اینتر به دنبال خرید ستاره خط حمله منچسترسیتی
اینتر قصد دارد مدافع تنومند خود را با ستاره آرژانتینی منچسترسیتی معاوضه کند.تیم فوتبال اینتر قصد دارد
در مبادلهای جذاب «میالن اشکرینیار» را با «سرخیو آگوئرو» معاوضه کند .منچسترسیتی عالقه زیادی به
مدافع اهل اسلواکی اینتر دارد و همین موضوع باعث شده که اینتریها به فکر آوردن آگوئرو به جوزپه مه آتزا
بیافتند.رئال مادرید نیز به جذب اسکینیار  ۲۵ساله عالقهمند است.

ستاره فصل لیورپول کدام بازیکن بود؟
اینکــه کــدام بازیکــن در سرنوشــت قهرمانــی
تاریخــی لیورپــول نقــش داشــت و در ذهــن
هــواداران خــودش را مانــدگار کــرد انتخابــی
ســخت و پیچیــده اســت.
کرونــا ،تعویــق مســابقات ،اســترس لغــو و
نیمــه کاره مانــدن فصــل هــم باعــث نشــد،
لیورپولیهــا بــه هدفشــان کــه قهرمانــی
در لیــگ برتــر بــود ،نرســند .قرمزهــای
مرسیســاید در حالــی بعــد از  ۳۰ســال
توانســتند بــه جــام جزیــره برســند کــه در
قالــب یــک تیــم متحــد و هماهنــگ زیرنظــر
مربــی کاربلــدی بــه نــام یورگــن کلــوپ ایــن
رؤیــا را محقــق ســاختند .در ترکیــب لیورپــول
ســتارههای پنهــان زیــادی وجــود داشــتند
کــه شــاید مثــل دیگــر ســتارهها رقمهــای
نجومــی دریافــت نمیکردنــد امــا بــا نشــان
دادن کیفیتشــان توانســتند هــواداران
لیورپــول را خوشــحال و تاریخســازی کننــد.
اینکــه کــدام بازیکــن در سرنوشــت قهرمانــی
تاریخــی لیورپــول نقــش داشــت و در ذهــن
هــواداران خــودش را مانــدگار کــرد انتخابــی
ســخت و پیچیــده اســت.
ترنت الکساندر آرنولد
دفــاع چــپ مــدرن لیورپولیهــا در عیــن
جوانــی توانســت اعتمــاد یورگــن کلــوپ را
جلــب کنــد و خیلــی زود بــه ترکیــب اصلــی
و ســپس مهــره ثابــت تیــم تبدیــل شــود.
وقتــی بازیکنــان مطرحــی همچــون فــان
دایــک ،صــاح ،آلیســون ،مانــه و ...هســتند
صحبــت از تأثیرگــذاری آرنولــد شــاید کمــی
اغراقآمیــز باشــد امــا ایــن مدافــع جــوان بــا
 ۱۲پــاس گلــی کــه در طــول فصــل ارســال
کــرد ،نشــان داد نقــش غیرقابــل انــکاری در
قهرمانــی لیورپــول دارد .ترنــت  ۲۱ســاله از
آگوســت  ۲۰۱۶کــه اولیــن بــازیاش را بــرای
لکلکهــا انجــام داد تاکنــون  ۳۰بــازی در
لیــگ برتــر حضــور داشــته کــه حاصلــش ۲۵
پــاس گل و  ۵گل بــوده اســت .تأثیرگــذاری
 ۱۰۰درصــدی او در همــه بازیهــا کامــ ً
ا
نمایــان اســت.
ویرجیل فاندایک
وقتــی در ســال  ۲۰۱۹بازیکــن ســال اروپــا
شــد که دو ســال قبــل در لبــاس ســاوتهمپتون
ایفــای نقــش میکــرد .بــرای ایــن مدافــع
هلنــدی لــذت بــردن از فوتبــال از ســال ۲۰۱۸
بــه بعــد شــروع شــد کــه پیراهــن لیورپــول
را پوشــید و بــه مــرد سرســخت قلــب خــط

