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خبـــرنامه

منصوریان:

خبرنامه
کارنامه سرمربی جدید فوالد خوزستان

از درخشش در اروپا تا ناکامی در آسیا

س��رمربی جدید تیم فوتبال فوالد خوزس��تان تجربه حضور در آس��یا و
اروپا را دارد.
به گزارش میزان ،پائولو سرژیو بنتو ،سرمربی سابق تیم فوتبال فجیره در
حال مذاکره با تیم فوالد خوزس��تان است و شنیدهها حاکی از این است که
با این تیم به توافق رس��یدهاند .شنیده میشود مبلغ قرارداد بنتو  120هزار
دالر برای یک فصل است.
این مربی فصل قبل در الفجیره امارات حضور داش��ته اس��ت که از 11
بازی  5مساوی و  6شکست را در کارنامهاش دارد و در بازی آخر خود  8بر
صفر از تیم الفصل شکست خورد و از این تیم اخراج شد.
البت��ه بنتو کارنامه تقریبا خوبی در فوتبال اروپ��ا دارد ،هدایت تیمهای
اسپورتینگ لیس��بون ،بیرامار ،پاکوش فریرا ،آپوئل قبرس ،آکادمیکا پرتغال
در کارنامه این مرد پرتغالی دیده میشود.

بازیکنانم مثل بوکسورها منتظرحضور در
رینگ هستند

اوبامیانگ:

به زودی در مورد آیندهام تصمیم میگیرم

س��تاره گابنی تیم دورتموند اعالم کرد که ب��ه زودی در مورد آیندهاش
تصمیمی نهایی را خواهد گرفت.
پیر امریک اوبامیان��گ ،مهاجم تیم فوتبال دورتموند در جریان پیروزی
 3 - 4مقابل وردربرمن موفق شد دو گل به ثمر برساند.
اوبامیانگ در مورد آیندهاش اظهار داش��ت :هفت��ه بعد در مورد آیندهام
تصمیم خواهم گرفت .هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
این س��تاره ملیپوش دورتموندیها از تیمهای مختلفی پیشنهاد دارد.
شنیده میشود اوبامیانگ یک پیش��نهاد وسوسهانگیز از لیگ چین دریافت
ک��رده و همچنین تیمهای رئ��ال مادرید و میالن ایتالیا ب��ه دنبال خرید او
هس��تند .بازیکنی ک��ه در این فصل از بوندس لیگا موفق ش��د با  31گل به
عنوان برترین گلزن انتخاب شود.
او در  32بازی این تعداد گل را برای زردپوشان به ثمر رساند .اوبامیانگ
در این فصل در  45بازی در رقابتهای مختلف برای دورتموند  39بار گلزنی
کرده اس��ت ،او در فصل گذشته هم در مجموع بازیهایش برای این باشگاه
آلمانی همین تعداد گل را به ثمر رس��انده ب��ود .این چهارمین فصل حضور
اوبامیانگ در دورتموند بود.
انصاری:

دیدار با مونتهنگرو به ما کمک میکند

هافبک تیم ملی فوتبال کش��ورمان گفت :مدرنترین تمرینات را پشت
سر میگذاریم ،خوشبختانه شرایط تمرینی ایدهآل است و امیدوارم این روند
ادامهدار باشد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،ساسان انصاری ،بازیکن تیم
ملی فوتبال اظهار داشت :تمرینات خوبی در چند روز اخیر زیر نظر کارلوس
کیروش و کادر فنی داش��تیم .در واقع مدرنترین تمرینات را پش��ت س��ر
میگذاریم .خوش��بختانه شرایط تمرینی ایدهآل اس��ت و امیدوارم این روند
ادامهدار باشد.
وی در ادام��ه درباره انجام بازیهای دوس��تانه اظهار داش��ت :برگزاری
بازیهای دوس��تانه با تیمهای حرفهای به روند آمادهسازی تیم ملی فوتبال
کمک به سزایی میکند .در چند وقت گذشته ،تیم ملی بازیهای دوستانهای
نداش��ته و انجام دیدار تدارکاتی با تیم مونتهنگرو میتواند کمک به س��زایی
ب��رای آمادگی بازیکنان کند تا با درایت ک��یروش و تالش بازیکنان به جام
جهانی راه یابیم.
رضاییان:

بعد از برد ازبکستان جشن صعود میگیریم

بازیکن تیم ملی فوتبال کش��ورمان گف��ت :میخواهیم تا قبل از بازی با
ازبکستان به آمادگی کاملی برسیم.
به گزارش س��ایت رس��می فدراس��یون فوتبال ،رامی��ن رضاییان درباره
برگزاری تمرینات تیم ملی ،اظهار داشت :تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی
پیگیری کرده و خوشبختانه با امکاناتی که در اختیار داریم ،تمرینات خوبی
را پشت سر میگذاریم.
وی درب��اره وضعیت اردوی تیم ملی ،اظهار داش��ت :با توجه به امکاناتی
ک��ه در اختی��ار داریم ،روند تمرینات مطلوب بوده و آماده بازی دوس��تانه با
مونتهنگرو میش��ویم .تمام هدفمان این است تا قبل از بازی با ازبکستان به
آمادگی کاملی برسیم و پس از پیروزی مقابل این تیم ،جشن صعود خود را
به رقابتهای جام جهانی  2018روسیه بگیریم .بدون شک هر چقدر میزان
برگزاری اردوی تدارکاتی و بازیهای دوس��تانه بیش��تر باشد به آمادگی تیم
ملی فوتبال کمک میکند.

ایرانپوریان در تراکتورسازی ماندنی شد

هافبک تیم تراکتورسازی تبریز در این تیم ماندنی شد.
به گزارش تس��نیم ،محمد ایرانپوریان که در سالهای گذشته همیشه
جزو بازیکنان با ثبات تراکتورس��ازی به حس��اب میآمد ،یک فصل دیگر در
این تیم ماندنی شد.
مدافع  -هافبک تراکتورسازی سال گذشته قراردادی دو ساله با این تیم
منعق��د ک��رده و هنوز یک فصل دیگر نیز با این تیم قرارداد داش��ت ،اما این
قرارداد منوط به حاصل شدن توافق مالی بین دو طرف بود.
ایرانپوریان روز گذش��ته با مسئوالن باشگاه تراکتورسازی دیدار کرده و
برای ادامه همکاری با این تیم به توافق رسید.

کانته بهترین بازیکن فصل لیگ برتر شد

هافبک فرانس��وی آبیپوش��ان لندنی عنوان بهترین بازیکن فصل - ۱۷
 ۲۰۱۶لیگ برتر انگلیس را از آن خود کرد.
اِنگولو کانته از س��وی س��ازمان لیگ برتر انگلیس ب��ه عنوان بهترین
بازیک��ن فص��ل  2016-17این رقابتها انتخاب ش��د .او ای��ن فصل در 34
بازی لیگ برتری برای چلس��ی به میدان رفت و همواره یکی از باثباتترین
بازیکنان این تیم به لحاظ عملکردی بود.
هافب��ک  26س��اله آبیه��ای لندنی پی��ش از ای��ن از س��وی اتحادیه
فوتبالنویس��ان انگلیس به عنوان بهترین بازیکن فصل  2016 - 17انگلیس
انتخاب ش��ده بود .وی همچنین از جانب اتحادیه فوتبالیس��تهای حرفهای
انگلیس ( )PFAبه عنوان بهترین بازیکن فصل جاری انگلیس معرفی ش��ده
بود.
کانته پس از قهرمانی با لسترس��یتی در فصل گذش��ته رقابتهای لیگ
برتر ،این فصل نیز با چلس��ی فاتح این رقابتها ش��د .او حاال اولین بازیکن
تاریخ لیگ برتر اس��ت که دو قهرمانی متوالی با دو باش��گاه مختلف را تجربه
کرده است.

