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با رای
کمیته استیناف
محرومیت مدافع
پرسپولیس
لغو شد

کمیته اســتیناف رای خود را در خصوص درخواست تجدید نظر خواهی باشگاه پرسپولیس صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســایت رســمی فدراسیون فوتبال نوشــت؛ پس از درخواست تجدید نظر خواهی باشــگاه پرسپولیس نسبت به رفع
محرومیت شــجاع خلیل زاده ،کمیته اســتیناف از رفع صدور دســتور موقت این بازیکن خبر داد و اعالم کرد خلیل زاده تیم خود را در مسابقات
آتی همراهی خواهد کرد.
پیش از این اعالم شــده بود شجاع خلیل زاده از همراهی پرسپولیس محروم است

مجیدی:

خبر

همگروهی با ژاپن میزبان؛

تیم ملی والیبال ایران حریفان
المپیکی خود را شناخت

تیم ملی والیبال ایران حریفان المپیکی خود را شناخت
جــدول دور مقدماتی مســابقات والیبــال بازیهای
المپیــک  ۲۰۲۰توکیو اعالم شــد و تیــم ملی ایران
حریفان المپیکی خود را شناخت.
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر ،ســی و دومین دوره
بازیهای المپیک ،ســال آینده به میزبانی شهر توکیو
در کشور ژاپن برگزار میشود.
فدراســیون جهانــی والیبــال ( )FIVBگروهبندی
مســابقات والیبال بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو را بر
اســاس ردهبندی جهانی آنان اعالم کرد که تیمهای
ژاپن ،لهســتان ،ایتالیا ،کانادا ،ایران و ونزوئال در گروه
نخست رقابتهای مردان قرار دارند.
تیمهای برزیل ،آمریکا ،روســیه ،آرژانتین ،فرانســه و
تونس نیز در گروه دوم مسابقات والیبال مردان المپیک
به مصاف یکدیگر میروند.
پس از پایان دور مقدماتی مســابقات والیبال المپیک
 ۲۰۲۰توکیــو ،از هر گروه چهار تیــم به مرحله یک
چهارم نهایی صعود میکنند.
در مرحله یک چهارم نهایی ،تیمهای اول و چهارم هر
گروه به صورت ضربدری به مصاف یکدیگر میروند و
تیمهای دوم و سوم هر گروه ،بر اساس قرعهکشی به
مصاف تیمهای دوم و سوم گروه مقابل میروند .چهار
تیــم برنده مرحله یک چهارم نهایــی ،به مرحله نیمه
نهایی صعود میکنند.
گروهبندی مســابقات والیبال بازیهــای المپیک در
بخش زنان نیز به قرار زیر است:
گــروه اول :ژاپن ،صربســتان ،برزیل ،کــره جنوبی،
دومینیکن و کنیا
گروه دوم :چین ،آمریکا ،روســیه ،ایتالیــا ،آرژانتین و
ترکیه
اکیپ فرانسه مدعی شد؛

موافقت باشگاه ریوآوه با انتقال
 ۲.۵میلیون یورویی طارمی به
بوردو

روزنامه «اکیپ» فرانســه مدعی شــد باشگاه بوردو
برای جذب مهدی طارمی مهاجم ایرانی با تیم ریوآوه
پرتغال به توافق رسیده است.
به گــزارش خبرنگار مهر ،در ســاعات پایانی نقل و
انتقاالت زمســتانی فوتبال فرانسه ،تب و تاب خرید
مهدی طارمی در تیم بوردو باال گرفته است.
باشــگاه بوردو با هدایت ســرمربی پرتغالی خود طی
روزهای گذشــته پیشــنهادی را برای جذب مهدی
طارمی مهاجم ایرانی تیم ریــوآوه پرتغال ارائه کرده
بود.
هرچند در ابتدا گفته می شــد ریــوآوه برای جدایی
طارمی مبلــغ  ۵میلیون یورو تعیین کرده اســت اما
روزنامه اکیپ فرانسه امروز مدعی شد بوردو با ریوآوه
در این ارتباط به توافق رسیده است.
این روزنامه نوشــت« :همانطور که قبال اعالم کرده
بودیم باشــگاه بوردو با باشگاه ریوآوه مذاکره کرده تا
مهدی طارمی مهاجم تیم ملــی ایران را جذب کند.
پیشــنهاد  ۲میلیون و  ۵۰۰هــزار یورویی بوردو (به
عالوه پاداش) از ســوی باشگاه پرتغالی پذیرفته شده
است ولی اکنون هیچ خبری از باشگاه بوردو نیست».
اکیپ این سئوال را مطرح کرده که آیا بوردو می تواند
قبل از تمام نقل و انتقاالت فرانســه مهدی طارمی را
جذب کند یا خیر.
از سوی دیگر باشگاه اسپورتینگ لیسبون پرتغال هم
هنوز از جذب طارمی ناامید نشــده و در تالش است
این مهاجم را به لیست خود اضافه کند.

