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آغاز دور برگشت لیگ با بوی نفت!

سوژه

سهگانه دایی و منصوریان

خداحافظی بختیار رحمانی با هواداران

رحمانی :هیج اختالفی با کسی
ندارم فقط میخواهم بروم

پس از خط خوردن بختیار رحمانی از فهرس��ت
بازیکنان اس��تقالل مقابل نفت تهران در هفته
ش��انزدهم لی��گ برتر ،ای��ن بازیکن با انتش��ار
نامهای رس��می از باشگاه اس��تقالل درخواست
رضایتنامه کرد تا بتواند در فصل نقلوانتقاالت
به تیم دیگری برود .بختیار در نامه خود خطاب
به باش��گاه اس��تقالل نوشته اس��ت« :از باشگاه
اس��تقالل تقاضا دارم با جداییام موافقت کند و
بدون تردید با این تصمیم ،کمک شایانی هم به
تیم و هم به من میشود .حاللم کنید و بگذارید
بروم»! بختیار رحمانی در مورد علت انتشار نامه
خداحافظی و جداییاش از اس��تقالل و ش��ائبه
اختالفش ب��ا مربی این تی��م و مهدی رحمتی
گف��ت« :باور کنی��د این تصمی��م اصال تصمیم
س��ادهای نب��ود چراکه من با عش��ق و عالقه به
اس��تقالل آمدم 15 .روز ب��ا خودم کلنجار رفتم
که آیا جداییام از استقالل به نفع خودم یا تیم
هس��ت یا نه اما در نهایت تصمیمم را گرفتم و
فکر کردم جدا شدنم بهتر است» .بختیار گفت:
«این جدایی هم به نفع من اس��ت و هم به نفع
استقالل و در ش��رایط فعلی این بهترین اتفاق
اس��ت» .وی در خصوص اختالف��ش با خرمگاه
گفت« :به خدا قس��م در بین اعضای کادر فنی
اس��تقالل نزدیکتر از محمد خرم��گاه به خودم
نداش��تم و ای��ن ش��ایعات دروغ و کذب محض
اس��ت .من هیچ اختالفی با کادر فنی استقالل
نداش��تم اما خب به هر ح��ال اتفاقهایی پیش
آمد که فکر ک��ردم جدایی به نفع هر دو طرف
اس��ت و این تصمیم را نهای��ی کردم» .او گفت:
« 10روز است درخواست رضایتنامه دادهام اما
وقتی دیدم باشگاه تماسی با من نگرفت مجبور
شدم مصاحبه کنم و این تصمیمم را عملی کنم.
موضوع فقط من نیس��تم و خانوادهام هم دخیل
هستند .من در نیم فصل اول به خاطر شرایطی
که در اس��تقالل داشتم خیلی اذیت شدم و این
ناراحتی را به خانوادهام هم منتقل کردم».

خبر
سجاد شهباززاده درخواست
جدایی کرد

س��جاد شهباززاده که اول فصل از باشگاه استقالل
به آالنیا پیوس��ته بود با توجه به ش��رایطی که در
این باش��گاه دارد درخواست جدایی خود را تحویل
مدیران این باشگاه داد .س��جاد شهباززاده در نیم
فصل حضورش در آالنیا اسپور کمتر فرصت بازی
ک��ردن پیدا کرد اما بازی پایانی نیم فصل اول او با
زدن اولین گلش در س��وپرلیگ ترکیه همراه بود؛
بازیای که در آن موفق ش��د در شکست  - 5یک
آالنیا اسپور برابر گاالتاسرای با یک ضربه سر دیدنی
تک گل تیمش را به ثمر برس��اند .استقاللیها که
به ش��دت به دنبال برگرداندن شهباززاده به ایران
هستند ،حاال باید جدیتر از گذشته مذاکرات خود
را با این مهاجم گل��زن ادامه بدهند تا بتوانند این
بازیکن را در نیم فصل دوم آبیپوش کنند.

تسویه حساب آندو با
ماشینسازی

با اعالم باش��گاه اس��تقالل ،کار حضور آندرانیک
تیموری��ان در این تیم نهایی ش��ده و این بازیکن
با باشگاه ماشینس��ازی تبریز تسویهحساب کرده
اس��ت تا نیم فصل دوم در تیم استقالل توپ بزند.
گویا مش��کل باشگاه ماشینس��ازی با جدایی آندو
هم برطرف ش��ده و طرفین با اعالم شروط خاص
خود ،زمینه حضور این بازیکن در استقالل را فراهم
کردهاند .این خبری اس��ت که حسن زمانی ،عضو
هیئت مدیره باشگاه استقالل اعالم کرد .زمانی به
مه��ر گفت« :تا جایی که بن��ده میدانم تیموریان
با باش��گاه ماشینس��ازی تسویهحس��اب کرده و
رضایتنامهاش را گرفته اس��ت؛ ب��ه همین خاطر
مشکلی برای حضور در استقالل ندارد».

