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گزارش

رشوع امیدوارکننده
پرسپولیس در نقل و انتقاالت
گروه ورزش /بسیاریخریدهایبدوکماثررایکیازدالیلاصلیناکامی
پرسپولیس در رقابت های این فصل می دانند .با توجه به این موضوع
مسئوالنپرسپولیسویحییگلمحمدیقصددارندحضوریمتفاوترا
دربازارنقلوانتقاالتتابستانیداشتهباشند.تمدیدقراردادباملیپوشان
وبازیکنانشاخصوجذببازیکناننامدار،برنامهاصلیسرخهادرنقلو
انتقاالتپیشروست؛پروژهایکهازچندروزقبلکلیدخوردومهدیترابی
اولین تمدیدی سرخ ها لقب گرفت و این بازیکن ملی پوش قراردادش را
برای دو سال دیگر تمدید کرد .دیگر بازیکنی که باشگاه پرسپولیس قصد
دارد به زودی قراردادش را تمدید کند ،میالد سرلک بازیکن شماره 10
اینتیماست.سرلکازشهرخودروبهپرسپولیسپیوستودرایندوفصلبا
روندخوبیکهداشتتوانستبهیکیازبازیکنانتیمملیدرمسیرصعودبه
جامجهانی 2022قطرتبدیلشود.بعدازابرازتمایلکادرفنیپرسپولیس
مبنی بر ماندن سرلک در این تیم ،مذاکرات با این بازیکن در چند هفته
اخیرادامهداشتاماسرلککهباپیشنهادیکتیمقطریروبهروشدهبود،
قرارداد خود را تمدید نکرد تا روند مذاکرات همچنان ادامهدار باشد .حاال
از باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که میالد سرلک تصمیم نهایی خود را
برایتمدیدقراردادش باپرسپولیسگرفتهوبهاحتمالفراوانطیامروزیا
فرداقراردادخودراتمدیدمیکند.سرلککهقراربوددیشببرایگرفتن
روادیدکاناداهمراهباسایرملیپوشانبهترکیهبرودبالغواینبازیدرتهران
ماندگار شد و به احتمال زیاد تا پیش از بازی با تیم سابقش با سرخپوشان
تمدید میکند .عالوه بر تمدید قرارداد با بازیکنان مهم ،تیم پرسپولیس
توانسته با دو بازیکن ملی پوش دیگر هم به توافق نهایی برسد .یکی از این
بازیکنان مرتضی پورعلی گنجی است .وی پیش از عید و در یک برنامه
تلویزیونیازتمایلخودبرایحضوردرجمعسرخپوشانصحبتودرنهایت
قرارداد خود را با این تیم رسمی کرد .در سالهای اخیر همواره صحبت از
حضورپورعلیگنجیدرپرسپولیسمطرحبودامااوبهدلیلقراردادیکه
با تیمهای خارجی داشت ،نمیتوانست به این موضوع بپردازد اما پس از
فسخقراردادباتیمچینیدرنهایتبهپرسپولیسپیوست.اوهمراهبامهدی
ترابیدرباشگاهحاضرشدوقرارداددوسالهخودراباپرسپولیسامضاکرد
امامدیرانباشگاهبهخاطردوبازیباقیماندهدرلیگبرتروهمچنینبسته
بودن پنجره نقل و انتقاالت ،فعال این موضوع را رسانهای نکردهاند .دیگر
خرید پرسپولیس علیرضا بیرانوند است که گویا این بازیکن هم قراردادی
را با سرخ های پایتخت امضا کرده است و بعد از اتمام رسمی لیگ این خبر
بهطوررسمیازسویباشگاهپرسپولیساعالمخواهدشدالبتهخریدهای
پرسپولیسبههمینجامحدودنمیشودوگویااینباشگاهمذاکراتیراهم
باچندبازیکنشاخصلیگبرتریداشتهاستوبعدازاتماملیگاحتماال
شاهدرفتوآمدهایزیادیدرساختمانباشگاهپرسپولیسخواهیمبود.

