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روزنامهنگار

چند برش از ماجراهای گادوین منشا 
و پرسپولیس به بهانه نزدیک شدن دو 

طرف به هم
گفتهمیشودممکناستگادوینمنشادیگر
خریدبزرگپرسپولیسبرایفصلجدیدلیگ
برترباشد؛مهاجمیکهپارسالباپیراهنمس
رفسنجانآقایگللیگشــدوالبتهسابقه
حضوردرپرسپولیسراهمدرکارنامهدارد.به
همینبهانهبدنیستچندبرشازماجراهای

اووسرخپوشانرامرورکنیم.

   گل تاریخی به الدحیل 
اگرچــهگادوینمنشــادرزمــانحضوردر
پرســپولیسبهاندازهموردانتظارندرخشید
وگلنزد،امــادرلیگقهرمانانآســیاچند
گلمهمبهثمررســاند.دبــلاوبرابراالهلی
عربســتانازاتفاقاتمهمدورانحضوراین
بازیکندرپرســپولیسبودامابدونشــک
بزرگتریــنلحظهایکهاوباپیراهنســرخ
خلقکرد،بهگلزنیاشبرابرالدحیلمربوط
میشد.شهریور97درمرحلهیکچهارمنهایی
لیگقهرمانانآســیا،پرسپولیسدرتهرانبا
یکگلازحریفقطریعقــبافتادونیازبه
زدنسهگلداشتتابهمرحلهبعدصعودکند.
2گلاولراجاللحسینیوبازیکنحریفبه
ثمررساندند.گلسومرااماگادوینمنشادر
کمالخونسردیزد؛آنقدرتماشاییکهبعید
استازذهنهیچیکازهوادارانپرسپولیس
پاکشــود.اینگل،یکــیازجاودانهترین

کامبکهایتاریخپرسپولیسرارقمزد.

   طعنه تلخ طارمی
گادوینمنشاابتدایلیگهفدهمدرشرایطی
جذبپرســپولیسشــدکهمهدیطارمی
دراینتیمحضورداشــت.انتظــارمیرفت
آنهایکزوجطالییومهارناپذیرراتشــکیل
بدهند،امااوضاعخوبپیــشنرفت.درآن
زمانمهدیطارمــیبهخاطرخودخواهیها
ونیزفرصتطلبیهایشتاحدیباهواداران
پرســپولیسزاویهپیداکردهبود؛تاجاییکه
تماشــاگرانهرزمانقصدانتقادازطارمیرا
داشتند،منشاراتشــویقمیکردند!مهاجم
بوشهریبهشدتازاینمسئلهناراحتبود.او
بعدازدورانمحرومیتشوزمانیکهدرالغرافه
حضورداشت،درخاللارتباطویدئوییبایکی
ازدوستانشبهمنشاطعنهبدیزد.اوگفت:
»مرابهخاطربازیکنی...میکردندکهدرطول
یکفصلفقطچهــارگلزد.«اینویدئودر
سطحیوسیعمنتشرشدوبازتابآنزمانش،
علیهطارمیبود.خیلیازهــواداراندلخور
شدندازاینکهبازیکنسابقآنهابازیکنفعلی
رااینطورموردتمسخرقرارمیدهد.شایداگر
طارمیتجربهامروزراداشت،آنجمالترادر
موردمنشــابهزباننمیآورد.بعدازگذشت
4ســالازآنروزها،مهدیحاالدرسطحی
بازیمیکندکهازدورترینتصوراتیکیمثل

منشاهمفاصلهدارد.

   حاشــیه های پررنگ و ناکامی در 
استقالل

همــهمیدانندکهگادوینمنشــادرزندگی
شــخصیاشحواشــیپررنگیداردواصال
یکیازدالیلجداییاوازپرسپولیسهمین
مسئلهبود.زمانیکهمنشــادرلیستمازاد
پرسپولیسقرارگرفت،خودشازاینمسئله
ابرازشگفتیکردوگفت:»هوادارانبهترین
قاضیهســتند.«مربیکرواتاماباقاطعیت
خاصخودشبهموضوعواکنشنشــانداد:
»منمربیهســتموخودمتصمیممیگیرم
چهاتفاقیدرتیمبیفتد.اززحماتمنشاتشکر
میکنمامااوجاییدرتیمماندارد.«منشابین
دونیمفصللیگهجدهمبهاستقاللپیوست.
ازقضاازبرانکودراینموردهمسؤالشدواو
جوابداد:»اینســؤالرابایدازاستقاللیها
بپرســید.آنهااینبازیکنراجذبکردند،نه
من.«منشاطیدورانحضورشدراستقالل
فقطیکگلبهفوالدزدکهالبتهبســیارزیبا
بود،امابرایحفظایــنبازیکندرلباسآبی
کافیبهنظرنمیرسید.یکدعوایفرودگاهی
باهوادارانهــمدیگرنقطهمنفیمنشــادر
استقاللبودکهباعثشداینبازیکندرپایان
فصلجداشــود،بهلیگامــاراتبرودوبعد
بهعنوانبازیکنگلگهرومسرفسنجانبه

کشوربرگردد.

   به درد پرسپولیس می خورد؟
حاالامادرحالیاحتمالبازگشــتگادوین
منشابهپرســپولیسمطرحشــدهکهاین
بازیکــنفصلگذشــتهعنوانآقــایگلی
لیگبیستویکمرابهدســتآورد.بنابراین
هواداراننســبتبهایناتفــاقخوشبین
هستند،امایکنکتهیادتانباشد؛منشادفعه
قبلدرحالیپرسپولیسیشدکهدرپیکان
15گلزدهبود،امااینباردرمسرفسنجان
14گلزدهکهنیمیازآنهاهمازروینقطه
پنالتیبهثمررسیدهاســت.بهعالوهاوآن
زمان27سالهبودوحاال32سالهاست.بااین
تفاسیربایدمنتظربمانیموببینیمعملکرد
اودرصورتپیوستندوبارهبهپرسپولیسبه

چهشکلخواهدبود.

   سه شــنبه     7 تیر  1401     28  ذی القعده  1443       سال سی ام          شـــماره  8531

حمله به بهترین خط دفاع 
محمد دانشگر مدافع میانی استقالل که 

قراردادش به پایان رسیده بود، در یک تصمیم 
غیرمنتظره 3ساله به سپاهان پیوست
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با فشارها چندنفر ازکادرفنی سرخپوشان 
جدا شدند اما جایگاه کریم باقری  از 
سرمربیان پرسپولیس محکم تر است

جابه جایی های غول آساغیرقابل تغییر
پرسپولیس که یکی از پرخبرترین فصول 

نقل وانتقاالت را می گذراند ممکن است محل 
بازی برخی از ستاره هایش را عوض کند

 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

برنامه بازی

می خواهم 3طالی المپیک بگیرم
امیرحسین زارع می گوید: آمده ام سال ها ملی پوش سنگین وزن باشم. قهرمان مسابقات جهانی نروژ 

آماده تکرار طالیش در صربستان است

با  ساپینتو

می خواهیم
صالح حرداني، يکي از ستاره هاي 

تأثيرگذار استقالل  در راه قهرماني 
 ليگ مي گويد: حق ما در  فصل

 گذشته بيشتر از يک جام بود
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