تاتنهام به مورینیو  12روز مهلت داد

چهارشنبه  6اسفند 1399
وطنامروز شماره 3156

ژوزه مورینیو به نظر میرسد کمکم به در خروج تیم لندنی نزدیک میشود .در این ارتباط روزنامه دیلیتلگراف گزارشی منتشر کرد که به  2نکته مهم اشاره
داشت؛ نخست اینکه مدیران باشگاه به آقای خاص مهلت  12روزه دادهاند و اگر در این فرصت نتواند تحولی ایجاد کند ،باید به فکر بستن چمدانش باشد.
نکته دوم در صورت عزل مربی پرتغالی ،گزینه شماره یک تاتنهام برای جانشینی یولیان ناگلزمن ،سرمربی جوان و جویای نام الیپزیش خواهد بود.

ورزشی

اخبار

چه شد که طارمی پنالتی را نزد؟!

م ملی فوتبال
آغاز اردوی تی 
از  ۳فروردین

اردوی تیم ملی فوتبال ایران از سوم فروردینماه برای
بازی با س��وریه آغاز میش��ود و لژیونرها هم در این اردو
حضور خواهند یافت.
سید امیرمهدی علوی ،سخنگوی فدراسیون فوتبال
درباره تش��کیل اردوی تیمملی در س��ال آینده به رادیو
تهران گفت :اردوی تی م ملی از  ۳فروردین  ۱۴۰۰به مدت
یک هفته برقرار خواهد بود .در نخستین بازی سال جدید
هم روز  ۱۰فروردین با سوریه بازی میکنیم .سوریه روز
 ۸فروردین به تهران سفر میکند تا مهیای بازی با تیم
ملی کشورمان شود .برنامههای مربوط به تمرینات و اعالم
فهرست جدید تیمملی هم اطالعرسانی میشود.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا بازی دیگری برای
تیمملی پیشبینی شده است؟ تاکید کرد :در حال حاضر
بازی با سوریه قطعی است و اگر تغییری ایجاد شود ،اعالم
خواهد ش��د .در کمترین زمان ممکن هماهنگی بازی با
سوریه صورت گرفت .انشاءاهلل ملیپوشان لژیونر هم در
اس��رع وقت و با توجه به برنامه زمانبندی به اردوی تیم
ملی اضافه میشوند.
علوی درباره زمان اعالم میزبانان لیگ قهرمانان آسیا هم
تاکید کرد :ما هم منتظر اعالم رسمی هستیم .در موعد
مقرر درخواست میزبانی باشگاههای ما اعالم شد .اخباری
در رس��انههای خارج از کشور مطرح بوده است و منتظر
اعالم  AFCهستیم.
سخنگوی فدراس��یون فوتبال در پاسخ به این سوال
که آیا ممکن اس��ت همانند اردوی گذش��ته تیم ملی،
بعضی لژیونرها به دعوت حضور در اردوی این تیم پاسخ
منفی بدهند؟ گفت :به صورت طبیعی بر اساس فهرست
اسکوچیچ مکاتبات برای حضور لژیونر ،انجام خواهد شد.
امیدواریم ظرفیت کامل این عزیزان را در اردوی تی م ملی
داشته باشیم.

پیشنهاد فدراسیون کشتی به کمیته
ملی المپیک برای ساخت تندیس

فدراسیون کشتی طی نامهای به کمیته ملی المپیک،
 ۵نفر از چهرههای شاخص کشتی را برای ساخت تندیس
و جاگذاری آن در موزه این کمیته معرفی کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی فدراس��یون کش��تی ،این
فدراس��یون ضمن قدردانی از همت و حرکت ارزشمند
کمیته ملی المپیک نس��بت به گش��ایش تاالر مشاهیر
ورزش ایران و رونمایی از تندیس قهرمانان و افتخارآفرینان
ورزش کشور ،نام  5نفر از چهرههای شاخص کشتی را برای
ساخت تندیس به این کمیته معرفی کرد.
بر این اس��اس کیوم��رث ابوالملوکی ملق��ب به پدر
کشتی نوین ایران ،حبیباهلل بلور سرمربی اسبق تیمملی
کشتی ایران در رقابتهای جهانی و المپیک ،سیدمحمد
خادمحقیقت رئیس اسبق فدراسیون کشتی و از چهرههای
پرتالش و مؤثر کش��تی کشور ،حاجمحمدرضا طالقانی
رئیس اسبق فدراسیون کشتی و از چهرههای پرتالش و
مؤثر کشتی کشور و محمد بنا سرمربی تیمملی کشتی
فرنگی و بهترین مربی جهان چهرههای شاخص کشتی
ایران معرفی شده به کمیته ملی المپیک هستند.
همچنین روند س��اخت تندیس منصور برزگر دارنده
مدال طالی جهان و نقره المپیک و سرمربی اسبق تیم
ملی کشتی آزاد نیز در حال اجراست.

