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ورزشی

آینده والیبال ایران خطرناک است

ملــی پوش والیبال با بیان اینکه تیم در مــرز آمادگی قرار دارد
گفت :برای قهرمانی در بازیهای آســیایی به جاکارتا میرویم و
به چیزی جز آن فکــر نمیکنیم .تیم ملی والیبال یک روز قبل
از شــروع مسابقاتش ،یعنی  ۲۹مرداد ماه وارد دهکده بازیهای
آسیایی میشود و با تیمهای پاکستان و مغولستان همگروه است.
ملی پوشان به دنبال دومین قهرمانی والیبال ایران در بازیهای
آسیایی هستند.علی شفیعی در گفتگو با مهر درباره انتظارات از
تیم ملی والیبال برای تکرار قهرمانی در بازیهای آسیایی ،گفت:

برای قهرمانی به جاکارتا میرویم و به چیزی غیر از
قهرمانی فکر نمیکنیم .انشاهلل با دعای خیر مردم،
همت بازیکنــان و کمکهای کادرفنی قهرمانی را
تکــرار کنیم .پس از آن نیز برای کســب بهترین
عملکرد به رقابتهای جهانی عازم میشــویم.ملی
پوش والیبال شــرایط لیگ را نیز خوب ارزیابــی نکرد و گفت:
مــن تیمیدر لیگ ندارم .تنها دو تیم شــهرداری ورامین و کاله
مازنــدران آن هم با بودجه محدود شــروع به یار گیری کردند و

تیم را بســتهاند ،دیگر تیمیکه بــرای لیگ یارگیری
کند نداریم .پس از انحالل تیم شــهرداری تبریز خبر
انحالل تیم ارومیه را نیز شنیدهایم.شــفیعی ادامه داد:
وضعیت دو تیم سایپا و پیکان هم مشخص نیست .با
این شــرایط وضعیت برای آینده والیبال و تیم ملی
بسیار خطرناک اســت .به بازیکنانی که سن کمیدارند و از من
درباره آینده میپرسند میگویم که والیبال را رها کنند و دنبال
درس بروند.

بازیهای آسیایی  2018اندونزی

دوئل ایران و عربستان در چیکارانگ

تیم ملی امیدایران ازساعت  13:30دقیقه امروزبه
وقت ایران رو در روی عربســتان قرار میگیرند.
بــه گزارش ایلنــا ،بدون تردید حســاسترین و
جذابترین و پرحاشیهترین و حیثیتیترین جدال
بین تیمهای آســیایی به دوئل ایران و عربستان
برمیگــردد .جایی که دو کشــور با فرســنگها
اختــاف به مصاف هم میروند در حالی که هیچ
عالقه ای به یکدیگر ندارند.بازهم گذر ما و عربستان
به هم افتاد .بازهم  90دقیقه جنگ بر سر گرفتن
ســه امتیازی که از نان شب واجب تر است .حاال
که بازی به خودی خود پراهمیت است؛ حتی اگر
تشریفاتی هم بود بازهم  22بازیکن داخل زمین
و مردمــان خارج از زمین برای بردن در این بازی
همه کار میکردند.هم تیم ما و هم عربســتانیها
با بازیکنان زیر  21سال به جاکارتا اعزام شده اند.
هدف هر دو تیم رسیدن به المپیک  2020است
و اندونزی ،محلی است برای کسب تجربه و محک
زدن تواناییهــا .خواه ناخواه وضعیت مشــابهی
داریم .بازیهای دوستانه زیادی برای دو تیم ترتیب
داده نشــده و احتمال میرود در این مسابقه دو
تیم بــه آمادگی  100درصد نرســیده باشــند.
عربســتانیها هم مانند ما تمرینات خوبی را در
اندونزی پشت سر نگذاشته اند و محل تمرینشان
تا هتل محل اقامتشــان چند ساعتی فاصله دارد.
با این وجود ،همه اینها دلیلی بر این نمیشود تا
انتظار یک جنگ تمام عیار را در استادیوم ویباوا
موکتی نداشته باشیم .شهر چیکارانگا امروز ساعت
 13:30دقیقه به وقت تهران میلیونها چشــم از

