یادداشت
«هایجک» پدیدهای که اینروزها
در فوتبال ایران زیاد دیده میشود

تئوری چیدن
شکار «شکاری»
برای
ِ

مهر :وزیر ورزش در گفتوگوی تلفنی با ســهراب مرادی ،قهرمان بازیهای المپیک ریو که دچار
آسیبدیدگی شده است ،پیگیر وضعیت درمانی او شــد .بعد از مصدومیت مجدد سهراب مرادی
قهرمان وزنهبرداری جهان و المپیک در تمرینات ،وزیر ورزش در تماسی تلفنی پیگیر وضعیت درمانی
وی شد .مسعود ســلطانی فر ،در این تماس گفت :در درجه اول سالمتی شما مهم است و مطمئن
باشید هر حمایتی برای درمان شما نیاز باشد بر عهده ورزش کشور خواهد بود .سهراب مرادی هم با
تشکر از پیگیری و توجه وزیر ورزش و جوانان به قهرمانان ورزشی گفت :امیدوارم با طی شدن مراحل
درمان بتوانم بهزودی به صحنه تمرین و اردوهای آماده سازی بازگردم.

ایســنا :هافبک ســابق تیم فوتبال اســتقالل در تمرینات تیم فوتبال ذوبآهن حاضر شــد.
مجتبی حقدوست ،بازیکن مورد عالقه علیرضا منصوریان که پیش از این در تیمهای نفت تهران و
استقالل همراه با این مربی در لیگ برتر حضور داشت ،در تمرینات ذوب آهن حاضر شد تا این تیم
را در لیگ نوزدهم همراهی کند .حقدوست ،پیش از این نیز بازیکن ذوب آهن بود که برای گذراندن
خدمت سربازی ،دو فصل پیش را در تیم فجرسپاسی سپری کرد و با اتمام دوران خدمت مقدس
سربازی به ذوب آهن بازگشت .تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه برنامه آمادهسازی برای لیگ نوزدهم
طی دیدار دوستانهای با تیم فجرسپاسی شیراز در شهر اصفهان دیدار میکند.

