www.INN.ir

0تو0ما0ن5

تمــاس مســتقیم با
تحریریه ایران ورزشی:

روزنام ه صبح ایران سال بیست و ششم سهشنبه  31خرداد 21 June 21 - 2022 1401ذیقعده1443

کاش هوشیارانه عمل میکردیم

84711175

()021

شماره 7062

گلمحمدی :حق دستیارانم
نبود اینطور جدا شوند

پرونده نامرادی های وزنهبرداری
با حکم قطعی دیوان بسته شد

دو مهاجم جدید میخواهیم
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پایان عصر نابودگر
خبری که نزدیکان باشگا ه
تأیید میکنند

ساپینتو با استقالل
به توافق رسید
1

مطهری فسخ کرد و رفت

شاهرخ بیانی 50:سال است با
مربی خارجی قهرمان لیگ نشدیم

در بسکتبال و دو و میدانی هم تیمداری میکنم

آزمون :روزی
رئیس فدراسیون
سوارکاری میشوم
مدیران ورزش ما چقدر دیر
از خواب بیدار میشوند
سرمقاله

علی مرادی رئیس فدراســیون وزنهبرداری با نامهای که
دیروز علنی شد ،از فدراسیون وزنهبرداری رفت.
ماجرا به انتخابات فدراســیون وزنهبرداری در ســال 98
برمیگردد .زمانی که کاندیداها به ریاســت مــرادی با  22رأی
ایــراد قانونــی گرفتند .البتــه آنها بــه نامه زمســتان  1400هم
اشاره داشــتند که مرادی را بازنشسته و در نتیجه حضورش در
فدراســیون را غیرقانونی میکــرد اما این نامه هم نتوانســت
مرادی را از فدراسیون دور کند.
در نهایــت نامــه دیــروز پوالدگــر پایانــی بود بــر حضور
مرادی در فدراسیون وزنهبرداری.
پس از دو ســال و اندی مرادی از فدراســیون وزنهبرداری
رفت اما یکی به این پرسش پاسخ دهد که تکلیف وزنهبرداری
چه میشود؟
این همــه ســرمایه را در همین دو ســال و اندی از دســت
دادیــم .آنهــا چطــور بــه وزنهبــرداری برمیگردنــد؟ اولیــن
مــدالآور تاریخ زنــان وزنهبــرداری ایــران و همینطــور اولین
المپیــن تاریــخ وزنهبرداری زنــان ایــران به دلیــل تصمیمها
و شــیوه مدیریــت مــرادی از ایــران رفتنــد .جــای آنهــا را چه
کســانی پر میکنند؟ مدال طالیی که میشــد توسط سهراب
مرادی در المپیک به نام ایران نوشــته شــود و با تصمیمهای
اشــتباه ســوخت چه؟ تکلیف ســرمایههایی که در مربیگری
میتوانســتند بــه وزنهبــرداری خدمــت کنند و به بیــرون گود
رانده شدند چه میشود؟
علی مرادی با نامهای که دیروز منتشــر شد از فدراسیون
رفت؛ اما تبعــات تصمیمهای او در این مدت چه میشــود؟
اگــر حضــور او واقعــاً غیــر قانونــی بود چــرا تــا کنــون ماند و
مدیریــت کــرد و اگــر میتوانســت بماند چــرا رفت؟ چــرا در
همه این ماهها که کارشناســان وزنهبرداری و رســانهها از همه
اتفاقات تلخ گفتند کســی به فکر نیفتاد که شــاید اینها درست
میگوینــد و متروپــل وزنهبــرداری واقعاً در حــال فروریختن
است و واقعاً یک رشته ورزشی در حال نابودی است؟ صدای
رسانهها در انتقاد از تصمیمهای اشتباه رئیس آنقدر بلند شد
که رئیس با توهینی زشت ،خبرنگاران را گدای سفر خواند.
علی مرادی رفت؛ اما آنچه باقی گذاشت ،آبادی نیست.
به فکر رشــتههای دیگر باشــید و رؤســایی که حضورشــان در
فدراســیون فقط ویرانی و نابــودی به بار آورد و بــا این حال ،با
کمال جســارت میگویند اگر به ما دســت بزنیــد تمام ورزش
ایران را تعلیق میکنیم.
مدیران ورزش ما چقدر دیر از خواب بیدار میشوند؟