صحــرای ریاض تا خیابانهای تهــران را زل زده
به خود میبیند .نگاههایی که چشم به ساق پای
 22جوان زیر  21ســال است .جوانهایی که باید
یک آزمون جدی را پشــت سر بگذارنند و اگر با
موفقیت همراه باشد میتواند گامیبلند به سوی
آینده باشد.خیلی از ایرانیها روزچهارشنبه موقع
صرف ناهار به جوانانی دل خواهند بست که شاید
اسم اکثرشــان را ندادند اما اگر دراین بازی همه
چیز خــوب پیش بــرود نــام مهــدی امینی،
مهدیرحیمی،محمدامیناسدی،محمدرضاآزادی،
یونس دلفی و مهدی قائدی را همه از بر خواهند
شــد .از تیم کرانچار انتظار قهرمانی با جوانهای
 21ســاله را نداریم اما جاکارتا محلی است برای
کسب تجربه تا شکستن طلسم  44ساله المپیک
و رسیدن به توکیو.
میزبانی فاجعه بار اندونزی

تیم ملی امیــد ایران در وضعیتی بســیار بد به
مصاف عربستان میرود .حمید استیلی در جلسه
هماهنگــی دیدار تیمهای ایران و عربســتان در
بازیهای آسیایی به ناظر مسابقات اعالم کرد که
برای برگزاری تمرین در نوبت صبح باید بازیکنان
را ساعت شش صبح از خواب بیدار کنیم که این
روش با اصــول حرفهای در تضاد اســت.وی در
ادامه تأکید کرد :مســافت هتل تا محل برگزاری
تمرین بسیار طوالنی است ،به طوری که ما روزانه
دو ســاعت در راه هســتیم تا بتوانیم یک جلسه
تمرینــی برگزار کنیم.پس از اعتراض اســتیلی،

نماینده عربستان نیز اعتراض شدیدتری داشت.
مدیر تیم امید عربســتان اعالم کرد که آنها برای
اینکه به دهکده نزدیک باشــند ،هتل خود را در
مرکز شهر جاکارتا گرفتهاند که از جاکارتا تا منطقه
«چیکاران»  200کیلومتر است و به همین دلیل
آنها روزانه برای برگزاری یک جلسه تمرینی شش
ســاعت در راه بودهاند.مدیر عربستانی مدعی شد
فقط دو جلسه تمرینی در چیکاران داشتهاند و دو
جلسه هم تمرین خود را در پارکی که در مجاورت
هتلشان بوده است ،برگزار کردهاند!
برای برد به مصاف عربستان میرویم

سهراب بختیاریزاده مربی تیم فوتبال امید ایران
گفت:عربستان همیشــه یک رقیب سنتی برای
فوتبال ایران محسوب میشــود ،اما مطمئنا در
بازیهای آسیایی  2018جاکارتا برای پیروزی و
کسب  3امتیاز به میدان میرویم.به گزارش ایرنا،
بختیاریزاده درخصوص دیدار مقابل عربســتان
افزود :با احترام به همه تیمها از جمله عربســتان
که خوب بازی میکنند ،تیــم ایران قطعا از آنها
بهتر اســت و امیدوارم بازیکنان بــا پیاده کردن
توانایی خود و اندیشه کادرفنی در زمین مسابقه
به نتیجه مطلوب برســند.وی گفت :بازیکنان از
نظر جســمانی آمادگی خوبی دارند و هر چقدر
به روز انجام این دیدار نزدیکتر میشویم شرایط
آنها بهتر میشــود و مطمئنا در روز بازی از هیچ
کوششی برای رسیدن به موفقیت دریغ نخواهند
کرد.مربی تیم امید در خصوص اینکه تیم ما 21

افشا شده از حادثه دردناک مرگ کودکان در گرجستان؛

فقط برای  65میلیون تومان ارز دولتی!

