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اخبار

انتقال قدوس به آمیا در میان
 ۱۰انتقال به صرفه فوتبال اروپا

س��ایت گاردین ،انتقال ملیپوش فوتبال
ایران به فرانس��ه را یک��ی از  ۱۰نقلوانتقال
برتر مالی دانست .سایت خبری گاردین در
گزارش��ی ،به بررس��ی  10انتقال بهصرفه و
با ارزش (از نظر مالی) فوتبال اروپا پرداخت
که انتقال  3/4میلیون پوندی سامان قدوس
از باش��گاه اوسترشوندس س��وئد به آمیای
فرانس��ه ه��م در ای��ن بین دیده میش��ود.
در بخش��ی از این گ��زارش درب��اره انتقال
ملیپ��وش فوتبال کش��ورمان آمده اس��ت:
قدوس دوملیتی که یکی از بازیکنان کلیدی
گراهامپات��ر در اوسترش��وندس ب��ه ش��مار
میرفت ،اکنون برای مدافعان لوش��امپیونه
فرانس��ه یک خطر محس��وب میشود .او در
شهر مالمو به دنیا آمده و در تیمهای سطح
پایین سوئد رش��د کرده است .قدوس بازی
در پستهای مهاجم ،بال ،بازیساز و هافبک
مرکزی را تجربه کرده است .این بازیکن 24
ساله در اوسترشوندس 41 ،گل در  93بازی
به ثمر رس��انده و  25پ��اس گل داده که 2
پاس آن ،در ورزش��گاه ام��ارات لندن مقابل
آرس��نال در لی��گ اروپا بود .ای��ن عملکرد
خوب ،زمینهس��از دعوت قدوس به تیمملی
س��وئد ،پی��ش از انتخاب او ب��رای بازی در
تیمملی ایران بود.

وقتی قطریها تیمملی را فدای
لیگ قهرمانان میکنند!

قطریها قصد دارند در دیدار دوس��تانه
تیممل��ی کشورش��ان براب��ر فلس��طین به
بازیکنان السد و الدحیل استراحت دهند تا
آنها در اختیار باش��گاههای خود قرار گیرند
و خود را آم��اده دیدار برابر پرس��پولیس و
اس��تقالل کنند .به نقل از ال��رای ،تیمهای
الدحیل و الس��د  2نماین��ده قطر در مرحله
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هستند
و جال��ب اینکه هر  2تی��م در این مرحله با
تیمهای ایرانی رقابت دارند .الس��د توانست
در ورزش��گاه آزادی ب��ا نتیجه  3بر یک تیم
فوتبال اس��تقالل را از پیش رو بر دارد و از
طرف دیگ��ر الدحیل هم در قطر با یک گل
پرسپولیس را از پیشرو برداشت .لیگ قطر
مانند دیگ��ر لیگهای معتب��ر در این چند
روز بهخاط��ر بازیهای ملی تعطیل اس��ت.
قطریها برای حضور قدرتمندانه نمایندگان
خود در لیگ قهرمانان آس��یا دست به اقدام
جالب��ی خواهن��د زد .قرار اس��ت در دیدار
دوستانه تیمملی فوتبال قطر برابر فلسطین
از ملیپوشان الدحیل و السد استفاده نشود
تا آنها در اختیار باشگاههای خود قرار گیرند
و ب��ا آمادگی بیش��تری در لی��گ قهرمانان
آس��یا به میدان بروند .روزنامه الرای قطر با
تیتر «لیگ قهرمانان آس��یا مهمتر از دیدار
دوستانه برابر فلس��طین است» نوشت :باید
در دیدار دوستانه برابر فلسطین به بازیکنان
السد و الدحیل استراحت داده شود ،چراکه
در ش��رایط کنون��ی لیگ قهرمانان آس��یا و
مصلحت باشگاهها مهمتر از تیمملی است.

