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ورزشــگاه آزادی، امــروز 
میزبان نبرد پرسپولیس و مس 
رفسنجان خواهد بود. یک جدال 
تاکتیکی بین پســران یحیی با 
شاگردان ربیعی. قرمزها یکی 
از سه تیم 15 امتیازی لیگ برتر 
هستند و مس رفسنجان تا امروز 
یکی از تیم های بی شکست این 
فصل بوده است. نقطه اشتراک 
هــر دو تیم، ناراضــی بودن از 
ستاره های خط حمله به خصوص 

در هفته های گذشته است. این 
بازی برای هــر دو تیم اهمیت 
زیادی دارد. قرمزها با بردن مس، 
در کورس صدرنشینی می مانند و 
مس در صورت بردن این جدال، 
امتیازهایش را به پرســپولیس 

می رساند.

گذشته به سود پرسپولیس
مس حاال سومین سال حضور در 
ســطح اول فوتبال ایران را پشت سر 
می گذارد. آنها در دو فصل گذشــته 
ســه بار روبه روی قرمزها شکســت 

خورده اند و یک بار نیــز با این تیم به 
تساوی رسیده اند. مس رفسنجان در 
طول تاریخش هرگــز موفق به بردن 
پرسپولیس نشده است. یک دهه قبل 
نیز جدال دو تیم در جام حذفی به سود 
سرخ ها تمام شــده بود. نکته جالب 
در مورد برخوردهای لیگ برتری دو 
تیم، درخشش بازیکنی است که این 
روزها در پرسپولیس به حاشیه رانده 
شده اســت. مهدی عبدی در این دو 
سال، سه گل به مس رفسنجان زده و 
گلزن ترین بازیکن پرسپولیس مقابل 
این تیم بوده است. او در آخرین نبرد دو 

تیم که با برتری سه-یک پرسپولیس 
همراه شد، توانســت روبه روی مس 
دبل کند. عبدی این روزها به نیمکت 
پرسپولیس دوخته شده است. او این 
هفته کمی هم احساس درد داشته و 
به همین خاطر دیدار امروز با مس را 
از دست خواهد داد. حامد پاکدل که 
در فهرســت 18 نفره تیم برای نبرد 
قبلی حضور نداشت، برای این دیدار 
در غیاب عبدی به لیست برمی گردد.

این تیم نمی بازد
مهم تریــن نکته در مــورد مس 
رفســنجان، بدون شکســت بودن 
این تیم در لیگ برتر اســت. آنها در 
هشت هفته گذشــته حتی یک بار 
هم بازنده نبوده انــد و از این حیث در 
کنار تیم هایی مثل فوالد  و ذوب آهن 
دیده می شوند. مس یکی از تیم هایی 
اســت که در این فصــل متخصص 
گرفتن تســاوی بوده اند. این تیم در 
هشت هفته، 6 بار مســاوی کرده و 
دو بار هم برنده بوده است. تراکتور و 
هوادار، تنها قربانیان این فصل مس 
رفسنجان هستند. این تیم تا اینجای 
فصــل در جدال های خــارج از خانه 
هرگز نتیجه ای به جز تساوی به دست 
نیاورده اســت. تیم ربیعی به جز یک 
مسابقه، در هیچ نبرد دیگری بیشتر 
از یک گل به ثمر نرســانده است. به 
نظر می رسد رسیدن به یک تساوی و 
حفظ روند بی شکستی در لیگ برتر، 
یک هدف مهم در بازی امروز آزادی 

برای این تیم باشد.

