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گفتوگوي روز
عقیل اعتمادی :نمیدانم چرا
کیروش دعوتم نمیکند؟

عقیل اعتمادی کسی که
لقب بهتری�ن دروازهبان
س�ال گذش�ته لی�گ
دسته اول هلند را یدک
میکش�د ،این روزها که
بحث بر سر حضورش در
ت
تیمهای ایرانی دوباره پیش آمده ،از بازگش 
ب�ه لیگ ای�ران اس�تقبال میکند ام�ا ظاهرا
هیچکدام از پیش�نهادهایش جدی نیس�ت.
گفت وگوی کاپ با عقیل اعتمادی ،دروازهبان
ایران�ی تی�م آلمرهس�یتی هلن�د در ادامه از
نظرتان میگذرد.
بهترین دروازهبان سال گذشته ژوپیل ر لیگ
هلند این روزها چه میکند؟
من همچنان در تیم آلمرهس��یتی حضور دارم و از
ش��رایطم در این باش��گاه راضی هستم .تیم ما یک
تیم ثروتمند است و همهچیز در این تیم سر جای
خ��ودش قرار دارد .البته امس��ال کمی بدشانس��ی
آوردیم و در جدول ش��رایط خوبی نداریم اما شک
ندارم جبران میکنیم.
تو و علیرضا جهانبخش نمایندههای فوتبال
ای�ران در هلند هس�تید .چقدر توانس�تهاید
کشور خود را به هلندیها معرفی کنید؟
چی��زی که برای م��ن اهمیت دارد ،این اس��ت که
م��ردم هلند به ایرانیها احترام خاصی میگذارند و
این مسئله حس خوبی به من به عنوان یک ایرانی
میدهد .من با علیرضا رابطه خیلی خوبی دارم و با
هم در ارتباط هستیم .او یکی 2 ،سال است به هلند
آمده و با توجه به اینکه من آش��نایی بیشتری به
کشور هلند دارم ،سعی میکنم کمکش کنم.
رابطهتان چقدر نزدیک است؟
به حدی که فاصله خانه من با منزل علیرضا فقط40
دقیقه اس��ت .خیالتان راحت باشد ما  2نفر پرچم
ایران را در هلند برافراشته کردهایم.
دلت برای ایران تنگ نشده است؟
معلوم است که دلتنگ کشورم هستم .در مدتی که
به ایران آمدم و برای تراکتورس��ازی بازی میکردم
روزهای بس��یار خوشی داش��تم و االن هم مطمئن
هس��تم روزی دوب��اره به فوتب��ال ای��ران و وطنم
برمیگردم.
اتفاقا بح�ث حضورت در تراکتورس�ازی و
پرسپولیس در ایران داغ بود.
نمیدانم مس��ئوالن این  2باشگاه چقدر در جذب
م��ن جدیبودند اما واقعیت این اس��ت که از چند
باش��گاه ایرانی از جمله پرسپولیس و تراکتورسازی
صحبتهایی با من شد .البته این صحبتها جدی
نبود و چیزی مشخص نیس��ت .نمیدانم در آینده
چه اتفاقاتی رخ میدهد.
اگ�ر آنه�ا به تو پیش�نهاد ج�دی بدهند،
برمیگردی؟
من دوس��ت دارم برگردم ولی واقعیت این است که
چیزی مشخص نیست .من سال گذشته همانطور
که شما گفتید بهترین دروازهبان لیگ هلند شدم و
االن هم به قرارداد با باشگاهم پایبندم .باید ببینیم
در آینده چه اتفاقاتی رخ میدهد.
ب�ا اینکه زم�ان زی�ادی در ای�ران حضور
نداشتی ،اما اینجا خیلیها طرفدارت هستند؛
به ویژه هواداران تراکتورسازی که همیشه از
تو به نیکی یاد میکنند!
من در تراکتورسازی بازیهایی انجام دادم که خیلی
مهم بودند .در این مسابقات چند تک به تک گرفتم
و با عملکردم به تیم در بازیهای حس��اس کمک
کردم .در آن مدت هواداران تراکتورس��ازی به من
لطف زیادی داشتند و من هرگز این هواداران خوب
را از یاد نمیبرم .آنها همیشه حامیام بودند و االن
هم دوست دارم درکنارشان باشم.
تو در تمام این مدت هرگز به تیم ملی ایران
دعوت نشدی؛ فکر میکنی دلیلش چیست؟
نمیدان��م .م��ن عملکردم خ��وب ب��وده ،اما حتما
س��رمربی تی م ملی اعتقاد دارد دروازهبانان دیگرش
بهتر هستند.
با کیروش تا به حال برخوردی داشتی؟
خیر ،تا به حال صحبتی با او نداش��تم اما کیروش
مربی بزرگی اس��ت و در دنیا همه او را میشناسند.
من کارم را دنب��ال میکنم و همچنان امیدوارم به
اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شوم.

