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از شروع فصل جدید لیگ برتر، فقط 
سه تیم تا امروز با شکست روبه رو نشده اند 
و دو تیم از بین آنها امروز با هم برخورد 
خواهند کرد. گل گهر و استقالل در پنج 
هفته گذشته، هرگز زمین را در قامت 
تیم بازنده تــرک نکرده اند. گل گهر در 
دو مسابقه برنده بوده و سه تساوی را هم 
تجربه کرده و استقالل در سه مسابقه 

برنده بوده و دو مســاوی را پشــت سر 
گذاشته اســت. به لحاظ هجومی، آمار 
تیم قلعه نویی بهتر از اســتقالل به نظر 
می رسد. گل گهر در پنج مسابقه اخیرش 
در لیگ برتر هفت گل به ثمر رسانده و 
فعال به صورت مشترک با پرسپولیس 
صاحب بهترین خــط حمله لیگ برتر 
اســت. این در حالی است که استقالل 
در پنج مسابقه گذشته موفق به زدن پنج 
گل شده است. به لحاظ دفاعی اما تفاوت 

بزرگی بین دو تیم وجود دارد. استقالل 
در پنج مسابقه اخیر چهار کلین شیت 
داشــته و فقط یک گل دریافت کرده 
است. دروازه گل گهر اما سه بار باز شده 
اســت. مهم ترین خبری که این روزها 
در اطراف اســتقالل شنیده شده، کنار 
گذاشــتن بابک مرادی از سوی کادر 
فنی بوده اســت. ظاهرا این بازیکن در 
تمرین های تیم حضور در خط دفاعی 
را نپذیرفته و همین ماجرا کافی بوده تا 

فرهاد او را در اختیار باشگاه قرار بدهد. 
بی نظمی و بی انگیزگی دالیلی هستند 
که موجب کنار گذاشته شدن این بازیکن 
از تیم شده اند. برخوردهای انضباطی با 
ستاره ها درست قبل از این نبرد حساس، 
در گل گهر به مراتب جدی تر هم بوده 
است. امیر قلعه نویی در یک تصمیم به 
شدت انتحاری، روی چهار ستاره تیمش 
قبل از دوئل با استقالل قلم قرمز کشیده 
است. محسن فروزان و مهران گلزاری 

به دالیل انضباطــی و مرتضی تبریزی 
و شــایان مصلح به خاطر ناآمادگی در 
تمرین ها از اردوی گل گهر خارج شده اند. 
این چهار نفر، مهره های بسیار مهمی 
برای تیم سیرجانی هستند و این تصمیم 
نشــان می دهد امیر در انتخاب نفرات 

تیمش با هیچ بازیکنی تعارف ندارد.
اســتقالل و گل گهر، ایــن فصل را 
بسیار خوب شــروع کردند اما در چند 
هفته گذشته، شرایط مطابق میل آنها 
پیش نرفته است. استقالل بعد از سه برد 
متوالی، دو هفته گذشته به فجرسپاسی 
امتیاز داد و در آخرین ثانیه ها روبه روی 
این حریف متوقف شــد و هفته قبل، 
نتوانســت دفاع نســاجی را بشکند و 
این تیم را در آزادی پشــت سر بگذارد. 
گل گهر هم بعد از شروع فصل با دو برد 
روبه روی تراکتور و فجر، در ســه هفته 
گذشته مقابل نساجی، پرسپولیس و 
صنعت نفت به نتیجه ای بهتر از تساوی 
نرسیده است. در حقیقت به نظر می رسد 
هر دو تیم به دنبال تغییر روند این چند 
هفته و بازگشت به همان فرم فوق العاده 
شروع فصل هستند. یکی از جالب ترین 
اتفاق ها در این مسابقه، روی خط دروازه 
دو تیم اتفاق خواهد افتاد. به نظر می رسد 
فرهاد برای دومین هفته پیاپی به گلر 
جوان و کم تجربه تیمش علیرضا رضایی 
اعتماد می کند و او را به سیدحســین 
حسینی ترجیح می دهد. در مقابل هم 
امیر فروزان را از فهرست خارج کرده و 
باید گلر دوم تیمش را از ابتدا در درون 
دروازه قرار بدهد. از زمان حضور گل گهر 
در سطح اول فوتبال ایران، استقاللی ها 
خاطرات متفاوتی از این تیم دارند. گل 
گهر اولین تیمی بود کــه در لیگ برتر 
روبه روی استراماچونی شکست خورد 
و شروع بردهای مرد ایتالیایی روبه روی 

