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 در شام آخر لیگ قبل از تعطیالت، 
پرسپولیس و استقالل از تهران خارج 
نمی شوند. مهم ترین نبرد هفته اما دوئلی 
میان قلعه نویی و جــواد نکونام خواهد 
بود. این هفته، فینال فصل گذشته جام 
حذفی نیز در اراک بازســازی می شود. 
انگیزه مهم تیم ها برای هفته یازدهم، 
رقم زدن یک پایان خوب قبل از تعطیالت 
لیگ است. هر تیمی که به برتری برسد، 
با آرامش به استقبال تعطیالت می رود 
و هر تیمی که شکست بخورد، شرایط 
ســختی در روزهای دوری از لیگ برتر 

خواهد داشت.

 پرسپولیس-مس کرمان؛ 
تازه وارد شماره دو! 

یک هفته بعــد از شکســت دادن ملوان 
در انزلی، پرســپولیس حاال به ســراغ نبرد با 
دومین تیم تازه وارد این فصل می رود. بردن 
این مسابقه برای قرمزها اهمیت بسیار زیادی 
دارد. چراکه آنها در صورت رســیدن به ســه 
امتیاز این نبرد، صدرنشــین لیگ می مانند 
و با صدرنشینی به اســتقبال تعطیالت لیگ 
می روند. پرسپولیس در چند هفته گذشته، 
رقابت نزدیکی با گل گهر و استقالل در صدر 
جدول داشته اما فعال به لحاظ امتیازی از همه 
تیم ها بهتر عمل کرده اســت. با این حال یک 
لغزش ساده می تواند صدر را از این تیم بگیرد. 

چراکه اختــالف امتیاز این تیم بــا رقبا اصال 
زیاد نیست. پرسپولیس و مس آخرین بار در 
لیگ برتر سیزدهم به مصاف هم رفتند و این 
بازی به یک خاطره بسیار خوب برای قرمزها 
تبدیل شــد. در آن فصل علی دایی و تیمش 
در کرمان، 6 بار دروازه مس را باز کردند. حاال 
بعد از چندین ســال، این دو تیم دوباره با هم 
روبه رو می شوند. آن هم در شرایطی که هر دو 
تیم در مسابقه قبلی برنده بوده اند و با روحیه 
خوبی برای این مســابقه آماده خواهند شد. 
شــرایط دو تیم در جدول اما کامال متفاوت 
به نظر می رســد و هیچ کس انتظار ندارد تیم 
جوان فرزاد حســین خانی، اســتانداردهای 
پرسپولیس را داشته باشد. ویژگی مهم دو تیم 
در چند هفته گذشته، عملکرد خوب دفاعی 
بوده اســت. مس کرمان در پنــج هفته اخیر 
لیگ برتر سه بار کلین شیت کرده و فقط سه 
گل خورده است. پرسپولیس نیز در این پنج 
بازی، سه کلین شیت داشته و دو گل خورده 
اســت. اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، 
نمی توان انتظار داشت که این بازی به یک نبرد 
پرگل تبدیل شود. نکته مهم برای یحیی قبل 
از شــروع این بازی، در اختیار داشتن تمامی 
نفرات است. پرســپولیس برای اولین بار در 
این فصل بــدون محروم و مصــدوم به زمین 
می رود. میالد ســرلک دوباره به ترکیب این 
تیم برمی گردد و شیخ دیاباته نیز آمادگی 90 
دقیقه بازی را دارد و بازی کردن او به تصمیم 
یحیی بستگی خواهد داشت. در پرسپولیس، 
نگاه ها به لوکادیا خواهد بود. بازیکنی که هفته 

گذشته دوباره به باالترین نقطه جدول گلزنان 
برگشت و حاال می خواهد یک پایان خوب قبل 
از جام جهانی برای خودش رقم بزند. در مقابل 
نیز نگاه ها به امین کاظمیان دوخته می شود. 
بهتریــن بازیکن ایــن فصل مس، تــا اینجا 
نمایش های بســیار خوبی در این تیم داشته 
و حاال امیدوار است که ســتاره کلیدی دیدار 

تیمش با پرسپولیس باشد.

