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توتو اسپورت (ایتالیا)

رویارویی جالب کورین تیانس و فالمنگو
در چارچوب جــام حذفی فوتبال برزیل
به گزارش و عکس اول این نشریه تبدیل
شده و پیروزی فالمنگو با احتساب فصل
بدی که ســپری کرده ،یک الزام از ســوی
هواداران این تیم توصیف شــده اســت.
لنــس نگاهــی بــه دور جدیــد پیکارهای
جــام لیبرتــادورس و حضــور تیم تحت
هدایــت واندرلــی لوکزامبورگــو در ایــن
مسابقات نیز انداخته است.

ایــن روزنامه ضمــن تأکید بــر نزدیکتر
شــدن آنتــوان گریزمــان بــه بارســلونا
و تصریــح بــر توافــق ایــن باشــگاه بــا
اتلتیکومادریــد بــر ســر چنیــن انتقالــی،
خبــر از کوچ احتمالی ســه بازیکن نامدار
رئــال مادریــد بــه پــاری ســنژرمن هــم
داده و آنها ایســکو ،کروس و بیل هستند
کــه زینالدیــن زیــدان خواســتار ادامــه
حضورشــان در برنابئو نیست AS .این را
یک انقالب جدید در رئال دانسته است.

فینــال جــام حذفــی فوتبــال ایتالیــا طــی
شــب گذشــته و مصاف تیم نامــدار التزیو
بــا شگفتیســازان آتاالنتــا در ایــن مرحله،
قسمتی از صفحه اول این نشریه را به خود
اختصاص داده و همــه احتماالت موجود
در این ارتباط برشــمرده شــده اســت .توتو
اسپورت نگاهی به فتوحات اخیر برهتینی،
تنیســور جــوان ایتالیایــی در مســابقات
حرفهای تنیس نیز انداخته و او را گالدیاتور
زمینهای خاکی این ورزش نامیده است.

جام هجدهم امشب روی دستان یکی از این کاپیتانها باال میرود

سیدجالل هتتریک میکند یا به کیانی پاس میدهد؟
حامد جیرودی
خبرنگار

جام هجدهم را کدام کاپیتان باالی سر میبرد؟
امشب ســیدجالل حسینی خوشــبختی را روی
ســکوی قهرمانی فریاد میزند یا مهدی کیانی
همتای او در ســپاهان؟ پاسخ این سؤاالت تنها
زمانــی مشــخص میشــود کــه آخریــن ســوت
بــه صــدا درآید .ســید جالل حســینی یا مهدی
کیانــی؟ امشــب یکــی از اینها آغازگر جشــن در
اردوی قرمزهــا یا زردها خواهــد بود .بازیکنانی
کــه هــر دو از چهرههــای مطــرح فوتبــال ایران
و بازیکنــان تأثیرگــذار تیمهــای خود به شــمار
میرونــد .با ایــن حال ،اگر بخواهیــم نگاهی به
افتخارات حســینی و کیانی داشته باشیم ،باید
گفت کــه افتخارات ســیدجالل قابــل قیاس با
کیانی نیست .کاپیتان  37ساله سرخها که اهل
انزلــی اســت ،اولین جــام قهرمانی خــود را در
لیگ ششــم به همراه ســایپا به دســت آورد .او
پس از آن 3 ،بار متوالی در لیگهای نهم ،دهم
و یازدهم به همراه ســپاهان قهرمان لیگ شــد
و این مهم را در لیگهای شــانزدهم و هفدهم
با پرســپولیس تجربه کرد و حاال بــه دنبال یک

