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هفته دهم لیگ برتر، امروز و 
فردا برگزار خواهد شد. هفته ای 
که در آن استقالل و پرسپولیس 
روبه روی دو بازیکن سابق شان 
قرار می گیرند. به جز نبرد قرمزها 
با مازیار و آبی ها با ســیدمهدی، 
دو سرمربی سرشناس خارجی 
لیگ نیز در این هفته با هم مسابقه 
خواهنــد داد. همــه چیز برای 
برگزاری یک هفته جذاب مهیا 
به نظر می رسد. همه چیز به جز 
سکوهایی که همچنان خالی از 
تماشاگر هستند. معلوم نیست 
این روند قرار است تا چه زمانی 
ادامه داشته باشد. فعال سکوهای 
لیگ برتر ایــران به دلیل برخی 

مسائل، فیلتر شده اند! 

ملوان-پرسپولیس؛ 
سروته جدول!

از زمان بازگشــت ملوان به لیگ 
برتر، خیلی ها در انتظــار این جدال 
بودند. چراکه پرسپولیس و ملوان در 
تاریخ فوتبال ایران نبردهای بســیار 
جذابی را برگزار کرده انــد و چند بار 
در دیــدار نهایی جام حذفــی نیز به 
مصاف هم رفته اند. دو تیم ستاره های 
مشترک زیادی هم داشته اند. یکی از 
این بازیکن ها حاال روی نیمکت ملوان 
دیده می شــود و دیگری، مدیرعامل 
این باشگاه است. پژمان نوری که این 
روزها به عنوان مدیــر ملوان فعالیت 
می کند، با پرسپولیس قهرمان لیگ 
برتر هم شده است. او در فصل حضور 
افشین قطبی در باشگاه، مدافع چپ 
قرمزها بود و بعدها البته یک دوره برای 
استقالل نیز به میدان رفت. مازیار زارع 

با پرسپولیس قهرمان لیگ نشده اما 
جام حذفی را فتح کرده است. او البته 
پایان خوبی در این باشگاه نداشت و پس 
از جدایی از پرسپولیس نیز مشکالت 
عمیقی با هواداران این باشگاه پیدا کرد. 
این مسابقه برای یحیی گل محمدی، 
خاطره انگیز به نظر می رســد. چراکه 
سال ها قبل اولین تجربه مربیگری او 
برای پرسپولیس روبه روی ملوان رقم 
خورد و به یک برد پرگل در جام حذفی 
ختم شد. این دو تیم در 6 سال گذشته 
به مصاف هم نرفته اند  و حاال بعد از همه 
این ســال ها دوباره روبه روی هم قرار 
می گیرند. پرســپولیس هر سه بازی 
قبلی اش را از ملوان برده اما قبل از آن 
ملوان نیز دو برد مقابل این تیم به دست 
آورده بود. مازیار در حالی امروز به عنوان 
سرمربی روبه روی قرمزها قرار می گیرد 
که حتی سابقه مهار پنالتی از این تیم 
در لیگ برتر را داشته است! ملوان در 
حالی برابر پرسپولیس می ایستد که 
آخرین بازی خانگی اش در لیگ برتر را 
برده است. با این وجود آنها در این فصل 
فقط یک برد داشته اند و در رده ماقبل 
پایانی جدول لیگ حضور دارند. ملوان 
باید بدون اکبر ایمانی به استقبال این 
مسابقه برود. یحیی اما ترکیب نسبتا 
کاملی را بــرای این بــازی در اختیار 
خواهد داشــت. نام شــیخ دیاباته در 
فهرست پرســپولیس برای این بازی 
قرار گرفته است. بازیکنی که ملوانی ها 
در تابستان امیدوار به جذبش بودند اما 
درنهایت راهی پرسپولیس شد و حاال 
این هفته روبه روی ملوان قرار خواهد 

گرفت.

استقالل-آلومینیوم؛ 
شطرنج  با    سید!