نگرانی برای گل نزن ها!
پرسپولیس تا دو هفته قبل، روند 
گلزنی بسیار خوبی را شروع کرده بود 
اما دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت 
و درست مثل شــروع فصل، دو هفته 
بدون گل را پشت سر گذاشت. لوکادیا 

در دو نبرد قبلی روبــه روی تراکتور و 
ســپاهان، کم فروغ ظاهر شده است. 
هرچند که رقبای پرسپولیس هم در 
این دو بازی، تیم های بسیار سرسختی 
بوده اند. به نظر می رســد لوکادیا در 
خط حمله، مکمل مناســبی ندارد و 
این تنها بودن برایش کمی آزاردهنده 
شده اســت. به هر حال قرمزها برای 
ماندن در کورس، باید به مسیر گلزنی 
برگردند. اوضاع برای مس رفسنجان 
نیز در گلزنی اصال خوب نیست. آنها 
ابتدای فصل شیمبا را جذب کردند و با 
وجود عالقه منشا به پرسپولیس، این 
بازیکن را در تیم شان نگه داشتند. همه 
انتظار داشتند این زوج کوالک کنند 
اما این دو نفر که هر دو ســابقه آقای 
گلی فوتبال ایران را دارند، در این فصل 
اصال خوب ظاهر نشده اند. مس تا اینجا 
موقعیت سوزترین تیم این فصل لیگ 
برتر بوده است. هرچند که در مسابقه 
قبلی نیز فراز امامعلی ســه موقعیت 
مسلم گلزنی را از دســت داد تا شاید 
در دیدار امروز دیگر جانشــین منشا 
نباشد. مس در هشت مســابقه این 
فصل فقط پنج گل زده و از این حیث 
آمار ناامیدکننده ای داشته است. آنها 
در همین لیگ ســابقه گل نزدن در 
چهار مســابقه متوالی را نیز دارند اما 
در سه هفته اخیر، حداقل یک گل به 

رقبا زده اند.

بازگشت به آزادی
این بازی، برخــورد دوباره ای بین 
دو ستاره سابق پرسپولیس با این تیم 
است. حامد لک شــروع بسیار خوبی 
در جمع قرمزها داشــت و با این تیم 
به فینال آسیا رسید اما به مرور زمان 
دچار افت وحشتناکی شد و سرانجام 
با وجود تمدید قرارداد، در فهرســت 
مازاد قرار گرفت. او این فصل در مس، 
بسیار خوب و بی اشــتباه ظاهر شده 

اســت. گادوین منشا نیز خاطره های 
بســیار خوبی از دوران پرسپولیس 
دارد و حتی با وجود رفتن به استقالل، 
چهره منفوری در بین هواداران قرمزها 
نیست. اگر هوادار در ورزشگاه حضور 
داشــت، تماشــای برخورد با این دو 
بازیکن از سوی سکوها جالب به نظر 

می رسید.

نگاهی به ترکیب ها
پرســپولیس برای این مسابقه، از 
بیرو روی خط دروازه استفاده می کند. 
ترکیب خط دفاعی این تیم هم مثل 
همیشه با دانیال، مرتضی، گولسیانی 
و علی نعمتی شکل می گیرد. در خط 
میانی و در غیاب ســرلک مصدوم، 
احتماال از کمال کامیابی نیا استفاده 
خواهد شــد. مهدی ترابی، ســعید 
صادقی و اســدبیگی در کنار محمد 
عمری، گزینه های دیگر تیم برای خط 
هافبک هستند و لوکادیا احتماال تنها 
مهاجم مرکزی تیم خواهد بود. مس 
نیز با حامد لک روی خط دروازه بازی 
می کند. حسینی، کریم زاده، تیموری 
و ســلیمان زاده اعضای خط دفاعی 
این تیم هستند. باهیا، فرشید باقری، 
آذرباد  و شاهین توکلی در خط حمله 
مس دیده می شــوند. انتظار می رود 
ربیعی در بازی امــروز از ابتدا به زوج 

شیمبا و منشا بازی بدهد. 

پرسپولیس-مس با یک نگرانی مشترک 

گلزنان گمشده!
بازگشت هیجان به والیبال بانوان از روز جمعه

ليگبيستودوم

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر زنان ایران 
از روز جمعه 22 مهر آغاز مي شود تا هیجان به این رشته 
برگردد. این مســابقات که 21 دوره از آن سپري شده، 
در حالي آغاز مي شــود که به نظر مي رسد باید انتظار 
مسابقات پرهیجاني را داشته باشیم. دلیل آن هم تغییر 
و تحوالتي است که چند ماه پیش فدراسیون در راس 
تیم ملي ایجاد کرد. الساندرا کمپدلي سرمربي تیم ملي 
والیبال بانوان، از زمان حضورش روي نیمکت تیم ملي 
دست به جوانگرایي زده و لیگ ایران را زیر نظر دارد. از 
همین رو والیبالیست هاي براي اینکه نظر سرمربي را 
جلب کنند و به تیم ملي دعوت شوند، قطعا انگیزه هاي 

بسیار زیادي دارند. 

