
در انتظار اولين گل 

سرخابی ها
هفته دوم از فصل جديد ليگ برتر فوتبال ايران، 
امروز و فردا برگزار مي شــود. مهم ترين بازي اين 
هفته قطعا مصاف پرسپوليس و فوالد دو تيم بزرگ 
و مدعي ليگ اســت كه حضور بازيكنان ســابق 
پرسپوليس در تركيب تيم ميهمان اين مسابقه را 
جذاب تر و حساس تر هم خواهد كرد. اين مسابقه 
روز جمعه برگزار مي شــود و روز پنجشــنبه هم 
استقالل ميهمان ملوان انزلي است. اما از مسابقه 
مس رفسنجان با گل گهر هم غافل نشويد كه يكي 
از حساس ترين بازي هاي اين هفته است و داربي 

دو تيم پرقدرت و مدعي استان كرمان است.

  ملوان-استقالل
بازي هاي هفته دوم را اســتقالل و ملــوان آغاز 
مي كنند كه بعد از ســال ها دوري انزلي چي ها از 
ليگ برتر دوباره اين مصاف كالســيك را به ياد 
سال هاي دور روي صحنه مي برند. جدال استقالل 
و ملوان، دوئلي به قدمت تاريخ فوتبال ايران است 
اما دوري ملوان از ليگ برتر، پخش اين ســريال 
مهيج را به مدت 6ســال متوقف كرده بود. امروز 
ورزشــگاه پير انزلي بعد از 6سال دوباره به چرخه 
ليگ برتر بازمي گردد و البته افســوس بزرگ اين 
است كه سن سيروس در اين بازي خالي از تماشاگر 
خواهد بود. هواداران استقالل شديدا منتظر اولين 
برد تيم ساپينتو هستند و اين برد را با حضور قائدي 
و محبي كه در هفته اول حضور نداشــتند كامال 

محتمل مي دانند.

  مس رفسنجان - گل گهر
دومين بازي امشــب، داربي كرماني ها است كه 
فصل گذشــته از بازي هاي جذاب و پرگل ليگ 
برتر بود. بازي رفت سال گذشــته 2-2 مساوي 
شد و بازي برگشت هم در رفسنجان با برتري 1-2 
گل گهر به پايان رسيد. گل گهر و مس از تيم هاي 
قدرتمند ليگ و اميدوار به حضور در رده هاي باالي 
جدول هســتند. به خصوص گل گهر كه تركيب 
فصل گذشته اش را تقريبا حفظ كرده و در حالي 
كه سپاهان و سرخابي ها بعد از تغييرات زيادشان 
قرار اســت چند هفته اي را بــه انتظار هماهنگ 
شدن تركيب جديد سپري كنند، تيم قلعه نويي 
با هماهنگي كامل به دنبال جمع كردن امتيازات 

هفته هاي ابتدايي است.

  سپاهان - نساجي
صدرنشين هفته دوم ليگ برتر يا از همان داربي 
كرمان بيرون مي آيد و يا از همين بازي. سپاهاِن 
مورايس بازي بزرگ هفته اول را با 2گل از استقالل 
برد و اولين صدرنشين فصل جديد شد. خيلي ها 
بعد از آن پيروزي، ســپاهان را بزرگ ترين مدعي 
فصل جديد لقب دادند امــا براي اين ادعاها هنوز 
خيلي زود اســت. مورايس هفتــه اول با فوتبال 
محافظه كارانه اش از زمين استقالل موفق بيرون 
آمد و البته از شــانس و اقبال هم به اندازه كافي 
بهره برد. اما بايد ديد در مصاف با نساجي كه قطعا 
با دفاعي بســته براي گل نخوردن به نقش جهان 
مي رود تا چه اندازه موفق خواهد شد. بازي هفته 
اول، تست خط دفاعي سپاهان بود و بازي امشب، 

تست خط حمله اين تيم خواهد بود.

  تراكتور-ذوب آهن
بازي هاي جمعه با مصاف قربان برديف و مهدي 
تارتــار در تبريز آغاز مي شــود. تراكتور در هفته 
اول هم با وجود باخت تيمي بهتر از تراكتور فصل 
گذشته بود. آيا برديف با خارجي هاي باكيفيتش 
در اين بازي اولين برد را براي تبريزي ها كســب 
مي كند؟ يا تيم تارتار مقابل تراكتور هم مثل بازي 
با پرسپوليس دروازه اش را بسته نگه مي دارد؟ اينها 

سواالت مهم اين بازي هستند.