4
مدیرعامل اســتقالل میگویــد؛ بهدلیل
احتمال محرومیت باشگاهش بابت بدهی
به «پروپئیچ»« ،پاتوسی» را نتوانسته در
جمع آبیهای پایتخت حفظ کند.
امیرحسین فتحی ،درباره آخرین وضعیت
آبیهای پایتخت گفت :روز  ۲۵اردیبهشت
سال جاری رأی کمیته انضباطی فیفا به
باشگاه استقالل ابالغ شد .طبق این رأی
ما باید ظرف شصت روز تا دوشنبه آینده
( ۲۴تیر  )۱۳۹۸بدهی  ۴۳۰هزار دالری
پروپئیچ را پرداخت کنیم .پانزده روز بعد
از ابــاغ رأی فیفا ،روز اول ژوئن (شــنبه
 ۱۱خرداد  )۱۳۹۸باید بــه خاطر جذب
پاتوســی  ۳۵۰هزار دالر به باشگاه کیپ
تاون پرداخت میکردیم تا بند خرید دائمی
این بازیکن فعال شود .ما در جلسات متعدد
هیئت مدیره ،این شــرایط خیلی دشوار
و بحرانی را بررســی کردیم و بالفاصله با
باشگاه «کیپ تاون» وارد مذاکره و مکاتبه
شــدیم تا باتوجه باین موضوع شــرایط
جدیدی را برای به خدمت گرفتن پاتوسی
ایجاد کنیم.
او افزود :از طرفی دیگر بــه طور موازی با
کمک وزارت ورزش وفدراسیون فوتبال،
پیگیر این بودهایم کــه جریمه  ۴۳۰هزار
دالری پروپئیــچ را از درآمــد  ۸۵۰هزار
دالری استقالل در فیفا پرداخت کنیم .پس
به این فکر بودیم که پاتوسی را هم جذب
کنیم؛ اما در نهایت به خاطر حفظ موقعیت
باشگاه و احتمال محرومیتهای سنگین
بابت پرونده پروپئیچ ،تصمیم بر این شد که
نسبت به خرید دائمی پاتوسی اقدام نکنیم؛
مگراینکه فیفا بپذیرد جریمه پروپیچ را از
محل مطالبات ما بپردازد.
مدیرعامل اســتقالل اضافه کرد :تاهمین
لحظه هم هنوز نتوانستهایم رضایت فیفا را
بابت پرداخت جریمه پروپئیچ جلب کنیم
و با فیفا در حال رایزنی و مذاکره هستیم
و در «زاگرب» حضــور داریم .یعنی هنوز
فیفا قبول نکرده کــه از محل طلبهای
اســتقالل این جریمــه را پرداخت کند.
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بیان برخی مشــکالت جز ناامیدی فایده
دیگری ندارد .بله ،مــن این را میدانم که
عدهای میگویند باشــگاه دروغ میگوید
امــا مــن دو راه دارم؛ راه اول اینکه مدام
بحرانهای مالی اســتقالل را به رسانهها
انتقال دهم تــا هوادار بــاور کند که پول
صیادمنش هزینه چه مشکالت مهمی شده
است .راه دوم اینکه با روشهای مختلف
این شرایط را اداره کنم و اجازه ندهم برخی
اتفاقها رخ دهد .مــن راه دوم را انتخاب
کــردم و صادقانه به هواداران اســتقالل
میگویم که مشــکالت اقتصــادی باعث
میشود گاهی اوقات بعضی از حرفهای
گذشته نسبت به امروز تغییر کند.
فتحی درباره جذب دیاباته گفت :اولویت
اصلی و تاکید اســتراماچونی این بود که
ما اول شــیخ دیاباته را جذب کنیم و اگر
بودجه باشــگاه اجازه داد ،به سراغ جذب
پاتوسی هم برویم .حال ممکن است این
پرسش مطرح شــودکه چطور پول برای
جذب مهاجم بود ولی برای پاتوســی نه؟!
جذب پاتوسی به  ۴۵۰هزار دالر نقد نیاز
داشــت ( ۳۵۰هزار دالر باشــگاه و ۱۰۰
هزاردالر بازیکن) حال آنکه پول دیاباته
شــروع کرد ،هیچ اقدامــی در حوزه فنی به تدریــج و درطول یک فصــل تأمین و
بدون هماهنگی با ایشــان انجام نگرفته پرداخت میشود .مدیرعامل استقالل در
است .اولویت ســرمربی استقالل جذب پایان خطاب به هواداران این باشگاه گفت:
یک مهاجم طراز اول بــود .حتی به طور از هواداران محجوب استقالل میخواهم
مکتوب هم به باشگاه اعالم کرد که هدف فقط نیمه خالی لیوان را نبینند .شــرایط
اول ،جذب این مهاجم باشد .خوشبختانه کلی تیم و برنامههای آمادهسازی نسبت
به این هــدف رســیدیم .از نظــر رزومه به گذشــته وضعیت بهتری داشته است.
«شیخ دیاباته» جزو بهترین خارجیهایی یک ســرمربی مجرب خارجــی در رأس
است که به استقالل آمده است؛ منتهی در امور قرار گرفته وخواســتههای هواداران
بین اخبار کذب و شایعات بیاساس و موج درباره برخورد با حاشیهها مورد رسیدگی
تخریبها ،چندان بــه حضور این بازیکن قرار گرفته است .همین حاال که به خاطر
بزرگ پرداخته نشد.
جدایی پاتوســی ناراحت هســتید ،یک
او درباره درآمد باشگاه استقالل از انتقال فوروارد خــوب خارجی از ســری «آ» و
صیادمنش نیز گفت :پول انتقال صیادمنش لیگ فرانسه به استقالل آمده است .بازهم
هزینه سختترین بحرانها شده است .اگر بازیکنان الزم طبــق نظر کادرفنی جذب
قرار باشــد هر روز درباره بحرانهای مالی خواهند شد .عاشــقان استقالل مطمئن
صحبت کنم ،حوصله همه سرخواهد رفت .باشند خبرهای خوبی در راه خواهد بود.

فتحی :پاتوسی را بهخاطر پروپئیچ از دست دادیم

بدهی ،پاتوسی را ازآبیها گرفت!

