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جوانان گمنام این تیم خیلی راحتتر بتوانند خود را به لیگ برتر
معرفی و تحمیل کنند.
هر دو تیم از جمله تیمهایی هستند که فوتبال تهاجمی ارائه میکنند
و به همین علت هواداران و فوتبالدوستان را راضی خواهند کرد و
انتظار میرود سوای رقم خوردن هر نتیجهای در گام اول ،هواداران
اهوازی را راضی روانه خانههایشان کنند.

ماشینسازیتبریز(گسترشفوالد)-استقاللخوزستان

در لحظاتی که این مطلب در حال نگاشتن بود خبر رسید امتیاز تیم
گسترش فوالد به ماشین سازی منتقل شد و سبزپوشان منتقل
گردید و این تیم پس از لیگ شانزدهم ،برای دومین بار فرصت حضور
در لیگ برتر را به دست آورد.
سبزهای تبریزی در حال حاضر کامال تیم ناشناختهای هستند
و مشخص نیست با بازیکنان فصل قبل خود گام به این رقابتها
میگذارند یا از بازیکنان گسترش فوالد بهره میبرند .هرچه باشد این
تیم راه دشواری در لیگ برتر دارد اما از خوش شانسیاش در گام اول
به تیمی خورده که چندان حال و هوای خوشی ندارد و حال و روزش
مشخص نیست.
استقالل خوزستان در فصل نقل و انتقاالت اصال فعال نبود و نه تنها
مهرههای صاحب نامی جذب نکرد بلکه خیلی از ستاره هایش را هم از
دست داد تا از همین ابتدا با مشکل مواجه باشد.
آبی پوشان پس از قهرمانی در لیگ پانزدهم حتی یک روز خوش
نداشتند و یک آب خوش از گلویشان پایین نرفت و سال گذشته
هم ناپلئونی در لیگ برتر ماندند ولی به نظر میرسد امسال اوضاع
برایشان بدتر از سال قبل باشد.
این جزو معدود بازیهای است که میتوان نسبت به امتیازگیری
آبیها امیدوار بود و باید دید این اتفاق رخ میدهد یا خیر.

سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان

یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در لیگ پیش رو بدون
شک سپاهان اصفهان است ،تیمی که فصل گذشته بدترین عملکرد

را داشت و با قرار گرفتن در رده چهاردهم اسباب نارضایتی هوادارانش
را فراهم کرد.
همین نتایج ضعیف سبب شد مسئوالن ارشد کارخانه فوالد مبارکه
دست به تغییرات اساسی در این تیم زده و عالوه بر کادر مدیریت ،کادر
فنی و بسیاری از بازیکنان سپاهان را تغییر دهند.
با بازگشت امیر قلعهنویی به ایم تیم ،حاال همگان از سپاهان فقط یک
انتظار دارند و آنهم کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر است.
قلعهنویی بازیکنان اسمی و کلیدی بسیاری به خدمت گرفت و یک
اردوی خوب هم در ترکیه داشتند و طبیعتا با این شرایط سپاهان
تیم متفاوت نسبت به دو ،سه فصل اخیر خواهد بود و به دنبال نتایج
بهتری است.
در سوی مقابل صنعت نفت آبادان هم تغییرات زیادی داشت و پس
از جدایی فراز کمالوند ،خیلی از بازیکنان به خصوص دو مهره کلیدی
و برزیلی زردپوشان هم راه جدایی را پیش گرفتند و چهره جدید تیم
آبادان و همین طور تفکرات سرمربی پرتغالیاش کامال ناشناخته
است و این میتواند به ضرر شاگردان قلعهنویی باشد.
این بازی قطعا یکی از بازیهای جذاب و تماشایی هفته اول خواهد
بود و تماشاگران بسیاری را به استادیوم نقش جهان میکشاند تا
شاهد رونمایی از چهره جدید سپاهان و همینطور صنعت نفت
آبادان باشند.

نفت مسجدسلیمان -تراکتورسازی تبریز

تیم تازه وارد نفت مسجدسلیمان در دومین تجربه لیگ برتریاش
باید کار را از تقابل با تراکتورسازی متحول شده آغاز کند.
نفتیها که با محمود فکری لیگ برتری شدند به دلیل برخی مشکالت
با این مربی مازندرانی قطع همکاری کردند و عبداهلل ویسی را به
خدمت گرفتند و حضور این مربی خوزستانی سبب شد چند چهره
سابق تیمهای فوالد و استقالل خوزستان را به خدمت بگیرد و تیمی
نسبتا خوب ببندد.
البته مشکل بزرگ نفت مسجدسلیمان این است که وزارت نفت
دیگر هیچ حمایتی از این تیم نمیکند و همین عامل ممکن است تیم

مسجدسلیمانی را به سرنوشت فصل گذشته نفت تهران دچار سازد.
در سوی مقابل تراکتورسازی است که پس از سالها به بخش
خصوصی واگذار شده و در گام اول پس از این اتفاق جان توشاک،
مربی سرشناس جهان فوتبال ،را به خدمت گرفتند تا تیمی متفاوت
نسبت به گذشته روانه میادین فوتبال کنند.
تراکتورسازان که طی سالهای اخیر چند بار تا آستانه قهرمانی
پیش رفتند اما ناکام ماندند امیدوارند امسال به روند این ناکامیها
پایان داده و با جان توشاک و بازیکنانی که به خدمت گرفتند
درصدد به آرزوی عالقمندان به فوتبال در دیار آذربایجان جامه
عمل بپوشانند .توقعات باال از تراکتورسازی سبب شده همگان
خیلی چشم انتظار دیدن این تیم مقابل نفت مسجدسلیمان
باشند.

استقالل تهران -پیکان تهران

اولین دربی از مجموعه دربیهای تهران در فصل جدید را استقالل
و پیکان برگزار میکنند ،دو تیم که مصمم هستند از گام اول با نتایج
خوب خود را در جمع باالنشینان قرار دهند.
استقالل که فصل گذشته پس از کنارهگیری منصوریان و آمدن شفر
به روزهای خوب گذشته بازگشت و حتی قهرمان جام حذفی شد
امسال مصمم است نوار قهرمانی های پرسپولیس در دو فصل اخیر را
پاره کرده و باالتر از رقیب دیرینه در جدول قرار بگیرد.
ابی پوشان هرچند در فصل نقل و انتقاالت خیلی عذاب کشیدند و
اذیت شدند ولی در نهایت تیم خوبی در اختیار دارند و میتوانند جزو
تیمهای مدعی لقب بگیرند.
در سوی مقابل پیکان امسال تیم به مراتب بهتری نسبت به قبل دارد و
میتواند خود را به عنوان یک مدعی جدی معرفی کند.
تقابل استقالل و پیکان در هفته اول میتواند حسا سترین
و جذا بترین بازی هفته اول باشد و با توجه به اینکه هر دو
تیم به چیزی کمتر از  3امتیاز این بازی رضایت نمیدهند
میتوان انتظار داشت عالقمندان به فوتبال بازی زیبایی را
شاهد باشند.
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