اگر پرسپولیسی ها این هفته برابر 

یکی از هافبک های سابق شــان قرار 
می گیرند، اســتقاللی ها نیز با یکی از 
بهترین گلرهای تاریخ شــان روبه رو 
می شوند. سیدمهدی رحمتي زمانی در 
همین باشگاه با سیدحسین حسینی 
رقابت داشت. حاال حسینی کاپیتان 
استقالل اســت و رحمتی به عنوان 
سرمربی در تیم مقابل دیده می شود. 
این بازی در نوع خودش بسیار تماشایی 
خواهد بود. چراکه رحمتی به عنوان 
یک سرمربی نشان داده که به راحتی 
تســلیم هیچ حریفی نمی شــود. هر 
دو تیم هفته گذشــته برنده بوده اند و 
با روحیه خوبی به اســتقبال این نبرد 
خواهند آمد. این دو تیم از ســه بازی 
گذشته نیز هفت امتیاز گرفته اند و در 
فرم بسیار خوبی هســتند. استقالل 
در این سه هفته، ذوب آهن و گل گهر 
را در دو دیدار خــارج از خانه مغلوب 
کرده و با فوالد به تساوی رسیده است. 
آلومینیوم نیز در خانه، مس و ملوان را 
شکست داده و بیرون از خانه روبه روی 
پیکان متوقف شده است. وجه اشتراک 
اســتقالل و آلومینیوم، خط دفاعی 
خوب شان در این فصل است. استقالل 
در لیــگ تنها 6 گل دریافــت کرده و 
آلومینیوم تنها چهار گل خورده داشته 
اســت. تفاوت بزرگ آنهــا اما به خط 
حمله برمی گردد. جایی که استقالل 

موفق به زدن 11 گل شده و آلومینیوم 
در ایــن فصل فقط چهــار گل به ثمر 
رسانده است. آلومینیوم اساسا حریف 
سرسختی اســت و به راحتی تسلیم 
نمی شــود. فینالیست فصل گذشته، 
از آخرین بازی اش در استادیوم آزادی 
خاطرات خوشی ندارد اما آنها در همین 
استادیوم در جام حذفی پرسپولیس را 
شکست داده اند. این بازی یک تجربه 
بسیار مهم برای رحمتی روی نیمکت 

اراکی ها خواهد بود.

سپاهان-تراکتور؛ 
دوئلی برای از دست ندادن

بدون شــک یکــی از مهیج ترین 
بازی های هفته، برخــورد مورایس و 
بردی اف خواهد بود. دو مربی خارجی 
لیگ برتــر، نبرد حساســی را مقابل 
هم برگزار می کنند. هــر دوی آنها در 
این فصل یکــی از قدرت های فوتبال 
ایران را شکســت داده انــد. مورایس 
در آزادی به اســتقالل غلبــه کرده و 
قهرمان بی شکســت فصل گذشته 
لیگ را کنار زده و بــردی اف با بردن 
پرسپولیس در آزادی، پرافتخارترین 
تیم لیگ را مغلوب کرده است. این دو 
مربی حرف های زیــادی برای گفتن 
دارند و حاال برای اولیــن بار در لیگ 
برتر روبــه روی هم قــرار می گیرند. 
تراکتوری ها همانند دیدارهای گذشته، 
برای این بازی نیز روی درخشش زوج 
آماده این فصل حســاب باز می کنند. 
ریکاردو آلوز با 6 پــاس گل، بهترین 
پاســور این فصل بوده و عباس زاده با 
6 گل، در صدر جــدول گلزنان دیده 
می شــود. آنها مهم ترین سالح های 
بردی اف بــرای این نبرد هســتند. 
ســپاهان مورایس اما در چند هفته 
گذشــته، به بازیکــن خاصی متکی 