عکس:ایسنا

احسان خراسانی  /خبرآنالین
چند روز پیــش وقتی خبر مربــوط به رفتن
«آیاندا پاتوســی» یکبار دیگر رســانههای
داخلی و البته اماراتی را پــر کرد ،خیلیها از
این گفتند که «وینفرد شفر» سرمربی سابق
پاتوسی در اســتقالل ،اصلیترین دلیل برای
حضور هافبک آفریقایــی در بنیاس خواهد
بود .هافبکی که طبق گفته مسئوالن باشگاه
اســتقالل هنوز با این تیم قرارداد دارد و علی
خطیر ،معاون ورزشی باشگاه هم برای مذاکره
با او راهی امارات شده بود.
حضور شــفر در بنیــاس اما به نظــر دلیل
محکمی بوده تا هافبک ســابق اســتقالل از
این تیم رفتنی شــود .بعد از انتشار این خبر،
یک کلمه در ادبیات روزانه ورزشیهای ایران
رواج بیشــتری پیدا کرد .کلمهای که بعد از
امضای قرارداد رضا شــکاری بــا تراکتور به
جای پرســپولیس هم زیاد شــنیده میشد.
«هایجک» یا به نوعــی همان روی هوا زدن
اتفاقی است که همیشه در فوتبال دنیا وجود
داشــته و به تازگی پای این پدیده عجیب و
غریب به فوتبال ایران هم باز شده است .شاید
خیلیها با وجود اینکه از مذاکره رضا شکاری
با پرســپولیس و درنهایت امضای قراردادش
با تراکتور اطالع دارند ،بــاز هم ندانند اتفاقی
که برای شکاری ،پرســپولیس و تراکتور رخ
داد ،یک نــوع هایجک بــود .هایجک در
معنای ســاده کلمه ،یعنی باشــگاهی مثل
پرســپولیس برای امضای قرارداد با شکاری
به قدمهای آخر رسیده بود اما حواشی ایجاد
شــده مربوط به قرارداد بازیکن با ذوبآهن
باعث شد تراکتوریها از مردد بودن مسئوالن
پرسپولیس استفاده کنند و یکی از بمبهای
نقلوانتقاالتی را روی هوا بزنند .از این دست
هایجکها در تاریخ فوتبال کم نداشــتیم.
ستارههای بزرگ دنیای فوتبال هم بودند که
حتی در مطرحتریــن لیگهای اروپایی بازی
میکردند و انتقالشان از باشگاه  Aبه باشگاه
 Bبا هایجک همراه شده بود .مانند«مالکوم»،
ستاره فرانســوی باشگاه بارســلونا که فصل
گذشــته حتی برای امضای قــرارداد با تیم
آسرم ایتالیا وارد فرودگاه شــهر رم شــد اما
در نهایت بارســاییها او را هایجک کردند.
البته که هنوز از این بازیکن بهرهبرداری الزم
نشــده و مالکوم یکی از خریدهای نه چندان
خوب چند سال اخیر بارسا لقب گرفته است.
جالب اینجاست که چنین اتفاقی حتی برای
«رونالدینیو» ،فوقستاره فوتبال دنیا هم رخ
داده بــود .رونالدینیو ،یکــی از بهترینهای
جامجهانی  2002بود و در نهایت با برزیل به
قهرمانی رقابتها رسید.
بعد از درخشش او در جامجهانی ،مسئوالن
باشگاه منچســتریونایتد برای پر کردن جای
«دیوید بکام» کــه به رئالمادریــد فروخته
بودند ،دنبال جانشــین بودنــد .رونالدینیو،
در حالی که خیلی به یونایتــد نزدیک بود به
یکباره راهی بارسلونا شد! مدتی بعد فاش شد
که رابطه صمیمی «راســل» ،یکی از مدیران
باشگاه بارسا و رونالدینیو ،باعث شده بود که او
حضور در بارسلون را به منچستر ترجیح دهد.
«آرین روبن» هلندی هم که از دنیای فوتبال
خداحافظی کرد ،یکی دیگر از نمونههای این
پدیده عجیب اســت .روبن ،سال  2004بعد
از درخشــشهای زیاد در باشگاه آیندهوون،
مــورد توجه باشــگاه منچســتریونایتد قرار
گرفت .منچستر یها چیزی نزدیک به هفت
میلیون یــورو در آن مقطــع از زمان به روبن
پیشــنهاد دادند اما فقط چند روز گذشت که
«رومانآبراموویچ» ،مالک باشــگاه چلسی با
پیشــنهادی  18میلیون یورویی روی دست
مسئوالن یونایتد بلند شد و روبن را روی هوا
زد و با او قرارداد امضا کرد.
هایجک شــدن در دنیای فوتبــال معموالً
چیزی شــبیه همین نمونههایی است که تا
اینجای گــزارش مرور کردیــم .یعنی یک
باشگاه نسبت به باشــگاه اول که برای جذب
بازیکنی اقدام کرده ،پیشنهاد بیشتری در نظر
میگیرد و از این طریق سعی میکند بازیکن
موردعالقه را برای خودش کند.
ایــن اتفاقی بــوده که بــرای ســتارههای
بزرگتــر دیگــری هــم رخ داده اســت .از
«آلفردو دیاســتفانو» که به جای بارســلونا
راهی رئالمادرید شــد تا «روی کین» که در
سال  1993منچســتریونایتد برایش انتخاب
بهتری نسبت به بلکبرن بود .در فوتبال ایران
اما بیشتر اینطور مشــاهده شده که خیلی از
بازیکنان خودشــان ترجیح دادند هایجک
شوند.
درســت اســت که جذب شــکاری توسط
تراکتور  یا شایعه رفتن «پاتوسی» به بنیاس،
ایران
تازهترین نمونههای هایجک در فوتبال 
هستند ،اما در تاریخ نقلوانتقاالت فوتبال ما،
در روزهایی که کسی خیلی خبری از هایجک
نداشت ،ستارههای زیادی بودند که یکشبه
به خاطر عالقه ،منافع یا حتی اختالفات قید
حضور در باشگاهی که ابتدا با آنها به توافق
رســیده بود را زدند و راهی باشــگاه دیگری
شدند.

