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به جز یک مســابقه، همه نبردهای 
دیگر این هفته لیگ برتــر عصر امروز 
برگزار می شوند. آن چه به نبردهای امروز 
جذابیت وافری می بخشــد، برگزاری 
سه شــهرآورد است. در شــروع هفته 
پنجم لیگ برتر، ذوب آهن و ســپاهان 
دربی اصفهــان را برگــزار می کنند، 
صنعت نفت و نفت مسجدســلیمان 
یکی از دربی های خوزستان را پشت سر 
می گذارند و پرسپولیس و هوادار نیز یکی 
از شهرآوردهای تهران را به زمین فوتبال 
می کشانند. لیگ بیست و دوم حاال دیگر 
سروشــکل خاص خودش را پیدا کرده 
و تیم ها نیز از ســنگینی ابتدای فصل 
جدا شده اند. حاال زمانی برای تماشای 

جذاب ترین نبردها در لیگ برتر است.
 

هوادار-پرسپولیس؛ 
هواداری در کار نیست!

در روزهای گذشــته زمزمه هایی 
در مــورد احتمال برگــزاری این بازی 
دراستادیوم آزادی به گوش می رسید اما 
حاال باشگاه هوادار ورزشگاه دستگردی 
را برای میزبانی از قرمزها معرفی کرده 
و با توجه به امکانات کم این استادیوم، 
این بازی بدون تماشاگر برگزار خواهد 
شد. این که هنوز هم بازی هایی در لیگ 
برتر ایران بدون تماشاگر برگزار می شوند، 
عمیقا ناراحت کننده و تلخ است. هرچند 
که باشگاهی مثل هوادار از نبود طرفداران 
در استادیوم استقبال می کند. جدال های 
این دو تیم در فصل گذشته، ماجراهای 
زیادی داشت. در مسابقه رفت در آزادی، 
یک گل عجیب وارد دروازه پرسپولیس 
شد که سرخ ها باور داشتند با دست به 
ثمر رسیده اســت. به هر حال هوادار با 

هدایت رضا عنایتی در هر دو بازی رفت 
و برگشت پرســپولیس را متوقف کرد 
و نقش بســیار مهمی در دور شدن این 
تیم از صدر جدول و در نهایت قهرمانی 
لیگ برتر داشت. حاال این تیم با هدایت 
ساکت الهامی روبه روی تیم یحیی قرار 
می گیرد. پرســپولیس در پایان هفته 
چهارم، صدرنشــین جدول لیگ شده 
و فعال هیچ شکســتی را تجربه نکرده 
است. این تیم تنها تیم لیگ برتر بیست 
و دوم به شمار می رود که هنوز هیچ گلی 
دریافت نکرده و چهار کلین شیت متوالی 
داشته است. پرسپولیس بهترین نمایش 
این فصل ش را هفته گذشته ارائه کرد و با 
درخشش لوکادیا، نفت را شکست داد. 
حاال انتظار می رود که لوکادیا همچنان 
در ترکیب ثابت این تیم بماند و شــیخ 
دیاباته نیز در فهرســت نهایی این تیم 
برای این مســابقه قرار بگیرد. شــاید 
اولین حضور همزمــان آنها در ترکیب 
تیم برای دقایقی در این بازی رقم بخورد. 
رویارویی زوج سابق خط دفاعی سپاهان 
در ترکیب دو تیم است. گولسیانی این 
فصل راهی پرسپولیس شــده و عزت 
پورقاز نیز برای هوادار به میدان می رود. 
تیم الهامی در این فصل یــک برد و دو 
تساوی و البته یک شکست داشته است. 
آنها اساسا تیمی با رویکرد دفاعی بوده اند 
و در این چهار مسابقه، تنها دو گل زده اند 
و دو گل خورده اند. انتظار می رود برخورد 
این هفته هوادار با پرسپولیس، مسابقه 
کم گلی از کار دربیاید. به خصوص اینکه 
روی چمن دســتگردی نیــز، نمایش 
یک فوتبال خوب و تماشــایی تقریبا 
غیرممکن خواهد بود. پرسپولیس برای 
حفظ صدرنشــینی و هوادار برای رقم 
زدن یک شروع خوب، روبروی هم قرار 
می گیرند. یک برخــورد جذاب بین دو 

تیمی که می خواهند زمین این مسابقه 
را با برد ترک کنند.

