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اخبار

تهدید به قتل دختر اریکسون
در عراق

هماهنگی باال در خط دفاعی ،قدرت زیاد در
خط میانی و حضور دو مهاجم زهردار و خطرناک
در خط حمله باعث میش��ود این پرسپولیس با
وجود مش��کالت زیادی ک��ه دارد ب��ه قهرمانی
امیدوار باشد .پرسپولیس در هفته دوم رقابتهای
لیگ برتر توانست بازی بسیار خوبی را به نمایش
گذارد و با  3گل برابر فوالد خوزستان به پیروزی
برس��د .با توجه به اینکه فوالد خوزستان همواره
بازیهای هجومی و تماشاگرپسندی را به نمایش
میگذاش��ت بازی س��ختی برای پرسپولیس در
آزادی پیشبین��ی میش��د ام��ا تی��م برانکو که
چن��د بازیکن کلیدی خود را از دس��ت داده بود
با ارائه یک بازی زیبا و تماشاگرپس��ند توانس��ت
پیروزی ارزشمندی را به دست آورد .پرسپولیس
در این دیدار از همه نظر خوب بود و ش��اگردان
برانکو ثابت کردند شانس باالیی برای هتتریک
قهرمانی در فصل جاری دارند .پرسپولیس برانکو
در دف��اع بینقص و هماهنگ اس��ت .نقطه قوت
سرخپوش��ان خط میانی این تیم است جایی که
احمد نوراللهی ،بش��ار رسن و س��یامک نعمتی
بسیار آماده و س��رحال هستند بویژه نعمتی که
بهترین بازیکن پرس��پولیس در  2دیدار آغازین
بوده اس��ت .نعمتی با مصدومی��ت کامیابینیا به
خط میانی خواهد آمد و علیپور و منشا زوج خط
حمله میش��وند .منش��ا هم در این دیدار نشان
داد بسیار آماده اس��ت .او یک گل به ثمر رساند
و چن��د موقعیت خطرناک را ه��م خلق کرد که
اوج آن پاس زیبایی بود که به بش��ار رس��ن داد
و ضرب��ه این بازیکن عراقی به تیر دروازه برخورد
کرد .امید عالیشاه هم در این دیدار بارها با تکیه
بر قدرت دریبل خود و س��رعت باالیی که داشت
دروازه ف��والد را تهدید کرد .این بازیکن هنوز به
هماهنگی الزم با محمد انصاری نرسیده است و
اگر این  2بازیکن هماهنگ ش��وند س��مت چپ
پرسپولیس قویتر از قبل خواهد شد .پرسپولیس
در هفته نخست به مصاف پدیده رفت و با وجود
آنکه توانس��ت به پیروزی برس��د اما بازی خوبی
را به نمایش نگذاش��ت .تیم برانکو در دیدار برابر
ف��والد از همه نظر خوب بود و این پرس��پولیس
میتواند با وجود مدعیان زیاد قهرمانی در فصل
جاری برای س��ومینبار پیاپی ج��ام قهرمانی را
باالی س��ر ببرد .هماهنگی ب��اال در خط دفاعی،
قدرت زی��اد در خط میانی و حض��ور  2مهاجم
زهردار و خطرناک در خط حمله باعث میش��ود
این پرس��پولیس به قهرمانی با وجود مش��کالت
زیادی که دارد امیدوار باشد.
■■رونمایی پرسپولیس از ستاره جدید