ساپینتو با استقالل به توافق رسید

آخرین خبرهــا از وضعیــت نیمکت اســتقالل حکایت از
قطعی شدن حضور ساپینتوی پرتغالی دارد .مسئوالن باشگاه
استقالل به طور غیررسمی عصر دیروز خبر مربیگری این گزینه
پرتغالی را تأیید کردند .به این ترتیب باید منتظر اعالم رســمی
باشگاه اســتقالل درباره خبر مربیگری ساپینتو در استقالل بود.
البته به موازات مطرح شــدن نام ساپینتو خبرهایی درباره عقد
قرارداد با پتکوویچ نیز در فضای مجازی دســت به دست شد اما
توگوی کوتاهی که
مسئوالن باشگاه اســتقالل این خبر را در گف 
با ایران ورزشــی داشــتند تأیید نکردند .با این حال فارغ از اینکه
چه گزینهای فصل بعد روی نیمکت اســتقالل مینشــیند ،باید
به این نکته مهم معترف بود که برای اســتقالل وقت به سرعت
در حال عبور اســت و مسئوالن باشــگاه اســتقالل باید عالوه بر
انتخاب سرمربی و قطعی شــدن نام او ،خریدهای جدید را هم
انجام داده تا باشگاه از فاز تردید و دو دلی خارج شود.
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وریا و فوالد
جدی تر می شود؟
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نادری و رضایی
به خاطر مجیدی
به استقالل نیامدند؟
از بین خارجی ها ماندن
کوین یامگا قطعی شده

سیلوا پول زیاد میخواهد

پین شرط بزرگ داشت
6

تیتر یک

امیر اسدی

ســردار آزمــون یکــی از ســتارههای فوتبــال ایــران اســت که
خیلیهــا امیدوار به درخشــش او در جــام جهانی هســتند .او که به
تازگی سفیر فروشــگاه هفت هم شده ،در مصاحبهای جذاب که هم
فوتبالی اســت و هم شخصی ،به بررسی شرایط تیم ملی میپردازد
و البتــه امیدوار اســت ایــران بتواند با انجــام بازیهــای تدارکاتی
بیشــتر ،خیلی خوب آمــاده حضور در جام جهانی شــود .ســردار از
تیمــداری در والیبــال میگوید ،از اســبهایش صحبــت میکند و
البته دوست دارد بعد از پایان فوتبال ،رئیس فدراسیون سوارکاری
هم شود.
هیچوقــت فدراســیون فوتبــال را اینقــدر آشــفته ندیدهایــم.
نگران اوضاع نیستی؟
اوضاع زیاد مناســب نیســت اما ما هــم نباید خیلــی به این
موضوع دامن بزنیم .این تیم ملی ،تیم ملی ایران است و متعلق
به مــردم .من بــه عنــوان بازیکنی کــه  9ســال اســت در تیم ملی
حضور دارم ،از مردم میخواهم که حمایــت کنند .ضمن اینکه
خیلی امید دارم هر کسی رئیس فدراسیون شود ،اوضاع را بهبود
ببخشــد .از طرفی ما پولهای بلوکه شــده زیادی داریم که حدود
 19میلیون دالر اســت اما به دست فدراســیون فوتبال نمیرسد.
فکــر میکنم از زمــان مربیگری آقــای کیروش ایــن پولها باقی
مانــده و به فوتبال ایران نرســیده .من از وزیر ورزش و هر مســئول
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پایان آرزوهای آدم برفی
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دیگری کــه میتوانــد آن پولها را به فدراســیون فوتبــال بیاورد،
خواهش میکنــم که ایــن کار را انجــام بدهد .تزریق ایــن پولها
میتواند به برگزاری اردوها و بازیهای تدارکاتی بهتر کمک کند.
بزرگان تیم ملی و همچنین خبرنگاران و پیشکسوتان باید از تیم
ملی حمایت کنند چون ما فقط یک فیفادی دیگر پیش رو داریم
و بعد از آن وارد جام جهانی میشــویم و بازیهای خیلی سختی
مقابــل امریکا ،انگلیــس و ولــز باید برگــزار کنیــم .امیدواریم که
بتوانیم نتیجه بگیریم .ما بازیکنان مســتعدی در تیم ملی داریم
و بــه بازیکنانی که در فوتبال ایران بــازی میکنند خیلی امیدوارم
و اعتقاد دارم .آنها میتوانند در لحظــه نتیجه را تغییر بدهند ،به
تیم ملی کمک کنند و باعث شادی مردم شوند.
دربــاره ولز که به تازگــی راهی جام جهانی شــده و حریف تیم