نگرانی یوزها ،انتقاد تند اسکوچیچ وغرامت نامعلوم

لغو دیدار ایران  -کانادا با بازیهای سیاسی میزبان!
گروه ورزش/در حالی که فدراسیونهای فوتبال ایران
و کانادا از برگزاری دیــدار دوستانه تیمهای ملی این
کشورها در روز  16خرداد خبر داده بودند ،فدراسیون
کانادا اعالم کرد این مسابقه لغو شده است .این اتفاق
درحالیافتادکهعدهایازاعضایتیمملیوفدراسیون
فوتبال برای دریافت روادید راهی ترکیه شده بودند تا در
کنسولگری کانادا برای گرفتن روادید اقدام کنند و عده
ایدیگرنیزدرآستانهاعزامبهاستانبولبودندکهخبرلغو
بازی،سفرآنهاراهملغوکرد.ایناتفاقشوکبزرگیبه
تیمملیبودچراکهپیشازاینهمبازیبااکوادورلغوشده
وفدراسیونفوتبالنتوانستهبودبازیدیگریراجایگزین
کند.لغوبازیباکانادابهمعنایازدسترفتنروزفیفادی
ویکدیدارتدارکاتیخوببراییوزهابودوباتوجهبهاین
کهتقویمفوتبالیبیشترتیمهاازپیشپرشده،فدراسیون
فوتبالعمالقادربهجایگزینکردنحریفدیگرینیست
وشاگرداندراگاناسکوچیچیکفرصتخوبراازدست
دادند .این اقدام کانادایی ها هیچ توجیه فنی و ورزشی
نداشتومسئوالنفدراسیونفوتبالاینکشوربهدلیل
مسائل سیاسی و تحرکات و تحریکاتی که در چند روز
گذشته از سوی برخی افراد و احزاب صورت گرفته بود
ناچار به لغو بازی شدند آن هم در شرایطی که چند روز
پیشبلیتفروشیبازیدرشهرونکوورانجامشدهو55
هزاربلیتبهفروشرفتهبود.
دراولینواکنشنیکبونتیسرئیسفدراسیونفوتبال
کانادا ضمن تاکید بر محرمانه بــودن قــراردادشــان با
فدراسیون ایران گفت« :موضوع وضعیت ژئوپلیتیک در
انتخاببازیباایرانخیلیخوبموردتوجهقرارنگرفته

عابدزاده از پونفرادینا جدا میشود؟
امیر عابدزاده این فصل را در اللیگای  ۲و در تیم پونفرادینای اسپانیا سپری کرد و
تجربه جدیدی را در این کشور به دست آورد .عابدزاده که در بعضی بازیهای
انتخابی جام جهانی درون دروازه تیم ملی ایران هم حضور داشت ،نتوانست
با پونفرادینا به رقابتهای اللیگا صعود کند .این دروازه بان شب گذشته با
انتشار پیامی به زبان اسپانیایی ،از هواداران پونفرادینا تشکر کرد و باعث
شد تا گمانه زنیها درباره جدایی اش از این تیم باال بگیرد .در بخشی از
پیام عابدزاده آمده است« :وقتی به پونفرادینا رسیدم به من گفتند طرفداران این تیم
متفاوت هستند .از همان ابتدا متوجه این موضوع شدم.این عشق و عالقه هواداران
ما را راهنمایی میکند تا به جایی که باید برسیم ».سایت  infobierzoاسپانیا از این
پیام عابدزاده به عنوان نشانهای از جدایی این دروازه بان یاد و اعالم کرد که عابدزاده
نه تنها در اسپانیا بلکه در سایر کشورها هم مورد توجه تیمهای دیگر است.

اخبار

حضور دبیر در انتخابات هیئت رئیسه
UWW
نایب رئیس فدراسیون کشتی از حضور علیرضا دبیر در
انتخاباتهیئترئیسهاتحادیهجهانیخبرداد.حمیدسوریان
دراینخصوصگفت«:کشتیایراندرسالهایاخیرتوانسته
دوبارهدرجمعسهتیمبرتردنیاقرارگیردوازلحاظفنیرشد
قابلمالحظهایداشتهاستامامتأسفانهخالءحضورنماینده
ایــران در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی احساس میشود.
طی مذاکراتی که با دبیر ،رئیس فدراسیون کشتی داشتم با
پیشنهادبندهمقررشدتابیشترتمرکزمنبرکارهاوامورجاری
و داخلی فدراسیون به ویژه تیمهای ملی در تمامی ردههای
سنیباشدتافرصتبیشتریدراختیارایشانبهمنظوراجرای
برنامههایدیپلماسیورزشیوارتباطباسایرفدراسیونهای
ملی قرار گیرد .هدف نهایی ما از این تصمیمات حضور یک
نماینده از کشورمان در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی بود و
انشاء ا ...به امید خدا رئیس فدراسیون کشتی در انتخابات
هیئترئیسهاتحادیهجهانیکهدرجریانرقابتهایجهانی
صربستانبرگزارمیشود،شرکتخواهدکرد».