 
ذوب آهن-سپاهان؛ 

جوانی و یک تیم جهانی!
این یکی از آن دربی هایی است که در 
فوتبال ایران همه کم و بیش منتظرش 
بودند. یک برخورد دیدنی بین دو تیمی 
که فوتبال خوبی به نمایش می گذارند و 
با وجود همه تفاوت های بزرگی که دارند، 
تیم های خوبی به شمار می روند. مهدی 
تارتار و تیمش فصل گذشته کابوسی 
برای ســپاهان بودند و چهــار امتیاز از 
این حریف گرفتند. آنها امیدوارند این 
روند خوب را در این فصل نیز روبه روی 
ســپاهان در پیش بگیرند. سپاهان در 
هر دو دیدار رفت و برگشت لیگ بیستم، 
ذوب را شکست داده بود اما فصل گذشته 
روبه روی این تیم هیچ بردی به دســت 
نیاورد. تیم مورایس در شــروع فصل 
فوق العاده ظاهر شــد و بعد از شکست 
دادن استقالل در آزادی، نساجی را نیز 
با شکســت بدرقه کرد. با این حال روند 
پیروزی آنها در دو هفته بعدی قطع شد. 
سپاهان در هفته سوم روبه روی گل گهر 
به تساوی رسید و در هفته چهارم، اولین 

شکست فصل را مقابل فوالد تجربه کرد. 
یک نتیجه غیرمنتظره که به سه هفته 
صدرنشینی این تیم در لیگ برتر ایران 
پایان داد. حریف امروز آنها تیمی است که 
تا این لحظه در لیگ برتر نه برنده شده و 
نه شکست خورده است. آنها با دو تساوی 
بدون گل و دو تساوی یک- یک سلطان 
نتیجه مســاوی در لیگ برتر هستند. 
ذوب البته برنامه نسبتا سختی داشته و 
با تیم هایی مثل پرسپولیس، تراکتور و 
مس رفسنجان روبه رو شده است. پیش 
از این گفته می شد که احتمال حضور 
بانوان روی سکوها در این بازی وجود دارد 
اما این احتمال در نهایت رد شد. با توجه 
به وضعیت چمن ورزشگاه نقش جهان، 
این دیدار در استادیوم فوالدشهر برگزار 
می شود. باال بودن قیمت بلیت برای این 
بازی، اعتراض هایی را از سوی طرفداران 
دو تیم به همراه داشته است. دربی امروز 
اصفهان، یک جدال دیدنی خواهد بود. 
نبردی بین تیم جوان ذوب آهن با یکی از 

پرستاره ترین سپاهان های تاریخ.
 

نساجی-مس، به یاد جام حذفی!
هیچ تیمی در این فصل بــه اندازه 
نساجی به داوری معترض نبوده است. 
آنها در سه هفته متوالی با چند صحنه 
جنجالی روبه رو شدند و به نظر می رسد 
که در بسیاری از موارد نیز از داوری متضرر 
شده اند. حاال باالخره کمیته داوران برای 
جلوگیری از این اتفاق ها، علیرضا فغانی 
را به عنوان داور دیــدار این تیم با مس 
کرمان در نظر گرفته است. تیم حمید 
مطهری از چهار بازی شروع لیگ فقط 
ســه امتیاز گرفته و تا امروز انتظارها را 
برآورده نکرده اســت. مس کرمان اما به 
عنوان یک تیم تازه وارد، فراتر از حد انتظار 
ظاهر شده است. آنها بعد از شکست هفته 

