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انصاریفرد؛ قربانی جدید نژادپرستی

جدایی طارمی از الغرافه قطعی است

روزنامه گاردین در گزارشــی به انتشــار تجربههای عینی کاربران خود در مواجهه با
پدیده نژادپرســتی در فوتبال این کشور پرداخت .این رسانه انگلیسی در بخشی از این
گزارش خود به نقل از یک هوادار مرد تیم ناتینگهامفارســت نوشــت« :در بازی هفته
سیوهفتم تیم ناتینگهامفارســت برابر استونویال شاهد استهزا و طعنه یک هوادار به
کریم انصاریفرد ،مهاجم ایرانی هنگام تعویض شــدنش بودم .این مرد با صدای خیلی
بلندی خطاب به کریم انصاریفرد گفت توی تیرهپوست هیچ کاری نمیتوانی آن جلو
بکنی و گل بزنی .او سپس به اطرافش نگاهی انداخت تا ببیند توجه آنها را نیز جلب
کرد ه یا خیر .خوشبختانه هیچکسی واکنش مثبتی نشان نداد .من با شنیدن این توهین
احساس یخزدگی در وجودم داشتم و بهخاطر شوک وارده نمیتوانستم پاسخی بدهم و
درنهایت تصمیم گرفتم این موضوع را به پلیس گزارش دهم».

به نظر میرسد مهدی طارمی و الغرافه به پایان راه رسیدهاند و جدایی مهاجم تیم ملی
کشــورمان از این تیم قطری قطعی است .به نوشته روزنامه الوطن باشگاه قطری حتی
جانشین احتمالی مهاجم ایرانی خود را هم انتخاب کرده و یوسف العربی موردتوجه باشگاه
الغرافه قرار گرفت ه تا جایگزین مهدی طارمی در این تیم شود .طارمی در فصلی که گذشت
نتوانست عملکرد خوبی در الغرافه داشته باشد و حتی در مقطعی از فصل هواداران این تیم
قطری خواستار فسخ قرارداد او شدند .چندی پیش گفته میشد به احتمال خیلی زیاد
طارمی تابستان امسال به پرسپولیس بازخواهد گشت اما این خبر تکذیب شد .به گفته
نزدیکان طارمی این بازیکن قصد ندارد برای ادامه فوتبال خود به ایران بازگردد .طارمی
پیش از این هم موردتوجه چند تیم ترکیهای قرار داشت و گفته میشود وکیل این بازیکن
یکبار دیگر مذاکره با باشگاههای ترکیهای را از سر گرفته است.

آغاز هفته چهارم لیگ قهرمانان با مصاف پرسپولیس و االهلی

لشگرکشی ارتش سرخ
به صـدر

دور برگشــت از مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آســیا از امروز با
برگزاری  4بازی آغاز میشود که در مهمترین
بازی ،پرســپولیس نماینده کشورمان در گروه
چهارم باید از ســاعت  2 0بــه مصاف االهلی
عربستان برود .پرســپولیس که شروع خوبی
در لیگ قهرمانان نداشت ،توانست در آخرین
بــازی دور رفت با نتیجــه  -2صفر االهلی را
شکســت دهد تا با شرایط خوبی دور برگشت
را آغاز کند .حاال سرخپوشــان برای نزدیکتر
شدن به صعود باید یکبار دیگر مقابل نماینده
عربستان به پیروزی برســند .این بازی مانند
تقابــل اخیر  ۲تیم در کشــور ثالث و امارات
برگزار میشــود .سرخپوشــان برای تقابل با
نماینده عربســتان ،محمد انصاری و شــایان
مصلح را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند،
اما ماریــو بودیمیر ،احمــد نوراللهی و کمال
کامیابینیــا به تازگی از بنــد مصدومیت رها
شدند و همراه تیم به امارات رفتهاند تا مقابل
یاران عمر الســوما بازی کنند .پرســپولیس
در بــازی رفت توانســت اولین کلینشــیت
خــود در فصل جاری لیــگ قهرمانان را ثبت
کنــد و برای تکرار برد ،شــاگردان برانکو باید
یکبار دیگر خط حملــه خطرناک و قدرتمند
االهلی را مهار کنند .الســومای سوریهای در