این حریف به دســت آمد. با این حال 
همین گل گهر در نیم فصل دوم همان 
سال تیم فرهاد مجیدی را شکست داد 
و یک برد مهم را روبه روی این حریف به 
دست آمد. فرهاد تا امروز در تنها تجربه 
حضور در سیرجان، روبه روی گل گهر 
شکست خورده اســت. فصل گذشته 
محمود فکری و تیمش در سیرجان با 
درخشش رشید مظاهری، گل گهر را 
در یک مسابقه نزدیک شکست دادند 
و در دیدار برگشــت فرهاد مجیدی و 
استقالل با نتیجه دو بر صفر این تیم را از 

مسیرشان کنار زدند.
مجیدی در آخرین روزهای حضور 
قلعه نویی در سپاهان، دو برد مهم در لیگ 
و حذفی روبه روی این مربی به دست آورد 
و عمال پایان تلخی برای امیر در اصفهان 
رقم زد. او فصل گذشته هم مقابل ژنرال 
سابق آبی ها به برتری دست پیدا کرد تا 
آمار فوق العاده ای برابر این مربی داشته 
باشد. این دوئل جذاب اما حاال وارد راند 
تازه ای خواهد شــد. هرچند که غیبت 
قلعه نویی روی نیمکت، بخشی از این 

جذابیت را از بین خواهد برد.

فرهاد و امیر، دوباره روبه روی هم

شکافنسلها!

چهرهبهچهره

فرهاد مجیدی از زمان شروع رسمی دوران مربیگری اش در فوتبال ایران، هیچ مربی دیگری را به اندازه امیر قلعه نویی 
شکست نداده است. هر کدام از این بردها برای مجیدی معنی خاصی دارند. چراکه شکست دادن پرافتخارترین مربی 

تاریخ لیگ برتر به نوعی به معنی عبور از گذشته برای رفتن به سمت آینده استقالل است. با این حال نبردهای این دو مربی 
همیشه نزدیک، حساس و البته به شدت جنجالی بوده است. در پایان آخرین تقابل آنها تا امروز، امیر جمالتی را روی آنتن 

زنده تلویزیون به کار برد که محرومیتی سنگین و طوالنی را برای او رقم زد.

آخرین مسابقه هفته ششم لیگ برتر، امروز 
بین پرســپولیس و نفت برگزار می شود. قرمزها 
که دیگر خودشان هم تماشــاگر داشتن را از یاد 
برده بودند، حاال در حضور تماشاگرها به میدان 
خواهند رفت. شاید بازگشت تماشاگرها فرصتی 
برای بازگشــت تیم یحیی به لیگ برتر هم باشد. 
تیمی که از شروع  فصل اصال امیدوارکننده نشان 
نداده و در سه هفته گذشته رقابت های لیگ برتر، 
هیچ بردی به دست نیاورده است. آنها برای مدعی 
ماندن، نباید بیشتر از این زمان را از دست بدهند.
یک شکست و دو تســاوی در سه هفته گذشته، 
شرایط ناخوشایندی برای پرسپولیسی ها در لیگ 
برتر ساخته است. تیمی که در همه هفته های لیگ 
بیســتم فقط یک بار بازنده شده بود، حاال خیلی 
زود اولین شکست فصل را تجربه کرده و شرایط 
نه چندان امیدوارکننده ای را پشت سر می گذارد. 
با این حال هنوز زمان زیادی از شروع لیگ بیست و 
یکم سپری نشده و تیم یحیی هنوز فرصت بازگشت 
به شرایط آرمانی را دارد. پرسپولیس در این چند 
هفته با چند مشکل بزرگ و اساسی روبه رو شده که 