ایسنا

هتتریک دیگر در کسب قهرمانیهای متوالی
اســت که در صورت تحقق ،هفتمین جام او در
لیگ محسوب میشود .ضمن اینکه سیدجالل
 2قهرمانی در سوپرجام را هم با پرسپولیس به
دست آورده است.
در ســمت مقابــل ،کاپیتــان نهاونــدی
ســپاهان که  33ســال دارد ،بازیکنی اســت که
اولیــن فصل حضــور خود در جمع زردپوشــان
اصفهانــی را تجربه میکند .کیانــی که پیش از
این پیراهن تراکتورسازی را بر تن داشت ،یکی
از  ۳بازیکن تاریخ این باشگاه تبریزی است که
به همراه علیرضا پژمان و ناصر ســاعی سابقه
بیش از  10سال عضویت در تیم را داشتهاند .او
در این مدت تنها یک قهرمانی در جام حذفی
 ۱۳۹۲–۹۳بــه همــراه تراکتورســازی به دســت
آورد و حاال امیدوار به کسب قهرمانی نوبرانه با
سپاهان در لیگ اســت .درخصوص بازیهای
ملــی هــم شــرایط متفاوت اســت .ســیدجالل
مدافعی است که از سال  2007تا  2018در 116
بازی ملی بــرای ایران به میدان رفت و حضور
در جــام جهانی  2014برزیــل را هم تجربه کرد
امــا بــرای کیانــی این اتفــاق در ســطح ملی به
دلیــل ترافیک زیــاد بازیکنان مطرح در پســت

هافبک دفاعی مانند جواد نکونام و آندرانیک
تیموریان نیفتاد و کیانی فقط در زمان افشــین
قطبــی در اردوی پیش از جام ملتهای آســیا
 ۲۰۱۱بــه تیــم ملــی دعــوت شــد اما بــرای دور
نهایی مســابقات انتخاب نشــد تا ســابقه ملی
نداشته باشد.
نکته جالبی که درخصــوص کاپیتانی این
دو بازیکــن در پرســپولیس و ســپاهان وجــود
دارد این اســت که هر دو در اولین فصل بازی
در ایــن دو تیــم ،صاحــب بازوبنــد کاپیتانــی
شــدند .ســیدجالل در اولیــن بــازیاش برای
سرخپوشان در لیگ دوازدهم مقابل صنعت
نفــت آبــادان در حالــی که بازیکنــان قدیمی
پرســپولیس مانند علی کریمی روی نیمکت
نشســته بودنــد ،بازوبنــد کاپیتانــی را بــه بازو
بســت .کیانــی هــم در ابتدای لیگ جــاری در
حالی به ســپاهان پیوســت که رســول نویدکیا
بازیکن باســابقه سپاهان به دلیل پارگی رباط
بــازی نمیکــرد و قلعهنویــی هــم در حضور
بازیکــن قدیمیتر چون حســین پاپی بازوبند
را به کیانی سپرد .حاال باید دید که سیدجالل
در راه کســب جــام با پرســپولیس هتتریک
میکند یا جام را به کیانی پاس میدهد؟

قطار لیگ برتر هجدهم پس از  9ماه و  22روز به ایستگاه پایانی رسید

آخر فوتبال!

بازی به آخر رســید .لیگی که پنجشنبه  4مرداد
 97آغاز شــد و امروز پنجشــنبه  26اردیبهشت
هفته پایانی آن برگزار میشــود و حاال باید دید
کــه پــس از  9ماه و  22روز ،از میان پرســپولیس
و ســپاهان کدام تیم عنوان قهرمانی لیگ برتر
هجدهم را از آن خود خواهد کرد .پرســپولیس
جــام شــانزدهم و هفدهــم را بــه ویترین خود
افــزوده و حــاال در پی هت تریــک در قهرمانی
اســت و میخواهد پنجمین جــام لیگ برتری
و دوازدهمیــن جــام خــود در ادوار لیگهــای
فوتبــال ایــران را بــه دســت آورد .برانکــو هــم
میخواهد نام خود را به عنوان اولین مربیای
کــه  3جــام پیاپــی در لیگ ایــران کســب کرده
بــه ثبــت برســاند .از ســویی ســپاهان کــه بــا 5
قهرمانی ،پرافتخارترین تیم لیگ برتر اســت،
در آرزوی جام ششــم به ســر میبرد .تیمی که
امیر قلعه نویی پر افتخارترین ســرمربی لیگ
برتــر با  5قهرمانــی را روی نیمکت خــود دارد
و در ایــن بین ژنرال میخواهد مانند ســپاهان
که سابقه کسب سه جام پیاپی را دارد ،سومین
قهرمانــی خود با ســپاهان را پــس از لیگهای
نهم و دهم تجربه کند.

