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مشتریان جدید شجاعی از هند و یونان
اخبـــار

ســایت « »timesofindiaهنــد گــزارش داده باشــگاه افســی گوا هنــد در بازار
نقل و انتقاالت تابســتانی به دنبال جذب مهاجمی است تا جانشین مهاجم
اسپانیایی خود کند که در فصل گذشته  13گل برای تیمش به ثمر رساند .یکی
از گزینههای مدنظر باشــگاه افســی گوا مســعود شــجاعی ،کاپیتان تیم ملی
ایران اســت که سابقه حضور ســه دوره جام جهانی را در کارنامهاش دارد .این
بازیکن  34ســاله سابقه همکاری با لوبرا ،سرمربی افسی گوا را در سال 2014
در تیم الس پالماس اسپانیا دارد .البته باشگاه هندی باید درنظر داشته باشد
شجاعیهافبک است نه مهاجم! در این میان سایت « »fwsیونان هم گزارش
داده باشگاه آپولو ازمیرنا یونان  10روز پیش در خانه شجاعی را زد تا این بازیکن
را جذب کند و خواسته که او میخواهد به یونان برگردد یا نه .مدیر برنامههای
شجاعی اعالم کرده است که او از تیم نساجی نیز پیشنهاد دارد اما هنوز درهای
مذاکره با آپولو بسته نشده است .مدیر برنامههای مسعود اعالم کرد که هنوز
مذاکرات ادامه دارد و اگر پیشنهاد آپولو به  200هزار یورو برسد میتوان دوباره
مذاکره کرد.

سیدجالل :میخواهند هواداران پرسپولیس را فریب دهند
سید جالل حسینی ،کاپیتان پرسپولیس در
گفتوگو با ایســنا ،دربار ه اردوی پرسپولیس
در کشــور کرواســی چنین توضیح داد« :طی
چنــد روز اخیــری که بــه کرواســی آمدهایم،
تمرینات خوبی را انجام دادهایم و توانستیم
شــرایطمان را بهتر کنیم امــا در حا ل حاضر
شرایط ســختی داریم و متأسفانه بازیکنانی
از جمع ما جدا شــدند و نتوانستیم بازیکنان
جایگزیــن را بگیریــم .همین موضــوع کار را

سختکرده.تالشمیکنیمشرایطسخترا
پشت سر بگذاریم و وقتی به ایران برگشتیم،
وضعیت خوبی در لیگ داشته باشیم ».وی
بهاینسؤالکهنگرانمحرومیتپرسپولیس
لوانتقاالتنیستید،اینپاسخرا
درفصلنق 
داد« :من میخواستم در مورد این موضوع
خیلی شــفاف صحبت کنــم .گاهــی اوقات
حرفهایــی میشــنویم کــه مــن احســاس
میکنمبرخیمیخواهندباماشوخیکنند.

