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ورزشی

وطن امروز شماره 2535

فوتبال ایران
شوک به فوتبال ایران

بازیکن سابق تیمملی و استقالل
در سن  35سالگی درگذشت

بازیکن پیشین تیم فوتبال استقالل تهران
که سابقه پوشیدن پیراهن تیمملی فوتبال را هم
دارد امروز درگذشت.
مجید غالمنژاد که سابقه پوشیدن پیراهن
تیمهای استقالل تهران ،سایپا و پاس را داشته
و در زمان مربیگری علی دایی توانست پیراهن
تیمملی را بر تن کند ،دیروز به دلیل آنچه سکته
قلبی عنوان شده است درگذشت.
مدافع س��ابق تیمملی در سن  ۳۵سالگی
دارفانی را وداع گفت.

گرشاسبی به پرسپولیسیها قول
پاداش داد

بازیکنان پرس��پولیس در صورت صعود به
مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا پاداش خواهند
گرفت.
آنگونه ک��ه برانکو اعالم ک��رد ،مدیرعامل
باش��گاه پرسپولیس در پایان تمرین در جلسه
با کادرفنی و بازیکنان گفته اس��ت در صورت
پیروزی مقابل الدحیل در بازی برگشت مرحله
یکچه��ارم نهایی لیگ قهرمان��ان و صعود به
مرحله نیمهنهایی پاداش پرداخت خواهد کرد.
دی��دار برگش��ت پرس��پولیس و الدحیل
قطر از مرحل��ه رفت یکچه��ارم نهایی لیگ
قهرمانان آس��یا س��اعت  18:30روز دوش��نبه
 26ش��هریورماه در ورزش��گاه آزادی برگ��زار
خواهد شد.
اروپا

ایوان راکیتیچ :اگر مسی بهترین
نباشد ،مودریچ میتواند بهترین باشد

ایوان راکیتیچ بار دیگ��ر از همتیمی خود در
تیمملی کرواس��ی برای کس��ب عناوین انفرادی
بیشتر ،حمایت کرد.
ای��وان راکیتی��چ از همتیم��یاش در
تیمملی کرواس��ی برای کس��ب ه��ر عنوانی که
همتیمی باش��گاهیاش نتوان��د در فصل جاری
کس��ب کند ،حمایت ک��رد .لوکا مودری��چ اخیرا ً
موفق ش��د عنوان م��رد س��ال فوتب��ال اروپا را
از آن خ��ود کن��د و اکن��ون برای کس��ب عنوان
 THE BESTفیف��ا ب��ا کریس��تیانو رونالدوی
پرتغالی و محمد صالح مصری در رقابت است و
نامی از لیونل مسی دیده نمیشود.
ایوان راکیتیچ در گفتوگو با روزنامه اسپانیایی
«مارکا» چاپ مادرید گفت :اگر جایزه انفرادیای
باشد که لیونل مسی نتواند آن را کسب کند ،بدون
شک باید به لوکا مودریچ برسد .تعجب هم نخواهم
کرد اگر مودریچ با آرای بیشتری برنده شود .امسال،
سال لوکا است و واقعاً برای او خوشحال هستم .اگر
مسی بهترین نباشد ،پس مودریچ میتواند بهترین
باشد .مودریچ  33ساله که فصل گذشته به رئال
مادرید کمک کرد تا سومین قهرمانی متوالی خود
در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند ،نقش بسزایی
در رس��یدن تیمملی فوتبال کرواس��ی به فینال
مسابقات جامجهانی  2018روسیه داشت.
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برانکو :روی حضور هواداران حساب باز کردهایم

