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حرف و حدیث

شوك بزرگ  AFCبه سرخهاي ايران؛

ديدار پرسپوليس  -لخويا بدون تماشاگر
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا طي نامهاي كه براي فدراسيون فوتبال
ايران ارس��ال كرد ،تماش��اگران پرسپوليس را از حضور در بازي با لخويا
محروم كرد.
صبح ديروز كنفدراسيون فوتبال آسيا نامهاي را براي فدراسيون فوتبال
ارسال كرد كه بر اساس آن ،تماشاگران پرسپوليس از حضور در بازي با
لخويا در چارچوب بازي رفت مرحله يكهشتم پاياني ليگ قهرمانان آسيا
 ۲۰۱۷محروم شدند و سرخپوشان بدون حمايت هواداران برابر تيم قطري
قرار خواهند گرفت.
اين حكم در پي آن صادر شد كه در بازي قبلي سرخپوشان ،تعدادي
از تماش��اگران بدون توجه به هش��دارها و تذكرهايي كه داده شده بود
دس��ت به اقداماتي زدند كه در نهايت منجر به گزارش بخش��ي از آنها
توس��ط ناظر مسابقه شد .در اين گزارش اس��تفاده از مواد آتشزا مورد
توجه قرار گرفته بود.
در نامه كنفدراس��يون با اش��اره به اينكه باش��گاه پرسپوليس در
س��ال  ۲۰۱۵به خاطر رفتارهاي مشابه تماشاگران خود با محروميت
تعليقي روبهرو بوده اس��ت ،آن حكم را پس از دو س��ال براي بازي با
لخويا اعمال كرد.
پندار خمارلو ،مدير روابط باش��گاه پرسپوليس در اين مورد گفت:
باش��گاه پرس��پوليس منتظر دريافت نامه ارس��الي است تا با مطالعه
دقيق آن بررس��ي ش��ود كه آيا امكاني براي تجديدنظرخواهي وجود
خواهد داشت يا نه.
وي افزود :باشگاه پرسپوليس اميدوار است ،اين تجربه باعث شود در
آينده با وجود تالشهاي فراوان ماموران ،برقراري نظم و امنيت ،هواداران
و تماشاگران ضمن خود مراقبتي ،با مسووالن براي جلوگيري از اقدامات
اينگونه كه به پرسپوليس و هواداران لطمه ميزند ،همكاري كنند.
رييس فدارسيون فوتبال درباره محروميت تماشاگران تيم پرسپوليس
ته��ران در ديدار برابر لخوياي قطر گف��ت :در نامه  AFCجاي اعتراض
گنجانده شده است.
مهدي تاج بعد از اعالم راي محروميت تماشاگران پرسپوليس در بازي
با لخوياي قطر ،گفت :در پي ارسال اين نامه به فدراسيون ايران با توجه
به محروميت پرسپوليس ،خوشبختانه جاي اعتراض وجود دارد .بر اين
اساس مستنداتي از سوي فدراسيون فوتبال ايران تهيه شده كه سريعا
به  AFCارس��ال ميشود و اميدواريم اين مستندات پذيرفته شود .وي
ادامه داد :اميدواريم تماشاگران خونگرم پرسپوليس ،استقالل و تيم ملي
كه هميش��ه امتياز مثبت براي كش��ور هستند ،اين فرصت را به تهديد
تبديل نكنند.
تلكس

 جاسم كرار به نفت آبادان پيوست
 دومنك :يوونتوس توان بردن رئالمادريد را ندارد
 پيشنهاد هنگفت چشمباداميها به اوباميانگ
 جام ملتهاي اروپا زير  17سال؛ شكست آلمان برابر اسپانيا
(منبع :خبرگزاريهاي داخلي)
رویداد

پناهندگي دختر قايقران ايرانی در آلمان
ايس�نا -يكي از ورزشكاران كانوپولوي ايران كه اخيرا به آلمان سفر
كرده بود ،در اين كشور ماندگار شد.
چند ماه پيش يكي از ورزش��كاران رشته كانوپولوي ايران كه سابقه
حضور در تيم ملي را نيز دارد ،به آلمان سفر كرده و طبق اظهاراتش در
شبكههاي اجتماعي و صفحات شخصياش تصميم به بازگشت ندارد و به
تازگي در اين كشور اعالم پناهندگي كرده است.
فرشته حسيني ،مليپوش سابق كانوپولوي ايران است .او حدود يك ماه
پيش راهي آلمان شده بود و اكنون اعالم كرده كه ديگر به كشور بازنخواهد
گشت .البته حسيني به آخرين اردوي تيم ملي هم دعوت نشده بود و در
تيم ملي ايران حضور نداشت ولي با تيم ملي ايران عنواندار قهرماني و
نايب قهرماني آسيا بوده است.