دفاعــی کلــوپ تبدیــل شــد .بیانصافــی اســت
کــه اگــر در  ۱۴کلینشــیت آلیســون بکــر
نقــش ویرجیــل را نادیــده بگیریــم .او در همــه
بازیهــای لیورپــول حضــور ثابــت داشــته
و آرامشــی را کــه مدافعانــی همچــون هیپیــا
و اشــکرتل در طــول ســالهای گذشــته بــه
تیــم نــداده بودنــد را بــه راحتــی بــه هــواداران
داد .حتــی اگــر ســانه ،صــاح و فیرمینــو
بیشــترین گلهــا را بــرای لیورپــول زده باشــند
امــا عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال جزیــره و
اروپــا افتخاراتــی اســت کــه نصیــب ویرجیــل
شــده اســت.
جردن هندرسون
در تیمــی کــه اســتیون جــرارد و کنــی
دالگلیــش را بــه عنــوان اســطورههایش داشــته
باشــد اگــر بتوانــی بیشــترین تعــداد بــازی را
ثبــت کنــی ،نشــان میدهــد کاری بــزرگ
را مرتکــب شــدی .درســت مثــل جــردن
هندرســون کــه بــا  ۳۰۸بــازی توانســته بیــش
از هــر بازیکــن دیگــری نــه تنهــا در لیورپــول
بلکــه در لیــگ برتــر بــازی کنــد .نزدیکتریــن
رقیــب بــه او جیمــز میلنــر همتیمـیاش اســت.
هندرســون شــاید کاپیتانــی کاریزماتیــک و در
چشــم رســانهها نباشــد امــا افتخاراتــی را
کســب کــرده کــه آرزوی همتایــان نس ـلهای
قبلــش اســت .بــاال بــردن جــام نقــرهای لیــگ
قهرمانــان اروپــا ،ســوپرجام اروپــا و حــاال لیــگ
برتــر تــا همیشــه در ویتریــن افتخــارات او
خواهــد مانــد.
سادیو مانه
وقتــی مقابــل لسترســیتی گلزنــی کــرد
و روی زمیــن چمــن ســبز رنــگ ســجده
چ کــس در آن لحظــه دلیلــش را
کــرد هیــ 
نفهمیــد .بعــد از بــازی مشــخص شــد او
بــرای پنجاهمیــن بــار در لیــگ برتــر بــا
پیراهــن لیورپــول گلزنــی کــرده اســت .او
دهمیــن بازیکنــی بــود کــه توانســت بــه
ایــن عنــوان مهــم برســد .ســادیو مانــه
امســال هــم بــرای تیمــش مؤثــر واقــع
شــد .او بــا  ۱۵گلــی کــه بــه ثمــر رســاند
و  ۷پــاس گلــی کــه ارســال کــرد،
مجموعــاً در  ۱۸امتیــاز تأثیرگــذار
واقــع شــد کــه نشــان میدهــد
حضــورش تــا چــه انــدازه در کســب
این قهرمانی مهم بوده است.
محمد صالح
بازیکنــی کــه در چلســی

نمیدانیم شکست آتاالنتا برای کسب سهمیه
لیگ قهرمانان کافی خواهد بود یا خیر

ســرمربی تیــم فوتبــال ناپولــی معتقــد اســت
تیمــش بــازی ســختی مقابــل آتاالنتــا در
برگامــو پیــشرو دارد ،.جنــارو گتوســو کــه
تیــم تحتهدایتــش در هفتــه بیستوهشــتم
ســری  Aایتالیــا ،در ورزشــگاه ســنپائولو
بــا نتیجــه  3بــر یــک اســپال را از پیــشرو
برداشــت و فاصلــهاش بــا رم پنجــم جدولــی
را بــه ســه امتیــاز کاهــش داد ،بــا حضــور در
کنفرانــس خبــری پــس از ایــن بــازی دربــاره
جاهطلبــی ایــن تیــم بــرای کســب ســهمیه
لیــگ قهرمانــان اروپــا گفــت :مــا دیگــری
نمیتوانیــم کاری بیــش از ایــن انجــام دهیــم.
آتاالنتــا تــا ایــن مقطــع از فصــل شــگفتانگیز
بــوده اســت .آنهــا سالهاســت کــه خــوب کار
میکننــد و مــا یــک بــازی مهــم در برگامــو
مقابــل آتاالنتــا داریــم ،امــا نمیدانیــم کــه
آیــا شکســت آنهــا بــرای کســب ســهمیه لیــگ
قهرمانــان کافــی خواهــد بــود یــا خیــر.
وی همچنیــن در خصــوص مهاجــم
اســپانیاییاش کــه در ایــن دیــدار یکــی
از گلهــای ناپولــی را بــه ثمــر رســاند و
قــراردادش را بــا ایــن باشــگاه تــا زمــان بــه
پایــان رســیدن فصــل تمدیــد کــرد ،اظهــار
داشــت :خوشــحالم کــه کایخــون قــراردادش را
تــا پایــان یافتــن فصــل جــاری تمدیــد کــرد
چــون او کارهــای زیــادی بــرای ایــن باشــگاه

