
دوست من 

سالم!
هفته دهم لیگ برتر بیشتر از هر چیزی، گذر 
زمان را به رخ هواداران فوتبال ایران می کشد

در این هفته از لیگ برتر چهره هایی مثل مهدی 
رحمتی و مازیار زارع که سال ها به عنوان بازیکن 
در لیگ برتر بازی کرده اند، به عنوان ســرمربی 
روبه روی تیم های سابق شــان قــرار می گیرند. 
برخورد مهم دیگر این هفته نیز بین ســپاهان و 
تراکتور رقم خواهد خورد؛ یک بازی بزرگ بین 
2 مربی که به خوبی از اهمیت بــردن در چنین 

جدالی آگاه هستند.
 

  بازی صد و یک و چهره های آشنا!
6 سال از آخرین برخورد پرسپولیس و ملوان در 
لیگ برتر می گذرد. در این ســال ها تیم شمالی 
به دســته پایین تر رفت و حاال باالخــره به این 
طلسم غلبه کرد تا دوباره روبه روی قرمزها قرار 
بگیرد. ســرمربی تیم میزبان امروز پرسپولیس، 
چند سال برای این باشگاه به میدان رفته است. 
همانطور که مدیرعامل ملوان، سابقه قهرمانی در 
لیگ برتر با پرســپولیس را دارد. پژمان و مازیار، 
خالق یکی از عجیب ترین بردهای ملوان مقابل 
پرسپولیس هم هستند. آنها در استادیوم آزادی 
در حالی سرخ ها را شکست دادند که نوری برای 
تیمش گل زد و مازیار بعد از اخراج گلر تیم، روی 
خط دروازه قرار گرفت و توانست پنالتی فرناندو 
گابریل را مهار کند! 2 تیم فصل کامال متفاوتی را 
پشت سر گذاشته اند؛ فصلی که برای هر 2 تیم، به 
فلسفه  های متفاوتی نیز گره خورده است. ملوان 
به لیگ برتر آمده تا بماند. حریف آنها، تیمی است 
که در ایــن فصل فقط یک بار شکســت خورده 
و بیرون از خانه، بازنده هیچ مســابقه ای نشده 
است. تیم صدرنشــین لیگ برتر، برای قهرمانی 
مبارزه می کند. شــاید ســخت ترین بخش این 
بازی برای تیم میزبان، تماشای شیخ دیاباته روی 
نیمکت  یا در ترکیب تیم حریف باشد؛ بازیکنی 
که مازیــار امیدوار به جذبش بــود اما در نهایت 
راهی پرسپولیس شد. دوران مربیگری یحیی در 
پرسپولیس، روبه روی همین تیم و در روزهایی 
آغاز شد که مازیار کاپیتان تیم شمالی بود. این 
نخستین برخورد این 2 نفر در قامت 2 سرمربی 
در فوتبال ایران است؛ یکی از جدال های همیشه 
تماشــایی فوتبال ایــران. صد و یکمیــن بازی 
یحیی در لیگ برتر روی نیمکت پرســپولیس، 

جذابیت های زیادی خواهد داشت.
 

