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ظاهرا آبیها باید قید محمد محبی را بزنند
چون ماریو سیلوا برای فصل جدید حساب
خاصی روی او باز کرده است

آیا درصورت انتخاب مهدی تاج،
بازگشت کیروش به تیم ملی قطعی
است؟

اخبار ضدونقیضی درباره احتمال
انتقال مسی در تابستان آینده به
بارسلونا مطرح شده است

گزارش

استقالل-سپاهان

سهشنبه 4مرداد 26 1401ذیالحجه  1443سالسیام شـــماره8552

روز مانده تا
جام جهانی

روز مانده تا
ليگبرتر

روز مانده تا
ليگبرتر

روز مانده تا
بوندس ليگا

حسرت سكو
به دلمان ماند

امين اسماعيلنژاد ستاره ليگ ملتهاي واليبال حاال از
باشگاههاي بزرگ دنيا پيشنهاد دارد .امين درباره شكست
مقابل لهستان ميگويد :در ست پنجم ناگهان قفل شديم

روز مانده تا
ليگيک

روز مانده تا
الليگا

روز مانده تا
سری آ

عجب
افتتاحیهای!
قرعهکشی فصل جدید لیگ برتر انجام شد
قهرمان فصل گذشته ،این فصل را با سپاهان
شروع میکند و با تراکتور با پایان میرساند
قرعهکشــی لیــگ برتــر ایــران بــرای فصل
 1401-02روز گذشته برگزار شد و نکته جالب
این قرعهکشی ،رقم خوردن چند رویارویی بزرگ
در هفتههای ابتدایی لیگ بود .نخستین گویهای
خارجشده از ظرف ،نام اســتقالل و پرسپولیس
را بر خود داشــتند و به این ترتیــب دربی تهران
نخستین مســابقهای بود که زمان برگزاریاش
در جدول بازیها مشــخص شــد .براساس این
قرعه ،ســرخابیها در هفته دوازدهم به مصاف
یکدیگر خواهند رفت و دربی برگشت هم در هفته
بیستوهفتم برگزار خواهد شــد .در دور رفت،
پرسپولیس قبل از دربی در کرمان به مصاف تیم
مس میرود و اســتقالل هم قبل از دربی با تیم
هوادار روبهرو خواهد شــد .هوادار فصل گذشته
با رضا عنایتی حریف آسانی برای آبیها بود و در
هر دو بازی رفت و برگشــت به این تیم باخت .اما
امسال هدایت این تیم بر عهده ساکت الهامی است
که فصل گذشته با نساجی به گربهسیاه استقالل
تبدیل شــده بود؛ او در لیگ به استقالل نباخت
و تنها تیمــی بود که از قهرمــان گل نخورد و در
جامحذفی نیز تیم مجیدی را در تهران حذف کرد.
استقالل-سپاهان؛ تکرار افتتاحیه 88
اما اتفاق بســیار مهــم این قرعهکشــی ،برخورد
استقالل و ســپاهان در هفته اول بود .بعد از اینکه
قرعه پرسپولیس و اســتقالل بهعنوان نخستین
زوج از ظرف خارج شد ،دومین زوجی که نامشان
از ظرف بیــرون آمد تیمهای اصفهانــی بودند .با
شــمارههایی که به زوج اصفهانــی تعلق گرفت،
مشخص شــد که این دو تیم باید در هفته اول به
مصاف پرسپولیس و استقالل بروند .یعنی مشخص
شد که در هفته اول لیگ یا شاهد رویارویی سپاهان
و پرســپولیس خواهیم بود و یا بازی اســتقالل و
ســپاهان .وقتی مهدوی و میرزاپور ،اعداد دو تیم
اصفهانی را مشــخص کردند ،میزبانی از سپاهان
نصیب استقالل شد و میهمانی در خانه ذوبآهن
به پرسپولیس رسید .تقابل استقالل و سپاهان در
هفته اول ،افتتاحیــه هیجانانگیزی را برای لیگ
بیستودوم رقم خواهد زد .این دوئل ،یادآور جنگ
دو تیم در هفته اول لیگ نهم هم هست .در سال88
امیر قلعهنویی بعد از قهرمانکردن اســتقالل در
لیگ هشتم و اختالفات فراوانش با واعظ آشتیانی
راهی سپاهان شده و چند بازیکن استقالل را هم با
خودش به اصفهان برده بود .بنابراین اتفاق جالبی
بود که او در همان هفته اول به تیم استقالل برخورد
کرد و بازی دو تیــم در ورزشــگاه آزادی به بازی
افتتاحیه لیگ نهم بدل شــد .آن بازی را استقالل
با تکگل امید روانخواه برد اما در پایان فصل این
ســپاهان بود که باالتر از همه تیمها به قهرمانی
رسید .اینبار هم تقابل این دو تیم در هفته اول و در
ورزشگاه آزادی تهران خواهد بود.
شروع پرسپولیس با گروه فلزات
وقتی استقالل به سپاهان خورد و پرسپولیس با
ذوبآهن برخورد کرد ،شاید پرسپولیسیها نفس
راحتی کشــیدند ،چون برای هفته اول نسبت به
آن 2رقیب ،بازی آســانتری نصیبشان شد .اما
پرســپولیس هم در هفته دوم یک جدال سخت
خواهد داشــت و باید به مصاف فوالد خوزستان
برود .تیم یحیی فصل گذشته نیز در هفته اول به
فوالد خورد اما در آن زمان عبداهلل ویسی سرمربی
اهوازیها بود و فوالد بــدون نکونام در اهواز 1-3
به پرسپولیس باخت .اینبار پرسپولیس پرستاره
یحیی که ترجیح میداد در هفتههای اول و تا زمان
هماهنگشدن به تیمهای آسانتری بخورد ،باید
در هفته دوم به مصاف تیــم نکونام برود که حاال
پرمهرهتر از هر زمان دیگری است.
سپاهان؛ بدشانستر از سرخابیها
در میان 3تیم مدعی ،قرعه سپاهان در هفتههای
ابتدایی سختتر از پرسپولیس و استقالل بهنظر
میرســد .زردپوشــان اصفهانی در 5هفته اول
بهترتیب باید با استقالل ،نساجی ،گلگهر ،فوالد
و ذوبآهن بــازی کنند .این در حالی اســت که
اســتقالل بهجز همان بازی اول مقابل سپاهان،
دیگر حریــف ســختی در هفتههــای ابتدایی
ندارد .آبیها در هفتههای دوم و ســوم باید با دو
تیم تازهصعودکرده یعنی ملــوان و مس کرمان
بازی کنند .درســت مثل فصل گذشــته که در
همان 4هفته اول با دو تیم تازهوارد بازی کردند.
پرســپولیس هم به جز بازی با فــوالد ،فقط یک
بازی سخت در هفتههای ابتدایی دارد؛ رویارویی با
آلومینیوم در اراک که در هفته سوم انجام میشود.
فصل گذشته هم پرسپولیس دقیقا در همین هفته
ســوم در اراک به مصاف آلومینیوم رفت و یک بر
صفر باخت!
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