تا برطرف نشوند، شرایط تیم هم تغییر نخواهد کرد. 
اول اینکه این تیــم روی خط دروازه نمایش های 
مطمئنی نداشــته و نه حامد لک و نه رادو موفق 
نشده اند انتظارات را برآورده کنند. به احتمال زیاد 
در مسابقه امروز رادو به نیمکت برمی گردد و لک 
دوباره به عنوان سنگربان شماره یک باشگاه روی 
خط دروازه می ایستد. مشکل دوم به شرایط خط 
دفاعی سرخ ها مربوط می شــود. این تیم در پنج 
هفته گذشته لیگ برتر حتی یک کلین شیت را هم 
پشت سر نگذاشته است. آنها تنها تیم رقابت های 
لیگ برتر هستند که در این پنج هفته حتی یک 
بار هم موفق به بسته نگه داشتن دروازه نشده  اند. 
مشکل بعدی پرسپولیس عدم دقت در پاس های 
کوتاه و بلند اســت. این تیم نسبت به چند فصل 
گذشته در پاسکاری به شدت کم دقت نشان داده 
است. مســاله ای که به تغییر ترکیب و ورود چند 
بازیکن تازه وارد مربوط می شــود. مهره هایی که 
هنوز نتوانسته اند در ترکیب پرسپولیس جا بیفتند. 
همین ماجرا موجب رقم خوردن تغییرات بسیاری 
در ترکیب تیم هم شده. پرسپولیس در پنج مسابقه 
اخیرش در لیگ برتر، 10 تغییر در ترکیب ابتدایی 
داشته اســت. ماجرایی که نشان می دهد یحیی 

هنوز ترکیب اصلی تیمش را شناســایی نکرده و 
پرسپولیس مطلوبش در لیگ بیست و یکم را با یک 
فرمول دقیق، به دست نیاورده است. نبرد امروز با 
نفت آبادان، شاید فرصت خوبی برای عبور این تیم 
از همه تردیدها باشد.آن چه فعال پرسپولیس را در 
جدول لیگ در جایگاه متوسطی حفظ کرده، دو 
برد هفته های اول این تیم بوده است. قرمزها هنوز 
فاصله چندانی با صدر ندارند و با چند برد متوالی، 
به راحتی در فهرست مدعیان اصلی قهرمانی قرار 
می گیرند. حریف امروز آنها در استادیوم آزادی، 
صنعت نفت آبادان خواهد بود. آخرین تجربه حضور 
منصوریان با یک تیم نفتی روبه روی پرسپولیس، 
تجربه تلخی برای سرخ ها بود و به شکست دردناک 
آنها درست دو هفته قبل از پایان لیگ برتر پانزدهم 
انجامید. علیمنصور اما در نبردهای بعدی نتوانسته 
رکورد عالی اش روبه روی پرســپولیس را بهبود 
ببخشد. صنعت نفت شروع بسیار ناامیدکننده ای 
در رقابت های این فصل داشت و لیگ برتر بیست و 
یکم را با سه باخت پیاپی شروع کرد. آن روزها به نظر 
می رسید نفتی ها یکی از گزینه های جدی سقوط 
در این فصل باشند اما منفی شدن تست کرونای 
منصوریان و بازگشت دوباره او به نیمکت، شرایط 
را کامال تغییر داد. نفت با پیروزی برابر نساجی در 
قائمشهر، دوباره به لیگ برتر برگشت و با تساوی 
روبه روی تیم پرستاره گل گهر، تصویر متفاوتی 
از خودش به لیگ نشــان داد. نفت برای این نبرد 