  3بازي وسط جدولي
هوادار فردا در حالي ميزبان نفت مسجدسليمان 
است كه هر دو تيم 3امتياز دارند و ممكن است با 
6امتياز در پايان هفته دوم حتي صدرنشــين هم 
بشوند. اما صدرنشــيني در هفته هاي اول مالك 
نيســت و اين دو تيم در بهترين شرايط تيم هاي 
ميانه جــدول خواهند بود. مثل پيــكان كه فردا 
ميهمان مس كرمان خواهد بود و شبيه آلومينيوم 

و صنعت نفت كه در آبادان به مصاف هم مي روند.

  پرسپوليس - فوالد
و اما آخرين بازي هفته دوم و بزرگ ترين بازي اين 
هفته را پرسپوليس و فوالد از ساعت20:30 جمعه 
در ورزشــگاه آزادي آغاز مي كنند. پرســپوليس 
پارســال 6امتياز از فوالد گرفت اما امسال بازي 
با فوالد دشوارتر هم شــده است. نكونام بازيكنان 
زيادي را به خدمت گرفته و مصاف باتجربه هايي 
چون دژاگه و وريا با سرخپوشان هم جالب خواهد 
بود. اما از همه مهم تر، دوئل پرسپوليسي هاي سابق 
با يحيي گل محمدي است. مهدي شيري، احسان 
پهلوان و ســعيد آقايي انگيزه هاي خيلي زيادي 
براي رويارويي با پرسپوليس خواهند داشت. البته 
ساســان انصاري و وحيد حيدريه هم بازيكناني 
هستند كه تبعيد از پرسپوليس براي آنها هم رخ 
داده اما در سال هاي دورتر. هر دو تيم پرسپوليس 
و فوالد هفته اول را با تساوي بدون گل تمام كردند. 
شــايد فوالد اين هفته به تكرار همان نتيجه هم 
راضي باشد اما پرسپوليسي ها تشنه گلزني و كسب 
پيروزي اند. اميد آنها هم به يورگن لوكاديا است كه 
آمده تا مشكل تمام كنندگي را در تيم يحيي حل 
كند. آيا تيمي كه بيشــترين گل سازهاي ليگ را 
دارد از اين بازي گلزني را هم به آپشن هايش اضافه 

خواهد كرد؟
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حذف گیتار از ارکستر استقالل
مطهری، حسینی و آمانوف در لیست خروجی 
استقالل قرار گرفتند اما شایداین لیست بعد از 

بازی امروز دستخوش تغییراتی شود
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جذب یک مهاجم مطرح دیگر 
بیشترین فشار را روی خط میانی 

پرسپولیس خواهد آورد

همان 40میلیارد  برای 2فصل؟چه خبره اون وسط؟
نکته مهم از دل افشای رقم قراردادها 
در پرسپولیس و رقم قرارداد یحیی 

گل محمدی سرمربی قرمزها
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پخش زنده

برنامه بازی

 روز مانده تا 
جام جهانی

پنجشنبه 27 مرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:00

سپاهان

نساجی 
21:00

مس رفسنجان

گل گهر
20:30

لیگ برتر ایران - هفته 2
جمعه 28 مرداد 1401

تراکتور

هوادار

پرسپولیس

ذوب آهن

نفت.م.س

فوالد

18:30

19:30

20:30

مس کرمان

صنعت نفت

پیکان

آلومینیوم

19:30

20:30

پنجشنبه 3 شهریور1401
لیگ برتر ایران - هفته 3

نفت.م.س

پیکان
19:00

استقالل

آلومینیوم

فوالد

مس کرمان

پرسپولیس

تراکتور

19:30

19:30

21:30

هوادار

گل گهر

صنعت نفت

سپاهان

19:00

21:30

ذوب آهن

مس رفسنجان
19:00

نساجی

ملوان
19:00

جمعه 4 شهریور 1401

برنز دلنشین
اعظم بختی که نخستین مدال اپه را برای 
شمشیربازی زنان گرفت، می گوید سطح 
مسابقات باال بود و گرفتن مدال سخت 

تیتر یک
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شيري، آقايي و احسان پهلوان كه از پرسپوليس كنار 
گذاشته شده اند به همراه ساير ستاره هاي فوالد فردا در 
ورزشگاه آزادي نبرد سختي با تيم يحيي خواهند داشت

تبعيدی ها 
در تهران
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