استقالل-هوادار؛ سکوت و ساکت!
استقاللی ها برای مســابقه فردا روبه روی 
هــوادار، دو رقیب جدی دارند. اول ســکوت 
ادامه دار ورزشگاه در روزهایی که هیچ تیمی 
نمی تواند هوادارانش را به استادیوم ببرد و دوم، 
ساکت الهامی که در این سال ها همیشه رقیب 
سرسختی برای اســتقالل بوده است. الهامی 
روی نیمکت تراکتور، استقالل را در فینال جام 
حذفی شکست داد و شانس قهرمانی لیگ را 

از این تیم گرفت. او فصل گذشته روی نیمکت 
نساجی نیز تنها شکست فصل را در جام حذفی 
به اســتقالل و فرهاد تحمیل کرد و در مسیر 
قهرمانی این تیم را از پیش رو برداشت. الهامی 
حاال با هوادار روبه روی استقالل قرار می گیرد. 
باشگاهی که در اولین فصل حضورش در لیگ 
برتر نتوانست دردسری برای استقالل درست 
کند و در هر دو بازی رفت و برگشت به این تیم 
باخت. تیم الهامی بعد از شکســت روبه روی 
سپاهان، در هیچ مسابقه ای بازنده نبوده و از 
سه مسابقه قبلی، هفت امتیاز به دست آورده 
است. استقالل اما در این سه بازی با یک برد و 
دو تساوی، به پنج امتیاز رسیده است. آبی ها 
در این نبرد باید مراقب مدافعان گلزن هوادار 
باشند. مدافعان هیچ تیمی در این فصل از لیگ 
برتر به اندازه مدافعان این تیم تشــنه گلزنی 
نبوده اند. چند حریف قبلی استقالل در لیگ 
برتر، تیم های کامال تدافعــی بوده اند اما تیم 
الهامی هیچ وقت به دفــاع مطلق نمی پردازد 
و معموال تــالش می کند تا فوتبــال زیبایی 
را به نمایش بگذارد. این بــازی، پایانی برای 
محرومیت ساپینتو نیز هست و او بعد از چند 
مسابقه نشستن روی ســکوها، دوباره برای 
هدایت استقالل به کنار زمین برمی گردد. قبل 
از این بازی، مشــکالت استادیوم دستگردی 
نیز جدی شــده و آبی ها درخواست کرده اند 
تا در آزادی روبه روي هــوادار به میدان بروند. 
نکته جالب در مــورد هوادار، تعــداد باالی 
مهره های اســتقاللی این تیم است. از ساکت 
الهامی و شاهرخ بیانی روی نیمکت تا داریوش 
شــجاعیان، بابک مرادی و جــواد محمدی، 
آبی ها با شــبیه ترین لیگ به خودشان بازی 

خواهند کرد.

تراکتور-ملوان؛ پیر و جوان! 
جــدال مســن ترین و جوان ترین مربیان 
این فصل لیگ برتر، در نوع خودش تماشایی 
خواهد بــود. هرچند کــه مازیار بــه دلیل 
محرومیت، در کنار زمین حضور ندارد و ناچار 
است این بازی را از روی سکوها تماشا کند. تیم 
بردی اف در دو هفته گذشته، پنج گل به ثمر 
رسانده و حتی با وجود شکست خوردن برابر 
سپاهان، تیم ســرگرم کننده ای بوده است. 
تراکتور به مرور زمان پیشــرفت کرده و تیم 
متفاوتی شده اســت. نگرانی بزرگ آنها برای 
جدال امــروز اما غیبــت محمدرضا اخباری 
اســت. تراکتور در غیاب این ســنگربان باید 
رضا کاخســاز را روی خط دروازه قرار بدهد. 
بازیکنی که بعد از اخراج اخبــاری در دیدار 
هفته گذشته با سپاهان، نمایش خوبی نداشت. 
ملوان در هر دو هفته گذشته شکست خورده و 
شرایط ایده آلی در جدول لیگ برتر ندارد. آنها 
فقط یک راه در پیش دارند تا با ناکامی مطلق به 
استقبال تعطیالت نروند و آن، امتیاز گرفتن از 
تراکتورسازی یا حتی شکست دادن این تیم 

در تبریز است.