بزند؛
غافل از اینکه این اســب چموش پیــش از مقصد او را
زمین
خ
واهد زد و از صدر به زیر خواهد کشید تا او در حسرت
ب
ماند .رویای خامدســتانه رســیدن به صندلی فدراســیون
ج
هانــی
برای علــی مــرادی بــه انــدازهای بــزرگ و قیمتی
بود
که بــرای تعبیر آن به هر ریســمان پــارهای چنگ زد اما
ر
ویــای
کال
به کابوس بدل شــد تــا بار کج به منزل نرســد .او
که
یک
بار
در این آوردگاه پرطمطراق و پرهیاهو روی اســب
با
زنــده قمار کــرده و بیاعتبار شــده بود ،برای بــار دوم خیز
بردا
شــت
تا بلکه تمنای دیرینهاش اجابت شــود .شــهوت
زر و
زور کــه او بابتــش هزینه گزافی پرداخــت و پای آن همه
من
ویات
وزن
هبرداری را ذبح کرد اما این بار هم دســت زمانه
و
جبــر
ر
وزگار زندگــی رویــای بــزرگ را عقیم گذاشــت .این
پایان
آرزو
هــای آدم برفی بود؛ موجــودی که مدتها پیش
در
آتش ســوءمدیریت همه اعتبارش آب شــده و از دســت
رفته
اما
امروز برای همیشــه به تاریخ پیوست؛ با کارنامهای
تاریک و یک پایان سیاه.

وقتی بیســت و یکمیــن دوره رقابتهای لیگ برتر آغاز شــد و چند هفته
آغازیــن آن ســپری گردیــد اغلــب کارشناســان معتقد بودنــد هــوادار یکی از
مدعیان جدی ســقوط به لیــگ آزادگان خواهد بود و در مســابقات این فصل
حکم آسانسور را دارد اما رضا عنایتی به شاگردانش اعتماد فراوان داشت و به
همین خاطر هفته به هفته کارشان بهتر شد.
آنهــا نه تنهــا از منطقــه ســقوط فاصله گرفتنــد بلکه بــا توجه بــه اولین
حضورشان در لیگ برتر و عدم بهرهمندی از هواداران ،جایگاه بسیار مناسبی

پایان رئیسی که رئیس نبود!

ت
مــام شــد؛ ایــن ســه ســال را هــم بــدون تعــارف بــا
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زنیــم قصــه را .هــر چــه بــود تمــام شــد آقــای علــی
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رادی.
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ـ
ـی کــه شــیفتهاش بودیــد؟
شــوخی کــه نبــود ،داشــتید بــرای صندل 
یهــای خالــی
ریا
ســت میکردیــد ،داشــتید ســرمربی تیــم ملــی را
تح
میــل
م
ی
ک
ردیــد
تــا
بــرای
نف
راتــی کــه در اردو نیســتند
مربی
گــری کنــد .چــه کردیــد بــا وزنهبــرداری آقــای علــی
مــ
رادی
کــه
حــاال
بــرای
رفت
نتــان «کِل» میکشــند؟
چــه
ک
ردیــد
کــه
«اســت
یکر»
شــما بــا ایــن عنــوان کــه «از
فدراســیون نمــیروم» را ســاختهاند و در فضــای مجــازی
دسـ
ـت بــه دســت میکننــد؟ چــه کردیــد کــه دیگــر کســی در
ایــن
خان
ــواده
دوســ
ت
تان
نــ
دارد؟
حکــم بــدوی آمــده و پیشــنهاد مــا بــه شــما ایــن اســت

را هم احراز کردند تا عنایتی کارنامه کام ًال موفقی در این عرصه از خود برجای
بگذارد و به همین دلیل از ســوی چنــد تیم لیگ برتری دیگر مــورد توجه قرار
بگیرد.
عنایتی ابتدا گزینه نســاجی شــد و پس از آن با مدیران باشــگاه استقالل
مذاکــره کرد .بــه موازات همیــن اتفاقــات خبر جدایــی قطعی از هــوادار هم
مطرح شــد تا همه به این مســأله فکــر کنند کــه ملیپوش کشــورمان در جام
جهانی  ۲۰۰۶آلمان ،تیم جدید خود را هم انتخاب کرده اســت ولی نســاجی