رحمتی:

خانوادههایشان به قدری شوکه و دردمند بودند
که نمیدانستند چگونه باید از زخم عمیق خود
سخن بگویند ،آنها فقط میتوانستند از رویای قد
کشیدن فرزندان خود ،تنها یک جسد را در آغوش
بگیرند! به گزارش ورزش  ، 11قطعا با رسانه ای
شدن مرگ سه کودک در گرجستان حاال بهتر از
این ماجرا و ابعاد تاریک آن مطلع هستید ،چرا که
با فشار رسانه ای و اقداماتی که از سوی مظنونین
صورت گرفت ،بیشــترین تــاش ممکن برای
جلوگیری از پخش این ماجرا انجام شد ،اما زخم
عمیقی که خانوادههای داغدار در آن میسوختند
باعث شد تا صدای مظلوم کودکانشان به گوش
ملت ایران برســد.دیگر کار از تاســف خوردن
گذشته است و فقط باید حسرت خورد؛ حسرت
ســه کودکی که در رویای حضور در باشگاههای

استقالل و پرسپولیس چمدانهایشان را بستند و
دست آخر با کیت سفید کفن به خانه بازگشتند!
این زهر کشــنده سود و منفعت طلبی در این
فوتبال است که سالهاست بر قلبمان چون یک
غده سرطانی ریشه دوانده هر ساله قربانیان خاص
خــود را میگیرد.به طور خالصه و کامال موجه،
این آکادمیگمنام یزدی ،فقط برای دریافت ارز
دولتی دســت به برگزاری و برپایی اردو زده بود
و نه هیچ چیز دیگر! آنها حتی به مدت  5دقیقه
هم بــرای کودکان عضو آکادمیخود جلســات
تمرینی فوتبال را هم برگــزار نکرده بودند ،چرا
که اصال مربی در کار نبود! آنها فقط یک مترجم
و دو زوج که به عنوان مدیران مدرســه فوتبال
شناخته میشدند را با خود به همراه داشتند!از
خانوادههای بازیکنــان در ازای دریافت حداکثر

 500هزار تومان فقط برای دریافت پاسپورت و ..
و با پیشنهادی ایده آل ،والدین را مجاب به اجازه
همراهی فرزندانشــان در این اردو کردند تا سود
حاصل شده برای دریافت ارز دولتی که به بهانه
برپایی اردوی فوتبال توســط مدرسه فوتبال در
گرجستان مطرح شده بود ،فقط 65میلیون تومان
باشــد! دیگر نان را در خــون زدن بدل به امری
بدیهی برای افراد حاضر در فوتبال شــده است،
چه چیزی میتواند این خسارت بزرگ روحی را
به خانوادههای قربانیان جبران کند؟ چه چیزی
میتواند حتی ذره ای صبر را به آنها اعطا کند؟
جان در برابر چه؟ ثروت؟  65میلیون تومان ثروت
است؟ جان سه کودک که در آن سوی آبها در
عمق رودخانهها حبس شد برای چه؟ فقط برای
 65میلیون تومان ارز دولتی؟

رئال مادرید مجبور است قهرمان شود

ســرمربی رئال مادرید منتظر شــروع فصل
جدیــد اســت و میدانــد ســانتیاگو برنابئو
آماده عناوین جدید اســت .به گزارش ایلنا،
مربی ســابق اســپانیا مصاحبهای را با سایت
رســمییوفا پیــش از دیدار ســوپرجام اروپا
برابر اتلتیکو مادرید انجام داد .او گفت :فشار

زیادی وجود ندارد چراکه این اتلتیکو مادرید
اســت ،این بازی فینال اســت و بدان معنی
اســت ما همه چیز را میگذاریــم و مجبور
هستیم تمامیعناوین را کسب کنیم.لوپتگی
ادامه داد :باشگاه آن چیز که ما نیاز داریم تا
به بهترین افتخارات دســت پیدا کنیم را در

اختیار ما گذاشــته و به همین دلیل شرایط
به نفع ماســت .ما سعی خواهیم کرد که یک
تیم خوب باشــیم و بیشــتر از چیزی که ما
در مجموع و به طور فــردی برای کارجمعی
داریم ،را بکار بگیریم .ما شیوه روشنی داریم
و این به انگیزه ما اضافه میکند.