لیگ 22 با دو تیم کم تر 
بیست ودومین دوره لیگ برتر با حضور هشت تیم 
مس رفسنجان، صدیق گفتار وارنا، پیکان تهران، جهان 
بین چهارمحال، ذوب آهن اصفهان، طلوع مهر یزد، سایپا 
تهران و سریک گنبد آغاز می شود. این در حالي است که 
در فصل گذشته، رقابت ها با حضور 10 تیم دنبال شد. 
مرحله مقدماتی به صورت رفت و برگشــت در ساعت 
1۳ روزهای جمعه برگزار می  شــود. دور رفت مرحله 
مقدماتی لیگ برتر زنان در هفــت هفته از 22 مهرماه 
تا چهارم آذرماه با 28 مسابقه پیگیری خواهد شد و دور 
برگشت نیز بعد از دو هفته تعطیالت نیم فصل از 18 آذر 

شروع می شود.
در پایان مرحله مقدماتی چهار تیــم برتر جدول 
راهی مرحله پلی آف خواهند شــد. بر اساس تصمیم 
نشست هماهنگی باشگاه های لیگ برتری زنان، روش 
برگزاری مسابقات مرحله نهایی این دوره از رقابت ها نیز 
بر اساس نظرسنجی از تیم های صعودکننده مشخص 

خواهد شد.

قهرمان فصل قبل، غایب فصل جدید
یکي از نکات مهم فصل جدید لیگ برتر والیبال بانوان، 
غیبت قهرمان فصل گذشته این رقابت ها است. باریج 
اسانس کاشان فصل گذشته در فینال مقابل سایپایي 
قرار گرفت که دو فصل متوالي عنوان قهرماني لیگ را به 
دست آورده بود و با هدف هت تریک قهرماني پا به مسابقه 
آخر گذاشته بود. ســایپایي ها اما درنهایت سه بر یک 
مغلوب شدند تا جام بیست ویکم به کاشان برود. باریج 
اسانس بعد از قهرماني در لیگ برتر، در مسابقات قهرمانی 
آسیا حضور پیدا کرد و عنوان چهارمی این مسابقات را به 
دست آورد. خبر انصراف این تیم از ادامه حضور در لیگ 

برتر اما شوکي به این مسابقات وارد کرد. 
خرداد 1401 بود که فاطمه حســیبی مدیرعامل 
باشگاه در پیام اینستاگرامی انصراف تیم از حضور در 
لیگ را اعالم و تاکید کرد دالیل این تصمیم را به صورت 
کامل براي فدراسیون ارسال کرده اند. این در حالي است 
که تیم کاشاني برنامه  منظمي براي تیمداري در بخش 
بانوان در نظر گرفته بود اما طبق گفته مسئوالن باشگاه، 
شرایط موجود در والیبال ایران دالیل کافي به آنها براي 

ادامه هزینه باریج اسانس در والیبال بانوان نمي دهد.  

جوانگرایي در مسیر جام
یکي دیگر از نکات جالب توجه این فصل از مسابقات، 
جوانگرایي اســت که در برخي از تیم ها دیده مي شود. 
تاکنون ســرمربي  تیم هاي صدیق گفتــار وارنا، مس 
رفسنجان و سایپا از جوان شدن تیم هاي شان با دالیل 
مختلف خبر داده اند. اتفافي که مي تواند براي لیگ جدید 
چالش برانگیز باشد و البته این مسابقات را متحول کند. 
ظهور ستاره هاي جدید، پرانگیزه و تازه نفس مي تواند 
براي تیم ملي هم در ادامه مفید باشد و اتفاقات خوبي 

را رقم بزند. 

