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اعتراض

 پرسپولیس درخشان در مسیر تیم دایی

اینفصلکابوسوار
  پنجعلی: درخشان باید پاسخگو باشد

شهروند| پرسپولیس در شروع مجدد لیگ برتر 
یک شکس��ت دیگر را تجربه کرد تا مشخص شود 
تعطیالت لیگ هم که کادرفنی ای��ن تیم مدتها از 
بهبود شرایط تیمشان در این مدت خبر می دادند، 
نتوانسته کمکی به پرسپولیس بحران زده در فصل 

جاری کند. 
باخت تکراری مقابل یحیی

پرسپولیس برای دومین بار متوالی در فاصله کمتر 
از 2 ماه مقابل تیم یحیی گل محمدی شکس��ت را 
پذیرا شد تا مشخص شود که یک مربی پرسپولیسی 
با بازیکنان جوانش می تواند به سادگی تیم سابقش 
را از پیش رو بردارد. همچنین این شکست سومین 
باخت متوالی ش��اگردان درخش��ان در لیگ برتر به 
حساب می آید که هواداران این تیم را بیش از پیش 
آزرده خاطر کرده و این تیم را در فاصله 6 امتیازی تا 

منطقه خطر سقوط لیگ قرار داده است. 
درخشان هم مثل دایی

حمید درخشان که از زمان حضورش روی نیمکت 
سرخپوشان در انتظار شروع تعطیالت نیم فصل بود 
و به هواداران این تیم ق��ول داده بود با تقویت تیم از 
هفته هفدهم به بعد تیم متفاوتی را ش��اهد باشند، 
نتوانس��ت حتی با یک امتیاز از اصفهان بازگردد تا 
شاید برای اولین بار به صورت جدی در این فصل با 
شعار »حیاکن، رهاکن« مواجه شود. با توجه به این که 
مسئوالن پرسپولیس علی دایی را با کسب 8 امتیاز 
 از 7 هفته ابتدایی اخ��راج کردند اما آمار 14 امتیاز از
 11 ب��ازی نش��ان می ده��د ک��ه تفاوتی در س��یر 

نتیجه گیری سرخپوشان به وجود نیامده است. 
پنجعلی: پرسپولیس  باید نتیجه بگیرد

محمد پنجعلی، پیشکس��وت پرسپولیس درباره 
نتایج ضعی��ف این تیم ب��ه »ش��هروند« می گوید: 
»متاسفانه با این نتایج هر هفته از صدر جدول دورتر و 
به قعر جدول نزدیک تر می شویم. هر چقدر هم که این 
وضع را به بحث مدیریتی تیم مرتبط کنیم اما بازهم 
پرسپولیس با هر مش��کلی باید جزو تیم های باالیی 
جدول باشد. با این وضع دیگر گرفتن سهمیه آسیا 
هم تقریبا محال است اما باید شأن پرسپولیس حفظ 
شود و غرور هواداران بیش از این شکسته نشود.« وی 
همچنین می افزاید: »بازیکنان جدید با نظر کادرفنی 
جذب ش��دند اما نتیجه نش��ان می دهد که آنها نیز 
تغییری در وضع تیم به وجود نیاورده اند. درخش��ان 
باید درباره این خریدها پاسخگو باشد که فرصت یک 
ماهه نقل وانتقاالت را ب��رای آنها صرف کرده اما هیچ 
حرکت مثبتی ازآنها ندیدیم. البته مسائل مدیریتی 
باشگاه و مشکالت مالی نیز مشکالت زیادی به وجود 
آورده که روی تیم تأثیرگذار است اما این پرسپولیس 
باید در آسیا ش��رکت کند و آن جا دیگر اگر این طور 

نتیجه بگیرد، آبروی فوتبال ایران خواهد رفت.«

سرناقهرمان،جوکوویچدرانتظار
س��رنا ویلیامز درحالی با برتری 2 بر صفر بر ماریا 
شارپوا، برای شش��مین بار )نوزدهمین قهرمانی اش 
در گرند اسلم ها( قهرمان بخش انفرادی زنان تنیس 
گرنداسلم ملبورن شد که تا ساعاتی دیگر با برگزاری 
فینال بخ��ش انفرادی مردان بین ن��واک جوکوویچ 
صرب و ان��دی ماری اس��کاتلندی، تکلی��ف برنده 
معتبر ترین جایزه اولین گرنداس��لم  سال مشخص 
می ش��ود. ماری ب��رای چهارمین بار ب��ه فینال این 
رقابت ها رسیده و نواک جوکوویچ پس از گرفتن انتقام 
شکست یک چهارم دوره قبل برای چهارمین بار در 

نیم دهه اخیر، بازی نهایی ملبورن را تجربه می کند.