خداحافظی  8آبی؛  8شاکی!
مجتبــی جبــاری از دنیــای فوتبــال
خداحافظی کرد! خبری که از اواسط
فصــل گذشــته تاکنــون انتظــار آن
مــی رفــت و ایــن هافبــک تکنیکــی و
باتجربه سابق استقالل و تیم ملی که
فصل گذشــته با اتفاقات غیرمنتظره
و عجیبــی در اســتقالل مواجــه شــده
بــود ،باالخــره تصمیــم گرفــت بــه
دوران بازیگری خود خاتمه دهد.
بازیکنی که فوتبال خود را از تیمهای
پایــهای راه آهن و اســتقالل آغاز کرد
اما با درخشــش در ترکیب ابومســلم
بــود که به فوتبال ایران معرفی شــد.
هافبکی خالق و بازیساز که از همان
ابتدا نظر همه عالقهمندان از جمله
برانکــو ایوانکوویــچ ســرمربی ســابق
تیــم ملــی را هم بــه خود جلــب کرد
کــه فوتبــال ایــران صاحــب پاســوری
کم نظیر شــده که می تواند سالهای
زیــادی بــرای فوتبال ایران بدرخشــد
اما یک مصدومیت سخت در اردوی
ســوئیس پیش از جــام جهانی 2006
آلمــان باعــث شــد مجتبــی اولیــن
بدشانســی خــود را بیــاورد و جــام
جهانی را از دست بدهد.
جبــاری پــس از رفــع آســیب دیدگی
درخشــش در ترکیــب اســتقالل را
آغــاز و بــا آبــی پوشــان قهرمانــی در
لیگهــای پنجــم و هشــتم و جــام
حذفــی  86-87را تجربــه کــرد .در
این میــان ،او گاهــی در تیم ملی هم
بــازی میکــرد امــا مصدومیتهــای
پیاپی هــم جباری را رهــا نمی کرد تا
آســیب دیدگی با این بازیکن عجین
شده باشد!
ëëترک استقالل و رفتن به قطر
شــماره  8آبیهــا که همیشــه نگاهی
انتقــادی بــه وضعیت فوتبــال ایران

تمرینات تیم فوتبال پرســپولیس دیروز هم در کرواســی انجام شد
ولــی این تیم مهیای بازگشــت به تهــران در روز پنجشــنبه (امروز)
میشــود و در نتیجه تمرین شــب گذشته این تیم در شهر وارازدین
کرواســی آخرین تمریــن این تیم قبل از بازگشــت بــه تهران تلقی
میشــد .برانکو ایوانکوویچ در تمرینات روزهای اخیر فشار زیادی را
به مهدی شــریفی ،مهاجم سابق تراکتورسازی و سپاهان وارد کرده
تــا وی از آمادگی الزم در زمان آغاز نیم فصل دوم برخوردار باشــد
و ایــن زمانی اســت که ســرخها با توجه به اتمــام محرومیت نقل و
انتقاالتیشان ،حق بهرهگیری از وی را خواهند داشت.

سرپرستتراکتورسازی:بهدنبال«اتوئو»نیستیم

عباس الیاسی ،سرپرست باشگاه تراکتورسازی گفت :هرچند این تیم بهدنبال
جــذب چهار بازیکن باکیفیــت خارجی برای فصل جدید لیگ برتر اســت اما
اخبار مربوط به اســتخدام ســاموئل اتوئوی کامرونی صحت ندارد .وی متذکر
شــد هر موقع تراکتوریها از حاصل کار جان توشاک ،سرمربی این فصلشان
احساس نارضایتی کنند ،توان برکناری وی را دارند.

تیم«باسکی» بهدنبالجهانبخش

رئــال سوســیهداد که در فصل گذشــته لیگ فوتبال اســپانیا به رتبه
دوازدهــم اکتفا کــرد ،درصدد خرید علیرضا جهانبخش اســت که
فصل پیش با پیراهن آلکمار آقای گل لیگ هلند شد .دیگر مهاجم
مورد نظر این تیم باسکی ،ماکسیمیلیانو مسای آرژانتینی است که
عضویت تیم ایندیپندنت کشورش را دارد.

تقابل پرسپولیس و پدیده در ورزشگاه
امام رضا

در حالی که پرسپولیس باید در هفته اول از فصل هجدهم
لیگ برتر فوتبال کشــور روبهروی پدیده در مشــهد بایستد،
طبق اعالم مســئوالن سازمان لیگ ،ورزشــگاه تازه تأسیس
امام رضا و نه ورزشگاه ثامن مشهد محل انجام این رویارویی
خواهــد بــود .همزمانــی تقریبــی روز انجــام ایــن مســابقه (4
مرداد) با والدت امام رضا ،از دالیل اصلی انتقال این مســابقه
به این ورزشگاه است.
اوزکان ســامر ،رئیــس باشــگاه ترابوزان اســپور ترکیه اعــام کرد که
انتقال ســیدمجید حســینی مدافع تیم ملی ایران اســتقالل به این
تیم تقریباً قطعی است« :انتقال حسینی در مراحل پایانی خود قرار
دارد .او پنجشنبه (امروز) به ترابوزان میآید .البته اگر اتفاق عجیب
و غیرمنتظرهای نیفتد».

