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بازدید سلطانیفر از پروژههای جیرفت
عنبرآبادورودبارجنوب

قدوس :شادی با مردم ایران خیلی لذتبخش بود

گزارش
سایت وزارت ورزش

فرنگی کاران نوجوان با استقبال مسئوالن
وارد ایران شدند

مملی کشتی فرنگی نوجوانان پس از کسب عنوان ارزشمند
تی 
قهرمانی جهان که با دو مدال طال ،دو نقره و دو مدال برنز به
اخبـــار دست آمد ،صبح دیروز وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد و
مورد استقبال تعدادی از مسئوالن و مردم عالقهمند به کشتی قرار گرفت .در
مملی ،شاهرخ شهنازی ،دبیرکل کمیته ملی
مراسم استقبال از فرنگیکاران تی 
المپیک ،عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان ،آذرنوش
رئیس سازمان بسیج ورزش ،رضا الیق دبیر فدراسیون کشتی ،شروین اسبقیان
مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراســیونهای ورزشــی و چند تن از پیشکسوتان
مملی نوجوانان به گرمی استقبال کردند.
حضور داشتند و از فرنگیکاران تی 

مدال نقره عبادی در کاپ آسیا

در ادامه رقابتهای تیروکمان مرحله ســوم کاپ آســیا در چین تایپه
و در بخش انفرادی ریکرو و کامپوند زنان و مردان ،اســماعیل عبادی
نقره گرفت اما سایر کمانداران ایران با شکست برابر حریفان آسیایی
خود از دور رقابتهای انفرادی کاپ آســیا حذف شــدند .تیم ایران در
ایــن رقابتها با کســب  ۲مدال نقــره در بخش تیمــی کامپوند زنان و
مردان ،مدال برنز در میکس کامپوند و یک مدال نقره انفرادی توسط
اسماعیل عبادی به کار خود در مرحله سوم کاپ آسیا پایان داد.

جاللی :دعوا سودی ندارد

سرمربی تیم فوتبال پیکان میگوید برنامههای تیم ملی برای آمادهسازی پیش از جا م
ملتهایآسیابایداجراییشود.مجیدجاللیدربارهعملکردتی مملیبیانداشت«:در
درجه اول به خاطر اینکه تیم ملی توانســت یک شور و شوق اجتماعی ایجاد کند ،باید
از مجموعه تیم ملی تشکر کنیم .در آستانه جام ملتها هستیم ،اینکه بخواهیم دائم
چ کس ندارد .باید بپذیریم نتایج
صحبت کرده و دعوا کنیم ،پوچ است و سودی برای هی 
تیم ملی در لحظه اثرات خوبی در جامعه ایجاد کرد ».او ادامه داد« :فدراسیون فوتبال
کار مدبرانهای کرده که کیروش را متقاعد کرده تا جام ملتهای آسیا بماند و طبیعی
استکیروشهمبرنامههاییداردکهطبیعیاستبایداجراییشود.درشرایطکنونی
منطقیاستکهباکیروشهمکاریبیشتریداشتهباشیم.یعنیاگرقرارباشدقهرمان
باشیم ،ارزش این را دارد هر طوری با کیروش همکاری کنیم».

افزایش شانس فغانی برای قضاوت فینال

جونیت چاکر ،داور ترکیهای به عنوان داور دیدار کرواسی -انگلیس
که ساعت  22:30امشب و در مرحله نیمه نهایی جام جهانی برگزار
میشود ،انتخاب شد .براین اساس علیرضا فغانی ،داور کشورمان
کــه در میــان داورانی که در روســیه باقــی ماندند قرار دارد ،شــانس
باالیی برای قضاوت دیدار فینال جام جهانی خواهد داشت.