خبر
 200میلیارد هزینه برای
بازسازی آزادی

 ٢٠٠میلی��ارد توم��ان برای مجموعه ورزش��ی
آزادی پیشبینی ش��ده است .مجموعه ورزشی
آزادی قرار اس��ت در اختیار عم��وم قرار بگیرد،
ب��ه همی��ن دلیل ش��رکت توس��عه و نگهداری
اماکن ورزشی در تالش است تا این مجموعه را
مورد بازس��ازی قرار دهد .برای این منظور٢٠٠
میلیارد پیشبینی شده و قرار است ٨٠میلیارد
هم برای سال آینده تصویب شود.

یک هافبک برزیلی دیگر در
تیررس استقالل

پرویز مظلومی طی روزهای گذش��ته خواس��تار
جذب چند بازیکن خارجی ش��ده بود و پس از
مشاهده فیلمهای این بازیکنان نظرات خود را به
باش��گاه استقالل ارائه کرد .ماریو ژاردلهافبک
برزیلی تیم فوتبال بوتافوگو که  31ساله است،
مدنظر مظلومی بود ولی سرمربی استقالل حاال
قصد دارد یک بازیکن  25س��اله برزیلی دیگر را
به خدمت بگیرد .جفرس��ون بریتوگومز نام این
هافب��ک برزیلی اس��ت که در یک��ی از تیمهای
لیگ  2این کش��ور به می��دان رفته و مظلومی
نیز خواهان جذب وی ش��ده اس��ت .قرار است
این بازیکن نیز به زودی راهی تهران شود تا در
تمرینات تیم فوتبال استقالل شرکت کند.

امیدوارم در داربی برگشت بدشانس نباشیم

برانکو :قهرمانی پرسپولیس عادالنه است

پرس�پولیس در نی�م فصل اول
خ�وب درخش�ید و توانس�ت
ب�ا عن�وان چهارم�ی کار را تم�ام کن�د .همه
پیشبینی میکنند که تیم برانکو ایوانکوویچ
ب�ا این ق�درت و چنین درخشش�ی میتواند
حتی در پایان فصل قهرمان لیگ برتر ش�ود.
این مربی هم به تیمش خیلی امیدوار است و
میگوید هدف آنها خوشحال کردن هواداران
است و ایمان دارد ،چنین اتفاقی خواهد افتاد.
او در این باره به س�واالت خراس�ان ورزش�ی
خیلی کوتاه پاسخ میدهد.
پرس�پولیس در نی�م فص�ل دوم ب�ه جنگ
آبیها خواهد رفت.
م��ا از ابتدا این رقابت را داش��تیم ،ن��ه تنها با رنگ
آبی بلکه با تمام رنگها .البته در فوتبال ما چیزی
به نام جنگ نداریم و هدفمان رقابت اس��ت .رقابت
س��الم ،در فضایی خوب .بازیکن��ان من به آن حد
از توانمندی رس��یدهاند که میتوانند قهرمان لیگ
برتر شوند.
شما ایمان دارید که این اتفاق میافتد؟
من ایمان دارم که میتوانیم ،وگرنه در پرسپولیس
نمیماندم(.خنده)
پس در پایان فصل جام برای شماست.
این عادالنهترین اتفاقی اس��ت ک��ه میتواند بیفتد.
البته من دوست ندارم به تیمهای دیگر بیاحترامی
کنم ولی شما اگر نگاه کنید ،پرسپولیس امسال به
مرات��ب از تیمهای دیگر بهتر بازی کرده .البته این
مس��تلزم آن است که ما بتوانیم در ادامه فصل هم
موفق باشیم و همین روند را ادامه بدهیم.
دقیقا مس�ئله همین اس�ت .میتوانید این
روند را ادامه بدهید.
قطعا همینطور خواهد ب��ود .مانعی برای موفقیت