وزیر ورزش با سهراب مرادی تلفنی گفتوگو کرد

حضور بازیکن پیشین استقالل در تمرینات ذوبآهن

به همین خاطر ما  ۴۳۰هــزار دالر آماده
کردیم تا از طریق سفارت ایران در زاگرب
به پروپئیچ پرداخت کنیم .به این نکته مهم
توجه کنید که میتوانستیم  ۳۵۰هزار دالر
پاتوسی را پرداخت کنیم و اکنون به خاطر
طلب پروپئیچ در آستانه محرومیت باشیم.
مشکل پروپئیچ ،مربوط به دوران مدیریت
فعلی نیست ،اما از ماهها قبل این مسئله به
معضل جدی تبدیل شده بود.
وی ادامــه داد :در یک ســال گذشــته
توانســتیم خطر پرونده ۴۰۰هزار دالری
«یازالدهگومز» را برطــرف کنیم .به همه
مشکالتی که اشــاره کردم ،مسائلی مثل
پرونــده بویان و ســرور جپــاروف را هم
اضافه کنید .ما هنوز نتوانســتیم در این
پروندهها با آنها به توافق برسیم؛ اما پرونده
الحاجیگرو و نویمایر را با توافق بســتیم.

همه بازیکنان خارجی که در دوره مدیریت
فعلی جذب شدند و بعدا ًآنها را نخواستیم،
با همه آنها از جمله نویمایر ،گرو و ایسما
توافق و تسویه کردیم .البته بین همه این
پروندهها فع ً
ال مشــکل پرونده  ۴۳۰هزار
دالری پروپئیچ در حدی بود که از خرید
بازیکن و مربی جدید برای حفظ موقعیت
باشگاه مهمتر بود .با این وجود یک مربی
مجــرب و مقتدر خارجی هم اســتخدام
کردیم .در همین شرایط بسیار سخت مالی،
به دلیل بررســیهای فنی و اصرار فراوان
دوستداران استقالل به سراغ جذب مربی
معتبر خارجی رفتیم.
مدیرعامل اســتقالل ،با اشــاره به جذب
«استراماچونی» بیان کرد :در سختترین
شرایط استراماچونی را به استقالل آوردیم.
از روزی که ایشــان کارش را در باشــگاه

همایش خودوروهای کالسیک
و اسپرت با حضور بیش از 300
خودرو از استان های تهران،
خراسان ،فارس ،اصفهان
و چهارمحال و بختیاری
امروز جمعه در محل پیست
کارتینگ شهرکرد برگزار شد.
عکس   احمد ریاحی
دهکردی  /ایرنا