قطر،فاتحجهان؟
فینال ام��روز جام جهانی هندب��ال،  یک میهمان 
ناخوانده دارد؛ تیم چند ملیتی قطر. میزبان با تیمی 
که از بازیکنان ملیت های مختلف تشکیل شده و داد 
بقیه تیم ها را درآورده در نیمه نهایی موفق به شکست  
لهستان ش��د تا امروز عصر در بازی نهایی رویاروی 
فرانسه قرار بگیرد. فرانسه در یک بازی جذاب اسپانیا 

را شکست داد.

اولین4گله6سالاخیربایرن
بای��رن، قهرمان ب��دون شکس��ت نیم فصل اول 
بوندس لیگا در اولین بازی نیم فصل دوم فصل جاری 
بوندس لیگا 4 بر یک مغلوب ولفسبورگ شد تا برای 
اولین بار از بازی آوریل 2009 )اتفاقا با نتیجه 5 بر یک 
مقابل همین ولفسبورگ( در یک بازی بوندسلیگایی 
4 گل بخ��ورد. جال��ب این که درنهای��ت فصلی که 
به شکس��ت 5 بر ی��ک بایرن انجامید ب��ه قهرمانی 

ولفسبورگ منتهی شد!

ذره بین

ورزش جهان

تیتر بازی

 اینستاگرام

  تیم فوتبال خبرنگاران، عکاس��ان و گزارش��گران 
ورزشی در دیداری خیریه و نمادین و به منظور کمک 
به کودکان سرطانی امروز به مصاف یاران علی کریمی 

خواهد رفت.
    فدراسیون جهانی دوومیدانی، مدال طالی شاهین 
مهردالن، ملی پوش دوومیدانی ایران در مس��ابقات 
جوانان آسیا را به خاطر دوپینگ پس گرفت و نفر دوم 

که او هم ایرانی است را به عنوان قهرمان معرفی کرد.
    با اعالم مسئوالن فدراس��یون فوتبال دیدارهای 
تدارکاتی ایران در روزهای 5 و 11 فروردین با شیلی و 

سوئد در کشور سوئد قطعی است.
   محمد احمدزاده دیروز راهی شهر اربیل عراق شد 
تا قرارداد نهایی خود به عنوان سرمربی را با تیم آرارات 

این شهر امضا کند. 

تاج: نگرانی های کی روش باید برطرف ش��ود/ قرار 
نیست نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال شوم

مش�حون: حتما صالح این بود به مراسم تجلیل از 
قهرمانان دعوت نشوم!

افش�ارزاده: اگر ش��ب قبل از بازی به ک��رار پول 
نمی دادم، مقابل سپاهان بازی نمی کرد!

درخشان: قلعه نوعی س��رمایه فوتبال ایران است، 
قدرش را بدانید/ با دالل ها هیچ رابطه ای ندارم

خلیلیان: استقالل با شلوغ کاری و بچه بازی پیروز شد

سلفیبعدازگل

مهدی ش��ریفی، عکس س��لفی که بعد از گل 
سپاهان به استقالل با گوشی سوکای گرفت را در 
صفحه اش قرار داد و نوشت:  »بچه ها خیلی خوب 
بازی کردیم، بدشانس بودیم، ایشاال بازی های بعد 