حساس چند غایب سرشــناس هم دارد. حسن 
بیت ســعید، محمود مطلق زاده و احتماال فرزاد 
جعفری و رضا جبیره این مسابقه مهم را از دست 
خواهند داد. از شروع فصل، گلرهای نفت به شدت 
مورد انتقاد قرار داشتند و نتوانسته بودند عملکرد 
خوبی از خودشان به نمایش بگذارند اما گوهری در 
نبرد هفته گذشته با گل گهر ضربه پنالتی حریف 
را مهار کرد تا نفت با دست های این سنگربان، از 
شکست فاصله بگیرد. آنها امروز با انگیزه های زیادی 
به آزادی قدم می گذارند و امیدوارند این استادیوم 

را با یک نتیجه خوب ترک کنند.
این تنها مسابقه این هفته لیگ برتر است که با 
حضور تماشاگرها برگزار می شود. راه پیدا کردن 
تماشاگر به استادیوم خبر خوبی به نظر می رسد 

و فاصله گرفتن تعداد تماشاگرهای فصل از عدد 
صفر هم امیدوارکننده خواهد بود اما معلوم نیست 
چرا این اتفاق فقط در ورزشگاه آزادی تهران رخ 
می دهد. اینکه پرسپولیس و استقالل تنها تیم هایی 
هستند که در دیدارهای خانگی از حضور تماشاگر 
استفاده می کنند، عدالت لیگ را زیر سوال می برد 
و شــرایط برابر در بین همه تیم ها را کامال نقض 
می کند. آن هم در حالی که شرایط کرونا در تهران 
اصال بهتر از شــهرهای دیگر ایران نیست. حتی 
شرایط و امکانات اســتادیوم آزادی هم نسبت به 
ورزشگاه های نقش جهان، فوالد آره نا و امام رضا 
)ع( ایده آل تر به نظر نمی رسد. اگر قرار است لیگ 
تماشاچی داشته باشد، همه تیم ها باید از این امکان 

برخوردار شوند.

پرسپولیس در انتظار یک برد خانگی

بازگشت در بازگشت! 

از شروع فصل جدید لیگ 
برتر، فقط سه تیم تا امروز 

با شکست روبه رو نشده اند 
و دو تیم از بین آنها امروز با 
هم برخورد خواهند کرد. 
گل گهر و استقالل در پنج 
هفته گذشته، هرگز زمین 

را در قامت تیم بازنده ترک 
نکرده اند
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 ليگ واليبال بانوان 
را اينترنتي ببينيد

پخش نشدن مسابقات ورزشکاران زن ایراني 
در رشته هاي مختلف همیشه یکي از دغدغه هاي 
آنها بوده است. دغدغه اي که همه آنها اذعان دارند 
روي سرعت پیشرفت شــان تاثیر مستقیم دارد؛ 
چراکه وقتي رقابت آنها دیده نشود، حامیان مالي 
دلیلي براي ســرمایه گذاري روي آنها ندارند یا به 
صورت مقطعي و محدود از آنها حمایت مي کنند. 
این موضوع نه تنها درباره مســابقات بین المللي 
بلکــه در رقابت هاي داخلي هم صــدق مي کند. 
زنان ورزشکاران ایران در مسابقات خود با حجاب 
اسالمي شــرکت مي کنند و مدت ها است انتظار 
دارند که گامي در راســتاي این درخواست شان 
برداشته شــود. البته فضاي مجازي و اینترنت به 
کمک آنها آمده و برخي مسابقات در این فضا پخش 
مي شود. به عنوان مثال سال گذشته فدراسیون 
بسکتبال برای اولین بار مســابقات لیگ زنان را 
همراه با گزارشگر زن پخش کرد که نتیجه آن عالوه 
بر جذب حامیان مالي قدرتمندتر، افزایش انگیزه 
بسکتبالیست ها بود. حاال هم بیست و یکمین دوره 
لیگ برتر والیبال زنان با این اتفاق تازه همراه است. 
برای اولین بار مســابقات زنان از طریق اینترنت 
و همراه با گزارش زنده پخش می شــود تا فرصت 
جدیدی را به زنان این رشــته بدهد که توانایی و 
شایستگی خود را به نمایش بگذارند. این تصمیم 
قطعا درهاي زیادي روي والیبال بانوان مي گشاید. 
تا پیش از پخش اینترنتي، والیبال ایران چند لژیونر 
در بانوان داشته و حاال با بهتر دیده شدن مسابقات 
نه تنها استعدادهاي جدیدي کشف خواهند شد، 
بلکه چه در تیم ملي و چه بحث لژیونري اتفاقات 

بزرگ تري رخ مي دهد. 
    