اول در یک دیدار پرگل و بســیار جذاب 
روبه روی نفت مسجدسلیمان، پیکان را 
شکست دادند و بعد از باخت به استقالل 
در یک بازی نزدیک، از گل گهر سیرجان 
امتیاز گرفتند تا ثابت کنند که تیمی فراتر 
از نبرد برای بقا در لیگ برتر هستند. به 
نظر می رســد برخورد این دو تیم، نبرد 
فوق العاده جذابی باشــند. چراکه هم 
نســاجی و هم مس فوتبال خوبی بازی 
می کنند. مطهری و حسین خانی هم در 
قامت دو مربی جوان، به دنبال بازی های 
جذاب و تماشایی هســتند. این دو تیم 
فصل گذشــته نیز در نیمه نهایی جام 
حذفی با هم روبه رو شــدند. جایی که 
نساجی با پنالتی دقیقه 118 حریف را 
شکست داد و البته مسابقه جنجال های 
خاص خودش را داشت. حاال مس برای 
گرفتــن انتقام آن شکســت روبه روی 

نساجی قرار می گیرد.

آلومینیوم-تراکتور؛ 
بردی اف  به دنبال نجات

بعد از ناکامی در رسیدن به پیروزی 
برای چهارمین هفته متوالی، تراکتور 
روزهای شــلوغی را پشت سر گذاشت. 
سرمربی تیم سعید واسعی را در اختیار 
باشگاه قرار داد و آی تی سی کاوه رضایی 
رسما صادر شد. حاال خرید جدید تراکتور 
می تواند برای اولین بار در ترکیب تیمش 
قرار بگیرد. بازیکنی که شاید به بحران 
بــزرگ و آزاردهنده تراکتــور در لیگ 
برتر پایان بدهد. البته که قبل از شروع 
فصل هم همه می دانستند که بردی اف 
در فوتبال ایران به زمان نیاز دارد و قرار 
نیست یک شبه تراکتور را متحول کند. 
حریف آنها در مسابقه امروز، تیمی است 
که خیلی سخت گل می خورد. در 360 
دقیقه بازی اراکی ها در این فصل فقط 
سه گل رد و بدل شده است. هرچند که 
آنها نیز در تقابل با تیم تبریزی، به دنبال 
اولین بــرد خانگی شــان در لیگ برتر 

بیست و دوم هستند.
 

گل گهر- ملوان؛ 
چه کسی زبل تر است؟

چندین ســال قبل امیرقلعه نویی 
در آستانه هدایت ملوان قرار داشت اما 
این اتفاق هرگز رخ نــداد. او حاال با گل 
گهر روبه روی تیمی قــرار می گیرد که 
همیشــه رابطه خوبی بــا طرفدارانش 
داشته است. گل گهر در این فصل یکی 
از ســرگرم کننده ترین تیم های لیگ 
بوده است. تیمی که در دو بازی اخیر دو 
تســاوی چهار گله را تجربه کرده و در 
مجموع در این فصل 6 گل به ثمر رسانده 
است. تیم مازیار زارع اما از زمان بازگشت 
به لیگ برتر هنوز نتوانسته اولین برد را 
تجربه کند. هر چند کــه آنها به لحاظ 
فنی، تیم بسیار خوبی به شمار می روند 
و با نفرات جوانی مثل ســجاد بازگیر و 
زائرکاظمینــی، نمایش های خوبی در 
لیگ برتر داشته اند. به نظر می رسد این 
بازی نیز گل های زیادی داشته باشد و یک 

نبرد سرگرم کننده در لیگ برتر به حساب 
بیاید. ملوان نیز از زمان بازگشت به لیگ 
برتر به جز یک مسابقه، در همه نبردهای 

دیگر موفق به گل زنی شده است.
 

