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آس (اسپانیا)

لیگ قهرمانان اروپا

بازیهای دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ،فردا شب با
انجام یک بازی آغاز میشود که طی آن منچسترسیتی و پاری سن ژرمن از
ساعت  23:30در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر به مصاف هم میروند .این
دو تیم مطرح فوتبال اروپا در شرایطی در برابر هم قرار میگیرند که شاگردان
پپ گواردیوال در بازی رفت دســت به کاری بزرگ زدند و میزبانشان را 1-2
شکست دادند .در آن مسابقه ،مارکینیوش ( )15پاریسیها را پیش انداخت
ولی کوین دی بروینه ( )64بازی را به تساوی کشاند و ریاض محرز هم ()71
گل دوم ســیتیزنها را بــه ثمر رســاند تا ایــن تیم به یک پیروزی ارزشــمند
خارج از خانه دست پیدا کند .حاال شاگردان مائوریتسیو پوچتینو برای اینکه
مانند ســال قبل به فینال لیگ قهرمانان راه پیدا کنند ،کار بســیار سختی در
پیــش دارند و باید  0-2منچسترســیتی را شکســت دهند یــا  2-3به پیروزی
برسند تا با گل زده بیشتر در خانه حریف ،راهی مرحله بعد شوند و در این
میان باید دید بازیکنانی مانند نیمار یا کیلیان امباپه میتوانند ناجی پی اس
جی شوند یا خیر .پاری سن ژرمن در آخرین بازیاش در هفته سی و پنجم
لیگ یک فرانسه  1-2لنس را از پیش رو برداشت تا با  75امتیاز در رده دوم
لوشــامپیونه قرار بگیرد .منچسترسیتی هم در هفته سی و چهارم لیگ برتر
جزیــره  0-2کریســتال پاالس را شکســت داد تا با  80امتیاز بــه قهرمانی در
لیگ انگلیس نزدیکتر شود.
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موندو دپورتیوو (اسپانیا)

اتلتیکــو مادریــد در هفتــه ســی و
چهــارم اللیــگا الچــه را  0-1بــرد و
رئــال مادریــد هــم  0-2اوساســونا را
شکست داد .به این ترتیب تیمهای
مادریدی اگرچه سخت پیروز شدند
امــا در کورس قهرمانی باشــگاههای
اســپانیا باقــی ماندند .با ایــن نتایج،
این روزنامه هــم تیتر «رنج ،پیروزی
است» را روی جلد خود برد.

اکیپ (فرانسه)

در ادامــه رقابتهــای اللیــگا ،دیشــب
بارســلونا از ســاعت  23:30به مصاف
والنســیا رفت .این درحالی است که با
توجه بــه برتری رئــال و اتلتیکو ،آبی و
اناریپوشــان چــارهای جز پیروز شــدن
در مســتایا نداشــتند .ضمــن اینکــه
رونالــد کومــان مقابــل تیــم ســابقش
محــروم بــود و ایــن روزنامــه هــم تیتر
«ببر یا ببر» را انتخاب کرد.

در هفتــه ســی و پنجــم لیــگ یــک
فرانسه پاری سن ژرمن  1-2النس را
بــرد و لیل هم  0-2نیس را شکســت
داد تــا لیــل بــا  76امتیــاز در صــدر
بماند و پاریســیها هم بــا  75امتیاز
در تعقیــب این تیم باشــند و رقابت
شــدیدی بینشــان وجــود داشــته
باشــد .این روزنامه هــم تیتر«نیروی
ساکت» را برگزید.