چراغ سبز پورعلی گنجی به ترابوزان اسپور

در حالی که دو روز پیش رســانههای ترکیه مدعی شــده بودند که ســید مجید حسینی،
مدافعجواناستقاللبرایرفتنبهباشگاهترابوزاناسپورموافقتکردهوفقطموافقت
باشگاهاستقاللباقیمانده،سایت«»gazetedamgaترکیهمدعیشدمرتضیپورعلی
گنجی ،مدافع ایرانی الســد قطر به باشــگاه ترابوزان اســپور ترکیه چراغ سبز نشان داده
است .این سایت ترکیهای ادامه داد« :پورعلی گنجی مدعی شده که از هلند و بلژیک نیز
پیشنهاد دارد .مخصوصاًاینکه هلند کشور مهمی برای بازیکنان ایرانی است ».پورعلی
گنجــی بنــدی در قراردادش با باشــگاه الســد دارد که بدون پرداخــت مبلغی میتواند
قراردادش را فســخ کند و به تیم دیگری برود .این مدافع ایرانی در مصاحبههای اخیر
خودگفتهبود«:مندیگربهپولفکرنمیکنمومیخواهمزندگیفوتبالیامبهترشود».
علــی کریمــی ،هافبــک جــوان فصــل گذشــته ســپاهان کــه آبیها
امیدوارنــد جای امید ابراهیمی کوچ کــرده به تیم االهلی قطر را در
مرکز خط میانی آنها بگیرد ،دیروز با حضور در ساختمان ایفمارک،
تســت پزشــکی داد .در مورد رفع نشدن مصدومیت اخیر کریمی و
عدم آمادگی وی برای حضور در فصل تازه لیگ اخبار زیادی پخش
شده که تست دیروز جوابی به آنها خواهد بود.

جــام جهانــی  2018فوتبــال در جریان
اســت اما در برخی از کشورها از جمله
ســوئد لیگ این کشــور برگزار میشود.
در همیــن رابطــه و از هفتــه دوازدهم
رقابتهای لیگ ســوئد ،استرشوندس
با حضور ســامان قدوس ،هافبک تیم
ملــی بــه مصــاف هاماربــی رفــت و با
نتیجه دو بــر یک پیروز شــد .این بازی
تــا دقیقه  61با تســاوی یک بــر یک در

جریــان بود که ســامان قــدوس موفق
شــد در ایــن زمــان گل برتــری تیمش
را بــه ثمــر برســاند و پیــروز میــدان
شــود .اما ســایت «»fotbollskanalen
ســوئد ،بــا قــدوس پــس از ایــن بــازی
گفتوگویــی انجــام داد کــه وی در آن
گفتــه« :خیلیها فکر میکردند که من
بعد از جام جهانی مقابل چنین تیمی
آماده نباشــم اما من بــه انگیزه زیادی

نیاز ندارم .وقتی مقابــل هاماربی قرار
میگیریــد ،تعــداد تماشــاگران زیــاد
اســت امــا وقتــی مقابــل  21هــزار نفــر
بازی میکنید ،عالی است ».وی درباره
جام جهانی  2018هــم این توضیح را
داد« :حضــور در جــام
جهانی بــرای من
تجربــهای عالــی
بــود .از تمرینات

و بازیهــا گرفتــه ،همه چیــز عالی بود
و یــک تجربه بســیار مفید و ثمربخش
بــود .البتــه بعــد از بــازی بــا اســپانیا
خوشــحال نبــودم .ایــن بــازی خوبــی
بود و بازیکنان مــا بهتر از آنچه که فکر
میکــردم ،عمــل کردند .ما ســاعت 5
بامداد به ایران رســیدیم .دیدیم که به
اندازه یک ورزشگاه پر مردم منتظر ما
بودند .واقعــاً آنها دیوانــهوار تیم ملی

ایران را دوســت داشتند .واقعاً هیجان
زیادی داشــت .رویارویی با این مردم و
شــادی به همراه آنها خیلی لذتبخش
بود ».وی دربــاره بهترین لحظهای که
در جام جهانی  2018داشته هم گفت:
«در بــازی اول بــا مراکــش کــه موفــق
شــدیم آن خطــا را بگیریــم کــه منجر
به گل ما شــد ،این خاطرهای اســت که
هرگز فراموش نمیکنم».