آشتی رحمتی و خرمگاه در
سکوت خبری

قهر طوالنی مهدی رحمتی ،کاپیتان آبیپوش��ان
با محمد خرمگاه ،دس��تیار اول منصوریان در کادر
فنی اس��تقالل یکی از معضالت این باش��گاه بود؛
موضوعی که به نظر میرسد سرانجام فیصله پیدا
کرده باشد .ش��نیدهها در این خصوص حکایت از
آن دارد که س��رانجام سیدمهدی رحمتی و محمد
خرمگاه بعد از یک گفتوگوی مفصل و خصوصی
از اختالفنظرهای خ��ود صحبت کرده و روی هم
را بوسیدند تا رسما آشتی کرده باشند .گرچه این
آش��تیکنان در س��کوت خبری صورت گرفت اما
به نظر میرس��د که این دو نسبت به هم موضعی
نداش��ته باش��ند و به این ترتیب میتوان گفت که
استقالل به یک آرامش نسبی رسیده باشد.

پ��س از گذش��ت ح��دود  3هفت��ه از
پای��ان دور رفت لیگ ش��انزدهم که با
صدرنشینی و قهرمانی تیم پرسپولیس به پایان رسید
دور برگشت لیگ ش��انزدهم از روز گذشته با برگزاری
دی��دار تیمهای نفت آبادان و صبای ق��م در آبادن آغاز
ش��د؛ دیداری که طی آن ش��اگردان فیروز کریمی با 2
گل حکیم نصاری که در دقایق  72و  92به ثمر رساند
مقابل تک گل صبا که توس��ط کیوان امرایی در دقیقه
 59زده شد به پیروزی رسیدند.
ام��روز در ادام��ه دیداره��ای هفته ش��انزدهم لیگ 3
بازی برگزار میش��ود که در مهمترین و حس��استرین
آنها تیمه��ای نفت تهران و اس��تقالل در ورزش��گاه
تختی به مصاف هم میروند هرچند حساس��یت دیدار
تراکتورس��ازی تیم دوم جدول با اس��تقالل خوزستان
مدافع عنوان قهرمانی هم دستکمی از دیدار ورزشگاه
تختی ندارد .امروز آبیهای پایتخت در شرایطی که چند
بازیکن اصلیشان از جمله مگویان ،جابر انصاری و بختیار
رحمانی را در اختیار ندارد و از طرفی در نقلوانتقاالت
هم هنوز موفق به جذب بازیکن جدیدی نشدهاند باید به
مصاف نفتی بروند که در نخستین بازی لیگ شانزدهم
مقابل آنها به تس��اوی یک  -یک رس��یدند و  30آذر
در دیداری ماراتنگونه از مرحله یکچهارم نهایی جام
حذفی شکس��ت خوردند و وداعی تل��خ با جام حذفی
داش��تند .از آن دیدار حدود  3هفته میگذرد و حاال هر
ک��دام از  2تیم با انگیزههایی متفاوت دوباره باید مقابل
هم صفآرایی کنند .برای منصوریان جنبه انتقامی این
بازی مهم است و برای علی دایی و شاگردانش هم تثبیت
موفقیت و ارتقا در جدول ردهبندی .هرچند منصوریان
و تیمش هم میخواهند دور برگشت را با پیروزی آغاز
کنند تا بلکه از میانههای جدول باالتر بروند .گذشته از
اینها بازی نفت و استقالل به دالیل مسائل حاشیهای
هم جذاب و حائز اهمیت اس��ت .تقاب��ل دوباره دایی با