طهماسبی رسما فوالدی شد

توافق مهاجم سابق استقالل با سپاهان

امین منوچهری بازیکن س��ابق استقالل تهران و راهآهن در نیمفصل
نخست برای حضور در سپاهان به توافق رسیده است .وی پس از عقد
قرارداد رسمی به زودی به اردوی طالییپوشان در ترکیه میپیوندد.

عابدزاده در باشگاه پرسپولیس

احمدرضا عابدزاده ،دروازهبان پیشین تیم پرسپولیس برای صحبت
ن باش��گاه و گرفت��ن مطالبات
ب��ا علیاکبر طاهری سرپرس��ت ای 
گذش��تهاش به باش��گاه پرس��پولیس رفت .این درحالی است که
در روزهای گذش��ته صحبتهایی مبنی بر پیوس��تن پس��ر او به
پرسپولیس نیز مطرح شده بود.

پاداش  100یورویی سفارت به امیدها

پرس��پولیس وج��ود ن��دارد .بازیکن��ان من درک
کردهان��د که در چه باش��گاه بزرگی بازی میکنند.
به این باور رس��یدهاند که میتوانند قهرمان شوند.
این مهمترین فاکتور برای ماست .شاید در ابتدای
فصل کس��ی این را باور نداش��ت ،ول��ی رفتهرفته
فهمیدیم که ما شایس��ته هس��تیم .قطع��ا در نیم
فصل دوم رقابت س��ختتر خواهد بود ،ولی ش��ک
نکنید پرسپولیس با آمادگی و قدرت بیشتری روانه
مسابقات میشود.

هواداران هم فعال راضی هستند.
ولی این به هیچوجه برای ما راضیکننده نیس��ت.
پرس��پولیس اهداف بزرگی دارد و ما تازه اوجگیری
خود را ش��روع کردهایم .تیم ما میتواند به مراتب
بهتر از این ش��ود و حتی در آس��یا هم حرفهای
زیادی برای گفتن داشته باشد.
جنگ آبی و قرمز هم امس�ال بسیار دیدنی
خواهد بود.
اس��تقالل حریف خ��وب و قدرتمندی اس��ت که ما

میتوانس��تیم این تیم را در داربی گذش��ته شکست
دهی��م .در داربی برگش��ت هم تمام ت�لاش خود را
ب��رای برد میکنیم و امیدواریم به اندازه داربی رفت،
بدشانس نباشیم .البته در لیگ هم رقابت زیاد خواهد
بود .امیدوارم که اس��تقالل هم به روند خوبش ادامه
دهد .وقتی آنها خوب باش��ند ،م��ا تالش میکنیم
بهت��ر باش��یم و این ش��انس قهرمانی م��ا را افزایش
میدهد .البته ما بیش��تر به خودمان نگاه میکنیم و
دوست داریم هر روز بهتر از روز قبل باشیم.

پورحیدری :مجیدی میتواند سرپرست استقالل باشد
ل درخصوص آخرین شرایط جسمانی خود اظهار داشت:
منصور پورحیدری ،پیشکسوت تیم فوتبال استقال 
«خوش��بختانه ش��رایطم نسبت به گذشته بهتر شده و حاال کمکم جرات میکنم فوتبال را تماشا کنم .البته
خانوادهام مخالف این مس��ئله هستند ،ولی فوتبال در خون من است و نمیتوانم کاری کنم ».وی همچنین
ضمن تشکر از بهرام افشارزاده گفت« :سرپرست باشگاه استقالل طی این چند وقت اخیر به من محبت زیادی
داش��تند که جا دارد از آنها تش��کر کنم .امیدوارم باشگاه استقالل نیز بتواند با مدیریت این عزیزان روزهای
خوبی را پشتسر بگذارد ».پیشکسوت تیم فوتبال استقالل ضمن تشکر از فرزاد مجیدی نیز گفت« :میدانم
ی مثل استقالل کار بسیار سختی است ،ولی فرزاد مجیدی در این مدت کارهای خوبی
که سرپرس��تی تیم 
انجام داده و نظم خاصی به برنامههای استقالل داده است .از فرزاد ممنونم که به خوبی توانست جای مرا پر
کند و به نظرم او میتواند سرپرست تیم استقالل باشد ».پورحیدری همچنین درخصوص دیدار تیم ملی امید
ایران و ژاپن نیز گفت« :شنیدهام در بازی آینده باید تیم امید مقابل ژاپن به میدان برود که هرچند این بازی
خیلی سخت است اما به نظرم فوتبال ایران پتانسیل این را دارد که در المپیک حضور داشته باشد».