پیغامهای عجیب برای مجیدی در صفحه االتحاد

از وقتــی فرهــاد مجیــدی هدایــت تیــم االتحــاد کلبــا را
برعهــده گرفتــه ،صفحــات و کانالهــای ایــن تیــم در فضای
مجازی با افزایــش فوقالعاده محســوس تعــداد مخاطبان
مواجه شــده و بالــغ بر  ۹۰درصــد این افــراد را هــم ایرانیها و
طرفداران اســتقالل تشــکیل میدهند .هوادارانی که خاطره
بســیار خوبــی از فرهــاد مجیــدی در اســتقالل دارنــد و هنــوز
قهرمانــی بدون شکســت ایــن تیم در لیــگ برتــر را فراموش
نکردهانــد .ایــن هــواداران بــه کوچکتریــن حرکتــی توســط

ملی است ،چه نظری داری؟
هر کشــوری که به جام جهانی صعود میکند ،حتماً لیاقتش
را دارد .ولــز هم بازیکنان بســیاری در لیگهای معتبــر دارد و ما کار
آســانی روبهروی این تیم و امریکا و انگلیس نخواهیم داشــت .اگر
بازیهــای تدارکاتی مناســب برگــزار شــود ،میتوانیم امیــدوار به
نتیجهگیری مقابل این تیمها باشیم.
در آلمان اوضاع بر وفق مرادت پیش میرود؟
بوندسلیگا زمین تا آســمان با لیگ روســیه فرق دارد .زمانی
که من به آلمان رســیدم ،دیدم که همه چیز خیلی حرفهای اســت.
از نظر دیســیپلین و نظم که واقعاً عالی بود .نکتــه دیگر اینکه من با
مصدومیت قرارداد بستم و باشگاه لورکوزن هم این را میدانست.
دو ماه از فوتبــال دور بودم و این موضوع کمــی کار مرا برای حضور
در ترکیب سخت کرد .بوندسلیگا از نظر من جذابترین لیگ دنیا
است که بازیهای حساسی در آن برگزار میشود.
میخواهــم از شــما درباره یــک کار بــزرگ و غیــر فوتبالی که
انجام دادهای ســؤال بپرســم .از تشــکیل تیم والیبال ســریک
گنبد و اینکه انگیزههایت برای این کار چه بود؟
خیلی خوشحالم که این سؤال را از من پرسیدید .من به عنوان
ورزشکار وقتی میبینم بانوان کشورم اســتعداد دارند و میتوانند
پیشــرفت کننــد و کــمکاری در ایــن مــورد انجــام میشــود ،انتقاد
کردهام و همیشــه در ایــن مورد حــرف زدهام .خانــواده و اقوام من
همه والیبالیســت بودند .بخصوص پدرم که جــزو بازیکنان بزرگ
تیم ملی در گذشــته بوده .فقط من در خانواده فوتبالیســت شدهام
و حتماً خواســت خدا همیــن بوده .من ایــن کار را بــرای حمایت از

باشــگاه االتحــاد در فضای مجــازی واکنش نشــان میدهند و
از هر فرصتی برای نشــان دادن عالقه خود بــه فرهاد مجیدی
استفاده میکنند .نکته جالب توجه اینکه صفحه اینستاگرام
رســمی االتحاد روز یکشــنبه تولد یکی از بازیکنــان این تیم را
تبریک گفت ولی هواداران فرهاد مجیدی در زیر این پســت با
کامنتهای فراوان خود نســبت به فرهاد مجیدی ابراز عالقه
کردند .بعضــی از آنها نیز از جدا شــدن ســرمربی اســتقالل از
جمع آبیپوشان ایرانی بشدت ابراز تأسف میکردند!