یادداشت

خوشحالی قرمزها بابت لیست تیمملی

سهمیه کم یعنی شانس صعود

پشتپرده شکایت یازالده از استقالل
با اشتباه عجیب مدیران پیشین

بازیکن��ی پرتغالی به ن��ام یازال��ده اخیرا ً
ش��کایتی از باش��گاه اس��تقالل به فیفا ارائه
کرده اس��ت .به گزارش تس��نیم ،این بازیکن
اه��ل پرتغال اواخر دیماه س��ال  96به ایران
آم��د .حض��ور او در ایران بنا به درخواس��ت
باش��گاه اس��تقالل بود .با این حال قراردادی
با این بازیکن امضا نش��د اما چرا این بازیکن
توانس��ته به فیفا ش��کایت کند؟ ماجرا از این
قرار است که مسؤوالن سابق باشگاه استقالل
درخواستی به این بازیکن ارسال میکنند که
به ایران بیاید و ش��رایط درخواست آنها باعث
این ش��کایت ش��ده است .مس��ؤوالن باشگاه
اس��تقالل در نامهای با امضای رضا افتخاری،
مدیرعامل پیش��ین اس��تقالل ،تمام موارد را
برای این بازیکن ارسال کردند؛ مواردی چون
مدت زمان قرارداد ،نحوه و زمان پرداخت آن،
میزان پ��اداش و ...در این درخواس��ت وجود
داشته است .در واقع این نامه شبیه دعوتنامه
نبوده ،بلکه مش��ابه پیشقرارداد بوده اس��ت.
ای��ن بازیکن پرتغالی هم با اطمینان خاطر از
عقد قرارداد با استقالل به ایران آمده بود که
پس از انجام تس��تهای پزش��کی قراردادش
را رس��می کند ام��ا این اتف��اق رخ نداد و در
تستهای پزش��کی پذیرفته نشد .به همین
دلی��ل یازال��ده اقدام به ش��کایت از باش��گاه
استقالل کرد .در واقع اشتباه عجیب مدیران
استقالل این باشگاه را دچار دردسری عجیب
کرده و این بازیکن که فقط در تست پزشکی
باش��گاه حضور یافته درخواس��ت  450هزار
یورو کرده است .استقاللیها نیز با استفاده از
وکالی بینالمللی در مقام دفاع از خود برآمده
و باید دید در نهایت این ماجرا به کجا کشیده
خواهد شد.
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اعالم اس��امی تیمملی فوتبال ایران
ب��رای دیدار تدارکاتی با ازبکس��تان که
طی آن از جمع بازیکنان پرس��پولیس
تنها یک س��رخپوش دعوت شده بود،
انتق��ادات و واکنشهای زی��ادی را به
همراه داشت .فهرست بازیکنان تیمملی
قطر برای بازی تدارکاتی مقابل فلسطین
روز دوشنبه اعالم شد و با وجود دعوت
از  ۱۵بازیکن  2باشگاه الدحیل و السد،
سرمربی قطریها اعالم کرد با توجه به
اهمیت بازیهای نمایندگان فوتبال این
کشور در رقابتهای آسیایی از بازیکنان
این  2باش��گاه در مس��ابقه با فلسطین
استفاده نخواهد کرد .این خبر میتواند
به نوع��ی پیام مهم��ی برای باش��گاه
پرس��پولیس باش��د که امید زیادتری
نسبت به استقالل برای صعود از مرحله
یکچهارم نهای��ی این رقابتها خواهد
داش��ت .دور رفت مرحل��ه یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا
به پایان رس��ید و با توجه به نتایج کسبش��ده باید
پذیرفت سرخپوش��ان در قیاس با استقالل شانس
بیشتری برای صعود خواهند داشت .به نظر میرسد
شکست با یک گل در دوحه نسبت به شکست  ۳گله
استقالل در ورزشگاه آزادی نتیجه امیدوارکنندهتری
است بویژه در شرایطی که استقالل بازی برگشت را
در قطر مقابل السد برگزار میکند و پرسپولیس در
تهران با  ۸۰هزار تماشاگر به مصاف الدحیل میرود
تا باخت یک گله را جبران کند .با بررسی مجموعه
این ش��اخصهها میتوان پذیرفت دعوت از تنها یک
سال  2006فابیو کاناوارو جایزه بهترین بازیکن
سال فیفا را کسب کرد ،مدافع رئالمادرید که همراه
با ایتالیا قهرمان جامجهانی شده بود .رقبای کاناوارو
در فتح این عنوان همتیمیاش زیدنالدین زیدان و
رونالدینیویِ بارسلونا بودند .نام لیونل مسی در این
سال حتی بین  10بازیکن برتر هم دیده نمیشد،
چه برس��د به  3نفر نهایی .اما این آخرین باری بود
که مسی جایی در لیست فیفا برای انتخاب بهترین
بازیکن سال پیدا نمیکرد ،تا همین2روز پیش .جایزه
«بهترین» فیفا امس��ال به یکی از میان کریستیانو
رونالدو ،لوکا مودریچ یا محمد صالح خواهد رسید.
مسی در  11سال گذشته نهتنها همیشه بین  3نفر
نهایی بوده ،بلکه هرگز جایگاهی پایینتر از دوم هم
نداشته است .او  5بار این افتخار را کسب کرده ،یک
ب��ار آن را به کاکا باخت��ه و  5بار هم به بزرگترین
رقیبش رونالدو .در این  11س��ال اخیر 8 ،بار برنده
جایزه فیفا فاتح چمپیونز لیگ هم بوده :کاکا 2007
با میالن ،مسی  2011 ،2009و  2015با بارسلونا و
رونالدو  2008با منچستریونایتد و  2016 ،2014و
 2017ب��ا رئال مادرید 3 .باری که برنده جایزه فیفا
فاتح چمپیونز لیگ نبوده هم به مسی در سالهای
 2010و  2012و رونالدو در  2013مربوط میشود.
نکته قابل توجه اینجاست که مس��ی و رونالدو در
این  3سال تا نیمهنهایی چمپیونز لیگ پیش رفتند