نبوده و ترکیب اصلی این تیم نیز چند 
بار تغییر کرده اســت. هر دو مسابقه 
فصل گذشته دو تیم با تساوی به پایان 
رسید اما قبل از آن ســپاهان در سه 
جدال متوالی موفق به شکست دادن 
تراکتور شده بود. تراکتور با چهار برد 
در پنج هفته اخیر لیــگ برتر، یکی از 
بهترین تیم های ماه گذشته لیگ بوده 
اســت. تیم مورایس نیز دو برد و سه 
تســاوی را در این پنج هفته پشت سر 
گذاشته است. یکی از بهترین دوئل های 
این مســابقه، نبرد بین پیام نیازمند و 
محمدرضا اخباری درون دروازه دو تیم 
است. بازیکنانی که در اردوی داخلی 
این روزهای تیم ملی حضور دارند و به 
خوبی می دانند که سرنوشت شان در 
روزهای پیش رو برای رفتن به قطر، به 
تک تک دقایق این هفته های لیگ برتر 
بستگی خواهد داشت. آنها دست به هر 
کاری می زنند تا دروازه شان را برای این 

مسابقه بسته نگه دارند.

نساجی-فوالد؛ 
اشکان علیه مسعود! 

رویارویی اشــکان دژاگه و مسعود 
شــجاعی، جالب ترین نکته در مورد 
این مسابقه خواهد بود. دو بازیکنی که 
چندین سال در تیم ملی حضور داشتند 
و همیشــه رابطه خوبی نیز میان آنها 
برقرار بود. همبازی دیگر آنها یعنی نکو 
نیز حاال سرمربی باشگاه فوالد است. 
این اولین برخــورد نکونام با مطهری 
در لیگ برتر خواهد بــود. دو هافبک 
که فوتبال یکی از آنها خیلی زود تمام 
شد و دیگری برای سال ها در تیم ملی 
به میدان رفت و رکورد حضور در تیم 
ملی را شکست. مطهری و تیمش هفته 
گذشته با شکست دادن تیم صدرنشین 
گل گهر، توجه ها را به طرف خودشان 
جلب کردند. نکته بارز آن مســابقه، 
درخشش خیره کننده علیرضا حقیقی 
بود. بازیکنی که این هفته نیز روبه روی 
فوالد تجربه سختی خواهد داشت. تیم 
نکو این فصل بیرون از خانه به مراتب 
بهتر از درون خانه نتیجه گرفته است. 
آنها امیدوارند تساوی های متوالی در 
فوالد آر ه نا را با کسب پیروزی در زمین 
تیم های رقیب جبــران کنند. فوالد 
فصل گذشــته چهار امتیاز از نساجی 
گرفت اما در پنــج تقابل اخیر دو تیم، 
دو برد سهم تیم مازندرانی بوده است. 
جدال این دو تیم به ویژه در قائمشهر، 
چند بار نیز به شــدت جنجالی شده 
است. این بار هم پتانسیل چنین اتفاقی 

برای هر دو تیم وجود خواهد داشت.

مس کرمان-نفت؛ 
بحران و بحران! 

این مسابقه جدال تیم هایی است 
که در هفته های گذشــته لیگ اصال 
عملکرد خوبی نداشته اند. تیم فرزاد 
حســین خانی در پنج هفته گذشته 
روبه روی آلومینیوم، هوادار و نساجی 
شکســت خورده و در مجموع در این 
پنج هفتــه فقط دو امتیاز به دســت 
آورده اســت. این تیم حتی موفق به 
زدن یک گل در این پنج هفته نشده و 
به معنی واقعی کلمه درگیر بحران بوده 
است. همین مساله موجب شده مس با 
وجود شروع نسبتا خوب در این فصل، 
خیلی زود اوضاع سختی پیدا کند و به 

انتهای جدول نزدیک شود. این شاید 
آخرین شــانس فرزاد حسین خانی 
برای تغییر دادن اوضاع باشد. اگر آنها 
نفت را شکست بدهند، آرامش را دوباره 
تجربه می کنند اما در غیر این صورت، 
زمزمه های تغییر مربی در این باشگاه 
کامال جدی خواهد شد. اوضاع نفت در  
پنج هفته اخیر حتی از مس هم بدتر 
بوده اســت. این تیم در این پنج هفته 
فقط یک امتیاز گرفتــه و حاال فیروز 
کریمی امیدوار است شرایط تیمش را 
تغییر بدهد. این یک برخورد 6 امتیازی 

در پایین جدول لیگ خواهد بود.