فوالد-گل گهر؛ فوتبال در نقطه ذوب! 
شــاید هیچ نبردی در این هفته از لیگ به 

اندازه تقابل نکو و قلعه نویی جذاب نباشد. دو 
چهره ای که هم در تیم ملی و هم در استقالل به 
عنوان مربی و بازیکن با هم کار کرده اند و حتی 
سابقه قهرمانی مشترک در لیگ با استقالل را 
دارند. از زمان شروع مربیگری نکو، نبردهای او 
با قلعه نویی همیشه پرحاشیه بوده است. این 
بار هم بدون شک حواشی زیادی در اهواز خلق 

خواهد شد. 
تیم میزبــان در حالی مهیــای این نبرد 
می شــود که در این فصل از لیــگ برتر فقط 
»یک بار« در خانه برنده شده و به جز تراکتور، 
هیچ تیمــی رادر فوالد آره نا شکســت نداده 
است. فوالد بعد از برد هفته چهارم روبه روی 
سپاهان دیگر در هیچ جدالی برنده نبوده و بعد 
از شکست هفته گذشــته در زمین نساجی، 
شــرایط خوبی را تجربه نمی کند. گل گهر اما 
بعد از یک نتیجه تلخ روبه روی نساجی، هفته 
گذشته ذوب را در خانه شکست داد و خودش 
را به رده چهارم جدول رساند. سیرجانی ها اما 
هنوز برای صدرنشینی لیگ در همین هفته نیز 
شانس خواهند داشت. این داغ ترین دوئل این 
هفته لیگ برتر است. جایی که پرامتیازترین 
مربی تاریخ لیگ روبه روی یکی از مستعدترین 
مربیان این لیگ قرار خواهد گرفت. برخوردی 
که همیشه در همه حالت ها جذاب و تماشایی 
اســت و این بار نیز حساســیت های خاص 

خودش را خواهد داشت.

از آتش عبور کن
این هفته از لیگ برتــر، نبردهای دیگری 
هم خواهد داشــت. صنعت نفت ته جدولی 
که مدت هاســت درگیــر بحران شــده در 
زمین خــودش با پیکان بــازی می کند. تیم 
فیروز کریمــی می داند که نباید بیشــتر از 
این امتیازهای مهم را از دســت بدهد. مس 
رفسنجان که این فصل فقط دو برد به دست 
آورده، در رفســنجان میزبان تیم آماده ژوزه 
مورایس اســت. تیمــی که حــاال در قامت 
یک مدعی در لیگ برتر ظاهر شــده اســت. 
آلومینیوم نیز بــا تنها چهــار گل خورده در 
10 بازی و رقم زدن هفت کلین شیت، از تیم 
متحول شده حمید مطهری میزبانی می کند. 
این تکرار فینال فصل گذشــته جام حذفی 
خواهد بــود. تیم مهدی تارتار هــم بعد از دو 
شکست پیاپی، میزبان نفت مسجدسلیمان 
اســت. تیم مهاجری بعد از چهار شکســت 
متوالــی، هفته گذشــته باالخره به مســیر 

امتیازگرفتن برگشت. 