هرچند فدراس��یون فوتبال عربستان و باشگاههای این کشور که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند،
با ارسال نامهای به AFCاعالم کردهاند که حاضر نیستند در لیگ قهرمانان آسیا برابر حریفان ایرانی
در خاک ایران به میدان بروند ،اما هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا واکنشی در این زمینه نداشته است.
روزنامه الریاضیه عربستان اعالم کرد که کمیته برگزاری بازیهای لیگ قهرمانان آسیا در روزهای 25
و  26ژانویه ( 5و  6بهمن) در هتل فورس��یزن دوحه تش��کیل جلسه خواهد داد و موضعگیری نهایی
خود را درباره اختالف بین ایران و عربس��تان اعالم خواهد کرد .س��عودیها در نامهای که به AFC
ن ایرانی
نوش��تهاند پیش��نهاد دادهاند که دیدار نمایندههای این کشور در لیگ قهرمانان آسیا با حریفا 
در کش��وری بیطرف برگزار ش��ود و آنها قطر را به عنوان میزبان پیشنهاد دادهاند .این درحالی است
ن چنین پیش��نهادی را رد کرده و هنوز وضعیت نمایندههای  2کشور د ر هالهای از ابهام است
که ایرا 
و باید کنفدراس��یون فوتبال آسیا در این جلسهای که در قطر تشکیل میدهد ،جمعبندی نهایی خود
را اعالم کند.

شکایت کاروالیو صدر را از آبیها میگیرد؟
باش��گاه استقالل تا روز شنبه س��وم بهمن وقت دار د
طل��ب 50هزار دالری تونی کاروالیو بازیکن س��ابق و
برزیلیاش را بپردازد تا از خطر کسر  3امتیاز خالص
شود .پرونده کاروالیو مثل ساموئل ،لیا م ردی ،گوران
الوره و ت��وزی می��راث مدیری��ت و کادرفنی س��ابق
استقالل است که شکایت و تهدیدشان امروز گریبان
به��رام افش��ارزاده و پرویز مظلوم��یرا گرفته و مثل
استخوانی در گلو شده که نه میتوان نادیدهاش گرفت

استقالل فقط تا شنبه فرصت دارد!

و نه میتوان یک ش��به حلش کرد .با اینکه در چند
روز اخیر افش��ارزاده سعی کرده نگرانی را از هواداران
دور کند و به آنها اطمینان داده که خطر کسر امتیاز
اس��تقالل را تهدید نمیکند اما واقعیت این است که
آبیها با ش��کایتهای زنجیرهای بازیکنان خارجی و
ایرانی در معرض خطر کسر امتیار قرار دارند که تونی
اخطار اول را داده است .هرچند مدیریت فعلی باشگاه
استقالل در مواجهه با بازیکنان خارجی که از این تیم

درگیری  ۲بازیکن در تمرین استقالل

 ۲بازیک��ن تیم فوتبال اس��تقالل در تمرین دی��روزاین تیم با هم
ن اس��تقالل در جریان بود ،امین
درگیر ش��دند .درحالی که تمری 
حاجمحمدی و بهنام برزای با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند.
پس از اینکه آرش برهانی و دیگر بازیکنان استقالل این  2بازیکن
را از هم جدا کردند ،برزای به مربیان گفت که حاجمحمدی مدام او
را میزند .پس از این اتفاق ،پرویز مظلومی با حاجمحمدی و برزای
صحبت کرد و از آنها خواست این درگیری را فراموش کنند.