پرافتخار مثل ذوب آهن
در میان هشــت تیم حاضر در لیگ بیست ودوم، 
پرافتخارترین تیم این مســابقات نیز حضــور دارد. 
ذوب آهن که فصل گذشته در رده سوم مسابقات ایستاد، 

بیشتر از هر تیم دیگري قهرمان لیگ ایران شده است. 
نخســتین دوره مســابقات والیبــال قهرمانــی 
باشگاه های ایران در ســال 1۳80 به صورت دوره ای 
برگزار شد و تیم هماي تهران اولین قهرمان این رقابت ها 
نام گرفت. لیگ والیبــال بانوان از ســال 80 تاکنون 
ادامه داشــته و ذوب آهن اصفهان با 6 دوره قهرماني، 
پرافتخارترین تیم شرکت کننده در این مسابقات است. 
این تیم هفت عنوان نایب قهرمانی و سه مدال برنز نیز در 

پرونده کاری خود در لیگ برتر دارد. 

ورزش بانوان

آریا   رهنورد

مس حاال سومین سال 
حضور در سطح اول 

فوتبال ایران را پشت سر 
می گذارد. آنها در دو فصل 

گذشته سه بار روبه روی 
قرمزها شکست خورده اند 

و یک بار نیز با این تیم به 
تساوی رسیده اند

 

هفت تساوی در هشت مســابقه، رکورد عجیبی را در این فصل برای تیم مهدی 
تارتار رقم زده است. آنها در لیگ بیست و دوم فقط پیکان را شکست داده اند و مقابل هر 
تیم دیگری به تساوی رسیده اند. ذوب در این فصل تیم های قدرتمندی مثل سپاهان 
و پرسپولیس را نیز متوقف کرده و حاال روبه روی استقالل همین نقشه را در ذهن دارد. 
ساپینتو و تیمش اما بعد از توقف برابر فوالد، فقط به بردن بازی امروز فکر می کنند. این 
یک چالش مهم برای آنها خواهد بود که بتوانند از خط دفاعی ذوب عبور کنند. به نظر 
می رسید استقالل برای باز کردن الیه های دفاعی تیم تارتار، روی کناره های خط حمله 
حساب ویژه ای باز خواهد کرد. جایی که قایدی و محبی باید مدافعان حریف را دور 

بزنند و برای تیم شان موقعیت بسازند.

نبردی برای یامگا! 
استقالل فصل گذشته حداکثر امتیازهای ممکن را از ذوب آهن گرفت. آنها در 

هفته دوم لیگ برتر در فوالدشهر با دبل تماشایی کوین یامگا، ذوب را شکست 
دادند. این همان مســابقه ای بود که کوین را به فوتبال ایران معرفی کرد و 
اعتماد به نفس تبدیل شدن به یک ســتاره را به این بازیکن داد. آبی ها در 
دیدار برگشت نیز باز هم با گل یامگا حریف را شکست دادند. کوین فصل 
گذشته بهترین عملکرد را روبه روی ذوب داشت و توانست سه بار دروازه 
این تیم را باز کند. در فصل گذشته به جز یامگا، هیچ کدام از نفرات دیگر 

استقالل موفق به گلزنی به ذوب نشدند. دو سال قبل دو تیم در 
جام حذفی نیز با هم بازی کردند که استقالل با دبل فرشید 
اسماعیلی حریف را شکست داد. دو تیم در دیدار رفت لیگ 

بیستم نیز به تساوی بدون گل رسیدند اما در دیدار برگشت، این 

ذوب آهن بود که با درخشش میالد جهانی و وحید محمدزاده، حریف را شکست داد. 
در مجموع در پنج بازی گذشته دو تیم، استقالل سه بار برنده شده و سهم ذوب هم 

یک برد بوده است.