جبران می کنیم.«

 از انتقاد وزیر تا جوابیه چندباره به مربیان سرخابی

ادامهتنشهاپیرامونکیروش
ش�هروند| بعد از حذف تیم ملی فوتبال ایران از 
جام ملت های آسیا، مردم ایران بیش از بررسی فنی 
دالیل ناکامی تیم ملی در رس��انه ها، ش��اهد جدال 
لفظی طرف های مختل��ف این دعوا هس��تند. روز 
گذشته کی روش که بار دیگر به فدراسیون رفته بود 
تا درباره ادامه همکاری اش با کفاش��یان به صحبت 
بپردازد، تقریبا صحبت های قبل��ی اش را تکرار کرد 
و روی مواضع خود ایس��تاد. از طرف��ی وزیر ورزش 
که یکی از منتقدان پروپا قرص س��رمربی پرتغالی 
تیم ملی در یک سال اخیر بوده، بار دیگر به کنایه هایی 
نظر مخالفش را با فدراسیون برای ادامه همکاری با 
کی روش تلویحا اعالم کرد:  »باید رسانه ملی به جای 
این که وقتش را هفته ها به یک مربی اختصاص داده 
و حساس��یت کاذب ایجاد کند، م��ردم را به ورزش 
عالقمند کند.« از سوی دیگر کی روش به انتقاداتش 
علیه قلعه نوعی و درخشان ادامه داد:  »درخشان بعد از 
باخت برابر عراق گفته بود که کی روش باید از تیم ملی 
برود و به اعتقاد من کس��ی که چنین نگرشی دارد، 
اصال مربی نیست و نباید روی نیمکت بنشیند. وقتی 
قلعه نوعی از درخشان حمایت کرد من شگفت زده 
شدم. این نگاه به نظر من »نگاهی قیف گونه« است. 
وقتی مساله ای به نفع شان اس��ت، از در دروازه وارد 

می شوند و بالعکس.«

 روزبهانی، اولین سهمیه المپیک را گرفت

اربابرینگنیمهحرفهایها
شهروند| بین این همه هیاهوی فوتبال و هندبال، 
ورزشکار یکی از رشته های انفرادی، اولین سهمیه ما 
برای المپی��ک 2016 ریودوژانیرو را به دس��ت آورد. 
احس��ان روزبهانی، نماینده وزن 81 کیلوگرم بوکس 
ایران در مرحله چهارم لی��گ نیمه حرفه ای جهان در 
بلغارس��تان با برتری بر حریفی از موریتانی س��همیه 
حضور در المپیک 2016 را کسب کرد تا مهرتاییدی 
بر شایستگی های کمتر دیده ش��ده اش به عنوان تنها 
نماینده ایران درمیادین نیمه حرف��ه ای بوکس بزند. 
برنده م��دال برنز بازی های آس��یایی اینچئون در این 
دیدار با وجود مصدومیت از ناحیه بینی با ارایه مبارزه ای 
شجاعانه به برتری دست یافت و اولین ورزشکار ایران 
لقب گرفت که موفق به کسب سهمیه المپیک 2016 
ریودوژانیرو ش��ده است. در این مس��ابقات 8 بوکسور 
برت��ر وزن 81 کیلوگرم از سراس��ر دنیا برای کس��ب 
سهمیه المپیک 2016 ریو به روی رینگ رفتند. اولین 
واکنش به این موفقیت از سوی اکبر احدی، سرمربی 
تیم بوکس ایران ابراز شد:  »مبارزه روزبهانی با نماینده 
موریتانی در سطح فنی بسیار باالیی انجام شد. کاش 
این مب��ارزه پخش زن��ده تلویزیونی داش��ت تا مردم 
عزیز ایران اسالمی ش��اهد درخشش روزبهانی بودند. 
اگرحمایت های الزم از این بوکسور شایسته انجام شود 

او توانایی کسب مدال در المپیک 2016 را دارد.« 

حاشیه

رقابت

اسکوبورد

هفته بیس�ت و س�وم لی�گ برتر:  هال س��یتی 
صفر- نیوکاسل3، کریستال پاالس صفر - اورتون1، 
لیورپول2- وس��تهام صف��ر ، منچس��تریونایتد3-
لستر سیتی1،     استوک سیتی3- کوئینز پارک رنجرز1، 

ساندرلند2- برنلی صفر  و  وست بروم صفر - تاتنهام3
هفته بیست ویکم اللیگا:  رایووایکانو 1- الکرونیا2 

و رئال مادرید4- سوسیداد1
هفته هجدهم بوندسلیگا:  ولفسبورگ4 – بایرن 
یک، فرایبورگ4- اینتراخت فرانکفورت1،هامبورگ 
صفر - کلن2، ماینتس5- پادربورن صفر ، شالکه1-