شرایط خیلیسخت پرسپولیس مقابل الدحیل

برانکو ایوانکوویچ گفت پرس��پولیس برای بازی با
الدحیل قطر با شرایط دشواری مواجه شده است.
برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
درباره ش��رایط این تیم در آس��تانه بازی روز دوشنبه
با الدحیل قطر گفت :وضعیت خیلی س��ختی است.
بشار رسن مصدوم شده و شرایطش مشخص نیست.
س��یدجالل هم درد داش��ت و تمرین نکرد .سیامک
نعمتی هم محروم است و وضعیت ناجوری داریم! فردا
خواهیم دید که وضعیت دقیق بازیکنان به چه شکل
است و تکلیفمان مشخص خواهد شد.
سرمربی پرس��پولیس درباره وضعیت مصدومان
الدحیل گفت :کاپیتان آنها که در بازی رفت مقابل ما
مصدوم بود و بازی نکرد برای مسابقه برگشت مشکلی
ندارد .او حتی برای تیم ملیاش هم به میدان رفت و
در ترکیب آنها بس��یار خوب کار کرده است .الدحیل
یک بازیکن دیگر هم دارد که پایش شکسته بود و او
به این بازی نمیرسد.
برانکو درباره این سوال که سیامک نعمتی محروم
است و اگر بشار رسن و حسین ماهینی نیز آماده این
بازی نشوند چه اقدامی انجام خواهید داد ،گفت :بدون
آنه��ا بازی میکنیم .ما  20بازیکن و برای آن پس��ت
ه��م چند گزینه مدنظر داریم .فعال تا دوش��نبه وقت
داریم .قطعا این مش��کل ،مشکل بزرگی است اما چه
کار میشود کرد؟
وی ب��ا اش��اره به حضور ه��واداران در ورزش��گاه
آزادی ،خاطرنش��ان کرد :بعد از بازی قبلی هم گفتم
روی حضور هواداران حساب باز کردهایم ،انتظار داریم
اس��تادیوم پر از تماشاگر باشد تا بتوانیم با کمک آنها

رئیس فدراس��یون فوتبال اعالم کرد پروپئیچ
هنگام جدایی از استقالل  30هزار دالر خواستار
ش��ده اما با پاسخ منفی مدیران وقت این باشگاه
مواجه شده است ،این درحالی است که درنهایت
بعد از شکایت در  ،FIFAروز گذشته استقاللیها
به این بازیکن  360هزار دالر پرداخت کردهاند!
مه��دی ت��اج روز جمع��ه در گفتوگوی��ی
تلویزیونی درب��اره وضعیت صدور مجوز حرفهای
برای باش��گاههای لیگ برتری بویژه اس��تقالل و
پرسپولیس ،اظهار کرد :سال گذشته میتوانستیم
پرسپولیس ،اس��تقالل و تراکتورسازی را از لیگ
قهرمانان آس��یا حذف کنیم اما اگر این اتفاق رخ
میداد ،تیمی در آسیا نداشتیم و در نتیجه نشاط
عموم��ی از بین میرف��ت و تیمملی هم متضرر
میشد اما امسال باید جدیتر کار میکردیم.
او خاطرنش��ان کرد :اگر زمانی به اس��تقالل،
پرسپولیس و بقیه تیمها میگفتند چقدر بدهی
دارید ،رقم مشخص نبود اما ما سخت گرفتیم و
درنهایت استقالل و پرسپولیس نامهای در سایت
خود زدند که هر کس��ی طلبی دارد مدارک الزم
را ارائ��ه کن��د .پروندههای متع��ددی در کمیته
انضباط��ی ،کمیت��ه تعیین وضعی��ت و کمیته
استیناف تشکیل شد .برای نخستینبار فهمیدیم

عملکرد خوبی داشته باشیم.
برانک��و درب��اره اینکه الدحیل ب��رای پیروزی در
این دی��دار ب��ه بازیکنانش وع��ده پ��اداش داده اما
پرسپولیس��یها با مشکالت مالی دست و پنجه نرم
میکنند ،تصریح کرد :طبیعی است که آنها پتانسیل
مالی بیشتری نسبت به ما دارند اما گرشاسبی اعالم
کرد در ص��ورت پیروزی مقاب��ل الدحیل به بچهها

پاداش میده��د .در این بخش هم باش��گاه در حد
توان��ش تالش کرده اما باید بگوی��م قبل از هر چیز
بازیکنان برای غیرت و کسب افتخار بازی میکنند
و هیچوقت س��راغ پاداش را نگرفتهاند ،چرا که بازی
کردن در آسیا بس��یار مهم است و افتخاری خواهد
بود برای کشور و خانوادهشان .سرمربی پرسپولیس در
پایان درباره شانس استقالل برای صعود به نیمهنهایی

افشاگری تاج درباره پرداخت  360هزار دالری استقالل به پروپئیچ!