این فصل لیگ عربســتان همراه با دیگانینی
از کیپورد درمجمــوع  34بار گلزنی کردهاند
و زوج خطرناکــی در خــط حملــه نماینده
عربستانی محســوب میشوند و اگر مهاجمان
این تیم مهار نشــوند ،میتواننــد کار را برای
نماینده کشورمان سخت کنند .در بازی امروز
باید شاهد چهره جدیدی روی نیمکت االهلی
باشیم .در بازی رفت سرمربی این تیم خورخه
فوســاتی بود که با توجه به شکســت مقابل
پرســپولیس و الهالل جای خود را به یوسف
عنبــر داد تا نماینده عربســتان با ســرمربی
موقت پا به دور برگشــت لیگ قهرمانان آسیا
بگــذارد .حاال این تیم بحــرانزدهباید مقابل
پرسپولیســی قرار بگیرد که در حساسترین
مقطع فصل ،به بهترین فرم خود رسیده و در
 ۶دیدار گذشــته در لیگ و آسیا به  ۵پیروزی
دســت یافته اســت .این نتایج باعث شده تا
پرســپولیس با فاصله  ۵امتیاز نســبت به تیم
دوم صدرنشین لیگ باشد .پیروزی پرسپولیس
در ایــن دیــدار ،این تیــم را در جمع  ۲تیم
نخست گروه قرار میدهد و در صورت تساوی
پاختاکور ازبکستان با السد قطر ،نماینده ایران
میتواند در آســیا نیز صدرنشین گروه شود.
البته سرخپوشان نباید فراموش کنند که امروز
مقابل یکی از موفقترین تیمهای تاریخ فوتبال

چهره روز

شفر :کلینزمن به ایران نمیآید

حاال بعد از سپری کردن روزهای سخت
و پر فشار ابتدای سال  ،۹۸وینفرد شفر
آنقدری حوصله دارد که بنشــیند پای
ســوالها و نه تنها درباره استقالل بلکه
درباره موضوعات مختلف دیگری مانند
لیگ قهرمانــان اروپا ،فوتبــال آلمان،
گواردیــوال و حتی برخــی موضوعات
حاشیهای نیز صحبت کند.
استقالل در وضعیتی قرار دارد که اگر
در  ۴هفته پایانی  12امتیاز بگیرد ،با توجه
به بازیهای رقیبان این شانس را دارد که
قهرمان شود...
ما هم دقیقا همینگونه فکر میکنیم .االن ،اما
تمــام توجه ما به بازی با الهــال و بعد از آن
پدیده است که بازیهای خیلی سختی خواهند
بود .برای این است که وریا و طارق را از بازیها
بیرون نگه داشــتیم و این  2در بازی با الهالل
روی نیمکت خواهند بــود .ما هیچوقت کوتاه
نمیآییم و تا قدم آخر مبارزه خواهیم کرد.
یک سال دیگر با استقالل قرارداد دارید.
دوست دارید که در ایران ادامه دهید؟
بله .زمانی که آمدم استقالل یک تیم بیمار بود
و من میخواهم حال این تیم که خوب شده،
بهتر و بهتر شود.
چقدر اجــازه تصمیمگیری به مجیدی
میدهید؟ شنیدیم در قطر یک بازیکن
رفته ،موبایل بگیــرد و فرهاد به اتوبوس
گفت ه که راه بیفتد .این اجازه را میدهید
که او در این مواقع تصمیم بگیرد؟
نــه تنها به فرهاد ،بلکه به مارتین و یا میگوئل
هم چنین اختیاراتــی میدهم .من نمیتوانم
همهچیز را ببینم و وقتی مســئله نظم مطرح
میشــود ،دســتیاران من حق تصمیمگیری
دارند.
خیلی درباره کلینزمن و تیم ملی ایران
صحبت میشود .به نظر شما شایعه است
یا واقعیت؟
کلینزمن نمیآید .من میدانم که نمیآید.

دوری  ۲ماهه فرشید اسماعیلی از میادین

فرشید اسماعیلی هافبک تیم استقالل که از مدتی پیش با
مصدومیت مواجه بود ،عضله مصدوم خود را به تیغ جراحی
ســپرد .اســماعیلی پس از جراحی حداقل  2ماه از میدان
دور خواهد بود و این بدانمعناســت که او برای فصل آینده
مشکلی ندارد و میتواند از ابتدای فصل در خدمت استقالل
باشد.