علی داوودی قهرمان فوق سنگین وزنهبرداری آسیا در گفتوگو با «ایران»:

المپیک بعدی برای طال میجنگم

تاالخادزه در توکیو بخت اول قهرمانی است ولی تالش میکنم مدال بگیرم

جدایی فراز از فرهاد

پرسپولیسیها همچنان در قرنطینه

شایعه جدایی نوراللهی و کنعانی زادگان با سکوت
آنها و باشگاه هر روز جدیتر میشود

مدیر فنی استقالل در بازگشت از مسابقات آسیایی از این تیم جدا و سرمربی سایپا شد

گــروه ورزشــی /بــا پایــان دور گروهــی
مســابقات لیــگ قهرمانان فوتبال آســیا
 ،2021کاروان تیم فوتبال استقالل بامداد
دیــروز از عربســتان بــه ایــران بازگشــت.
اســتقالل کــه در گــروه ســوم بــا تیمهای
االهلی عربستان ،الدحیل قطر و الشرطه
عــراق همگروه بود ،موفق شــد به عنوان
صدرنشــین راهــی مرحلــه بعــد شــود.
صعود اســتقالل بــه دور حذفــی اتفاقی
شــادیآور بــرای هــواداران ایــن تیــم بود
امــا بالفاصلــه اخبــار نگــران کننــدهای از
ایــن باشــگاه منتشــر شــد .شــایعاتی کــه
در روزهــای گذشــته و در زمــان حضــور
استقالل در عربستان و در مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا درخصوص جدایی
یکی از اعضــای کادرفنی این تیم مطرح
شــده بود ،بــه واقعیت تبدیل شــد و فراز
کمالونــد ،مدیر فنی اســتقالل از این تیم
جــدا شــد .در آن زمان کمالوند با انتشــار
عکســی از خودش و فرهاد مجیدی روی
نیمکــت اســتقالل و قلــب آبــی ،بــه این
موضــوع واکنــش نشــان داد اما دیــروز و
پس از صحبت نهایــی با فرهاد مجیدی
و مدیــران اســتقالل تصمیم بــه جدایی
از ایــن تیم گرفت .کمالوند از ســایپا که با
ابراهیــم صادقی قطــع همــکاری کرده،
پیشــنهاد ســرمربیگری دریافــت کــرد و
عصــر دیروز به مدت یــک فصل و نیم با
سایپا قرارداد بســت و به عنوان سرمربی
ســایپا معرفــی شــد .کمالونــد دربــاره
جداییاش از استقالل گفت« :مجموعه
ســایپا در این مقطع با مــن صحبت کرد
کــه بــه آنهــا کمــک کنــم .در ایــن زمینه
بــا فرهــاد مجیــدی و همچنیــن احمــد
مــددی ،مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل
صحبــت کــردم که جدا شــوم .از باشــگاه
اســتقالل و مجیــدی تشــکر و بــرای ایــن
تیم آرزوی موفقیت میکنم .خوشحالم
کــه با ایــن تیم توانســتیم در آســیا نتایج
خوبی کســب کنیــم و باعث خوشــحالی
هواداران شدیم ».پس از جدایی کمالوند
از استقالل صحبتهایی در مورد دستیار
جدید مجیدی و جایگزین کمالوند شد و
در این بین شایعههای زیادی به راه افتاده

که قرار است مجید نامجومطلق یک بار
دیگر به کادر فنی اســتقالل اضافه شــود.
از ســویی گفته میشود مجیدی تصمیم
دارد یــک مربــی خارجی را بــه کادر فنی
تیمش اضافه کنــد و در این بین مدیران
اســتقالل ترفنــد جالبی برای رســیدن به
ایــن هــدف دارنــد .بــا توجــه ممنوعیت
حضــور مربــی و بازیکنــان خارجــی در
ایــران ،مدیران اســتقالل تصمیــم دارند
یک مربــی خارجی به ایران بیاورند اما او
فقط در تمرینات حضور خواهد داشــت
و روی نیمکت اســتقالل قــرار نمیگیرد.
فصــل بعــد و بــا لغــو احتمالــی قانــون
حضــور خارجیهــا ،این مربــی میتواند
روی نیمکت اســتقالل بنشــیند تا به این
شــکل اســتقالل بتوانــد قانــون ســازمان
لیــگ را دور بزنــد .در حــال حاضر فرهاد
مجیــدی مشــغول بررســی گزینههــای
مختلــف اســت تــا خیلــی زود جانشــین
کمالوند را مشخص کند .جدایی کمالوند
از استقالل خبر خوبی برای هواداران این
تیم نیســت اما خبر بدتر بــرای هواداران
بســته شــدن پنجره نقل و انتقــاالت این
تیم است .فصل پیش و زمانی که فرهاد
مجیدی سرمربی استقالل شد ،میلیسیچ
لکیچ را به کادر فنــی این تیم اضافه کرد
اما او به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش
از ایــن تیــم جدا شــده و به فیفا شــکایت
کــرد .حاال حکــم این مربی صادر شــده و
اســتقالل به خاطر این حکــم از  2پنجره
نقــل و انتقاالتــی محــروم شــده اســت.
گفتنی اســت وکیل این مربی ،وکیل شفر
و هروویه میلیچ هم هست و باشگاه برای
بــاز کردن پنجــره نقل و انتقاالتــی باید با
ایــن وکیل ســختگیر مذاکره کنــد .واضح
است به محض واریز پول پنجره استقالل
باز خواهد شد و این باشگاه مشکلی برای
خرید بازیکن نخواهد داشت.
ëëمــددی :در جــده تــاش مــی کــردم
مشکالت تیم برطرف شود
احمــد مــددی ،مدیرعامل اســتقالل
درخصــوص انتقاداتی کــه درباره حضور
او در عربســتان مطــرح شــد ،بــه ســایت
طرفــداری گفــت« :مــا در جــده بایــد به

