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ادین ژکو ســتاره بوســنیایی رم پیشنهادی
خــوب از اینتر دریافــت کــرده و نراتزوری
بــرای معاوضــه بــا او در فصل زمســتانی
نقــل و انتقــاالت ســری  ،Aالکســیس
ســانچز مهاجم شــیلیایی خــود را در نظر
گرفت ه اســت .خبــری کــه ایــن روزنامه به
آن پرداختــه و «اینتــر ،وسوســه ژکــو» را
بهعنــوان تیتــر یــک روی جلد خــود برده
است.

روبرتــو فیرمینــو ،ترنت الکســاندر آرنولد
و ســادیو مانــه بــا گلهایشــان کابــوس
لیورپــول را تمــام کردنــد و ایــن تیــم بــا
شکســت  1-3تاتنهــام در خانــه حریــف،
بــاز هــم مدعــی قهرمانــی در لیــگ برتر
جزیره شــد .نتیجــهای که ایــن روزنامه به
آن پرداخــت و تیتــر «ســه نفــر ایــن کار را
انجــام دادنــد» را بــرای بــرد آنفیلدیهــا
برگزید.

لیگ برتر

فرانکــی دییونــگ در سیســتم رونالــد
کومــان جا افتاده .ایــن بازیکن هلندی که
در بــازی اخیــر بارســا برابــر رایووایکانو در
جام حذفی اسپانیا گل دوم آبی و اناریها
را زد و باعث پیروزی  1-2بارســلونا شد5 ،
گل زده و  4پــاسگل ارســال کرده که بهتر
از آمــارش در آژاکــس اســت .بازیکنی که
این روزنامه او را «سوپر دییونگ» نامیده
است.

گلر عوض شد ،استقالل نبرد

وقتی دایی و کریمی همدیگر را در آغوش گرفتند

میناوند؛ «مهر» داد
حامد جیرودی
خبرنگار

روزها و ســالها از پی هم میگذرند و هر بار برگی
از دفتــر خاطــرات مــا به تاریخ ســپرده میشــود،
مثــل مهــرداد میناونــد کــه قســمتی از دوســت
داشــتنیترین تیمهای فوتبال ایران یعنی نســل
 98را تشــکیل مــیداد ،ولــی خیلی زود بــه پایان
عمر خود رســید تا فوتبالدوســتان ایرانی با اندوه
فــراوان از فــراق او یاد کنند؛ ســتارهای که معموالً
لبخنــد بــه لب داشــت و بــا شــوخیهای جالبش
فضایی دوســتانه و شــاد را ب ه وجود میآورد و در
این میــان حتی کار بــه تقلید صــدای علیپروین
توســط او هــم کشــیده میشــد ،امــا ســلطان کــه
شــاگرد خودش را خوب میشــناخت ،از او به دل
نمیگرفت و ناراحت نمیشد .این روحیه بشاش
و همچنیــن تعصــب فراوانــش بــه پرســپولیس
باعــث شــده بــود تــا میناونــد پــای ثابــت کــری

خوانیهــای فوتبالی بین ســرخابیها هم شــود و
خیلــی از اوقــات برای تیم رقیب کــری بخواند که
گاهی زیاد از حد میشد و برایش دردسر به وجود
مــیآورد ،مثــل حرفهایــش درباره ســیدمهدی
رحمتی که باعث شــد دروازه بان ســابق استقالل
و ســرمربی فعلــی شــهر خــودرو از او بــه دادگاه
هــم شــکایت کند ،.امــا با ایــن حال ،همــه تقریباً
میدانســتند که مهرداد ته دلش چیزی نیســت و
اگر کــری میخواند یا حرفی میزنــد برای همان
لحظــه اســت ،ولــی وقتــی حاشــیهها در چند ماه
اخیر بین پیشکسوتان پرسپولیس و استقالل زیاد
شــد ،مصاحبهای از میناوند پخش شــد که در آن
شــاهد چهرهای متفاوت از او بودیم .مرد شــماره
 25خیلــی آرام و بــا متانت به این اشــاره داشــت
کــه چند ماه اســت از فضای کــری خوانی فاصله
گرفتــه و نمیخواهد آن را دنبال کند .او میگفت
مــردم به اندازه کافــی دغدغه و مشــکالت دارند