وضعیت نامشخص علی کریمی

هرچن د حضور وریا غفوری و طارق همام  2مصدوم ســابق
این تیم در تمرینات گروهی و آمادگی آنها برای حضور در
دیدار مقابل الهالل خبر خوبی بود که از تمرین استقالل به
گوش رسید اما در مقابل ،خبر نگرانکننده ،تمرین نکردن
علی کریمی با تیم بود .کریمی در لیست سفر به امارات قرار
دارد اما در بازی کردن او مقابل الهالل ابهام وجود دارد.

عمرانزاده مربی جوانان استقالل شد

حنیف عمرانزاده مدافع ســابق تیم استقالل به عنوان مربی
جوانان این باشگاه منصوب شد .وی قرار است به عنوان دستیار
محمد نوازی کار خود را در تیم جوانان استقالل آغاز کند.

پیروزی بزرگ یاران سردار

از هفته بیستو چهارم رقابتهای فوتبال لیگ روسیه ،زنیت
در خانه کراســنودار در دیداری حساس به میدان رفت و در
یک بازی دراماتیک به پیروزی  2 - 3رســید .در این دیدار
ســردار آزمون بازیکن ایرانــی 90دقیقه در ترکیب تیمش
حضور داشت.

یاران جهانبخش در منطقه خطر

از هفته ســیو پنجــم رقابتهــای لیگ برتــر انگلیس،
ولورهمپتون میزبان برایتون بود و این بازی با تساوی بدون
گل به پایان رســید .در این بــازی علیرضا جهانبخش در
ترکیب اصلی برایتون حضور نداشت و در نیمکت ذخیرهها
قرار گرفت .برایتونیها با این تساوی  34امتیازی شدند و در
رده هفدهم و در منطقه خطر قرار دارند.

جریمه پرسپولیس و سپیدرود

عربســتان قرار میگیرند و برای پیروزی کار
آسانی نخواهند داشت .االهلی تاکنون  ۳مرتبه
قهرمان لیگ عربستان شده و  ۹بار نیز به مقام
نایب قهرمانی رسیده اســت .آنها ۱۳مرتبه
جام پادشاهی عربستان ۶ ،مرتبه جام ولیعهد،
 ۳مرتبه جام شــاهزاده فیصل بن فهد و یک
بار نیز ســوپرکاپ عربســتان را فتح کردهاند.
آنها همچنیــن در حــوزه بینالمللی نیز ۳
بار قهرمان جام شــورای همکاری خلیجفارس
شــدند و یک مرتبه نیز قهرمان باشــگاههای
عربــی .این تیم همچنین  2بــار نیز به فینال

پریرا ،خارجی موفق لیگ برتر

لوسیانو پریرا با گلزنی در بازی
فــوالد برابر صنعت نفت آبادان،
شــمار گلهایــش را در لیگ
برتر ایران به عدد  ۶۸رســاند تا
درکنار سیدمهدی سید صالحی
قرار بگیرد .در یکی از دیدارهای
هفته بیســتو ششم لیگ برتر
فــوالد در خانه بــا نتیجه دور
از انتظــار  -۴یــک برابر نفت
آبادان شکســت خورد .تنها گل
شاگردان قطبی را در این دیدار لوسیانو پریرا به ثمر رساند .او با این گل توانست به رکورد
 ۶۸گل در لیگ برتر برسد تا درکنار سیدمهدی سید صالحی ،یازدهمین گلزن برتر لیگ
ایران باشــد .این بازیکن برترین گلزن  ۷فصل اخیر لیگ ایران اســت و هیچ بازیکنی به
اندازه او در این مدت نتوانســته در لیگ برتر گلزنی کند .این مهاجم برزیلی اولین بار در
فصل  ۲۰۱۲-13به فوالد آمد و  2فصل در این تیم بود و موفق شد  ۲۱گل برای تیمش
به ثمر برســاند و در یک قهرمانی در لیگ برتر با فوالد ســهیم باشــد .او در ادامه راهی
ســپاهان شــد و  2فصل نیز در این تیم بازی کرد و  ۱۵گل به ثمر رساند و یک قهرمانی
نیز در این تیم اصفهانی به دســت آورد.شیمبا سپس در گسترشفوالد با زدن۱۰گل در
تیم فراز کمالوند ســتاره تیمش بود .او فصل قبل  ۱۱گل برای صنعت نفت به ثمر رساند
و در ابتدای فصل جاری به تیم ســابق خود یعنی فوالد پیوســت و تاکنون  ۱۱گل برای
این تیم به ثمر رســانده تا شمار گلهای لیگ برتری او به عدد  ۶۸برسد .پریرا اکنون 2
گل تا رسیدن به رکورد عماد رضا فاصله دارد تا دهمین گلزن برتر شود و میتواند عنوان
دومین گلزن خارجی برتر لیگ ایران بعد از ادینیو را به نام خود ثبت کند.