استراماچونی بهدنبال جذب مهاجم کیهوو
رســانههای ایتالیایی مدعی شدند که مهاجم اما موفق به گلزنی و دادن پاس گل نشد ،البته
«کیهوو» مدنظر استقالل گرفته است .دو رسانه در کل فصــل  ۲۰۱۸-۲۰۱۹برای کیوو خوب
ایتالیایی توتو مرکاتو و کالچــو مرکاتو مدعی نبود و آنها به ســری «ب» سقوط کردند .این
شــدند که «آندرهآ اســتراماچونی» سرمربی بازیکن  ۲۸ســاله ایتالیایی که براساس سایت
استقالل ،پس از جذب «شیخ دیاباته» از مدیران ترانسفرمارکت ارزش دو میلیون یورویی دارد،
این تیم خواسته تا یک مهاجم دیگر که سابقه در  ۱۳۵تجربه حضور در سری «آ» ۱۶ ،گل زده
بازی در ســری «آ» را دارد ،اســتخدام کنند .و پنج پاس گل داده است .همچنین پوچیارلی
«مانوئل پوچیارلی» ،مهاجم تیم کیهوو ایتالیا که ســابقه پوشــیدن پیراهن امپولی را هم دارد.
البته پست اصلیاش مهاجم کاذب است ،مدنظر براساس اداعای رسانههای ایتالیایی ،استقالل
استراماچونی قرار گرفته است .این بازیکن فصل میخواهد با ارائه پیشنهاد انتقال قرضی با بند
گذشته در  ۱۰بازی برای کیهوو به میدان رفت خرید دائم «پوچیارلی» را جذب کند.

دنیای ورزش
 انصاریفرد به السیلیه پیوست

ایسنا :مهاجم ایرانی با تیم قطری «السیلیه»
قرارداد امضا کرد .باشگاه السیلیه قطر در توئیتر
اعالم کــرد :کریم انصاری فــرد بازیکن جدید
این تیم اســت .مهاجم ایرانی بــا تیم قطری
قراردادی دو ســاله امضا کرد .انصاری فرد ۲۹
ساله نخســتین خرید تابستانی السیلیه است.
او پیش از برای ناتینگهام فارست بازی میکرد.

ماهینی ،اردوی پرسپولیس
را ترک کرد

مهر :مدافــع تیم فوتبال پرســپولیس با نظر
کادر فنی و کادر پزشــکی تیم ،استانبول را به
مقصد تهران ترک میکند .حسین ماهینی ،در
بازی دوستانه برابر نیروی زمینی از ناحیه زانو
دچار مصدومیت شد؛ با این حال همراه با دیگر
سرخپوشان برای برگزاری اردوی آمادهسازی
عازم ترکیه شــد .این بازیکــن نیازمند ادامه
روند درمانی و عکسبــرداری مجدد از زانوی
آسیبدیده خود است .به همین دلیل وی با نظر
کادر فنی و کادر پزشکی تیم ،اردوی سرخپوشان
را ترک و راهی تهران میشود.

آزادکاران اوزان نخست
حریفان خود را شناختند

ایرنا :قرعهکشی پنج وزن نخست رقابتهای
کشــتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا ،برگزار شد
و نمایندگان ایران در این اوزان ،حریفان خود
را شناختند .رقابتهای کشــتی آزاد جوانان
قهرمانی آسیا با برگزاری مســابقات پنج وزن
نخست در شهر «چونبوری» تایلند آغاز میشود.
مســابقات پنج وزن دوم این رقابتها نیز روز
یکشنبه برگزار میشود.

احراز نشدن صالحیت ۳قهرمان
بزرگ ُکشتی بیحرمتی است

میزان :رئیس هیئت کشتی استان مازندران
گفت :احراز نشدن صالحیت سه قهرمان بزرگ
کشتی که کارنامهشان اظهرمنالشمس است،
بیحرمتی است.
علیاصغر ثمربخش ،درباره علت ایجاد حاشیه
در انتخابات فدراســیون کشــتی گفت :سعی
کردم این روزها با ســکوتم آرامش کشتی به
هم نخورد؛ اما شاهد سهلانگاری زیادی بودیم.
حرمتشکنیهای بدی در فضای مجازی علیه
بزرگان کشتی صورت گرفت .وی ادامه داد :این
روزها در کشتی ثبت خواهد شد و مقصران در
ذهن مردم میمانند ،میشــد در اســرع وقت
انتخابات فدراسیون کشتی را برگزار کرد.