 هانوفر صفر  و اشتوتگارت صفر - گالدباخ1

شهروند| با توجه این که در دوره های قبلی بازیهای آسیایی و المپیک 
همواره قهرمانان ورزشی از دیر پرداخت شدن پاداش های وعده داده شده، 
گالیه داشتند، وزارتخانه فعلی تالش کرد تا این بار تاخیری در پرداخت این 
پاداش ها رخ ندهد و همه چیز طبق روال پیش برود اما غافل از این که این بار 

مربیان به نحوه پرداخت این پاداش ها معترض شده اند. 
اختالف ۱۲۰ سکه ای سرمربی و شاگرد

سرمربیان و مربیان تیم هایی که توانستند در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی 
به مدال دست پیدا کنند، به مراسم تجلیل از قهرمانان دعوت شدند و انتظار 
داشتند که از آنها نیز که ش��اگردان زیادی را تحویل ورزش کشور داده اند، 
حداقل به اندازه شاگردان طالیی خود تقدیر ش��وند اما این اتفاق رخ نداد.  
وزارت ورزش تصمیم گرفت به سرمربیان و مربیان تیم های طالیی بازی های 
آسیایی به میزان 30 سکه طال پاداش بدهد که این مقدار 120 سکه کمتر از 

جوایز یک ورزشکاری طالیی به شمار می آید. 
نگاه یکسان به مربیان

نکته جالب این جا بود ک��ه در اهدای پاداش ها به مربی��ان وزارت ورزش 
هیچ تفاوتی میان افراد قایل نشده بود،  با این که میزان افتخارات آنها کامال با 
یکدیگر متفاوت به نظر می آید.  مثال مربیان رشته هایی مثل کشتی،  تکواندو 
و کاراته که اکثر مدال های طالی کاروان ایران را کس��ب کردند، با رشته ای 
 مثل ووش��و که فقط یک طال به دس��ت آورده،  به یک میزان یعنی همان

 30 س��که پاداش دریافت کردند.  از طرفی به سرمربی و مربی نیز با وجود 

تفاوت جایگاهشان به یک میزان پاداش داده شد. 
سکه ها را پس دادند!

مربیان، سرپرس��تان و مدیران تیم های ملی تکواندو، کاراته و کشتی به 
نشانه اعتراض به کم بودن مقدار پاداش بازی های آسیایی، سکه های خود 
را به وزارت ورزش و جوان��ان بازگرداندند. آنها همچنین در نامه ای خطاب 
به وزیر ورزش که به امضایشان رس��یده، این موضوع را اعالم کردند.  البته 
وزارت ورزش واکنشی به این مسأله نشان نداد و البته بعید به نظر می رسد 
که دیگر امکان تغییر این جوایز وجود داشته باشد،  اگرچه نباید این مسأله را 

فراموش کرد که این مشکل مختص به دوره فعلی نیست و حتی مربیان در 
دولت قبلی هیچ جایزه ای دریافت نکردند و همین مسأله باعث قهر و جدایی 

برخی از مربیان مطرح هم شد. 
مقانلو:  فقط ناکامی برای مربیان است

بیژن مقانلو،  سرمربی تیم ملی تکواندو در رابطه با پس فرستادن جوایز 
از سوی مربیان به »شهروند« می گوید: »در ابتدا از رئیس جمهوری تشکر 
می کنم که با وجود مشغله زیاد وقتی را در اختیار جامعه ورزش قرار داد اما 
از وزارت ورزش به شدت گالیه دارم.  شما نگاه کنید از جمع 21 مدال طالی 
ایران 13 مدال طال توسط 3 فدراسیون تکواندو،  کاراته و کشتی به دست 
آمده است که این نش��ان می دهد بیش از نیمی از موفقیت کاروان ایران 
مدیون این 3 رشته است.  حاال به نظر مسئوالن باید مربیان این 3 رشته به 
 اندازه سایر رشته ها پاداش دریافت کنند؟ آیا نباید نگاه ویژه ای به رشته های
 مدال آور ش��ود تا انگیزه برای ادامه کار داش��ته باشند؟« وی همچنین 
می افزاید: »به نظرم حداقل هر مربی باید ب��ه اندازه 30 درصد از هر مدال 
طالیی که شاگردش کس��ب می کند،  پاداش بگیرد.  البته ما اصال بحث 
مالی را نداریم زیرا همین حاال هم فقط یک کاغذ به ما داده اند.  ما به دنبال 
این هستیم که شأن و منزلت مربیان به اندازه ای که هست، در نظر گرفته 
شود.  با این حرکت به این نتیجه پی می بریم که مسئوالن ورزش کشور 
می گویند موفقیت ها برای ورزشکار است اما اگر ناکامی به دست آمد،  برای 