اوج هیجــان از ســاعت  21:30امشــب بــا
برگــزاری همزمــان بازیهــای هفتــه ســیام
لیــگ برتــر آغــاز میشــود .در حســاسترین
بــازی پــارس جنوبــی در ورزشــگاه تختــی جم
میزبان پرســپولیس اســت .دیداری که اشکان
خورشــیدی داور آن اســت و علیرضــا ایلدروم
و مهــدی عالیقــدر هــم کمکهای او هســتند.
سرخپوشــان پایتخت برای رســیدن بــه آرزوی
خــود تنهــا بــه یــک تســاوی نیــاز دارنــد تــا 59
امتیازی شده و به قهرمانی برسند اما در مقابل
تیمی قرار دارد که هفته گذشته تراکتورسازی را
در تبریــز متوقف کرد و حــاال بازیکنان و مهدی
تارتار ســرمربی این تیم میخواهند از حیثیت
فوتبالــی خود دفاع کنند .در این میان باید دید
پرســپولیس کــه در این فصل تنهــا یک باخت
داشــته میتواند در این بــازی هم نبازد یا خیر.
پرسپولیس و پارس جنوبی ،فصل گذشته برای
اولیــن بار مقابل هم قرار گرفتند که بازی رفت
در جــم  0-1به ســود ســرخها به پایان رســید و
بازی برگشت در آزادی 1-1 ،مساوی شد و بازی
رفــت ایــن فصل را هــم پرســپولیس  1-3برد.
تارتار در قامت ســرمربی بــا تیمهای مختلف

 11بار مقابل پرســپولیس قرار گرفته که حاصل
آن  2برد 4 ،تســاوی و  5باخت بوده اســت .در
دیگر بازی حســاس در کسب عنوان قهرمانی،
سپاهان و استقالل خوزستان در ورزشگاه نقش
جهــان به مصاف هــم میرونــد .روی کاغذ به
نظر میرســد که ســپاهان شــانس زیادی برای
پیروزی مقابل تیم ســقوط کرده اهوازی دارد و
میتواند امیدوار به باخت پرســپولیس در جم
هم باشــد اما اگر اصفهانیهــا مانند بازی قبل
خــود با پدیــده در این بازی هم مســاوی کنند،
پرسپولیس در صورت باخت به پارس جنوبی
هم قهرمان خواهد شد.
ëëاستقالل به دنبال سهمیه در شب وداع خسرو
اســتقالل و ســپیدرود در ورزشــگاه آزادی،
دیــداری سرنوشــت ســاز را برگــزار میکننــد
کــه قضــاوت آن را علیرضــا فغانــی برعهــده
دارد و علــی میرزابیگــی و ســعید قاســمی نیز
کمکهای او هســتند .اســتقالل کــه در بازی با
صنعت نفــت آبــادان گل صحیحــش مردود
شــد و شــانس قهرمانی را از دســت داد ،بدون