استقالل و شکایت این باشگاه از سرمربی نفت به خاطر
اظهارات تندی که پس از دیدار تیمش با آبیها در جام
حذفی داشت و محرومیت او به خاطر اتفاقات بازی نفت
و سپاهان در اصفهان از یک سو و تقابل دوباره منصوریان
با شاگردانش در نفت و رویارویی ایمان مبعلی ،هافبک
طراح نفت با استقالل که در سر لیست خرید زمستانی
آبیها بود و باشگاه نفت با انتقالش مخالفت کرد از سوی
دیگ��ر میتواند بر جذابیتهای این دیدار اضافه کند به
خصوص اینکه مبعلی معروف به مهندس با  2پاس گل
زیبا س��هم زیادی در حذف تیم سابقش از جام حذفی
داش��ت! عالوه بر این ترکیب استقالل و بیرون نشستن
یا فیکس بودن س��یدمهدی رحمتی هم خود داستانی
دارد هرچند ش��نیده میشود که منصوریان مثل بازی
با سپاهان دوباره تصمیم گرفته از سیدحسین حسینی
درون دروازه اس��تفاده کن��د .رابس��ون ،پادوانی ،مجید
حس��ینی ،نورافکن یا (زکیپور) اسماعیلی ،ابراهیمی،
برزای ،حیدری ،رضایی و باقری دیگر مردان اس��تقالل
در بازی امروز خواهند بود و باید دید سومین تقابل این

فصل نفت و استقالل به سود کدامیک تمام میشود.
فردا دیدارهای هفته ش��انزدهم با برگ��زاری  4دیدار
پیگیری میش��ود ت��ا پرون��ده دیداره��ای این هفته
بسته ش��ود .قطعا همه منتظر رونمایی از پرسپولیس
صدرنشین با خرید جدید و جنجالیاش سروش رفیعی
هستند؛ بازیکنی که با وجود پیشنهادهای ریز و درشت
خارجی و داخلی با مبلغی هنگفت س��رخپوش ش��د.
هرچند قرارداد سروش در هیئت فوتبال ثبت شده اما
سازمان لیگ با توجه به  2شرطی که برای صدور کارت
بازی این بازیکن گذاشته بود ظاهرا هنوز مجاب نشده
چراکه روز گذش��ته کارت بازی س��امان نریمانجهان
صادر شد اما سروش به خاطر برخی مشکالت از جمله
شکایت باشگاه فوالد و ابالغ نشدن نامه پایان خدمتش
به س��ازمان لیگ در انتظار اس��ت .با این حال ش��اید
امروز و تا پیش از بازی با س��ایپا این مشکل حل شود
و س��روش مجوز بازی بگیرد آن وقت این سوال پیش
میآید که آیا او جایی در ترکیب پرس��پولیس خواهد

آفسايد آفساید
لیست خروجی استقالل اعالم شد

داشت تا نخستین بازیاش را مقابل سایپا انجام دهد؟
قطعا پرسپولیسیها با رقم هنگفت  2میلیارد و 500
س��روش را جذب نکردهاند که نیمکتنشینش کنند
اما حضور او در ترکیب با وجود رقیبی چون محس��ن
مسلمان که از آمادهترین بازیکنان لیگ است و اینکه
سروش تنها  2جلسه با پرسپولیس تمرین کرده عجیب
و دور از ذهن است .با این حال شنیده میشود برانکو
اصرار زیادی به بازی گرفتن از س��روش مقابل س��ایپا
دارد و مصدومی��ت رامین رضائیان ،مدافع ملیپوش و
راس��ت پای پرسپولیس هم این امکان را به او داده که
با ترکیبی متفاوت که سروش هم در آن جای میگیرد
سرخپوشان را به مصاف تیم حسین فرکی بفرستد .بنا
بر شنیدهها برانکو پرسپولیس را با بیرانوند ،سیدجالل،
ربیعخواه ،انص��اری ،ماهینی ،کامیابینیا ،مس��لمان،
احمدزاده ،رفیعی ،امی��ری و طارمی به مصاف حریف
بفرستد و در این ترکیب مسلمان از مرکز خط میانی
به پس��ت وینگر راس��ت انتقال پیدا میکند تا هم در
ترکیب بماند و اعت��راض نکند و هم جایی برای بازی
سروش رفیعی پیدا شود! تقابل برانکو و دستیار سابقش
در تیم ملی ابتدای فصل با تک گل کامیابینیا به سود
سرخپوش��ان تمام ش��د و باید دید در دیدار برگشت
فرکی مچ برانکو را میتواند بخواباند و انتقام شکس��ت
دور رفت را بگیرد یا نه .برنامه دیدارهای هفته شانزدهم
لیگ به شرح زیر است.
امروز
پیکان  -گسترش فوالد ،15 ،شهدای شهرقدس
استقالل خوزستان – تراکتور ،15:30 ،غدیر اهواز
نفت تهران  -استقالل ،16:35 ،تختی
فردا
ماشینسازی  -فوالد ،14 ،یادگار امام (ره)
پرسپولیس  -سایپا ،16:35 ،آزادی
پدیده  -سپاهان ،14 ،ثامن مشهد
ذوبآهن  -سیاهجامگان ،15 ،فوالدشهر

دایی :برای تاج متاسفم

منصوریان :زمین تمرین نداریم در تختی تمرین کردیم!