تهدید ش��دن خانواده اریکس��ون به قتل
از س��وی افراد ناش��ناس عراقی باعث ش��د
ای��ن مربی باتجربه از هدایت تیمملی فوتبال
عراق انصراف دهد .به نقل از اس��تاد الدوحه،
فدراس��یون فوتبال ع��راق با اس��ون گوران
اریکسون ،س��رمربی سرش��ناس سوئدی به
تواف��ق نهایی رس��ید و قرار ب��ود این مربی
باتجربه هدایت تیممل��ی فوتبال عراق را در
جام ملتهای آسیا  2019بر عهده بگیرد.
اریکس��ون با وجود توافق با فدراس��یون
فوتبال عراق اع�لام کرد از این تصمیم خود
منصرف ش��ده است .دلیل انصراف این مربی
سوئدی تهدید شدن دختر او به قتل از سوی
برخی افراد در عراق بود.
فدراس��یون فوتب��ال ع��راق تاکی��د کرد
ای��ن موضوع را پیگی��ری و با اف��راد خاطی
برخورد خواهد کرد .فدراسیون فوتبال عراق
همچنین تاکید کرد بار دیگر مذاکرات خود
را ب��ا اریکس��ون ادامه خواه��د داد و تالش
میکند این مربی باتجربه را راضی به حضور
در عراق کند.
تیمملی فوتبال ع��راق در جام ملتهای
آسیا  2019امارات با ایران همگروه است.

ویدال به بارسلونا پیوست

با نگاه کردن به  2دیدار پرس��پولیس در فصل

تراکتورسازی که پرهزینهترین تیم رقابتهای
لیگ برتر محسوب میشود در دومین بازی نیز به
نتیجهای بهتر از تساوی دست نیافت تا انتقادات
هواداران این تیم در فضای مجازی آغاز شود.
هواداران پرشور تراکتور پس از واگذاری این
باشگاه در انتظار شکلگیری یک تیم قدرتمند و
مدعی بودند اما عملکرد باشگاه در ابتدای فصل
نقلوانتقاالت رضایتبخش نبود .با آغاز مسابقات
لیگ و پس از جذب  ۳بازیکن خارجی همچنین
ش��جاعی و دژاگه ،انتظار میرفت شرایط بهتری
برای سرخپوشان تبریزی ایجاد شود اما گذشت
 2هفت��ه از بازیهای لیگ با حض��ور  ۳بازیکن
خارجی در مسابقه هفته دوم برابر نساجی نشان
داد که تراکتورس��ازی هنوز ب��ا تیم مورد انتظار
هوادارانش فاصله زیادی دارد؛ تیمی که براحتی
موقعیتهای متعدد گلزنی در اختیار حریفانش
قرار میدهد به طوری که فروزان ستاره هفته اول
تراکتور مقابل حمالت نفت مسجد سلیمان بود
و بعد از بازی با نس��اجی هم جان توشاک اظهار
خوشحالی کرد که یارانش با خوششانسی نتیجه
را به حریف واگذار نکردهاند!
بع��د از تس��اوی خانگ��ی مقابل نس��اجی،

بازگشت جذابیت

جاری رقابتهای لیگ برتر میتوان پی برد که این
تیم در فصل جاری یک س��تاره دارد که میتواند
عنوان بهترین بازیکن را کس��ب کند .پرسپولیس
در هفت��ه دوم رقابتهای لیگ برتر در ورزش��گاه
آزادی از فوالد خوزس��تان پذیرایی کرد و توانست
با  3گل به پیروزی برس��د .س��تاره سرخپوش��ان
در این دیدار س��یامک نعمتی بود که توانست 2
گل زیبا به ثمر برس��اند .بدون ش��ک باید نعمتی
را بهترین بازیکن پرسپولیس در  2دیدار نخست
دانس��ت .او در بازی نخست برابر پدیده یک ضربه
پنالتی گرفت و چند بار با حرکتهای زیبای خود
روی دروازه پدیده خطرناک ظاهر شد .نعمتی در
دیدار براب��ر فوالد هم  2گل زیبا به ثمر رس��اند.
او روی اخ��راج بازیکن فوالد هم نقش داش��ت و
باعث شد سرخپوشان این پیروزی ارزشمند را به
دست آورند .نعمتی فاکتورهایی دارد که میتواند
زمینه را برای قهرمانی سرخپوشان فراهم کند .او
بازیکنی شوتزن است که با جنگندگی و دوندگی
زیاد بازی میکند و توانایی بازی در چند پست را
هم دارد .این بازیکن کوتاهقد تکنیک قابلتوجهی
ه��م دارد و میتوان��د در کنار س��رعت باالیی که
دارد خط دفاعی حری��ف را اذیت کند .در فصلی
که دیگر خبری از وحید امیری ،فرشاد احمدزاده
و محسن مسلمان نیست ،نعمتی میتواند ستاره