جزئیات شکایت دستیار سابق مجیدی و بسته شدن
پنجره نقل و انتقاالتی استقالل

بــــرش

مهدی :برنامه لیگ برتر بهخاطر تیم ملی تغییر میکند

ســهیل مهــدی ،مســئول کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ در خصــوص
همزمانی بازیهای اســتقالل و پرســپولیس مقابل ذوبآهــن در روز جمعه
17اردیبهشتماه به رادیو تهران گفت« :ممکن است تغییری در برگزاری یک
یا دو بازی داشته باشیم ،چون تغییر ناگهانی برای برنامههای تیم ملی پیش
آمــده و ســعی میکنیم بزودی برنامه جدید را اعــام کنیم .پس از مخالفت
دادگاه  CASبا درخواســت ایران ،برنامههای تیم ملی زودتر شــروع میشــود
و ممکن اســت که ســاعت و تاریخ بازیهــا یک یا دو روز جابهجا و فشــردگی
مســابقات بیشتر شــود ».او در پاسخ به این ســؤال که تاریخ دقیق پایان لیگ
برتر مشخص شــده است؟ خاطرنشــان کرد« :تاریخ پایان لیگ را از مدتها
پیش داشــتیم .یک مقدار متمرکز شــدن مســابقات  AFCو فیفــا پیش آمد.
تــا دیــروز قرارمان بر این بود تــا حداکثر اول یا دوم مــرداد لیگ برتر و تا نیمه
مرداد جام حذفی را به اتمام برسانیم اما با تغییرات برنامه تیم ملی ممکن
است این کار با یکی دو هفته تأخیر انجام شود .برنامه لیگ برتر به خاطر تیم
ملی تغییر میکند ».مهدی در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس عنوان
کرد« :سازمان لیگ متعلق به هر  16باشگاه است و ما اگر برنامهریزی انجام
میدهیم با توجه با شــرایط همه تیمهــا انجام میدهیم .ما تالش میکنیم
نمایندگانمان مثل تیم ملی با فراغ بال و آسودگی خاطر در مسابقات شرکت
کنند،کمااینکهبرخیباشگاههادرخواستتعویقمسابقاتشانراداشتنداما
وقتی از مسابقات برمیگردند و ما خوشحالیشان را میبینیم ،باید یک مقدار
کمکمــان کنند و به مســابقات برگردنــد .ما برای همــه کار میکنیم نه برای
پرســپولیس و یک تیم خاص که درخواســتی داشته باشــد ،اما سعی و تالش
میکنیم طوری برنامهریزی کنیم که تیمها حداقل آسیب را ببینند».