دلیل حضور چشمی در قطر چیست؟

ذوبآهن برای انتقال تبریزی شرط گذاشت

باشگاه استقالل از مدتها قبل به دنبال جذب مرتضی تبریزی بود
اما ســعیدآذری ،مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن صراحتاً اعالم کرد
تبریزی را به اســتقالل نمیفروشــد .با این حال ظاهراً بعد از تغییر
و تحول در کادر فنی ذوب آهن و همچنین پافشاری استقالل برای
جذب این بازیکن ،باشــگاه ذوب آهن اکنــون به مهاجم خود برای
جدایــی چراغ ســبز نشــان داده و احتمال جدایــی مرتضی تبریزی
از ذوب آهــن وجــود دارد .مدیران باشــگاه ذوب آهــن برای جدایی
تبریــزی و انتقالش به اســتقالل فقط یک شــرط گذاشــتهاند؛ مبلغ
مورد نظرشان که مبلغ کمی هم نیست ،از سوی استقالل پرداخت
شــود .تبریــزی یــک فصل دیگر بــا ذوب آهــن قــرارداد دارد و برای
جدایی از این تیم باشگاه استقالل باید حسابی دست به جیب شود.

دوست ندارم اسم این آقا را به زبان بیاورم!

جباری :در استقالل نمیتوانستم بازی کنم ،خداحافظی کردم
جباری در گفت و گو با ورزش ســه
دربــاره علــت خداحافظــی خــود
گفتوگو
چنیــن توضیح داده اســت« :یکی
از شــرایط من این بود که در اســتقالل بــا این مدیریت
نمیتوانســتم بــازی کنم و انگیزههایم را از برگشــتن از
دســت دادم .فکر میکنم وقتی این شــرایط مهیا نشد
انگیــزه بــرای بــازی کردن ســخت شــده بــود .وقتی به
اســتقالل برگشــتم میتوانســتم یک فصل دیگر بازی
کنــم ولــی وقتــی نشــد و من یک ســال بــازی نکــردم،
امســال از فــرم ایــدهآل دور شــدم و این باعث شــد که
دیگر بازی نکنم».
وی بــه ایــن ســؤال کــه خداحافظــیاش چقــدر بــه
اتفاقهایــی کــه در اســتقالل برایــش افتــاد ربــط دارد،
چنیــن پاســخ داد «:ببینیــد در فوتبــال ایــران در حــق
فوتبالیســتهای ایرانــی اجحاف می شــود .نمی دانم
کجا باید شــکایت کنم .در فوتبال اتفاق هایی می افتد
که مردم یک هزارم آن را متوجه می شــوند .من حتی
دوست ندارم اسم این آقا را به زبان بیاورم!»
او اینکه از چند تیم مثل نساجی هم پیشنهاد داشته را
رد کــرد« :نــه من کالً اولویتم بازی کــردن در تهران بود
داشــت و بــه همین خاطر به هشــت
شــاکی مشــهور شــده بــود ،پــس از
قهرمانــی بــا اســتقالل در لیــگ
دوازدهــم ،بــه دلیل اختــاف با علی
فتحاهللزاده خویی مدیر عامل وقت
اســتقالل از باشــگاه کنار گذاشته شد
و پــس از  9ســال حضــور در جمــع
آبیپوشــان بــه ســپاهان پیوســت اما
مــدت کوتاهــی در ایــن تیــم نماند و
پــس از چند هفته ایــران را به مقصد
لیــگ ســتارگان قطــر و االهلــی ترک
کــرد .جبــاری کــه در ایــن مــدت در