سرخپوشان لقب گیرد .برانکو اختیارات زیادی به
این بازیکن داده است و او میتواند با درخشش در
میان سرخپوشان بویژه در  2دیدار رفت و برگشت
برابر الدحیل زمینه حض��ورش در فوتبال اروپا را
مهیا کند.

■■شروع صدرنشینی

همانطور که انتظار میرفت پرسپولیس بدون
هیچ تغییری نسبت به بازی گذشته مقابل پدیده
آرایش تیم��ی خود را انتخاب کرد .در سیس��تم
 ۴-۴-۲خطی پرسپولیس مهمترین مشکل عدم
انعطافپذی��ری این سیس��تم اس��ت که موجب
میشد پرسپولیس بدون بازیکنی بازیساز در ایجاد
موقعیت گل مشکالتی داشته باشد .با مصدومیت
کامیابینیا پرس��پولیس تغییر سیس��تم داد و از
 ۴-۴-۲خط��ی به  ۴-۴-۲لوزی که در زمانهایی
به  ۴-۱-۳-۲تبدیل میشد کامال متفاوت شد .در
این سیس��تم گادوین منشا در کنار علی علیپور
قرار گرفت و س��یامک نعمتی ،بشار رسن و امید
عالیشاه در جلوی احمد نوراللهی قرار گرفتند .این
 3بازیکن با فاصله کمتر نسبت به همدیگر بازی
میکردند تا بتوانند در بازی ترکیبی و استفاده از
پاسهای کوتاه بیش��تر از مرکز ب��ه دروازه فوالد
نزدیک شوند .نعمتی و رسن در چنین سیستمی
آزادی عمل بیش��تری داش��تند و در تمام دقایق

آغاز انتقادات از تراکتور و پیرمرد  ۷۰ساله

خوشحالی بابت نباختن!

همانطور که انتظار میرف��ت انتقادات هواداران
این باش��گاه ه��م در فضای مجازی آغاز ش��د.
عمدهترین انتقادات به عملکرد جان توش��اک،
مربی صاحبنام تراکتورس��ازی بویژه در انتخاب

آرایش دفاع  ۳نفره است؛ سیستمی که در لیگ
برتر ایران چندان کارآمد به نظر نمیرسد و البته
تراکتورسازی ابزار الزم برای اجرای این سیستم
را در اختیار ندارد.