حامد جیرودی
روزنامهنگار

گفتوگوی «ایران» با سرمربی کروات پرسپولیس که همراه سرخپوشان در زاگرب است

برانکو :تیمی عالی میسازم ،بهتر از  3فصل قبل
وحید عیدی

خبرنگار

اردوی پرسپولیس در کرواسی ،جذب بازیکنان
مدنظــر برانکــو از ســوی گرشاســبی و حضــور
کرواســی در جمــع 4تیــم نهایی جــا م جهانی
توگویی با برانکو
روسیه بهانه خوبی شد تا گف 
ایوانکوویچ،سرمربیسرخپوشانداشتهباشیم.
مربــی که ای ن روزها به گفتــه خودش به عنوان
یک هوادار فوتبال از نتایج تیم ملی کشــورش
لذت برده و همراه مردم کرواســی خوشــحالی
میکنــد و حــاال در گفتوگــوی بــا «ایــران»
صجبتهایجالبیرامطرحکردهاست.
ëëاردویتیمتاندرکرواسیچطورگذشت؟
یــک اردوی عالی در فــاز دوم تمریناتمان
ب و
در کرواســی داشــتیم .شــرایط آ 
هوایــی و امکانــات همــه آن چیــزی بود که
میخواســتیم و فکر کنم همه اعضای تیم
از اینکــه در چنین مکان خوبــی اردو زدیم،
رضایــت کامــل دارنــد .در ایــن اردو 3بازی
دوستانهتااینجایکارداشتهایمکهازهرنظر
برایتیممفیدبود.
ëëشکســت ســنگینی را در ســومین بــازی
دوستانهتانداشتید!
مــا تمرینــات ســخت و پرفشــاری را در اردو

پشــتسر میگذاریم و سعی کردیم در این
فشار بازیهایی را هم ترتیب دهیم .در 2روز
 2بازیودوجلسهتمرینداشتیموبهخاطر
همیــن ،در بــازی آخر بازیکنان با خســتگی
شــدید مواجه شــده بودند .مــا در این بازی
دنبــال نتیجــه نبودیم ،بلکه میخواســتیم
بازیکنــان بازی در شــرایط ســخت را تجربه
کنند .با توجه به اینکه در فصل جاری لیگ
قهرمانــان و اردوهــای تیم ملــی را پیشرو
داریم ،قاعدتاً بازیها بســیار پرفشــار برگزار
میشود و بازیکنان از حاال باید خود را با این
شرایطوفقدهند.مابرایتفریحبهکرواسی
نیامدهایــم و میخواهیــم بهتریــن دوره
تسربگذاریم.
آمادهسازیراپش 
ëëدرایناردوبهآنچهمیخواستید،رسیدید؟
بله صد درصد .باید از بازیکنانم تشکر کنم
که نهایت همکاری را با کادر فنی داشــتند.
آنها با انگیزه باال در تمرینات شرکت کردند
و با وجود اینکه تمرینات در مواقعی بسیار
ســخت میشــد ،کوتاهی نمیکردند .رفتار
بازیکنان بسیار حرفهای بود و حتماً نتیجه
این تمرینات خوب را در آینده خواهند دید.
ëëاز خریدهــای باشــگاه در فصــل نقــل و
انتقاالترضایتدارید؟
پنجره نقل و انتقاالت از ســوی فیفا به روی

مــا بســته بــود و در این شــرایط ،بایــد برای
نیم فصل بازیکن میگرفتیم .کار باشــگاه
در ایــن مورد بســیار ســخت بود امــا من به
کار آنها ایمان داشــتم و مطمئــن بودم که
خواســتههای مــرا بــرآورده خواهنــد کــرد.
االن هــم از باشــگاه بــه خاطــر تالشهایی
که داشــتند ،تشــکر میکنم .مهدی ترابی،
ســروش رفیعی ،مهدی شــریفی و مهدی
شــیری میتوانند کمک کنند تا ما یک تیم
عالی را در نیم فصل دوم داشته باشیم.
ëëآیا قصــد داریــد بازیکــن خارجــی هم به
خدمتبگیرید؟
مــن بــا همیــن نفراتــی کــه در لیــگ ایران
هســتند ،یک تیــم عالی خواهم ســاخت و
نیازی نمیبینیم بازیکن خارجی جدیدی
بگیریم.
ëëنگــران جدایــی احمــدزاده ،مســلمان و
محرمینیستید؟
ایــن نفرات بــرای آینده خــود حق انتخاب
داشــتند و مــن بــرای آنهــا آرزوی موفقیت
میکنــم .مــا آماده هســتیم تا یــک حضور
عالی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان داشــته
باشیم .آنچه مشخص است ،این است که
ما تا نیم فصل نمیتوانیم از خریدهایمان
استفادهکنیمامابهبقیهنفراتتیممایمان