 درهاي باز 
روي سهراب و كيانوش

نبودن ســهراب مرادي و کیانوش رستمي در 
اردوي تیم ملي وزنه برداري همیشــه مورد بحث 
اســت. این دو وزنه بردار که پس از تالش بســیار 
چندساله نتوانستند در المپیک توکیو حضور پیدا 
کنند، با وجود دعوت به اردوي تیم ملي به تمرینات 
نرفتند. البته ماجراي سهراب با کیانوش متفاوت 
است و او با وجود داشتن سهمیه با تصمیم فدراسیون 
و بدون اینکه خبري از ماجرا داشته باشد، المپیک را 
از دست داد. با این حال علي مرادي رییس فدراسیون 
وزنه برداري در واکنش بــه غیبت این دو وزنه بردار 
جمله همیشگي اش که درهاي تیم ملي همیشه 
روي آنها باز اســت را عنوان کرد. او درباره وضعیت 
سهراب مرادی و کیانوش رستمی گفت:»اردوهای 
تیم ملی در حال انجام است و سه هفته دیگر تیم به 
قهرمانی جهان اعزام می شود. البته قرار است به زودی 
جلسه ای برای بازی های آسیایی با سهراب مرادی و 
کیانوش رستمی برگزار تا مشکالت شان برطرف 
شود. درب فدراسیون همیشه روی قهرمانان ملی 
باز است. ما با توجه به همین رویکرد برای رقابت های 
جهانی از این نفرات دعوت کردیم که خودشان به اردو 
نیامدند. بعد از قهرمانی جهان نیز درب فدراسیون 
روی آنها باز اســت البته اردوها قوانین و چارچوب 
مشــخصی را دارند و باید حضور منظــم در اردو را 

رعایت کنند.« 
    

 باقري معتمد
 در كادر فني تكواندو

در آســتانه برگــزاری رقابت هــای انتخابی 
ورود به اردوی تیم ملی تکوانــدو، حضور محمد 
باقری معتمد، نایب قهرمــان المپیک 2012 در 
کادرفنی تیم ملی تکواندو قطعی شــد. با تصمیم 
کمیته فنی فدراســیون تکواندو قرار اســت در 
این انتخابی محمد باقری معتمــد به عنوان تنها 
دستیار در کنار فریبرز عسکری، سرمربی تیم ملی 
تکواندو حضور داشته باشــد و با شروع تمرینات 
در خصوص دیگر اعضای کادرفنی تصمیم گیری 
شود. باقری معتمد در سالیان گذشته در مقطعی با 
تیم ملی هند همکاری داشت و در حال حاضر نیز 
قرار است هدایت تیم معتمد را در لیگ برتر تکواندو 
برعهده داشته باشد. معتمد در دوران حضور در تیم 
ملی نیز عالوه بر مدال نقره المپیک 2012 لندن، 
یک مدال طال و یک مدال نقــره جهان، دو مدال 
طال، یک مدال نقره و یک مدال برنز آســیا، مدال 
طالی بازی های آسیایی 2012 و یک مدال طال 
و یک مدال نقره المپیک دانشجویان را کسب کرد.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