تجمع تعدادی از هواداران استقالل
مقابل مجلس و شعار علیه وزیر

تعدادی از هواداران اس��تقالل مقابل ساختمان مجلس
ش��ورای اسالمی تجمع و علیه س��رمربی و مدیران باشگاه
استقالل شعار دادند.
به گزارش ایسنا ،تعدادی از هواداران استقالل دیروز مقابل
ساختمان مجلس شورای اسالمی در میدان بهارستان جمع
ش��دند و اعتراض خود را نسبت به مسائل مختلف پیرامون
باش��گاه اعالم کردند .هواداران استقالل در این تجمع علیه
محمود فکری ،س��رمربی آبیپوشان و مدیران باشگاه شعار
دادند .معترضان به عملکرد مدیران باشگاه استقالل ،وزارت
ورزش و سرمربی استقالل اعتراض و شعارهایی را نیز علیه
وزیر ارتباطات سردادند .آنها در شعارهای خود تغییر مدیرعامل
و برکناری محمود فکری را خواستار شدند.
در این بین چند درگیری میان ۲طیف حامیان و منتقدان
محم��ود فکری نیز رخ داد .یکی از نمایندگان فراکس��یون
ورزش مجلس نیز برای مدتی در جمع معترضان حاضر و با
آنها گفتوگو کرد .پیش از این باشگاه استقالل نیز با انتشار
بیانیهای در صفحه رسمی خود نسبت به حضور هواداران در
این تجمع هشدار داده بود .باشگاه استقالل در این اطالعیه
آورده بود« :هوادار به هوش باش .در روزهای اخیر در برخی
رس��انههای مجازی خب��ری مبنی بر تجمع مقابل مجلس
شورای اسالمی منتشر شده که باشگاه استقالل به این وسیله
به هواداران دلس��وز و عاشق خود اعالم میکند این تجمع
غیرقانونی است .باشگاه استقالل از هواداران خود میخواهد
ضمن خویش��تنداری ،از هرگونه اقدامی که منجر به برهم
خوردن آرامش مجموعه تیم میشود ،خودداری کنند».

بهبهانهدرخششمهدیطارمیکهآنهمهانتقادرا
بههیچانگاشت

نشنید و درخشید
آرمین زمانی :مهدی طارمی این روزها ستاره بیبدیل باشگاه
پورتو است اما نباید فراموش کنیم مهاجم ایرانی برای رسیدن
به جایگاه فعلیاش روزهای سختی را سپری کرد .این روزها
فوتبال پرتغال و پورتو روی کاکل یک ایرانی میچرخد؛ بازیکنی
که در همان دقیقه نخست بازی مقابل یوونتوس دروازه حریف
نامدار ایتالیایی پورتو را باز کرد تا زمینهساز پیروزی  ۲بر یک
تیمش ش��ود اما نباید یادمان برود ستاره این روزهای پورتو
همان مهاجمی است که تا چند ماه پیش دستمایه شوخیها
و انتقادات فضای مجازی بود .مهدی طارمی همان مهاجمی
اس��ت که میگفتند برای گل زدن باید نقطه کرنر را نش��انه
بگیرد .همان اس��ت که هواداران الغراف��ه به خاطر موقعیت
از دست دادنهایش کالفه شده بودند و در کمپینی از سران
باشگاه خواسته بودند مهاجم ایرانی را بفروشند .هیچ کس در
فوتبال ایران نمیتواند انکار کند مهدی طارمی در سالهای
اخیر همیشه انتقادات زیادی را شنیده و سختیهای زیادی
را تحمل کرده اس��ت اما با وجود تمام این انتقادات ،طارمی
در  28س��الگی ستاره پورتو است .مهدی طارمی تنها با یک
ترفند توانست به این حجم از موفقیت برسد :نشنیدن انتقادات؛
تمرین ،تمرین و تمرین.
داس��تان طارمی داس��تان همان  ۲قورباغهای اس��ت که
در چال��های افتادند و در حالی ک��ه برای بیرون آمدن تالش
میکردند ،از سایر قورباغهها میشنیدند که بهتر است تسلیم
شوند .یک قورباغه گوش داد و تسلیم شد و قورباغه دیگر آنقدر
تالش کرد که بیرون آمد .در نهایت معلوم شد قورباغه دوم کر
بوده و صدای سایر قورباغهها را نمیشنیده!
■■داستان جامجهانی و آن شوت لعنتی