 0-3بــه پیــروزی رســید و بــازی رفــت فصــل
جاری را هم اســتقالل  0-5بــرد .حاال باید دید
اســتقاللیها که سه شــنبه اعتصاب کردند ،در
این مسابقه چه میکنند.
در ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان ،ذوب آهن
پذیــرای نفت مسجدســلیمان اســت کــه برای
بقــا تــاش میکنــد .شــاگردان فیــروز کریمــی
بــرای رســیدن بــه هــدف باید از ســد تیــم اوج
گرفتــه علیرضــا منصوریــان بگذرنــد .فــوالد و
تراکتورسازی هم در حالی در ورزشگاه شهدای
فوالد اهواز با هم دیدار میکنند که تراکتورسازی
امیدوار به کســب ســهمیه اســت .در ورزشــگاه
بنیان دیــزل تبریز هم دیداری برگزار میشــود
کــه یــک ســوی آن در جســت وجــوی ســهمیه
آسیاست .ماشین ســازی میزبان پدیده است و
شاگردان یحیی گل محمدی میخواهند فصل
فــوق العاده خود را با آســیایی شــدن بــه پایان
برسانند .مصاف ســایپا  -صنعت نفت آبادان
در ورزشــگاه شــهدای شــهر قدس و نســاجی -
پیکان در ورزشــگاه شــهید وطنی قائمشهر ،دو
بازی دیگر امشــب هســتند که هیچکدام درگیر
حساسیتهایجدولینیستند.

فرهاد مجیدی ســرمربیاش کــه در بازی قبل
اخراج شــد ،به دنبال کســب سهمیه آسیاست
اما در ســمت مقابل سپیدرود به فکر بقاست.
سرخپوشــان شــهر رشــت میداننــد کــه برای
مانــدن ،حتمــاً باید در این مســابقه به پیروزی
برســند وگرنه بایــد با لیــگ برتــر خداحافظی
کنند .در این دیدار ،محمدرضا مهدوی و ســید
محمد قریشــی ،دو بازیکــن و مازیار ربیعی فر
مربی ســپیدرود محروم هســتند و در استقالل
هم ایســما و فرشــید باقری مصدوم هســتند و
بــه این بازی نمی رســند .در این بازی ،خســرو
حیــدری بازیکن قدیمی و یکــی از کاپیتانهای
اســتقالل برای آخریــن بار در ترکیــب این تیم
به میدان میرود و بعد از آن از دنیای بازیگری
خداحافظــی خواهــد کــرد .کمیتــه مشــوقین
باشــگاه اســتقالل هــم بــه دلیــل خداحافظی
حیدری قصد دارد برای او طرح موزاییکی اجرا
کند .استقالل و ســپیدرود ،فصل گذشته دو بار
در لیگ برتر به مصاف هم رفتند که اســتقالل
در بازی رفت در رشــت  1-2و در بازی برگشت

بعــد از تجمــع قهرمانان و مــدالآوران جاکارتــا مقابل
وزارت ورزش که دوشــنبه گذشــته صورت گرفت ،دیروز
اخبـــار بهداد سلیمی قهرمان سابق وزنهبرداری جهان ،پیمان
نصیــری دونــده پارالمپیکــی تیم ملــی ،امین بوداغــی قهرمــان قایقرانی و
همیــن طور حمیــد علی صمیمی رئیس فدراســیون جانبــازان و معلولین،
بــا محمدرضــا داورزنــی معــاون حرفــهای و قهرمانــی وزارت ورزش دیدار
و گالیههــای خــود را در خصــوص عــدم پرداخــت پاداشها مطــرح کردند.
داورزنــی در ایــن جلســه به ورزشــکاران قــول داد تــا  10روز آینــده همه چیز
مشــخص شــود .ورزشــکاران درخواســت کردند در صورتی که وزارت ورزش
نمیتواند سکه دهد ،معادل قیمت سکه به مدالآوران حواله دهد.