جدا شدهاند ،برخورد حرفهای داشته و با توافق دوجانبه
و پرداخت بخشی از طلب بازیکنانی چون کرار جاسم،
آزره و داسیلوا مانع از افزوده شدن پروندههای جدید
به پروندههای ش��کایت از اس��تقالل در فیفا شده ،اما
نمیتواند از زیر بار مسئولیت پروندههایی که مربوط
به مدیریت س��ابق است ،ش��انه خالی کند و ناچار به
پرداخت طلب طلبکاران است تا امتیازی از صدرنشین
لیگ کسر نش��ود .مسئوالن باشگاه استقالل در چند

تغییر در چارت معاونت باشگاه استقالل

ب ه زودی چارت باش��گاه اس��تقالل دچار تغییراتی خواهد ش��د .قرار
است در یکی 2 ،هفته آینده جلس ه هیئتمدیره استقالل درخصوص
ش��ود .گفته میشود

تغییرات در چارت باش��گاه اس��تقالل تشکیل
بخشهایی از معاونت باشگاه استقالل شامل معاون ورزشی از چارت
باشگاه حذف خواهد شد .برخی از اعضای هیئتمدیره درصدد هستند
افرادی همانند سرپرست باش��گاه و اعضای هیئتمدیره صاحبنظر
باشند و هیچ فردی درون باشگاه بدون هماهنگی کاری انجام ندهد.

روز اخیر جلس��اتی با اسپانس��رهای باشگاه داشتهاند
و از اسپانس��ر این تیم درخواست کردند که پرداخت
طلب تونی کاروالیو که اولین ش��کایت مربوط به این
بازیکن اس��ت ،در اولوی��ت پرداخت قرار بگیرد تا این
تیم از خطر کس��ر امتیاز موقتا رهایی پیدا کند .البته
آنها با فدراس��یون فوتبال هم مکاتباتی داشتهاند تا
از درآمدهای باشگاه استقالل در فدراسیون هم برای
تامین مبلغ موردنظر تونی استفاده کنند.

شمسایی زیر تیغ جراحی رفت

بازیکن -مربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی زانوی مصدوم خود
را به تیغ جراحان س��پرد .وحید شمسایی که مدتی بود از ناحیه
زانو احس��اس درد میکرد ،صبح دیروز تحت عمل جراحی قرار
گرف��ت .عمل جراحی این بازیک��ن موفقیتآمیز بوده و وضعیت
عموم��ی شمس��ایی رضایتبخش اعالم ش��ده اس��ت .بر همین
اساس حسین شمس ب ه همراه مسئوالن باشگاه تاسیسات راهی
بیمارستان شده و از شمسایی عیادت کردند.

رضا خیلی زود از میان ما رفت

آندو پیشنهاد 500میلیونی استقالل را نپذیرفت

مظلومی :افشارزاده هزینههای بیمارستان احدی را تقبل کرد

کاپیتان تیم ملی نارنجیپوش شد

احدی هم همینطور است و به همین دلیل تمرین
امروز را لغو کردیم تا در مراسم درگذشت او شرکت
کنیم » .سرمربی استقالل گفت« :باید تشکر ویژهای
از افش��ارزاده داشته باش��م،وی هزینه بیمارستان
مرحوم احدی را متقبل شدهاست .باشگاه استقالل
در بحران مالی قرار دارد ،ولی افشارزاده هزینههای
بیمارس��تان و مراسم درگذش��ت مرحوم احدی را
برعهده گرفته اس��ت .این امر نشاندهنده احترامی
اس��ت که باش��گاه برای بازیکنان قدیمیخود قائل
میشود .شاید خود افشارزاده راضی نباشد که اینها
را به زبان بیاورم چون خودش این مس��ئله را نگفته
اما کار خوبی انجام شده است».