و پیشکســوتان نبایــد با چنیــن حرفهایی فضا را
متشــنج کننــد .مهرداد در  45ســالگی نشــان داد
که به پختگی و تجربه خوبی رســیده و میخواهد
انســانی کامل تر باشــد اما اجل به او مهلت نداد.
همیــن روحیه خوب و حس دوســت داشــتن بود

نگاهی به زندگی خصوصی مهرداد میناوند

فوتبالیستی که شاید خواننده میشد

ســتاره ســالهای نه چنــدان دور فوتبال و چهــره فعال
و گاهــی خبرســاز ســالهای اخیر فضای مجــازی مانند
همــه انســانها دارای زندگــی خصوصــی بــود .طبیعتاً
چون او چهرهای شــناخته شــده در جامعه و ورزش بود
مانند خیلی از سلبریتیهاُ ،بعد غیرورزشی زندگیاش
هم مورد توجه رســانهها و عالقه منــدان به فوتبال قرار
داشــت .مهــرداد میناونــد کــه  9آذر 1354در منطقــه
جی تهــران به دنیا آمد ،در طول زندگی  45ســاله خود
 2بــار ازدواج کرد که پســری بهنــام آریا حاصــل ازدواج
اول اوســت .همســر اول او یــک ایرانــی ســاکن اتریــش
بود؛ زندگی مشــترک آنهــا دوام زیادی نداشــت و گفته
شــد کــه امتناع همســرش از بازگشــت بــه ایــران دلیل
اصلــی جدایــی آنهــا بوده اســت .حــاال هم پســرش به
همراه مــادرش در اتریش زندگی میکنــد .ازدواج دوم
زنــده یاد میناوند  2ماه پیش یعنــی  9آذر  99با خانمی
بهنام شــبنم کمانگر صورت گرفت که مهــرداد آن را با
انتشــار کارت عروسیاش در اینســتاگرام اعالم کرد و به
این موضوع اشــاره داشــت که برای ســامتی کسانی که
آنهــا را دوســت دارد ،مراســمی را هــم برگــزار نمیکند
اما زندگی جدید او هم متأســفانه مدت کوتاهی بیشــتر
دوام نداشــت و دســت تقدیر باعث شــد تا مرد شماره
 25جــان به جان آفرین تســلیم کند .احتمــاالً خیلی از
مــردم در این چند روز ویدئوهایی از خوانندگی میناوند
را هــم دیدهاند .آن مرحوم در مصاحبهای که ســال 86
انجــام داد ،دربــاره صدای خود چنیــن گفت«:به لطف
خدا صدای خوبی دارم و اگر سالها پیش از بین فوتبال
و موســیقی یکی را بایــد انتخاب میکردم ،موســیقی را
انتخــاب میکردم .آلبومی جمع کردم که هزینه زیادی
هم متحمل شدم اما کار بسیار خوبی از آب در آمد .این
آلبوم آماده اســت اما منتظر یک زمان خاص هستم تا
آن را روانه بازار موســیقی کنم .فکر نکنید که کالس آواز
هــم نرفتم ،تمامی این کالسها را هــم رفته ام ».البته
آلبوم خوانندگی او منتشر نشد اما میناوند تک آهنگی با
حضور پژمان جمشیدی و نیما نکیسا در سال  93بهنام
جام جهانی منتشــر کرد و بعد هم گاهی در برنامههای

سیل پیامها از چهرههای فوتبالی تا سیاسی

آسوده بخواب مهرداد

تلویزیونــی یــا جاهای دیگــر میخواند تا بــه همه ثابت
شــود که او عالوه بر فوتبال ،اســتعداد خوانندگی خوبی
هم داشت .ستارهای که حتی در اوایل دوران حضورش
در تیم ملی و در برنامههای مذهبی به مدیحه ســرایی
هــم میپرداخــت .البتــه در این میــان ،حتــی ویدئویی
ســالها پیش از حضور او در یک میهمانی منتشــر شــد
که حواشی هم برای او به وجود آورد .در سال های بعد
شایعاتی درباره بیماری صعب العالجش به وجود آمد