صنعت نفت-نفت مسجدسلیمان؛
 فوتبال روی نفت

تیم رضــا مهاجــری در این فصل، 
خیلی ها را شــگفت زده کرده اســت. 
تیمی که فصــل را با شکســت دادن 
مس کرمان شــروع کرد و از هــوادار و 
استقالل هم امتیاز گرفت تا ثابت کند 
که این فصل انگیزه هایــی بزرگ تر از 
جنگیدن بــرای بقا در لیــگ دارد. این 
تیم در چند ســال گذشــته همواره به 
ســختی در لیگ ماندگار شــده و حاال 
قصد دارد که رونــد متفاوتی را در پیش 
بگیرد. تیم رضا پــرکاس هم اما تیمی 
پرنوسان و غیرقابل پیش بینی نشان داده 
است. تیمی که در شروع فصل فوالد را 
متوقف کرد اما بــه آلومینیوم و هوادار و 
پرسپولیس باخت تا با سه شکست متوالی 
به رده های پایین جدول رده بندی برود. 
در نبردهای اخیر دو تیم، اوضاع کامال به 
سود آبادانی ها بوده  است. آنها در سه بازی 
از چهار تقابل اخیر با نفت مسجدسلیمان 
به برتری دست پیدا کردند. آخرین برد 
نفت مسجد نیز روبه روی این حریف سه 

سال قبل به دست آمده است.  

فوالد-مس رفسنجان؛ 
برخورد تاکتیک ها

فوالد و مــس رفســنجان، یکی از 
فنی ترین مسابقه های این هفته لیگ 
را برگزار می کنند. یــک بازی دیدنی با 
حضور دو مربی جوان و البته ستاره هایی 
که انگیزه های زیادی در مقابل هم دارند. 
لوســیانو پریرا در این بازی، خیلی زود 
روبه روی تیم ســابق ش قرار می گیرد. 
گادوین منشا نیز که همیشه روبه روی 
فوالد درخشیده، امیدوار است به انتظار 
برای گل زنی در این فصل پایان بدهد. 
فوالد با رســیدن به هشــت امتیاز در 
چهاربازی، یکی از تیم های صدرنشین 
لیگ برتر اســت اما مس تا امروز چهار 
تســاوی را در لیگ تجربه کرده و هنوز 
برنده هیــچ مســابقه ای در این فصل 

نبوده است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تیم مورایس در شروع فصل 
فوق العاده ظاهر شد و بعد 
از شکست دادن استقالل 
در آزادی، نساجی را نیز با 
شکست بدرقه کرد. با این 
حال روند پیروزی آنها در 
دو هفته بعدی قطع شد. 

سپاهان در هفته سوم 
روبه روی گل گهر به تساوی 

رسید و در هفته چهارم، 
اولین شکست فصل را 
مقابل فوالد تجربه کرد
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دیاز،نیامدهمیرود؟
فدراســیون هندبال ایران که طی یک سال اخیر 
حمایت های خوبی از بخش بانوان داشــته، با هدف 
حضوری قدرتمند در قهرمانی آسیا مربی خارجی را 
برای هدایت تیم ملی بزرگساالن روی نیمکت نشاند. 
پوچه دیاز اســپانیایی در حالی در راس تیم ملی قرار 
گرفت که این تیم در لحظات آخر در کاروان اعزامی 
به بازی های کشورهای اسالمی قرار گرفت. هندبال 
زنان که مدت ها بود تمرین نکرده بود و فرصت زیادی 
هم برای آماده سازی نداشــت، آنطور که باید و شاید 
در قونیه موفق نبود. تیم ملی در این مسابقات با سه 
شکســت مقابل آذربایجان، کامرون و آذربایجان و 
یک پیروزی برابر افغانســتان از میان هشت تیم در 
رده ششم قرار گرفت. اما آنچه بیشتر از نتیجه مطرح 
شــد، زمزمه های قطع همکاری با دیاز بود. آن زمان 
شنیده شد سرمربی اســپانیایی ایران در بازی های 
کشورهای اسالمی با مسعود ظهرابی مدیر فنی تیم 
ملی دچار اختالف شده است و حاال به دنبال همین 
اختالف نظرها، فدراسیون تصمیم به قطع همکاری با 
دیاز گرفته است. به این ترتیب احتماال هدایت تیم در 
قهرمانی آسیا بر عهده ظهرابی خواهد بود. البته قطع 
همکاری دیاز با فدراسیون به معنی رفتنش از ایران 
نیست. او مدتی پیش هدایت تیم هندبال فوالد مبارکه 
سپاهان را برعهده گرفت و هدایت این تیم را در جام 
باشگاه های آسیا و لیگ برتر برعهده دارد.  نوزدهمین 
دوره رقابت های هندبال قهرمانی زنان آسیا از ۲۹ آبان 
تا 1۴ آذر به میزبانی اینچئون  کره جنوبی برگزار خواهد 
شد. تیم ملی ایران در گروه A این رقابت ها با تیم ها ملی 
کره جنوبی، ازبکستان، هند و استرالیا هم گروه است. 
به این ترتیب تیم ملی باید هرچه زودتر تمریناتش را 
آغاز کند تا از کورس رقابت برای کسب سهمیه جهانی 
عقب نماند. ثبات، آرامش و حمایت سه کلیدواژه ای 
هســتند که می توانند هندبال بانوان ایــران را برای 