پیکان-هوادار؛ دربی سکوت!
دربی ســکوت در فوتبــال ایران 
معموال بین پیکان و سایپا برگزار می شد 
اما حاال در غیاب سایپا، پیکان و هوادار 
این بازی را برگزار می کنند. تیم الهامی 
با دو برد پیاپی و روحیه ای بسیار خوب 
برای این نبرد آماده می شــود. پیکان 
نیز در دو هفته گذشــته از آلومینیوم 
و فوالد امتیاز گرفته  و شــرایط نسبتا 
خوبی دارد. بدون شک این یک بازی 
کم گل خواهد بــود. جالب اینکه این 
دربی تهران، در اســتان البرز برگزار 

خواهد شد! 

گل گهر-ذوب؛ 
فصل عبور از کابوس

هفته گذشته برای گل گهر و ذوب، 
هفته بسیار بدی بود. هر دو تیم در خانه 
با یک گل بازنده شــدند و تالش شان 
برای امتیاز گرفتن نتیجه نداد. تیم امیر 
قلعه نویی که در هــر دو دیدار خانگی 
اخیر بازنده شــده، این بار برای تغییر 
روند در ســیرجان به میدان می رود. 
فلسفه تیم تارتار نیز مشخص خواهد 
بود. آنها تالش می کننــد تا فضا را در 
حد امکان به روی حریف ببندند و هیچ 
گلی از گل گهر دریافــت نکنند. این 
بازی برخورد تیمی با فلسفه هجومی 
روبه روی یکی از بسته ترین تیم های 

لیگ خواهد بود.

نفت مسجد-مس رفسنجان؛ 
فرار از شماره 5!

تیم رضــا مهاجــری در هر چهار 
مســابقه قبلی شکســت خــورده و 
یک بحران جــدی را تجربه می کند. 
آنها امیدوارند تعداد شکســت های 
متوالی شــان در ایــن بــازی به عدد 
پنج نرســد. در مقابل این تیم، مس 
رفســنجان قرار داد که هفته گذشته 
برای اولین بار بازنده بوده است. ربیعی 
امیدوار است تیمش را در این مسابقه 

دوباره به مسیر برد برگرداند.

لیگ برتر در ایستگاه دهم 

سالم به یار قدیمی!
گلشادنژاد جايگزين عليپور شد

تیم ملي کاراتــه ایران، آذرماه مســابقات مهم 
قهرماني آسیا را پیش رو دارد. پیش از این میدان اما 
مسئوالن فدراسیون قصد دارند ملي پوشان را راهي 
رقابت هاي بین المللي روسیه اعزام کنند. تمرینات 
تیم ملی کاراته برای حضور در ایــن دو رویداد آغاز 
شده و با تصمیم کادر فنی سارا بهمنیار در وزن ۵۰- 
کیلوگرم، طراوت خاکســار در وزن ۵۵- کیلوگرم، 
مبینا حیدری در وزن 6۸- کیلوگرم و لیال برجعلی 
در وزن 6۸+ کیلوگرم برای حضور در این دو رویداد 
مهم تمرینات خود را پیگیری می کنند. تنها ابهام 
این ترکیــب خالی مانــدن وزن 61- کیلوگرم بود 
که این خأل نیز رفع شــد. کادر فني که روي حضور 
رزیتا علیپور نظر مثبت داشتند، براي بازگشت این 
ملي پوش تالش بسیار زیادي کردند اما علیپور روي 
تصمیمش براي دوري از تیم ملي ماند تا درنهایت 
کادر فني نفر دوم این وزن یعني آتوســا گلشادنژاد 
را جایگزین او کنند. ایــن کاراته کای جوان و با آتیه 
اکنون در اردوی تیم ملی زیر ۲1 سال است و هفته 
آینده جهت حضور در مسابقات جهانی عازم ترکیه 
می شود. وی که سال گذشته در مسابقات قهرمانی 
آسیا به میزبانی تاشکند صاحب مدال طال شده، بعد 
از پایان این رقابت ها و بازگشت به تهران، به اردوی 
تیم ملی بزرگساالن اضافه خواهد شد تا زیر نظر ارباب 
تمرینات خود را ادامه دهد و براي اعزام به روسیه و 
ازبکستان آماده شود. مسابقات بین المللی روسیه از 
سه الی 6 آذر و رقابت های کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ 
نیز از ۲۵ الی ۲۹ آذرماه به میزباني تاشکند ازبکستان 

برگزار می شود.