نایب قهرمانی دختران فوتبال در کافا

پرونده تورنمنت کافا موسوم به تورنمنت فوتبال 
آسیای مرکزی در حالي بسته شد که در پایان این 
رقابت ها، تیم ملي فوتبــال نونهاالن ایران به عنوان 
نایب قهرماني رســیدند. ملي پوشان ایران در اولین 
مسابقه برابر ازبکستان به تساوی دو بر دو رسیدند 
و در دومین دیدار خود به مصاف تاجیکســتان که 
میزبان این رقابت ها بود رفتند و پیروز شــدند. تیم 
 ملی ایران حریف خود را با تک گل تانیا جهانشاهی 

شکست داد.
الینا شهبازی، سمانه قمری )کاپیتان(، ستایش 
فیض رحیمی، پرنیا پیشدار، مائده بیرنگ، شادان 
شاه میری، مهدیس رستمی، تانیا جهانشاهی، پرنیا 
رحمانی، یسنا جعفرنیا و مریم دینی ترکیب ایران 
در این دیدار بودند. این تورنمنت بین ســه کشور 
ازبکســتان، ایران و تاجیکســتان برگزار شد که به 
ترتیب اول تا سوم شدند. در پایان این مسابقات و با 
اعالم مسئوالن تورنمنت کافا، سمانه قمری به عنوان 

بهترین بازیکن تورنمنت انتخاب شد.
    

تعویق دو بازي در ليگ بسكتبال بانوان
هفته نخست لیگ برتر بســکتبال بانوان درحالی 
از روز جمعــه 6 آبان آغاز می شــود کــه دو بازی به 
دلیل مسابقات دانشجویان جهان به تعویق افتاد. در 
مسابقات این هفته بازی تیم های گروه بهمن تهران با 
پاالیش نفت آبادان و تیروژ حیات کردستان با سپهرداد 
تهران به دلیل حضور برخی بازیکنــان این تیم ها در 
دانشگاه آزاد و شرکت در مسابقات دانشجویان جهان 
برگزار نخواهد شد. در سایر مسابقات، تیم پادما یدک 
ایرانیان اصفهان با ذوب آهــن اصفهان بازی می کند. 
نیکان تهران با شــهرداری گرگان و پاز تهران با ستاد 

شرکت ملی گاز تهران مسابقه می دهند.

رنگرز آماده دومين آزمون جهانی

با اینکه مدت زیادی از جدایــی محمد بنا از تیم 
ملی کشــتی فرنگی و روی کار آمدن حسن رنگرز به 
عنوان ســرمربی تیم ملی نمی گذرد، اما رویدادهای 
مهم کشــتی فرنگی در این یکی، دو ماه کار را برای 
سرمربی جدید دشوار کرده است. رنگرز که بالفاصله 
بعد از انتصاب کار خود را با تیم کشتی فرنگی امید آغاز 
کرد، موفق شد با شاگردان زیر 23 سال خود به کاپ 
قهرمانی مسابقات جهانی 2022 دست پیدا کند. حاال 
سرمربی تیم ملی بدون استراحت اردوی بزرگساالن 
را برپا کرده تا تیمش را بــرای جام جهانی 2022 در 
آذربایجان آماده کند. جــام جهانی طی روزهای 15 
و 16 آبان ماه به میزبانی باکو برگزار می شود و ایران 
با ترکیبی نسبتا جوان در این رویداد حضور خواهد 
داشت. ستاره های کشــتی فرنگی همچون برادران 
گرایی و هادی ساروی در اردو حضور ندارند و رنگرز 
بیشتر از قبل می خواهد جوانان تیمش را محک بزند.

    
ترکيب شمشيربازي براي جام جهاني

مسابقات جام جهانی شمشــیربازی از روز 19 
آبان به میزبانی الجزایر برگزار خواهد شد و تیم ملی 
ایران نیز با پنج شمشیرباز در این دوره از مسابقات 
حضور خواهد یافت. علی پاکدامن، محمد فتوحی، 
محمد رهبری، نیما زاهدی و فرزاد باهرارســباران 
ملی پوشانی هستند که برای حضور در این مسابقات 
انتخاب شده اند. تیم ملی شمشیربازی ایران در فاصله 
دو روز مانده به شروع این مســابقات راهی الجزایر 
خواهد شد. شمشیربازان ایران باید بسیار هوشیار در 
این مسابقات حضور پیدا کنند. هر پنج نفري که قرار 
است راهي این مسابقات شوند، سال ها در عضویت 
تیم ملي بودند و نتایج درخشــاني کسب کرده اند. 
زماني که مجتبي عابدیني کاپیتان تیم بود و پیمان 
فخري هدایت ملي پوشــان را برعهده داشت. این 
تیم در المپیک ریو توسط عابدیني تا آستانه کسب 
مدال تاریخي هم رفت. حال آنها باید نشان دهند که 