مربی اش است و باید پاسخگو باشد.« 

اعتراض عجیب مربیان کشتی، تکواندو و کاراته به وزیر ورزش

پاداشهاراپسفرستادند!

شهروند| تمام شد، نفر اول اجرایی فدراسیون با تمام 
دبدبه و کبکبه اش باالخره نتوانس��ت مقابل فشارهای 
وزارت ورزش دوام بیاورد و امروز قرار اس��ت وسایلش را 
جمع کند و از فدراسیون برود. دیروز درنهایت جایگزین 
دبیرکل پرحاشیه فدراسیون فوتبال هم مشخص شد تا 
مشخص شود آخرین تالش های مهدی محمدنبی نیز 

برای ماندن در فدراسیون نتیجه نداده است.
آغاز همکاری

شروع همکاری مهدی محمدنبی با فدراسیون فوتبال 
در اولین روزهای حضور محمد دادگان بود. رئیس وقت 
فدراسیون فوتبال چند روز  بعد از دریافت حکم ریاستش 
به نبی حکم مشاور داد و او را در کنار خود نگه داشت.   با 
کنار رفتن دادگان، نبی به عنوان دبیرکل منصوب شد. در 
دوره اول ریاست کفاشیان، نبی اختیار زیادی نداشت و 
حتی برخی وظایف دبیر کل نیز توسط مهدی تاج نایب 
رئیس اول وقت فدراسیون انجام می شد. با این حال نبی 
در دوره دوم ریاست کفاشیان و زمانی که دیگر تاج نایب 
رئیس نبود، به عنوان دبیر کل فدراسیون توانست زمام 

بسیاری از امور را در دست بگیرد. 
قصه  برکناری

قصه برکناری نبی چند ماه قبل از شروع جام ملت های 
آسیا مطرح شد. روزی که محمود گودرزی، وزیر ورزش 
و جوانان با حمله به معاونان و مدیران زیر دس��ت علی 
کفاش��یان، انتقادهای خود را در برنامه ورزش و مردم 
علنی کرد. از آن روز به بعد شایعه ایجاد تغییرات دهان 
به دهان می چرخید. درحالی ک��ه وزارت ورزش در آن 
زمان بیشترین انتقادها را متوجه مهدی محمدنبی کرده 
بود اما او آخرین نفری بود که از فدراس��یون کفاشیان 
رفتنی شد. موج تغییرات از فریده شجاعی شروع شد، با 
آیت اللهی،  هاشمیان و دانشجو ادامه پیدا کرد و درنهایت 

دامان دبیرکل را گرفت.
جلسه رسمی با آقای جایگزین

قبل از ج��ام ملت های آس��یا کفاش��یان از احتمال 
برکناری نبی س��خن گفته بود اما او با قبول سرپرستی 

تیم ملی فوتبال، حضور در فدراسیون را تمدید کرد. فیلم  
هندی های به راه افتاده در فدراسیون همه چیز را به بعد 
از تورنمنت آسیایی موکول کرد. کار به جایی رسید که 
در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت رئیسه فدراسیون هم 
اعضا درباره دبیرکل بحث کردند اما به نتیجه ای نرسیدند. 
دلیل آن هم اصرار کفاشیان برای متقاعد کردن وزارت 
ورزش برای ادام��ه فعالیت نبی بود ام��ا به هرحال این 
تالش ها نتیجه نداد. روز گذشته پس از استعفای نبی از 
دبیرکلی فدراسیون، فردی که مدت ها بود از او به عنوان 
جایگزین احتمالی دبیرکل س��ابق فدراسیون نام برده 
می شد به دفتر رئیس رفت و در جلسه ای 3 نفره با حضور 
کفاشیان و نبی شرکت کرد. علیرضا اسدی، سرپرست 
فعلی فدراسیون پزشکی - ورزش��ی که سوابق اجرایی 
فراوانی در حوزه ورزش دارد و از همه مهم تر مورد اعتماد 
شخص محمود گودرزی اس��ت، دیروز رسما به عنوان 