المپیک صحبت میکند که ایران تنها
در  2وزن ســهمیه دارد کــه تاکنــون در
ســنگین وزن ســهمیه ورودی را کسب
کرده ایم و کیانوش رســتمی ،ســهراب
مرادی و علی هاشــمی هــم امیدوارند
ســهمیه حضــور در المپیــک را کســب
کننــد و از میــان اینها یکی عــازم توکیو
خواهــد شــد .داوودی در ایــن بــاره
گفت«:االن ســهمیه من قطعی شــده
ولــی به مــن نگفتهانــد که بــه المپیک

مــیروم یــا نه .مــا یــک ســهمیه دیگر
داریــم کــه هنوز قطعی نشــده و از بین
آقای رســتمی ،هاشــمی و مرادی یکی
میتوانــد این ســهمیه را بگیــرد و باید
دید در نهایت چه پیش میآید».
در حال حاضر رکورد رســمی دســته
 +109کیلوگــرم جهــان در اختیــار الشــا
تاالخــادزه اســت کــه وزنههــای 222
کیلوگرم در یک ضــرب و  264کیلوگرم
در دوضــرب را مهــار کــرده اســت.

ایــن وزنه بــردار گرجســتانی پنجشــنبه
( 9اردیبهشــت) فیلــم بــاال بــردن وزنه
 225کیلوگرمــی را در صفحه شــخصی
اینستاگرام خود منتشر کرد و بهصورت
غیــر رســمی بــرای چندمین بــار رکورد
شــخصی خودش را ارتقــا داد .داوودی
دربــاره اینکــه در صــورت حضــور در
المپیک میتواند تاالخادزه را شکســت
دهد؟ چنیــن پاســخ داد«:او هم رکورد
یــک ضرب و هم دو ضرب را بهصورت

ســـوژه

انجام واکسیناسیون مرحله دوم پارالمپیکیها

مرحلــه دوم واکسیناســیون اعضــای کاروان اعزامی جمهوری اســامی
ایــران بــه بازیهــای پارالمپیــک توکیــو  ۲۰۲۰صبــح دیــروز در محــل
درمانــگاه ورزشــگاه آزادی تهــران انجام شــد .این اقدام به درخواســت
کمیتــه ملی پارالمپیک و بــا هماهنگی معاونت قهرمانی وزارت ورزش
و جوانان و فدراســیون پزشــکی ،ورزشی ،توسط وزارت بهداشت صورت
گرفــت 15 .فروردیــن ماه ســالجاری نیز جمعــی از اعضــای کاروان در
محل فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین واکسینه شده بودند.

اخبــــار

بمب نقل و انتقاالتی رقیب استقالل ترکید

نشریه «رکورد» پرتغال خبر داد که الهالل با موسی مارگا ،مهاجم مالیایی
پورتــو قــرارداد امضا کرد و این بازیکن بزودی راهی ریاض میشــود .مارگا
که در کنار مهدی طارمی مهاجم ایرانی در پورتو بازی میکند ،قراردادش
تابســتان به پایان میرســد و بهعنوان
بازیکــن آزاد بــه الهــال عربســتان
مــیرود .نکتــه جالــب دســتمزد
نجومــی ایــن مهاجــم آفریقایــی در
الهــال اســت .طبــق توافــق صــورت
گرفتــه و قــرارداد امضا شــده مارگا 3
ســاله با تیم متمول سعودی قرارداد
بســت و قرار اســت ســاالنه  5میلیون
یــورو دســتمزد دریافت کند .در مجمــوع الهالل برای جــذب این مهاجم
 15میلیــون یــورو (تقریبــاً  400میلیــارد تومــان) هزینه کرده اســت .الهالل
رقیب استقالل در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است.