همچنان در میادین مختلف مدعي هستند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا   رهنورد

استقاللی ها برای مسابقه فردا 
روبه روی هوادار، دو رقیب جدی 

دارند. اول سکوت ادامه دار 
ورزشگاه در روزهایی که هیچ تیمی 
نمی تواند هوادارانش را به استادیوم 
ببرد و دوم، ساکت الهامی که در این 

سال ها همیشه رقیب سرسختی 
برای استقالل بوده است

یک هفته بعد از شکست دادن 
ملوان در انزلی، پرسپولیس حاال به 

سراغ نبرد با دومین تیم تازه وارد 
این فصل می رود. بردن این مسابقه 

برای قرمزها اهمیت بسیار زیادی 
دارد. چراکه آنها در صورت رسیدن 

به سه امتیاز این نبرد، صدرنشین 
لیگ می مانند و با صدرنشینی به 
استقبال تعطیالت لیگ می روند 

10 هفته بعد از شــروع فصل جدید لیگ یک، حاال تقریبا تیم های 
مدعی خودشان را نشان داده اند و مثل همیشه ماجراهای این لیگ، 
جذاب و عجیب بوده است. در صدر جدول لیگ یک، رقابت نزدیکی 
بین چند تیم و چند مربی شناخته شــده شــکل گرفته و در انتهای 
جدول نیز خبرهایی باورنکردنی به گوش می رسد. این هفته در لیگ 
یک، رکوردی اعجاب آور نیز خلق شد. در ادامه این گزارش، به مرور 

خاص ترین روایت های این روزهای لیگ خواهیم پرداخت.

این تیم تماشاگر دارد! 
شاید کمی عجیب به نظر برسد اما این روزها در همه سطوح فوتبال ایران فقط 
»یک تیم« تماشاچی دارد و آن، فجر شهید سپاسی است. فجری ها این هفته نیز 
روبه روی تماشاگران خودی به میدان رفتند و مقابل سکوهای شلوغ بازی کردند. 
این اتفاق شاید جالب توجه باشد اما از طرفی نقض کننده عدالت هم هست. چراکه 
هیچ تیم دیگری در لیگ یک، با تماشــاگر بازی نمی کند. بد نیست فجری ها راز 
موفقیت شان در کسب مجوز ورود هوادار به استادیوم را با تیم های دیگر نیز در میان 
بگذارند! فجر تا این هفته صدرنشــین لیگ یک است و یکی از شانس های مسلم 
صعود به لیگ برتر به شمار می رود. هدایت این تیم بر عهده چهره سرشناس فوتبال 
شیراز مهدی رجب زاده است. بازیکنی که در فجر و ذوب، گل های زیادی زده و یکی 
از بهترین گلزنان تاریخ لیگ برتر ایران به حساب می آید. فجر فصل گذشته از لیگ 
برتر سقوط کرد اما شرایط این روزهای این باشگاه در لیگ یک، شرایط بدی نیست. 
آنها امیدوارند به لیگ برتر برگردند و این بار در این لیگ ماندگار شوند. آسانسوری 

 شدن در فوتبال ایران، هواداران این باشگاه را آزار داده است.

