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میزبانی کیش در جامجهانی ،طنز گزنده!

احمدزاده بدون مصدومیت خط خورد

تنبیهپسربرانکو
توسطپروفسور!

اتهــام تبـانی
به سـردار آزمون!

صدرنشینی؛ هدف مشترک سرخابی
استقالل و پرسپولیس به دنبال شیرینتر کردن صعــود

آشتی قریبالوقوع نکو و کيروش!

نکونام از امید به جام
جهانیمیرود؟!

شانس بزرگ آبیها
برای نقلوانتقاالت

رحمتی گلر احتمالی
استقالل برابر الهالل

آب پاکی فدراسیون روی پیراهن تیم ملی

نقش یوز منقرض شد!
کمتر کسی فکر میکرد موفق شویم

شفر :به استقالل افتخار میکنم

وینفرد شــفر ،سرمربی اســتقالل ایران در نشست
خبری پیش از دیــدار تیمش برابر الهالل در هفته
ششم لیگ قهرمانان آســیا حاضر شد و گفت« :به
اســتقالل افتخار میکنم .برای بازی مقابل الهالل
 2محروم داریم؛ چشمی و ابراهیمی حضور ندارند.
چند بازیکن ما نیز آسیبدیدگی کوچکی داشتند.
ما طی روزهای گذشته تمرینات خوبی انجام دادیم
و با یک امتیاز میتوانیم صدرنشینی خود را قطعی
کنیم اما به دنبال کســب  3امتیاز هستیم .روز اول
مسابقات کمتر کســی فکر میکرد ما در این گروه
موفق شــویم اما اکنون تیم اول گروه هستیم و به
تیــم خودم از این بابت افتخار میکنم ».ســرمربی
استقالل درباره ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
بیان کرد« :بــه تیمم اعتماد و ایمان کامل دارم .ما
بازیکنان بسیار خوبی داریم و میدانم همه ایرانیان
در کویــت در ورزشــگاه حاضر میشــوند و از تیم
محبوب خود حمایــت میکنند تا موفق باشــیم.
میخواهیم تاریخساز شویم و در این گروه به عنوان
تیم اول و بدون شکســت راهی مرحله بعدی لیگ
قهرمانان شویم ».او درباره بازی تیمش برابر الهالل
اذعان کرد« :همیشــه تیمهای ژاپن ،کره جنوبی،
ایران ،اســترلیا و عربســتان برای حضــور در جام
جهانی رقابت میکنند .هر چقدر تیمهای آســیایی
در مسابقات بینالمللی موفق باشند ،برای قاره آسیا
بهتر اســت .امیدوارم بازی خوبی باشد .ما برای 3
امتیاز میجنگیم و سپس به مسابقات مرحله بعدی
فکــر میکنیم .من  2بار در کویت بودم و مردم این
کشــور همیشــه برخورد خوبی با من داشتند و از
آنها تشکر میکنم».

قوچاننژاد :گلم به ونلو فوقالعاده بود

تیم هیرنوین بامداد یکشنبه در بازی خارج از خانه هفته سیویکم اردویژه هلند برابر ونلو با  ۲گل پیروز شد .رضا قوچاننژاد در
دقیقه  ۶۹زننده گل اول هیرنوینیها بود .او در مصاحبه تلویزیونی با شبکه فاکس اسپورت هلند درباره این پیروزی گفت« :گلی
که من به ثمر رساندم فوقالعاده و بجا بود .مهاجم به دنبال فرصتطلبی و گلزنی است .من در موقعیت مناسبی قرار گرفتم و
گلی که زدم برای تیم هیرنوین مهم بود».