انجــام داده و نمیتوانســت فصــل بــه پایــان
نرســیده از جمــع مــا جــدا شــود.
ســرمربی ناپولــی دربــاره مهاجــم مکزیک ـیاش
هــم خاطرنشــان کــرد :هیروینــگ لوزانــو در
تمرینــات عالــی کار میکنــد و بــه همیــن
خاطــر مــن بــه او فرصــت بــازی میدهــم.
لوزانــو بازیکنی ســرعتی اســت و
بــرای همیــن او را در پســتی
میگــذارم کــه بهتریــن
بــازیاش را بــه نمایــش
بگــذارد .هیروینــگ در ایــن
دیــدار هــم موقعیتهایــی
بــرای گلزنــی داشــت و
امیــدوارم او در
بــازی بعــدی
موفــق بــه
گلز نــی
شــود.

ادامه تمرینات پورعلیگنجی در قرنطینه
مرتضــی پورعلیگنجــی بــه دلیــل قرنطینــه
نمیتوانــد در تمرینــات گروهــی تیــم العربــی
دوحــه شــرکت کنــد .بــه نقــل از روزنامــه
الرایــه قطــر 3 ،بازیکــن خارجــی تیــم العربــی
شــامل مرتضــی پورعلیگنجــی ،الســوگا
و گومــز بــه صــورت انفــرادی در قرنطینــه
تمریــن میکننــد و پــس از پایــان دوره
 14روزه میتواننــد بــه تمرینــات گروهــی
بازگردنــد .مرتضــی پورعلیگنجــی مدتــی
قبــل وارد دوحــه شــد و پــس از دادن آزمایــش
کرونــا تمریناتــش را بــه مــدت  14روز بایــد
در قرنطینــه دنبــال کنــد .تیــم العربــی دوحــه
کــه آمــاده برگــزاری  5بــازی باقیمانــده فصــل
جــاری لیــگ ســتارگان میشــود در  2هفتــه
آینــده دیدارهــای تدارکاتــی برابــر تیمهــای
الشــحانیه و الخــور برگــزار خواهــد کــرد.
العربــی در رده پنجــم جــدول  12تیمــی لیــگ
ســتارگان قطــر قــرار دارد.

مورینیــو نیمکتنشــین بــود و در جــام
ی بــا مصدومیــت بــرای مصــر بــازی
جهانــ 
کــرد ،بــا پیراهــن لیورپــول بــه ســتارهای
بــزرگ تبدیــل شــد .او در همــان فصــل -۱۸
 ۲۰۱۷موفــق شــد  ۴۴گل بــرای لیورپــول بــه
ثمــر برســاند و چشــمها را بــه خــود خیــره
کنــد .فصــل گذشــته بــا زدن  ۲۲گل آقــای
ت آورد .امســال
گلــی لیــگ برتــر را بــه دســ 
هــم در همــه تورنمنتهــا  ۲۱گل بــه ثمــر
رســاند و میانگیــن هــر  ۱۴۶دقیقــه یــک گل
را ثبــت کــرد امــا گلزنــی تنهــا وظیفــه صــاح
نیســت .او  ۴۹خلــق موقعیــت داشــت کــه ۷
تــای آن بــه پــاس گل تبدیــل شــد .او مقابــل
بورنمــوث گل شــماره  ۷۰خــود را در صدمیــن
بــازی خــود بــرای لیورپــول در لیــگ برتــر بــه
ثمــر رســاند .آمــاری کــه بــرای آلــن شــیرر
در بلکبــرن  ۷۹گل بــود و صــاح توانســت از
فــان نیســتلروی و ســرخیو آگویــرو رد شــود.
ایــن همــه نشــانه بــرای تأثیرگــذاری صــاح در
قهرمانــی لیورپــول کافــی نیســت؟