حذف تی م ملی از جامجهانی را هیچ کدام ما یادمان نرفته
اس��ت .در حالی که در ثانیههای آخر میتوانستیم به مرحله
بعد صعود کنیم ،طارمی شوت آخر بازی مقابل پرتغال را به
بیرون زد و تبدیل ش��د به سیبل انتقادات .هواداران حذف از
جامجهانی را گردنش انداختند و طارمی صبورانه هیچ نگفت.
فشارهایی که بعد از حذف جامجهانی روی ملیپوشان آمد،
دیوانهوار بود ،این فش��ارها به قدری ش��دت داشت که سردار
آزمون تاب نیاورد و تصمیم گرفت از تی م ملی کنار برود .حاال
اگر این فشار انتقادات را صد برابر کنیم ،میرسیم به فشاری
که طارمی آن روزها تحمل کرد اما او به خودش ایمان داشت.

■■داستان ترک الغرافه و رفتن به پرتغال

نوجوانی که از بوش��هر با یک بغل رویا به تهران آمده بود تا
در تیم پایتختنشین بازی کند ،همان پسری که دستمایه
خنده هواداران خودی و حریف شده بود ،حاال تمام بزرگان
پرتغال را خواهان خود میبیند.

نزدیکان مهدی طارمی در آن سالها میگفتند این مهاجم
تنها یک هدف دارد :بازی در اروپا .طارمی در الغرافه پول خوبی
میگرفت و با وجود انتقاداتی که از س��وی هواداران میشنید
اما س��ران این باش��گاه به او اطمینان داشتند و میخواستند
قراردادش را تمدید کنند .طارمی اما اهداف بزرگتری در سر
داش��ت .طارمی در حالی به پول قطریها نه گفت که س��ران
ریوآوه باور نمیکردند بتوانند با چنین مبلغ کمی یک ستاره
جذب کنند .ریوآوهایها به قدری از خرید طارمی خوش��حال
بودند که در مراسم معارفه این مهاجم او را «مروارید ایرانی»
نامیدند که با رقمی بسیار پایین جذب شده است .مهدی طارمی
در حالی برای پیشرفت چشمش را روی پولهای آنچنانی بست
که بسیاری از فوتبالیستهای کشورمان ترجیح میدهند به
جای تحمل سختیهای بازی در اروپا و گرفتن مبالغی بهمراتب
کمتر ،در لیگهای حاش��یه خلیجفارس با فشار کمتر و پول
بیشتر بازی کنند .نکته جالب ترک الغرافه از سوی طارمی را اما
جایی دیگر جستوجو کنید ،آنجا که از ستاره ایرانی پرسیدند
چرا الغرافه را ترک کردی و پاسخ داد نمیگذاشتند بعد از پایان
تمرین ،اضافی بمانم و بیشتر تمرین کنم!

پورتو تیمی است که در نبرد بزرگان برای جذب طارمی بر
بنفیکا و اسپورتینگ پیروز میشود .پسرک اهل بوشهر چند
بازی اول را روی نیمکت مینش��یند .منتقدان باز پیدایشان
شده .میگفتند :بیا ،رفت پورتو روی نیمکت بنشیند .طارمی
ام��ا حاال متحدانی در قلب اروپا دارد .هواداران پورتو در حال
دیوانه کردن مربی باشگاهشان هستند .میگویند چرا بهترین
مهاجم و آقایگل فصل پیش پرتغال را خریدی و روی نیمکت
گذاش��تهای؟ به قدری نام طارمی در پورتو صدا زده میشود
که مربی پورتو مجبور میشود در یک کنفرانس خبری دالیل
ب��ازی نکردن طارمی را توضیح ده��د و بگوید بزودی به این
مهاجم بازی خواهد رس��ید .طارمی این بار هم زمان زیادی
نمیخواهد .در همان بازیهای نصفه و نیمه که به عنوان یار
تعویضی به میدان میآید ،نشان میدهد درخشش در ریوآوه
اتفاقی نبوده است.