دارم و مطمئن باشید این فصل به مراتب
قدرتمندتر از  3فصل قبل ،وارد مسابقات
خواهیمشد.
ëëممکناستاینفصلاردوهایتیمملی
در برنامههای شما تداخل ایجاد کند ،به این
موضوعفکرکردهاید؟
در ایــن مورد بایــد برنامههای تیــم ملی را
ببینــم و بعد اظهار نظر کنم .ما همیشــه و
در هر شرایطی همکاری خوبی با تیم ملی
داشتهآیم و این مورد را ثابت کردهایم.
ëëگویااستقاللبرایسوپرجامآمادهنیست،
پرسپولیسچطور؟
من فکر میکنم هر دو تیم در شرایط خیلی
خوبی در ســوپرجام حاضر شــوند .حداقل
در مورد تیم خودم به این مسأله اطمینان
دارم .مــا روی ایــن بــازی بــه عنــوان یکی از
بازیهای مهممان برای آمادهســازی قبل
از لیــگ و بــازی با الدحیل حســاب ویژه باز
کرد هایم.
ëëپسحتماًبرندهدربیخواهیدبود؟
خیلی خوب است که هواداران دو تیم قبل
ازآغازلیگ،یکدربیهیجانانگیزراتماشا
خواهنــد کــرد و این مســأله کمــک میکند
بازیهــای لیگ از همان ابتدا جذاب شــود.
اینفصل،یکلیگخیلیخوبراخواهیم

دربی
قبل از شروع لیگ
هیجانانگیز است
کرواسی تیمی نیست
که به یک ستاره
وابسته باشد

داشــت .تیمهایــی مثــل تراکتورســازی،
ســپاهان ،ذوبآهن ،ســایپا ،فــوالد ،پیکان
و اســتقالل میتواننــد در کنــار مــا مدعــی
قهرمانی باشند .پرسپولیس نیز برای تکرار
قهرمانیدیگرآمادهاست.
ëëفکر میکردید کرواســی در جامجهانی تا
اینحدموفقباشد؟
وقتــی شــما در کشــوری باشــید که سرشــار
از اســتعداد در فوتبــال اســت ،نبایــد از این
نتایــج تعجــب کنیــد .بارهــا گفتــهام کــه
فوتبالیستهای زیادی در کرواسی هستند
و در کنــار آن مربیــان موفق کــه در هر جای
دنیــا کار کردهاند ،بهترین کارنامــه را از خود
برجایگذاشتهاند.درحالحاضربیشترین
مسألهای که در تیم ملی کرواسی به چشم
میخورد ،وحدت و یکدلی بازیکنان است.
ما یــک تیم هســتیم و هیــچ وابســتگی به
ستاره خاصی نداریم .هر چند بازیکنان تیم
ملی کرواسی ،هر یک جداگانه میتوانند در
تیمهایباشگاهیخودستارهباشند.همان
طور که مودریچ و راکیتیچ بهترینهای خود
در دو باشگاه بزرگ رئال و بارسا هستند .ما
به این تیم افتخار میکنیم و میخواهیم با
قهرمانیدرروسیهنشاندهیمکهدرفوتبال
حرفهایزیادیبرایگفتنداریم.