دبیرکل فدراسیون فوتبال مشغول به کار شد.
پایان همکاری رسمی با نبی

اگرچه علی کفاشیان اعالم کرده نمی گذاریم نبی از 
فدراسیون برود و قرار است از تجربیات او استفاده شود 
اما کیس��ت که نداند این حرف ها تعارفی بیش نیست. 
به ویژه حاال که نبی حکم مش��اور دبیرکل جدید را نیز 
رد کرده است. قرار است ساعت 10 صبح امروز مراسم 
تودیع نبی و معارفه اسدی به عنوان دبیرکل جدید انجام 

شود.
اسدی: از نبی استفاده می کنم

علیرضا اس��دی که امروز رس��ما به عنوان دبیر کل 
مشغول به کار می شود،  به »ش��هروند« می گوید: »از 
کفاش��یان به خاطر لطفی که به من داش��ت،  ممنونم. 
امی��دوارم بتوانم مفید باش��م. اگر قرار بود برای رش��د 
فوتبال کاری نکنم، هرگز این پست را قبول نمی کردم. از 
زحمات نبی هم تشکر می کنم و حتما باید از تجربیاتش 
استفاده کنم چون بدون کمک او کاری پیش نمی رود. 
امیدوارم بتوانیم در راس��تای توس��عه فوتبال گام های 

مهمی برداریم.«

پایان حکومت ۱۰ساله بر فدراسیون فوتبال

نبی،حریفوزارتورزشنشد

ش�هروند| وقتی کره جنوبی در ثانیه ه��ای پایانی، 
فینال شانزدهمین دوره جام ملت های آسیا را به تساوی 
کشاند، تصور می شد جام ملت های آسیا در  سال 2015 
سرنوشتی ش��بیه فینال دراماتیک یورو 2000 داشته 
باش��د اما فقط گل وقت های تلف شده »سونگ هونگ 
مین« شبیه گل دقیقه 93 ویلتورد فرانسوی بود وگرنه 
ادامه 2 سرنوشت متفاوت به نظر می رسید.  سال 2000، 
تیم گلزن در وقت های تلف شده، قهرمان شد اما این جا 
استرالیای میزبان برگشت و با گل ترویسی در آخرین 
ثانیه های نیمه اول وقت های اضافه، برای نخستین بار 

قهرمان آسیا نام گرفت.
دیرهنگام ترین گل فینال ها

گل دقیقه 91 کره جنوبی در این ب��ازی، همراه گل 
دقیقه 91 تامادا در فینال  سال 2004، دیرهنگام ترین 
گل تاریخ فینال های جام ملت های آس��یا محس��وب 
می شوند؛ گلی که برای پنجمین بار )دومین بار متوالی( 
فینال را به وقت اضافه برد و جالب  اینکه استرالیا در تنها 
سومین حضور در جام ملت های آس��یا در هر 2فینال 
منجر به وقت اضافه اخیر، نقش داشته است. این بار اما 
قصه آنها با 4 سال قبل تفاوت داشت و کانگوروها طرف 
پیروز میدان بودند؛ آنچه ب��ه قیمت چهارمین ناکامی 
کره جنوب��ی در 4تجربه حض��ور در فینال ه��ای جام 
ملت های آسیا تمام شد. انتظار کره جنوبی برای تکرار 

2قهرمانی قبلی، 4 سال دیگر 59ساله خواهد شد.
اقتدار استرالیا

قهرمان جدید آسیا، اولین تیم تاریخ فوتبال است که 
در رقابت های قاره ای خارج از محدوده جغرافیایی اش 
قهرمان ش��ده اس��ت. آنه��ا در 3 دوره حض��ور در جام 
ملت های آسیا یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی به دست 
آورده اند. این قهرمانی نتیجه تاکتیک های پوستک اوغلو 
و تبلور ذهنیات او در س��اق های امثال ماس��یمو لونگو 
)زننده گل اول فینال، یکی از تنه��ا 2صاحب 2عنوان 
بهترین بازیک��ن میادین در جام ش��انزدهم و صاحب 
مشترک عنوان بهترین گلساز جام(، جدنیاک )یکی از 

ستاره های فصل قبل کوئینزپارک رنجرز و پراخطارترین 
بازیکن جام( و ترویسی بود.