 5میلیارد تومان برای  5گل!

بدهی استقالل و پرسپولیس
چقدر است .حال اگر کسی
طلبکار است و اظهار نکرده،
مشکل خودش است .تاکید
کردیم ک��ه بدهیه��ا باید
پرداخت شود.
رئیس فدراس��یون فوتبال با بیان اینکه امروز
هیچکدام از  2تیم استقالل و پرسپولیس پرونده
حلوفصل نشده در  FIFAندارند ،اضافه کرد :هر
 2تیم بدهیهای داخلی خود را تس��ویه کردند و
خطر جدی آنها را تهدید نمیکند .کمیته بدوی
صدور مجوز حرفهای در حال اخذ اس��ناد  2تیم
اس��ت و از فردا[امروز] کار خود را شروع میکند.
این کمیته اقدام به راستیآزمایی میکند .بعد از
صدور رای ،اگر اعتراضی وجود داشته باشد ،کمیته
استیناف موضوع را بررسی میکند.
تاج ب��ا بیان اینک��ه  10باش��گاه لیگبرتری
فاقد مش��کل جدی برای ص��دور مجوز حرفهای
بینالمللی و ملی هستند ،گفت :سایپا ،ذوبآهن،
سپاهان ،فوالد خوزستان و ...مشکل جدی ندارند.

ما  10باشگاه داریم که تمام
مدارک خود را تحویل دادند.
به برخی مجوز بینالمللی و
برخی هم مج��وز ملی اعطا
میشود .تیمهایی که مجوز
ملی دارند ،نمیتوانند در لیگ
قهرمانان آسیا شرکت کند.
رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در حال
حاضر تهدیدی جدی برای استقالل و پرسپولیس
وجود ندارد ،گفت :اگر بگویم هیچ تهدیدی وجود
ندارد درس��ت نیس��ت اما میتوانم بگویم نسبت
به قبل همه بدهیها مش��خص شده و باشگاهها
مدارک الزم را در اختیار فدراس��یون گذاش��تند.
این مستندات را راستیآزمایی میکنیم .آخرین
تسویهحس��اب مربوط به پروپئیچ بود که حاضر
ب��ود  30هزار دالر بگیرد و ب��رود اما به هر دلیل
مدیران وقت استقالل این کار را نکردند ،در نتیجه
پروپئیچ در  FIFAاز استقالل شکایت کرد و روز
گذش��ته  360هزار دالر از سوی استقالل به این
بازیکن پرداخت شد .مدارک درخواست  30هزار

گفت :تا وقتی که بازی ادامه دارد شانس برای پیروزی
هم وجود دارد ،هم برای اس��تقالل و هم برای ما این
وضعیت وجود دارد .تا وقتی بازی تمام نش��ده باشد
میتوانیم شانس صعود به نیمهنهایی داشته باشیم .در
صورتی که استقالل و پرسپولیس هر دو به نیمهنهایی
آسیا صعود کنند این یک افتخار بزرگ برای فوتبال
ایران خواهد بود.
دالری پروپئیچ در اختیار فدراسیون فوتبال است.
او ادامه داد :ما چنین خسارتهایی هم دادیم
اما این خس��ارتها باید برای یک ب��ار پرداخت
شود .مدیران باید مطمئن شوند که پول بازیکن
خارجی ت��ا ریال آخر پرداخت میش��ود و دیگر
بازیکن بیکیفیت به لیگ برتر نمیآید .زحمات
زیادی کشیده ش��ده که من از مدیران استقالل
و پرس��پولیس و وزارت ورزش تشکر میکنم .از
مربیان و بازیکنان هم تشکر میکنم که بعضا از
موضع خود کوتاه آمدند تا مشکل حل شود.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،پروپئیچ بازیکن
اس��تقالل در س��ال  1394به استقالل پیوست
و  5گل ب��رای ای��ن تیم به ثمر رس��اند و تعلل
مدیران آبی و وزارت ورزش موجب شد خسارت
چند میلیاردی متوجه بیتالمال ش��ود .جریمه
 360هزار دالری اس��تقالل (با حس��اب دالر در
بازار آزاد) بار مالی ح��دود  5میلیارد تومانی به
استقالل وارد کرده است در حالی که این بازیکن
موقع خروج خود فقط  30هزار دالر از باش��گاه
طلب کرده بود .به عبارت دیگر پروپئیچ به غیر
از دستمزدی که دریافت کرده بابت هر گلی که
زده یک میلیارد تومان به جیب اس��تقالل فشار
وارد کرده است!
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تمایل به قهرمانی ها
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 5سال با بیل