سایت باشگاه پرسپولیس

وزیر ورزش و جوانان صبح دیروز در سفر یک روزه به استان کرمان از اماکن ورزشی
شهرســتانهای جیرفت ،عنبرآبــاد و رودبارجنــوب بازدید کرد .به گزارش ســایت
وزارت ورزش و جوانان ،مسعود سلطانی فر در ابتدا از زمین چمن مصنوعی و سالن
کشتی و چند منظوره مجموعه ورزشی شهیدان اکبر و اصغر زحمتکشان جیرفت
بازدید کرد .وزیر ورزش و جوانان پس از بازدید از اماکن ورزشی شهرستان جیرفت،
عازم شهرستان عنبرآباد شد و با همراهی جمعی از مسئوالن محلی از زمین چمن
و سالن چند منظوره شهید مختاری این شهرستان بازدید کرد .سلطانی فر سپس
راهی شهرستان رودبار جنوب شد .وی در سفر به شهرستان رودبارجنوب از سالن
چند منظوره ،زمین چمن مصنوعی و استخر در حال ساخت این شهرستان بازدید
کــرد .وزیر ورزش و جوانان در جیرفت گفت« :باید بدون اینکه هزینههای جاری را
اضافه کنیم منابع را در پروژههای عمرانی متمرکز کنیم تا سریعتر سخت افزارها
را در اختیار مردم قرار دهیم .باید مدیریت بهتری از امکاناتمان داشــته باشــیم و
ضریــب بهــرهوری را باال ببریم ».مســعود ســلطانی فر بیان داشــت« :بــا توجه به
رویکردی که دولت در ایجاد عدالت و اختصاص و توزیع امکانات کشور دارد ،ما باید
به مناطق محرومتر کشــور بویژه شهرســتانهای جنوب استان کرمان نگاه ویژهای
داشته باشیم و منابع بیشتری را صرف پروژههای این مناطق کنیم».
او با بیان اینکه پروژههای شهرستان جیرفت را مورد بررسی قرار داده است ،افزود:
«چنــد پــروژهای که با مشــکالتی روبهرو بودنــد را برای اختصاص منابع و توســعه
امکانات ،مورد بررسی و بازدید قرار دادیم و در ادامه هم به پنج شهرستان مختلف
اســتان ســفر میکنیم و بررســیهای الزم را خواهیم داشت تا ان شــاءاهلل با کمک
مســئوالن و حمایت نمایندگان اســتان بتوانیم در دو ،سه ســال آینده تعداد قابل
توجهی از پروژههای ناتمام که بعضاً  10تا  15سال بالتکلیف مانده است را تکمیل
کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم ».سلطانی فر سپس در استادیوم عنبرآباد مورد
اســتقبال جامعه ورزش این شهرستان قرار گرفت و از اماکن ورزشی ،زمین چمن
مصنوعی و سالن ورزشی این شهرستان بازدید کرد .وزیر ورزش در ادامه سفر یک
روزه خود وارد کهنوج شــد و از اماکن ورزشــی ،زمین چمن طبیعی ،ســالن بانوان و
اســتخر سرپوشیده نیمه تمام راه و شهرسازی این شهرستان بازدید کرد .سلطانی
فر ســپس به ســمت قلعه گنج رفت و بازدید از اماکن ورزشــی ،استادیوم فوتبال،
سالن ورزشی و استخر نیمه تمام بنیاد علوی قلعه گنج برنامه بعدی وزیر در سفر
به این شهرســتان بود .سلطانی فر در آخرین بخش سفر خود به جنوب کرمان به
شهرستان منوجان رفت و از اماکن ورزشی ،استخر ،استادیوم فوتبال و سالن ورزشی
این شهرستان بازدید کرد و به سفر یک روزه خود پایان داد.