قضاوت داوران ازبکستانی در دیدار
پرسپولیس  -لخویا

اس��امی داوران دیدار پرس��پولیس و لخویا از سوی کنفدراسیون فوتبال
آسیا اعالم شد.
به گزارش فدراسیون فوتبال ،بازی دو تیم پرسپولیس و لخویای قطر از
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا در حالی ساعت  19:30روز سهشنبه
دوم خرداد ماه ،در ورزش��گاه آزادی برگزار میش��ود که تیم داوری از کشور
ازبکستان قضاوت این دیدار را به عهده خواهد داشت.
تیم داوری این دیدار به شرح زیر است:
داور وسط :والنتین کوالنکو
کمک اول :مامور سعید قاسموف
کمک دوم :حص الدین شادمونف
داور چهارم :شرزود کاسیموف
همچنین ناظر مس��ابقه از اس��ترالیا و ناظر داوری از فلس��طین انتخاب
شده است.
رحمتی:

تجربه شکست العین را داریم

س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل گفت :بازیکنان
تیمم برای دیدار با العین مثل بوکسورها آماده حضور
در رینگ هستند.
علیرض��ا منصوریان در نشس��ت خبری پیش از
دی��دار تیمش مقاب��ل العین اظهار داش��ت :دیداری
خواهی��م داش��ت که خ��ودم خیلی از آن اس��تقبال
می کنم .ای��ن بازی آزمون و خطایی برای ما خواهد
بود و جوانان ما دوباره به یک امتحان خوب رسیدهاند
تا پرچمی که امانت دستش��ان اس��ت ،ایستاده نگه
دارند.
وی افزود :با حضور ه��واداران حرفهای زیادی
ب��رای گفتن خواهیم داش��ت .خصوصی��ات العین و
سرمربیش��ان را میشناس��یم ،نق��اط ضعف و قوت
و فض��ای آسیبش��ان را میشناس��یم و در مجموع
 108دقیق��ه از این تیم آنالی��ز داریم و برای تکتک
بازیکنانشان برنامه داریم.
او با بیان اینکه امیدوار است تیمش هم در بازی
رفت و هم در بازی برگشت بتواند گلی دریافت نکند،
اضافه کرد :همه س��عی و تالش م��ا در فاصله اتمام
لی��گ برتر و مس��ابقه مقابل العین ای��ن بود که تیم
اماراتی را مثل یک سفره جلوی بچهها پهن کنیم که
بدانن��د در زمین باید چه کارهایی انجام بدهند .همه
س��عی و تالش ما این اس��ت که در هر دو  90دقیقه
کلینشیت کنیم و با توجه به اینکه تیم العین هم به
جز بازی مقابل ذوبآهن در هیچ مسابقهای نتوانسته
کلینشیت کند اگر بتوانیم گلی نخوریم ضرب ه خوبی
ب��ه تیم حریف خواهی��م زد .نگاه ما ب��ه هر دو 90
دقیقه اس��ت و باید برای  90دقیقه دوم هم خودمان
را آماده کنیم تا مقابل حریف با آمادگی ظاهر ش��ده
و غافلگیر نشویم.
س��رمربی تی��م فوتب��ال اس��تقالل در م��ورد
صحبته��ای س��رمربی تیم فوتبال العی��ن مبنی بر
اینکه تنها پیروزی اس��ت که آنه��ا را راضی میکند،
گفت :به س��رمربی العین و تیمی که دارد خوش��امد
میگویم اما همانطور که گفتم نگاه ما به هر دو 90
دقیقه اس��ت .من یک روز س��خت را برای تیم العین
پیشبین��ی میکنم چون فردا  100هزار هوادار از ما
حمای��ت خواهند کرد و نگاه ما هم به سکوهاس��ت.
کمیته مشوقین ما هم برنامه ویژهای برای سکوها در