خبر درگذشت مهرداد میناوند آنقدر
غافلگیر کننده بود که فضای مجازی
بــه یکبــاره در تصــرف تصاویر تلخ و
شــیرین این پیشکســوت پرسپولیس
و تیــم ملــی درآمــد .علــی دایــی،
اســطوره فوتبال ایران در اینستاگرام
خــود نوشــت«:نمیدونم چی بگم،
باورکردنی نیست ،مهرداد از بین ما

کــه مهرداد دربــاره آن چنین توضیحاتــی داده بود«:به
مــدت  7ســال ناآگاهانه با تجویز نادرســت پزشــکم به
اســتفاده از داروی کورتون با دوز قوی پرداختم و همین
موضوع باعث شــد تا مــردم تغییراتــی را در ظاهر من
احســاس کننــد و ایــن تغییــرات را بــه پــای بیمــاریام
بنویســند .پزشــکم که بعدها فهمیدم تخصص الزم را
نداشــته ،برای درمان ریزش مو و رویش مجدد آن این
داروی قــوی را بــرای مــن تجویز کرده بود که متأســفانه
مصــرف آن بهدلیل دوز باالی کورتونش باعث دردســر
برایم شــد و برخی به اشــتباه تصور میکردند که من به
سرطان مبتال شدهام که کذب محض بود».

رفت ».محمدجــواد آذریجهرمی،
وزیر ارتباطات با انتشار یک استوری
درگذشــت میناونــد را تســلیت
گفــت .مســعود ســلطانی فــر ،وزیــر
ورزش و جوانــان هــم ایــن پیــام را
بــرای درگذشــت میناونــد منتشــر
کرد« :درگذشــت پیشکســوت ارزنده
فوتبــال کشــور شــوک بزرگــی بــرای
جامعــه ورزش بــود .ایــن ورزشــکار
عزیــز در همــان ســنین جوانــی و در
 ۲۰ســالگی ســتاره فوتبال ایران شــد

و خیلی زود بهعنوان یکی از ســفرای
فوتبــال ایــران بــه اروپــا رفــت و بــا
درخشــش خود غــرور و افتخــار را به
فوتبال کشــورمان هدیــه داد .حضور
او در تیــم ملــی و تالشــش بــرای
اعتــای پرچــم جمهــوری اســامی
ایران قابی است که برای همیشه در
تاریخ ورزش کشــور ثبــت میماند».
باشــگاه اســتقالل هــم بــا انتشــار
پیامــی نوشــت« :باشــگاه اســتقالل
بــه ایــن وســیله درگذشــت مهــرداد
میناوند را به خانواده ایشان ،باشگاه
پرسپولیس و جامعه ورزش تسلیت
میگوید و از خداوند متعال خواهان
مغفــرت برای او و صبر جمیل برای
بازماندگان اســت ».مهدی مهدوی
کیــا ،یحیــی گل محمــدی ،پژمــان
جمشــیدی ،وریــا غفــوری ،افشــین
پیروانــی ،ســردار آزمــون ،مهــدی
طارمــی ،احمدرضــا عابــدزاده،
ســیدجالل حســینی ،علــی کریمــی،
فرهــاد مجیــدی ،رضــا شــاهرودی،
امیــر قلعه نویی ،برانکــو ایوانکوویچ
و گابریــل کالــدرون ( 2ســرمربی
سابق پرسپولیس) ،مهدی رحمتی،
علــی ضیــا (مجــری برنامــه فرمول
یــک) ،علیرضــا منصوریــان ،محمد
شــریعتمداری (وزیــر تعــاون،کار و
رفــاه اجتماعــی) ،محمــود واعظــی
(رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری)،
علی الریجانی (مشاور مقام معظم
رهبری) ،محمدباقر نوبخت (رئیس
ســازمان برنامه و بودجــه) ،فریدون
آسرایی و محسن یگانه (خواننده) و
خیلی دیگر از فوتبالیها و چهرههای