سرمربی تیم نفت دوباره کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال را به باد انتقاد گرفت و برای مهدی تاج ابراز
تاس��ف کرد .دایی گفت« :آقایان هزار سال دیگر هم نمیتوانید مرا خاموش کنید»! به گزارش مهر ،علی
دایی در نشست خبری پیش از بازی نفت تهران با استقالل در جمع خبرنگاران گفت« :متاسفانه تعدادی
از بازیکنان را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم .همچنین کمیته محترم انضباطی دانشگر ،بازیکن ما
را محروم کرد تا دست ما برای بازی با استقالل خالی باشد» .دایی درباره تمرین کردن استقالل در زمین
تختی تصریح کرد« :متاسفانه در این مدت همه اتفاقات علیه نفت بوده .قرارداد تیم نفت با ورزشگاه تختی
به صراحت اعالم شده و بازی ما در این ورزشگاه برگزار میشود .این در قرارداد آمده است .نمیدانم چطور
در فوتبال��ی ک��ه دم از حرفهای بودن میزنند ،زمین اختصاصی ما را به رقیب میدهند که در آن تمرین
کن��د»؟ وی در خصوص محرومیتش به خاطر رای کمیته انضباطی گفت« :این آقایان با این رای قوانین
مملکت را زیر سوال بردند .دنبال محروم کردن علی دایی بودند .چرا بعد از محروم کردن من به باشگاه
نامه نزدید؟ برای مهدی تاج متاس��فم .ریاست فدراسیون فقط پشت میز نشستن نیست .میخواهند مرا
ساکت و خاموش کنند .آقایان هزار سال دیگر نمیتوانید مرا خاموش کنید».

س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل با اش��اره به دیدار حس��اس تیمش برابر نفت تهران گفت« :با تیمی
ش��امل جوانان با انگیزه و چند بازیکن باتجربه به می��دان خواهیم رفت» .علیرضا منصوریان در مورد
ممنوعالخروج بودن  ۱۰بازیکن این تیم گفت« :تعداد این بازیکنان بیشتر از این است .این مشکالت
مالیاتی باید حل ش��ود .وقتی بازیکن و یا مربی با سازمان مالیاتی قرارداد میبندد چه تضمینی وجود
دارد که باشگاه پول ما را بدهد تا ما بتوانیم مالیاتمان را بدهیم .هیچ تعهدی در این مورد وجود ندارد.
من از سال گذشته تا حاال یک ریال دریافت نکردهام اما باید مالیاتم را بدهم تا اجازه خروج از کشور
را داشته باشم» .سرمربی تیم فوتبال استقالل در مورد ناراحتی باشگاه نفت و علی دایی از تمرین این
تیم در زمین نفت گفت« :میدانم که دایی ناراحت است .با این حال ما  2بار در زمین تختی تمرین
میکنی��م .وقت��ی ما زمین تمرینی خوب در کمپ نداریم باید بروی��م یک زمین خوب .من از مدیران
باش��گاه خواستم تا در زمین تختی تمرین کنیم» .منصوریان در مورد تجمع برخی هواداران استقالل
علیه مدیریت گفت« :من تصاویرش را دیدم .کسانی که در این تجمع بودند را تا به حال یک بار هم
ندیده بودم .زمان تجمع آنها ما تمرین داشتیم .ما در تمرین ارتباط نزدیکی با هواداران داریم».

علیرض��ا منصوریان اعالم کرده آبیها فقط ب��ه  3بازیکن خود در
نیم فصل برگه جدایی میدهند که این  3نفر میثم مجیدی ،امین
حاجمحمدی و آرش افش��ین هستند .البته باقری باتوجه به حضور
احتمالی آندرانیک تیموریان مصر به جدایی است.

جدایی آقای گل استقالل از پیکان

مجید جاللی ،س��رمربی پیکان تهران اعالم ک��رد که جدایی آرش
برهانی از پیکان قطعی ش��ده است .او گفت 2« :روز است با برهانی
تم��اس میگیرم اما جواب نمیدهد .او اضافه وزن داش��ته و با این
وضعیت از جمع ما جدا میشود».