ویزای حسینی صادر نشد ،مردانی به منچستر میرود

بیســت و چهارمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان  2019منچستر در
حالی از صبح روز گذشته آغاز شد که تا عصر دیروز ویزای میرهاشم حسینی و
عرفان ناظمی با کارشکنی از سوی کشور میزبان برای موفقیت تکواندوکارانش
صادر نشــده بود .رقابتهــای اوزان  -54و  -68کیلوگرم امــروز برگزار خواهد
شد و آرمین هادیپور و حسینی نمایندگان کشورمان هستند که باید وزنکشی
خود را انجام دهند ولی تنها ویزای هادی پور صادر شــد ولی روادید حســینی
صادر نشــد تــا او حضــور در این رویــداد مهم را از دســت بدهد .ویــزای آرش
ی ملی و سجاد مردانی نماینده سنگین وزن
فرهادیان رئیس ســازمان تیمها 
کشورمان نیز دیروز صادر شد .علی محمد بسحاق مربی تیم ملی نیز در ایران
حضور دارد تا پس از مشــخص شــدن وضعیت ویزای ناظمی عازم منچستر
شوند .در رقابت های دیروز ،محمدحسن پلنگ افکن در  -58کیلوگرم و اکرم
خدابنده نماینده  -73کیلوگرم بانوان ،با شکست از دور رقابتهای قهرمانی
جهان کنار رفتند و مهال مؤمن زاده هم مدال برنز خود را قطعی کرد.

واکنش سران استقالل به استعفای خطیر

درختکاری آقای «مارک»

سایت فدراسیون فوتبال

مــارک ویلموتــس ،ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال
ایران شــد؛ این خبــری بود که مهــدی تاج رئیس
فدراسیون فوتبال در آخرین دقایق سهشنبه شب
بــه صورت رســمی اعالم کــرد .گرچه فدراســیون
فوتبال اطالعات بیشــتری در اختیــار مخاطبان و
رســانهها قرار نداد و حتی ساعت ورود ویلموتس
اعالم نشــد ،اما تعدادی از عکاســان و خبرنگاران
رســانهها از این موضوع مطلع شــدند و خود را به
 CIPفــرودگاه امــام(ره) رســاندند اما دسترســی
بــه ســرمربی بلژیکــی و جدید تیــم ملــی در بدو
ورود بســیار سخت شــد .مســئوالن حراست CIP
فرودگاه و مأموران نیروی انتظامی اجازه ایستادن
خبرنگاران و عکاسان را مقابل در خروجی ندادند
و علــت رفتار خــود را توصیــه فدراســیون فوتبال
اعالم کردند و اینکه مســئوالن فدراســیون فوتبال
خواســتهاند از نزدیک شدن هرگونه فرد رسانهای
به مقابــل در خروجی جلوگیری شــود .وقتی هم
خبرنــگاران اعتــراض کردنــد ،با ایــن جمله یکی
از مســئوالن فدراســیون مواجــه شــدند« :برایتان
دعوتنامه که نفرستاده بودیم!»
با این حال ،سرمربی  50ساله که با یک کاپشن
ســورمهای رنگ و لباسی کامالً تیره از هوایی سرد
بــه هــوای بهــاری و گرم تهــران پــا گذاشــته بود،
بــا چهرهای خســته حــدود ســاعت  2:30بامداد
وارد فــرودگاه شــد و با دســته گل مورد اســتقبال

