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ورزشی

وطن امروز شماره 2507

اخبار

امضای تفاهمنامه همکاری
فدراسیونهای فوتبال عراق و ایران

در س��فر مه��دی تاج ب��ه عراق  2کش��ور
به توافق رس��یدند که همکاری بیش��تری در
زمینههای مختلف با هم داشته باشند .به نقل
از اخبار العراق ،مهدی تاج ،رئیس فدراس��یون
فوتب��ال ایران ب��رای دیدار با همت��ای عراقی
خود به اربیل س��فر کرده و قرار است با رئیس
فدراسیون فوتبال عراق درباره همکاری بیشتر
در زمینههای مختلف بحث و تبادل نظر کند.
عبدالخالق مسعود ،رئیس فدراسیون فوتبال
عراق درباره سفر همتای ایرانی خود ،گفت2 :
طرف درباره پروتکل همکاری بین  2فدراسیون
به نتیج ه رسیدیم .قرار است تجربههای کاری
خ��ود را در زمینهه��ای فوتبال��ی در اختی��ار
همدیگر قرار دهیم .فدراسیون فوتبال ایران از
فدراسیونهای مهم و بزرگ در قاره آسیا است
و دوس��ت داریم با هم همکاری و تعاون داشته
باشیم .او در ادامه صحبتهای خوداضافه کرد:
بحثهای زیادی را در این نشست دنبال کردیم
و  2طرف دیدگاههای مش��ترکی داشتیم و به
جمعبندیهای خوبی هم دست پیدا کردیم که
باعث پیشرفت فوتبال  2طرف میشود.

یادداشت

شروع هفته سوم لیگ برتر فوتبال

روز عیارسنجی

الخلیفی :فوتبال زیبا
در  DNAنیمار و پاریسنژرمن است

رئیس باشگاه پاریس��نژرمن به ستایش
از نیم��ار پرداخ��ت و او را به ماندن در این تیم
تشویق کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اکیپ ،نیمار با
ن ژرمن
جدایی از بارسلونا و پیوستن به پاریس 
به گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان تبدیل
شده است .این بازیکن برزیلی با  222میلیون
یورو به پاریس��نژرمن پیوس��ت اما نتوانست
در فصل نخس��ت حضورش در تیم پاریس��ی
انتظارات را برآورده کند.
خبره��ای زیادی درباره جدایی این س��تاره
برزیلی از پاریس��نژرمن به گوش میرسد و از
رئالمادرید به عنوان مقصد بعدیاش سخن به
میان میآید اما رئیس  PSGتاکید کرد که نیمار
به حضورش در این تیم ادامه میدهد .او گفت:
پروس��ه پاریس��نژرمن فوتبال زیبا و هجومی
است و چنین چیزی در  DNAما و نیمار وجود
دارد .میخواهیم نیمار به یکی از نمادهای باشگاه
ما تبدیل شود و تاریخ جدیدی را با تیم به ثبت
رس��اند .الخلیفی ادام ه داد :م��ا به نیمار و دیگر
بازیکنان باتجربه و سرش��ناس خود مثل تیاگو
سیلوا و ادینس��ون کاوانی و بوفون ایمان داریم،
البته اس��تعدادهای جوانی هم در اختیار داریم
که میتوانند با تیم بدرخشند .با توماس توخل
امیدوار به کسب نتایج درخشان هستیم و بر این
باوریم که روزهای خوبی در انتظار ما است.
پاریسنژرمن توانست با پیروزی قاطع برابر
موناکو در سوپرجام نخستین جام خود در فصل
جاری را به دست آورد.
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بهترینجانشینکورتوا

کسپر یا کپا؟

دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال روزهای
پنجش��نبه و جمع��ه این هفته برگزار میش��ود و
پرسپولیس صدرنشین ،میهمان استقالل خوزستان
اس��ت و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی به مصاف
استقالل تهران میرود .این هفته شاهد مسابقههای
هیجانانگیزی هستیم و لیگ کمکم وارد روزهای
پرتب و تاب خود میشود.
ن برد
■■به دنبال نخستی 

