف خرید بازیکنانی چون رونالدو ،کاکا ،بنزما و ژابی آلونسو کرد ولی
تابستان  2019دست کم باید شاهد هزینه ای بین  300تا  400میلیون یورو برای
خرید بازیکن از سوی رئال باشیم.

تا همین جا رئال برای فصل بعد ،رودریگو را از سانتوس با  45میلیون یورو و
میلیتائو را از پورتو با رقم  50میلیون یورو به خدمت گرفته است .دیگر بازیکنی
که به رئال خواهد پیوست ،ادن هازارد است که چلسی به رقمی کمتر از 140
میلیون یورو برای فروش او راضی نیست؛ هرچند انتظار می رود که انتقال
ستاره بلژیکی با  100میلیون یورو نهایی شود.
به اینها جذب لوکا یوویچ از فرانکفورت را هم اضافه کنید که هزینه ای 60
میلیون یورویی را در پی خواهد داشت .به این ترتیب جذب  4بازیکن یاد
شده 255 ،میلیون یورو هزینه در پی دارد؛ اما آیا این پایان کار رئال در نقل و
انتقاالت است؟ پاسخ منفی است.
زیدان از سران باشگاه جذب مندی ،مدافع چپ لیون را درخواست کرده
است و او با  30میلیون یورو به رئال خواهد پیوست .دیگر بازیکن موردنظر
زیدان ،پل پوگباست که منچستریونایتد برای فروش او  150میلیون یورو طلب
خواهد کرد تا هزینه رئال برای جذب بازیکن به  435میلیون یورو برسد .اگر
جذب پوگبا ممکن نشود ،رئال به سراغ کریستین اریکسن ،ستاره تاتنهام
خواهد رفت که جذب او  70تا  80میلیون یورو هزینه در پی دارد و به این
ترتیب هزینه رئالی ها  355میلیون یورو خواهد شد.
سران رئال همچنین به جذب کیلیان امباپه یا نیمار نیز نیم نگاهی دارند و

در صورت جذب یکی از این دو ،هزینه جذب بازیکن تا  600میلیون یورو نیز
افزایش خواهد یافت.
معضل برای فروش بازیکن
بدون شک برای فرار از نقض فیرپلی مالی ،رئال نیاز به فروش چندین
بازیکن خود دارد .تا به اینجا رئال  95میلیون یورو صرف خرید بازیکن کرده
و از فروش بازیکن ،درآمدی نداشته است .فصل  ،2009-10رئال مادرید 254
میلیون یورو برای خرید بازیکن هزینه کرد و از فروش بازیکن نیز  98.4میلیون
یورو عایدی داشت .اختالف  155میلیون یورویی بین خرید و فروش بازیکن در
تابستان  ،2009در تاریخ رئال بی سابقه بوده است؛ ولی قطعا تابستان پیش
رو این رکورد نیز شکسته می شود.
رئال مایل به فروش گرت بیل است اما نه پیشنهادی برای ستاره ولزی رسیده
و نه خود او تمایلی برای جدایی دارد .ایسکو دیگر بازیکنی است که رئال می
تواند با فروش او کسب درآمد کند؛ ولی او تمایل به ماندن دارد و زیدان هم
با این قضیه موافق است.
خامس رودریگز ،تئو هرناندز و متئو کوواچیچ ،بازیکنان قرضی رئال ،تنها
گزینه هایی هستند که رئال می تواند از فروش آنها درآمدزایی کند .هدف
سران باشگاه ،کسب حداقل  200میلیون یورو از فروش بازیکن است ولی

اینگونه به نظر می رسد که رسیدن به چنین رقمی ،غیرممکن باشد .هرچند سه
ماه دست نخورده از نقل و انتقاالت باقی است ولی از حاال می توان گفت که
تابستان  2019برای رئال ،از هر نظر رکوردشکن خواهد بود؛ چه از حیث هزینه
برای خرید بازیکن و چه از حیث توازن بین خرید و فروش.