و بــه همیــن دلیل با کســانی صحبت می کــردم گفتم
بــه خاطر خانــواده ام می خواهم در تهــران بازی کنم،
ولــی در نهایــت ایــن تصمیــم را گرفتــم کــه از فوتبال
خداحافظی کنم .وقتی بازی می کنی باید لذت ببری،
دیگــر هدفی نبود کــه بخواهم دنبالش باشــم و از فرم
ایــده آل خــارج شــده بــودم و بــه خاطــر شــرایط پایم
تصمیم به خداحافظی گرفتم».
جباری حــاال می خواهــد وارد دنیای مربیگری شــود:
«بایــد کالس هــای مربیگری را پشــت ســر بگــذارم و
ببینــم شــرایط بــه چــه صورتــی اســت .کار کــردن در
فضــای فوتبال ایران شــرایط راحتی را نــدارد و دنبال
این هستم شرایط ایده آل و خوب فراهم کنم و ببینم
چــه جایگاهی مــی توانم پیدا کنم .دوســت دارم یک
آکادمی حرفه ای فوتبال داشته باشم که کارها دست
خودم باشــد و به صورت اصولــی کار را جلو ببریم اما
خب این هدف بزرگی اســت که شــاید رســیدن به آن
ســاده نباشــد و شــاید هرگز به آن نرســم .باید ببینیم
شــرایط مهیــا می شــود یا نه چــون نیاز بــه همکاری و
هزینــه مالــی زیــادی دارد و بایــد دیــد شــرایط به چه
شکلی برای ما پیش می رود».

ترکیب تیم کارلوس کی روش هم به
میدان می رفــت ،پس از صعود تیم
ملــی به جام جهانی  2014برزیل ،در
اقدامــی غیرمنتظــره تصمیم گرفت
از تیــم ملی کناره گیری کند تا این بار
هم جام جهانی را تجربه نکند!
 ëëبازگشت نافرجام
وی کــه در ابتــدای فصل گذشــته و با
نظــر علیرضــا منصوریــان ســرمربی
ســابق اســتقالل و پس از چهار ســال
حضــور در االهلــی قطــر ،بــه جمــع
آبیپوشــان بازگشــته بــود ،پــس از

مدتی نیمکتنشینی با نظر سیدرضا
افتخــاری مدیرعامــل اســتقالل ،از
این تیم کنار گذاشــته شــد و بــا اینکه
جبــاری بــا آمــدن وینفــرد شــفر هم
رابطــه خوبی بــا ایــن مربــی آلمانی
برقرار کرده بــود اما به دلیل اختالف
او با افتخاری ،آبیپوش شدن دوباره
او محقــق نشــد و در نهایــت بازیکن
خاص فوتبــال ایران ،تصمیم گرفت
قبل از شروع لیگ هجدهم از فوتبال
خداحافظــی کند تا اســتقالل آخرین
تیمش باشد.