امیدوارم لوبانف به پرسپولیس کمک کند
سرمربی اسبق تیمملی گفت« :ما اگر میخواهیم
المپیکی ش��ویم باید ژاپن وبقی��ه مدعیان را
ببریم ».علی پروین در گفت وگو با کاپ ،درباره
دیدار ایران مقابل چین اظهار داش��ت« :بازی
نفسگیری بود .درس��ت است که چین حذف
ش��ده بود اما خیلی دوید .مهم بود بچههای ما
ببرند .کمی استرس داشتیم اما پس از گلی که
زدیم ،این موضوع از بین رفت .مهم این اس��ت
که صعود کردی��م .به نظر من االن وقت نقد و
کوبیدن تیم نیست .فرصت برای بررسی نقاط
ضعف وجود دارد .این بچهها جوان هس��تند و
زود دلشان میشکند .نباید آنها را تحتفشار
قرار بدهیم .اگر اینها را حمایت کنیم ،پشیمان

گالیه مجیدی از رسانهها

فرزاد مجیدی ،سرپرست موقت و مربی تیم استقالل پیش از آغاز
تمری��ن دیروز در جمع خبرنگاران با ابراز ناراحتی از انتش��ار خبر
درگیریاش با یک هوادار در بازی تیم استقالل مقابل امیدهای این
باش��گاه گفت« :شما از من درگیری دیدید که در یکی از رسانهها
عنوان شده ،مجیدی با یک هوادار درگیر شده است؟»
مهرداد طهماسبی ،دروازهبان تیم فوتبال تراکتورسازیتبریز با عقد
قراردادی به مدت یک فصل ونیم به عضویت باشگاه فوالدخوزستان
درآمد .این دروازهبان مدنظر پرسپولیس هم بود اما تراکتورسازی
رضایتنامهاش را نداد.

ن
اعالم زمان جلسه بررسی اختالف ایران و عربستا 

پرویز مظلومی،سرمربی تیم فوتبال استقالل با ابراز
تاسف از درگذشت مرحوم رضا احدی گفت« :بدون
شک درگذش��ت رضا احدی خبر بسیار بدی برای
فوتب��ال ایران و جامعه ورزش بود .بعد از ش��نیدن
این خبر بسیار ناراحت و متاثر شدم و شرایط خوبی
نداش��تم .رضا خیلی زود از میان ما رفت و امیدوارم
خداوند روح او را در آرامش قرار دهد .برای خانواده
محت��رم او هم از خداوند متع��ال طلب صبر دارم».
وی افزود« :هیچکدام از ما دوست نداریم درگذشت
یکی از پیشکس��وتان و اهالی فوتب��ال را ببینیم اما
وقت��ی این اتفاق رخ میدهد ،وظیفه و مس��ئولیت
حکم میکند که در مراس��م او ش��رکت کنیم .رضا

آفسايد آفساید

آندرانی��ک تیموریان که در جلس�� ه دیروز خود با
بهرام افش��ارزاده و پرویز مظلومی با پیشنهاد500
میلیون تومانی اس��تقاللیها مواجه شده بود ،با رد
این پیشنهاد با سایپا مذاکره کرد .در شرایطی که
آبیپوشان به ش��دت ب ه دنبال جذب بازیکن قبل
از اتمام نیم فصل بودند ،جلس��ه دیروز تیموریان و
سرپرس��ت باشگاه و سرمربی استقالل در شرایطی
به پایان رس��ید که توافقی بین آنها اتفاق نیفتاد.
اس��تقالل برای نیمفصل بازی به کاپیتان تیمملی
داد که ظاهرا این
پیش��نهاد 500میلیون تومان��ی 
رقم مورد پذیرش آندو ق��رار نگرفت و البته گفته
ش��د علت عدم توافق آنها بدهی مالیاتی باشگاه

اس��تقالل به تیموری��ان و طلب س��نگین آندو از
آبیها بوده اس��ت .کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران
افشارزاده

پس از خروج از وزارت ورزش و دفتر کار
مذاکراتش را با سایپا ادامه داد و حتی برخی منابع
خب��ری از توافق آنها خبر دادند .ش��ب گذش��ته
آندرانی��ک تیموری��ان کاپیتان تیم مل��ی فوتبال
کشورمان با حضور در هیات فوتبال استان تهران
به تیم س��ایپا پیوس��ت .تیموریان صبح دیروز در
باش��گاه سایپا حاضر ش��ده بود و پس از پیشنهاد
ای��ن تیم تصمی��م گرفت دیروز عصر در باش��گاه
استقالل حاضر شود اما با آبی ها به توافق نرسید
و بر این اساس تصمیم گرفت به سایپا بپیوندد.