بانــوان انجــام دادم .چــون میدانم چه اســتعداد و پتانســیلی در
ورزش دارند .در آینده هم صد درصد در بسکتبال و دو و میدانی نیز
تیمهایی تشکیل خواهیم داد .ضمن اینکه شــاید استعداد بانوان
ما از مردان هم بیشتر باشد .پس نباید خودشان را دست کم بگیرند
و تا لحظه آخر برای موفقیت بجنگند.
میخواهیم بدانیم اگر سردار آزمون فوتبالیست نمیشد ،در
چه ورزشی فعالیت میکرد .اگر پاســخ شما اسبدوانی است،
دلیل انس زیادتان با اسب را توضیح بدهید.
کل خانــواده من میدانند که اســب برای من یک دنیا اســت.
 50اســب دارم کــه در کورسهای مختلــف شــرکت میکنند .همه
شــما هم قطعاً میدانید که اســب حیوان نجیبی است .وقتی شما
پیشانی اسب را میبوســید ،بهترین حس دنیا نصیبتان میشود
و میفهمیــد که با چه فرشــتههایی مواجه هســتید .مــن حیوانات
را خیلی دوســت دارم و همیشــه حمایــت خودم را انجــام دادهام.
گاهاً انتقادهایی هم از من شــده اما آنها دلیلــی نبوده تا با حیوانات
مهربان نباشم .سؤال خوبی پرســیدید .االن که فکر میکنم ،قطعاً
بین فوتبال و اسبدوانی ،دومی را انتخاب میکردم .شاید اسبسوار
خوبی نمیشــدم اما ســعی میکردم یک مالک نمونه باشم .این
هــدف را دارم کــه بعــد از فوتبال هم رئیس فدراســیون اســبدوانی
شــوم .البته اگر عــدهای اجــازه بدهند .مــن از بچگی تــا االن که 27
ســاله شــدهام ،همه چیز را درباره اســب میدانم .دوســت دارم هر
کسی راجع به هر رشــتهای که تخصص دارد ،رئیس شود و بتواند به
ورزش ایران خدمت کند .چه در سوارکاری ،چه فوتبال و چه کشتی
و هر ورزش دیگری.
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دیگــر مقاومــت نکنیــد .اعتراضــی نداشــته باشــید و
اجـ
ـازه
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شــود
و
یــک خــون تــازه در ر 
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ـ
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ب
گذاریــد و عطــای کار در وزنهبــرداری را بــه لقایــش
ببخ
شــید .هــر کاری بلــد بودیــد در ایــن مــدت کردهایــد.
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کســانی کــه سرنوش 
تشــان بــه وزنهبــرداری
گــره
خــ
ورده ،اینجــا چراغهــا را بــرای شــما روشــن نگــه
مید
ارنــد و شــک نداریــم کــه آنقــدر بیمعرفــت هــم
نی
ســتند
کــه شــما را فرامــوش کننــد .چــرا کــه هــر چــه
نبا
شــید
ب
خــش زیــادی از تاریــخ ایــن وزنهبــرداری را
شــما رئیســش بودیــد و ایــن را هرگــز نم 
یتــوان کتمــان
کــرد؛
بخــش بزرگــی از تاریــخ کــه در خیلــی از روزهــای آن
خاط
ــرات
خوبــی رقــم نخــورده اســت.

ســرمربی فصل آینده خود را برگزید و شــرایط اســتقالل را هم خودتان شاهد
هستید.
در ایــن وضعیت مدیران باشــگاه هــوادار نیز مدعیاند ســاکت الهامی
گزینه جدی آنها برای لیگ بیست و دوم تلقی میشود .همه این موارد یعنی
اینکه رضا عنایتی به نوعی رودســت خورد و حاال برای بازگشــت به لیگ برتر
باید حداقل چند هفته آغازین لیگ بیســت و دوم را دور از میادین ســپری کند
مگر اینکه طی روزهای آینده اتفاقات دیگری را شاهد باشیم.

نکونام در اندیشه اردوی ترکیه

دور جدیــد تمرینــات فــوالد خوزســتان بــرای حضور در
فصل آینــده رقابتهــای لیگ برتــر از دهــه اول تیر مــاه آغاز
خواهد شــد و شــاگردان جواد نکونــام مرحله اول بدنســازی
خود را به احتمال فراوان در استان البرز استارت خواهند زد.
قرار اســت فوالدیها کارشــان را از برپایی اردو در منطقه
خــوش آب و هوای کردان کــرج آغاز کنند و بــا توجه به گرمای
شــدید این روزهای خوزســتان ،جواد نکونام ترجیح میدهد
تمرینــات خــارج از آن منطقه انجام شــود تا بازیکنــان بابت

بدنسازی پرفشاری که سپری میکنند ،دچار ضعف جسمانی
نشــوند .همچنین هماهنگیهــای الزم در حال انجام اســت
تا فوالدیهــا اواخر تیرماه بــرای برپایی یــک اردوی تدارکاتی
 ۱۰الی  ۱۵روزه راهی ترکیه شــوند و در آنجا طی زمان برگزاری
اردو ،حداقــل دو مســابقه دوســتانه نیــز برگــزار کننــد .فــوالد
خوزستان تنها نماینده باقیمانده کشورمان در پیکارهای این
فصل لیگ قهرمانان آســیا محسوب میشــود و از بهمن ماه
باید آن مسابقات را دوباره استارت بزند.