واکنش زیدان
به حرکت جالب
بنزما
ســرمربی رئــال مادریــد از پــاس زیبــای
مهاجــم فرانســویاش کــه بــا پشــت پــا
بــه کاســمیرو داده شــد شــگفت زده نشــده
اســت.
بــه گــزارش مشــرق ،رئــال مادریــد بامــداد
امــروز (دوشــنبه) بــا یــک گل اســپانیول
را شکســت داد و عــاوه بــر صدرنشــینی
اختالفــش را بــا بارســلونا بــه دو امتیــاز
رســاند .زیــن الدیــن زیــدان پــس از بــازی
گفــت :مهمتــر از همــه کســب ســه امتیــاز
بــازی در یــک ورزشــگاه دشــوار بــود .تیــم
حریــف بــازی خیلــی خوبــی بــه نمایــش
گذاشــت .اکنــون بایــد اســتراحت کــرد
و بــه بــازی بعــد فکــر کــرد .اســپانیول

گواردیوال:

لیورپولیها لیاقت تونل افتخار ما را دارند
بــرای لیورپــول تونــل افتخــار بزنیــم .وقتــی
لیورپــول بــه خانــه مــا بیایــد ،مــا بــه ایــن
تیــم بــه شــیوهای باورنکردنــی خوشــامد و
تبریــک خواهیــم گفــت .مــا ایــن کار را انجــام
میدهیــم ،چــون لیورپــول را شایســته و الیــق
آن میدانیــم.
ســرمربی کاتــاالن منچسترســیتی دربــاره
صعــود تیمــش بــه نیمــه نهایــی جــام حذفــی
انگلیــس هــم گفــت :مــا بــه نیمــه نهایــی
رســیدیم .هجومــی بــازی کــردن و حملــه بــه
ســمت دروازه تیمــی کــه اینقــدر در الک
دفاعــی فــرو م ـیرود ،آســان نیســت ،امــا بــه
نظــرم بــاز هــم عملکــرد مــا خــوب بــود .مــن
خوشــحالم کــه (بــرای برگــزاری بازیهــای
مرحلــه نیمــه نهایــی) بــه لنــدن ،بــه ورزشــگاه
ومبلــی برمیگردیــم.
و
گواردیــوال
شــاگردانش پیــش
از ایــن موفــق
بــه فتــح جــام
اتحادیــه شــدهاند
و حــاال ایــن
شــانس را دارنــد
کــه یــک جــام
دیگــر هــم کســب
کننــد .