سرمربی اســتقالل میگوید دو
بازیکن تیمــش قطعا به داربی
پایتخت نمیرسند.
به گزارش ایسنا ،فرهاد مجیدی
سرمربی اســتقالل در نشست
خبــری پیش از دیــدار تیمش
برابر نفت مسجدسلیمان حاضر
شد و اظهار کرد :من چند بازی
نفت را آنالیز کردم .تیم خوب و
منجم و آرامی اســت .به اتفاق
همکارانم بازی ایــن تیم برابر
نفــت مسجدســلیمان را آنالیز
کردیم و امیــدوارم بازی خوبی
داشته باشــیم .با توجه به این
که زمانی را در نقل و انتقاالت
از دســت دادیم و باید بازیکن
آزادی را جــذب میکردیم ،من
بــازی بازیکن بلغاری را دیدم و
باتوجه به شرایط موجود و بازی
او در لیگ برتر انگلیس و زسکا
صوفیه بلغارســتان ،تصمیم به
جذب او گرفتیم .قــرارداد او ۵
ماهه اســت که با شرایطی که
دارد قابل تمدید است.
وی درباره شــرایط بازیکنانش
گفت :بازیکنان مــا با توجه به
دو بازی ســنگین و پروازهای
طوالنی خســته هستند .چیزی
که باعث میشــود خســتگی
بازیکنانم به چشم نیاید ،انگیزه
بازیکنانم اســت .بازی بعدی ما
برابر پرســپولیس است و بازی
مهمی برای هواداران و باشگاه
است و به خاطر محروم نشدن
بازیکنانم ،شــاید بــه بعضی از
بازیکنان استراحت دهم.
مجیــدی دربــاره شــرایط
مصدومان تیمــش گفت :قطعا
غالمــی و یزدانــی بــه داربی
نمیرسند اما اسماعیلی میتواند
شراط بازی در داربی را پیدا کند.
یک ساعت قبل از بازی ترکیب

یک باشگاه ورشکسته هستیم

تیم منتشر خواهد شد.
ســرمربی اســتقالل دربــاره
اســتفاده از جوانان گفت :بازی
دوســتانهای با امیدهــای تیم
داشــتیم و مــن از بــازی یک
مدافع خوشم آمد و خواستم که
با بزرگســاالن تمرین کند زیرا
آینده خوبی دارد اما متاســفانه
باشگاه کمکاری کرد و قرارداد
او را ثبت نکرد تا عرفان روحانی
نتوانــد در بازی فــردا کنار تیم
حضور داشته باشد.
وی درباره شرایط زمین تمرین
تیمــش گفت :مــن دیروز می
خواستم وســط تمرین ،تمرین
را لغو کنم زیرا شــرایط تمرین
خوب نبود و بازیکنان با توجه به
خستگی امکان داشت مصدوم
شوند اما بازی حساس تیم مانع
از این شد .من با باشگاه صحبت
کردم تــا یک زمین خوب برای
تیم پیــدا کنند تا ما تمرینهای
در طــول هفته خــود را در آن
انجام دهیم اما باشگاه هنوز این
کار را انجام نداده است.
مجیدی در خصوص ســرمربی
تیم ملــی گفت :قطعــا مربی
داخلی بیشتر از خارجی میتواند
به تیم کمک کند و گزینههای
خوبــی مثل دایــی و قلعهنویی
داریم و نمیدانم چرا فدراسیون
فوتبال در ایــن موضوع تردید
دارد.
مجیدی در خصــوص حمایت
هــواداران گفت :مــن به آنها
قول می دهم که با تمام توانمان
برای تیم کار کنیم و سعی کنیم
در همه بازی ها برنده باشیم اما
نمیدانم در بازیهای آینده چه
اتفاقی خواهد افتاد.
وی افــزود :پیش از بــازی با
الکویــت و الریــان در داخــل