جانشینابراهیمیتستپزشکیداد

editorial@iran-newspaper.com

ëëوقتــیبازیهایکرواســیمقابلتیمهای
دیگربهپنالتیکشید،چهاحساسیداشتید؟
احساسیکهیکهوادارعاشقفوتبالداشت.
وقتی هیجان و استرس هواداران را در کرواسی
دیدم ،بیشــتر از قبــل به خودم افتخــار کردم
که سال  98به عنوان مربی روی نیمکت تیم
ملی کشورم نشســتم .وقتی مودریچ در بازی
با دانمــارک آن پنالتی را از دســت داد ،واقعاً
استرستماموجودمراگرفتاماخوشبختانه
سوباسیچبامهارضرباتپنالتی،نشاندادکه
یک دروازهبان بزرگ است.
ëëفکرمیکنیدکرواسیقهرمانجا مجهانی
بشود؟
شــما قبل از جام هم همین ســؤال را از من
پرســیدید و آن موقع گفتم در جا م جهانی
هر اتفاقی ممکن است رخ دهد .ما یک تیم
فوقالعاده با انگیزه بســیار باال هســتیم اما
یک مشکل بزرگ داریم و آن هم خستگی
اســت .در دو بــازی قبل مجبور شــدیم 120
دقیقه بازی کنیم ،در حالی که انگلیس این
شرایط را ندارد و بازی با سوئد دقیقاً همان
طور که آنها انتظار داشتند ،پیش رفت .من
به تالش بازیکنــان و اتحاد آنها ایمان دارم
و امیدوارم یک نتیجه تاریخی دیگر را برای
کرواسیرقمبزنند.

ابراهیمی به االهلی قطر پیوست اما حاشیهها آغاز شده است

ترکشها پس از قطع «امید»!

باشگاه االهلی قطر دوشنبه شب گذشته به
صورت رســمی با امید ابراهیمی،هافبک
ملیپوش اســتقالل به توافق نهایی رسید
و طــی یکــی ،دو روز آینــده بــا او قــرارداد
امضــا میکنــد تــا ایــن بازیکن کــه وینفرد
شــفر ســرمربی آلمانی آبیها بــه او لقب
فرمانده را داده بود ،از فصل آینده به جمع
لژیونرهــای ایــران اضافــه شــود و در لیگ
ستارگان قطر به میدان برود .گفتنی است
االهلــی اخیــراً محســن متولی مراکشــی و
نایجل دییانگ هلندی را هم به خدمت
گرفتهاست.
 ëëافتخاری :به ابراهیمــی از طریق حیدری
پیغامدادماماجوابمرانداد
ســیدرضا افتخاری ،مدیرعامل اســتقالل
درباره ماجرای حضور ابراهیمی در االهلی
به سایت باشــگاه استقالل چنین توضیح
داد« :مــا بازیکــن را که بــه زور نمیتوانیم
بیاوریــم و بــا او قــرارداد ببندیــم .دو هفته
اســت کــه بــا او تمــاس میگیریــم ولــی او
تلفنها را جواب نمیدهد .از طریق خسرو
حیدری به او پیغام دادیم ولی باز هم با ما
تماس نگرفت .تــا اینکه یکی دو روز پیش
متوجه شدیم که به قطر رفته و مذاکراتی را

انجام داده است .ابراهیمی برای استقالل
زیاد زحمت کشــیده .او آخرهای فوتبالش
اســت و میخواهــد جایــی بــرود کــه پــول
بیشــتری بگیرد .البته او نیامد به ما بگوید
چقدر میخواهد و نیامد حتی با ما مذاکره
کند .شاید ما همان پول را به او میدادیم!»
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اســتقالل
حاضر بود یک میلیــون دالر را به ابراهیمی
بپردازد ،گفت« :نه .قطر هم چنین پولی به
بازیکــن ایرانــی نمیدهد .چه کســی تا االن
یــک میلیــون دالر گرفته اســت؟» افتخاری
بــه این ســؤال که آیا منتظری هــم هر وقت
بخواهد میتواند از این تیم جدا شود ،چنین
واکنشی داشــت« :ما هیچ بازیکنی را به زور
نگــه نمیداریم .من کاری به قرارداد ندارم.
بازیکــن بایــد دلــش بــا تیــم و هوادارانــش
باشــد .دلش برای تیمش بســوزد .قــرارداد
چیز تشریفاتی اســت .بازیکن خودش باید
بخواهد و بــه زور اگر نگهش داریم ،برای ما
دیگــر بازیکن نمیشــود ».وی اما با جدایی
ســید مجیــد حســینی و حضــورش در تیم
ترکیــهای مخالــف اســت« :حســینی فــردا
(امــروز) میآید بــا من صحبت کنــد .اصالً
امکان ندارد با جدایی او موافقت کنیم چون