بسکتبال با ویلچر بانوان ایران
جهانی شد

تیم بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در رده سوم رقابتهای
قهرمانی آسیا  -اقیانوسیه قرار گرفت و جهانی شد .تیم ملی
بسکتبال با ویلچر بانوان ایران دیروز(جمعه  -ششم خرداد
ماه)دررقابتهایآسیاواقیانوسیه 2022تایلند،بهمصاف
تیم میزبان رفت که این دیدار با نتیجه  59بر  50به سود تیم
ملیتایلندبهپایانرسید.بهرغمایننتیجه،تیمایرانبهدلیل
تفاضل گل در رده سوم مسابقات ایستاد و موفق به کسب
سهمیهرقابتهایجهانیشد.همچنیندرپایانرقابتهای
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ،رقیه امیری بهعنوان یکی از پنج
بازیکنبرتررقابتهاانتخابشد.

اما شاید به طور کامل درک نشده باشد ».همه منتظر
واکنش فدراسیون فوتبال ایــران بودند که سرپرست
مدیریت روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی
دربارهلغوبازیواقداماتفدراسیونفوتبالایراندرباره
بندفسخقراردادوغرامتاحتمالیدادوگفت:سهشنبه
برخی اخبار غیررسمی شنیدیم که امکان دارد تا قبل از
انجامشدنمراحلروادیدبازیلغوشود.بالفاصلهروابط
بینالمللماازفدراسیونکانادااستعالمگرفتکهبامداد
چهارشنبه به ما اعالم کردند همه چیز طبق برنامه پیش
میرود و هیچ مشکلی وجود ندارد .قطعا بازی در زمان
مقرر برگزار میشود اما تنها ُحسن رویکرد فدراسیون
کانادا،بیانی ه امروزشان(دیروز) بود.خیلیشفافاعالم
کردندمسائلژئوپلیتیک(سیاستجغرافیایی)درلغواین
بازیتاثیرداشتهوبههمیندلیلنتوانستندتعهدخودرا
انجام بدهند .وی درباره این که بحث پرداخت غرامت
 600تا  10میلیون دالری از کجا مطرح شده و آیا بند
فسخ در قرارداد بازی ایران و کانادا وجود داشت و در این
حالتانتظارمیرودفدراسیونفوتبالقراردادرامنتشر
کند،گفت:تازمانیکهبهاینموضوعرسیدگینشود،به
دلیلبندمحرمانگیقرارداد،امکانانتشارآنرانداریم.
به همین دلیل انتشار قرارداد ،شانس ما را برای پیروزی
در این دعوا از بین خواهد برد .بر مبنای استعالمی که
منگرفتهامبندفسخقطعاوجودداردواصالامکانندارد
چنین بندی وجود نداشته باشد .فقط به شرایط فورس
ماژور اشاره شده که این بهانه کانادا برای فسخ قرارداد،
شامل شرایط فورس ماژور نمیشود ».محمد جماعت
مدیررسانه ای تیم ملی فوتبال ایران هم در گفت و گو با

صدور رای پرسپولیس -تراکتور
پیش از هفته سیام
عضوکمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالمیگویدباتوجهبهتغییربرنامه
لیگ ،رای بازی تراکتور  -پرسپولیس پیش از اتمام مسابقات صادر
میشود .رضا جاودانی پس از خروج از فدراسیون فوتبال در جمع
خبرنگاران حاضر شد و در گفتوگویی کوتاه درباره جلسه کمیته
انضباطی در خصوص دیدار تراکتور و پرسپولیس توضیح داد«:هنوز
در حال رسیدگی هستیم و دوشنبه نمایندگان باشگاهها باید به جلسه
بیایند.ادعاهاییشدهکهبایدبررسیشود.برایروزدوشنبهآقایپیروانی،
آقــای محمودی و نمایندههای حقوقی باشگاهها را دعــوت کردهایم تا
توضیحاتشانرابشنویم.رایقبلازاتماملیگاعالمخواهدشد».