مروری بر هفته اللیگا

بیدارباشی برای اتلتی

در جمع بازیکنان دعوت شده هستند
ملیپوشانی که چند ماهی است در یک
تیم باشگاهی هم پا به توپ نشدهاند.

■■طعنه دوباره کیروش به برانکو

بازیکن پرسپولیس به اردوی تیمملی اتفاق مثبتی
برای تیم برانکو محس��وب میشود .سرخپوشان که
ب��ا توجه به محرومیت با محدودیته��ای زیادی از
ناحیه وجود بازیکن جایگزین مواجهند طبیعتا برای
این مسابقه شرایط خاص و حساسی خواهند داشت.
در این موقعیت برانکو ایوانکوویچ تنها شاهد حضور
بیرانوند در اردوی تیمملی است و همه بازیکنان دیگر
تیمش را در اختیار خواهد داشت .به دنبال این اتفاق
تحلیلهای متفاوتی مطرح میشود .نخستین تحلیل
این است که در این موقعیت خاص کیروش هم به

منافع پرسپولیس توجه داشته و البته به نوعی تالش
کرده از بروز اختالفات احتمالی با برانکو در آس��تانه
چنین مسابقه حساسی پیشگیری کند .برداشت دوم
از این اتفاق این است که کیروش بهخاطر اختالفی
که با برانکو دارد بازیکنان کمتری را از پرس��پولیس
ب��ه اردوی تیممل��ی دعوت کرده اس��ت .برخی نیز
اعتقاد دارند بازیکنان پرسپولیس در این فصل هنوز
به شرایط مطلوب جسمی نرسیدهاند که بتوانند در
تیممل��ی کمک حال کیروش باش��ند .هر چند به
نظر میرس��د این تحلیل درس��تی نیست ،چرا که