رزمی

پایان کار کاراته کاهای ایرانی در کاراته وان پرتغال

دیدارهــای ردهبندی و فینال رقابتهای لیــگ جهانی کارات ه وان پرتغال
دیــروز برگزار شــد؛ در روز نخســت این مســابقات ســارا بهمنیــار و بهمن
عسگری دو کاراته کایی بودند که به ترتیب به ردهبندی و فینال راه یافتند.
بهمنیــار در وزن  -۵۰کیلوگــرم کــه با حضور در ردهبندی موفق به کســب
ســهمیه المپیک شــد ،در این مرحله از نماینده فرانســه شکست خورد و
در جایگاه چهارم ایســتاد و بهمن عســگری ،نماینــده وزن  -۷۵کیلوگرم
ایران نیز برای کسب مدال طال عصر یکشنبه روی تاتامی رفت .همچنین
در جریان دومین روز از این مسابقات و در رقابتهای وزن  -۸۴کیلوگرم،
ذبیحاهلل پورشیب به فینال راه یافت و برای کسب مدال طال روی تاتامی
رفت .رزیتا علیپور در وزن  -۶۱کیلوگرم در دیدار ردهبندی شکست خورد
و چهارم شــد .علیپور با توجه به فینالیســت شــدن جوانا پرکوویچ شانس
خود را برای کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ از دست داد و برای
آزمــودن شــانس خود برای کســب ســهمیه المپیک بایــد در رقابتهای
گزینشــی پاریس حاضر شود .سجاد گنجزاده ،نماینده وزن  +۸۴کیلوگرم
ایران نیز با شکست مقابل حریفی از گرجستان راهی دیدار ردهبندی شد
و برنــز گرفت .همچنین حمیده عباســعلی ،بانوی المپیکــی کاراته ایران
با شکســت برابر حریفی از اســپانیا بــه دیدار ردهبنــدی راه یافت و برنزی
شد .فاطمه صادقی نیز در کاتا از دور رقابتها کنار رفت .امیر مهدیزاده
و امیررضــا میرزایــی در  -۶۷و طــراوت خاکســار در وزن  -۵۵کیلوگــرم با
شکست مقابل رقبایشان حذف شدند.

حامد جیرودی  /مسابقات وزنهبرداری
قهرمانــی آســیا هفتــه پیــش در حالی
برگــزار شــد کــه در رقابتهــای دســته
فــوق ســنگین ،علــی داوودی نماینده
ایــران در حرکت یک ضــرب وزنه ۱۹۶
کیلوگرم را باالی سر برد و به مدال طال
رسید .او در حرکت دوضرب وزنه ۲۳۹
کیلوگــرم را بــاالی ســر بــرد و قهرمانی
خود را قطعــی کرد و در مجموع ۴۳۵
کیلوگــرم را به ثبت رســاند تــا  ۳مدال
طــای یک ضرب ،دوضرب و مجموع
را از آن خــود کنــد .او با قهرمانی آســیا
کســب ســهمیه المپیــک توکیــو را هم
قطعــی کــرد .ایــن وزنهبردار  22ســاله
قائمشــهری کــه قهرمانــی دســته
ســنگینوزن جوانــان جهــان را هم در
کارنامــه دارد ،در خصــوص موفقیــت
اخیــرش در مســابقات قهرمانی آســیا
بــه خبرنگار«ایران» گفــت« :این دوره
از مســابقات قهرمانــی آســیا جــزو
رقابتهای طالیی برای کسب سهمیه
المپیــک محســوب میشــد و بــرای
همین از اهمیت زیادی برخوردار بود.
خدا را شکر که توانستم به  3مدال طال
دســت یابــم و در این شــرایط ســخت
کرونایــی کــه تعــدادی از هموطنــان،
عزیزانشــان را از دســت دادهاند ،برای
لحظاتــی هــم کــه شــده دل مــردم را
شــاد کنم .البته در آمادگی کاملی قرار
نداشــتم ولی خوشــحالم که توانســتم

نتیجــه خوبی بگیرم و ســهمیه هم که
قطعــی شــد و اگر خدا بخواهــد یکی از
ورزشــکاران کاروان ایــران در المپیــک
توکیو خواهم بود».
در این دســته  5وزنه بردار شــرکت
کرده بودند که اســد از ســوریه به مقام
دوم دســت یافت و مــورا کامی از ژاپن
روی سکوی ســوم قرار گرفت .داوودی
هم که بهعنوان آخرین وزنه بردار روی
تختــه آمده بــود ،در حرکت ســوم یک
ضــرب وزنــه  ۲۰۰کیلوگــرم را انداخت
و در آخریــن حرکــت دو ضــرب هــم
وزنــه  ۲۴۵کیلوگــرم را نتوانســت مهار
کنــد .او دربــاره اینکه هدفگــذاری اش
بــرای کســب  3مــدال طــا و قهرمانی
چگونه بود؟ اظهارداشت«:آمادگیام
صددرصــد نبــود امــا در حدی بــود که
مــدال طــا بگیــرم .در تمرینــات هــم
وزنههــا و رکوردهــای بیشــتری را زده
بــودم و در دو ضرب وزنــه  256کیلو را
هم بلند کرده بودم ولی آسیب دیدگی
زانو داشــتم کــه من را اذیــت میکرد و
نتوانســتم آن طور که باید تمرین کنم.
درهــر حال طوری کار کــردم که بتوانم
طــای آســیا را بگیرم و خیالــم راحت
بود .قــرار نیســت در تورنمنت دیگری
تــا المپیــک شــرکت کنــم ولــی تالش
میکنــم که بــرای المپیــک در بهترین
فرم بدنیام قرار داشته باشم».
داوودی در شــرایطی از حضــور در