خودمــان بــه او نیــاز داریم .اســتقالل کمتر
از تیمهــای دیگــر پــول نمیدهــد .برخی از
بازیکنان ما که در خارج هستند ،کمتر از پولی
که استقالل میدهد را میگیرند».
 ëëنمره 10زمانیبهنقلوانتقاالتاستقالل
حســن زمانــی ،عضو هیأت مدیره باشــگاه
توگو با فارس ،درخصوص
استقالل در گف 
انتقال امید ابراهیمی به االهلی قطر و اینکه
شــفر از ایــن جدایی خیلی ناراحت اســت،
چنین واکنشی داشت« :ابراهیمی بازیکنی
اســت که شفر روی او حســاب ویژهای کرده
بــود و فصل گذشــته هــم یکــی از بازیکنان
تأثیرگــذار اســتقالل محســوب میشــد بــه
همین دلیــل جای خالی او حس میشــود
ولــی از همین حاال باید به فکر جانشــین او
باشیم .البته اگر از من سؤال کنید ،نمره نقل
و انتقاالت اســتقالل  10اســت! مــن اصالً از
این وضعیت راضی نیستم چون سرمربی
تیــم اولویتش حفظ شــاکله اصلی تیم بود
که تــا االن ایــن اتفــاق نیفتاده اســت ».وی
درخصوص شــایعاتی کــه در مــورد پژمان
منتظــری راه افتــاده و برخــی معتقدنــد
ابراهیمــی را منتظــری به االهلــی معرفی
کرده اســت ،گفت« :من هم این مســائل را

شنیدهام ولی به آن یقین ندارم».
 ëëشــفر :امیــد  31ســاله اســت و رفتنــش
منصفانهاست
شــفر در برنامه  2018درخصوص جدایی
ابراهیمــی چنین صحبــت کــرد« :امید با
من تماس گرفت و از مربیان تشکر و برای
اســتقالل آرزوی موفقیــت کــرد و گفت که
میخواهد از استقالل برود .او  31سال دارد
و شاید یک باشگاه دیگر پول بیشتری به او
بدهد .نیمار هم از بارسا برای پول به پاری
ســنژرمن رفت .من دلم میخواســت او
بماند ولی منصفانه است و برای او آرزوی
موفقیتمیکنم».
 ëëروشــن :منتظری از استقالل برود ،خیلی
لطفکردهاست!
حسن روشن ،پیشکسوت استقالل هم در
توگوییدرخصوصپیوستنابراهیمی
گف 
به االهلی ،با کنایه این صحبتها را انجام
داد« :ابراهیمــی از اســتقالل رفــت چــون
باید هر روز بــرای گرفتن پولش از پلههای
باشــگاه بــاال و پاییــن میرفــت و چــک به
دســت اســیر میشــد .البته بازیکن باید از
خدایش باشد که برای تیمی مثل استقالل
بازی کند ».روشن درخصوص اینکه پژمان

ëëسفر پر دردسر آبیها به ترکیه
سفر تیم فوتبال استقالل به ترکیه به قصد برپایی اردویی تمرینی
در ایــن کشــور عصر دیــروز صــورت پذیرفت ولی با دردســرهایی
خبـــــر
همراه شــد .در حالی که ابتدا مشکالتی برای  3بازیکن و  3مربی
اســتقالل برای مشــارکت در این ســفر وجود داشــت و ابتدا خبر حذفشــان از فهرست
مسافران آمد ،این مشکالت حل شد و در نهایت شفر و پسرش ساشا و همچنین کولی،
قائدی ،محمدی مهر و سهرابیان نیز به ترکیه رفتند .سرمربی آلمانی آبیهای تهرانی
از روند تمرینات تیمش در روزهای اخیر در تهران راضی نبوده ولی امیدوار است اردوی
ترکیه فرصت بهتری را در این زمینه نصیب تیم وی کند.
منتظری قصد دارد از اســتقالل جدا شود،
گفت« :منتظری اگر از استقالل برود خیلی
لطف میکند! این بنده خدا اشــباع شــده

اســت! توقــع مــردم از بازیکــن باالســت و
منتظری هم خیلی وقت است که از پول و
بازی اشباع شده است».