چرا مسی در فهرست نهایی فیفا قرار نگرفت؟

پای رم و فرانسه در میان است

و فقط یک قدم با فینال فاصله داش��تند .بنابراین
خیلی سخت نیس��ت دلیل خط خوردن نام مسی
از فهرس��ت نهایی فیفا برای مراسمی که آخر این
ماه در لندن برگزار میش��ود را پیدا کنیم :شکست
بارس��لونا در یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ برابر
رم و شکس��ت آرژانتین در جامجهانی در نخستین
دور حذفی مقابل فرانسه.با اینکه فیفا اعالم میکند
این عن��وان صرفا جایزهای انفرادی اس��ت ،فارغ از

ملیت و موفقیت تیمی اما مش��خصا میبینیم که
تورنمنتهایی مثل چمپیونزلیگ و جامجهانی چه
تاثیر مس��تقیمی روی رای نهایی آنه��ا میگذارد.
نکته مهم اینجاست که این تورنمنتها از نظر فیفا
اهمیتی بس��یار بیشتر از لیگها و جامهای داخلی
دارند .اس��تثنا امسال البته ش��اید در این باشد که
فرانسه به عنوان قهرمان جامجهانی هیچ نمایندهای
در شورتلیس��ت ندارد .رونال��دو ،مودریچ و صالح

موندودپورتیوو

اسپورت

سرمربی تیمملی فوتبال ایران اظهار
نظری بر زبان آورد که به احتمال خیلی
زیاد ب��ا واکنش برانکو هم��راه خواهد
ش��د .به نظر میرس��د جنگ کارلوس
کیروش و برانکو همچنان ادامه دارد .با
وجود آنکه سرمربی پرسپولیس تالش
میکند خ��ود را از کیروش دور کند و
وارد جن��گ لفظی با این مربی پرتغالی
نش��ود اما کیروش دست بردار نیست
و س��خنانی بر زبان میآورد که به نظر
میرسد انتقاد مستقیم از برانکو است.
سرمربی تیمملی فوتبال ایران در برنامه
نود بازهم به برانکو طعنه زد و به حضور
برادر این سرمربی کروات در پرسپولیس
اشاره کرد و گفت :وقتی بعضی رسانهها
انتخابهای من را زیر س��وال میبرند؛
آیا فکر میکنید کیروش پس��ر یا ب��رادر را به کادر
م��یآورد؟ ولی در ایران این اتفاق میافتد .حاال آنها
نگران کادر تیمملی هستند .تمام اعضای کادر فنی
تیمملی تحصیلکرده ،با دانش و با تجربه هس��تند.
اگر فدراس��یون بخواهد میتواند مدارک تحصیلی
آنها را منتشر کند .سباستین یا اوسیانو را زیر سوال
نمیبریم .این افراد وجاهت و صداقت من را زیر سوال
میبرند .وقتی اینگونه سوالها را میپرسند ،وجاهت
یک س��رمربی را زیر س��وال بردند ک��ه من قابلیت
انتخاب درست نداشتم.
هر  3در فینال چمپیونزلیگ س��ال گذشته حاضر
بودند اما با تیمهایش��ان موف��ق به فتح لیگهای
داخلیشان نشدند .در نقطه مقابل مسی که موفق
نشد از شکست عجیب بارسا در استادیوم المپیکوی
رم جلوگیری کند ،فصل گذشته  34گل در اللیگا
زد و  12پ��اس گل ه��م داد؛ بی��ش از هر بازیکن
دیگری در این لیگ .مس��ی در ضمن برای دومین
س��ال پیاپی کفش طالی فوتبال اروپا را هم برد و
با بارس��لونا برای سومین بار در  4سال اخیر دوگانه
داخلی را فتح کرد .از منظر فیفا اما این موفقیتها
برای قرار گرفتن او در فهرس��ت نهایی کافی نبود.
شاید به همین دلیل بود که مسی در مصاحبهای که
با رادیوی کاتالونیا داشت به هواداران بارسا قول داد
این فصل چمپیونزلیگ را فتح خواهند کرد و هدف
اصلیشان در رسیدن به این افتخار اروپایی خواهد
بود .انگار خود مس��ی هم به این نتیجه رسیده که
اگر میخواهد شانسی برای کسب ششمین عنوان
بهترین بازیکن س��ال فیفا برای سال آینده داشته
باشد ،این فصل باید همان نمایشی که در همین 3
هفته اخیر مقابل آالوس ،وایادولید و اوئسکا داشته
را برابر اینتر و تاتنهام در چمپیونز لیگ تکرار کند،
بع��د باید احتماال عامل اصلی پیروزی تیمش برابر
بایرن (مثل سال  ،)2013رئال (مثل سال  )2011و
یوونتوس (مثل سال  )2017باشد.