نظر گرفته و امیدوارم که هواداران فردا ورزشگاه را پر
کنند .با تمام احترامی که برای تیم العین و سرمربی
این تیم قائلم اما ما باید پیروز این بازی شویم.
منصوریان با اش��اره به محرومیت پرس��پولیس
مقاب��ل لخویا قطر تصریح ک��رد :صحبتم با هواداران
فوتبال ایران اس��ت .دردآور اس��ت ک��ه دیگر تیم ما
تماش��اگر نخواه��د داش��ت .هفتهه��ا میگوییم که
از آوردن لی��زر و م��واد محترق��ه جلوگی��ری کنیم.
برخیها مانند بچهه��ا مواد محترقه پرتاب میکنند.
ش��اید آن لحظه لذتبخش باش��د ام��ا میبینید که
تی��م دیگر پایتخت از حضور هواداران محروم ش��ده
و شاید سرنوشت این تیم تغییر کند .ما هم از طرف
 AFCدر اس��تندبای قرار داریم و ش��رایط مشابهی
مانند پرس��پولیس در انتظارمان اس��ت .از هواداران
میخواهم که اگر ف��ردی را دیدند که چنین موادی
را در اختی��ار دارد و حتی برای اینکه مانع او ش��وند،
مقاومت میکند وی را در اختیار نیروهای یگان ویژه
قرار دهند .این موضوع تلخ اس��ت ک��ه به مرحلهای
برسیم که از حضور هواداران محروم شویم.
وی در م��ورد اینک��ه آیا برنامه داری��د با زدن 2
گل ب��ه العین کار را تمام کنید ،اف��زود :هدف ما دو
چیز اس��ت و اینکه در هر دو بازی رفت و برگش��ت
کلینش��یت کنیم .خط آتش ما فوقالعاده اس��ت و
در آسیا کس��ی مقابل خط حمله ما مقاومت نداشته
است ،نوع و تعداد گل زدن مهم نیست و قصد داریم
در هر دو بازی رفت و برگش��ت به گل برس��یم تا از
دی ماه
این مرحله صعود کنیم .اگر این اتفاق بیفتد 
رویایی در انتظار استقالل خواهد بود.
س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل در مورد غیبت
امی��د ابراهیمی و امید نورافکن گفت :ما در ش��رایط
سختی فرمانده خط هافبکمان یعنی امید ابراهیمی
را از دس��ت دادیم .در مورد نورافکن هم این توضیح
را بدهم که پرچم کش��ورمان به باشگاهی ارجحیت
دارد و ب��رای اینکه ثابت کنیم ب��ه این پرچم احترام
میگذاری��م بازیک��ن را در اختیار تی��م جوانان قرار
دادی��م .با این حال از ابتدای فصل مس��یری را پیش
رفتیم که محدود به استفاده از  14بازیکن نشویم .ما
لی��گ را با  20بازیکن آغاز کردیم و در همان ابتدای
فص��ل آزمون و خط��ا را به کار بردی��م .االن چنین

دغدغهای نداریم و هر بازیکنی در قالب س��اختار ما
میتواند مفید واقع ش��ود .ما فرشید باقری و فرشید
اس��ماعیلی آماده را داریم که در کنار این ها برزای و
مجتبی حقدوست حضور دارند و نمیتوانیم بگوییم
که یک بازیکن همیشه فیکس است.
منصوریان ادامه داد :ما ش��رایط ایدهآلی داریم و
همه چیز را در  3-2روز گذش��ته در تمرینات خوب
دی��دهام .زمانی ک��ه بازیکنان با هم ب��ازی میکنند
پیغامه��ای خوبی از آنها به من میرس��د .آنها مانند
قهرمانان بوکس هستند که در اتاق منتظر داور بوده
تا زنگ رینگ را به صدا درآورند.
وی خاطرنش��ان کرد :کلیپی دی��دم که به بازی
با االهلی امارات مربوط میش��د .در این کلیپ نشان
داده میش��د که هواداران ما در بارش باران  3ساعت
میلرزیدند .آنها س��رما خوردند و آسیب دیدن را به
خودش��ان قبوالندند تا از تیمشان حمایت کنند .من
این کلیپ را به بازیکنانم باید نش��ان دهم ،این قول
را به ه��واداران میدهیم که جانان��ه و منطقی برای
موفقیت استقالل ظاهر شویم تا اطالعات خوبی رقم
بخورد .س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل به تشکر از
ه��واداران تیم اس��تقالل پرداخ��ت و تصریح کرد :از
هواداران تیم استقالل تشکر ویژهای دارم ما از ابتدای
فصل روزهای س��ختی داش��تیم اما اینکه االن من و
یا مهدی رحمتی اینجا روبهروی ش��ما نشس��تهاند و
محک��م از حمای��ت ه��واداران صحب��ت میکنند به
حمایته��ای اول فصل آنها برمیگ��ردد .ما در اوایل
فصل روزهای سختی داشتیم اما هوادارانمان دست
از حمایت نکش��یدند ،ح��اال که اس��تقالل به اینجا
رسیده نتیجه تالش ،صبر ،حوصله و اعتماد هواداران
اس��ت .امیدوارم این اعتماد در بازی مقابل العین هم
وجود داش��ته باش��د تا سکوها پر ش��ود .جوانان من
چشمشان به س��کوها است ،امیدوارم ساعت 20:45
دقیقه ورزشگاه آزادی را پر از هوادار ببینم.منصوریان
ادامه داد :هواداران یار دوازدهم ما هستند و ما وقتی
در آزادی بازی میکنیم  12نفر هستیم و  12به یک
مقابل حریف قرار میگیریم .موقعیتهای قشنگی که
ه��واداران ایجاد میکنند خیل��ی بهتر از فرصتهای
تاکتیک��ی ما اس��ت .دس��ت تکتکهوادارانمان را
میبوسم و از آنها تشکر میکنم.

