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تقابل سروقامتان
با کوبا در خوان سوم

ششمین پیروزی پیاپی پدیده ،این بار در جام حذفی

شفر در گفتوگوی اختصاصی با خراسان ورزشی

السد ،تیم فوقالعادهای است ولی

مـا استقاللیم

تیم یحیی از مرز شگفتی گذشت!
حملهعلیپور
به رکوردهای سرخ

پروپیچ از 30هزار دالر
تا 360هزار دالر!

فدراسیون فوتبال
جاسوس دارد!

آخرین جزئیات از درگذشت ناگهانی مجید غالمنژاد

ایسـت قلبی در استخـر
خبر بد از اردوی استقالل

سرماخوردگی شدید غفوری و
مصدومیت اسماعیلی

تیم فوتبال استقالل پنجشــنبه راهی کشور قطر
شــد و شــفر چند روز زودتر تیمش را به دوحه
برد تا بازیکنان با شــرایط آبو هوایی این کشور
خــو بگیرند و بــا آمادگی کامل به مصاف الســد
قطر بروند .اســتقاللیها پنجشــنبه شب و جمعه
اولین و دومین جلســه تمرین خــود را در دوحه
برگــزار کردند ولــی در این تمریــن وریا غفوری
حضور نداشــت .مدافع ملیپوش استقالل بهدلیل
سرماخوردگی شدید در تمرینات حضور نداشت و
ت نظر کادر پزشــکی این باشگاه بود .از سوی
تح 
دیگر در تمرین اســتقالل فرشید اســماعیلی از
ناحیه مچ پا دچار مصدومیت جزیی شــد که البته
ایــن بازیکن در تمرین صبح دیــروز به وزنه زدن
پرداخت ولی وضعیت وی هنوز مشــخص نیست.
کادر پزشکی اســتقالل در تالش است غفوری و
اسماعیلی را آماده و مهیای ادامه تمرینات این تیم
در قطر کند تا آبیپوشان با تیمی کامل به مصاف
حریف بروند .تیم فوتبال اســتقالل روز دوشــنبه
درحالــی در دوحه بــه مصاف الســد میرود که
فرشــید باقری را به دلیل محرومیت در این دیدار
در اختیار ندارد .این در حالی اســت که استقالل
باید در بازی برگشت برای صعود شکست  -3یک
در بازی رفت را جبران کند.