بازگشت وریا به لیست  18نفره

وریا غفوری ،مدافع ملیپوش و مصدوم اس��تقالل در بازگش��ت به
تمرینات اس��تقالل آمادگ��ی خوبی از خود نش��ان داد تا جایی که
منصوری��ان تصمیم گرفت این بازیکن را در لیس��ت  18نفره برای
بازی با نفت قرار دهد.

بازیکن نفت تهران در گذشت

امیرحس��ین مرادی ،بازیکن تیم امید نفت که به دلیل گازگرفتگی
در بیمارستان بس��تری بود درگذشت .این بازیکن چندی پیش به
همراه چند نفر از همبازیانش دچار گازگرفتی شد و در نهایت جان
به جانآفرین تسلیم کرد.

تجمع آبیها مقابل وزارت ورزش

با وجود اینکه از مدتها قبل صفحات هواداری مجازی اس��تقالل
برای تجمع هواداران این تیم مقابل وزارت ورزش و جوانان فراخوان
داده بودند ،تنها  ۱۵نفر از هواداران منتس��ب به استقالل در مقابل
وزارت ورزش و جوانان حاضر شدند و نسبت به افتخاری ،معینی و
زمانی موضع گرفتند.

برانکو خریدهای جنجالی را رد میکند

تازهترین خبرها از باشگاه پرسپولیس این است که برانکو  2بازیکن
بیکیفی��ت اوکراینی خود را نمیخواه��د .برانکو در صحبتی که با
طاهری داشته ،به او گفته که پریموف و پل یانسکی را نمیخواهد و
بهتر است باشگاه هر چه سریعتر آنها را بفروشد.

مهاجم اروپایی سرخپوشان رد شد

مهاجم اسپانیایی که برای تست فنی در تمرین پرسپولیس حضور
یافته بود ،مورد تایید برانکو قرار نگرفت .عملکرد ضعیف این مهاجم
ک��ه در تیم راپید وین اتریش عضویت دارد ،باعث ش��د تا باش��گاه
پرسپولیس از جذب وی صرفنظر کند.

واکنش مسلمان به شایعات

محس��ن مس��لمان ،هافبک پرسپولیس به ش��ایعاتی که در فضای
مجازی در مورد وی منتش��ر شده بود پاسخ داد .او با انتشار عکسی
از خودش با لباس پرس��پولیس در اینس��تاگرامش نوشت« :بهتر از
پرسپولیس نداریم».

کشف گوشی دایی توسط منصوریان!

علی دایی ،س��رمربی تیم نفت تهران پس از نشس��ت خبریاش در
س��ازمان لیگ تلفن همراه خود را در همان مکان جا گذاش��ت که
منصوریان آن را پیدا کرد و با خط دوم دایی تماس گرفت که دایی
پاسخ تماس وی را نداد!

افشای رقم قرارداد سروش رفیعی

طبق شنیدههای س��ایت نامهنیوز ،پرسپولیسیها برای یک سال و
نیم رقمی حدود  ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان به سروش رفیعی
پیش��نهاد دادهاند که یک میلیارد آن برای نیم فصل امسال و بقیه
برای سال آینده است.

شکایت جدید فوالد از سروش
در حالی که روز گذش��ته س��روش رفیع��ی خرید تازه
پرسپولیس با حضور در هیئت فوتبال قرارداد  6ماههاش
را با این باشگاه ثبت کرد ،باشگاه فوالد خوزستان صبح
دیروز مجددا در مورد پرونده عقد قرارداد سروش رفیعی
با باش��گاه پرسپولیس به کمیته انضباطی شکایت کرد.
فوالدیها در ش��کایت جدید خود مدعی هس��تند این
بازیکن  38روز دیگر با سرخپوش��ان خوزستانی قرارداد
دارد و باید تا پایان قرارداد خود برای این تیم به میدان
برود .در همین خصوص یک��ی از اعضای هیئت مدیره
باش��گاه فوالد خوزس��تان که تمایلی به فاش شدن نام
خود نداش��ت ،به تس��نیم گفت« :طبق اولی��ن قرارداد
ثبتشده سروش رفیعی با باشگاه فوالد خوزستان ،این
بازیکن��ان تا پایان فصل  94با ما قرارداد داش��ت اما در
تاریخ  19فروردین ماه  94برای پش��ت س��ر گذاشتن
خدمت س��ربازی اعزام ش��د» .وی ادامه داد« :با توجه
به اینکه لیگ  94در تاریخ بیس��توپنجم اردیبهشت
ماه به پایان رسید طبیعتا این بازیکن باید پس از پشت
س��ر گذاشتن خدمت سربازی خود 38 ،روز باقی مانده
از زمان قرارداد خود را در تیم فوالد خوزستان پشت سر
بگذارد .ما حتی کاری به قرارداد دومی که هیئت مدیره
قبلی باش��گاه با رفیعی منعقد و ق��رارداد این بازیکن را
تمدید کرد ،نداریم و طبق قرارداد اولی که این بازیکن با
ما دارد باید  38روز برای ما به میدان برود» .عضو هیئت
مدیره فوالد خوزستان با تایید شکایت مجدد این باشگاه
از سروش رفیعی تصریح کرد« :باشگاه فوالد خوزستان
صبح امروز (دیروز) با تنظیم شکایتنام ه و واریز وجه به