برنامه ورزش و مردم در پاسخ به انتقادات درخصوص
لغو بازی دوستانه با کانادا اظهار کرد :رفتار بی سابقه
ای که صورت گرفت در نهایت به این جا رسید که بازی
بهدالیلسیاسیلغوشود.مدیررسانهایتیمملیاضافه
کرد :براساس آخرین مشورتی که با کادرفنی تیم ملی
صورت گرفته ،احتماال اردوی پیش رو را در کشور قطر
یا تهران برگزار می کنیم .رایزنی هایی را با کشورهایی
مانند پاراگوئه آغاز کرده ایم اما هنوز مشخص نیست به
نتیجهبرسد.
قطعا با لغو بازی ،سرمربی تیم ملی و بازیکنان بیشتر از
سایریننگرانشدهاندبنابراینواکنشدراگاناسکوچیچ
بهاینمسئلهبرایهمهمهمبودومنتظرشبودندکهاوهم
طییکرشتهاستوریکهبهفارسیمنتشرکرد،نظرش
را درباره این مسئله اعالم کرد و از برگزاری یک نشست
خبریبرایتشریحمسائلتیمملیخبرداد.سرمربیتیم
ملیدرایناستورینوشتهاست«:بهنظرمیرسدکهرتق
و فتق امور «مهمتری» چون برگزاری مجمع فدراسیون
فوتبالموجبشدهآمادهسازیتیمملیوبرآوردهکردن
نیازهای فنی و تدارکاتی این تیم اولویت اول مسئوالن
مربوط نباشد.در وضعیت سوررئالگونه فعلی ،وظیفه
حرفهای و اخالقی کادر مربیان و بازیکنان این است که
آن چه را در توان دارند با تمام وجود برای حفظ بزرگ
ترینسرمایهتیمملیکهعشقوامیدهواداراناینتیمدر
سراسردنیاست،بهکارگیرند.بههمینمنظورطیچند
روز آینده در یک کنفرانس خبری در این باره به تفصیل
صحبت خواهم کرد ».این شاید تندترین و انتقادی ترین
واکنشی باشد که اسکوچیچ از زمان سرمربی گری اش

اعالم فهرست
بازیکنان تیم ملی با 2تغییر

درستیکروزپیشازلغودیدارایرانوکانادادراگان
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی  24بازیکن را به اردو
دعوت کرد که عبارت بودند از :علیرضا بیرانوند،
سید حسین حسینی ،امیر عابدزاده ،عارف آغاسی،
محمد حسین کنعانی زادگان ،عارف غالمی ،سید
مجیدحسینی،امیدنورافکن،صالححردانی،صادق
محرمی،احسانحاجصفی،سعیدعزتاللهی،میالد
محمدی ،امید ابراهیمی ،مهدی مهدی پور ،احمد
نوراللهی ،میالد سرلک ،مهدی ترابی ،امیرحسین
حسین زاده ،علیرضا جهانبخش ،علی قلی زاده،
مهدی طارمی ،ســردار آزمــون ،اللهیار صیادمنش
و علی علیپور .محمدحسین کنعانی زادگــان در
شرایطی به اردوی تیم ملی دعوت شده است که از
سوی کمیته اخالق از حضور در دو بازی تیم ملی
محروم شده بود! همچنین نسبت به فهرست قبلی
تیم ملی ،برای این بازی دانیال اسماعیلیفر و کریم
یفرددعوتنشد هاند.
انصار 

یکی از خبرهای نقل و انتقاالت این روزهای فوتبال کشورمان ،بازگشت احتمالی علی
کریمی به استقالل است .کریمی نتوانست موفقیتهایش در استقالل را با الدحیل
و کایسری اسپور تکرار کند .هافبک میانی آبیها که در لیگ نوزدهم فوقالعاده
ظاهر شد ،روزهای خوبی را در قطر اس سی داشت اما پس از حضور در الدحیل،
آنجارابهمقصدکایسریاسپورترککردوبابدبیاریبزرگیمواجهشد.کریمی
به دلیل آسیبدیدگی شدید هرگز برای این تیم در ترکیه به میدان نرفت .در
فضایمجازیگفتهمیشودازسویمسئوالناستقاللصحبتهایاولیهای
با او شده و باید دید خود کریمی و کایسری حاضر به این جدایی هستند یا
خیر .کریمی که یکی از جامانده های فهرست تیم ملی هم هست می تواند با
بازگشت به استقالل و تکرار درخشش خود با پیراهن آبی ها یک بار دیگر به
حضور در تیم ملی و در نهایت حضور در جام جهانی امیدوار شود.

