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کالدرون و پرسپـولیس
مدیـون وینگـرها

نماینده مشهد با توپ پر شروع کرد

برد شیرین شهرخودرو در پیکانشهر
تقویت خط آتش تیتیها با حضور مارادونای پرویی و مهاجم فرانسوی!

قول دنیزلی برای جبران مافات مقابل پرسپولیس

تراکتور لیگ نوزدهم را با تســاوی مقابل نفت
مسجدســلیمان آغاز کرد اما مصطفی دنیزلی،
ســرمربی ترکیــهای سرخپوشــان تبریزی به
هواداران تیمــش وعده داد در بازی هفته دوم
و مقابل پرســپولیس  2امتیاز از دســترفته
در آغــاز لیگ برتر را جبــران میکند .یکی از
حســاسترین دیدارهــای فصــل جدید بازی
تراکتور-پرســپولیس در هفتــه دوم لیگ برتر
اســت؛ در واقع دربی ســرخ ایران خیلی زود
از راه رسیده اســت .دنیزلی که زمانی هدایت
ســرخهای پایتخت را بر عهده داشت باید در
همین آغاز لیگ مقابل تیم سابقش قرار بگیرد
و تیتیها را علیه پرســپولیس تجهیز و آماده
کند .قطعــا هواداران پرشــور تیتیها فقط و
فقــط پیــروزی میخواهند و هیــچ توجیه و
بهانهای هم نمیپذیرند .دنیزلی هم با اشــراف
به حساسیت بازی مقابل پرسپولیس و اهمیت
این بازی بــرای هواداران تراکتــور قول داده
تســاوی در بازی با نفت را در نخستین دیدار
خانگی جبران کنند .شــاید برخی تصور کنند
دنیزلی خواســته با این وعده هواداران پرشور
تراکتور را برای حضور گســترده در ورزشــگاه
یــادگار امام ترغیب و تهییــج کند اما واقعیت
این اســت که بدون این وعده هم تماشاگران
تبریزی و هوادار تراکتور ورزشگاه را پر خواهند
کرد بنابراین قول دنیزلی برای جبران در بازی
مقابل پرسپولیس با توجه به تحرکاتی است که
در یکی ،دو روز اخیر در نقلوانتقاالت باشــگاه
صورت گرفته است .مسئوالن تراکتور در چند
روز گذشــته به درخواســت دنیزلی  2بازیکن
خارجــی جذب کردهانــد؛  2بازیکنی که برای

تقویت فاز تهاجمی تراکتور اســتخدام شدهاند.
تراکتوریها ابتدا ویلیان میمبال ،هافبکمهاجم
 27ســاله و اهل کشــور پرو را جذب کردند؛
بازیکنی که به خاطر غنای تکنیکی و خالقیت
باال به مارادونای پرو شهرت یافته است .میمبال
ســومین بازیکن خارجی بود که بــه تراکتور
پیوست اما این پایان کار نقلوانتقاالت باشگاه
تبریــزی نبود و اواخر هفته گذشــته غالمرضا
صادقیــان ،مدیرعامل باشــگاه تراکتور اعالم
کرد پس از مذاکرات فشــرده ،کوین فورچونه،
مهاجم فرانســوی بــه تراکتور پیوســت .این
بازیکن  30ســاله  182ســانتیمتر قد دارد و
پســت اصلیاش مهاجم نوک است اما توانایی
بازی در پســتهای دیگر همچون وینگر چپ
و راســت و هافبکتهاجمی را در کارنامه دارد
که یک بازیکن ســرعتی هم محسوب میشود.
او که تاکنون  157بازی انجام داده 48 ،گل به
ثمر رسانده و  36پاس گل داده است و پیش از
این در تیم ترویس فرانسه توپ میزد .با توجه
به اینکه حدود یک هفته تا دیدار پرسپولیس-
تراکتور باقی مانده ،مســئوالن باشگاه تبریزی
بــرای دریافــت کارت آیتیســی  2بازیکن
خارجیشان اقدام کردهاند و امیدوارند حداقل
بتواننــد از یکی از این  2بازیکــن تازهوارد در
بازی با سرخپوشان پایتخت استفاده کنند .این
 2بازیکن خارجی جدیــد در تراکتور عالوه بر
تقویت فاز تهاجمی تیم ،اســلحه پنهان آنها
نیز به شــمار میروند چراکه مربیان تیمهای
حریف شــناخت چندانی از تازهواردها ندارند و
این میتواند به ضرر پرسپولیس و دیگر رقبا و
به سود تراکتوریها باشد.