نشســت وزیــر ورزش بــا مدیران عامــل باشــگاههای لیگ
برتــری ،صبــح دیروز بــا حضور رئیــس فدراســیون فوتبال
بازتــاب
برگزار شــد .مسعود ســلطانی فر در این نشست با اشاره به
شــرایط اقتصادی ویــژهای که با آن روبهرو هســتیم ،همراهی جامعــه ورزش با
مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت« :در چنین شرایطی جامعه ورزش هم باید
در کنار مردم این شــرایط ســخت را درک و تحمل کنند ،در همین راســتا شورای
بــرون مــرزی وزارت ورزش و جوانان نیز حجــم اعزامها را به نصف کاهش داده
و با حذف ســفرهای غیرضروری ،روی رویدادهایی که مرتبط با کســب ســهمیه
المپیک اســت ،متمرکز شــدهایم ».او با تأکید بر درک شــرایط حســاس توســط
جامعــه ورزش ،لزوم صرفهجویی هزینهها در برگزاری اردوها ،قراردادها و بقیه
موارد را از ســوی مدیران باشــگاههای لیگ برتری مورد توصیه قرار داد و اظهار
داشت« :البته در این بین تیمهایی که به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان
آســیا حضور پیدا میکنند و در شــرایط فعلی ذوب آهن که به مرحله بعدی راه
یافته است باید در خصوص رفع نیازهای آنها حرکت کرد».
سلطانی فر ادامه داد«:در این شرایط باید در ورزش از جمله فوتبال موجبات
شــادی و نشــاط مــردم را فراهــم کنیم چرا کــه حداقل  50میلیون نفــر به نوعی
بــا این رشــته درگیر هســتند و با آن زندگــی میکنند به همین دلیــل نباید اجازه
دهیــم رفتــار و اظهارنظرهای برخی مربیان ،لیدرها ،بازیکنان و حواشــی تیمها
باعث تلخ شــدن ذائقه مردم شــود ».وزیر ورزش همچنین به اشتباهات داوری
در رقابتهای لیگ برتر فوتبال اشــاره کرد و با بیان اینکه قطعاً این اشــتباهات
ســهوی اســت؛ فدراسیون فوتبال را نســبت به بررسی اشــتباهات داوری و ایجاد
شــرایط مناسب برای به حداقل رساندن این اشــتباهات ملزم کرد .سلطانی فر
اظهار داشت« :آنچه مسلم است ،فدراسیون فوتبال باید با تمهیدات الزم زمینه
برگزاری خوب مســابقات را با برخورد با خاطیــان از همان هفته اول فراهم کند
و ابزار الزم برای تحقق این مهم نیز در اختیار فدراســیون قرار دارد و هرچند که
تأمین نظم و امنیت ورزشگاهها با نیروی انتظامی است اما فدراسیون فوتبال و
باشــگاهها هم باید در این زمینه در حد وظایف و اختیارات خود موجبات ایجاد
یک شــرایط مناســب را فراهم آورند .با وجود مشــکالت و محدودیتهای مالی
تالش میکنیم امکانات الزم را برای استادیومها فراهم آوریم».
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت حمایت از تیمهای مختلف فوتبال
ایران بویژه تیم ملی و تیمهایی که به عنوان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان
آســیا حضور پیدا میکنند ،خاطرنشــان کرد« :فارغ از حرفها و نقلهایی که در
برخــی محافل و فضای مجــازی به وجود میآید ،بــرای وزارت ورزش و جوانان
هیچ کدام از باشــگاهها تفاوت ندارند و هرتیمی تالش خوبی داشته باشد ،برای
ما مهم و قابل احترام اســت و ســرآمد همه آنها تیم ملی فوتبال ایران اســت و
هــر تیمــی هم که در لیگ قهرمانان آســیا حضــور پیدا میکند بــه منزله فوتبال
ملی مورد حمایت واقع میشــود و قطعاً هر تیمی هم به لیگ قهرمانان آســیا
بــرود مورد حمایت قرار میگرفت ».ســلطانیفر اهمیت حق پخش تلویزیونی
را نیز به منزله حق باشگاهها مورد توجه قرار داد و با اشاره به جلسات متعدد و
پیگیریهایی که با رسانه ملی صورت گرفته است ،اظهار داشت« :همه جلسات
در نهایت با پیشــنهادی از ســوی صدا و سیما همراه بوده که با اجرای آن درآمد
جدیدی برای باشگاهها حاصل خواهد شد که امیدوارم به نتیجه خوبی در زمینه
تحقق حق پخش تلویزیونی منجر شود».