جنگ جـام در پاریـس!

لیگ قهرمانان را با زین الدین زیدان از آن خود کرد؛
اما دو سال قبل نیز این دو تیم در مرحله یکچهارم به
مصاف هم رفتند .در روزهــای شیوع ویــروس کرونا و
غیبت هــواداران در ورزشگاه ،رئال مادرید در مسابقه
رفت در ورزشگاه آلفردو دی استفانو  3بر یک به برتری
لیورپول مملو از بازیکنان مصدوم ،در آنفیلد به
رسید و
ِ
نتیجهای بهتر از تساوی بدون گل دست پیدا نکرد و از
لیگ قهرمانان حذف شد .در بازی امشب همه نگاه ها
به کریم بنزما و محمد صالح است .کریم بنزما کاپیتان
فرانسوی و مسلمان رئال مادرید فصلی رویایی را با رئال
در اللیگا پشت سرگذاشته و با کسب جایزه آقای گلی
اللیگا و جام قهرمانی این کشور وارد میدان رقابت فینال
اروپامیشود.درطرفمقابلمحمدصالحستارهمصری
و مسلمان لیورپول قرار دارد که تا یک قدمی قهرمانی
در لیگ برتر انگلیس رفت ولی مقابل منچسترسیتی

بــرش

احتمال بازگشت علیکریمی به استقالل

امشب؛رئالمادرید-لیورپولدرفیناللیگقهرماناناروپا

گــروه ورزش /با اتمام لیگ های اروپایی و برگزاری
فینال لیگ اروپا و لیگ کنفرانس ،امشب تکلیف لیگ
قهرمانان اروپا ،آخرین و معتبرترین مسابقات باشگاهی
فوتبال اروپــا هم مشخص خواهد شد .در فینال این
رقابت ها رئال مادرید و لیورپول در پاریس رو در روی هم
قرار می گیرند .بعد از برتریهای دراماتیک و فراموش
نشدنی برابر چلسی و منچسترسیتی ،رئال مادرید در
فینال ،لیورپول آماده و سرحال یورگن کلوپ را مقابل
خود میبیند .حواشی اخیر و به خصوص کریخوانی
محمد صالح برای انتقام گیری ،حساسیت این دیدار را
دوچندان کرده است .اولین تقابل رئال مادرید و لیورپول
در لیگ قهرمانان به سال  2009بازمیگردد .نماینده
اسپانیا در آن مقطع شرایط چندان خوبی نداشت و در
روزهای اوج آمادگی فرناندو تورس و استیون جرارد،
در دو مسابقه رفت و برگشت  1-0و  4-0مغلوب شده
و در مرحله یکهشتم با لیگ قهرمانان اروپــا وداع
کرد؛ اما در سال  2014این بار این دو تیم پرافتخار در
مرحله گروهی یکدیگر را مالقات کردند .رئال مادرید
با درخشش کریستیانو رونالدو در آنفیلد با سه گل به
برتری دست یافت و در بازی برگشت در برنابئو نیز این
تیم انگلیسی را با یک گل مغلوب کرد اما چهار سال
بعد رئال مادرید و لیورپول در فینال جنجالی کییف به
مصاف هم رفتند .محمد صالح ،بهترین بازیکن مرسی
سایدیهادردقایقابتداییوبعدازحرکتخشنسرخیو
راموس از زمین خارج شد و حاال این ستاره مصری بارها
درهفتههایاخیردربارهانگیزهخودبابتانتقامشکست
آن شب سخن گفته است .در نهایت در شب اشتباهات
فاجعه بار لوریس کاریوس و البته گل فراموش نشدنی
گرت بیل با ضربهای آکروباتیک ،رئال مادرید در نهایت
 3بر یک پیروز شد و سومین عنوان قهرمانی متوالی در

تاامروزازفدراسیونفوتبالکردهاستوهمینباعثشد
فوتبال دوستان هم با او همراهی کنند و البته برخی هم
به او بتازند که چرا مثل کارلوس کی روش زودتر به نبود
امکانات و نبود حمایت و امکانات اعتراض نکرده است.
هرچههستفعالشرایطبرایتیمملیمناسبنیست.