کاپیتان تیم فوتبال اس��تقالل گفت :ما بازیکن��ان قول میدهیم مقابل
العین از همه چیزمان بگذریم و با جانمان آن چیزی که لیاقت مردم اس��ت
را به آنها هدیه دهیم.س��یدمهدی رحمتی در نشس��ت خبری پیش از دیدار
تیمش مقابل العین اظهار داش��ت :من برای بار دوم است که در این مرحله
از رقابتها حاضر میش��وم .مرتب��ه قبلی در مرحله گروهی ب��ا العین بازی
کردی��م که هم در بازی رفت و برگش��ت این تیم را شکس��ت دادیم .العین
تیم قدرتمندی دارد اما ما تیمی هس��تیم که یکدل هستیم و قبال هم ثابت
کردهایم که کارهای مهمی انجام میدهیم.وی افزود :مهمترین نقش در این
بازی را هواداران دارند که همیش ه در حساسترین شرایط به ما کمک کردند
و به تیم توانس��تهاند دلگرمی بدهند ،انشاءاهلل هواداران به ورزشگاه بیایند و
م��ا بازیکنان قول میدهیم در این دو بازی از همه چیزمان بگذریم و با جان
مان آن چیزی که لیاقت مردم اس��ت را به آنها هدیه دهیم و از این مرحله
بگذریم و مانند چند سال گذشته به جمع  8تیم و در نهایت  4تیم برسیم.
کاپیتان اس��تقالل با اش��اره به محرومیت پرس��پولیس در لیگ قهرمانان از
حضور تماش��اگرانش تصریح کرد :هواداران ایرانی چه استقالل و پرسپولیس
با پر کردن ورزشگاه خوف عجیبی برای حریف ایجاد میکنند و دیگر نیازی
به لیزر و مواد محترقه نیست .از هواداران استقالل میخواهم که به ورزشگاه
بیایند چرا که حضور آنها باعث دلگرمی است .از تماشاگران خواهش میکنم
ک��ه مواد محترقه و لی��زر نیاورند تا از حضور آنها محروم نش��ویم .ما از آنها
میخواهیم که حداقل بازیکنان را از داشتن خود محروم نکنند.
کوبیاک:

برد مقابل ایران ،خوشحال کننده است

کاپیت��ان تیم ملی والیبال لهس��تان گفت:خوش��حالیم ک��ه تیم مهمی
همچ��ون ایران را بردهایم.به گزارش س��ایت فدراس��یون والیب��ال« ،میخال
کوبی��اک» پس از دیدار تدارکاتی و دوس��تانه تیمهای مل��ی والیبال ایران و
لهستان اظهار داشت :مسابقه خوب و با کیفیتی انجام دادیم.وی با بیان اینکه
بازیکنان لهستان اشتباهات کمی در این مسابقه داشتند ،گفت :خوشحالیم
که تی��م مهمی همچون ایران را بردهایم.کاپیتان تیم ملی والیبال لهس��تان
تصریح کرد :ایران در این بازی مثل تیم لهس��تان بازیکنان زیادی را تعویض
ک��رد .برخی از بازیکنان ایران هنوز هم نمایش خی��ره کننده خود را به رخ
میکشند.وی در پایان تاکید کرد :بازی برابر ایران همیشه برای تیم لهستان
لذتبخش است.