حال مهدی در ریوآوه است؛ تیمی کوچک در لیگ پرتغال.
منتقدانش همچنان فعال هستند .میگفتند نرفت ،نرفت حاال
هم ببینید کجا رفته اس��ت .طارمی اما همچنان کر است و
نمیشنود .مهدی برای درخشش به زمان زیادی نیاز ندارد،
در هم��ان چند بازی اول پنالتی گرفتنها و گلهای مهدی
ش��روع میش��ود .کابوس بازی مقابل طارمی را سباستین
کواتس ،مدافع اس��پورتینگ که س��ابقه بازی در لیورپول را
ه��م در کارنام��ه دارد بهتر از هر کس��ی میداند .مهدی در
ب��ازی مقابل اس��پورتینگ هر کار میخواه��د با این مدافع
میکند تا کواتس بعد از پنالتی دادن ،کارت قرمز بگیرد و از
زمین اخراج ش��ود .طارمی همچنان میدرخشد و در حالی
که هنوز نیمفصل نشده ،بزرگان پرتغال همگی برای خرید
او صف کشیدهاند .کار به مالقاتهای شبانه مدیران باشگاهها
کشیده است .سران  ۳تیم بزرگ پرتغال دارند به آب و آتش
میزنند تا مهاجم ایرانی را در تیمش��ان داشته باشند .پسر

حاال مهدی طارمی پنجمین بازیکن ایرانی اس��ت که در
لیگ قهرمانان گلزنی کرده اس��ت .دیگر کس��ی او را مسخره
نمیکند .هیچ کس نمیگوید کرنر را نشانهبگیر تا گل بزنی.
مهدی طارمی این روزها افتخار فوتبال ایران است؛ مهاجمی
که هواداران پورتو چشمهایشان را به ساقهایش بستهاند و
حاال ما هوادارانی که منتظریم در بازیهای سخت پیش روی
ای��ران در مقدماتی جامجهانی همان مهدی گلزن را ببینیم.
تعارف که نداریم ،وضع ایران در مسابقات انتخابی جامجهانی
چندان خوب نیست و برای صعود نیاز به قهرمان دارد .اگر چه
همیشه منتظر درخشش سردار ،کریم ،جهانبخش و ...در تیم
ملی هستیم اما این بار روی مهدی طارمی حساب ویژهای باز
کردهایم .همان مهاجمی که با رویای بازی در اروپا در کودکی
در کوچه پس کوچههای بوشهر فوتبال بازی میکرد و حاال
مزد کر بودنش را گرفته اس��ت .مزد تمام تالشهایی که در
این سالها کرد تا ثابت کند یک ستاره است و حاال دارد در
رویایش زندگی میکند.