نکاتی از فینال
*برای دومین بار، فینال با نتیج��ه 2 بر یک در پایان 
وقت های اضافه پایان یافت. جالب این که بار قبلی هم 
کره جنوبی درست مثل امسال در اولین فینال رسمی 
تاریخ ج��ام ملت های آس��یا در  س��ال 1972 با وجود 
این که بازی را به تساوی کشانده بود در نهایت 2بریک 
باخت. *با این نتیجه تع��داد گل های فینال های تاریخ 
جام ملت های آسیا به 22 رسید. یعنی به شکل میانگین 
در هر فینال، میانگین 1.83 گل زده ش��ده است./ *در 
تنها تورنمنت بدون مس��اوی تاریخ فوتبال در مرحله 
گروهی، 85 گل در 32 ب��ازی )میانگین 2.6 گل در هر 
بازی( به ثبت رسید. 649 هزار و 705 تماشاگر )میانگین 
20 هزار و303 نف��ر در هر ب��ازی( از جامی به میزبانی 
استرالیا استقبال کردند. *برای هفتمین بار، جام در خانه 
باقی ماند. پیش از این، کره جنوبی در  سال 1960، رژیم 
صهیونیستی در  سال 1964، ایران در سال های 1968 
و 1976، کویت در  س��ال 1980 و ژاپن در  سال 1992 
به عنوان میزبان قهرمان شده بودند. *برای چهارمین بار، 
یک 5گله آقای  گل جام ملت های آسیا شد. مبخوط با 
گلزنی در بازی رده بندی خودش را از »الدردور« اردنی 
که تنها زننده همه گل های یک تی��م در یک بازی این 
دوره جام ملت ه��ا بود، جدا کرد و با یک گل بیش��تر از 
الدردور )زنن��ده 4 گل از 5 گل اردن در این جام( اولین 
آقای گل امارات��ی جام نام گرفت. *فغانی، س��خندان 
و ابوالفضلی ب��ا ارایه ی��ک قضاوت مطل��وب، رضایت 
همگانی را برانگیختند و در شکل گیری نتیجه نقشی 
نداش��تند؛ آنچه اعتباری برای فوتبال ایران محسوب 
می ش��ود. *مت رایان، سنگربان س��اکروس به عنوان 
بهترین دروازه بان جام معرفی شد. همچنین ماسیمو 
لونگو هافبک تیم ملی استرالیا عنوان باارزش ترین بازیکن 
جام را به خود اختصاص داد. عنوان بازی جوانمردانه هم 

به استرالیا رسید. 

 استرالیا برای اولین بار قهرمان جام ملت های آسیا شد

کانگورویقارهپیما

رضا عنایتی در گفت وگو با »شهروند«: 

در38س�الگیهمبهآقایگلیفکرمیکنم
   هواداران کمک کنند تا صادقی به روزهای اوجش برگردد

ش�هروند| کس��ی که زمانی لقب »دندان پوسیده 
اس��تقالل« را به او داده بودند، حاال در 38سالگی مثل 
یک جوان 20س��اله انگی��زه دارد. او در اولین دیداری 
که پیراهن استقالل را بعد از بازگشت به این تیم برتن 
کرد، توانست با گلزنی مقابل سپاهان جواب منتقدانش 

را بدهد و بار دیگر توانایی هایش را به رخ بکشد. 
عنایت��ی از آقای گلی با پیراهن اس��تقالل 
می گوید و این ک��ه بتواند با ای��ن تیم جام 
قهرمان��ی را در آغوش بگی��رد. گفت وگوی 
»شهروند« با مهاجم گلزن استقالل را درباره 

مسائل مختلف می خوانید: 
* ی�ک روز رویای�ی را س�پری 

کردید، ه�م خ�ودت گل زدی 
و ه�م ب�رد ارزش�مندی را 

به دست آوردید...
خداراش��کر ک��ه 3 امتیاز را 
گرفتیم. با توجه به نتایجی که 
قبل از تعطیلی لیگ استقالل 
کس��ب کرده بود، این پیروزی 
برای ما اهمیت زیادی داشت. 
تیم سپاهان هم نمایش خوبی 