کیوسک
مارکا

عاشق این تیم هستم

دیروز روز پایانی نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال
ایران بود ،البته تیمهایی که فهرس��ت آنها جا داشته
باشد میتوانند  ۳بازیکن آزاد بعد از پایان مهلت نقل
و انتقاالت جذب کنند .برای لیگ هجدهم باش��گاه
تراکتورسازی تبریز یک رکورد کمسابقه را از خود به
جای گذاشت .سرخپوشان تبریزی که فصل گذشته
هم در لیگ برتر حضور داشتند ،بعد از اینکه مالکیت
باشگاهشان به بخش خصوصی واگذار شد ۱۵ ،بازیکن
را در فص��ل نقل و انتقاالت ج��ذب کردند .البته در
لیگ هجدهم تیم نس��اجی مازندران هم  ۱۵بازیکن
جذب کرد که با توجه به اینکه این تیم فصل گذشته
ن فصل
در لیگ دس��ته یک حضور داشت و نخستی 
حضور خود در لیگ برتر را تجربه میکرد ،این تعداد
خرید برای رساندن سطح بازیکنان تیم خود به سطح
بازیکنان لیگ برتری منطقی به نظر میرسد .با وجود
اینکه  ۱۵بازیکن به تراکتورسازی تبریز پیوستند اما

حاال به دنبال لیگ قهرمانان

مادرید بدون کریستیانو مثل قبل نیست

تراکتورسازی در بازار رکورد زد

 ۱۵خرید

هم ه این  ۱۵بازیکن در این فصل در تراکتورس��ازی
ب��ازی نمیکنند .هری فورس��تر ،مهاجم انگلیس��ی
تراکتورسازی بعد از اینکه با این باشگاه قرارداد امضا
کرد ،هفت ه گذش��ته راهی دیگ��ر تیم تبریزی یعنی
ماشینس��ازی شد تا در لیگ هجدهم برای این تیم
بازی کند .یوس��ف س��یدی هم که فصل گذشته در
تیم گسترش فوالد تبریز بازی میکرد ،بعد از اینکه
تراکتوریه��ا تصمیم گرفتند چن��د بازیکن جدید
جذب کنند با وج��ود اینکه با او برای لیگ هجدهم
قرارداد بسته بودند ،س��یدی را از لیست خود خارج
کردند تا جا برای جذب بازیکنان بیشتر داشته باشند.
تبریزیها که ریخت و پ��اش زیادی در فصل نقل و

انتقاالت کردند ۳ ،کاپیتان اول تیمملی فوتبال ایران
را ب��رای حضور در لیگ هجدهم به خدمت گرفتند.
آنها ابتدا با مسعود شجاعی و اشکان دژاگه که تجربه
بازی در لیگهای معتبر اروپایی را داش��تند ،قرارداد
 ۳س��اله امضا کردند .بعد از این دو بازیکن هم سراغ
احس��ان حاجصفی رفتند و توانستند رضایت باشگاه
المپیاکوس یونان را بگیرن��د و با این بازیکن هم که
تجرب ه حضور در  ۲جامجهانی را دارد ،قرارداد  ۳ساله
امضا کنند .تراکتوریها روز گذشته ایمان سلیمی را
ه��م که فصل قبل در تیم پ��ارس جنوبی جم بازی
ی از لیگ پرتغال داشت
میکرد و پیشنهادهای جد 
جذب کردند .سرخپوشان تبریزی عالوه بر فوستر که

