
بازپس گیری

صدر
هفتــه چهاردهم لیگ برتــر فوتبال 
ایران با برگزاری 4بازی در روز شنبه 
به پایان رسید. مهم ترین نتایج دیروز، 
برد 6امتیازی پرسپولیس در سیرجان 
و شکســت ســپاهان و تراکتور در 
مقابل میزبانان خود بود. پرسپولیس 
با پیروزی مهمی کــه مقابل گل گهر 
به دست آورد، دوباره بخت اول قهرمانی 

نیم فصل شد.
 

  باخت غیرمنتظره سپاهان
انگار دیگر باید باور کرد که از سپاهاِن مورایس 
تیمی در حــد قهرمانــی بیــرون نمی آید. 
زردپوشان به اســتثنای 2هفته ابتدایی، بقیه 
نیم فصل اول را پشــت ســر پرســپولیس و 
اســتقالل و در مقاطعی حتی گل گهر سپری 
کردند. با توقف های پرســپولیس و استقالل 
در 2هفته اخیر به نظر می رســید ســپاهان 
بتواند با کسب 3امتیاز مقابل پیکان خودش 
را به صدرنشین ها برســاند. البته گل زدن به 
پیکان کار سختی است که در این فصل حتی 
استقالل و پرسپولیس هم در انجام آن ناتوان 
مانده اند. اما ســپاهان پا را از ایــن هم فراتر 
گذاشت و نه تنها گلی نزد، بلکه با دریافت یک 
گل در 15دقیقه پایانی بازی را به  خودروسازان 
تهران باخــت! پیکان پیش از این مســابقه با 
10بازی بدون بــرد طوالنی ترین روند نبردن 
یک تیم در فصــل جاری را خلــق کرده بود 
اما مقابل تیم پرســتاره مورایــس با تک گل 
محمدعلی کاظمی به برتری رسید و خودش 

را از قعرنشین ها جدا کرد.
 

  حمید مطهری، غول کش لیگ
دومین برد مهم دیروز را نساجی به دست آورد 
که بعد از 3هفته ناکامی توانست با پیروزی 2بر 
صفر مقابل تراکتور یک تیم صاحب نام دیگر را 
هم مغلوب کند. حمیــد مطهری پیش از این 
مقابل امیر قلعه  نویی و نکونام هم پیروز شده 
بود و حاال هم نخستین شکست پاکو خمس را 
در لیگ برتر ایران رقم زده است. او را می توان 
غول کش این فصل لیگ برتر نامید که بردهای 
باارزشی مقابل تیم های بزرگ به دست آورده 
و البته در بازی با تیم های انتهای جدول نتایج 
متفاوتی گرفته است. نساجی بعد از تعطیالت 
از 2بازی فقط یک امتیاز گرفته بود، اما دیروز 
با گل های جعفری و ابراهیمی بر تراکتور چیره 
شد تا با 20امتیاز خودش را تا پله پنجم جدول 
باال بکشــد. دیروز همچنین ملوان و مس در 
کرمان به مصاف هم رفتنــد که جدال این دو 
تیم قعرنشــین با تســاوی بدون گل به پایان 
رسید. این سومین کلین شیت متوالی ملوان و 

ایمان صادقی بود.
 

  قتلگاه امیر
اما در مهم ترین بازی ایــن هفته که مصاف 
تیم های اول و ســوم جدول بود، پرسپولیس 
با 2گل زیبا گل گهر را شکست داد و قاطعانه 
در صدر نشســت. توقف روز قبل اســتقالل 
این فرصت را بــه پرسپولیســی ها داده بود 
که با بردن ایــن بازی دوبــاره از رقیب جلو 
بیفتند. در آن ســو گل گهر نیز بــا توجه به 
بازی عقب افتاده اش می توانســت با کســب 
نتیجه دلخــواه در این میدان بــه بخت اول 
قهرمانــی نیم فصل تبدیل شــود. اتفاقا این 
فرصت در همان 10دقیقــه ابتدایی با اعالم 
یک ضربــه پنالتی نصیب تیم میزبان شــد 
اما امین پورعلی، کاپیتان ســیرجانی ها قدر 
این موقعیت را ندانســت و توپ را به دستان 
بیرانوند کوبید. در ادامه تــالش 2تیم برای 
گلزنی در نیمه اول نتیجه ای نداشــت و کار 
به 45دقیقه دوم کشید. در شروع نیمه دوم 
محمد عمری که برای دومین بار در این فصل 
در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار گرفته بود، 
با یک دریبل و شوتی زمینی گل اول بازی و 
نخستین گلش در لباس پرسپولیس را به ثمر 
رساند. در حضور ستاره هایی همچون وحید 
امیری، ترابی و صادقــی، گلزنی گمنام ترین 
بازیکنان پرســپولیس اتفاق جالبی بود که 
در ادامه بــازی یک بار دیگر هــم رخ داد. در 
دقیقه79 این بار سینا اسدبیگی بود که با یک 
شوت سرکش و سرضرب گلی به ثمر رساند 
که می تواند مدعی عنوان زیباترین گل فصل 
هم باشــد. تالش های شــاگردان قلعه نویی 
در ادامه بازی هم ثمری نداشــت و مسابقه 
در نهایت با همــان 2گل به پایان رســید و 
سرخپوشان بعد از 24ساعت به صدر جدول 
برگشتند. گل گهر که پیش از این به استقالل 
هم باخته بــود، قهرمانی نیم فصــل را تنها 
به دلیل همین شکست های مهم در دوئل های 
6امتیازی از دست داد. تیم امیر قلعه نویی طی 
14هفته 3بار شکست خورده که هر 3باخت 
آنها در شهر ســیرجان و در ورزشگاه خانگی 
خودشــان رقم خورده اســت. با این نتیجه 
پرسپولیس 29امتیازی شــد و در صدر قرار 
گرفت، گل گهر نیز با 24امتیاز در رتبه چهارم 
باقی ماند. پرســپولیس هفتــه آینده برای 
قطعی کردن قهرمانی  نیم فصل باید در تهران 
از نساجی میزبانی کند که تقابل گل محمدی 
و حمید مطهری جذاب خواهد بود. استقالل 

هم به میهمانی تراکتور می رود.
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میدان را برای بقیه خالی کردم!
میترا شعبانیان کار جدیدی را شروع کرده. او که سال ها در تیم های ملی 

والیبال ایران مربیگری کرده بود، حاال سرمربی تیم ملی عراق شده است. 
عراقی ها می خواهند والیبالشان را متحول کنند

رونالدوی آسيايی!
یکی از 4 بازیکن برتر تاریخ فوتبال در همسایگی ایران. رونالدو در آستانه 

38سالگی دوست داشت به رئال مادرید برگردد و با تخفیف در دستمزدش 6ماه در 
این باشگاه بازی کند اما از او استقبال نشد
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سوپر برد
 اولين گل  محمد عمري و سوپرگل سينا اسدبيگي

مهم ترين برد فصل را براي پرسپوليس به ارمغان آورد
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