رختکن یک جمله از گواردیوال
به بازیکنانم گفتم و آن این بود
که ســرمربی اسپانیایی همیشه
میگوید من ناراحت نمی شوم
اگر بازیکنم نتواند وظیفهاش را
درست انجام دهد اما کسی که
تمام تالشش را نمی کند جایی
در تیم مــن ندارد .این شــعار
من در عرصه مربیگری اســت
و بازیکــن باید تمام تالشــش
را بکنــد و نمی دانــم کیفیت
تیمم خوب یا بد باشــد اما تمام
تالشش را خواهد کرد.
ســرمربی اســتقالل در مورد
لباسهای این تیم گفت:بازیکنان
استقالل شایســته بهترین برند
هستند و لباس فعلی تیم از برند
خوبی نیست و به باشگاه گفتیم
اگر کیفیت لباسها بهتر نشود،
مجبوریم آن را تغییر دهیم.
مجیدی در خصوص مشکالت
تیمش و مشــکالت مدیریتی
گفت :ما مشــکل مدیریتی در
فوتبــال داریم .شــاید مدیران
ما در عرصههــای دیگر موفق
باشــند امــا کار در فوتبال باید
با تخصص باشــد .اگر موسوی
همراه مــا در پروازها نبود ،نمی
دانستیم باید چه کار کنیم .من
شــنیدم به او انتقاد می شود که
دنبال شــهرت است اما در این
چند ســال کدام مدیر استقالل
دنبال شــهرت نبوده است .اگر
پروازهای اســتقالل اختصاصی
نبود ،ما به بازیها نمیرسیدیم.
او در این چند ماه  ۱۰میلیارد به
تیم کمک کره اســت در حالی
که مدیران قبلی یک ســال و
خوردهای بودنــد و  ۱۰میلیارد
هم با خــود از تیم بردهاند .من
به عنوان ســرمربی استقالل و
حتی به عنوان هوادار استقالل،

نمی گذارم آدمهای ســودجو از
نزدیک اســتقالل رد شوند .تا
زمانی که در اســتقالل باشــم
نمــی گذارم این افــراد در تیم
باشــند .بــه ســلطانی فر هم
گفتم که نمی توانید ســلیقهای
عمل کنیــد و مدیرانی بگذارید
کــه از جنس تیم باشــند زیرا
هواداران با تیم زندگی میکنند.
همین روزها اســت که شکایت
شفر ،اســتراماچونی ،جپاروف و
بازیکنان دیگر خواهد رســید.
حقیقتش این اســت که ما یک
باشگاه ورشکســته هستیم .در
همه جا اختالسگران را معرفی
کردید اما چــرا در فوتبال این
کار را نمیکنید؟ من در موبایلم
اســنادی دارم که اگــر رو کنم
سنگ روی سنگ بند نمیشود.
او همچنیــن گفــت :یکــی از
بهتریــن بازیکنان من شــیخ
دیاباته اســت که  ۲ماه اســت
به باشگاه اعالم کرده حقوقش
را بدهد اما باشــگاه هنوز کاری
نکرده اســت .همــه بازیکنان
و مربیــان بهگونــهای قرارداد
امضا کردهاند که اگر پولشــان
را نگرفتند ،بتوانند فســخ کنند.
اگر ایــن بازیکــن بروند ،همه
می خواهند بســیج شــوند و او