ادامه مشکالت  40سال گذشته برای تیم ملی امید

عصبانیت«کرانچار»ازآشفتگیتیمامید
محمد محمدی سدهی
روزنامهنگار

در حالــی کــه تیــم فوتبــال امیــد خــود
را بــرای حضــور در بازیهــای آســیایی
جاکارتــا و انتخابــی المپیــک آمــاده
میکــرد تــا شــاید بــه ناکامــی بیــش از
 4دهه گذشته خود جهت عدم راهیابی
بــه المپیــک پایــان دهــد ،امــا امیدهای
کشــورمان دیــروز بــا مشــکل نــه چندان
جدیــدی روبهرو شــدند تــا بازیکنان این
تیم به خانههای خود بازگردند!
ســومین مرحلــه از اردوی تیــم ملــی
امید از  10تیرماه آغاز شــد و با آغاز این
مرحلــه از اردوهــای تیــم  10بازیکن در
تمرینات غیبت داشــتند .بــا وجود این
اردوی نصفه نیمه این تیم برگزار شــد
و تیم امید  2بازی تدارکاتی با تیمهای
بــادران تهــران و پــارس جنوبــی جــم
برگــزار کرد .تیم امید با برگزاری اردوها
در حال جان گرفتن بود که یکباره دیروز
اردوی این تیم به دلیل عدم همکاری
تعــدادی از باشــگاههای فوتبــال ایران
با زالتکو کرانچار ،ســرمربی کروات تیم
امید با تعطیلی روبرو شــد تا تیم ملی
امید با همان مشکالت  40سال گذشته
که بیمهری باشگاههای لیگ برتری به
این تیم بود ،مواجه شود.
ابتــدای هفتــه جــاری جــواد نکونــام
ســرمربی تیــم نســاجی قائمشــهر که
اتفاقــاً ســالهای ســال در اللیــگا بازی
کرده و بازوبند کاپیتانی تیم ملی ایران
را در اختیــار داشــته ،دســتور بــه خروج
 2بازیکــن خــود از اردوی تیــم امید داد
و ایــن دســتور کاپیتان ســابق تیم ملی
باعث شد تا کرانچار اردوهای تیم ملی
را تعطیل کند.

رضا شــاهرودی ،مربی تیــم ملی امید
درخصوص تعطیلــی اردوی تیم ملی
امیــد بــه خبرنــگار «ایــران» میگویــد:
«متأســفانه برخی از مربیان باشگاهی
تصمیــم گرفتنــد کــه بازیکنانشــان در
اختیــار باشــگاه باشــند بــه ایــن دلیــل
مــا تصمیم گرفتیــم تا تبعیــض قائل
نشویم و بازیکنان را در اختیار باشگاهها
قــرار دهیم .انشــاءاهلل بازیکنــان از 30
تیرماه بــه اردو میآیند و در اختیار تیم
ملی امید خواهند بود .ما به باشــگاهها
نامــه زدیم تــا بازیکنــان خــود را از این
تاریخ در اختیار تیــم امید قرار دهند تا
دیگر تیم امید با چنین مشکلی مواجه
نشود».
تعطیلیهــای فــراوان تیــم امیــد بــا
نارضایتــی کرانچــار همــراه شــد .او
تصمیــم گرفــت بــا توجــه بــه عــدم
همــکاری برخــی باشــگاهها تمرینات
تیــم امید تــا  30مردادماه ســال جاری
تعطیــل شــود .کرانچــار معتقد اســت
اگــر یکــی ،دو بازیکــن در تمرینــات
حضور نداشته باشند ،نظم تیم به هم
میخــورد و به همین دلیل ایــن اردو را
چنــد روز زودتر از موعد مقرر تمام کرد
و دیگــر بازیکنــان هــم به باشــگاههای
خود بازگشتند .شاهرودی درخصوص
واکنــش کرانچار به تعطیلــی اردوهای
تیــم امیــد میافزایــد« :کرانچــار از این
آشــفتگی تیم امید ناراحت و عصبانی
اســت .متأسفانه یکســری از مربیان که
چنین واکنشــی بــه اردوهــای تیم ملی
دارنــد ،خودشــان بازیکــن تیــم ملــی
بودند و خودشــان در ردههای مختلف
تیــم ملــی امید حضــور داشــتند .همه
پیشکســوتان و مربیــان در برنامه زنده
تلویزیونی میگویند که به ردههای پایه