سهميه ايران براي رقابتهاي ليگ قهرمانان اعالم شد
با توجه به صعود سه تيم ايراني به مرحله حذفي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا،
به نظر ميرسد سهميه كشورمان براي اين مسابقات در فصل آينده تغييري نكند.
درحالي كه تمام كشورهاي آسيايي و به خصوص ايران ،منتظر مشخص شدن تعداد
سهميهشاندرليگقهرمانانآسيا()2018هستند،يكيازرسانههايعربستاني،سهميه
اين كشور در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا 2018را اعالم كرد.
روزنامه عين اليوم عربستان خبر داد :كنفدراسيون فوتبال آسيا براي رقابتهاي
ليگ قهرمانان آسيا 2018به عربستان سهميه 3+1را داده است اين درحالي است كه
تنها دو تيم الهالل و االهلي از اين كشور در مرحله يكهشتم نهايي حضور دارند.
الهالل ،االهلي و النصر سه سهميه مستقيم به مرحله گروهي ليگ قهرمانان
هستند و االتحاد نيز به مرحله پليآف راه يافته است تا شانس حضورش در اين
مسابقات را امتحان كند .همچنين سهميه امارات نيز براي فصل آينده اين مسابقات
اعالم شد كه  1+3است.
حال بر همين اساس گفتني است ،با توجه به صعود سه تيم ايراني (استقالل
تهران ،اس��تقالل خوزس��تان ،پرسپوليس) به مرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا،
صدرنشيني ايران در رنكينگ نخست آسيا و درصد حضور هواداران ايراني در ورزشگاه
به نظر ميرسد سهميه كشورمان نيز مانند عربستان و امارات  1+3باشد.

رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنان؛

پرسپوليس از نقل و انتقاالت تابستاني محروم نيست

خداحافظي جان تري با چلسي؛

وداع مرد احساساتي تكباشگاهه

كه احساس��ات جان ميداد .جايي كنار فرانچسكو توتي در رم ،فيليپ الم در
بايرن مونيخ و آندره اينيس��تا در بارس��ا .كنار آنهايي كه ميخواس��تند با يك
باش��گاه ش��ناخته ش��وند :جيجي بوفون با يووه و ايكر كاسياس با رئال .تري
دوره كوتاهي را در ناتينگهامفارست سپري كرد ولي ميخواست با آن پيراهن
آبي و لوگوي شيرنشان در يادها بماند و خواهد ماند.
وقتي اولينبار در پاييز  1998اواخر بازي با استونويال در جام اتحاديه راهي
ميدان ش��د؛ يكي از آن بازيكناني به نظر ميرسيد كه ميآمدند و ميرفتند.
چلسي دوران رياست كين بيتس را با آوردن و بردن بازيكنان كوچك و بزرگ
ميشناختند .سنتي كه بعدها در عصر آبراموويچ هم محو نشد .تري براي قرار
گرفتن در تركيب اصلي تا  2000صبر كرد.
پش��ت س��ر مارسل دسايي و فرانك لبوف .كلوديو رانيري با رفتن دسايي
در  2003ب��ا اطمين��ان بازوبند كاپيتاني را بر بازوي مدافعي كه با دو پا بازي
ميكرد و شجاعانه ضربههاي سرش را مينواخت ،بست .تركيب تري  -گاالس
هيجانانگيز به نظر ميرسيد ولي مورينيو در  2004وارد شد و تركيب تري
 كارواليو را ش��كل داد .بهترين خط دفاع ليگ با كسب دو قهرماني متواليليگ 2005و  2006را؛ تركيبي كه بعدها هم در بريج تكرار نشد .تري در آن
دوران توسط اتحاديه بازيكنان حرفهاي عنوان بهترين بازيكن سال را گرفت
و بهترين مدافع ليگ قهرمانان هم شد.
پس��ر محله باركينگ لندن جلو رفته بود و جلوتر .ركوردهاي شخصياش
غبطهبرانگيز ميشدند :بيشترين تعداد بازي براي چلسي در ليگ برتر با 488
بازي 50 ،بازي بيشتر از فرانك لمپارد در رده دوم .بهترين مدافع گلزن ليگ
برتر با  40گل .بيشترين تعداد بازي در ليگ قهرمانان ميان بازيكنان انگليسي
با  109بازي پس از پل اسكول ز...