روی دور تساوی
تیم اصفهانی به جز یک بازی، در همه دیدارهای دیگر این فصل به تساوی رسیده 
است. آنها قصد دارند همه رکوردها در این زمینه را جابه جا کنند. شکی نیست که ذوب 
در مسابقه امروز هم با یک ترکیب بسیار فشــرده و فاصله کم بین خطوط روبه روی 

استقالل قرار می گیرد. آنها تالش می کنند در زمین 
خودشان جمع شوند و شرایط سختی برای استقالل 
بسازند. مواجه شــدن با مهره های هجومی خالق 

استقالل، برای ذوب دشوار خواهد بود. 
جنگ اصلی در همین نقطه از 
زمین شکل می گیرد. جایی 

تیم که مهره هــای هجومی 
ســاپینتو باید خودشــان را برای 
یک دفاع فشــرده آماده کنند. 
هشتمین تساوی در نهمین 

هفته فصل، یکی از اهداف 
تارتار و تیمش در 

این مسابقه است. او این اواخر 
روبه روی استقالل خوب 

نتیجه نگرفته و حاال قصد 
دارد این روند را تغییر 

بدهد. تیــم جوان 

ذوب، انگیزه های زیادی برای این جدال دارد اما استقالل برای عقب نیفتادن از رقبای 
جدی در امتیازها، چاره ای به جز شکست دادن این حریف سرسخت نخواهد داشت.

زوم روی داور
در چند هفته گذشته، قضاوت دیدارهای استقالل به شدت جنجالی شده است. 
به خصوص در جدال قبلی با فوالد، اعالم نشدن خطای پنالتی برای آبی ها سروصدای 
زیادی به پا کرد و عصبانیت وحشتناک کادر فنی استقالل را به همراه داشت. حاال در 
بازی امروز همه نگاه ها روی داور خواهد بود. ذوبی ها نیز از ســوی دیگر کامال نگران 
هستند. مربیان این تیم نگرانی شــان را از »جبران« احتمالی کمیته داوران برای 
استقالل ابراز کرده اند. در حقیقت به نظر می رسد این بازی پتانسیل کشیده شدن به 
جنجال را دارد و قضاوت آن بسیار سخت و نفس گیر خواهد بود. در جریان این بازی با 
هر تصمیم، همه روی داور زوم می کنند و به اعتراض علیه او می پردازند. انتظار 

دلیل اعتراض به داور، بارها از ریتم بیفتد.می رود این جدال به 

نگاهی به ترکیب ها
رسیدن به پیروزی در هفته گذشته، استقالل با وجود ناکامی در 

نمایش بسیار خوبی روبه روی فوالد داشت. این یکی از بهترین عملکردهای فصل 
باشگاه بود. در نتیجه انتظار می رود آنها دوباره با همان ترکیب مقابل ذوب آهن قرار 
بگیرند. سیدحسین حسینی روی خط دروازه، یامگا، سیلوا، مرادمند و سلمانی در خط 
دفاعی، روزبه چشمی، مهدی مهدی پور و آرش رضاوند در خط هافبک و البته مثلث 
مهدی قایدی، محمد محبی و پیمان بابایی در خط حمله، ترکیب احتمالی استقالل 
برای این جدال را می سازند. محبی در هفته های گذشته بهترین گلزن تیم بوده و 
ساپینتو امیدوار است درخشش او ادامه داشته باشد. ساپینتو همانند هفته گذشته، 
امروز نیز از روی سکوها شاهد نمایش تیمش خواهد بود. حدس  زدن ترکیب ذوب 
معموال کمی دشوارتر به نظر می رسد. چراکه مهدی تارتار در این فصل چند ترکیب 
و چند روش بازی را مدنظر قرار داده و معموال در هر مسابقه ترکیبش را در دستخوش 
تغییر کرده است. با این حال انتظار می رود این تیم همانند سایر دیدارهای سخت این 
فصل، با چهار دفاع روبه روی استقالل ظاهر شود و همچنان دو مهاجم مرکزی نیز 

در این نبرد داشته باشد.

ساپینتو روبه روی سالطین تساوی لیگ برتر

دشمنیکامتيازی!