سالهها را در اختیار دارد و رقبا بازیکنان  23ساله
دارند و این نگرانی به خاطر تجربه بیشتر حریف
را چطور حــل میکنند ،اظهار داشــت :یکی از
برنامهها و طرحهای کادر فنی تیم امید کســب
تجربه تیم زیر  21سال در بازیهای آسیایی است
و مسابقات پیش رو فرصت خوبی برای رسیدن به
این هدف است.وی درباره تاثیرمسائل غیرورزشی
در این مسابقه خاطرنشان کرد :ما به هیچ عنوان
به این بازی نگاه دیگری نداریم و فقط ورزشی به
آن نگاه میکنیم .مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی
 2018روز  27مرداد برگزار میشود ،اما مسابقات
فوتبال ،بســکتبال ،هندبال و واترپلو قبل از این
تاریخ آغاز میشــود.رقابتهای فوتبال در بخش
مردان بــا حضور  26تیم در شــش گروه از 19
مرداد ماه تا  10شــهریور ماه برگزار میشود که
تیم فوتبال امید ایران در گروه ششــم با تیمهای
کره شمالی ،عربســتان و میانمار هم گروه است.
برنامــه دیدارهای تیم ایران در مرحله گروهی به
این شرح است:
چهارشنبه  24مرداد:

ایران  -عربستان ساعت 13:30
کره شمالی  -میانمارساعت 16:30
جمعه  26مرداد:

ایران  -کره شمالی ساعت 13:30
میانمار  -عربستان ساعت 16:30

دوشنبه  29مرداد:

ایران  -میانمار ساعت 13:30
کره شمالی  -عربستان ساعت 13:30
سرپرست تیم ملی اسکواش:

اسکواش آماده تاریخسازی
در بازیهای آسیایی

ســرمربی تیم ملی اسکواش گفت :هیچ کدام از
حریفان ایران در بازیهای آســیایی برای کسب
تجربه با ما مســابقه نمیدهند.محمدحســین
ســنایی در گفتگو با آنــا ،در خصوص آخرین
وضعیت تیمهای ملی اسکواش پیش از اعزام به
بازیهای آسیایی جاکارتا گفت :واقعیت این است
که ما در یک نبرد نابرابر با دیگر تیمهای جهان
به تورنمنتها اعزام میشویم .کشورهای مختلف
دنیا همواره خیلی مهیاتر از ما در مسابقهها حضور
پیدا میکنند و ما تنها به پشتوانه همت نفراتی که
داریم به مصاف این حریفان میرویم.وی افزود :از
عید امسال تمرینات جدی خود را شروع کردیم
و خوشبختانه توانستیم در مسابقههای قهرمانی
آسیا مقام سوم مردان را کسب کنیم .این اتفاق
در حالی رخ داد که ما در شرایط همیشگی کمبود
بودجه مواجه هستیم ولی عزمیجدی در میان
بازیکنان وجود داشــت و خوشبختانه توانستیم
آمادگی خودمان را برای حضور در این مسابقهها
به باالترین سطح برسانیم.سرپرست تیم اسکواش
افزود:تیمدخترانایراننیزتوانستدرمسابقههای
قهرمانی آسیا برای اولین بار در جمع  6تیم برتر
قاره با هم قرار بگیرند .نتایجی که بهدست آمده به
رغم کمبودهای مالی ما عالی بوده و این مسئله
بیانگر آن اســت که ما میخواهیم در رشتهای
که ورزش میکنیم نتایج آبرومندی برای کشور
ایران در بازیهای آسیایی و سایر رقابتها بهدست
آوریم.سرپرست تیم اسکواش ادامه داد :در بخش
بانوان ما غزال شــرفپور ،حدیثه فرزاد و فرشته
اقتداری را داریم که نفر آخر هنوز  18ساله نشده
اســت ولی بسیار باغیرت بازی میکند و پس از
بازیهای آسیایی قرار است در رقابتهای قهرمانی
جوانان آسیا هم شرکت کند .ما امید زیادی داریم
که تیمهای بانوان و آقایــان ما نتایج آبرومند و
شایستهای را در بازیهای آسیایی بهدست آورند.
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ثروتمندترین مرد اندونزی در بازیهای آسیایی شرکت میکند