جهانبخش :پیام رهبری
به ما دلگرمی میدهد

علیرضا جهانبخش پیش از سفر به انگلیس
برای عقد قرارداد با برایتون ،میهمان خبرگزاری
تسنیم بود .او در قسمتی از مصاحبه در پاسخ
به این سوال که مقام معظم رهبری در جلسه با
هیات دولت از رئیسجمهور ،معاونان او و وزرا
خواستند مثل تیمملی بجنگند و تالش کنند،
گفت :خدا را ش��کر اینه��ا همه اتفاقات خوب
و مثبتی اس��ت که در این مدت رقم خورد و
میتوانیم به این مساله افتخار کنیم که شرایط
و عملکردمان تا این اندازه مثبت بوده اس��ت.
به همین دلیل میگویم که تمام تالشمان را
باید به کار گیریم تا نماینده خوبی برای ایران
باشیم و اکنون هم مهمترین رقابتها که جام
ملتهاست را پیشرو داریم .وقتی فوتبال به
این اندازه تأثیرگذار اس��ت که دل مردم را تا
این اندازه شاد میکند ،خوشحالم قسمتی از
این شادی مردم شدهام .ما هم تمام تالشمان
را میکنیم و از همه کس��انی ک��ه از فوتبال
حمایت میکنند ،ممنونیم و این موضوع نشان
میدهد فوتبال چقدر تأثیرگذار است .باید از
مقام معظم رهبری هم بابت حمایتهایی که
داشتند ،تشکر کنیم .این پیامها میتواند به ما
دلگرمی بدهد و ما هم تمام تالشمان را برای
س��ربلندی ایران و باال بردن پرچم کشورمان
انج��ام میدهیم .امیدوارم بتوانیم این اتفاق را
در تورنمن��ت مهمی که پیشروی ما اس��ت،
انجام بدهیم.
ب��ازی در حال جابهجای��ی با یکدیگ��ر بودند اما
عالیشاه در سمت چپ ثابت بود.
نعمتی بازیکنی اس��ت که برای نشان دادن
تمام تواناییهایش نیاز به فضا دارد .بازی کردن
نعمتی در نقش هافبک نفوذی موجب میش��د
او براحتی و از عقب زمین به حمله اضافه ش��ود.
گل اول نعمت��ی که با ش��وتی دیدنی رغم خورد
نش��ان از توانایی این بازیکن است در صورتی که
در نق��ش مهاجم این فضا کمت��ر در اختیار این
بازیکن قرار میگرفت .گل س��وم پرسپولیس نیز
از اضافه ش��دن نعمتی به خ��ط حمله و حضور
موفق او در محوطه جریمه به دس��ت آمد که با
شوتی دقیق گل سوم را بهنام خود ثبت کرد .در
پیشانی خط حمله علیپور و منشا نشان دادند تا
حدود زیادی درک متقابلی از نوع بازی یکدیگر
پیدا کردهاند .پاس خوب نعمتی به پش��ت خط
دفاعی و حرکت علیپور و پاس به عقب او را منشا
تبدیل به گل دوم پرسپولیس کرد .در این صحنه
علیپور بخوبی به نوع حرکت منشا آشنایی داشت
و منشا هم با شناخت فضا و جاگیری عالی خود
دروازه فوالد را باز کرد .با اخراج س��ینا مرادی در
دقیقه  ۵۳ش��رایط برای فوالد کامال سخت شده
بود اما بدون تردید پرسپولیس از تمام جهات بر
حریفش برتری داشت.
انتقاد دیگر به کمتحرکی توش��اک  ۷۰ساله
بازمیگ��ردد ک��ه در طول جریان ب��ازی از روی
نیمکت بلند نمیش��ود و طبق روال مورد انتظار
هیجان الزم را به شاگردانش منتقل نمیکند.
بخش��ی دیگر از هواداران تراکتورس��ازی از
عملک��رد تعدادی از بازیکنان این تیم در  2بازی
اخیر انتقاد میکنند که در این بین نامهایی چون
رضا ش��ربتی ،علی طاهران ،محمد اهلشاخه و
یوسف سیدی بیشتر دیده میشود.
همچنین گروهی بر این عقیده هس��تند که
یارگیریها هوش��مندانه نبوده و تراکتور که در
پستهای دفاع کناری و هافبک دفاعی با مشکل
کمبود بازیکن مواجه اس��ت تنها در فاز هجومی
اقدام به جذب بازیکن کرده است.
البت��ه گروهی از پرش��ورها هم بر این عقیده
هس��تند که باید به این تیم کمی بیشتر فرصت
داد و در انتظار اضافه ش��دن دژاگه و شجاعی در
هفته آتی و بازی مقابل استقالل بود .هرچند به
نظر میرسد مصاف با تیم شفر در هفته سوم نیز
آزمون سختی برای شاگردان توشاک خواهد بود
تا از شرایط فعلی خودشان خارج شوند و بتوانند
به اولین  ۳امتیاز فصل دست یابند.