نبوشــا لکیچ مربی اهل کشور صربســتان در خردادماه سال گذشته از تیم
فوتبال استقالل جدا و به مسئوالن این باشگاه هشدار داد تا مطالبات وی را
پرداخت کنند .لکیچ طی یک نیم فصل از ژانویه  15( 2020دیماه) تا ماه
مه ( 2020پایان ماه خرداد ســال گذشــته) با استقالل قراردادی را به امضا
رساند که طبق قرارداد باید ماهانه حقوق  3400یورو دریافت میکرد .وی
در  4ماه آخر فعالیت خود در استقالل حقوقی از این باشگاه دریافت نکرد
و رقمی معادل  14هزار و  400یورو از این باشــگاه طلب داشــت .این مربی
در خردادماه ســال گذشــته با ارســال نامه رســمی به باشــگاه ،ضمن ابراز
ناراحتی از رفتار استقاللیها که قرارداد وی را نقض کرده ،خواستار دریافت
مطالباتش شد .لکیچ در خردادماه سال گذشته به باشگاه استقالل  15روز
وقت داد تا مبلغ مورد نظر را پرداخت کند اما این باشگاه با عدم پرداخت
طلب این مربی باعث شــکایت وی شد .حاال با گذشت حدود یک سال از
آن نامه ،این مربی ضمن پیگیری شکایت ،پنجره نقل و انتقاالتی استقالل
را بســت هر چند در این زمینه حق رسیدگی به پرونده و همچنین دیرکرد
مطالبات وی نیز باید به لکیچ پرداخت شود .البته رقم مطالبات این مربی
قابل پرداخت اســت و باشگاه استقالل تا زمان آغاز فصل نقل و انتقاالت
میتواند مطالبات وی را پرداخت کند.

مسائل کالن میپرداختیم تا دغدغههای
موجــود بــه حداقــل رســیده و یــا مرتفع
میشــد .بــه لطــف خــدا و بــا همــکاری
کل کاروان اســتقالل و حمایتهــای
همهجانبــه هیــأت مدیــره که خودشــان
در تهــران بودنــد امــا دلشــان با مــا بود،
توانســتیم در بــه ســرانجام رســاندن
برنامههــا و اهداف باشــگاه کامــاً موفق
باشــیم .در واقع اســتقالل موفقیت خود

غیررســمی در تمریناتــش شکســته و
رکــوردش را ارتقا داده اســت .واقعیت
این اســت کــه در ایــن دوره از المپیک،
تاالخــادزه بخت اول قهرمانی و کســب
مدال طال محسوب میشود و اینکه من
بگویم در توکیو میخواهم او را شکست
دهــم ،درســت نیســت .او وزنــه بــردار
بسیار شش دانگ و آمادهای است ولی
 5سال از من بزرگتر است و انشاءاهلل
سعی میکنم که این اتفاق در المپیک
بعــدی بیفتــد و بتوانــم بــه قهرمانــی
برســم ».ایــران پیــش از ایــن حســین
رضــازاده و بهــداد ســلیمی را داشــته
که توانســتهاند در دســته فوق ســنگین
وزنهبــرداری بــه قهرمانــی المپیــک
برســند و حتی ســجاد انوشــیروانی هم
نایب قهرمان المپیک شــده است .این
افتخارات انتظارها را باال برده و داوودی
دربــاره اینکه آیــا میتواند نامــش را در
کنــار آنهــا قــرار دهــد؟ چنین واکنشــی
داشت«:تمام تالشم را میکنم که یکی
از مــدال آوران ایران در المپیک باشــم
و پرچم کشــورم را در ایــن رقابتها باال
ببــرم .مردم هــم همان طــور که گفتید
از وزنهبرداری انتظــار دارند و امیدوارم
بتوانم دلشــان را شــاد کنم .ایــن را هم
بگویم که باید شرایط مالی بهتری برای
وزنــه بــرداران به وجــود بیاید تــا آنها با
خیال راحت تری در تمرین و مسابقات
مختلف شرکت کنند».