داش��ت،  به طور کلی بازی های 
استقالل و سپاهان همواره جذاب 
بوده و هواداران از این نمایش نیز 
لذت بردند. البت��ه پیروزی حق ما 
بود و به چیزی که استحقاقش را 

داشتیم، رسیدیم.
* خودت هم گل زیبایی به 
ثمر رس�اندی. درباره آن گل 

صحبت کن.
من از ابتدای حضورم در زمین 
به دنبال موفقیت تیم بودم. جا دارد 
از کرار جاسم تش��کر کنم که یک پاس 
فوق العاده به من داد. سعی کردم طوری 
به توپ ضربه بزنم که رحمان نتواند 
آن را مهار کند و خداراش��کر توپ 

جایی رفت که باید. 
* از اس�تحقاق اس�تقالل 
برای پی�روزی در ای�ن دیدار 
گفتی اما سپاهانی ها گفته اند 
شما با شلوغ کاری و استفاده از 

میزبانی پیروز شده اید !
باشگاه سپاهان یکی از بهترین 
باش��گاه های ایران از نظر امکانات 
س��خت افزاری اس��ت. م��ن در 
این تیم بازی ک��رده ام و دوران 

خوبی هم در اصفهان داشتم اما با تمام احترامی که قایل 
هستم باید بگویم اگر بحث شلوغ کاری وسط باشد، داور 
باید دوپنالتی ما را می گرفت. متاسفانه این اتفاق نیفتاد 
و درنهایت در لحظات پایانی پیروز ش��دیم. این مسائل 

حاشیه  است و بهتر است منطقی صحبت کنیم.
* گفته می شود امیرحسین صادقی بابت این که 
تو بازوبند کاپیتانی را بس�تی، ناراحت شده؛ این 

موضوع صحت دارد؟
خداشاهد است، قبل از بازی چند بار به امیرحسین 
اصرار کردم که بازوبند را ببندد اما قبول نکرد. او نش��ان 
داد فقط برایش موفقیت تیم مهم است و بازوبند در برابر 

استقالل ارزشی برایش ندارد.
* ای�ن روزه�ا از صادق�ی انتقاده�ای زیادی 
می شود؛ قبول داری او با روزهای اوج خود فاصله 

دارد؟
هر بازیکنی دوران افت دارد و رضا عنایتی نیز از قاعده 
مستثنی نیست اما فکر می کنم همه روی امیرحسین 
حساس شده اند. او در زمین تمام زحمتش را می کشد 
ولی انتظارات از او باال رفت��ه و همه فکر می کنند نباید 
حتی یک اش��تباه انجام دهد.  قطعا با حمایت هواداران 

صادقی این روزها را س��پری می کند و به همان مدافع 
قدرتمند گذشته تبدیل می شود. 

* به نظرت استقالل می تواند قهرمان شود؟
هدف همه ما بازیکنان جز این نیس��ت. تالشمان را 
خواهیم کرد ت��ا بتوانیم برای هواداران اس��تقالل جام 

قهرمانی را به دست بیاوریم.
* با گلی که دیروز به ثمر رساندی، 6 گله شدی. 

به آقای گلی در 38سالگی فکر می کنی؟
فوتبال به سن و سال نیست. هر بازیکنی که آمادگی 
داشته باشد در زمین بازی می کند. درباره آقای گلی هم 
باید بگویم هنوز هم انگیزه زیادی برای رسیدن به این 
عنوان دارم. نهایت تالشم را می کنم و امیدوارم خداوند 
کمک کند تا رویایم به حقیقت بپیوندد. دوس��ت دارم 

رکورد گلزنی ام در لیگ برتر را باز هم ارتقا دهم.
* درباره تیم ملی چه نظ�ری داری؟ آیا ماندن 

کی روش به صالح است؟ 
من در اندازه ای نیس��تم که بگویم کی روش بماند یا 
نماند اما فکر می کنم نتایجی ک��ه او گرفت را خیلی از 
مربیان ایرانی نیز می توانستند کسب کنند. به هرحال 

برای تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت دارم.