تمسخر نیمار من را ناراحت نکرد
دیــدار برگشــت بوروســیا دورتمونــد برابــر
پاریســن ژرمــن کــه بــا پیــروزی  ۲بــر صفــر
تیــم پاریســی بــه پایــان رســید یــک صحنــه
جنجالــی داشــت.
نیمــار و بازیکنــان پاریســن ژرمــن بعــد از
بــازی از خوشــحالی هالنــد تقلیــد کردنــد و بــه
نوعــی ایــن بازیکــن نــروژی را مــورد تمســخر
قــرار دادنــد.
هالنــد در واکنــش بــه ایــن ســوال کــه آیــا
حرکــت نیمــار او را ناراحــت کــرد ،گفــت:
بــا صراحــت بگویــم کــه تنهــا از یــک چیــز
ناراحــت شــدم و آن حــذف از لیــگ قهرمانــان
اروپــا بــود .از تقلیــد حرکتــم ناراحــت نشــدم
بلکــه خوشــحالم کــه از شــادی گل مــن تقلیــد
شــد.
او ادامــه داد :دوســت داشــتم در لیــگ قهرمانان
اروپــا همچنــان حضــور داشــته باشــیم .بــازی
کــردن در ایــن رقابــت بســیار جــذاب اســت.
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خیلــی خــوب دفــاع کــرد .ســپس افــت
کــرد و مــا از لحــاظ فیزیکــی بهتــر بودیــم.
کریــم بنزمــا بــا پشــت پــای خــود بــه
کاســمیرو پــاس داد و بازیکــن برزیلــی
توانســت تــک گل بــازی را بــه نــام خــود
ثبــت کنــد .ســرمربی رئــال مادریــد در
ایــن رابطــه اظهــار کــرد :از عملکــرد بنزمــا
شــگفت زده نشــدم .او بازیکنــی اســت
کــه کشــف مــی کنــد .ســپس کاســمیرو
در آنجــا بــود .مــی توانــد یکــی از برتریــن
گل هــای لیــگ از لحــاظ همــکاری تیمــی
باشــد.
ســرمربی فرانســوی دربــاره شــانس
قهرمانــی تیمــش گفــت :شــش بــازی
باقــی مانــده اســت و همــه چیــز در هفتــه
پایانــی مشــخص خواهــد شــد .بایــد در
همــه بازیهــا جنگیــد .امــروز تیــم دوم
برابــر تیــم آخــر بــازی کــرد .در اللیــگا
کســی از چیــزی خبــر نــدارد.
زیــدان در پایــان از شــرایط تیمــش ابــراز
خشــنودی کــرد و گفــت :ایــن خوشــحالی
تنهــا بــه خاطــر وضعیــت جســمانی تیــم

سرفههایم عادی بودند ،کرونا نگرفتهام
حمیــد درخشــان دربــاره ســرفههای پرتعــداد
و مشــکوکش در تلویزیــون گفــت کــه ایــن
ســرفهها عــادی بودنــد و او مبتــا بــه کرونــا
نیســت.
بــه گــزارش خبرورزشــی ،صبــح امــروز حمیــد
درخشــان در یکــی از برنامههــای تلویزیــون
حضــور یافــت و در خصــوص دیــدار شــب
گذشــته پرســپولیس صحبــت کــرد ،امــا نکتــه
مهــم از حضــور او ،ســرفههای پرتعــدادی بــود
کــه باتوجــه بــه شــیوع ویــروس کرونا ،مشــکوک
و نگــران کننــده بــه نظــر میرســید.
او در همیــن خصــوص گفــت :واقعیــت ایــن کــه
مــن ســرما خــوردم و از صداوســیما رفتــم دکتــر
کــه مشــکلم حساســیت بــود و خداراشــکر کرونــا
نبــود .مــن ســینهام حســاس شــده و متاســفانه
جدیــدا زیــاد ســرفه میکنــم ،امــا ایــن
ســرفههایی کــه داشــتم عــادی بودنــد.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه بــازی پرســپولیس و
پیــکان و عملکــرد خــوب مهــدی عبــدی نیــز
گفــت :بــازی دیــروز بــه نظــر مــن بــازی بــدی
نبــود و طبیعــی اســت کــه بعــد از توقــف طوالنی
مــدت کیفیــت بازیهــا آن شــرایط مطلــوب را
نداشــته باشــند ،امــا بــاز پرســپولیس بــه نظــر