رکورد باورنکردنی
تساوی بدون گل با پاس همدان، معنای خاصی برای تیم استقالل مالثانی 
ندارد. این تیم حاال در 30 هفته متوالی در لیگ یک شکســت نخورده و رکورد 
خارق العاده ای را به وجود آورده است. اســتقالل مالثانی حاال به رکورد فصل 
گذشته فرهاد مجیدی در فوتبال ایران رســیده است. استقالل و فرهاد، فصل 
گذشته در لیگ برتر به 30 بازی بدون شکست رسیدند و حاال استقالل مالثانی 
این آمار حیرت  آور را در لیگ یک تکرار کرده است. شــادی ابراهیم اشکش و 
شاگردها البته زمانی تکمیل می شود که این تیم بتواند خودش را به رقابت های 
لیگ برتر برساند. استقالل مالثانی با 20 امتیاز در 10 بازی، یکی از شانس های 
جدی صعود به لیگ یک به حساب می آید. آنها هفته آینده در زمین خودشان 
میزبان تیم قدرتمند و مدعی فجرسپاسی هســتند. اگر استقالل در این بازی 
شکســت نخورد، از رکورد فرهاد مجیدی نیز عبور می کنــد و 31 بازی بدون 
شکست را در فوتبال ایران پشــت ســر می گذارد. آنها اگر در این بازی برنده 
باشند نیز دست به یک شاهکار می زنند و خودشان را به صدر جدول لیگ یک 
می رسانند. کاری که استقالل مالثانی از اواسط فصل گذشته تا امروز انجام داده، 

باورنکردنی به نظر می رسد. باشگاهی که بعد از باخت فصل قبل به ملوان، دیگر 
در هیچ نبردی بازنده نشــده و قصد دارد این روند فوق العــاده را برای خودش 

حفظ کند.

جغرافیای لیگ برتر، تغییر می کند؟
یکی دیگر از مدعیان صعود به لیگ برتر در این فصل، تیم 20 امتیازی شمس 
آذر قزوین است. تیمی که قصد دارد به یکی از غافلگیری های این فصل لیگ یک 
تبدیل شود. چند سال قبل سهمیه باشگاه پیکان برای مدتی به قزوین اختصاص 
پیدا کرد و این تیم برای مدتی راهی این شــهر شد. با این حال اهالی  فوتبال در 
قزوین هیچ وقت احساس نمی کردند که این تیم به خودشان تعلق دارد. حکایت 
شمس آذر اما متفاوت اســت و این تیم قصد دارد به جای خریدن سهمیه لیگ 
برتری ها، ســهمیه لیگ را از طریق لیگ آزادگان به دســت بیاورد. شاید آنها 
جغرافیای لیگ را تغییر بدهند و یک استان جدید را به نقشه این رقابت ها اضافه 
کنند. هواداران فوتبال در قزوین پرشمار هستند و از چنین پدیده ای استقبال 

خواهند کرد.

از آسیا تا قعر چاه! 
چه بر سر سهمیه لیگ برتری شهر مشهد آمد؟ تیمی که برای اولین بار این 
شهر را صاحب نماینده آسیایی کرده بود، فصل گذشته دچار سقوط شد و حاال 
در قعر جدول لیگ یک دیده می شود. شهرخودرو در شروع فصل به امید وحدت 
تغییر نام داد اما این تیم اصال آماده شروع لیگ نبود. ظاهرا پروسه جذب بازیکن 
نیز در این باشگاه تنها با خرید بازیکن پولی، جلو رفت. نتیجه این اتفاق، نتایج 
تحقیرآمیز این باشگاه در لیگ یک بود. تیمی که در چند مسابقه دورقمی شد 
و در 9 مسابقه، حتی نتوانســت یک گل بزند. آنها هفته گذشته یک نوآوری به 
خرج دادند و با هفت بازیکن به زمین رفتند و بعد از مصدومیت یک بازیکن، سه 
بر صفر بازنده شدند تا حداقل سبک تر ببازند. دیدار این هفته این تیم اما برگزار 
نشد. چراکه سازمان لیگ روند انتقال امتیاز را مردود دانست تا اسم شهرخودرو 
دوباره به فوتبال ایران برگردد. با این حال شــرایط این سهمیه لیگ یکی فعال 

اصال خوب به نظر نمی رسد.

چهار روایت دسته اول از لیگ یک

رکورد، سكو و سقوط!

چهره به چهره

آریا   طاري 

نگاهی به دیدارهای این هفته لیگ برتر 

پایتخت در پایتخت!