فرزند اسطوره رومانی
در آستانه حضور در خنکبلژیک

کنارهگیری «کراوچ» در 38سالگی

مهاجم پیر،کفشهایش را آویخت
مهاجم سابق تیم ملی فوتبال انگلیس در سن 38
ســالگی کفشهایش را آویخت« .پیتر کراوچ»
اعالم کنارهگیری از دنیای فوتبال کرد.
وی طی پیامی که در فضای مجازی منتشرشد،
اعالم کرد قصد داشته تا  40سالگی فعالیت کند؛
اما اکنون به این نتیجه رســید که بهتر است دو
سال زودتر کفشهایش را بیاویزد.
کراوچ عنوان کرد :بعد از کلی فکر در تابســتان
امسال تصمیم گرفتم از فوتبال بازنشسته   شوم.
بازی هیجانانگیز ما به من همه چیز بخشید .از

همه کسانی که به من کمک کردند تابه اینجا
پیش بیایم ،بسیار تشکر میکنم.
او در ســالهای  2005تا  2010موفق شد 43
مرتبه برای تیم ملی انگلیس بــازی کند و 22
گل بزند .گفتنی اســت وی در دوران فوتبالش
که از ســال  1998آغاز شــد ،بــرای تاتنهام
هاتسپر ،دالویچ ،هسلهولم ،کوئینزپارکرنجرز،
پورتســموث ،آســتو نویال ،نوریچســیتی،
ســاوتهمپتون ،لیورپــول ،پورتســموث،
استوکسیتی و برنلی بازی کرد.

فارس :بازیکن جوان فوتبال رومانی که مورد
توجــه «بورســیادورتموند» بود ،در آســتانه
پیوستن به تیمی از لیگ بلژیک قرارگرفته است.
«یانیس هاجی»  اسطوره معروف رومانی بعد از
آنکه در مسابقات قهرمانی زیر  21سالههای
اروپا خوش درخشــید ،مــورد توجه چندین
تیم بزرگ اروپایی از جمله بورســیادورتموند
قرارگرفت.
براساس اعالم شبکه تلویزیونی «تیوی پرو»
و روزنامه بلژیکی «هتنیوزبالد» ،این بازیکن
جوان اکنون در بروکسل بهسر میبرد .براساس
اخبار گزارش شــده وی بعد از معاینات کامل
پزشکی ،قراردادی سه ساله منعقد خواهد کرد
که سالیانه  800هزار یورو خالص را برایش به
ارمغان خواهد آورد.

گنابری  :از حضور سانه
در بایرنمونیخ استقبال میکنم

مهر :مارک ویلموتس که در تهران حضور دارد و اسامی بازیکنان تیم ملی برای اردوی پیش رو را
اعالم هم کرده است  ،به همراه تعدادی از مسئوالن فدراسیون به پل طبیعت رفت و ساعاتی را در
این منطقه سپری کرد.

کافه سینما :عادل فردوسیپور
که در جشن حافظ  ،۱۹بهترین
چهره تلویزیونی سال  ۹۷شد ،با
تشکر از حمایتهای هنرمندان،
خبرنگاران ،ورزشکاران و مردم از
خود ،با تکیه کالم «چقدر خوبید
شما» ،به تشویقهای یک صدای
تماشاگران این مراسم واکنش
نشان داد.

ایلنا :مهاجم ملیپوش تیم فوتبال بایرنمونیخ
میگوید؛ از حضور ســتاره منچسترسیتی نزد
سرخپوشان اســتقبال میکند .بعد از خروج
«آریــن روبــن» و «فرانک ریبــری» از جمع
مونیخیها ،تیــم قهرمــان بوندسلیگا برای
جناحین خط حمله تنها «گنابری» و «کومان»
را دراختیار دارد .مشخص اســت که با این دو
مهاجم تیم آلمانی نمیتواند فصلی ســنگین
را شــروع و به اتمام رســاند .به همین منظور
از هفتههــا قبل بحث خرید «لروی ســانه» از
جمع سیتیزنها مطرح شــده است .گنابری
در مصاحبــه بــا کیکر عنــوان کرد بــا ورود
احتمالی فوروارد تیم انگلیســی ،دچار مشکل
نخواهد شد.