دومین سال متوالی به قهرمانی جهان برسانند. 
    

پریاشهریاری،عضوفیفاشد

در روزهایــی که باالخره درهای اســتادیوم ها 
روی بانوان باز شده و آنها می توانند از نزدیک از تیم  
محبوب شان حمایت کنند، خبر مهمی روز گذشته 
منتشر شد. پریا شهریاری که سابقه مدیریت کمیته 
فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال را در کارنامه دارد، 
نخستین مدیر زن ایرانی است که به استخدام رسمی 
فیفا درآمده است. شهریاری که طی روزهای گذشته 
نامش به عنوان نایب رییس احتمالی فدراســیون 
فوتبال شنیده می شد، پیش از این 1۹ سال به طور 
مستمر به عنوان رییس کمیته فوتبال ساحلی در 
فدراســیون فوتبال ایران مدیریت می کرد و بعد از 
استعفا از این سمت، سه ماه نیز در سازمان لیگ به 
عنوان مدیرفنی و توسعه مشغول به کار بود. او بعد از 
قطع همکاری با فدراسیون ایران، به عنوان نخستین 

مدیر زن ایرانی وارد مقر فیفا شده است.

نایبقهرمانیمردانپدلیست
پدل، رشته ای نسبتا نوپا در ایران است که توانسته 
خیلی زود نظر خیلی ها را به خود جلب کند. حاال این 
رشته که کم کم در مسیر شناخته شدن قرار گرفته و 
تیم ملی اش هم در بخش بانوان و آقایان شکل گرفته، 
در میادین بین المللی حضور پیدا می کند و صاحب 
عنوان می شــود. در رقابت های مقدماتی قهرمانی 
جهان پدل که بین نمایندگان قاره های آسیا، آفریقا و 
اقیانوسیه به میزبانی مصر برگزار شد، پدلیست های 
کشورمان مقتدرانه با عبور از استرالیا به فینال راه 
یافتند. تیم پدل مردان ایران در گام آخر مسابقات 
با ترکیب ارسالن محمدی و آریا روغنی مقابل مصر 
میزبان قرار گرفت و بازی را با نتیجه 6 بر سه واگذار 
کرد تا به عنوان نایب قهرمانی دست یابد. عملکرد 
پدلیست های ایران به نحوی بود که تیم های استرالیا، 
ژاپن و تایلند را به تمجید واداشت. همچنین تیم ملی 
پدل بانوان هم در نخستین تجربه اعزام برون مرزی 
خود در جایگاه پنجم جــدول مقدماتی قهرمانی 
جهان ایستاد. تیم ایران در آخرین دیدار خود در این 

رقابت ها موفق شد تایلند را شکست دهد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

نگاهی به دوشنبه هیجان انگیز فوتبال ایران

روزدربیها!