دیباال کماکان خارج از ترکیب
اصلی یووه

ستاره آرژانتینی یوونتوس برای سومین هفته
متوالی در ترکیب اصلی یوونتوس قرار نمیگیرد.
س��ایت کالچو میرکاتوی ایتالی��ا خبر داد که
آلگری ،سرمربی یوونتوس همچنان پائولو دیباال،
س��تاره آرژانتین��ی تیم��ش را در ترکیب اصلی
تی��م نمیگذارد و دیباال در دیدار با ساس��ولو نیز
نیمکتنش��ین خواهد ش��د .آلگری در  2دیدار
اخیرش دیباال را در ترکیب اصلی قرار نداده است
و در این دیدار نیز در خط حمله به برناردس��کی،
مانژوکیچ و رونالدو میدان میدهد.

خطر جریمه سنگین مودریچ
به خاطر پرونده مالیاتی

ستاره خط میانی کرواسی و رئالمادرید ممکن
است بیش از یک میلیون یورو جریمه شود .لوکا
مودریچ که با تیمملی کش��ورش ب��ه مقام نایب
قهرمانی جهان رسید و بعد عنوان بهترین بازیکن
اروپا را کس��ب کرد ،ممکن است پایش به دادگاه
مالیاتی باز شود .براساس اعالم روزنامه الموندو،
وی در سال  2012هنگام انتقال از تاتنهام به رئال
مادرید ،تمام موارد مالیاتی را پرداخت نکرده است.
همین مساله باعث گشوده شدن پروندهای علیه
وی شده است .براس��اس آنچه نشریه اسپانیایی
گزارش کرده ،هماکنون این احتمال هس��ت وی
بیش از یک میلی��ون و  200هزار یورو جریمه و
همچنین مدتی نیز به عنوان حبس در زندان برای
او در نظر گرفته شود.

امیرحس��ین فتحی گفت پیشکسوتان باشگاه
باید صبور باشند و از فوتبال زیبای استقالل با شفر
لذت ببرند!
امیرحسین فتحی ،سرپرست باشگاه استقالل
درباره تعویق دیدار با نفت مسجدس��لیمان اظهار
داشت :دوستان در این زمینه لطف کردند .باالخره
باشگاه استقالل نماینده ایران است ،البته در قانون
هم آمده است تیمی که  6بازیکن ملیپوش داشته
باشد بازیاش به تعویق بیفتد.
فتح��ی درباره می��زان امیدواری تی��م فوتبال
استقالل در دیدار برگشت مقابل السد گفت :قطعا
امیدوار هستیم .بازی رفت روز بد ما بود و امیدواریم
بازی در دوحه روز خوب ما باشد .تیم بسیار آماده
است؛ هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ جسمی آماده
هستیم .ما تنها فرشید باقری را به دلیل محرومیت
در این دیدار در اختیار نداریم .امیدواریم لطف خدا
ش��امل حال ما ش��ود و از این مرحله صعود کنیم
و از آن طرف هم پرس��پولیس صع��ود کند و یک

امیرحسینفتحی:

پیشکسوتان با صبر از فوتبال زیبای استقالل لذت ببرند!
دربی آسیایی را در مرحله بعد
برگزار کنیم.
وی در گفتوگ��و با برنامه
«ورزشگاه» شبکه پنج درباره
موض��وع بدهیهای باش��گاه
عنوان کرد :ما تا پایان شهریور
فرصت داشتیم ،با تالشی که باشگاه داشت به همراه
فدراس��یون فوتبال و کمیته صدور مجوز حرفهای
و دوس��تان دیگر ،توانستیم با پرداخت بدهیهایی
که از باش��گاه به  AFCشکایت شده بود معضل را
حل کنیم .امیدواریم هیچ مشکلی برای ما و حتی
باشگاه پرسپولیس نباشد تا هواداران بتوانند بیننده
مس��ابقات ما در لیگ قهرمانان آسیا باشند .فتحی
درب��اره پرداخت بدهی پروپئیچ که گفته میش��د