قهرمانی زودهنگام فرنگی کاران اميد 

تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ ســال کشورمان که 
عازم رقابت هاي جهاني ۲۰۲۲ اســپانیا شده بود، 
توانست یک شــب زودتر از پایان مسابقات عنوان 
قهرماني را تصاحب کند. امیدهــاي فرنگي ایران 
در پایان پیکارهاي پنج وزن نخســت، به دو مطال و 
یک مدال برنز رسیدند تا صاحب زودهنگام سکوي 
نخست باشند. دو مدال طالی ایران را پویا دادمرز و 
ایمان محمدی در اوزان ۵۵ و 6۳ کیلوگرم به دست 
آوردند و علی اکبر یوسفی هم در وزن 1۳۰ کیلوگرم 
به مدال برنز دست یافت. بدین ترتیب تیم کشورمان 
در پایان مسابقات پنج وزن نخست با ۸۳ امتیاز در 
جایگاه نخســت قرار گرفت و تیم های ارمنستان و 
ترکیه به ترتیب با 6۰ و ۵۲ امتیاز در جایگاه های دوم 
و سوم ایستادند. تیم کشتی فرنگی امید کشورمان 
شب گذشته هم یک فینالیســت و سه نماینده در 
گروه شانس مجدد داشت که نتیجه اي آنها تاثیري 
روي قهرماني تیم امید نداشت اما مي توانست جمع 

امتیازات ایران را بیشتر کند. 
    

انگليس باز هم ويزا نداد!
سومین مرحله مســابقات گرندپری تکواندو در 
ســال ۲۰۲۲ در حالی از روز جمعه ۲۹ مهرماه در 
منچستر انگلیس آغاز خواهد شد که تا ظهر دیروز 
روادید هیچ کدام از اعضــا و کادرفنی تیم دختران و 
پسران کشورمان برای حضور در این مسابقات صادر 
نشده بود. این در حالی اســت که اعضای تیم ملی 
تکواندو برای دریافت روادید این مسابقات در زمان 
مقرر در آنکارا نیز حاضر شدند، اما این بار نیز مانند 
کارشکنی انگلیســی ها در زمان مسابقات جهانی 
دوره گذشــته، باز هم برای دریافــت روادید خود 
دچار مشکل شدند. با وجود این شرایط ملی پوشان 
کشورمان در شــرایط آماده باش قرار گرفتند تا در 
صورت صدور روادید، همه بازیکنان یا حداقل بخشی 
از آنها در این مسابقات حضور داشته باشند. این در 
حالی است که وزن کشــی اوزان مختلف شب قبل 
از مسابقات روز بعد برگزار خواهد شد و فدراسیون 
تکواندو به دنبال این بود در صورت دریافت روادید 
با فدراسیون جهانی مکاتبه داشــته باشد تا مانند 
مسابقات جهانی دوره گذشته در انگلیس، وزن کشی 

نمایندگان ما در روز مسابقه برگزار شود.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا   رهنورد

وجه اشتراک استقالل و 
آلومینیوم، خط دفاعی 
خوب شان در این فصل 
است. استقالل در لیگ 

تنها 6 گل دریافت کرده و 
آلومینیوم تنها چهار گل 

خورده داشته است

 از زمان بازگشت ملوان 
به لیگ برتر، خیلی ها در 
انتظار این جدال بودند. 

چراکه پرسپولیس و ملوان 
در تاریخ فوتبال ایران 

نبردهای بسیار جذابی را 
برگزار کرده اند و چند بار 

در دیدار نهایی جام حذفی 
نیز به مصاف هم رفته اند. 