پیام بوفون بابت خداحافظی الم از فوتبال

دروازهب��ان یوونت��وس پی��ام جالبی به مناس��بت خداحافظ��ی کاپیتان
بایرن مونیخ از مس��تطیل س��بز منتشر کرد.فیلیپ الم  33ساله با حضور در
پی��روزی  4بر یک بایرن مونیخ برابر فرایبورگ در هفته پایانی از مس��ابقات
بوندسلیگای آلمان ،آخرین بازی دوران حرفهای خود به عنوان بازیکن انجام
داد و کفشه��ای خود را آویخت.بوف��ون که آخرین تقابلش با فیلیپ الم در
مرحله یکهش��تم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل  2015-16بود ،جایی
که بایرن مونیخ در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه  6بر  4یوونتوس
را حذف کرد ،با انتشار فیلمی از خود گفت :فیلیپ عزیز ،شنیدم که پس از
هر قهرمانی در دوران حرفهایات تصمیم به بازنشس��تگی داشتهای .چیزی
که میخواهم به تو بگویم این است که برای من افتخار بزرگی بود که مقابل
ت��و بازی کردم چون در هر بازی عزمی راس��خ داش��تی و در کنارش خیلی
جوانمرد ب��ودی .برایت آرزوی موفقیت در فوتب��ال و در زمینههای مختلف
دیگر زندگ��یات دارم.الم در دوران حرفهای خود به عناوین قهرمانی زیادی
با بایرن از جمله  8قهرمانی در بوندسلیگا 6 ،قهرمانی در جام حذفی آلمان
و ی��ک قهرمانی در لیگ قهرمانان رس��ید .او همچنین یک قهرمانی در جام
جهانی با تیم ملی آلمان را تجربه کرد.
غفور:

مامیچ :

استقالل با ذوبآهن قابل مقایسه نیست
س��رمربی تیم فوتبال العین امارات
ابراز امیدواری کرد شاگردانش استقالل
را شکست دهند.به گزارش تسنیم ،زوران
مامیچ در نشس��ت خبری پیش از دیدار
تیمش مقاب��ل اس��تقالل در بازی رفت
مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان
آس��یا اظهار داش��ت :ما برنام��ه و بازی
سختی خواهیم داشت .استقالل بازیکنان
و تیم خوب��ی دارد و ما برای آنها احترام
زیادی قائل هس��تیم .برای ما مهمترین
چیز این است که نیمه اول را سر کنیم و
در نهایت نتیجه خوبی بگیریم.وی افزود:
تمرکز ما این اس��ت ک��ه فوتبال خوبی
ارائ��ه کنی��م و دقیقا میدانی��م که چه
چی��زی میخواهیم .چیزی که مرا تحت
تاثیر قرار داده است اینکه شرایط خیلی
خوبی را در اس��تادیوم دیدهام و مطمئن
هس��تم بازی خیلی خوب و قش��نگی را
میبینیم .مطمئن هس��تم با یک نتیجه

خ��وب و با آرامش و ش��ادی به خانهمان
بازگردی��م.وی افزود :مهمترین مس��ئله
برای ما این اس��ت که بتوانیم به پیروزی
برس��یم .ما این بازی و تیم اس��تقالل را
خوب میشناس��یم و به ایران آمدیم که
این ب��ازی را ببریم .من نمیتوانم بگویم
که فردا میبریم یا میبازیم اما شرایط را
میشناسیم و این تیم را هم خوب آنالیز
کردیم تنها چی��زی که میتوانم االن به
آن اش��اره کنم فقط آمدیم که این بازی
را ببریم .س��رمربی تیم فوتبال العین در
پاس��خ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی
بر اینکه نام ناصرالشمرانی در لیست شما
وج��ود دارد اما چرا ب��ا تیم العین به تیم
ایران نیامده گف��ت :همانطور که دیدید
ناصرالشمرانی مقابل ذوبآهن هم غایب
بود .اس��م این بازیکن در لیست ما وجود
دارد اما به هم��راه ما به ایران نیامده که
این یک مس��ئله سیاسی میان دو کشور