لیگ قهرمانان آســیا راه پیــدا کرد ه که هر 2
بار مغلوب شــده و موفق به قهرمانی در آسیا
نشــده .پرســپولیس در تاریخ لیگ قهرمانان
آســیا ۱۸ ،بار بــا تیمهای عربســتانی دیدار
داشــته که همهچیز برابر است و حاصل این
تقابلها  ۶برد ۶ ،مســاوی و  ۶شکست برای
پرسپولیس بوده است .پرســپولیس هیچگاه
مقابــل االهلی بازنده نبــوده و در  ۳جدال با
این تیم صاحب  ۲پیروزی و یک تساوی شده
اســت .پرســپولیس درحالی امروز به مصاف
االهلی مــیرود که  ۶بازیکن ایــن تیم ،یک

شایعه روز

کارته هســتند و ســیدجالل حسینی ،شجاع
خلیلزاده ،مهدی شیری ،مهدی ترابی  ،بشار
رسن و ماریو بودیمیر در صورت دریافت کارت
زرد در این دیدار ،بازی بعدی پرســپولیس در
آســیا را از دســت خواهند داد .امروز علیرضا
بیرانوند ،سیدجالل حسینی(کاپیتان) ،شجاع
خلیلزاده ،محمد نادری ،مهدی شیری ،کمال
کامیابینیا ،احمد نوراللهی ،بشار رسن ،مهدی
ترابی ،ســیامک نعمتی و علــی علیپور11 ،
انتخاب احتمالی برانکــو برای قرار گرفتن در
ترکیب اصلی خواهند بود.

احتمال فروش صیادمنش به فنرباغچه با 900هزار دالر ناقابل

حـراج المـاس آبی؟!

خراســان ورزشی /در آستانه دیدار حســاس استقالل و
ل عربســتان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا انتشار
الهال 
یک خبر به اردوی آبیها و وینفرد شــفر شــوک وارد کرد.
برخی منابع خبری که البته از روز بازی با ماشینســازی و
اســتقالل از توافق باشگاه اســتقالل و فنرباغچه ترکیه برای
انتقال اللهیار صیادمنش  17ســاله به این باشــگاه ترکیهای
خبــر میدادند ،شــنبه از قطعی شــدن توافــق و جدایی
قریبالوقــوع بازیکن جوان و آیندهدار آبیها خبر دادند .این
درحالی بود که از زمان قوت گرفتن شایعه انتقال صیادمنش
به فنرباغچه یا یک تیم خارجی ،مسئوالن باشگاه مهر سکوت
به لب زده بودند و تنها شفر بود که گاه و بیگاه درباره اللهیار
و آینــده او صحبت میکرد و تاکید داشــت که صیادمنش
الماس آبی است و باید از او مراقبت کرد« .اللهیار مثل الماس
برای اســتقالل است و شنیدم خیلی از ایجنتهای اروپا با او
و پدرش تماس گرفتهاند ،اما اللهیار دوست دارد در استقالل
بماند و مــن مثل پدر از او مراقبت میکنــم تا این بازیکن
را به بهانههای مختلف از ایــران خارج نکنند .باور کنید که
اگر راجع بــه بازیکنی با این خصوصیات در اروپا بشــنوید،
قیمتش حدود یک میلیون دالر اســت و در سالهای آینده
 ۶-۵میلیون دالر میشود .او باید بماند که قدمهای بعدی را

اما گویا کار از کار گذشــته و صيادمنش با باشگاه فنرباغچه
قرارداد  4ساله بسته ،البته با رضایت کامل باشگاه استقالل.
این توافق درحالی صــورت گرفته که مبلغ ناقابل 900هزار
دالر برای این معامله در نظر گرفته شــده و گویا اســتقالل
پيش پرداخت اين انتقال را براي نهايي كردن جذب پاتوسي
در نظر گرفته اســت .موضوعی که خطیر معاون باشــگاه و
فتحی مدیرعامل باشــگاه بارها درباره آن صحبت کرده و به
هــواداران بابت حفظ این  2بازیکن آفریقایی اطمینان خاطر
دادهانــد .البته از آنجایی که بازیکن جوان و آملی اســتقالل
زاده  ۸تیر  ۱۳۸۰اســت و فعال شرایط عقد قرارداد حرفهای
بــا باشــگاه خارجی را ندارد ،باید تا  8تیــر صبر کنند تا در
تابستان که او  18ساله شد ،قرارداد رسمی و حرفهای منعقد