ســرمربی تیــم فوتبــال منچسترســیتی
اعــام کــرد کــه شــاگردانش بــرای قهرمــان
زودهنــگام فصــل جــاری لیــگ برتــر انگلیــس
تونــل افتخــار خواهنــد زد.
پــپ گواردیــوال پــس از پیــروزی  ۲بــر صفــر
شــب گذشــته (یکشــنبه) منچسترســیتی
مقابــل نیوکاســل در مرحلــه یــک چهــارم
نهایــی جــام حذفــی انگلیــس و صعــود بــه
نیمــه نهایــی ایــن رقابتهــا جایــی کــه بایــد
بــا آرســنال مصــاف داشــته باشــد ،اعــام کــرد
کــه شــاگردانش بــرای بــازی بعدیشــان در
لیــگ برتــر برنامــه خاصــی دارنــد.
بــازی بعــدی ســیتی در لیــگ برتــر مقابــل
لیورپــول قهرمــان زودهنــگام رقابتهــا اســت
کــه هفتــه گذشــته پــس از ســه دهــه ناکامــی
ســرانجام موفــق بــه فتــح باالتریــن ســطح از
فوتبــال باشــگاهی انگلیــس شــد .بــه همیــن
دلیــل هــم پــپ گواردیــوال و شــاگردانش
کــه اصلیتریــن رقبــای لیورپــول بودنــد،
قصــد دارنــد بــه شــیوهای خــاص از میهمــان
مرسیســاید اســتقبال کننــد .ایــن اولیــن
بــازی ســیتی و لیورپــول پــس از مســجل
شــدن قهرمانــی تیــم قرمزپوشــان منطقــه
مرسیســاید اســت.
گواردیــوال در پایــان بــازی مردانــش مقابــل
نیوکاســل گفــت :البتــه کــه مــا قصــد داریــم
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دورتمونــد در دیــدار رفــت
بــا نتیجــه  ۲بــر یــک بــه
پیــروزی دســت پیــدا کــرد
امــا شکســت  ۲بــر صفــر
در پــارک د پرنــس باعــث
شــد تــا پــاری ســن
ژرمــن بــه دور
بعــد راه پیــدا
کنــد.

مــن بهتــر بــود و هــم رونــد بهتــری نســبت بــه
پیــکان داشــت و هــم شــادابی خوبــی در تیــم
وجــود داشــت .معمــوال در جوانهــا اینطــوری
اســت کــه انگیــزه باالیــی دارنــد و دیشــب هــم
شــب عبــدی بــود کــه خیلــی تــاش کــرد و
ثمــره تالشــش را هــم گرفــت .ایــن بــرای مربــی
خیلــی خوب اســت کــه همچیــن بازیکنــی روی
نیمکــت داشــته باشــد .امیــدوارم ایــن جوانهــا
قــدر خودشــان را بداننــد و متوجــه باشــند که در
چــه تیمــی بــازی میکننــد و بــاد در سرشــان
نباشــد و مغــرور نشــوند.
درخشــان کــه در دوره خــود علــی علیپــور را بــه
خدمــت گرفــت و البتــه عبــاسزاده هــم زیــر
نظــر او شــدیدا افــت کــرد ،در ایــن بــاره عنــوان
کــرد :خیلــی از چیزهــا دســت خــود بازیکــن
اســت و اگــر بازیکــن شــرایط آرمانــی را حفــظ
نکنــد و اســتراحت نداشــته باشــد ،نمیتوانــد
بــازی کنیــد .در وهلــه اول بایــد شــرایط اخالقــی
را حفــظ کنیــد و در وهلــه دوم خــوب تمریــن
کنیــد بعــد در وهلــه ســوم اســت کــه مربــی
میتــواد بــه شــما کمــک کنــد.
حمیــد درخشــان کــه در ســریال پژمــان هــم
نقــش آفرینــی کــرده ،دربــاره پخــش تکــرار ایــن
ســریال و توجــه ویــژه مخاطبــان نیــز توضیــح
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نیســت .در اینجــا پیــروزی آســان نیســت.
بایــد بــه بازیکنــان تبریــک گفــت.

داد :خداراشــکر میکنــم کــه یــک اثــر خوبــی
بــود (فیلــم پژمــان) .آقــای ســروش صحــت و
قاس ـمخانی تــاش کردنــد ایــن فیلــم خــوب را
ســاختند و خوشــحالم در تکــرار هــم مــورد توجه
قــرار گرفتــه .در فضــای فوتبالی همچیــن چیزی
هســت کــه بازیکنــان بــرای تیــم پیــدا کــردن
مثــل آقــای رهبــری فــرد و پژمــان عمــل کنند و
حتــی مربیــان هــم بعضــا بــه ایــن شــکل بازیکن
انتخــاب میکننــد ،امــا بــرای مــن هرگــز چنیــن
چیــزی پیــش نیامــده.