مایکل بامبانگهارتونو مولتی میلیاردر و ثروتمندترین مرد اندونزی با  78ســال سن قرار
است در بازیهای آسیایی در رشته پاسوربازی شرکت کند .وی مسنترین ورزشکار اندونزی
در این دوره از بازیها به شــمار میرود.بامبانگ همراه با برادرش طبق اعالم مجله فوربز
در  10سال اخیر در میان  50مرد ثروتمند اندونزی قرار دارند .بامبانگ برای حضور در بازیهای
آسیایی  2ماه تمرین داشته و در اروپا و آمریکا امتحانهایی داشته است.

فغانی نشانه توسعهیافتگی داوری در ایران است

مدیر بخش توسعه دپارتمان داوری کنفدراسیون
فوتبال آسیا با تمجید از شرایط موجود در کمیته
داوران فدراســیون فوتبال ایران گفت:ایران یکی
از موفقترین کشــورهای فوتبال آسیا در حوزه
داوری است.به گزارش سایت فدراسیون فوتبال،
هیروکازو آبه پیرامون سفر نمایندگان دپارتمان
داوری  AFCبه تهران اظهار داشت :این سفرها
در راستای توسعه و پیشرفت هدفمند و فراگیر
داوری آسیا صورت میگیرد .در واقع برنامه این
ســفرها به شکل ســازمان یافته از سال ۲۰۱۳
میالدی آغاز شــد و تاکنون در همین راستا به
 ۱۶کشور آسیایی سفر کرده ایم .به طور معمول
در هر ســال ســفر و بررســی آخرین شرایط و
فعالیتهای کمیته داوران  ۴کشور عضو AFC
انجام میشود که در ســال  ۲۰۱۸ایران یکی از
کشورهای مورد نظر بوده است.آبه همچنین پس
از نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیته داوران
فدراســیون فوتبال ایران و مشــاهده برنامهها
و فعالیتهای صورت گرفته در این بخش گفت:از
نظر ما فعالیت و برنامهها بسیار کامل و شایسته
تقدیر بوده است .بســیار جالب است که در این
بخش فعالیتها به صورت گسترده در بخشهای
فوتبال ،فوتســال و فوتبال ساحلی در حوزههای
آقایــان و خانمها به شــکل کامال منظم صورت
گرفته و تقویم جامعی بــرای برگزاری دورهها و
کالسهــای مورد نظر این کمیته در نظر گرفته
شده است .باید بگویم کمتر فدراسیونی در آسیا
میشناسیم که به این شکل و به صورت جامع در
داوری تمامیرشتهها فعالیتها داشته باشد .از نظر

ما شــرایط داوری در فوتبال ایران و فعالیتهای
فدراســیون بسیار جامع و گســترده بوده است.
مدیر بخش توسعه دپارتمان داوری کنفدراسیون
فوتبال آســیا همچنین در خصــوص جایگاه و
موقعیت داوری ایران در آســیا و جهان گفت:به
طور قطع ایران یکــی از قدرتهای برتر داوری
در قاره آسیا است .حضور موفق علیرضا فغانی در
جام جهانی روسیه یکی از نشانههای این توسعه
یافتگی و پیشرفت بود .قطعا تربیت چنین داورانی
حاصل وجود زیرساختهای الزم در این بخش
است و باید بگوییم ایران یکی از کشورهای فوتبال
آسیا است که در این بخش پیشرفتهای بسیار
خوبی داشته است .امیدواریم با استمرار برنامههای
منظم آموزشی همچنان این روند دنبال شود و
شاهد حضور داوران موفقی از ایران در مسابقات
بین الملل قاره ای و جهانی باشیم.