حساب سازمان لیگ ،مجددا درخواست بررسی وضعیت
قرارداد این بازیکن را دارد .ما از سازمان لیگ درخواست
کردیم با صدور دس��تور موقت از حضور سروش رفیعی
در دی��دار پرس��پولیس مقابل س��ایپا جلوگیری کند تا
وضعی��ت این بازیکن مش��خص ش��ود» .در این رابطه
هوش��نگ نصیرزاده ،کارشناس حقوقی فوتبال و رئیس
س��ابق کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال با رد
ادعای فوالدیها میگوید« :باقیمانده قرارداد س��روش
رفیع��ی با فوالد اعتبار قانونی ندارد .با وجود اظهار نظر
صری��ح نصی��رزاده در رد ادع��ای فوالدیها یک منبع
موثق از باقی ماندن  38روز از قرارداد س��روش رفیعی
و الزام تمکین او از باش��گاه س��ابقش خبر داد و گفت:
«طبق آئیننامه بازیکنان ش��اغل خدمت س��ربازی به
مح��ض اتمام دوره س��ربازی با رعایت س��ایر مقررات
آئیننامه در صورت داش��تن جای خالی و اعتبار مدت
قرارداد میتوانند به باش��گاه قبلی خود اضافه ش��وند
چراکه مدت زمان بازی در تیم نظامی و انتظامی جزو
مدت زمان قرارداد اولیه محسوب نمیشود» .با توضیح
این منبع آگاه گویا حق با فوالد اس��ت و پرس��پولیس
باید رضایت این باش��گاه را کتب��ا یا با پرداخت مبلغی
باب��ت رضایتنامه جلب کند .البته اگر س��ازمان لیگ
برای س��روش کارت بازی صادر کند و او مقابل سایپا
بازی کند و سپس مشخص شود حق با فوالد است در
نتیجه ب��ازی تاثیری ندارد و نتیجه تغییر نخواهد کرد
چراکه سازمان لیگ کارت بازی صادر کرده و قصوری
متوجه باشگاه مربوطه نیست».

جباراف هفته آینده در تهران

اس��تقالل برای تکمیل فهرس��ت خارجیهای خود در این فصل روی س��رور جباراف ،کاپیتان ازبکها دست
گذاشته و از چند روز قبل مذاکرات جدی برای عقد قرارداد با این بازیکن را آغاز کرده است .بنا به اعالم یکی
 /٩٥٢٩٤٨١٨م
تهران
از مسئوالن استقالل اگر مشکل خاصی پیش نیاید سرور جباراف یکشنبه آینده تاشکند را به مقصد
ترک میکند تا با گذراندن تس��تهای پزش��کی و انجام مذاکرات نهایی قراردادش را با این باش��گاه به امضا
برساند .گفته میشود پیشنهاد باشگاه استقالل به این بازیکن ازبک  400هزار دالر است.

منتفی شدن حضور شجاع در
پرسپولیس

پیگیریه��ای جدید نش��ان میده��د مدیرعامل
کارخان��ه ف��والد مبارکه س��پاهان ب��ه طاهری،
مدیرعامل باش��گاه سپاهان دستور داده تا به هیچ
عنوان رضایتنامه شجاع خلیلزاده را برای رفتن
به پرسپولیس صادر نکند .با توجه به این موضوع
به نظر میرس��د حضور این مدافع در تیم فوتبال
پرسپولیس منتفی شده باشد.

 /٩٥٢٩٤٨١٨م

 /٩٥١٧٥٩٩٧م

 /٩٥٣٠٤٨٥٣ب