لیگ برتر ایران پس از مدت ها صاحب یک 
مربی خارجی شد و آن مربی، اولین امتیازش 
در لیگ را روبه روی ســپاهان به دست آورد. 
سولدو شــروع نســبتا امیدوارکننده ای با 
تراکتور داشــت و حاال در دومین مســابقه، 
روبه روی پدیده مشــهد قرار خواهد گرفت. 
پدیــده قعرنشــین لیــگ برتــر و یکی از 
پرحاشــیه ترین تیم های این فصل فوتبال 
ایران بوده اســت. تیمی که گلرش در دیدار 
هفته گذشــته به دلیل نداشتن توپ، با توپ 
فرضی تمریــن می کرد و همیــن ماجرای 
عجیب، موجب مصدومیتش شــد. تراکتور 
در این فصل فقط چهار امتیاز به دست آورده 
و سهم پدیده از امتیازهای لیگ هم فقط یک 
امتیاز بوده اســت. به صورت همزمان با این 

مسابقه، نســاجی هم روبه روی پیکان قرار 
می گیرد. تیم الهامی در دیدار هفته گذشته 
مقابل استقالل، نمایش بسیار خوبی داشت 
اما پیکانی ها در دیدار خانگی هفته گذشته 
شکست خوردند. با این حال مجتبی حسینی 
و تیمش همچنان یکی از تیم های شگفتی ساز 
این فصل لیگ برتر به حساب می آیند. تیمی 
که در جدول باالتر از تیم هایی مثل گل گهر، 
پرسپولیس و فوالد خوزستان دیده می شود. 
تیم های زردپوش لیگ برتــر هم امروز نبرد 
جذابی را برگزار خواهند کــرد. هرچند که 

روی چمن افتضاح حافظیه نباید انتظار یک 
جدال تماشایی را داشته باشیم. جالب است 
بدانیم فجر سپاسی تا این هفته از لیگ برتر، 
در خانه برنده نشــده و هر دو پیروزی اش را 
بیرون از خانه به دســت آورده است. ظاهرا 
چمن حافظیه و وضعیــت ناامیدکننده اش 
بیشتر از همه به خود این تیم لطمه زده است. 
محرم نویدکیا در دو مســابقه گذشته لیگ، 
برنده نبوده و تیمش حتی یک گل هم به ثمر 
نرسانده است. آنها روبه روی تیم تازه وارد فجر، 

به جز برد به چیز دیگری فکر نمی کنند.

یکی دیگر از تیم هــای تازه وارد لیگ برتر 
هم امروز به میدان مــی رود و اتفاقا میزبان 
صدرنشین لیگ برتر خواهد بود. هوادار که در 
این فصل بدشانسی های زیادی داشته و هفته 
گذشته هم روبه روی یک تیم 10 نفره شکست 
خورده، حاال باید با تیم بدون شکست رسول 
خطیبی مسابقه بدهد. تیمی که این هفته ها 
فراتر از حــد انتظار بوده و درخشــش قابل 
توجهی در لیگ برتر داشته است. آلومینیوم 
به خصوص در دفاع، تیم فوق العاده ای نشان 
داده اســت. تیمی که به راحتی مقابل هیچ 
حریفی تسلیم نمی شــود. این بازی جدال 
دو مربی از یک نسل فوتبال ایران هم هست. 
رسول خطیبی و عنایتی حتی مدتی در تیم 
ملی با هم هم بازی بوده اند. یکی از تقابل های 

بسیار حساس و دیدنی این هفته لیگ برتر، 
بین ذوب آهن و فوالد شــکل خواهد گرفت. 
ذوبی ها در اصفهان میزبان شاگردان نکونام 
هســتند. هر دو تیم در جدال هفته گذشته 
برنده شــده اند و با روحیه بســیار خوبی به 
سراغ این نبرد خواهند آمد. هر دو مربی ثابت 
کرده اند که به لحاظ فنی، سطح خوبی دارند و 
به همین خاطر انتظار می رود این نبرد، نکات 
فنی جذابی برای هواداران فوتبال به همراه 
داشته باشد. شاگردان فراز کمالوند هم این 
هفته روبه روی مس رفسنجان قرار می گیرند. 
تیم مس با هدایت محمد ربیعی، در نبرد هفته 
گذشته با پرســپولیس فوق العاده کار کرد و 
با بدشانســی دو امتیاز را مقابل این حریف 

پرآوازه از دست داد.

مرور 6 مسابقه از هفته ششم لیگ برتر
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