چهره به چهره

این هم از طنزهای طعنه آمیز روزگار است. اینکه تیمی با 
خیال قهرمانی در لیگ قهرمانان، سرمربی اش را تغییر می دهد 
اما با مربی جدید، در یک قدمی حذف از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان قرار می گیرد. بازگشت مکس آلگری به یووه، تا امروز 
در زمره بدتریــن و ناامیدکننده ترین تصمیم های آنیلی قرار 

گرفته است. 
خیلی ها انتظار داشتند بعد از نمایش فاجعه بار و شکست 
بزرگ این هفته در لیگ قهرمانان، خبــر برکناری آلگری را 
بشنوند اما آنیلی باز هم اعالم کرد که مکس، سرمربی یوونتوس 
است و به هیچ وجه برکنار نخواهد شد. این در حالی است که 
همین حاال احتمال تمام شدن فصل یووه بدون بردن حتی یک 

جام، شدت گرفته است. اوضاع این تیم در سری آ، خجالت آور 
به نظر می رسد. یووه در 9 بازی این فصل، فقط 1۳ امتیاز کسب 
کرده و در رده هشتم جدول لیگ قرار دارد. با این رده، یووه حتی 
سهمیه حضور در لیگ کنفرانس اروپا را هم از دست خواهد داد. 
یووه در این 9 بازی فقط 12 گل زده و هفت گل نیز دریافت کرده 
است. زمان زیادی از فصل جدید لیگ ایتالیا سپری نشده اما 
فاصله 10 امتیازی با میالن صدرنشین، عمال قهرمانی را برای 
یوونتوس غیرممکن کرده است. آنها در بازی بزرگ این هفته با 
میالن، شانس تغییر دادن شرایط را داشتند اما باز هم بازنده 

شدند تا عمال آخرین بارقه امید را نیز از بین برده باشند. 
یووه در حالی با این بحران روبه رو شده که به لحاظ بازیکن 

مشکل خاصی ندارد. این تیم در همین پنجره نقل و انتقاالت، 
ستاره هایی مثل آنخل دی ماریا، میلیک، پاردس و پل پوگبا را 
جذب کرده است. پوگبا البته مصدوم شده و مدت هاست که در 
ترکیب این تیم به میدان نرفته و دی ماریا نیز به تازگی آسیب 
دیده و احتماال چند هفته دور از میادیــن خواهد بود. آنها در 
خط حمله ستاره ای مثل دوشان والهوویچ را هم دارند اما انگار 
ویروس ناکامی و ناامیدی، به همه بازیکنان این تیم ســرایت 
کرده است. آلگری هنوز هم باور دارد که مشکل تیمش، اصال 
فنی نیست. او تاکید دارد که بازیکنان انگیزه و اشتیاق کافی 
را از خودشان نشان نمی دهند و یووه در این فصل هرگز به یک 
تیم واقعی شبیه نبوده است. آنها در چهار بازی لیگ قهرمانان 
فقط سه امتیاز کسب کرده اند و پنج امتیاز با بنفیکا و پی اس جی 
فاصله دارند. ناکامی در صعود در یک گروه کامال متوسط، این 

باشگاه را به لحاظ مالی نیز دچار مشکل خواهد کرد. 
زنجیره ای از اتفاقات دست به دســت هم داده اند تا یووه، 
روزهای تلخی را تجربه کند. شاید بازگشت فدریکو کیه زا از 

مصدومیت طوالنی، فرصت خوبی برای تحول یوونتوس باشد. 
آنیلی تا امروز به آلگری فرصت داده اما صبر او برای این مربی، 
ابدی نخواهد بود. چند شکست دیگر، می تواند یک زلزله بزرگ 
روی نیمکت یووه ایجاد کند و چهره دیگری را به جای آلگری، 
روی نیمکت این تیم قرار بدهد. فعال همه چیز به ضرر این مربی 
به نظر می رســد. همه چیز به جز سایه حمایت قاطع مدیران 

باشگاه که هنوز از روی او برداشته نشده است.

آنیلی، همچنان قید آلگری را نمی زند

قماربزرگ!

اتفاق روز

آریا   طاري 

نگار  رشیدي