■■داستان ریوآوه و مهاجمی که کابوس مدافعان لیگ پرتغال
شد

■■پورتو و پسرک بوشهری؛ درخشش ادامه دارد

مهدیطارمیمهاجمایرانیتیمفوتبالپورتودرحالی
که میتوانست دهمین گل خود را در لیگ پرتغال برای
این تیم به ثمر برساند ،ضربه پنالتی بازی با ماریتیمو را
به همتیمی خود واگذار کرد.
دریکیازدیدارهایهفتهبیستملیگفوتبالپرتغال،
دوشنبهشبتیمپورتوبهمصافماریتیمورفتوبانتیجه
 ۲بر یک به پیروزی رسید .بازی تا دقایق اضافه ،با نتیجه
تساوی یک  -یک دنبال میشد اما پنالتی دقیقه ۹۰+۳
برای پورتو باعث پیروزی این تیم شد.
اتفاق عجیب در این مس�ابقه اقدام مهدی طارمی و
«اوتای�وو» همتیمی او در زدن ضربه پنالتی بود .مهدی
طارم�ی بازیکنی بود که ابتدا قص�د زدن این پنالتی را
داشت اما در نهایت آن را به اوتایوو واگذار کرد.
روزنامه « »ojogoساعاتی بعد از این مسابقه اعالم
ک�رد یک س�وءتفاهم باعث ش�د طارمی پنالت�ی را به
همتیمیاش بدهد.
این روزنامه نوشت« :طارمی در حال آماده کردن خود
برای زدن ضربهپنالتی بود.سرجیوکونسیسائو(سرمربی
پورتو) با فریاد بلند به اوتایوو گفت« :به توپ دوم توجه
کن» .این هافبک تیم پورتو پیام سرمربی را خوب متوجه
نشد و از بازیکن ایرانی خواست توپ را به او بدهد؛ هرچند
همتیمیهای مهدی توپ را به او برای پنالتی داده بودند
اما او سرانجام منصرف شد».
طبق ادعای روزنامه پرتغالی ،در واقع سرمربی پورتو
از اوتایوو خواسته بود اگر پنالتی طارمی گل نشد و توپ
به جریان بازی برگشت ،مراقب و هوشیار باشد تا از آن
استفاده کند اما هافبک برزیلی پورتو با برداشت اشتباه
از پیام سرمربی ،پنالتی را از طارمی گرفت.
دروازهبان ماریتیمو در بازی با پورتو ،امیر عابدزاده بود.
عابدزاده با تصور اینکه ضربه پنالتی بازیکن پورتو وسط
دروازه است ،واکنشی نشان نداد ولی اوتایوو توپ را به
سمت راست عابدزاده زد.
مه�دی طارمی در حال حاضر در لیگ پرتغال  ۹گل
به ثمر رسانده است و با بهترین گلزن لیگ (گونکالوس
از اسپورتینگ با  ۱۴گل) ۵ ،گل فاصله دارد .در صورتی
ک�ه طارمی پنالتی میزد و آن را به گل تبدیل میکرد،
در لی�گ پرتغال ُ ۱۰گله میش�د و فاصلهاش با بازیکن
اسپورتینگ کمتر میشد.

■■و حاال سکوت منتقدان

جایبیرانوندودروازهبانفرانسویآنتورپعوضشد

بدشانسی مرد شماره یک

در شرایطی که علیرضا بیرانوند دروازهبان
گزارش
ایرانی تیم آنتورپ آس��یب دیده است،
«ژان بوت��ز» رقیب فرانس��وی بیرانوند دوران مصدومیتش
را پش��ت سر گذاش��ت .ماجرای دروازه تیم فوتبال آنتورپ
در این فصل در نوع خودش عجیب و غریب اس��ت .حضور
علیرضا بیرانوند ،دروازهبان تی م ملی ایران در آنتورپ باعث
شد توجهات به خط دروازه آنتورپ بیشتر شود و در نهایت
چند ماه پرحاشیه را در پی داشت .شاید ریشه تمام ماجراهای
دروازه آنتورپ به دیر اضافه شدن بیرانوند برگردد .بیرانوند
چند ماه پیش از پایان لیگ نوزدهم ،با تیم آنتورپ قرارداد
امضا کرد اما در س��فر به بلژیک و اضافه شدن به تمرینات
آنتورپ تعلل کرد .این مشکل به دلیل شیوع ویروس کرونا
و بسته بودن مرزها شدت گرفت و باعث شد آنتورپ «ژان
بوتز» دروازهبان فرانسوی را جذب کند.
■■نیمکتنشینیچندماههبیرانوند

سفر دیرهنگام بیرانوند به آنتورپ بزرگترین ضربه را به
این دروازهبان ایرانی زد .بیرانوند در شرایطی که فکر میکرد
دروازهبان اول آنتورپ خواهد بود ،به بلژیک رفت اما هفتهها
از شروع تمرینات آنتورپ گذشته و «ایوان لکو» سرمربی وقت
آنتورپ انتخاب خودش را کرده بود .از نظر او ،بوتز با وجود اینکه
از نظر تجربه در سطح پایینتری نسبت به بیرانوند قرار داشت،
دروازهبان اول بود و همین موضوع نیمکتنشینی چندماهه

دروازهبان تی م ملی ایران را
در پی داشت.