سوپرجام ایران برگزار میشود!

در حالی که تمام نهاد نظارتی فدراسیون فوتبال
ایران رای به قهرمانی پرسپولیس در دیدار سوپر
جام مقابل اســتقالل به دلیل امتنــاع آبیها از
حضور در این دیدار داده اند؛ پشت پرده اتفاقاتی
دیگر در جریان اســت.به گــزارش ورزش ، 11
الگو گرفتن از اروپاییها همیشــه برای فوتبال
ایران سود آورد نبوده است! شاید وینفرید شفر
و مدیرانــش تصور کرده بودند که مانند ســویا
باید مقابل بارســلونا و فدراسیون فوتبال اسپانیا
ایستادگی کنند تا دیدار سوپرجام به شکلی دیگر
و طبق میل خودشان برگزار شود!این کشمکش
آبیهای تهران باالخره باعث شد تا سازمان لیگ
و کمیتههایی نظیر اســتیناف رای به قهرمانی
پرســپولیس و نتیجه نهایی 3برصفر به ســود
سرخهای تهران بدهند ،چرا که استقالل رسما
از حضور در این دیدار ســر باز زده بود و خالف
قوانین عمل کرده بود ،البته در بخشــی دیگر از
ایــن کش و قوسها اســتقاللیها مدعی بودند
طبــق قوانین فیفا زمانی میتوان نتیجه بازی را
در یک دیدار 3برصفر به سود حریف اعالم کرد

که در فاصله  15دقیقه تا آغاز دیدار و یا در حین
بــازی ترک زمین صورت بگیرد که در این مورد
آنها هرگز چنین رفتاری را صورت نداده بودند.اما
در بخشــی دیگر استقاللیها چندین و چند بار
رســما انصراف خود را در دیدار سوپر جام علنی
کــرده بودند که این اتفاق نیز در تصمیم گیری
ســازمان لیگ بی تاثیر نبــود و در نهایت رای
به سود رقیب ســرخ دیرینه اعالم شد؛ اعتراض
آبیها کار به جایی پیش نبرد و در جوابیه باز هم
پرسپولیس به عنوان قهرمان شناخته شد تا اینکه
هجمههای سنگین هواداران علیه وزارت ورزش و
ایجاد فشار بر روی آنها باعث شد تا موضع تصمیم
گیرندگان در قبال استقالل نرم و نرم تر شود!بر
اساس شنیدههای موثق و اعالن منابع مرتبط با
این ماجرا ،وزارت ورزش با پا درمیانی خود و برای
آرام کردن افکار عمومیدر بد بینی علیه خود که
همواره متهم به غش کردن به سمت پرسپولیس
بوده اند ،تصمیم گرفته است تا دیدار سوپر کاپ
را در زمان مد نظر استقالل برگزار کند!

چشمی:

تیمهای قوی تر از السد را هم در مرحله گروهی شکست دادیم

مدافع ملی پوش استقالل از بازگشتش به میادین
و شرایط تیم صحبت کرد .روزبه چشمیبازیکن
ی پوش اســتقالل پس از مصدومیتی که در
مل 
ی در روسیه برایش پیش آمد چند
اردوی تیم مل 
هفته از تمرینات دور بود تا این که از روزدوشنبه
گذشته به تمرینات گروهی استقالل باز گشت.
چشمیگفتگویی با سایت رسمیباشگاه استقالل
انجام داده که در ادامه میخوانید:
یبود؟
بازگشتتوبهتمریناتگروهیخبرخوب 

ی دلم تنگ شده بود ،بعد از مصدومیتی که
خیل 
ی فیزیوتراپی کردم
در روسیه برایم پیش آمد ،مدت 
و باید از دکتر نوروزی و همکاران ایشــان تشکر
کنم .چند روزی هم اختصاصی تمرین کردم تا
این که از دیروز به کارهای گروهی برگشتم و از
ی دارم.
این بابت احساس خوب 