مرب��وط ب��ه زم��ان مدیریت
پیش��ین اس��ت ،عنوان کرد:
قضی��ه پروپئیچ جدی اس��ت
و ای��ن بازیک��ن رأی قطعی از
 CASدارد .ما آماده پرداخت
ای��ن ض��رر و زیان هس��تیم.
با فدراس��یون فوتبال هماهنگ کردی��م و به فیفا
اعالم کردیم باش��گاه آمادگی پرداخ��ت دارد و به
امید خدا خطری ما را تهدید نمیکند .سرپرست
باشگاه استقالل در پاسخ به این سوال که آیا محل
پرداخت بدهیهای باشگاه از محل پولهای بلوکه
ش��ده است؟ گفت :پول ما بلوکه نشده فقط امکان
انتقال پول وجود ندارد .ما با هماهنگی فدراسیون
فوتبال با فیفا مکاتبه کردیم .دوستان پیگیر قضیه

هس��تند که انش��اءاهلل مش��کلی نخواهد بود و به
هواداران باش��گاه استقالل میگویم نگران نباشند.
وی درباره صحبتهای پیشکسوتان در مورد شفر
و انتق��اد از نتایج این فصل اس��تقالل ،عنوان کرد:
آقای شفر از مربیان باس��ابقه و بارزومه در فوتبال
دنیا اس��ت .باشگاه کامال با همه وجود از آقای شفر
حمایت میکند .نتای��ج اول فصل عالی نبوده ولی
نتایج بدی هم نبوده اس��ت .تیم نیاز به هماهنگی
دارد .تیم  4یا  5روز قبل از مسابقات شکل گرفته
و همینط��ور  4یا  5بازیکن هم بعد از چند هفته
به تیم اضافه شدند .پیشکسوتان باشگاه باید صبور
باشند و از فوتبال زیبای استقالل با شفر لذت ببرند.
فتحی در پایان در پاس��خ به این سوال که «آیا
همچنان استقالل درباره نتیجه دیدار سوپرجام به
 CASشکایت میکند؟» گفت :بله ،قطعا به CAS
شکایت و از حق استقالل دفاع میکنیم .امیدواریم
با طرح دعوا در آنجا بتوانیم پیگیر حقوق باش��گاه
باشیم.