کیوسک
مارکا

بازی بزرگ ،بدون کریستیانو

هافبک شیلیایی بایرنمونیخ در فصل پیش
رو با پیراهن بارسلونا بازی میکند.
به نقل از موندو دپورتیوو ،آرتورو ویدال ظهر
روز جمعه با باشگاه بارسلونا برای امضای قرارداد
به توافق رسید.
هافبک بایرنمونیخ سپس محل تمرینات
تیم آلمانی را ترک کرد و در آخرین دقایق این
روز باشگاه بارسلونا اعالم کرد ویدال  ۳۱ساله
بازیکن جدید این تیم است.
قرارداد این هافبک ش��یلیایی به ارزش ۱۹
میلیون یورو خواهد بود و تا س��ال  ۲۰۲۱برای
تیم کاتاالنی بازی خواهد کرد.

لژیونر

برانکو هواداران پرسپولیس را امیدوار کرد

واکنش سازمان لیگ به درگیری
هواداران پرسپولیس و فوالد

رئی��س کمیته مس��ابقات س��ازمان لیگ
میگوید گزارش ناظر بازی دیدار پرسپولیس
و فوالد درباره درگی��ری هواداران این دو تیم
در اواخر بازی به کمیته انضباطی ارسال شده
اس��ت .تیمهای فوتبال پرس��پولیس و فوالد
در چارچوب هفت��ه دوم لیگ برتر ،جمعه در
ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند .در جریان
برگزاری این دیدار اتفاقاتی رخ داد که با توجه
ب��ه اینکه بازی در آمادهترین ورزش��گاه ایران
برگزار میشد ،عجیب به نظر میرسید .یکی
از این حواشی مشکل نورافکن ورزشگاه آزادی
بود که در تمام طول بازی نصفه روشن بود و
حاش��ی ه دیگر ،هجوم هواداران پرسپولیس به
س��مت فوالدیها در غیاب نیروهای برقراری
امنیت ورزش��گاه ب��ود؛ هجومی که ب��ا وارد
عمل شدن یگان ویژه و نیروهای ضدشورش
ختم به خیر ش��د .سعید فتاحی در گفتوگو
با ایس��نا درباره این حواش��ی اظهار کرد :ما از
سه ماه پیش به مسؤوالن ورزشگاه آزادی نامه
زدیم که مشکل نور ورزشگاه را حل کنند اما
همانطور که دیشب دیدید ،تاکنون این اتفاق
رخ نداده است .همچنین درباره درگیری بین
هواداران پرس��پولیس و ف��والد ،گزارش ناظر
بازی به دست ما رسیده است و ما این گزارش
را برای پیگیری به کمیته انضباطی فرستادیم.
یکی از ابهامات دیگر لیگ هجدهم ،حضور
ماشینسازی (گسترش فوالد) و تراکتورسازی
در این رقابتها با یک مالک مش��ترک یعنی
محمدرضا زنوزی اس��ت .با توجه به قانون ،دو
تیم با مالک یکس��ان نمیتوانند در لیگ برتر
به رقاب��ت بپردازند .رئیس کمیته مس��ابقات
س��ازمان لیگ در پاس��خ به این سوال که آیا
مش��کل مالکیت این دو تیم در حال پیگیری
است ،توضیح داد :مشکل مالکیت این دو تیم
در حال پیگیری است و در روزهای آینده این
مشکل حل خواهد شد.
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درسهایی که روسونری آموخت