 بهترين مدافع مياني ليگ برتر؟

حميدرض��ا ص��در به وداع جان تري با چلس��ي پرداخته؛ ب��ه يك زندگي
پرآبوتاب و لبالب از شور ،ماجراجويي و پيروزي.
دوشنبهشب  15مي .2017استمفوردبريج .گل اول بازي را او زد و بالفاصله
با اش��تباهش دروازه چلسي باز شد .آن شب همه اجازه داشتند اشتباه كنند،
همه و خصوصا «كاپيتان جيتي» .قهرمان ليگ س��ه گل خورد اما واتفورد را
سرانجام چهار بر سه شكست داد تا جشن قهرماني در سايه پيروزي برپا شود.
همه چيز براي وداع جان تري مهيا شده بود؛ وداعي پس از بيست و دو سال.
او پارس��ال گفته بود وداعش با چلسي پايان قصههاي پريان را نخواهد داشت
اما دوشنبهش��ب گذش��ته با پايين و باال رفتنهايش به عالوه جشن آخر شب
برايش قصهوار شد .حال و هواي آن شب را نه وداع ديديه دروگبا داشت و نه
خداحافظي پتر چك و نه حتي فرانك لمپارد.
زمان ترك خانه قديمي فرا رسيده بود .تري فصل را با شكيبايي روي نيمكت
نشست و فقط پنجبار در تركيب اصلي به ميدان رفت ،چلسي و آنتونيو كونته
بايد بيتعارف بدون او به راهشان ادامه ميدادند و ادامه هم دادند .همه اينها
ي ...وقتي در اوايل فصل برابر پيتربورو
وداع��ش را طوالني كرد ،خيلي طوالن�� 
در جام حذفي به ميدان رفت براي خطا روي لي آنگال مستقيما كارت قرمز
گرفت تا س��نگيني گذر ايام در چهره آش��فته و ح��ركات ناموزون «كاپيتان
جيتي» برجسته شود.
محصول مدرس��ه فوتبال وس��تهام بود و در آغاز راه در ميانه ميدان بازي
كرد اما در  14س��الگي راهي چلس��ي شد و يك خط برگشت به عقب و يكي
از افس��انههاي دفاع چلس��ي شد؛ جايي كنار كاپيتان رانهاريس دهه 1970
ك��ه اولي��ن جام اروپايي چلس��ي را باال برد .يك��ي از آن وفادارها بود .يكي از
آخرين مردان تكباش��گاهه .يكي از آخرين احساساتيهاي فوتبال در عصري

زمان اهداي جايزه  The Bestفيفا تغيير كرد
فيفا قصد دارد با تغيير فرمت جوايز  ،The Bestبه جاي انتخاب بهترينهاي
سال ،بهترينهاي هر فصل را معرفي كند.
جوايز بهترينهاي فيفا كه چند سال با توپ طالي فرانسفوتبال بهطور مشترك
برگزار ميشد ،از امسال به شكل و شمايلي جديد توسط فيفا اهدا ميشود و اكنون
مسووالن فيفا براي اينكه هرچه بيشتر از زير سايه جايزه معتبرتر توپ طال خارج
شوند ،قصد دارند زمان اهداي اين جايزه را هم تغيير دهند.
زم��ان رايگي��ري براي جايزه  The Bestقرار اس��ت ب��ه اوايل هر فصل

