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گرانترین بازیکن تاریخ لیگ در تراکتور

هشدار سیدجالل به همتیمیهایش

کوین فورچونه که ســابقه بازی در لوشامپیونا-فرانسه را دارد و فصل پیش نیز در
لیگ  2فرانسه درخشید ،پس از مذاکره با تیتیها به این تیم پیوست .او بازیکنی
 30ســاله اســت که در دوران فوتبال خود هیچگاه از کشور فرانسه بیرون نرفته
و تجربه بازی در  6تیم این کشــور را دارد .او فوتبــال خود را از لیگهای محلی
فرانسه آغاز کرد و به تیم لنس نیز رسید اما از سال  2018در ترویس بازی کرد و
توانست به همراه این تیم بدرخشد .این فوتبالیست چپپا در ترانسفر مارکت 1.5
میلیون یورو ارزش دارد و به گفته مدیران تراکتور با توجه به رقم قراردادش با تیم
تبریزی گرانترین فوتبالیست تاریخ فوتبال ایران خواهد بود .مهاجم جدید تراکتور
در دوران فوتبــال خود اکثرا به عنوان مهاجم نوک به میدان رفته اما تجربه بازی
در پستهای وینگر راست ،وینگر چپ ،هافبک هجومی و هافبک چپ را نیز دارد.

کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس میگوید که این تیم برای موفقیت نیاز به صبوری و
حمایت دارد .سیدجالل حســینی ،کاپیتان پرسپولیس بعد از کسب اولین برد فصل
برابر پارس جنوبی گفت« :این برد مبارک هواداران پرســپولیس باشد .بازی اول خیلی
ســخت بود و بازیکنان خیلی زحمت کشــیدند و  3امتیاز خوب را کسب کردیم .ما 3
سال قهرمان شــدیم و کار ما نسبت به گذشته سختتر است زیرا انتظارات باال رفته.
بچهها باید بازی به بازی فکر کنند تا فشارها کم شود .تالش میکنیم این فشار کاهش
پیدا کند ».کاپیتان سرخها در پاسخ به این سوال که آیا حواشی مدیریتی برای این تیم
دردسرساز نشده ،عنوان کرد« :بچههای ما وظیفه دارند تالش کنند .باید خوب تمرین
و کار کنیم .بچهها باید بدانند کجا حضور دارند و به مسائل مدیریتی کار نداشته باشند.
کارهای مدیریتی به ما مربوط نمیشود و فقط تمرکزمان را به هم میزند».

مدافع عنوان قهرمانی با برد شروع کرد

نخســتین دیدار از نوزدهمین
دوره رقابتهــای فوتبال لیگ
برتر در ورزشــگاه آزادی بین پرســپولیس و
پارسجنوبی برگزار شد که این دیدار در پایان
بــا تک گل مهدی ترابی بــا برتری یک-صفر
سرخپوشان به پایان رسید ،این در حالی است
که برانکو ایوانکوویچ نیز طی  3فصل اخیر که
سرخپوشان تهرانی موفق به قهرمانی در لیگ
شدند ،توانسته بود بازیهای اول را با برد پشت
سر بگذارد .در لیگ شانزدهم ،پرسپولیس در
اولین بازی مقابل ســایپا در ورزشــگاه تختی
تهران با نتیجه یک-صفر به پیروزی رسید .در
لیگ هفدهم سرخپوشان موفق شدند در یک
بازی نسبتا آسان با حساب -2صفر فوالد را از
پیــش رو بردارنــد .در لیــگ هجدهــم
پرسپولیسیها در مشهد کار خود را کلید زدند
و بازی هفته اول با برتری یک-صفر شاگردان
برانکو مقابل شــاگردان گلمحمدی به پایان
رسید و این روند این فصل هم ادامه یافت اما
این بار بــا کالدرون .هرچند پرســپولیس در
اولین بازی خود نمایش خیلی خوبی نداشت
امــا عملکرد این تیم به خصوص در نیمه دوم
امیدوارکننده بود .سرخپوشــان در نخستین
دیدار لیگ نوزدهم بازی را با آرایش  4-3-3با
ماهیــت هجومی آغــاز کردند .رادوشــوویچ،

ادامه نیمکتنشینیهای ستاره ایرانی

عرب :استعفا ندادهام

پس از پیروزی پرســپولیس برابــر پارسجنوبی
خبری منتشــر شــد مبنی بر اینکه ایرج عرب از
سمت خود استعفا داده است اما بعد از گذشت چند
ساعت عرب در گفت وگو با چند خبرگزاری رسمی
این خبر را تکذیب کرد و گفت« :شاید برخی بیشتر
از من اطالع دارند اما من استعفا ندادهام».