بدون ولخرجی

ویلی�زار یاکیم�وف :در تاری��خ معاصر میالن به
سختی میتوان فصلی بدتر از فصل 2017-18
یافت ،فصلی که روس��ونری در آن مالکان چند
دههای خودش را از دست داد و با وجود خرجی
نزدیک  200میلیون یورو ردهای بهتر از ششم در
جدول س��ری آ پیدا نکرد و چیزی نمانده بود به
خاطر رعایت نکردن «بازی جوانمردانه مالی» از
سهمیه یوروپا لیگ هم محروم شود.
اما میالن که ح��اال باید همه چیز را از صفر
شروع کند در این تابس��تان و در آستانه شروع
فصل جدید دیگر قدرت ولخرجی سال گذشته
را ن��دارد و ش��اید همین محدودیت به ش��کلی
بزرگترین موهبت برای آنها باشد .خریدهای تیم
مدیریتیسابقمیالن،شاملماسیمیلیانومیرابلی
و مارکو فاسونه ،از جمله مهمترینهایشان آندره
س��یلوا و نیکوال کالینیچ ،نشان از درست نبودن
حساب و کتاب آنها برای پرداخت قیمتی بیش از
آنچه باید ،برای بازیکنان معمولی داشت ،راهی که
لئوناردو ،مدیر جدید باشگاه پیش نخواهد گرفت.
لئوناردو در حال حاضر مثل س��الهای آخر
مدیریت آدریانو گالیانی ،به فکر شکار بازیکنان
باتجربه و با کیفیتی اس��ت که قراردادش��ان با
باشگاههای سابقشان به پایان رسیده ،از جمله
ایوان اس��ترینیچ و پهپه رینا .در این میان البته
میالن هنوز باید  20میلیون یوروی دیگر برای
تکمیل قرارداد کالینی��چ از فصل قبل بپردازد،
هزین��های که با پ��ول فروش دائم��ی جانلوکا
الپ��ادوال و امبای��ه نیانگ فراهم ش��ده اس��ت،
بنابراین رد کردن خود کالینیچ و کارلوس باکا
در این تابستان هم میتواند یکی دیگر از اهداف
لئوناردو باشد.
مهمترین اتفاق در بازار نقلوانتقاالت تابستانی
البته برای میالن معامله تحسینبرانگیزشان با
یوونت��وس بود .لئوناردو بونوچی بعد از تنها یک
فصل حضور در سنس��یرو به تورین بازگشت و
در عوض گونزالو ایگوآین به صورت قرضی و ماتیا
کالدرا به شکل دائمی مسیر عکس را طی کردند.
یوونتوس بعد از خرید کریستیانو رونالدو نیاز
به رد کردن ایگوآین داشت و از این منظر این
معامله به س��ود بیانکونری هم بود .اما از منظر
می�لان آنها یک��ی از خطرناکترین مهاجمان
اروپا را به دس��ت آوردند و یکی از مستعدترین
مدافعان نسل جدید ایتالیا را .برای تکمیل این
قرارداد چندگانه میالن این تابستان  18میلیون
یورو به یوونتوس پرداخت کرد و تابس��تان بعد
ه��م باید  34میلیون یوروی دیگر به حس��اب
بیانکونری واریز کند.
این شاید یکی از بهترین معامالت میالن در
سالهای اخیر باش��د .با ورود کالدرا روسونری
حاال هس��ته مرکزیای دارد متشکل از جمعی
از مستعدترین فوتبالیستهای جوان ایتالیایی،
پدیدههایی چون جیجو دوناروما ،آندرهآ کونتی،
داوی��ده کاالبریا ،آلیس��و رومانیول��ی و پاتریک
کوترون��ه .به عالوه س��وزو ،ه��اکان چالهانغلو،
فرانک کسیه و جاکومو بوناونتورا هم بازیکنان
باکیفیتی هس��تند که میتوانند به پیش��رفت
میالن کمک کنند .طرحی که میالنیها برای
س��ال قبل ریخت��ه بودند ،برای بازگش��ت به
قله فوتبال ایتالی��ا با مالکانی متمول و تیمی
پرس��تاره بدجور شکس��ت خ��ورد اما تحت
مدیریت لئوناردو و با توجه به نش��انههایی که
در این تابستان دیدیم شاید طولی نکشد که
پرافتخارترین تیم ایتالیای��ی در اروپا یک بار
دیگر جایگاه سابق خودش را پیدا کند.