آ.اس

کپا آریزاباالگا آماده چالش

او را به ماشینس��ازی تبریز دادند ۳ ،بازیکن خارجی
دیگر جذب کردند .آنتونی استوکس که با  ۳گل زده
در رده دوم برتری��ن گلزنان این فصل لیگ برتر قرار
دارد در کنار یوکیا سوگیتای ژاپنی و لیهریاروین ۳
بازیکن خارجی دیگر تراکتورسازی برای لیگ هجدهم
هس��تند که خریدهای خوبی به نظر میرسند .رضا
آقابابایی ،علی عبداهللزاده ،علیرضا نقیزاده ،محسن
فروزان ،محمد اهلش��اخه و محمد طیبی هم دیگر
بازیکنانی هستند که تراکتورسازی برای لیگ هجدهم
به خدمت گرفت ه است .تراکتوریها که  ۳کاپیتان اول
تیمملی را جذب کردهاند ،به دنبال این هس��تند که
رامین رضاییان ،مدافع راست تیمملی در جامجهانی
 ۲۰۱۸روسیه را هم برای این فصل از رقابتهای لیگ
برتر به خدمت بگیرند تا با  ۴بازیکن ملیپوش راه خود
در لیگ هجدهم را ادامه دهند .رضاییان شانزدهمین
خرید فصل تراکتورسازی خواهد بود.