ناکام ماند .صالح هم آقای گلی لیگ جزیره را به صورت
مشترک با سون ستاره تاتنهام در اختیار دارد .بنزما در
این فصل برای رئال  45بازی انجام داده و موفق شده
 44گل را به ثمر برساند و  15پاس گل داده است .در
مقابل محمد صالح در این فصل برای آنفیلدی ها 50
بازی انجام داده 31 ،گل را به ثمر رسانده و  16پاس
گل داده است.
ترکیب احتمالی رئال مادرید :تیبو کورتوا ،دنی
کارواخال ،داویــد آالبــا ،ادر میلیتائو ،فرالند مندی،
کاسیمیرو ،تونی کروس ،لوکا مودریچ ،فده والورده،
وینیسیوس و کریم بنزما
ترکیب احتمالی لیورپول :آلیسون ،ترنت آرنولد،
ژوئــل ماتیپ ،ویرژیل فن دایــک ،انــدی رابرتسون،
فابینیو ،جوردن هندرسون ،تیاگو ،لوئیز دیاز ،محمد
صالح و سادیو مانه.

ویژه

آینده نگری مجیدی برای جدایی احتمالی پین

2خارجی گزینه حضور در نیمکت آبی ها

چند بازی دیگر بیست و یکمین دوره لیگ برتر به پایان می رسد و
این در حالی است که نه تنها گمانه زنی های نقل و انتقاالتی بلکه
مذاکرات برخی باشگاه ها با برخی بازیکنان هم آغاز شده است.
هرچند توجه و تمرکز رسانه ها بیشتر روی بازیکنانی است که پیش
بینی می شود در نقل و انتقاالت تابستانی جا به جا شوند و حتی
صحبت از بازگشت چند لژیونر سرشناس از جمله کاوه رضایی،
علی کریمی ،علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلی گنجی به لیگ برتر
بوده و هست اما درباره نیمکت های تیم های لیگ برتری هم گمانه
زنیهاییوجوددارد.مهمترینآنهاهمدربارهنیمکتپرسپولیس
و استقالل است که بحث بر سر ماندن یا رفتن یحیی گل محمدی
و احتمال مربی گری فرهاد مجیدی در تیم های عربی است .اما
جدا از سرمربیان در خصوص تقویت نیمکت های سرخابی هم
شایعاتی وجود دارد به خصوص دربــاره کادرفنی استقالل که
احتمال تغییرات در آن زیاد است .از مدت ها پیش برخی رسانه ها
از جدایی صالح مصطفوی دستیار و آنالیزور آبی ها در پایان فصل به
دلیل مهاجرت خبر داده بودند و حاال گویا کارهای مهاجرت مربی
استقالل به مراحل پایانی رسیده و او در پایان فصل از استقالل
جدا می شود .درخصوص گابریله پین مربی ایتالیایی آبی ها هم
شایعاتی وجود دارد و صحبت از حضور او در لیگ قطر و همکاری
با آندره آ استراماچونی سرمربی ایتالیایی الغرافه است .برخی هم
از بازگشت دوباره پین به فوتبال ایتالیا و اروپا پس از قهرمانی او با
استقالل خبر داده اند .اگر این دو مربی در پایان لیگ از استقالل
جدا شوند انتخاب جانشین آن ها یکی از دغدغه های اصلی فرهاد
مجیدی خواهد بود و در این بــاره شنیده می شود که سرمربی
استقالل از همین حاال دو مربی خارجی را برای تقویت کادرفنی
در نظر گرفته است و اگر جدایی صالح و پین قطعی شود ،باشگاه با
آن ها وارد مذاکره خواهد شد .البته در مورد نقل و انتقاالت باشگاه
استقالل هم حرف و حدیث زیاد است و فهرست های خروجی و
خرید آبی ها فهرست های بلند باالیی است!