دفاع از توپهای لیگ برتر

در پی اعتــراض برخی بازیکنان به توپ بازیهای
لیگ برتر ،سازمان لیگ در این باره توضیحاتی ارایه
داد .در دفاعیه ســازمان لیــگ آمده« :این توپها
کیفیــت مطلوبی دارد که مورد تایید فدراســیون
بینالمللــی فوتبال(فیفا) نیز قرار گرفته اســت.
برخالف آنچه که گفته میشود این توپها نسبت
به گذشته سنگینتر شدهاند اصال چنین مسئلهای
صحت ندارد و وزن این توپها کامال اســتاندارد و
دقیقا مثل توپهای فصل گذشته  ۴۳۵گرم است».

هرج و مرج در افتتاحیه لیگ

دیــدار افتتاحیه نوزدهمین دوره مســابقات لیگ
برتر فوتبال ایران پنجشــنبه با دیدار پرسپولیس-
پارسجنوبی در ورزشگاه آزادی آغاز شد .هواداران
پرســپولیس که بــرای دیدن این مســابقه راهی
ورزشگاه آزادی شده بودند ،با درهای بسته ورزشگاه
مواجه شدند؛ آن هم به دلیل اختالل در گیتهای
هوشــمند ورود به ورزشگاه .بســته بودن درهای
ورزشــگاه و انتظــار هواداران زیــر آفتاب ،صدای
پرسپولیسیها را درآورد تا جایی که آنها با به صدا
درآوردن شــیپورهای خود به این موضوع اعتراض
کردنــد .در ادامــه نیز برخالف ادعای مســئوالن
ســازمان لیگ عده زیادی از هواداران بدون بلیت
اینترنتی وارد ورزشگاه شدند تا مشخص شود طرح
بلیت اینترنتی همچنان با نواقصی مواجه است.

بوی اخراج برانکو میآید

با وجود آنکه برانکو قرارداد  2ساله با االهلی امضا
کرده اما به نظر میرســد زنگ خطر خیلی زود
برای او به صدا درآمده اســت .منصور بنمشعل،
سرپرست باشــگاه االهلی بعد از تساوی تیمش
اظهار نظر عجیبی درباره برانکو داشت .او گفت:
«برانکو تا االن و در این  3دیدار رســمی نشان
داده کــه تیم را خوب بررســی و آنالیز نکرده و
شناخت خوبی به دست نیاورده است .به زودی
تصمیمی قاطع خواهیم گرفت».

جهانبخش از برایتون جدا
میشود؟

علیرضا جهانبخش باوجود شروع مسابقات
لیگ برتر انگلیس هنوز فرصت حضور در
ترکیب تیم برایتون را پیدا نکرده اســت.
از چنــد ماه پیــش بود که رســانههای
هلندی از تمایل باشــگاههای این کشور
برای بــه خدمت گرفتن جهانبخش خبر
دادند و حتی ســفر این بازیکن به هلند
هم گمانهزنیها را نسبت به بازگشت وی
به این کشــور افزایش داد .جهانبخش و
مدیر برنامهاش بارهــا تاکید کردهاند که
وی از حضــور در برایتون خوشــحال و
راضی اســت و برای حضور در ترکیب و
درخشش در لیگ انگلیس تمام تالشش
را به کار میگیرد .روز گذشته هم سایت
 psv.supportersخبر داد که باشــگاه
آیندهون هلند به فکر جذب جهانبخش
است و قصد دارد این بازیکن ایرانی را به
جای لوزانو به خدمت بگیرد .جهانبخش
 2ســال پیش با تیم آلکمــار هلند آقای
گل مســابقات فوتبال این کشــور شد و
سابقه خوبی در هلند دارد .از سوی دیگر
گراهامپاتر ،سرمربی تیم برایتون وضعیت
علیرضا جهانبخش را در این تیم تشریح
کرد و درباره عدم حضور وی در لیســت
 ۱۸نفره توضیحاتی داد .پاتر در پاسخ به
این سوال که آیا جهانبخش میتواند در
برایتون نقش تاثیرگذاری داشــته باشد،
گفــت« :بلــه حتما همینطور اســت .او
بازیکنی است که واقعا سخت کار میکند.
این بازیکن یک مقدار بدشانس است که
در لیســت  ۱۸نفره نیســت .جهانبخش
حتــی میتواند به ترکیــب  ۱۱نفره هم
نزدیک باشــد ».ســرمربی برایتون ادامه
داد« :جهانبخــش یک مقدار بدشــانس
اســت .ما باید  ۱۸بازیکن انتخاب کنیم.
برای باالنس بودن نیمکت ذخیرهها این
بازیکــن خارج از لیســت  ۱۸نفره مانده
اســت .اما نحــوه تمرینــات جهانبخش
بینظیر اســت .او بهترین عملکردش را
دارد و برای کمک به تیم آماده اســت».
در شرایطی که پنجره نقلوانتقاالت بسته
شده اما هنوز باشگاههایی در اروپا هستند
که میخواهند لیســت بازیکنان خود را
ترمیم کنند .پاتــر درباره احتمال انتقال
جهانبخش بــه یک تیم دیگــر اروپایی
گفت« :فکر نمیکنم جهانبخش یا بازیکن
دیگری تیم را ترک کند .البته تا زمانی که
تمام راهها باز است شما نمیتوانید چیزی
بگویید».