غیر فوتبالی و باشگاههای مختلف با
انتشار متن احساســی این ضایعه را
تسلیت گفتند.
ëëلطفاً واکسن کرونا بخرید
در ایــن میــان تعــدادی از
ورزشــکاران در شــبکههای مجــازی
بــا انتشــار مطالبــی خواســتار خریــد
واکســن کرونا شدند .مهدی مهدوی
کیــا ،اســطوره فوتبــال ایــران هــم بــا
انتشــار یــک اســتوری از مســئوالن
درخواســت کرد برای ویــروس کرونا
واکســن بینالمللی تهیه کنند.عالوه
بــر این علــی دایــی هم از مســئوالن
درخواســت کــرد تــا هرچــه زودتــر
واکسن کرونا تهیه شود.
ëëواکنش های خارجی بــه خبر پرواز
ابدی مهرداد میناوند
بالفاصله پس از درگذشــت چپ
پــای شــماره  25ســابق تیــم ملــی
فوتبال ایران ،باشگاه اشتورم گراتس
اتریش( باشگاهی که میناوند دوران
اوجــش را در آن گذرانــد) نســبت به
ایــن اتفاق واکنش نشــان داد .توئیتر
رســمی این باشــگاه خبر درگذشــت
میناونــد را بــا انتشــار عکس ســیاه و
سفید از زمان حضورش در این تیم،
پوشــش و اعــام داشــت« :آســوده
بخواب مهــرداد ».همچنین ســایت
بلژیکی «له ســوا» با انتشار عکسی از
دوران حضور میناوند در اسپورتینگ
شــارلروا بــه ایــن موضــوع واکنــش
نشــان داد و عــاوه بــر ایــن ســایت
«کوریــر» اتریــش و اکانــت رســمی
شــبکه الکاس قطر در توئیتر خود به
این خبر پرداختند.

خبر امیدوارکنندهای که پرستار بیمارستان فرهیختگان داد

اینتر -یوونتوس در نیمه نهایی کوپا ایتالیا

مستطیل سبز

از هفتــه بیســتم لیــگ برتر انگلیــس ،لیورپول پنجشــنبه
شــب در دیــداری خارج از خانــه موفق شــد  1-3تاتنهام
را شکســت دهــد .شــاگردان یورگن کلــوپ در ایــن دیدار
نمایــش درخشــانی ارائــه دادنــد و در نهایت بــا گلهای
فیرمینــو ،الکســاندر آرنولــد و ســادیو مانــه ،توانســتند در
خانه تاتنهام به برتری برسند .همچنین منچستریونایتد
میزبان شــفیلدیونایتد بود و  1-2شکســت خورد .چلسی
در مســابقهای کــه برتری نســبی بــر حریف خود داشــت
با تســاوی بدون گل مقابل ولورهمپتون متوقف شــد .در
ایتالیا هم مسابقات جام حذفی پیگیری شد و یوونتوس
با برتری  4-0مقابل اســپال راهی نیمه نهایی کوپا ایتالیا
شــد .یوونتــوس کــه در ســال  2021نتایــج خوبــی گرفتــه
اســت ،با وجود غیبت کریســتیانو رونالدو با  4گل اســپال
را شکســت داد تــا حریف اینتر در نیمــه نهایی کوپا ایتالیا
شــود .در دیگر بازی ناپولی  2-4اســپتزیا را شکست داد و
بــه دور بعد صعود کرد .با ایــن نتایج جمع  4تیم پایانی
مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا تکمیل شــد و از یک طرف
آتاالنتا و ناپولی به مصاف یکدیگر میروند و از سوی دیگر
یوونتوس و اینتر مقابل یکدیگر قرار میگیرند .همچنین
بارســلونا در جام حذفی اسپانیا به مصاف وایکانو رفت و
 2-1پیروز شد و به دور بعدی جام حذفی صعود کرد .در
این دیدار گارســیا ابتدا برای وایکانــو در دقیقه  63گل زد
اما در ادامه مسی  69و دی یانگ  80برای بارسا گل زدند.