دروغ می گویند ،من به استقالل برنمی گردم
الهیــار صیادمنــش بــا انتشــار ویدئویــی اعــام
کــرد برخــاف شــایعات مطرحشــده هیــچ
برنامــهای بــرای جــدا شــدن از فنرباغچــه و
بازگشــت بــه اســتقالل نــدارد.
فوتبال ایران » لژیونرها
الهیــار صیادمنــش بــا انتشــار ویدئویــی
اعــام کــرد« :از تمــام کســانی کــه تولــدم را
تبریــک گفتنــد بینهایــت تشــکر میکنــم،
از پیامهــای شــما کلــی انــرژی گرفتــم.
از روزی کــه بــه فنرباغچــه آمــدم طبیعــی
اســت وقتــی بازیکــن بــه یــک ســطح باالتــر
میآیــد یکــی دو ســال زمــان میبــرد تــا
بــا شــرایط وفــق پیــدا کنــد .مــن هــم از ایــن
قانــون جــدا نیســتم و در ایــن شــرایط خیلــی
خبرهــا منتشرشــده اســت کــه ایــن بازیکــن،
بازیکــن خوبــی نیســت و مــن را نمیخواهنــد
و شــرایط خوبــی نــدارم و در فکــر بازگشــت
بــه ایــران هســتم .خیلــی از رســانهها بــا
احساســات هــواداران بــازی میکردنــد
بــرای جــذب ممبــر و دیــده شــدن ،خیلــی
خبرهــای کــذب منتشرشــده اســت کــه ایــن
بازیکــن قــرار اســت برگــردد و میخواهنــد
مــن را از فنرباغچــه بیــرون کننــد».
مهاجــم ســابق اســتقالل میگویــد در ایــن
مــدت هیــچ مصاحبــهای انجــام نــداده اســت
و هــر صحبتــی کــه از او منتشرشــده کــذب
محــض اســت« :مــن در ایــن مــدت هرگــز

حرفــی نــزدم و نخواســتم بــا احساســات
هــواداران بــازی کنــم .هرگــز هیــچ اظهارنظری
در مــورد بازگشــت یــا شــرایطم انجــام نــدادم و
هرچــه از قــول مــن منتشــر شــد دروغ بــود».
صیادمنــش در مــورد بــازی در فنرباغچــه
میگویــد بــرای اینکــه در تیــم جدیــدش جــا
بیافتــد بــه یکــی دو ســال زمــان نیــاز دارد از
حــاال انتظــار بــازی کــردن و فیکــس شــدن
نــدارد« :فنرباغچــه باشــگاه بزرگــی اســت
کــه بازیکنــان ســطح اول دنیــا در آن بــازی
میکننــد .طبیعــی اســت یــک یــا دو ســال
زمــان میبــرد تــا بــا شــرایط وفــق پیــدا
کنــم .اینکــه بــازی نمیکنــم دلیــل
نمیشــود از شــرایط بدنــی
خوبــم عقبمانــده باشــم،
تمرینــات خیلــی خوبــی انجــام
میدهــم و بدنــم خیلــی
آمــاده اســت .هــر زمــان
بــه من بــازی برســد
شــک نکنیــد
کــه خــودم را
و
نشــان میدهــم
در ایــن موردتردیــد نــدارم.
میخواســتم
مــن
توضیحاتــی بدهــم تــا
مــردم در جریــان اخبــار
کذبــی کــه در مــورد مــن
میگوینــد باشــند».

امید ابراهیمی به قطر بر می گردد
امیــد ابراهیمــی هافبــک ایرانــی االهلــی
دوبــاره بــرای بــازی در ایــن تیــم بــه قطــر بــر
مــی گــردد.
نشــریه «العــرب» قطــر خبــر داد امیــد
ابراهیمــی  ،هافبــک ایرانــی االهلــی یکشــنبه
آینــده بــه دوحــه مــی آیــد تــا فصــل آینــده را
بــرای تیمــش بــازی کنــد.
اخبــار ورزشــی -ابراهیمــی فصــل گذشــته بــه
صــورت قرضــی بــه یوپــن بلژیــک رفــت .او بــا
اتمــام قــرارداد و طبــق درخواســت مســئوالن
االهلــی بــه دوحــه برمــی گــردد تــا در فصــل
آینــده بــرای ایــن تیــم در لیــگ ســتارگان
بــازی کنــد.
هافبــک ایرانــی یکشــنبه بــه محــض ورود بــه
دوحــه وارد دوران قرنطینــه  14روزه مــی شــود
تــا ســامتی اش تاییــد شــود.