■■بیرانوند قربانی اختالف
سرمربی آنتورپ با مدیران
باشگاه

نخستین بازی بیرانوند
در تیم آنت��ورپ ،در دیدار
این تیم با تاتنهام در لیگ
اروپا رقم خورد .آن مسابقه
با باخت آنت��ورپ به پایان
رسید اما بیرانوند عملکرد بدی نداشت .ایوان لکو بعد از آن
مسابقه ،بیرانوند را در لیگ بلژیک مقابل کالب بروژ هم بازی
داد که آن مسابقه هم برای بیرانوند گران تمام شد .آنتورپ
شکس��ت خورد و سرمربی این تیم از بازی دادن به بیرانوند
اظهار پشیمانی کرد .بعضی از رسانههای بلژیک در آن مقطع
زمانی خبر دادند لکو با مدیران باشگاه آنتورپ برای بازی دادن
به بیرانوند به اختالف خورده است ،چرا که این سرمربی کروات
عالقهای به استفاده از دروازهبان ایرانی نداشته است.
■■ ۲اتفاق ویژه برای بیرانوند

آنتورپ با حضور ایوان لکو شرایط خوبی در جدول لیگ
بلژیک داش��ت اما در میانه لیگ ،پیشنهاد باشگاه شانگهای
چی��ن به لکو رس��ید و این مربی آنت��ورپ را ترک کرد .این

داشت اما...

نخس��تین اتفاقی بود که
بیرانوند را به بیش��تر بازی
کردن دلگرم کرد .بعد از آن
و در میانههای دیماه بود
که ژان بوتز هم در تمرین
آنتورپ دچار آسیبدیدگی
ش��د .همه چیز برای بازی
کردن بیرانوند فراهم شده
بود و او فرصت خوبی برای
نش��ان دادن تواناییهایش

■■دروازهبان ایران انتظارات را برآورده کرد؟

بیرانوند بعد از مصدومیت بوتز ،بدون رقیب شد .هرچند
باشگاه آنتورپ در ادامه اقدام به جذب «دی ولف» دروازهبان
تیم یوپن به صورت قرضی ک��رد ،اما بیرانوند دروازهبان اول
«فرانک فرکوترن» سرمربی جدید آنتورپ بود .وی در مسابقات
ژوپیر لیگ بلژیک از دروازه آنتورپ محافظت کرد اما عملکردش
افت و خیز داشت و همواره انتقاد رسانههای بلژیک را بعد از
باخت و گل خوردنهایش در پی داشت .بدترین اتفاق هفته
گذشته در بازی با گالسکو رنجرز در لیگ قهرمانان اروپا رخ
داد که بیرانوند در خروج خود نتوانست توپ را کامل مهار کند
و با اشتباه او ،آنتورپ گل خورد.

■■مصدومیت بیرانوند و تشدید آسیبدیدگی

در بازی با رنجرز ،بیرانوند دچار آس��یبدیدگی ش��د .او
بع��د از پایان بازی آزمایش  MRIداد و اعتراف کرد که این
مصدومیت ناش��ی از یک درد کهنه است .بیرانوند چند روز
استراحت کرد و مجددا چند شب گذشته در دیدار آنتورپ
مقابل سنت ترویدن در لیگ بلژیک درون دروازه قرار گرفت.
با این حال او در دقیقه  ۳۵به دلیل تشدید آسیبدیدگیاش
تعویض شد و احتماال چند هفته از میادین دور باشد .بیرانوند
در ای��ن فصل در مجموع  ۱۲ب��ازی برای آنتورپ انجام داده
است ( ۲بازی در لیگ اروپا و  ۱۰بازی در لیگ بلژیک) .او از
مجموع  ۱۰۱۲دقیقه بازی ۱۵ ،گل دریافت کرده که  4گل
در لیگ اروپا بوده است.
■■جای بیرانوند و بوتز عوض شد

مصدومیت بیرانوند خبر بسیار بدی برای هواداران آنتورپ
است و این تیم احتماال باید با دروازهبان سوم خود یعنی دی
ولف به مصاف گالسکو رنجرز برود اما روزنامه  HLNبلژیک
خبر امیدوارکنندهای را منتشر کرده است .این روزنامه اعالم
کرد ژان بوتز دوران مصدومیت را پش��ت س��ر گذاشته و در
تمرینات آنتورپ حاضر خواهد ش��د .به نوشته این روزنامه،
احتماال بیرانوند به مدت طوالنیتری قادر به بازی نباش��د و
در صورت فراهم بودن شرایط ،بوتز روز دوشنبه هفته بعد در
لیگ بلژیک درون دروازه قرار میگیرد.