را مرهون زحمات کل این عزیزان و بویژه
دعاهــای خیــر هــواداران فهیم و عاشــق
میداند و این افتخار بزرگ را با اقتدار به
مردم عزیز ایران و آبی دالن ســرافراز در
سرتاسر دنیا تقدیم میکند .تاکنون AFC
هیچ ابالغیهای درخصــوص میزبانی به
ما نداشــته و بعد از روشــن شدن شرایط
و پیگیــری الزم ،اطالعرســانی رســمی را
انجام میدهیم».

پرسپولیســیها به محض بازگشــت به ایران و حضور در قرنطینه ،تست
کرونــا دادنــد که جــواب آنها منفــی بود .قرار بــود تا پیــش از ظهر دیروز
تســت دوم از آنهــا گرفته شــود،اما این اتفــاق رخ نداد و پرسپولیســیها
تســت دوم را ندادنــد ،آن هم در حالی که تمرین کردن پرسپولیســیها
گرو نتایج این تســتها اســت و وزارت بهداشــت اعالم کرده تنها در
در ِ
صورتی پرسپولیسیها اجازه تمرین دارند که نتایج تستهایشان منفی
شــود؛ بایــد منتظر بــود و دید چه زمانــی از کاروان قرنطینه پرســپولیس
تســت گرفتــه شــده و باالخره ســرخ پوشــان چه زمانــی قادر بــه تمرین
خواهنــد بود،عــاوه بــر ایــن  3بازیکــن تیــم پرســپولیس یعنــی احمد
نوراللهــی ،کمالالدین کامیابینیا و میالد ســرلک ب ه دلیل مصدومیت
بــازی آخر این تیــم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان مقابل الریان قطر
را از دســت دادنــد؛ با توجه به شــرایط خاص پرســپولیس در مرکز ملی
فوتبال و امکانات محدودی که در اختیار کادرپزشکی این تیم قرار دارد
آنهــا با وجــود تالشهایی که داشــتهاند ،نتوانســتهاند اقدامهای الزم را
برای درمان  3هافبک دفاعی پرســپولیس انجام بدهند و روند مداوای
آنهــا همچنــان ادامه دار اســت .این در شــرایطی اســت کــه طبق اعالم
ســازمان لیگ ،پرســپولیس باید جمعه در هفته بیست و دوم لیگ برتر
به مصاف ســپاهان برود و کادرفنی به ایــن  3هافبک کلیدی نیاز مبرم
دارد ،عالوه بر این در این روزها شایعاتی مبنی بر جدایی محمدحسین
کنعانــی زادگان و احمــد نوراللهــی از پرســپولیس بــه گوش میرســد و
در همیــن راســتا برخــی کار کنعانــی زادگان را با تیم قطری تمام شــده
دانســته و مدعیانــد این مدافــع با تیم االهلــی قرارداد بســته ،اما هنوز
خبــری در مورد ثبت قــرارداد نوراللهی با باشــگاههای قطری یا اماراتی
منتشــر نشده است؛ در همین راستا خبرهای دریافتی حاکی از آن است
کــه احمد نوراللهی بســیار امیدوار اســت تا باشــگاه پیشــنهاد مالی او را
پذیرفته و بتواند در پرسپولیس به کارش ادامه دهد.
در هر حال سکوت این بازیکنان و البته باشگاه بر ابهامات و شایعات
میافزاید و بهتر است در این خصوص شفافسازی شود.