م
پروین :اگر از امیدها حمایت کنیم یک -هیچ از ژاپن جلو هستی 

نمیشویم ».وی ادامه داد« :االن خیلی حرفها
درباره ارنج زده میش��ود .از دوستان خواهش
میکنم این بحث را ب��ه زمان دیگری موکول
کنند .باید در ایران همدل ش��ویم تا این اتحاد
به دوحه برود .م��ن اطمینان دارم نگاه بچهها
به اینجاس��ت .اگر خوب حمایت کنیم ،یک-
هیچ از ژاپن جلو هستیم ».پروین خاطرنشان
کرد« :ما اگر میخواهیم المپیکی ش��ویم باید
ژاپن وبقیه مدعیان را ببریم .حتی ش��اید اگر
به عربستان میخوردیم ،این حواشی سیاسی
بچهه��ا را درگیر میکرد .مردم دوس��ت دارند
عربس��تان را حتما ببریم و ای��ن موضوع برای
تیم استرس به وجود میآورد ،ولی بازی با ژاپن

یک نبرد فوتبالی اس��ت و به سیاس��ت مربوط
نیست .من باز هم میگویم تیم ما االن حمایت
میخواهد .خاکپور و محمد مایلیکهن به تیم
نزدیک هس��تن د و خودشان بهترین تصمیم را
میگیرن��د ».وی ک ه به نمایش��گاه بینالمللی
موتور رفته بود ،گفت« :من در دوران جوانی
عاش��ق موتور بودم و االن خوش��حالم اینجا
هستم .کاش میتوانستم بازهم مثل گذشته
ی کنم ».پروین درب��اره حضور
موتورس��وار 
لوبانف ازبک در پرس��پولیس اظهار داش��ت:
«حتم��ا برانکو ای��ن دروازهبان را پس��ندیده
که به پرس��پولیس آورده است .امیدوارم وی
بتواند به تیم کمک کند».

ی مقابلچین با حضور در رختکن
سفیر ایران در قطر بعد از پیروز 
تیم ایران ،این برد را به بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی امید
تبریک گفت .بهگزارش کاپ ،آسایش همچنین اعالم کرد که بابت
صعود تیم امید به مرحله حذفی مسابقات ،پاداش  ۱۰۰یورویی به
اعضای تیم پرداخت خواهد کرد.

حضور برهانی در اکران مستند حجازی

فیلم من ناصر حجازی هستم
 مهاجم تیم اس��تقالل به تماش��ای 
نشست .آرش برهانی دوشنبه ش��ب با حضور در سینما فرهنگ،
فیل م من ناصر حجازی را درکنار مردم دید .بهناز ش��فیعی ،همسر
زندهیاد ناصر حجازی هم از حاضران در اکران این فیلم بود.

واکنش روزبه چشمی به انتقادات

درحالیک��ه پ��س از پیروزی تیم امید ای��ران مقابل چین ،محمد
خاکپور دلیل گریه روزبه چشمی در رختکن را فشار انتقادات از وی
دانسته بود ،چشمی ساعاتی بعد ،در اینستاگرامش تصویری منتشر
کرد که نش��ان میدهد هنوز از این موضوع ناراحت اس��ت .اینکه
چشمی ،در یک بکگراند مش��کی بنویسد عزت دست خداست،
است.
خود گویای فشاری است که این مدت متحمل شده 

مهاجم سرخابی به ملوان پیوست

مهاجم پیشین پرسپولیس و استقالل به ملوان پیوست .مهرداد اوالدی
با مسئوالن باشگاه ملوان برای پیوستن به این تیم به توافق رسید .وی
تا پایان فصل جاری لیگ برتر ،ملوان را همراهی خواهد کرد.