قول پرداخت پاداش مدال آوران تا  10روز آینده

ویلموتس بامداد دیروز وارد تهران شد و از «ِپک» و ورزشگاه آزادی بازدید کرد
محمدرضا ساکت ،مشــاور مهدی تاج و ابراهیم
شــکوری سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون قــرار
گرفــت و پس از دقایقی به همراه دو دســتیارش
ســوار بر خــودرو بنزی که بــرای وی فراهم شــده
بــود ،راه هتل را در پیش گرفت .ویلموتس دیروز
ظهــر در اولین اقدام خــود از امکانات مرکز ملی
فوتبال (پک) شــامل زمینهــای چمن طبیعی،
مصنوعــی ،ســالن فوتســال ،مرکــز پــک ،انبارها،
بخشهــای پزشــکی ،هتلهــا و مــوزه ،بازدیــد
بــه عمــل آورد تــا بــه نوعــی کارش را از جایی که
کارلــوس کــیروش ،ســرمربی پیشــین تیم ملی
آنجــا را میراث خــود برای آینــدگان فوتبال ایران
میدانســت ،شــروع کــرده باشــد .او ســپس یک
نهــال هم کاشــت تا با ایــن اقدام نمادین نشــان
دهــد که برای کار ریشــهای به فوتبــال ایران آمده
اســت .ویلموتس در ادامه به همراه مهدی تاج،
رئیس فدراسیون فوتبال از ورزشگاه آزادی دیدن
و امکانات مختلف استادیوم را نظاره کرد.
ëëویلموتس در یک نگاه
مــارک رابــرت ویلموتــس ،مربــی  50ســاله
بلژیکــی .او ســتاره ،کاپیتــان و ســرمربی اســبق
شــیاطین ســرخ قاره سبز است .بیشــترین دوران
بازیگــری مــارک در شــالکه بــود .او در دو مقطع
بــرای آبیهــای گِلزنکرشــن بــازی کــرد و در این
تیم کفــش هایش را آویخت 12 .ســال حضور در

سلطانیفر :فوتبال در این شرایط ویژه
اقتصادی باید باعث نشاط مردم شود

تیم ملی بلژیــک و  ۲۸گل ۴ .گل در جام جهانی
 1998و  ۲۰۰۲به تیم های مکزیک ،ژاپن ،روســیه
و تونــس .حضــور در انتخابــات فــدرال بلژیک و
سابقه دو سال سناتوری که البته با ابراز پشیمانی
در ســال  ۲۰۰۵پروندهاش بســته شــد .ناکامی در
دو حضور ابتدایی اش به عنوان ســرمربی .ســال
 ۲۰۰۳در قامت ســرمربی موقت شالکه و سپس
حضور چند ماهه در ســنت ترویــدن .او روی هم
در ایــن دو تیــم در  ۱۵بازی فقط  ۵برد داشــت و
سپس اخراج شد.

ســه ســال حضــور در تیــم ملــی بلژیــک بــه
عنــوان کمــک مربــی .او در ایــن مــدت دســتیار
دیــک ادووکات و جــورج لیکنــز ســرمربی کنونی
تراکتورسازی بود .سپس پیشرفت کرد و به عنوان
ســرمربی بلژیــک انتخاب شــد و  ۴ســال هدایت
پرســتارهترین تیــم تاریــخ بلژیــک را برعهــده
داشت .تیم او در جام جهانی  2014شروع خوبی
داشت اما در مرحله یک چهارم با قبول شکست
برابــر آرژانتین ،حذف شــد و  2ســال بعد در یورو
 2016بــا شکســت ناباورانــه برابــر ولــز در مرحله