حضور پورعلیگنجی در ترکیب اصلی العربی

تیم فوتبال العربی دوحه جمعه در بازی هفته نخست فصل  2019-20لیگ ستارگان قطر به مصاف تیم
االهلی رفت .در این میان روزنامه استادالدوحه قطر نام مرتضی پورعلیگنجی ،ملیپوش ایرانی را در جمع
 ۱۱بازیکن اصلی تیم العربی برای بازی قرار داد .در دیدارهای هفته نخست لیگ ستارگان قطر تیم الشحانیه
با حضور رامین رضاییان ،مدافع ایرانی برابر تیم الغرافه شکست -۳صفر را پذیرا شد .السیلیه نیز با گلزنی
کریم انصاریفرد ،دیگر ملیپوش ایرانی به تساوی یک-یک با الخور بسنده کرد.

شوک لحظه آخری به استقالل و استرا

شروع صفر آقای جنتلمن!

نوزدهمیــن دوره لیــگ برتــر از
پنجشــنبه آغاز شد .در اولین بازی
پرسپولیس توانســت در خانه با تک گل مهدی
ترابی از ســد پارسجنوبی عبور کند .در دومین
بازی روز پنجشنبه تیم فوتبال گلگهر سیرجان با
تســاوی یک-یک مقابل نساجی مازندران موفق
شد اولین امتیاز تاریخ لیگ برتری خود را کسب
کند .گلگهر سیرجان که نخستین حضور خود را
در رقابتهای لیگ برتر تجربه میکند با هدایت
وینگــو بگوویچ ،مربی نامآشــنای کــروات برای
ایرانیان در این دوره از رقابتها حضور دارد .اما در
یکی دیگر از حســاسترین دیدارهای روز اول از
لیگ برتر ســایپا تیم ذوبآهن را شکســت داد.
شــاگردان ابراهیم صادقی در ایــن دیدار که در
ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان برگزار شد با نتیجه
 ۲-۳شاگردان علیرضا منصوریان را شکست دادند.
در دیگر دیدار همزمان تیم نفت مسجدسلیمان
برابر تراکتورســازی به میدان رفت و این تیم را با
نتیجه تساوی بدون گل متوقف کرد.
شوک لحظه آخری به استقالل
روز گذشته هفته نخســت لیگ برتر با برگزاری
 3بازی دیگر پیگیری شــد که در مهمترین بازی
استقالل در تبریز به مصاف ماشینسازی رفت که
این بازی با نتیجه یک-صفر به ســود تیم میزبان
به اتمام رســید .اتابک زارعی در دقیقه  95روی
یک ضربه ایســتگاهی تک گل این بازی را به ثمر
رســاند .آندرهآ استراماچونی ،ســرمربی ایتالیایی
استقالل با سیدحسین حسینی ،محمد دانشگر،
شــاهین طاهرخانی ،وریا غفوری ،میالد زکیپور،
علی کریمی ،فرشــید باقری ،فرشید اسماعیلی،
داریوش شــجاعیان ،مرتضی تبریزی و محســن
کریمی از اولین ترکیب تیم خود در لیگ نوزدهم
رونمایی کرد .نکته قابل توجه در این ترکیب عدم
حضور خریدهای تابستانی آبیها بود .استراماچونی
 11بازیکن خود برای دیدار با ماشینسازی را در
شرایطی معرفی کرد که حتی یک بازیکن از میان
خریدهــای جدید این تیم در کنار اســتقاللیها

مدافع عنوان قهرمانی با برد شروع کرد

حضور نداشــتند و فقط دشتی و دیاباته به عنوان
بازیکن تعویضی به میدان رفتند .در طول این بازی
خط دفاع استقالل آسیبپذیر نشان داد و بازیکنان
ماشینسازی بارها با استفاده از فضای پشت دفاع
استقالل دروازه این تیم را تهدید کردند و درنهایت
هم روی یکی از همین حرکات بود که دانشــگر
مجبور شد با یک خطا هم کارت قرمز بگیرد و هم
یک ضربه ایستگاهی به حریف بدهد تا همین هدیه
لحظه آخری زمینهســاز گل برتری ماشینسازی
شود .نبود یک بازیســاز و ناکامی وریا و زکیپور
به عنوان وینگر از بزرگترین نقاط ضعف استقالل
در اولین بازی فصل بودند تا مشخص شود مربی
ایتالیایی آبیها در اولین تجربه حضورش در فوتبال
ایران کار آسانی نخواهد داشت.
برد شیرین شهر خودرو
در یکی دیگر از بازیهای روز گذشته شهرخودرو
در پیکانشــهر میهمان پیکان بود و توانست با ۲
گل حریف خود را شکست دهد .بازی خوب و روان
شهرخودرو نشان داد که این تیم با یارگیریهای
جدید میتواند یکی از مدعیان لیگ نوزدهم باشد.
تابلو نتایج
پرسپولیس یک  .......................پارسجنوبی صفر
گل :مهدی ترابی()58
گلگهر سیرجان یک .........................نساجی یک
گلها :عبدی(،35گل به خودی) برای نساجی و
ابراهیمی( )36برای گلگهر
ذوبآهن  .................................................... 2سایپا 3
گلهــا :کریســتانوس( )41و بوحمــدان()49
ذوبآهن؛ ســلیمانی( 60و  )73و عباسیان()66
سایپا
ت مسجدسلیمان صفر....................تراکتور صفر
نف 
ماشینسازی یک ..............................استقالل صفر
گل :اتابک زارعی()95
پیکان صفر  .......................................شهر خودرو ۲
گلها :یونس شاکری ( )24و روحا ...باقری ()38
امروز
شاهین بوشهر  .............................................سپاهان