انتخ��اب ميان تري ،توني آدامز ،ريو فرديناند ،لدلي كينگ ،س��ول كمپل،
ت ولي احتماال «جيتي» ميانشان به
نمانيا ويديچ و ياپ اس��تام دشوار اس�� 
مدافعان سنتي انگليسي نزديكتر بود :رهبري كن .گردنكلفت باش .جوري
از دروازه دفاعكن كه گويي از زندگيات دفاع ميكني .از مصدوميت نترس.
همتيميهايت را سامان ببخش .بازيخواني كن .ضربههاي سرت را جانانه بزن.
ه��م خوب زير ت��وپ بزن و هم خوب پاس بده .تكل ب��زن ،جلوي حريفت را
ن ...و تري  66گل زد ،بيشتر از فرديناند ،كمپل،
بگير .اگر ميتواني گل هم بز 
كينگ و همينطور جيمي كاراگ ر ...وقتي پتر چك در اكتبر  2006طي ديدار
با ردينگ مصدوم شد و كارلو كوديچيني هم كمي بعد آسيب ديد كسي آنجا
بود تا درون دروازه بايستد؛ جان تري .در كنار همه اينها او براي پيروزي آمده
بود :پنج قهرماني ليگ ،پنج جام حذفي ،س��ه جام اتحاديه ،يك بار فتح ليگ
اروپا و يك بار ليگ قهرمانان.
تري  36ساله دوشنبهشب گذشته خبر از وداعش با چلسي داد و با رفتنش
آخرين بازمانده تيم طاليي چلسي نيمه سالهاي  2000هم رفت.

 احتمال پيوستن كاپيتان تري به بورنموث

پس از اينكه جان تري از ترك چلسي در انتهاي فصل سخن گفت ،برخي
تيمه��ا براي به خدمت گرفتن اين مدافع باتجرب��ه اقدام كردند كه بورنموث
اصليترين آنهاست.
پس از اين ديدار از احتمال بازنشس��تگي پرده برداشت اما اظهار كرد :اگر
پيشنهاد خوبي دريافت كنم آن را با كمك خانوادهام بررسي خواهم كرد .روزنامه
ي هاو ،مربي جوان بورنموث خواهان به خدمت گرفتن
ديليميل مدعي شده اد 
اين مدافع بوده و پيشنهاد قراردادي دوساله را ارائه داده است.
اي��ن تي��م قصد دارد ب��ا پاداشهايي ،باعث تش��ديد عالقه ت��ري به اين
انتقال شود.

منتقل ش��ود تا افرادي كه در رايگيري ش��ركت ميكنند ،براساس عملكرد
بازيكنان و مربيان در فصل قبل ،راي بدهند .به اين ترتيب موفقيت در ليگ
قهرمانان اروپا و تورنمنتهاي ملي بزرگ در انتخاب بهترين بازيكن فيفا بسيار
تاثيرگذارتر خواهد شد.
با توجه به اينكه امسال تورنمنت ملي برگزار نميشود ،ستارههاي تيم قهرمان
چمپيونزليگ از بيشترين شانس براي بردن جايزه بازيكن سال فيفا برخوردارند.
در صورتي كه رئال بتواند به قهرماني برسد ،كريس رونالدو و در صورت قهرماني
يوونتوس ،جيجي بوفون ،احتماال برنده جايزه The Bestدر سال 2017ميشوند.
قرار است مراسم امسال روز  23اكتبر در لندن برگزار شود.