یک چهــارم ،از ســمتش اخراج شــد .ویلموتس
در ادامه صاحب نیمکت تیم ملی کشور دیگری
شــد .او سرمربی ساحل عاج شد و شکستی دیگر
در کارنامــهاش به ثبت رســید .باخت به مراکش
و نرســیدن به جام جهانی  2018روســیه ،آخرین
حضور او روی نیمکت ســاحل عاج بود و ســپس
اخراج شد .ویلموتس کارنامه چندان درخشانی
ندارد و افتخاراتی کســب نکرده ،ولــو اینکه دوبار
مربی ســال بلژیک شــده باشــد و در ســال ۲۰۱۵
جایزه گلوب ساکر را به دست آورده باشد.
ëëبازتاب حضور ویلموتس در رسانههای جهان
 lesoirبلژیــک بــه نقــش جورج لیکنــز در آمدن
ویلموتس به ایران اشاره کرده و نوشته« :قرارداد
او  ۱.۲میلیــون دالر خواهــد بود ».البته دســتمزد
 1.2میلیــون دالر  300هــزار دالر از مبلــغ اعالمی
قبلی در رســانه های این کشور کمتر است .رسانه
اول بلژیکیها  Voetbalnieuwsهم از اســتقبال
گــرم از این مربی خبر داده و نشــریه معتبر کیکر
آلمــان هــم ویلموتــس را حلقه مفقــوده فوتبال
ایــران نامید .اشــپیگل آلمــان ،فاکس اســپورت،
گاتزتا ایتالیا ،اسپورت فرانسه ،استاندارد اتریش،
ســایت دوانجــو ژاپن ،اسپورتاکســپرس روســیه
و خبرگــزاری فرانســه نیز به حضــور این مربی در
ایران که ســابقه بازی در تیم شــالکه آلمان را نیز
در کارنامه خود دارد ،پرداختند.

در پی پخش خبر اســتعفای علی خطیر از پســت معاونت ورزش اســتقالل
طی روز گذشــته ،اســماعیل خلیلزاده دیگر عضو هیأت مدیره آبیها گفت
هنوز نامهای رسمی در این ارتباط به دست مدیران باشگاه نرسیده تا درباره
آن تصمیمگیــری شــود .کامران منــزوی ،دیگر عضو هیأت مدیره اســتقالل
نیز در قبال این شــایعه گفت« :رســیدگی به عزل و نصبها و اســتعفاها در
حیطه عمل مدیرعامل است و ما از آن بیخبریم».

استفاده از داوران زن برای مسابقات مردان در آسیا

« »AFCتصمیــم گرفــت بــرای نخســتین بار قضاوت یک مســابقه رســمی
فوتبال باشگاهی این قاره در جمع مردان را به یک تیم داوری زنانه بسپرد.
این مسابقات در چارچوب « AFCکاپ» بین دو تیم یانگون یونایتد میانمار
و ناکارد کامبوج برگزار میشــود و یک تیم متشکل از سه داور زن ژاپنی برای
قضاوت این دیدار گزینش شده است.

صعود  17پلهای ریکرو بانوان در ردهبندی جهانی

تیــم ملــی ریکرو بانــوان کشــورمان در آخریــن ردهبندی فدراســیون جهانی
صعود چشــمگیری داشــت .در پایان مرحلــه دوم کاپ جهانی تیراندازی با
گ جهانی کمانداران توســط فدراســیون جهانی اعالم
کمان در چین ،رنکین 
شــد که بر این اساس تیم ریکرو بانوان ایران پس از کسب جایگاه چهارم در
چین ،با  ۱۷پله صعود در رده هجدهم جهان ایستاد.

جهانبخش ،بخشی از پروژه ناکام مانده هیوتون در برایتون

نشــریه میرر انگلیس در شــماره دیروز خود ،اســتخدام علیرضا جهانبخش
را قســمتی از پــروژه  58میلیــون پونــدی کریــس هیوتــون بــرای تقویت این
باشــگاه در تابستان سال پیش نامید که نه تنها ناکام ماند ،بلکه باعث خلع
وی از پســت ســرمربیگری برایتون طی هفته جاری شــد .میرر نوشــته جذب
جهانبخش برای برایتون  17میلیون پوند آب خورد اما وی اغلب مصدوم و
ناآماده بود و هیچ کار مهمی انجام نداد.