کــه باعث شــد حتــی اســتقاللیها ،تراکتوریها و
ســپاهانیها هم کــه میناوند قبالً برایشــان کری
خوانده بود ،برایش دســت به دعا شــوند و طلب
شــفا کنند ،اما اوج این ترغیب به دوســت داشتن
توســط مهــرداد در مراســم خاکســپاری اش بــود

کــه رخ نمایــان کــرد؛ وقتی کــه علی دایــی و علی
کریمــی که اهالــی فوتبال شــاهد رابطه شــکرآب
آنهــا در ســالهای گذشــته بودنــد ،دیدنــد کــه
شــهریار و جادوگــر همدیگــر را در آغوش گرفته و
برای رفتن مهرداد اشــک ریختنــد؛ جالب اینکه
میناونــد ســال  2017توئیتــی منتشــر کــرد کــه در
آن نوشــته بود«:دیــروز علــی کریمــی به مراســم
ریاســت جهموری دعــوت بود امــا نیامد .علتش
را هــم که همه میدانیــم .اختالف بــا علی آقای
دایــی و احتمــال رودررویــی .».میناونــد در ادامه
نوشــته بود«:کی بشــه اینها آشــتی کنن .فکر کنم
به عمــر من یکی قد نــده .اون روز همه شــیرینی
مهمون مــن ».بله به عمر مهرداد قد نداد که دو
هــم تیمــی ســابقش را دوســتانه کنــار هــم ببیند
امــا روح او شــاهد این اتفــاق بود و از بــودن دایی
و کریمی کنار هم شــاد شــد .میناونــد به آرزویش
رسید و با رفتن خود «مهر» داد.

انصاریان صبحانهاش را شخص ًا صرف کرد
مهرداد میناوند و علی انصاریان بعد از ضبط
برنامه مشــترکی که با هم درخصوص دربی
داشــتند ،به ویروس کرونا مبتال شــدند و پس
از فــوت میناوند ،نگرانی از شــرایط انصاریان
بیشــتر شــد .انصاریان هم که روز دوم بهمن
مــاه به دلیــل درگیری شــدید ریه بــا کرونا در
بیمارســتان بســتری شــد ،اوضــاع چنــدان
مناســبی نداشــت و حتــی خبــر درگذشــت
این پیشکســوت فوتبال پنجشــنبه شــب هم
منتشــر شــد که البتــه خوشــبختانه ایــن خبر
بالفاصلــه تکذیب شــد .روز پنجشــنبه اعالم
شد که علی انصاریان مبتال به کرونای جهش
یافته (انگلیســی) اســت که دکتر محمدرضا
هاشــمیان ،پزشــک معالــج انصاریــان در
صفحه شــخصی خود در اینستاگرام نوشت:
«موضــوع ویــروس جهشیافته یک اشــتباه
خبــری واضــح و بیارتباط با بیمــار عزیزمان
اســت .اجــازه دهیــد کادر درمــان بــه فکــر
بیمارانشان باشند ».پزشک معالج انصاریان
در استوری اینستاگرام هم از مردم و رسانهها

خواست حاشیه ایجاد نکنند .همچنین دکتر
حمیدرضــا غالمرضایی ،رئیس بیمارســتان
فرهیختگان پنجشــنبه شــب دربــاره آخرین
شــرایط درمانــی انصاریــان اظهــار داشــت:
«بــا توجــه بــه اینکــه انصاریــان کمــی دیر به
بیمارســتان مراجعه کرده بود ،اکسیژن خون
او  65درصــد و درگیــری ریهاش بیــش از 80
درصد بود که اقدامات تهویه مکانیکی انجام
گرفــت و داروهــا تجویــز شــد .شــرایط کنونی
انصاریــان بد نیســت و هوشــیار اســت .امروز
صبح (پنجشــنبه) انصاریــان صبحانه خورد
و امیدواریــم بیمــاریاش پیشــرفت نکند .او
همچنان در  ICUبســتری است ،اما با تهویه
مکانیکی اکســیژن خــون به بــاالی  90درصد
رســیده ولــی همچنان ریههــا درگیر هســتند
و امیدواریــم بهبــودی حاصــل شــود ».نکته
امیدوارکننــده درباره انصاریان ،هوشــیاری او
بود .انصاریان روز پنجشــنبه بعــد از  14روزی
کــه از ابتالیش به کرونا میگــذرد ،هنوز درگیر
این بیماری اســت و درمانهای مرسوم روی