نورافکن منتظر تصمیم شارلوا

بازیکن اســتقالل میگوی د ماندن او در این تیم به باشــگاه
شارلوا بلژیک بســتگی دارد .امید نورافکن در این خصوص
گفت« :من پیشنهاداتی داشــتهام اما از تهدل دوست دارم
در اســتقالل بمانم .باید ببینیم باشگاه شارلوا چه تصمیمی
میگیرد و تکلیف این تیم با اســتقالل چه میشــود .من
دوست دارم در استقالل بمانم اما اگر شارلوا اجازه ندهد باید
به این تیم برگردم».

ایران  -رنار؛ دوباره جدی شد

هروه رنــا ر همچنــان یکی از
گزینههای جــدی هدایت تیم
ملی است .باشگاه االهلی مصر
تیم سابق مانوئل ژوزه که برای
جذب مربــی هزینههای کالنی
انجام میدهد ،درپی اختالفات
رنا ر با مســئوالن فدراســیون
مراکــش عالقهمنــدی خود را
نســبت به عقد قرارداد با هروه
رنار ،ســرمربی فعلــی مراکش
نشــان داده اســت .مراکش با رنار به مشکل خورده و رســانهها حتی خبر دادهاند که
مســئوالن فدراســیون فوتبال مراکش به دنبال مذاکره با خوزه مورینیو هستند .در این
شرایط گفته میشود او برای قبول هدایت تیم ملی ایران مذاکراتی با تاج داشته و حتی
در جام ملتها تماشاگر بازی تیم ملی هم بود .البته رنار سعی کرد برای اینکه از سوی
مراکشــیها متهم به مذاکره نشود ،هرگونه ارتباط با فدراسیون ایران را رد کند .اما حاال
که اختالف این مربی فرانسوی با فدراسیون فوتبال مراکش علنی شده ،احتمال دارد او
با خیالی آسوده درخصوص مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران صحبت کند .رناراخیرا در
یک مصاحبه گفته که اگر فدراسیون فوتبال مراکش تغییری در سیاستهای خود اعمال
نکند ،راهش را جدا خواهد کرد .رنار تا ســال  ۲۰۲۲با تیــم ملی مراکش قرارداد دارد
اما این احتمال وجود دارد که به دلیل اختالف با مدیران رده باالی فدراســیون فوتبال
مراکــش قبل از اتمام قراداد طرفین به صورت توافقی به این همکاری پایان دهند .طی
روزهای اخیر از لوپتگی سرمربی سابق رئالمادرید و تیم ملی اسپانیا هم به عنوان گزینه
جدید و جدی تیم ملی یاد میشود.

خوب بردارد ».این اظهارنظر صریح شفر در جریان کنفرانس
خبری پیش از بازی با ماشینســازی نشان میداد با وجود
سکوت مسئوالن باشگاه و بیتفاوتی آنها به شایعات ،خبری
در راه اســت و مرد آلمانی برای جلوگیری از آن ،این چنین
بیمهابا به حمایت از الماس تیمش پرداخته تا شاید گوشی
را دســت هواداران بدهد و از آنها بــرای حفظ صیادمنش
کمک بگیرد.

دیدار تیمهای سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران در تاریخ
 25اسفندماه برگزار شد که در این بازی از سوی تماشاگران
تیم سپیدرود رشت شعارهایی موهن نسبت به داور مسابقه
و تیم مقابل رخ داد .ایــن تیم به پرداخت 80میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم شــد .باشگاه پرسپولیس نیز بهدلیل
استفاده تماشاگرانش از شــعارهای موهن نسبت به داور و
تیم مقابل باید  80میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