احمدی ،سلطان جدایی!

رحمان احمدی ،دروازهبان فصل گذشته پارسجنوبی در
یک اقــدام جالب از دومین تیم هم جدا شــد .او ابتدا به
تیم گل ریحان پیوســت اما از این تیم جدا شد .سپس به
نفت مسجدســلیمان رفت که هدایت آن را مهدی تارتار،
ســرمربی فصل قبل پارسجنوبی به عهده داشت و حاال
خبر رسیده او از نفت مسجدسلیمان هم جدا شده است.

یک ایرانی دیگر در الشحانیه

کالدرون و پرسپولیس
مدیون وینگرها

دروازهبان پرســپولیس ،شــجاع خلیلزاده و
سیدجالل حســینی نیز  2مدافع میانی تیم
کالدرون بودند .نادری در جناح چپ و شیری
هم در جناح راست قرار گرفتند .در خط میانی
نوراللهی به عنوان هافبکدفاعی ،عالیشــاه و
امیری  2هافبک میانی ،روســتایی و ترابی به
عنوان  2وینگر راســت و چپ و در خط حمله
هم علیپــور تنها مهاجم هدف ســرخها قرار
گرفت .تنها ســورپرایز کالدرون امیر روستایی
بود که به عنوان زوج علیپور در خط حمله قرار
گرفت .امیر روســتایی که از پیکان به عنوان
سهمیه زیر  23ســال به پرسپولیس آمده در
اولین بازی فصل در ســمت راست به میدان
رفت .درخشش روستایی در بازیهای دوستانه
پیشفصل دلیل انتخاب ســرمربی آرژانتینی
بوده و مســلما این بازیکــن میتواند پدیده
سرخها در لیگ نوزدهم باشد.
نفوذ از کنارهها
آنچه که از دیدار روز پنجشــنبه مشــخص بود،
سرخها بیشــتر از کنارهها اســتفاده کردند .در
نیمه نخست بیشــتر حمالت از سمت چپ بود.
حضور موثر ترابی ،نادری و عالیشــاه که بیشتر
مایل به چپ بازی میکرد به ســرخها بســیار
کمک کرد .بهترین فرصت سرخها را در این نیمه
نادری مقابل دروازه پارسجنوبی از دســت داد.

یاران حسینی در یک قدمی لیگ اروپا

در یکی از مسابقات دور رفت مرحله چهارم و پایانی لیگ
اروپا ،تیم ترابزوناسپور ترکیه که مثل دیدارهای اخیرش
سیدمجید حسینی را در ترکیب و قلب خط دفاعی داشت
مهمان تیم آاک یونان بود .در این بازی ترابزون به برتری
- 3یک رســید تا در آستانه صعود به مرحله گروهی لیگ
اروپا قرار بگیرد.