وی جواب نــداده اما پزشــکان امیدوارند این
شــرایط تغییــر کنــد .در این روز اعالم شــد که
بیــش از  ۸۵درصــدی از ریههــای انصاریــان
بــا ویــروس کرونــا درگیــر شــده و در بهتریــن
شــرایط بایــد دســتکم  ۱۵تــا  ۲۰روز در آی
ســی یو تحت درمان باشد .البته روز جمعه از
بیمارســتان فرهیختگان ،محل بستری شدن
انصاریان خبرهــای خــوب و امیدوارکنندهای
منتشــر شــد کــه حتــی گفتــه میشــود او روز
جمعــه صبحانــهاش را شــخصاً صــرف کرد.
ابراهیم شــکوری صبح جمعه به بیمارستان
رفــت و در گفتوگوهایــی کــه بــا پرســتاران و
پزشکان داشــت ،در جریان آخرین وضعیت

انصاریــان قرار گرفــت .انصاریان کــه با اعالم
پزشــکان شستشــوی ریه شــده ،باید فعــاً در
اتاق ایزوله بســتری باشــد .نکته امیدوارکننده
اینجاست که اکسیژن خون او بخوبی باال آمده
و این مســأله بزرگترین امیــدواری را در بین
پزشکان وی شکل داده است تا نسبت به روند
درمان وی کامالً امیدوار باشــند .پرســتار علی
انصاریان برای اینکه جامعه فوتبال و خانواده
وی کامــاً نســبت به حــال مدافع اســبق تیم
ملی و پرســپولیس  -اســتقالل امیدوار باشند
خبــر ویژهای بــرای آنها دارد؛ علــی انصاریان
صبحانــه را شــخصاً صرف کرد .پزشــک علی
انصاریــان اعــام کــرد کــه احتمــاالً بــا ادامــه
اقدامــات درمانی ،شــاهد اتفاقــات مثبتی در
زمینه بهبود انصاریان خواهیم بود .احمدرضا
عابــدزاده ،دروازه بــان ســابق تیــم ملــی هم
روز جمعــه بعد از عیــادت از انصاریان گفت:
«نســبت به روزهای گذشــته بهتر شــده بود و
فکــر مــی کنم یک یــا دو روز دیگــر راه رفتن را
آغاز می کند و می تواند غذا بخورد» .

هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر دیروز با انجام  3مسابقه از ساعت  15آغاز
شد که در یکی از آنها و در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان ،نفت
و اســتقالل برابر هم قرار گرفتند .در این بازی که با یک دقیقه سکوت به احترام
درگذشت مهرداد میناوند آغاز شد ،محمود فکری در شرایطی آبیپوشان را به
میدان فرستاد که سیدحسین حسینی بعد از  10هفته نیمکتنشینی درون دروازه
این تیم قرار گرفت و محمدرشــید مظاهری از روی نیمکت تماشــاگر بازی بود.
همچنین عارف غالمی و سیاوش یزدانی به خط دفاعی این تیم اضافه شدند تا
ســرمربی استقالل تغییرات عمده ای را در یک سوم دفاعی تیمش ایجاد کرده
باشد .ضمن اینکه شیخ دیاباته هم به دلیل مصدومیت در این مسابقه غایب
بــود .ایــن مســابقه در دقایق اول در میانــه میدان در جریان بود و دو تیم ســعی
داشــتند موقعیتهای مختلفــی روی دروازه یکدیگر ایجاد کننــد ولی تالش دو
تیــم در اوایــل بــازی راه به جایی نبرد .در این میان و دقیقــه  ۱۸پاس بیرونپای
آرش رضاونــد در میانــه میــدان به مهدی قایدی رســید و او هــم دروازه نفت را
باز کرد اما پیام حیدری داور مســابقه ،این گل را آفســاید اعــام کرد .دقیقه ،۲۶
شوت رضاوند از پشت محوطه جریمه نفت ،با واکنش فرهاد مجد کرمانشاهی
دروازهبان میزبان به کرنر رفت .دقیقه  ۳۲و برخالف جریان بازی ،نفت صاحب
یک کرنر از ســمت چپ شد که اشتباه حسینی در دفع کرنر نیما انتظاری باعث
شــد گل اول بــازی با گل به خــودی دروازه بان اســتقالل به ثمر برســد و نفت از
حریف خود پیش بیفتد .پس از این گل ،اســتقاللیها ســعی داشتند به سرعت
گل خورده را جبران کنند ولی دقیقه  ۳۶شوت قایدی به تیر دروازه نفت برخورد
کرد و در ادامه هم تالش دو تیم ثمری نداشت تا این بازی در نیمه اول با برتری
شــاگردان ســید مجتبی حسینی به پایان برسد .با شــروع نیمه دوم ،استقالل به
قصد جبران گل خورده به میدان آمد ولی تا اواســط نیمه دوم نتوانســت کاری
از پیــش ببــرد .دقیقه  68فکری دو تعویض همزمان انجــام داد و بابک مرادی
به جای محمد نادری و مهدی مهدیپور به جای داریوش شجاعیان به میدان
آمدنــد .تعویضهایــی که نتیجــه داد و دقیقــه  70نفوذ مــرادی از جناح چپ و
سانتر زیبای او به محوطه جریمه نفت را وریا غفوری در محوطه  6قدم با ضربه
ســر تبدیل به گل کرد تا بازی به تســاوی کشیده شود .در ادامه حمالت استقالل
افزایــش یافــت و
دقیقه  74دو سر توپ
پیاپــی و چشــمنواز
قایدی و ســانتر کوتاه
او با ضربه سر فرشید
اســماعیلی همــراه
شــد که تــوپ بعــد از
برخــورد به تیــر افقی
دروازه نفت به بیرون رفت .دقیقه  80هم نفوذ ســریع غفوری از ســمت راســت
محوطه جریمه و پاس در عرض او با ضربه بغل پای مرادی همراه شد که توپ
او بعــد از برخــورد به پــای مجتبی مقتدایی مدافــع نفت و تیــر دروازه به بیرون
رفت .دقیقه  87محمدحســین فالح بازیکن جوان اســتقالل جای امیر ارسالن
مطهری را گرفت اما استقالل در ادامه نتوانست به گل دوم برسد و این بازی با
تساوی  1-1به پایان رسید تا آبی ها برای دومین بازی پیاپی از رسیدن به پیروزی
محروم شوند و در صدر جدول  23امتیازی شوند.
ëëپیروزی نوبرانه ذوب آهن و برتری گلگهر
در ادامه بازیهای دیروز ،ســایپا در ورزشگاه شهید دستگردی میزبان گلگهر
بود که این دیدار را  0-1و با گل یونس شاکری( )75به سود میهمان سیرجانی
خــود واگــذار کرد تا شــاگردان قلعــه نوعی پــس از  4هفته ناکامی بــه پیروزی
برسند و شاگردان ابراهیم صادقی هم بعد از  2برد پیاپی ،شکست دیگری را
تجربه کنند .همچنین نســاجی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف
ذوب آهــن رفــت که این مســابقه را  2-3واگذار کرد تا بــه این ترتیب ذوبیها
به اولین برد خود در لیگ بیســتم دســت یابند .در این مســابقه مارکو بیدف
بازیکن ذوب آهن (ثانیه  )15سریعترین گل این فصل را به ثمر رساند و سید
عبداهلل حســینی( )27و میالد جهانی( )56زننــده دیگر گلهای اصفهانیها