والیبال
پیروزی تیمملی والیبال ایران برابر بلغارستان

آماده جدال با کوبا

تی��م ملی والیبال ای��ران در دومین بازی
مرحله گروهی رقابته��ای والیبال قهرمانی
جه��ان برابر تیمملی بلغارس��تان به پیروزی
رسید.
نوزدهمی��ن دوره رقابته��ای والیب��ال
قهرمانی جهان به میزبانی  2کشور بلغارستان
و ایتالیا در حال پیگیری اس��ت که تیمملی
ای��ران در دومین ب��ازی مرحل��ه گروهی به
مص��اف تیم بلغارس��تان رفت و ب��ا نتیجه ۳
بر یک پیروز ش��د .در ش��بی ک��ه روی تمام
صندلیهای سالن ،کاغذهایی با طرح پرچم
بلغارستان قرار داشت که پشت آن ،تصویری
از بازیکنان این تیم بود که همگی با نش��ان
دادن ع��دد  ،۳پی��روزی  ۳بر صف��ر را برای
تیمش��ان پیشبینی میکردند ،ملیپوش��ان
ایران با قلدری پیروز شدند.
س��عید مع��روف ،امی��ر غف��ور ،می�لاد
عبادیپ��ور ،جواد معنوینژاد ،علی ش��فیعی
و سیدمحمد موسوی ش��روعکنندگان بازی
برای ایران با هدایت ایگور کوالکوویچ بودند
و در ط��رف مقابل یوچیکوف ،اس��کریموف،
سگانوف ،براتوئف ،یوس��یفوف و نیکولوف با
هدایت کنس��انتینف ش��روعکنندگان بازی
برای بلغارستان بودند.
ش��اگردان ایگور کوالکووی��چ در گروه D
رقابتها با تیمهای پورتوریکو ،بلغارس��تان،
کوب��ا ،لهس��تان و فنالند همگروه هس��تند.
ایران ،لهس��تان و بلغارس��تان در نخس��تین
دیدارهای خود حریف��ان را مغلوب کردند و
ایران صدرنشین گروه شد .پنجشنبهشب نیز
ملیپوش��ان ایران با برتری مقابل بلغارستان
ب��ه دومین پیروزی خود دس��ت یافتند و در
دیگر بازی نیز لهس��تان ب��ا نتیجه  ۳بر صفر
پورتوریکو را مغلوب کرد.
تیم ملی امروز در س��ومین گام مسابقات
مقابل کوبا صفآرایی میکند.
رقابتهای والیب��ال قهرمانی جهان هر 4
س��ال یک بار برگزار میشود و تیمملی ایران
ک��ه در س��الهای ،۲۰۰۶ ،۱۹۹۸ ،۱۹۷۰
 ۲۰۱۰و  ۲۰۱۴در ای��ن مس��ابقات حض��ور
داشته است موفق شد در دوره گذشته عنوان
ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب
شده در ادوار رقابتهای قهرمانی جهان برای
والیبال ایران بوده است.
 ۲۴تیم حاضر ،در  4گروه  ۶تیمی حضور
دارن��د و در پای��ان مرحله نخس��ت ۱۴ ،تیم
برتر از  ۳۰ش��هریور رقابت خود را در مرحله
دوم آغ��از خواهند ک��رد و در نهایت قهرمان
نوزدهمی��ن دوره مس��ابقات قهرمانی جهان
هشتم مهرماه مشخص میشود.
نقد

کیروش برای ایران
یک تشتک هم نیاورده!

س��رمربی پیش��ین تیمملی فوتس��ال با
بیان اینکه فدراس��یون فوتبال قدر سرمایهها
را نمیداند ،گفت :ش��هرزاد مظف��ر با وجود
قهرمانی در آسیا قراردادهای سهماهه داشت
و  ۴میلیون تومان حقوق میگرفت.
حسین ش��مس افزود :آدمی مثل کارلوس
کیروش روزانه  ۱۲۰میلیون تومان دس��تمزد
میگیرد ولی مظفر بدون احتس��اب مالیاتش،
س��ه ماهه  ۱۲میلیون تومان قرارداد میبندد.
س��رمایه را کویت میشناسد نه ما .فدراسیون
ما سرمایهش��ناس نیس��ت .س��رمربی پیشین
تیم ملی فوتس��ال ایران خاطرنشان کرد :اینها
(مس��ؤوالن فدراسیون فوتبال) دنبال یک آدم
گنده هستند که با او عکس بگیرند و ماموریت
برون��د .ک��یروش روزی  ۱۲۰میلیون تومان
میگی��رد ولی حتی یک تش��تک ه��م برای
ایران نیاورده اس��ت .با این ح��ال مظفر طال،
نقره و برنز آس��یا را برای فدراسیون فوتبال به
ارمغ��ان آورده .مظفر باید هم اینجا را رها کند
و برود .متاسفانه فدراسیون قدر سرمایههایش
را نمیدان��د .ش��مس ادام��ه داد :مظف��ر باید
حاالحااله��ا در ای��ران میمان��د و افتخ��ارات
بیش��تری کس��ب میکرد ولی بای��د اینجا را
ره��ا کند؛ چرا؟ چون آقای��ان با او قراردادهای
سهماهه با مبلغ  ۱۲میلیون تومان میبستند.
تازه  ۱۰درصد مالیات هم کسر میکنند .چرا
نباید قرارداد یکی مثل مظفر یک س��اله شود.
مردم با قهرمانی تیم بانوان در آس��یا یک ماه
خوشحال بودند و جشن گرفتند.