دردسرهای عجیب تیمهای
ایرانی با سرمربیان خارجی

تیمهای ایرانی در روزهای گذشته بابت انتخاب
سرمربیانخارجیمدنظرخوددردسرهایزیادیمتحمل
شدندوبخشیازاینماجراهمچنانادامهدارد .مشکالت
مربوط به تحریمهای بانکی و شکل رساندن پول به این
مربیان از یک طرف و افزایش قیمت ارز نیز از طرف دیگر
موجبایجاددردسرهایبزرگیبرایتیمهایلیگبرتری
جهت استفاده از سرمربیان خارجی شده است اما به نظر
میرسد داستان یک ضلع سوم نیز دارد .از قرار معلوم
هرگاه بحث انتخاب سرمربیان خارجی برای تیمهای
کشورمانجدیمیشودبرخیافرادباآنهاتماسمیگیرند
و با ایجاد ترس واقعی و غیر واقعی در دل سرمربیان مورد
نظربهآنهاتأکیدمیکنندراهیایراننشوندچوناگربروند،
نه تنها پولشان را سر وقت نمیگیرند بلکه به لحاظ مالی
و حقوقی در اتحادیه اروپایی دچار دردسرهای بزرگی
خواهندشد .رفتارهاییکههیچپایهومنطقینداردوتمام
بازیکنان و مربیانی که در ایران حضور داشتهاند ،تأکید
میکنند طی روزهای اقامت در کشورمان کوچکترین
مشکلینداشتهاندوپسازبازگشتبهکشورخودشانهم
دچاردردسرهایحقوقینشدهاند.

مشتریاناستقالل
قیمت خود را باال بردهاند

غیبت در لیگ قهرمانان آسیا تبعات زیادی برای
پرسپولیس و استقالل داشته که آثار آن کم کم در حال
مشخص شدن است .یکی از مهمترین موارد این مسأله،
افزایش دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی مدنظر
استقاللیهاست که طی روزهای گذشته با آن دست به
گریبان بودهاند .اغلب این نفرات وقتی متوجه میشوند
استقاللدرلیگقهرمانانحضورنداردوآنهافرصتیبرای
نمایشتواناییخودبهتیمهایمتمولینقارهندارند،رقم
دستمزد پیشنهادی خودشان را به طرز قابل مالحظهای
افزایشمیدهندواینمسألهاستقاللرادچاردردسرکرده
است .با توجه به اینکه لیگ قهرمانان به واسطه تغییر
تقویموبرگزاریجامجهانیدستخوشتحولزیادیشده
وپرسپولیسواستقاللکهفصلگذشتهاینمسابقاترابه
دلیل عدم دریافت امتیاز حرفهای از کف دادند ،در بهترین
شرایطمیتوانندشهریورماهسالآیندهدوبارهدرمسابقات
مذکورحاضرشوند.

آجورلو قبل از شروع لیگ برود!

شــایعات مربــوط بــه حضــور مصطفــی آجورلــو
در انتخابــات فدراســیون فوتبــال همــه روزه شــنیده
میشــود و عــدم تکذیب این مســأله توســط مدیرعامل
باشــگاه اســتقالل نیز بر جدی شــدن ماجرا به طرز قابل
مالحظهای افزوده اســت .البته حتی اگــر آجورلو در این
مقطــع نیز اعالم کند قصــدی برای شــرکت در انتخابات
ندارد هیچ دلیلی وجود نخواهد داشــت که ماه آینده نیز
همین دیدگاه را داشته باشد .این شــرایط در حالی ایجاد
شــد که اســتقالل باید به عنوان مدافع عنــوان قهرمانی
خــود را مهیای فصــل آینده لیــگ برتر بکند ،بــه همین
خاطــر تعــدادی از پیشکســوتان باشــگاه اســتقالل طی
روزهای گذشــته در جلســاتی که با یکدیگر داشــتهاند ،به
این نتیجه رســیدند کــه اگر آجورلــو واقعاً قصــد رفتن از
استقالل و حضور در فدراسیون را دارد بهتر است این کار
را پیش از آغاز لیگ بیســت و دوم انجام بدهد تا استقالل
هرچه سریعتر مدیرعامل جدید خود را بشناسد .