بودند و مهدی نظری ( )4و ایوب کالنتری( )51برای نســاجی گل زدند اما در
نهایت مجید جاللی دومین شکســت خود در دومین بازیاش روی نیمکت
نســاجی را تجربه کــرد .ضمن اینکه رحمان رضایی ســرمربی ذوب آهن هم
توسط داور در جریان بازی اخراج شد.
ëëپرسپولیس ،مشکیپوش به یاد مهرداد
هفتــه ســیزدهم لیگ برتر امــروز با برگــزاری  5دیدار دیگر به پایان میرســد.
از ســاعت  15تراکتور و آلومینیوم در ورزشــگاه یادگار امام(ره) تبریز برابر هم
قــرار میگیرند .یاران مســعود شــجاعی در بــازی قبل خود به پیــروزی خوبی
دســت پیــدا کردنــد و توانســتند گلگهــر را در ســیرجان  1-2شکســت دهنــد.
سرخپوشان تبریزی حاال باید برابر آلومینیومی قرار بگیرند که رسول خطیبی
بازیکن و ســرمربی ســابق تراکتور را روی نیمکت خود دارد که این موضوع به
جذابیتهای این بازی میافزاید .اراکیها در بازی قبل خود به یک برد مهم
دست یافتند و پرسپولیس را  1-2شکست دادند و نشان دادند که حرفهایی
بــرای گفتــن دارنــد و حاال بایــد دید چه عملکــردی را به نمایــش میگذارند.
در دیگر دیدار ،مس از ســاعت  15:30در ورزشــگاه شــهدای مس رفســنجان
پذیرای صنعت نفت است .شاگردان محمد ربیعی که در  3بازی قبلی خود
نباختهاند 2 ،برد پیاپی کسب کردند که آخرین آن پیروزی  2-3مقابل پیکان
بود اما در مقابل شــاگردان سید سیروس پورموسوی در بازی قبلشان مقابل
ســپاهان اولین شکســت خانگی خود در آبادان را متحمل شــدند و حاال برای
جبران مافات به رفسنجان سفر کردهاند.
پرســپولیس در حالی از ســاعت  16:55دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران
به مصاف ماشینســازی میرود که بهخاطر درگذشــت مهرداد میناوند ،قرار
است این تیم با لباسهای مشکی پا به میدان بگذارد .دیداری که در آن تنها
برد هواداران پرسپولیس را راضی نگه میدارد .چرا که این تیم در بازی مقابل
آلومینیوم شکست غیرمنتظرهای را متحمل شد .با این حال ،پرسپولیس که
بهعنوان مدافع عنوان قهرمانی در لیگ بیســتم حضور دارد ،هنوز نتوانســته
انتظارات را برآورده کند و تنها کســب  3امتیاز برابر حریف تبریزیاش اســت
کــه اوضــاع را برای این تیم آرام میکند .ماشینســازی کــه در بازی قبل خود
برابــر فــوالد  0-1شکســت خــورد ،تیم آخــر جدول لیگ برتر اســت کــه بدون
بــرد و صاحــب ضعیفتریــن خــط دفــاع و خــط حمله لیــگ هم اســت اما
پرسپولیسیها بخوبی میدانند که شاگردان سعید اخباری انگیزه زیادی دارند
که در این بازی به موفقیت برســند و اگر شــاگردان یحیی مقابل ماشینسازی
هم امتیاز از دست بدهند شرایطشان بسیار سختتر خواهد شد .پرسپولیس
در ایــن بازی هم محمدحســین کنعانــیزادگان را ندارد ولی گویا ســید جالل
حســینی با وجود اینکه باید هنوز اســتراحت کند ،به احتمال زیاد در این بازی
در ترکیب قرار میگیرد تا در کنار ســید احســان حســینی مدافعان میانی این
تیم باشد .ضمن اینکه با  4اخطاره بودن حامد لک ،در این بازی شاهد حضور
س از مدتها درون دروازه پرســپولیس خواهیم بود .در
بوژیدار رادوشــوویچ پ 
آن ســوی میــدان هم ،پیمان بابایــی بهترین گلزن ماشینســازی با  4گل زده
سبزپوشــان تبزیزی روی او حســاب ویژهای بــاز میکنند .در ســایر دیدارها و از
ســاعت  ،17سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رودرروی شهرخودرو قرار
میگیرد .شــاگردان محرم نوید کیا پس از بردی که برابر صنعت نفت به دســت
آوردند ،خود را به رده دوم جدول رساندند و حاال در فکر رسیدن به صدر هستند.
در ســمت مقابل ،شــاگردان ســیدمهدی رحمتی هم مقابل نســاجی به پیروزی
 0-1رســیدند و میخواهند برای رســیدن به ردههای باالتر تالش کنند .فوالد هم
از ســاعت  17:10دقیقه برابر پیکان قرار میگیرد .شــاگردان جواد نکونام در هفته
یازدهم برابر ماشینســازی به برتری رســیدند تا به روند تســاویهای خود پایان
دهند .در مقابل شاگردان مهدی تارتار هم بعد از باخت مقابل مس میخواهند
جبران کنند و رقیب آسانی برای اهوازیها نخواهند بود.