 افزايش ۹۱۵درصدي قيمت هتلها براي فينال ليگ قهرمانان
اروپا
هزينه يك شب اقامت در هتلهاي كارديف در هفته فينال ليگ قهرمانان
 ۹۱۵درصد افزايش يافته است .رئالمادريد و يوونتوس سيزدهم خرداد در
كارديف فينال ليگ قهرمانان اروپا را برگزار خواهند كرد .در روزهاي نزديك
به اين ديدار قيمت يك اتاق در هتل  ۹۱۵درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
در حالي كه كمتر از س��ه هفته به ديدار نهايي باقي مانده اس��ت ،رزرو
اتاق در كارديف (يازدهمين شهر پرجمعيت بريتانيا با  ۳۵۰هزار نفر)۹۰ ،
درصد افزايش يافته است .به همين خاطر اقامت در اين شهر پرهزينهتر و
سختتر شده است .قيمت متوسط يك شب اقامت در پايان هفته فينال
ليگ قهرمانان ،هزار و  ۲۰۸يورو است .اگر يك نفر بخواهد دو شب در اين
شهر حضور داشته باشد ،بايد دو هزار و  ۴۱۵يورو هزينه كند.
اين قيمت نشان ميدهد قيمت يك شب اتاق ۹۱۵درصد افزايش يافته
چون در پايان هفته به جز دوم تا چهارم ژوئن قيمت يك اتاق تنها  ۱۱۹يورو
است .گرانترين اتاق براي دو شب در هفته فينال ليگ قهرمانان  ۱۴هزار و
 ۲۸۳يورو است كه اين مقدار براي اغلب هواداران زياد است.
  رضايت رشفورد از بازي زير نظر مورينيو
مهاجم جوان منچستريونايتد از اينكه اعتماد ژوزه مورينيو را به دست
آورده است ابراز خوشحالي كرد و مصمم است با بازيهاي خوب خود پاسخ
اين اعتماد را بدهد .ماركوس رشفورد فصل گذشته از سوي لوييس فانخال
به تركيب اصلي منچستريونايتداضافه شد ولي اين فصل با وجود زالتان
ابراهيموويچ فرصت كمي براي بازي به او رسيد .بعد از آسيبديدگي اين ستاره
سوئدي ،رشفورد جاي ثابتي در تركيب ژوزه مورينيو داشت و در  ۵۲بازي كه
در اين فصل به ميدان رفته توانسته است يازده گل به ثمر برساند.
ماركوس رشفورد درباره حضور در تركيب ثابت منچستريونايتد گفت :اين
خيلي براي من باارزش است كه مربي بزرگي همچون ژوزه مورينيو از من به
عنوان يكي از بااعتمادترين بازيكنانش ياد كند .مهمترين موضوع درباره من
اين است كه خودم با تالش و پشتكار به تركيب ثابت منچستريونايتد رسيدم.
مورينيو هيچ وقت نيامد به من بگويد كه تو در تركيب ثابت هستي و در هر
بازي به ميدان خواهي رفت .او باعث شد در يك فضاي دوستانه و با احترام،
هر كسي براي حضور در تركيب ثابت بجنگد .من نيز در اين راه تالش زيادي
كردم تا از اعتماد او استفاده كنم و به تركيب اين تيم برسم.
او در ادام ه صحبتهايش گفت :اوايل برايم سخت بود خودم را به ژوزه
ثابت كنم ولي رفتهرفته شرايط برايم بهتر شد .توانستم در تركيب اصلي
منچستريونايتد قرار گيرم .دوست ندارم جايگاهم را از دست بدهم .ميخواهم
با تالش زياد در تركيب تيم اصلي باقي بمانم.
  فالكائو متهم به فرار مالياتي شد
دادس��تان شهر مادريد اسپانيا ستاره كلمبيايي موناكو را متهم به فرار
مالياتي كرد و به او هشدار داد.
ستارههاي بزرگ فوتبال جهان با وجود اينكه درآمدهاي نجومي دارند اما
متهم به فرار مالياتي ميشوند و بسياري از آنها براي پرداخت نكردن ماليات
از روشهاي مختلفي استفاده ميكنند كه فالكائو يكي از آنها است .دادستان
شهر مادريد اسپانيا ستاره كلمبيايي موناكو را متهم به فرار مالياتي و اعالم
كرد كه اين بازيكن زماني كه در اتلتيكومادريد بازي ميكرد به خاطر پرداخت
نكردن ماليات سرمايه خود را به اسم يك شركت انگليسي زد.
طبق اعالم دادستان شهر مادريد ،فالكائو متهم به پرداخت نكردن پنج
ميليون و  600هزار يورو ماليات شده و در صورت تعهد ندادن به پرداخت
اين رقم محاكمه خواهد شد .فالكائو بعد از درخشش در پورتو بود كه راهي
اتلتيكومادريد ش��د .او االن در موناكو بازي ميكند و با پيراهن اين تيم به
روزهاي اوج خود برگشته و در آستانه كسب عنوان قهرماني در رقابتهاي
ليگ فرانسه است.
گلكوچيك

بياييد تا  3هيچ جلو باشيم

ميترا زماني -آقايان! خانمها! لطفا فردا به يك نامزدي راي دهيد كه با
او سه هيچ عقب نباشيم .يك مربي انتخاب كنيد كه آدم وقتي او را روي
نيمكتش داشته باشد از حريف سه هيچ جلو باشد! بعضي از دوستان هستند
كه با آنها هيچ اتفاقي نميافتد يعني در نهايت صفر -صفر مساوي ميشويم.
بعضي نامزدها هم هستند كه ميدانيم با آنها تيممان بهتر ميشود .بازيكنان
بهتري را انتخاب ميكند .دستش بازتر است .كارش را بهتر بلد است .شانس
بيشتري براي موفقيت دارد .راهش را ميتواند به سمت جلو باز كند .آقايان!
خانمها! درست انتخاب كنيد .اين خيلي مهم است!
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قاره كهن