باید توجه شود اما در عمل این موضوع
اتفاقنمیافتد».
وی ادامــه میدهــد« :جــواد نکونــام از
بازیکنــان خــود خواســت تــا بــه اردوی
تیم برگردند .از جــواد بعید بود چنین
خواستهای داشــته باشد چون خودش
فوتبالــی اســت و بایــد بــا تیــم ملــی
همکاری میکرد .به جز نکونام ،مربیان
دیگــری بودنــد اما آنها متقاعد شــدند
تــا بازیکنان خــود را در اختیار تیم ملی
امید قرار دهند .اگــر تنها این  2بازیکن
را مرخص میکردیم ،نظم تیمی ما به
هم میریخــت .به همین دلیل به این
نتیجه رســیدیم کــه تمرینــات را  3روز
زودترتعطیلکنیم».
ایــن در حالــی اســت کــه فدراســیون
فوتبــال پس از حضــور در جام جهانی
در تمامی ردههای ســنی برای تکمیل
کــردن موفقیتهــای خــود بــه دنبــال
قهرمانی در بازیهای آسیایی جاکارتا و
سپس صعود به المپیک است اما این
فدراسیون باز هم نتوانست از حق تیم
امید مقابل باشــگاهها دفاع کند .مربی
تیــم ملی امیــد درخصــوص همکاری
فدراســیون بــا تیــم امیــد میافزایــد:
«محمدرضا ساکت با باشگاهها مکاتبه
کــرد .باشــگاهها موظــف شــدند تــا 30
تیرمــاه بازیکنــان در اختیــار تیــم امید
قــرار بگیرند .قرار شــد از این پس همه
باشگاهها و مسئوالن همکاری الزم را با
تیم امید داشته باشند تا انشاءاهلل تیم
ملی امیــد بتواند در جاکارتــا به نتیجه
مطلوب برســد .همه کشــورها بــه پایه
اهمیت میدهند به جز ایران».
بــا وجود اتمــام پیــش از موعــد اردوی
تیــم ملــی امیــد برنامههــای ایــن تیم
کمــاکان در موعــد مقرر برگــزار خواهد

فارس

طــی یکــی دو روز گذشــته
عکسی در صفحات مجازی
از روزبــه چشــمی دســت
بــه دســت میشــود کــه این
بازیکن در قطر حضور دارد،
از طرفــی به گفته مســئوالن
باشــگاه االهلی قطر آنها به
دنبــال جــذب یــک بازیکن
ایرانــی دیگــر هســتند کــه
همین موضوع شــایعه حضور چشــمی در این تیم را افزایش داده است اما اینکه
چشــمی چگونه میتواند از اســتقالل جدا شود ،ســؤالی اســت که برای طرفداران
این تیم ایجاد شده است .چشمی یک سال دیگر با استقالل (یعنی تا پایان فصل
هجدهــم) قرارداد دارد ضمن آنکه بندی در قرارداد این بازیکن وجود دارد که اگر
چشــمی بخواهد از اســتقالل جدا شــود ،باید  400هزار دالر یعنی با رقم ارز فعلی
حدود  3میلیارد تومان به باشگاه پرداخت کند .از طرف دیگر چشمی از ناحیهای
مصــدوم شــده که حدود دو مــاه نیاز به درمان دارد و بعید اســت باشــگاهی مثل
االهلی که در امضای قراردادهای حرفهای طی ســالهای اخیر بدون نقص عمل
کــرده ،بــا بازیکنی کــه دو ماه نمیتواند تمرین کنــد ،قرارداد ببندد یــا اینکه اگر آن
بازیکن حتی تصمیم داشته باشد از استقالل برود باید رقمی از باشگاه جدید بگیرد
که فقط  3میلیارد آن پول رضایتنامه اســت! با این شــرایط چشمی باید خود را به
کلینیک باشگاه استقالل معرفی کند که هر چه سریعتر روند درمانش آغاز شود یا
اینکه تکلیفش با این باشگاه برای فصل آینده مشخص شود.