اصرار عجیب کامیابینیا کار دست پرسپولیس داد!
با جراحی کتف کمال کامیابینیا ،هافبکدفاعی
پرســپولیس پر کردن جای خالی او در دوره 2
ماهه درمــان و نقاهت ،دغدغــه اصلی گابریل
کالدرون است .هرچند کالدرون در بازی نخست
تیمش در فصل جدیــد از نوراللهی و ربیعخواه
استفاده کرد اما تفاوت کیفیت بازی ربیعخواه و
کامیابینیا و مصدومیتهای گاه و بیگاه محسن
باعث نگرانی بیشتر در پست هافبکدفاعی شده.
حتی برخی احتمال میدادند که پرســپولیس
یک بازیکن در پست کامیابینیا جذب کند که
با توجه به پر بودن لیســت بزرگســال و نبودن
گزینه مناســب در رده زیر  25ســال و زیر 23
ســال این احتمال کم است .اما شنیده میشود

دلیــل اهمال باشــگاه برای جــذب بازیکن در
پســت کامیابینیا در فصل گذشــته مقاومت
عجیب این بازیکن برای جراحی نکردن و انجام
درمانهای جایگزین بــوده که البته جواب هم
نداد و درنهایت هم کار به جراحی کشــید .گویا
کامیابینیا با وجود پایان محرومیت پرسپولیس
از نقلوانتقاالت در نیمفصل دوم لیگ هجدهم و
توانایی باشگاه در جذب هافبکدفاعی ،به دلیل
آنکه نگران از دست رفتن جایگاهش در ترکیب
ثابت به خاطر جراحی و دوره نقاهت چند ماهه
بوده حاضر به جراحی نشــده و حاال با تشــدید
مصدومیت راهی جز جراحــی باقی نمانده که
البته به ضرر پرسپولیس تمام شد.

روزبه چشمی در هوئسکا؟

سایت ارالدوی اسپانیا مدعی شد باشگاه هوئسکا به دنبال مدافع ایرانی است .باشگاه هوئسکا که پس
از سقوط به دسته  2اللیگا به دنبال تقویت تیم خود است و میخواهد دوباره حضور در باالترین سطح
این رقابتها را تجربه کنــد با چند بازیکن جدید قرارداد امضا کرد .این تیم روبن یانیس(دروازهبان)
و پابلو اینســوا(مدافع) را به عنوان بازیکنان جدید باشــگاه معرفی کرد .سایت ارالدوی اسپانیا به این
موضوع اشــاره کرد و نوشت« :مدیریت ورزشی باشگاه به دنبال مدافعهای بیشتری است و تاکنون با
ژوسوئهســا  ۲۷ساله به توافق رسیده است .دیگر اســامی روی میز برناردو کروس ،مارکوس مائورو و
روزبه چشمی هستند.

تاج :در بازیهای ملی پذیرای بانوان خواهیم بود
پــس از آنکــه محمدرضا داورزنی ،معاون وزیر ورزش از فراهم شــدن امــکان حضور بانوان در
بازیهای ملی در اســتادیوم آزادی ســخن گفته بود ،رئیس فدراســیون فوتبال نیز در این باره
گفــت« :در بازیهای تیم ملی از بانوان در ورزشــگاه آزادی پذیرایی خواهیم کرد ».مهدی تاج
در آیین اهدای جام و مدال به قهرمان و نایبقهرمان لیگ دســته یک فوتبال بانوان کشــور در
خوزســتان اظهار کرد« :برای بانوان تجربه خوبی در فوتبال و فوتسال داریم .تیم فوتسال ایران
قهرمان آسیاســت و فوتبال ساحلیمان نیز جزو خوبهاست ».وی با بیان اینکه برای بازیهای
تیم ملی نیز از بانوان در ورزشگاه آزادی پذیرایی خواهیم کرد ،عنوان کرد« :فوتبال بانوان را هم
جدی گرفتیم البته در آغاز راه هستیم و کارهای بسیار مثبتی در حال انجام است ضمن اینکه
لیــگ پویایی هم داریم ».پیش از این محمدرضــا داورزنی ،معاون وزیر ورزشوجوانان نیز اعالم
کرده بود که امکان حضور بانوان در بازیهای ملی در اســتادیوم آزادی فراهم شده است .رئیس
فدراسیون فوتبال همچنین در ادامه گفت« :باید یک کار جدی ،محکم و پویا برای فوتبال بانوان
انجام داد که خدا را شکر ارزیابی مثبتی از روند فوتبال بانوان دارم و این روند جهشی است».