پرسپولیس در پایان هفته 
چهارم، صدرنشین جدول 

لیگ شده و فعال هیچ شکستی 
را تجربه نکرده است. این تیم 

تنها تیم لیگ برتر بیست و 
دوم به شمار می رود که هنوز 

هیچ گلی دریافت نکرده و 
چهار کلین شیت متوالی 

داشته است

خیلی ها تصور می کردند روند خوب بارسا در شروع این فصل، در زمین سویا 
قطع می شود. سانچز پیزخوان هیچ وقت ورزشگاه راحتی برای کاتاالن ها نبوده 
اســت. با این حال شــاگردان ژاوی از همان دقایق ابتدایی بازی، یک نمایش 
 عالی روبه روی ســویا داشــتند و هم این تیم و هم رکوردهای زیــادی را با هم 

خرد کردند. 
ستاره درخشان بارسا همانند دیدارهای دیگر این فصل، رابرت لواندوفسکی 
بود. بازیکنی که یک بار دروازه ســویا را باز کرد اما شاید کم ترین حقش در این 
بازی هت تریک بود. لوا با یک چیپ دیدنــی، رافینیا را در موقعیت زدن گل اول 
بازی قرار داد. او گل دوم مسابقه را به شکلی تماشایی زد. گلی که انعطاف بدنی 
خارق العاده او را نشان می داد. شاید اگر دمبله کم تر خودخواهی به خرج می داد، 

لوا گل ســوم را نیز به ثمر رسانده بود.  این ســتاره لهستانی حاال 
»سومین« بازیکن تاریخ به شمار می رود که در قرن بیست و یکم، 
توانســته در چهار بازی ابتدایی در اللیگا پنج گل به ثمر برساند. 

قبــل از او فقط رادامــل فالکائو و 
کریــس رونالدو قادر بــه انجام 
چنین کار بزرگی بودنــد. لوا با 

ادامه این روند می تواند یکی از بهترین فصول 
اول در تاریخ اللیگا را برای خــودش خلق کند. نکته جالب دیگر 

این بازی، درخشش ژول کونده روبه روی تیم سابقش بود. مدافع 
جدید بارسا که این بار در سمت راست خط دفاعی به میدان می رفت، 

یک پاس گل به لوا داد و در نیمه دوم هم یک پاس گل دیگر برای اریک 
گارسیا فراهم کرد. در قرن بیست و یکم، او اولین بازیکن بارسا به شمار 
می رود کــه در اولین دیدار خارج از خانه اش با لبــاس این تیم دو پاس 

گل می دهد. کونده هرگز در لباس سویا نتوانسته بود در یک بازی، دو بار به 
هم تیمی ها پاس گل بدهد. 

ســتاره دیگر بارســا در این بازی، گاوی بود. بعد از جدال معــروف نیمار با 
اتلتیکومادرید، هیچ بازیکنی از بارســا این چنین در یک بازی اللیگایی برای 

تیمش خطا نگرفته بود. شرایط برای ســویا در این فصل بسیار نگران کننده 
است. این تیم در چهار بازی ابتدایی اش در لیگ فقط یک امتیاز گرفته و اصال 
شبیه تیمی نیست که در مقاطعی از فصل گذشــته، مدعی جدی قهرمانی 
بود. به نظر می رسد دوره لوپتگی در این تیم تمام شده و اصال 
امیدی به ادامه این روند در باشگاه وجود ندارد. 
البته از دســت دادن دو مدافــع میانی ثابت 
تیم، لطمه بزرگی به سویا زده است. این تیم 
 در دفاع به شدت ضعیف شــده و اصال توانایی رقابت 

با حریفانش را ندارد. 
برخالف آنها، آســمان بارسا کامال 
آفتابی به نظر می رسد. تیمی که از چهار 
بازی اولش در اللیگا 10 امتیاز گرفته و در بهترین فرم ممکن قرار 
دارد. شــاید آنها فعال در جدول پایین تر از رئال مادرید باشند اما هیچ کس 
نمی تواند ادعا کند که در این مقطع ضعیف تر از تیم کارلتو هستند. بارسا با 
این کیفیت، می تواند در گروه مرگ لیگ قهرمانان اروپا نیز نتایج جالبی 
به دست بیاورد و همه چشم ها را خیره کند. آنها با لوا، قادر به شکستن 

هر سدی هستند. 

نگاهی به تیم رکوردشکن و ترسناک ژاوی

زندگیدوباره!

اتفاق روز

آریا    طاری