دو تیم ستاره های مشترک 
زیادی هم داشته اند

موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران، حاال از 
همیشه شفاف تر است. ای.اف.سی رسما اعالم کرده که در صورت رعایت نشدن شرایط 
حرفه ای، استقالل و پرسپولیس با جریمه های سنگینی از سوی کمیته انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا روبه رو می شوند. آنهایی که این موضوع را جدی نمی گیرند، 
قبال خطر محرومیت طوالنی مدت عیسی آل کثیر را هم جدی نمی گرفتند. آنهایی که 
این موضوع را جدی نمی گیرند، قبال خطر کنار رفتن این دو باشگاه از لیگ قهرمانان را 
هم جدی نمی گرفتند. ماجرا کامال جدی است و فرصت زیادی هم باقی نمانده تا این دو 
باشگاه به مسیر منطق برگردند. دیگر ماجرا فقط به کنار رفتن از آسیا محدود نمی شود. 
ممکن است این دو تیم از لیگ برتر ایران نیز کنار بروند و حتی به دسته سوم سقوط 
کنند. تا امروز هیچ پیشرفتی در راستای رسیدن به مجوز حرفه ای در این دو باشگاه 
دیده نشده است. مساله کلیدی اول، بحث »مالکیت« است و مالکیت این دو باشگاه 
هنوز در اختیار دولت قرار دارد. تا امروز فقط بخشی از سهام دو تیم به بورس واگذار 
شده اما این حرکت هم بیشتر برای درآمدزایی صورت گرفته و به معنی نفی مالکیت 

مشترک دولتی نیست. اگر دولت قید مالکیت دو باشگاه را نزند، سرخابی ها عمال نابود 
خواهند شد. آیا دولت حاضر است که به قیمت نابودی این دو سرمایه، همچنان مالک 
دو باشگاه بماند؟ بحث درآمدزایی و حق پخش تلویزیونی نیز عمال متوقف شده است. 
در استقالل مدیری که به شدت به دنبال این موضوع بود، برکنار شد و بعید است مدیر 

توافقی صورت بگیرد، یک توافق جدید این بحث را جدی دنبــال کند. اگر هم 
دو باشگاه تاکنون اقدامی کامال ظاهری و فاقد اهمیت خواهد بود. 
آن هم در حالی که ای.اف.برای تاسیس تیم بانوان نیز انجام نداده اند. 

سی به شکل مشخصی 
از لزوم تاسیس تیم 
بانوان به عنوان یک 
شــرط جدی برای 

صدور مجوز حرفه ای 
صحبت کرده بود. جالب 
اینکه حتی شخص وزیر 

ورزش از بی توجهی به دو 
باشگاه در خصوص تاسیس 

تیم بانوان صحبت کرده و این 
توصیه را چیزی شبیه نوشتن روی 

یخ دانسته است! یعنی این دو باشگاه حتی توصیه وزارت ورزش را نیز جدی نمی گیرند 
و سرگرم مسائل کم اهمیت دیگر هستند. یک نفر باید پرسپولیس و استقالل را از 
این خواب عمیق بیدار کند. آنها واقعا متوجه نیســتند که چه ریسک وحشتناکی 
می کنند. آنها واقعا متوجه نیستند که اوضاع شــان چقدر خطرناک است. غفلت 

مورد، دو باشگاه را نابود خواهد کرد. دو باشگاهی که زمانی بیشتر در این 
قرار بود بلندترین قله های فوتبال آسیا را فتح کنند، 
حاال در خطر سقوط به دره هستند. این خطر فقط 
با کار ســخت، زیاد و جدی برطرف خواهد شد. 
این خطر  فقط با برنامه ریزی همه جانبه برطرف 
خواهد شد. مدیران ســرخابی ها اما ظاهرا 
اصال نگران نیستند و نهایتا کار را به مدیر 
بعدی می سپارند! این یک بحران بزرگ 
با عواقبی ســنگین برای فوتبال ایران 
خواهد بود. اگر دو باشگاه هرچه زودتر 
شــرایط را فراهم نکنند، نابودی شان 
اصال دور از انتظار نیســت. این معضلی 
است که باید هرچه زودتر قدمی برای رفع 

آن برداشت. 

جریمه سنگین در انتظار سرخابي ها

خطر سقوط در دره!

اتفاق روز