  گلر نیست اما کلین شیت می کند!
مهدی رحمتــی این هفته به اســتادیوم آزادی 
برمی  گردد تا پرسپولیس، تنها تیمی نباشد که 
باید مقابل یکی از مهره های سابق  اش به میدان 
برود. مهدی در این ورزشگاه بارها برای استقالل 
و تیم ملی به میدان رفته اســت. او بدون تردید 
یکی از بهترین گلرهای تاریخ استقالل به حساب 
می آید و با این تیم موفقیت های بزرگی داشــته 
اســت؛ موفقیت هایی که موجب شده اند او چند 
ســال بعد از ترک تیم، همچنان چهره محبوبی 
در بین آبی ها باشــد. آخرین رقیب او روی خط 
دروازه استقالل یعنی سیدحسین حسینی، حاال 
بازوبند کاپیتانی تیم را به بازو می بندد و حاال یکی 
از کلیدی ترین ستاره های تیم ساپینتو در لیگ 
برتر به شمار می رود. مربی پرتغالی استقالل باز 
هم باید از روی سکو مسابقه تیم اش را تماشا کند. 
هواداران استقالل هم در حال عادت کردن به این 
موضوع هستند. ســیدمهدی رحمتی به عنوان 
مربی، خاطره های تلخ و شیرینی از آزادی دارد. او 
فصل گذشته در همین استادیوم، پرسپولیس را 
شکست داد و با این برد بزرگ، آنها را از جدول جام 
حذفی خارج کرد. رحمتی و تیمش اما در همین 
ورزشگاه، مسابقه فینال جام حذفی را باختند و 
نتوانستند نخستین قهرمانی حذفی تاریخ باشگاه 
را جشن بگیرند. این بازی، برخوردی بین 2 خط 
دفاعی ایده  آل اســت؛ 2 تیم که در 9 بازی اخیر، 
فقط 4 گل دریافت کرده اند. مهدی رحمتی حتی 
اگر خودش روی خط دروازه نباشــد، باز هم به 
کلین شیت کردن عالقه دارد. آلومینیوم اما این 
فصل در فاز هجومی، افتضاح بوده است. آنها در 
8 هفته اول لیگ فقط 2 گل زدند و هفته گذشته 
با زدن 2 گل دیگر، کمی اوضاع را بهتر کردند. هم 
اســتقالل و هم آلومینیوم، 7 امتیاز از 3 مسابقه 

قبلی شان در لیگ برتر به دست آورده اند. 
 

  ذهن های زیبا
چه چیزی هیجان انگیزتر از تماشــای برخورد 
2 مربی بزرگ و شناخته شده در فوتبال ایران؟ 
این شاید مهم ترین قاب هفته دهم باشد. وقتی 
که مورایس و بردی اف برای اولین بار روبه روی 
هم قــرار می گیرند؛ 2 مربی که حــاال به مرور 
زمان، تأثیرشان را روی تیم نشــان داده اند و 
توانسته اند به فوتبال دلخواه شان نزدیک شوند. 
وجه اشتراک این دو نفر اما نارضایتی از وضعیت 
موجود است. هم مورایس و هم بردی اف، بارها 
اعالم کرده اند که هنوز نتوانسته اند فوتبال کامال 
دلخواه شان را در تیم ببینند. رسیدن به 4 برد در 
5 بازی گذشته، تراکتور را با حرکتی خزنده به 
صدر جدول نزدیک کرده است. امید اصلی آنها 
برای این بازی ســخت در اصفهان، درخشش 
امتیازآورترین زوج این فصل لیگ برتر اســت. 

بردی اف امیدوار است که 
در این بــازی هم ریکاردو 

گل بســازد و عباس زاده گل بزند. این ســالح 
مخوف این تیم مقابل سپاهان خواهد بود. 
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خداحافظی نه چندان طوالنی!
رویارویی ملوان و پرسپولیس یادآور 

مسابقه ای است که قرار بود به افتخار 
جالل حسینی انجام شود

امیدهای پر امید
فرنگی کاران امید ایران در نخستین تورنمنت 
پس از رفتن بنا و آمدن رنگرز، پیش از پایان 

مسابقات قهرمان جهان شدند

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 10

نفت م.س

مس رفسنجان
17:00

گل گهر

ذوب آهن
17:00

استقالل

آلومینیوم
17:00

پیکان

هوادار
15:00

جمعه 29 مهر 1401

ليگ برتر ايران - هفته 10

سپاهان

تراکتور
15:00

مس کرمان

صنعت نفت
17:00

نساجی

فوالد
17:30

ملوان

پرسپولیس
17:00

آرسنال

آیندهوون
20:30

ليگ اروپا

فوالم

استون ویال
22:00

ليگ برتر انگليس

بارسلونا

ویارئال
22:30

الليگا اسپانيا

 ادامه  در
 صفحه18

 محمد محبي
  که  اين فصل مهره

  فيکس استقالل بوده،
 در تالش است  به بهترين 
فرمش برسد و در نهايت 

راهي جام جهاني شود

 ساپینتو
بـه تیـــم

 انگیزه می دهد

پیش بازی

20

ترسی از استقالل نداریم
میالد فخرالدینی، مدافع آلومینیوم  

از انگیزه های تیم مهدی 
رحمتی می گوید
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