باشــگاه الشــحانیه قطر روز گذشــته اعالم کرد که علی
فریدون ،هافبک ایرانیاالصل تیم االهلی قطر را به خدمت
گرفته اســت .قرارداد الشحانیه با هافبک ایرانی یک ساله
اســت .رامین رضاییان ،مدافع ملیپوش کشورمان در این
فصل نیز برای الشحانیه بازی میکند.

گل پرسپولیس صحیح بود

حیدر ســلیمانی ،کارشــناس داوری با بیــان اینکه گل
پرســپولیس صحیح بــود ،گفــت« :در نیمــه دوم گل
پرسپولیس در شرایطی به ثمر رسید که ترابی در وضعیت
آفساید بود اما توپ بعد از دریافت توسط مدافع به مهاجم
پرسپولیس رســید و به عبارتی ترابی با زرنگی توپ را از
مدافع ربود و به گل تبدیل کرد که کمکداور به درســتی
دستور به ادامه بازی داد».

لطیفی اولین قربانی لیگ آزادگان

با اعالم باشگاه ملوان بندرانزلی ،علی لطیفی سرمربی تیم
فوتبال این باشــگاه از ســمت خود برکنار شد .ملوان در
هفته دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال برابر آرمانگهر
سیرجان به تساوی رسید تا از  2هفته گذشته یک امتیاز
کسب کرده باشد.
در نیمه دوم پرسپولیس بازی را هجومیتر آغاز
کرد .ســرخها در این نیمه با اســتفاده از سمت
راســت خود روی خط دفاعی زردپوشان پارس
فشار آوردند .مهمترین پلن سرخها در این نیمه
ضدحمله بود .شاگردان کالدرون مزد تالش خود
را هم گرفتند .حرکــت ترکیبی مهدی ترابی و
علی علیپور از ســمت راســت محوطه جریمه
پارسجنوبی ترابــی را در موقعیتی تک به تک
با خســوس قرار داد و مهدی ترابی هم توانست
با ضربهای چیپ دروازه تیم مهمان را فرو بریزد
و اولین  3امتیاز فصل جدید را به حســاب تیم

گابریل کالدرون واریز کند .وینگرهای پرسپولیس
در دیدار با پارسجنوبی روز ســخت و پرفشاری
را پشــت سر گذاشــتند و بارها در مسیر طولی
و عرضــی به دنبــال ایجاد موقعیــت برای این
تیــم بودند .در روزی که بشــار رســن به دلیل
مصدومیت غایب بود ،کالدرون تمایل زیادی به
عملکرد موفق وینگرهای تیمش داشت و آنها به
همین دلیل نقش پررنگی در این بازی ایفا کردند
و باید دید در صورت اضافه شــدن این هافبک
بازیســاز به ترکیب سرخپوشان چه تغییری در
تاکتیک کالدرون شکل خواهد گرفت.

برد خفیف اما ارزشمند
برد خانگی با یک گل و خفیف اما برای گابریل
کالدرون حیاتی و آرامبخش بود .با این حال او
خیلی زود به زمین ســفت خورده و برای بازی
دوم به تبریز میرود؛ مسابقهای که قضاوتهای
جدیتــری را متوجه این ســرمربی آرژانتینی
خواهــد کــرد .پرســپولیس در بــازی مقابل
پارسجنوبی تیمی بود با استایل متفاوت با دوره
برانکو و البته فاقد شکل تیمی خاص که در ،3
 4سال گذشــته از آن برخوردار بود .چیزی که
ممکن است خاصیت دوران گذار باشد.

اولین گل لیگ ،گل به خودی بود

نساجی مازندران اولین گل لیگ نوزدهم را در دقیقه 34
بازی برابر گلگهر به ثمر رســاند .ایــن گل البته با ضربه
مهرداد عبدی بازیکن فصل گذشته نساجی و بازیکن این
فصل گلگهر به ثمر رسید تا اولین گل لیگ نوزدهم یک
گل جالب و عجیب باشد.

سیدجالل؛ بادقتترین پرسپولیسی

ســیدجالل مقابل پارس نمایش دفاعی بسیار خوبی ارائه
کرد اما شاید آنچه که بیشتر به چشم آمد ،پاسهای صحیح
این بازیکن نسبت به سایر بازیکنان بود .او  30پاس داد که
 87درصد آنها درست بودند؛ آماری که سیدجالل را باالتر
از تمام بازیکنان سرخپوش قرار میدهد.