ويژه
اظهارات سامره جنجالی شد

دعوت مدیرعامل راهآهن به باشگاه استقالل

باش��گاه اس��تقالل قصد دارد مدیر آکادمیسابق خود را دعوت
کن��د تا در مورد اظهارات س��رمربی امیدهای ای��ن تیم توضیح
دهد .علی س��امره بعد از بازی دوستانه با استقالل صحبتهایی
را مط��رح کرد ک��ه در نوع خود جالب ب��ود .او از رضا صادقپور
مدیر آکادمیسابق باشگاه استقالل که اکنون مدیرعامل راهآهن
اس��ت ،گالیههای زیادی کرد و گفت او  ۶بازیکن امید استقالل
را هوایی کرده .در همینراستا بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه
استقالل اظهار داشت« :من نمیتوانم بدون تحقیق بگویم چنین
اتفاقی افتاده ،اما از صادقپور دعوت میکنم به باش��گاه بیاید تا
ببینیم چه اتفاقاتی افتاده اس��ت .اکنون گزارشهایی به دس��ت
من رسیده که باید آنها را بررسی کنم».

حاشيه
مدیرعامل باشگاه سایپا:

نکونام بدون اجازه با العربی مذاکره کر د

مدیرعامل باش��گاه س��ایپا میگوید جواد نکون��ام بدون اجازه و
اطالع این باش��گاه به قطر رفته و با باشگاه العربی مذاکره کرده
است .بیتا ...رضایی در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران
درب��اره جدایی جواد نکون��ام و حضور این بازیکن در تیم العربی
قط��ر ،اظهار کرد« :نکونام از م��ا  4روز مرخصی گرفت که برود
و برگ��ردد .م��ا از اینکه او میخواه��د به العربی ب��رود ،اطالع
نداشتیم ».وی افزود« :اگر نکونام بخواهد به العربی برود ،باید به
باش��گاه سایپا بگوید و من این موضوع را در هیئتمدیره مطرح
کنم .در صورتیکه حضور وی در العربی برای ما منفعت داشته
باشد ،با جداییاش موافقت خواهیم کرد!»

انتقاد کاپیتان استقالل از نحوه
استفاده از شبکههای اجتماعی

مهدی رحمتی ،دروازهبان و کاپیتان تیم فوتبال اس��تقالل که این
روزها به صورت اختصاصی تمرینات خود را پیگیری میکند ،پست
جدیدی در صفحه اینستاگرامش گذاشت ه و در آن از وابستگی مردم
به رس��انههای دیداری و ش��نیداری گالیه کرده است .رحمتی در
این پس��ت گفت« :امروزه مهمترین عامل س��بک زندگی نامنظم،
خصوصا در بخش رفتارهای ذهنی ،رسانههای دیداری و شنیداری
هستند؛ که تماما در گوشی همراه ما تجمیع شدهاند .انواع بازیها و
شبکههای اجتماعی و نرم افزارها باعث شده از اطراف خودمان غافل
باشیم و به درستی اتفاقات و نعمتهایی که داریم را درک نکنیم و
همه دچار یک زندگی انفعالی شدهایم .کافیست ذرهای تمرکز کنیم
و از دنیای الکترونیک خارج ش��ویم و به اطرافیان توجه کنیم .مثال
تا یکی از آش��نایان از دنیا میرود ،همه از آن به نیکی یاد میکنند
و انگار نه انگار که قبل از آن خبری از وی نداش��تهایم .بس��یاری از
ناهنجاریهای روحی ،احس��اس تنهایی ،غصهها و افسردگیها در
مالقات با خویش��ان و فامیل و دوستان و صلهرحم از بین میرود.
بیاییم قدر یکدیگر را بدانیم و در حیات خویش از احوال نزدیکان و
آشنایان باخبر بوده و باهم مهربان باشیم».

حضور نویدکیا در استقالل منتفی شد

س��رمربی اس��تقالل تا آخرین س��اعات مهلت نق��ل و انتقاالت
همچن��ان به دنب��ال جلب نظر مدیران س��پاهان ب��رای جذب
رس��ول نویدکیا بود .به گزارش کاپ ،سرپرست باشگاه استقالل
و سرمربی این تیم بعد از جلسه ناموفق عصر دیروز با آندرانیک
تیموریان ،به دنبال آخرین روزنهها برای جذب رس��ول نویدکیا
بودند .اما سرپرس��ت اس��تقالل در آخرین لحظه نقل و انتقاالت
گفت« :پرونده جذب بازیکن داخلی برای ما بس��ته ش��د و تنها
امکان جذب بازیکنان خارجی برای ما وجود دارد».