در مورد شرایط اســتقالل صحبت کنیم،
بهنظرمیرسدتیمفصلراخوبشروعکرده،بهخصوص
بعدازپیروزیقاطعانهمقابلتراکتورسازی؟

همین طور اســت .همه میدانند قبل از شروع
ی وجود داشت اما خیلی
فصل حواشــی و مسائل 
خوشحالم که این مسائل روی تیم اثر نگذاشت و
لیگ را با قدرت شروع کردیم .در هفته اول مقابل
پیکان میتوانستیم برنده باشــیم و در اصفهان
هم مقابل ذوب آهنی که تیمیقدرتمند اســت
در خارج از خانه تســاوی قابل قبولی گفتیم در
حالی که یک گل ما هم به اشــتباه مردود اعالم
شد .درست است که در  2بازی  2امتیاز گرفتیم
اما روند رو به پیشرفت استقالل کامال مشخص
بود .دیدید که در بازی ســوم برابر تراکتورسازی
استقالل بســیار هماهنگ و منسجم تر از بازی
قبل بود و عــاوه بر زدن
ســه گل و کسب  3امتیاز
موقعیت خاصی به حریف
خود نداد .با گذشت زمان
اســتقالل از این هم بهتر
میشــود و مــن بــه این
موضوع ایمان دارم.
دیدار بــا پارس جم
در هفته چهارم را چطور
میبینی؟

پارس جم تیم خوب و قابل
احترامیاســت که فصل
گذشته نیز آن را ثابت کرده

اســت .این بازی خارج از خانه برگزار میشود اما
برای استقالل ورزشگاه آزادی با هیچ جای ایران
تفاوتی ندارد زیرا در هر دیدار به دنبال کســب
سه امتیاز و پیروزی هستیم و حضور هواداران در
تمامیایران به ما در این موضوع کمک میکند.

سوالی که در مورد خودت وجود دارد این
است که به بازی با السد میرسی یا خیر؟

من به طور مرتب فیزیوتراپی میکنم و تمرینات
اختصاصی و جداگانه با مربی بدنســاز تیم را نیز
آغاز کردم .در کنار این با تیم هم تمرین میکنم
تا هر چه زودتر به شرایط مطلوب برسم .خیلی
دوست دارم استقالل را مقابل السد همراهی کنم.

شفر در مصاحبههایی اعالم کرده شانس
حضور در نیمه نهایی لیگ قهرمانان در دستان
خودمان اســت و نباید آن را از دست دهیم.
فکر میکنید اســتقالل میتواند از مصاف با
السد به مرحله بعدی برود؟

حتما همینطور است .ما یک بار السد را در تهران
شکســت دادیم و تیمهای قوی تر از السد را هم
در مرحله گروهی شکست دادیم .الهالل و العین
فینالیستهای دو دوره اخیر لیگ قهرمانان بودند
اما استقالل به عنوان تیم اول از این گروه صعود
کرد .برای استقالل غیر ممکن وجود ندارد .نکته
مهم این اســت که در تهران و با حضور صد در
صدی هــواداران در ورزشــگاه و پر کردن همه
ســکوها نتیجه خوبی را کسب کنیم و سپس به
بازی برگشت در دوحه فکر خواهیم کرد.
صحبتهای پایانی؟

از تالش مسئوالن باشــگاه برای حل مشکالت
تشکر میکنم .با توجه به شناختی که از کادرفنی
و بــه ویــژه آقای شــفر
دارم و همینطــور تالش
و سختکوشــی بازیکنان
اطمینان دارم اســتقالل
در مســیر پیشــرفت و
موفقیت قرار دارد و بدون
تردید با حمایت هواداران
از ایــن هم بهتــر خواهد
شد .ما هدفهای بزرگی
در ســر داریــم و بــرای
رســیدن به اهداف خود
از هیــچ کوششــی دریغ
نخواهیم کرد.