کننــد و مقدمات انتقال الماس به لیگ ترکیه فراهم شــود.
صیادمنــش که در ابتــدای لیگ هجدهم و بــا یک دعوای
حقوقی با باشگاه سایپا و درحالی که پرسپولیس هم مشتری
پرو پا قرصش بود به استقالل پیوست ،در تیم ملی نوجوانان
بازی کرده و با درخشش در جام جهانی فوتبال زیر  ۱۷سال
 ۲۰۱۷توجهها را به خود جلب کرد .او در اواخر سال ۲۰۱۸
میالدی به انتخاب مجله گاردین جزو  ۶۰استعداد برتر دنیا
قرار گرفت تا مشــخص شود شــفر بیجهت نیست که او را
الماس استقالل مینامد .اما ظاهرا دیگر دست شفر از الماس
کوتاه شــده و باشــگاه بدون آنکه نظر سرمربی تیم را بداند،
ستاره آیندهدارش را فروخته ،آن هم با رقمی که بسیار کمتر
از ارزش اوســت .البته که حفظ پاتوسی و ایسما با عملکرد
خوبی که داشــتهاند کار بسیار ارزشمندی است اما آیا حفظ
آنهــا به قیمت حراج الماس آبی میارزد؟ آیا نمیشــد این
بازیکن جوان را حفظ کرد تا با پختهتر و باتجربهتر شــدنش
مشــتریان بهتری پیدا کند و با قیمت باالتری منتقل شود و
در لیگ باکیفیتتری توپ بزند؟ درســت مثل کاری که پدر
و مدیربرنامه ســردار آزمون مهاجم تیم ملی و زنیت روسیه
سالهاســت انجام دادهاند و پله به پلــه این بازیکن را پیش
بردهاند تا جایی که حاال ارزش او بیش از  5میلیون یوروست.

فرشید باقری باالخره بخشیده شد

اصغر حاجیلو ،سرپرســت اســتقالل در مصاحبه با سایت
رسمی باشگاه اســتقالل از به تعلیق درآمدن محرومیت
فرشــید باقری خبر داد .اصغر حاجیلو در این مورد گفت:
«طــی چند روز گذشــته صحبتهای مفصلــی با دکتر
فتحی انجام دادم .درنهایت از ایشــان سپاســگزارم که با
درخواست من و تعدادی از پیشکسوتان استقالل موافقت
کرد .در شرایط فعلی فرشید میتواند به تیم کمک کند و
محرومیت او در هفتههای گذشــته اثرات مثبت و الزم را
به همراه داشــته و امیدوارم فرشید با عملکرد مثبتش در
بازیهای باقیمانده ما را روسفید کند».

دلجویی از دژاگه و شجاعی در تمرین
تراکتور

تمرین دیروز (یکشنبه) تیم فوتبال تراکتورسازی در حالی برگزار
شــد که هواداران این تیم در ورزشگاه بنیان دیزل حاضر شدند.
حدود۱۰۰هوادار تراکتورسازی با دسته گل و دست نوشتههای
حمایتی به محل تمرین تیمشــان رفتند تا از مسعود شجاعی و
اشکان دژاگه بابت اتفاقات دیدار با پیکان دلجویی کنند.

واکنش باشگاه استقالل به جدایی رحمتی و
صیادمنش

باشگاه استقالل طی اطالعیهای نسبت به شایعات شکل گرفته
حول  2ستاره خود واکنش نشان داد و به تکذیب آن پرداخت.
در این بیانیه ضمن رد شایعه جدایی رحمتی از استقالل درباره
وضعیت صیادمنش آمده اســت« :با توجه به نزدیک شدن به
هفتههای پایانی لیگ و شانس باالی استقالل برای موفقیت در
لیگ برتر و همچنین با توجه به دیدار حساس با الهالل عربستان
و شرایط خوب آبیها ،شایعات زیادی در برخی رسانهها پیرامون
جدایی و خرید برخی بازیکنان از جمله مهدی رحمتی و اللهیار
صیادمنش و یا تغییراتی در کادرفنی شــنیده میشود ،باشگاه
اســتقالل تمامی این شــایعات را رد میکند .باشگاه استقالل
اعالم میدارد که تا پیش از پایان فصل ،باشــگاه با هیچ فرد یا
باشــگاهی برای خرید یا فروش بازیکن مذاکره نکرده و تمامی
این صحبتها شایعاتی کذب است که صحت ندارد».

 ۴پرسپولیسی تست دوپینگ دادند

کنفدراسیون فوتبال آسیا در راستای طرحهای مبارزه با دوپینگ،
حضور ناگهانی در اردو و تمرینات تیمها برای انجام تســت را در
برنامه دارد .در این راستا ،افسر پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا
بدون اعالم قبلی در محل اردوی سرخپوشــان حضور پیدا کرد.
سیدجالل حسینی ،احمد نوراللهی ،محسن ربیعخواه و محمد
نادری نفراتی بودند که به حکم قرعه برای انجام تست دوپینگ
انتخاب شدند و این کار در محل هتل انجام شد.