ش��ايان ذكر است با اين تعداد سهميه ،پرسپوليس ،استقالل تهران و نفت
مس��تقيم به مرحله گروهي ليگ قهرمانان صع��ود ميكنند و تراكتوربايد در
مرحله پليآف حضور يابد .البته تعداد سهميهها به صورت قطعي از كنفدراسيون
فوتبال آس��يا ( )AFCاعالم نش��ده اما به احتمال زياد سهميه ايران براي اين
مسابقات  1+3است.
فوتبال ايران

اما به دادگاه «كاس» شكايت كردهاند ،در ليست ممنوعيت خريد خارجيهاي جديد
نيستند .به عنوان مثال پرسپوليس پروندههايي دارد كه از سوي فيفا محكوم شده اما
به دادگاه كاس شكايت كرده است .اين پروندهها كه هنوز بازند ،مدنظر ما نيستند.
اما از سوي ديگر همين باشگاه پروندههايي دارد كه حكمش از سوي فيفا قطعي
است و باشگاه شكايتي به دادگاه كاس نداشته است .اين پروندههاي قطعي مدنظر
فدراسيون فوتبال است.
پرسپوليس جمعا  ۱۵پرونده داشت كه بعضي از آنها به دادگاه عالي ورزش رفته
است و بعضيها هم حكم قطعي فيفا را دارد .يكي از اين پروندهها مربوط به تادئو
بازيكن پيشين پرسپوليس است كه فيفا راي قطعي را در مورد داده است.
 كدام باشگاهها از جذب بازيكن و مربي خارجي محروم هستند؟
تراكتورسازي ،پرسپوليس ،استقالل ،پديده ،صباي قم ،شاهين بوشهر ،شهرداري
بندرعباس پروندههاي قطعي دارند و نميتوانند بازيكن و مربي خارجي بگيرند تا
زماني كه اين بدهيها را صاف كنند .باشگاههايي مثل استقالل خوزستان ،نفت
تهران ،صنعت نفت و سياهجامگان پروندهايي در حال رسيدگي دارند.
  پرسپوليس حق امضاي قرارداد با بازيكنان خارجي از جمله منشا را
ندارد؟
خير ،پرسپوليس نميتواند قرارداد منشا را ثبت كند چون مستنداتي مبني بر
تسويه حساب بدهيهاي خود ارائه نكرده است .اگر آنها مداركي مبني بر پرداخت
بدهيهاي باشگاه يا مداركي دال بر اعتراض به حكم فيفا در دادگاه عالي ورزش،
ارائه كنند آن موقع ميتوانند بازيكن خارجي بگيرند.
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طراح :محمودکیمیایی

رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنان با بيان اينكه استقالل دو پرونده خود را
در فيفا بسته است ،گفت :تا امروز چيزي از محروميت پرسپوليس در نقل و انتقاالت
تابستاني مطرح نشده است.
بهروز وثوق احمدي درباره آخرين وضعيت باشگاههاي بدهكار و ممنوعيت آنها
در نقل و انتقاالت بازيكنان و مربيان خارجي صحبتهايي را مطرح و تاكيد كرد
اين محروميت در جذب خارجيها صرفا شامل باشگاههايي ميشود كه حكم قطعي
از فيفا دارند .به گفته وثوق احمدي ،باشگاههايي كه حكم شكايت آنها در دادگاه
عالي ورزش ( )CASباز است ،شامل اين محروميت نخواهند شد .وي همچنين
تاكيد كرد كه تاكنون حكم رس��مي و غيررسمي براي محروميت پرسپوليس از
پنجره نقل و انتقاالت تابستاني نيامده است .بخشي از گفت و گوي مهر با او را در
ادامه ميخوانيد.
  گمانهزنيهاييمبنيبرمحروميتپرسپوليسازنقلوانتقاالتتابستاني
مطرح شده است.
تا امروز نه به صورت رسمي و نه به صورت غيررسمي چيزي مبني بر محروميت
پرسپوليس از پنجره نقلوانتقاالت اعالم نشده است.
  محروميت باشگاهها از خريد بازيكنان خارجي شامل باشگاههايي كه
در دادگاه عالي ورزش پرونده دارند ،ميشود؟
باشگاههايي كه از سوي فيفا به پرداخت پول به بدهكاران خارجي محكوم شدهاند،

قاره فوتبال

كوتاه از جهان

