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دریچه  محمد کاظمی

برتر  لیگ  رقابت های  پنج شنبه هفته جاری هجدهمین دوره  از 
استارت می خورد و 16 تیم  حاضر برای فصلی داغ و تماشایی به مصاف 

یکدیگر می روند.
به نظر می رسد امسال شاهد رقابت فشره تری نسبت به فصول قبل 
باشیم به خصوص اینکه پس از رقابت های جام جهانی توجهات به 
فوتبال ایران جلب شده و از سوی دیگر رقابت های جام ملت های آسیا 

را هم در پیش داریم.
در زیر نگاهی خواهیم داشت به بازی های هفته اول لیگ برتر؛

پدیده مشهد- پرسپولیس تهران
قهرمان دو دوره اخیر لیگ برتر در روز نخست و در دیدار افتتاحیه 
مهمان پدیده مشهد است، تیمی که سال گذشته دو چهره کامال 

متفاوت داشت.
پدیده تا قبل از بروز مشکالت مالی یک تیم مدعی و باالنشین بود ولی 
به دنبال بروز مشکالت مالی هفته به هفته در جدول سقوط کرد و 

حتی در مقاطعی از فصل کاندیدای سقوط بود.
آنها پس از چند سال، در فصل جدید محمدرضا مهاجری را به عنوان 
سرمربی کنار خود نمی بینند و حاال دیگر یحیی گل محمدی سرمربی 
پدیده است و این امیدواری به وجود آمده که تیم متفاوتی نسبت به 

فصول قبل ببینیم.
از پنجره نقل و  در سوی مقابل پرسپولیس به دلیل محرومیت 
انتقاالتی تابستان تفاوتی نسبت به قبل نکرده هر چند که سه مهره 
کلیدی اش یعنی صادق محرمی، فرشاد احمدزاده و محسن مسلمان 
را از دست داده و تا لحظه نگارش این مطلب هم مشخص نبوده که 
وحید امیری با پرسپولیس تمدید می کند یا به یکی از پیشنهادات 

خارجی اش پاسخ مثبت می دهد.

با توجه به اتفاقات اخیر به نظر می رسد پرسپولیس در نیم فصل اول 
کم مشکل نداشته باشد و باید دید برانکو برای مقابله با این مشکالت 
چه تمهیداتی می اندیشد چراکه همگان از پرسپولیس بازهم انتظار 

سکوهای باال و تکرار قهرمانی دو فصل اخیر را دارند.

نساجی مازندران- ذوب آهن اصفهان
نساجی مازندران پس از 24 سال به سطح اول فوتبال کشور بازگشت 
تا هواداران پرشور این تیم مزد استقامت و پایمردی خود را به بهترین 

شکل ممکن دریافت کنند.
تیم پرطرفدار کشور در گام اول از لیگ هجدهم میزبان نایب قهرمان 
فصل گذشته یعنی ذوب آهن اصفهان است که این دیدار می تواند از 

جذابی های خاصی برخوردار باشد.
هم جواد نکونام و هم امید نمازی اولین حضور خود در لیگ برتر را 
تجربه می کنند و این برای دو مربی که روزگاری در تیم ملی دستیار 

کارلوس کی روش بودند بسیار حساس و بااهمیت است.
آغاز باقدرت می تواند در ادامه راه کمک حال نساجی و همین طور 
ذوب آهن باشد به همین دلیل انتظار می رود هر دو تیم برای رسیدن 

به پیروزی هرچه در چنته دارند رو کنند. 
برگ برنده مازنی ها در این بازی هواداران پرشورشان هستند 
که تنفس را برای تیم های رقیب دشوار می سازند و اگر بازیکنان 
نکونام اسیر کم تجربگی نشود می توانند در گام اول یک شگفتی 

بزرگ رقم بزنند.

سایپا تهران- سپیدرود رشت
تقابل علی دایی و خداداد عزیزی قطعا دیدنی خواهد بود. این دو که 
روزگاری زوج خطرناکی در خط حمله تیم ملی محسوب می شدند 

هفته اول لیگ برتر کشور

فصل داغ و تماشایی پیش روی اهالی فوتبال

اکنون در راس تیم های سایپا و سپیدرود باید مقابل هم قرار گرفته و 
برای پیروزی تیم خود تالش کنند.

نارنجی پوشان تهرانی که فصل گذشته در گام آخر نایب قهرمانی را از 
دست داده و به سکوی چهارم بسنده کردند، امسال یکی از نمایندگان 
کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا محسوب می شوند و امیدوارند در 

رقابت های لیگ عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشند.
کرد  سپری  را  پرحاشیه ای  روزه��ای  سپیدرود  مقابل  سوی  در 
به خصوص اینکه با درگیری های مالکیت، دو تیم با نام سپیدرود 
فعالیت می کردند و تا همین یکی، دو روز پیش هم مشخص نبود 

باالخره کدام سپیدرود لیگ برتری است!
با توجه به حضور دایی و خداداد روی نیمکت های دو تیم، این دیدار 

هم توجه خیلی ها را به خود جلب خواهد کرد.

فوالد خوزستان- پارس جنوبی جم
فوالد خوزستان که سابقه دو بار قهرمانی در لیگ برتر را دارد در گام 
اول میزبان شگفتی ساز لیگ هفدهم است، تیمی که مانند گوشت 
قربانی امسال توسط تیم های متمول تکه و پاره شد و ستاره هایش به 

تاراج رفتند.
فوالد که سال گذشته بسیار پرنوسان بود امسال به دنبال نتایج 
بهتری است به همین دلیل باید گفت سیروس پورموسوی روزهای 
سختی را پیش رو دارد و باید از همین گام اول دل هواداران تیمش 

را به دست آورد.
در سوی مقابل مهدی تارتار مجبور است پارس جنوبی را با شکل و 
شمایل تازه ای به میدان بفرستد و دیگر خیلی از مهره های کلیدی 

فصل قبل خود را در اختیار ندارد.
البته انتظار از پارس جنوبی باال نیست و همین عامل سبب می شود 