گابریل�ه مارکوتی :گاهی واقعا ش��گفتانگیز
است که شور و هیجان چه تاثیری در نمایش
تیمها میگ��ذارد .تیم کوچک اوئس��کا این
هفته به نوکمپ س��فر ک��رد و در  45دقیقه
اول پا به پای بارسلونا جنگید و گل اول بازی
را ه��م زد اما در نیمه دوم بود که این رویا به
پایان رس��ید و حقیقت اختالف سطح  2تیم
آشکار شد تا بارس��ا در نهایت با نتیجه 8-2
میهمانش را تکه و پاره کند.
لیونل مس��ی در این ب��ازی  2گل زد2 ،
پ��اس گل داد و خیل��ی راحت میتوانس��ت
هتتریک��ش را کامل کند اما تصمیم گرفت
پنالت��ی دقایق پایان��ی را به لوئیس س��وارز
بسپارد .جدا از مسی و سوارز ،فیلیپه کوتینیو
و عثمان دمبله هم روز خوبی را سپری کردند
و نش��ان دادند ب��ه درجه باالی��ی از آمادگی
رسیدهاند.
بهترین بازیکن بارس��ا در این بازی اما به
نظر من یوردی آلبا بود .شاید این درخشش
واکنش��ی بود به دعوت نش��دن ب��ه تیمملی
اسپانیا از سوی لوئیس انریکه.
رئالمادرید هم دیگر قطب بزرگ فوتبال
اس��پانیا بود که این هفته پیروزیای ساده را
تجربه کرد .ش��اگردان یولن لوپتگی با نتیجه
 4-1لگانس را شکس��ت دادن��د تا همچنان
ش��انه به ش��انه بارس��لونا در صدر جدول به
پیش بروند.
نکته مهم این بازی برای رئال درخش��ش
دوباره کریم بنزما و  2گلی بود که وارد دروازه
حریف کرد .بنزما در سالهای اخیر مدام زیر
تیغ انتق��ادات هواداران رئال ب��وده ،با اینکه
همیشه نقش��ی کلیدی در کمک به  2راس
دیگر مثلث بیبیسی داشته اما حاال با رفتن
کریس��تیانو رونالدو ،جانش��ین او در ترکیب
اصلی یعنی مارکو آسنس��یو نوع بازی بنزما
را تغییر داده است.
آسنس��یو مثل رونال��دو واید ف��ورواردی
نیس��ت که در پست وینگر بازی کند و مدام
خ��ودش را در فرصته��ای گلزنی در باکس
حری��ف ق��رار ده��د ،برعکس س��تاره جوان
مادریدیها بیشتر دوست دارد نقش بازیساز
و گلس��از را بازی کند ،بنابراین بنزما آزادی
بیش��تری برای بازی کردن نقش خودش به
عنوان یک ش��ماره  9کالسیک پیدا میکند.
اتفاقی نیس��ت که او حاال در همین  3هفته
ابتدای��ی  4گل زده ،یعنی فقط یکی کمتر از
کل گلهایی که در فصل گذشته اللیگازده
بود.
گ��رت بیل هم دیگر س��تاره رئال اس��ت
که در دوران پس��ارونالدو فرصت بیش��تری
برای درخش��یدن پیدا کرده اس��ت .بیل هم
مثل بنزما دروازه لگان��س را باز کرد تا برای
هفتمی��ن بازی پیاپی در لیگ (با احتس��اب
فصل گذش��ته) موفق به گلزنی ش��ده باشد.
شاید خالئی که رفتن رونالدو در رئال ایجاد
ک��رده آنقدرها هم که فک��رش را میکردند
جدی نباشد.
اما دیگ��ر تیم ش��هر مادرید ای��ن هفته
نخس��تین شکس��ت فصلش را تجربه کرد تا
بدترین ش��روع دیگو سیمئونه در یک فصل
اللیگا رقم بخورد .اتلتیکومادرید با شکس��ت
 2-0برابر س��لتاویگو همین حاال  5امتیاز از
صدر جدول فاصله گرفت��ه اما هنوز قضاوت
درباره سرنوشت آنها در این فصل زود است.
اتلت��ی یک��ی از  5تیم اول اروپ��ا بود که
تابس��تان امس��ال بیش��ترین خ��رج را برای
خری��د بازیکن��ان جدید انج��ام داد .با اینکه
روخیبالنکوس در پایان فصل گذشته  2تا از
کهنهسوارانشان ،یعنی گابی و فرناندو تورس
را از دس��ت داد و البته کوین گامیرو هم تیم
را ترک کرد اما آنها موفق ش��دند بزرگترین
ستارهشان ،آنتوان گریزمن را حفظ کنند.
جدا از باق��ی ماندن گریزم��ن در اتلتی،
الچولو؛ رودری ،جکسون مارتینز ،سانتیاگو
آریاس ،نیکوال کالینیچ و البته از همه مهمتر
توماس لمار را هم به جمع بازیکنانش اضافه
کرد .ش��اید به همین خاطر ب��ود که به نظر
میرس��ید اتلتی این فص��ل میتواند مدعی
ج��دی قهرمانی باش��د و با توج��ه به تغییر
و تحوالت��ی ک��ه در رئالمادری��د رخ داده و
فاصله داش��تن بارسلونا با دوران اوج و اقتدار
خودش ،ش��اید حتی س��یمئونه و مردانش
بتوانند از مسیری سادهتر نسبت به قهرمانی
گذشتهشان ،اللیگا را فتح کنند.
یک تس��اوی ،یک پیروزی و یک شکست
نتایجی قابل قبول برای تیمی که میخواهد
در کورس قهرمانی باشد نیست اما هواداران
اتلتی نباید از حاال وحش��ت کنند .این تیم با
توجه ب��ه مهرههای جدیدی که به آن اضافه
شده نیاز به زمانی بیشتر برای به هماهنگی
رسیدن دارد .خود سیمئونه هم شکست برابر
سلتا را بیدارباشی برای تیمش خواند ،تیمی
که به نظر میرس��د پتانسیلی بسیار بیش از
آنچه در  3هفته اول دیدیم داشته باشد.