است که من اصال نمیتوانم به آن اشاره
کن��م اما ما بدون او ه��م میتوانیم بازی
کنیم و مشکلی نخواهیم داشت.
مامیچ در واکنش به این س��وال که
آیا صحت دارد ک��ه از برانکو ایوانکوویچ
هموطن خود در مورد استقالل اطالعاتی
گرفته است ،گفت :اصال با برانکو صحبت
نکردهام چون استقالل را همه میشناسند
و نیازی نیس��ت با او صحبت کنم .من با
برانکو دوس��تان خوب و قدیمی هستیم
اما اس��تقالل تیم کوچکی نیست و نیاز
نیست اطالعات از برانکو بگیرم.
وی در م��ورد اینکه مدیر العین ادعا
کرده که اس��تقالل را در آزادی زمینگیر
میکنیم ،تصریح کرد :ببینید این مسئله
در جه��ان وج��ود دارد که ه��ر مربی و
بازیکنی بخواهد بب��رد بنابراین اینکه ما
بخواهیم استقالل را ببریم طبیعی است
اما تصمیمگیری در حال حاضر مش��کل

اس��ت و باید صب��ر کنی��م در برنامه ما
برد اس��تقالل وجود دارد.س��رمربی تیم
فوتبال العین با اش��اره ب��ه دیدار تیمش
مقابل ذوبآهن در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آس��یا خاطرنش��ان ک��رد :این
دو ب��ازی اصال ب��ا یکدیگ��ر قابل قیاس
نیس��ت .اس��تقالل یک تیم بزرگ است
که نمیتوان آن را با ذوبآهن مقایس��ه
کرد .ما در گذش��ته زندگی نمیکنیم و
گذشته هم هیچگاه به ما کمک نکرده و
نمیکند .ما به آینده فکر میکنیم و نگاه
رو به جلویی داری��م ،اینکه من بخواهم
راجع به گذش��ته نظر بدهم اصال درست
نیس��ت چون ش��رایط امروز و دیروز ما
فرق دارد.مامیچ در پایان اظهار داش��ت:
آرزو میکنم فردا یک بازی خیلی خوب
و قشنگی را شاهد باشیم همان طور که
گفتم نیمه اول برای ما خیلی مهم است
چون نتیجه را مشخص میکند.

رقابت با تیمهای قدرتمند ،میدان خوبی برای
محک بازیکنان است

پاس��ور تیم ملی والیبال ایران گفت :مس��ابقه مقابل تیمهای قدرتمند،
میدان خوبی برای محک بازیکنان اس��ت تا به شرایط خوب و ایدهآل برسند
و در شرایط مسابقه قرار گیرند.
به گزارش سایت فدراسیون والیبال ،امیر غفور پس از دیدار دوستانه تیم
ملی والیبال ایران مقابل لهس��تان اظهار کرد :تیم لهس��تان یکی از تیمهای
اس��ت که خیلی خوب س��رویس میزند .بازیکنان در مس��ابقه با این تیم در
شرایطی قرار گرفتند که برایشان خیلی مفید بود.
وی با بیان اینکه مقابل  11هزار تماشاگر لهستانی با تیم ملی این کشور
بازی کردیم ،گفت :قرار گرفتن در چنین شرایطی و رقابت با تیم قدرتمندی
همچون لهستان در کل برای تیم ملی والیبال ایران مفید است.
پش��ت خط زن تیم ملی والیبال تصریح کرد :جدا از نتیجه مس��ابقه که
برای تیم ایران خوب نبود ،مس��ابقه مقاب��ل تیمهای قدرتمند ،میدان خوبی
برای محک بازیکنان اس��ت تا به ش��رایط خوب و ایدهآل برسند و در شرایط
مسابقه قرار گیرند.وی ابراز امیدواری کرد که بعد از  5مسابقه تدارکاتی رفته
رفته بازیکنان به شرایط خوب خود برسند تا برای شروع لیگ جهانی آماده
شوند.امیر غفور درباره شرایط خودش گفت :خدا رو شکر بد نیستم ،اما بعد
از مصدومیتهای پشتس��ر همی که برایم ایجاد ش��د ،کمی زمان میبرد تا
به ش��رایط ایدهآل برس��م .اما تالش خودم را میکنم هر چ��ه زودتر به این
شرایط برگردم.
تیم ملی والیبال ایران در دیدار دوس��تانه به مصاف لهستان رفت و  3بر
صفر مغلوب شد.