را بیاورند و در این وســط یک
ســری دالل بازیکن  ۲میلیون
دالری بــه باشــگاه پیشــنهاد
میدهنــد .مــن نمیدانم هنوز
پول بازیکنان را ندادند ،چه طور
می خواستند دبیاسی را بیاورند!
وی دربــاره قــرارداد خودش
گفت :قرارداد من یک ســاله و
نیمه اســت که برای نیم فصل
قــراردادم یک میلیــارد و ۲۰۰
اســت که مثــل بازیکنان ۴۰
درصد گرفتم .البتــه  ۱میلیارد
و  ۲۰۰هــم از ســال  ۹۰طلب
دارم کــه به صــورت چک در
گاوصندوقم است و هنوز بانک
هم نرفتــهام .من صدقه ســر
اســتقالل به همه جا رسیدم و
دلی کار مــی کنم .البته نه این
که حقم را نخواهم گرفت.
مجیــدی در خصــوص کمک
مربی تیمش گفت« :نبو» جزو
مربیانی اســت که در تیمهای
اســپانیایی از جملــه رئال کار
کرده است .توســط این مربی
برنامهای  ۳ســاله و عالی برای
تیمهای پایه نوشــته شده است
و قرار اســت ما کاری را برای
ردههای پایه اســتقالل انجام
دهیم که سال ها است صورت
نگرفته است.

علی فتح اهلل زاده از هیات مدیره استقالل استعفا کرد

علــی فتــح اهلل زاده از هیــات مدیره
استقالل استعفا کرد
عضو هیات مدیره باشــگاه اســتقالل
تهران با انتشــار پیامی خطاب به وزیر
وزرش و جوانــان از مســئولیت خود
استعفا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی فتح اهلل
زاده ظهر امروز با انتشار پیامی خطاب
به مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و
جوانان از ســمت خود به عنوان عضو
هیات مدیره باشگاه اســتقالل استعفا
کرد.
متن پیــام فتح اهلل زاده به شــرح زیر
است:
جناب آقای دکتر مسعود سلطانیفر
وزیر محترم ورزش و جوانان
احترامــ ًا ،بعد از نظر لطــف جنابعالی و
مجمع محتــرم در انتصــاب اینجانب
بهعنــوان عضو هیئتمدیره شــرکت

فرهنگی ورزشــی اســتقالل ایران و
پیرو مذاکرات و توافقات انجام شــده،
حال که وضعیت تیم به شرایط بهتری
رســیده و مشکالت ناشــی از جدایی
مربی ســابق و اســتعفای مدیرعامل
محترم با انتصاب سرپرســت مدیریت
و ســرمربی تیــم در حال حل شــدن

بوده ،از آن مقام محترم خواهشــمندم
با استعفای اینجانب موافقت فرمایید.
بدیهــی اســت خدمت به هــواداران
عزیــز اســتقالل آرزوی مــن و همه
خدمتگــزاران اســتقاللی اســت ،اما
همانطوری که یک روز با حضورم در
صحنه و سمت اجرایی به تیم محبوبم

کمکرســان بودم ،امروز بر این نظرم
کــه برخالف میل باطنی با اســتعفا و
عدم حضور خود میتوانم به باشــگاه
کمک کنم و فضــای خدمت را برای
دیگر عزیزان فراهــم نمایم تا از توان
آنها در امر سیاســتگذاری و نظارت بر
امور باشگاه استفاده شود.
امیدوارم همــکاری اینجانب در دوران
کوتاه اخیر برای این باشــگاه مثمرثمر
بوده باشد.قب ً
ال از حســن نظر و توجه
جنابعالــی نهایت تشــکر و قدردانی را
دارم و بــرای شــما آرزوی توفیق روز
افزون را از درگاه خداوند خواستارم».
به گزارش خبرنگار مهر ،علی فتح اهلل
زاده پیش از این هم اقدام به اســتعفا
کرده بود که مورد پذیرش قرار نگرفته
بود .فتح اهلل زاده صراحت ًا عنوان کرده
بود کــه برای مدیرعاملی به باشــگاه
استقالل آمده است.