ل و انتقاالت شــوخی است .ما 3تا از
انگار نق 
بهترین نفرات تیم را از دســت دادهایم و در
مقابلنتوانستیمبازیکنیدراختیاربگیریم.
نیم فصــل اول امســال ســختترین فصل
فوتبالــی بازیکنــان ماســت .مــا در مرحلــه
یکچهــارم نهایی لیــگ قهرمانان آســیا با
تیمی بــازی داریم که از نظر من از تی مملی
قطــر هــم قویتر اســت .از نیم فصل ســال
قبــل هیــچ بازیکنی بــه پرســپولیساضافه

نشــده اســت .کســانی که برخی مباحــث را
مطــرح میکننــد ،میخواهنــد مــردم را
فریــب دهند .برانکــو در همیــن بازیهای
دوســتانه بازیکنانــی  17و  18ســاله را بازی
میدهــد که همینها قــرار اســت در لیگ
برای پرســپولیس بــازی کننــد ».وی ادامه
داد« :مــن از هــواداران میخواهــم فریــب
خیلــی از حرفهــا را نخورنــد .حرفهایی
کــه زده میشــود ،دروغ اســت .از ماه آینده

فشارهارویپرسپولیسدوچندانمیشود،
چــرا که میداننــد االن بهترین زمــان برای
ضربه زدن به پرسپولیس است .آنهایی که
محسنربیعخواهوحسینماهینیرااذیت
میکردنــد ،برای این روزهــا آماده بودند
که به پرســپولیس
لطمــه بزننــد
و ســعی کننــد
بازیکنانراتحتفشارقراردهند».

مجتبی جباری رسماً از فوتبال کناره گیری کرد
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کرانچار :اولویت ما المپیک است نه بازیهای آسیایی

دیروز پیش از اعالم تعطیلی تمرینات تیم ملی امید مصاحبهای با زالتکو کرانچار منتشــر شد
و ســرمربی تیم فوتبال امید در این مصاحبه در مورد نســل فعلی فوتبال ایران صحبت کرد .او
خبـــــر
به تسنیم گفت« :هدایت تیم فوتبال المپیک ایران برای من خوشحالکننده است ،بخصوص
اینکه انتظاری وجود دارد که ایران پس از  42سال مجدداً به المپیک راه پیدا کند .این آرزو رؤیای همه دوستداران
فوتبــال اســت .ما با اعتماد به میدان آمدهایــم و با بازیکنان باکیفیتی که دیدهام میتوان این مســیر را باز کرد».
کرانچار بیان داشــت« :من باور دارم که میتوانیم به المپیک برســیم و اگر باور نداشــتم این مســئولیت را قبول
نمیکردم .بازیهای آسیایی فشار بزرگی نیست ،اما میل ما این است که در بازیهای آسیایی کیفیت خودمان
ض انــدام کنیم .میخواهیم نشــان بدهیم که میتوانیــم نتیجه بگیریم ،اما ایــن اولویت ما
را نشــان داده و عــر 
نیســت و اولویت بازیهای المپیک اســت .ما نباید فوراً ســراغ قهرمانی برویم ،چون شاگردانم جوانان  20ساله
هستند و آنجا تیمهایی حاضر میشوند که دو سه سال از ما با تجربهتر هستند .ما سعی میکنیم بهترین نتیجه
را کسب کنیم ».او جملهای گفت که به نظر میرسید با بیان آن ،کنایهای به کیروش و عملکرد تیم ملی در جام
جهانی باشد .سرمربی تیم ملی فوتبال امید بیان داشت« :ما به بازیهای آسیایی نمیرویم فقط دفاع کنیم .ما
میخواهیم بازی کنیم برای کســب نتیجه .حاال کســب نتیجه به خیلی چیزها بستگی دارد ،به شرایط خودمان،
شرایط حریف ،شرایط مسابقات».
شد و این تیم اول مردادماه سال جاری
برای برگــزاری اردوی خود راهی عراق
میشــود و  2بازی دوستانه با تیم امید

این کشــور برگزار میکند و سپس برای
برگــزاری دیــدار دوســتانه با تیــم امید
چین راهی این کشور میشود .امیدهای

فوتبال کشورمان از چین مستقیم راهی
جاکارتــا خواهنــد شــد تــا در بازیهای
آسیایی حضور پیدا کنند.