گسترش فوالد یا ماشینسازی تبریز این هفته
مقابل آخرین تیم ج��دول لیگ به میدان میرود.
ه��ر  2تیم هنوز بردی به دس��ت نیاوردهاند ،البته
گسترش فوالد  2مساوی دارد و سپیدرود  2باخت
از دو هفته اول لیگ در کارنامهاش ثبت شده است.
سپیدرود از نظر مالی و همچنین مدیریتی حواشی
زیادی دارد اما گسترش شاید تنها دغدغهاش تغییر
نامش باشد! هر دو تیم مربیان بانمکی دارند؛ فیروز
کریمی و خداداد عزیزی هر کدام به شیوه خودشان
از بامزهترین چهرههای فوتبالی محسوب میشوند.
سپیدرود هفته گذشته سنگینترین باخت تاریخ
خود را مقابل س��پاهان متحمل شد و  6بر یک در
خانه بازی را به سپاهان واگذار کرد تا چهره دیگری
از خداداد هم ببینیم؛ یک خداداد عصبانی که حتی
با تماشاگران سپیدرود درگیر شده است! اکنون اگر
عزیزی میخواهد در تیم سپیدرود به کارش ادامه
ن امتیاز را برای سرخپوشان
دهد باید حداقل نخستی 
شهر رشت کسب کند وگرنه شرایط برایش سختتر
خواهد شد .فیروز کریمی هم بهترین فرصت را دارد
که تیمش نخستینبرد لیگ را دشت کند.
■■نبرد مربیان سابق تیمملی

نارنجیپوشان س��ایپا  2هفته کامال متفاوت را
ن هفته با یک
در لی��گ تجربه کردند؛ در نخس��تی 
پیروزی پرگل مقابل سپیدرود صدرنشین شدند و
در هفته دوم در داربی خودروسازان  3بر صفر بازی
را ب��ه پیکان واگذار کردند .در حال حاضر هم نبرد
تیمهای نایبقهرمان و تیم چهارم فصل گذش��ته
لیگ میتواند یک جدال دیدن��ی را در تهران رقم
بزن��د .ذوبآهن هم هفته گذش��ته در خانه مقابل
استقالل متوقف شد و هر  2تیم به دنبال دومین برد
خود هستند .علی دایی سابقه زیادی در لیگ برتر
پیدا کرده و شرایط مسابقات را بخوبی میشناسد اما
امید نمازی به اندازه سرمربی سایپا تجربه ندارد ولی
او هم نش��ان داده که مربی بادانشی است و تیمش
فوتبال چشمنوازی را ارائه میدهد .نمازی و دایی هر
دو مربی تیمملی بودهاند ،البته دایی سرمربی بود و
نمازی دستیار کیروش.
■■تقابل با برادر کوچک آبیها در گرما

در سومین فصل همکاری برانکو با پرسپولیس،
سرخپوشان تهرانی همچنان صدرنشین لیگ برتر
هس��تند ،آن ه��م در حالی که این تی��م از پنجره
نقل و انتقاالت محروم بوده اس��ت .پرسپولیس اگر
میخواه��د برای پنج��اه و چهارمین هفته متوالی
لی��گ برتر ای��ران در صدر بماند باید از اس��تقالل
خوزس��تان  3امتیاز بگیرد؛ مسابقهای که احتماال
در گرمای ش��دید اهواز برگزار میشود و شاگردان
برانک��و باید با ای��ن حریف داغ ه��م مقابله کنند.
آبیپوشان اهوازی فقط یک امتیاز دارند اما بازی با

پرسپولیس برای آنها کامال متفاوت است .بازیکنان
اس��تقالل خوزس��تان انگیزه مضاعفی برای اثبات
تواناییهایش��ان در این بازی دارن��د و برانکو هم
نشان داده که میتواند همواره پدیدههای جدیدی
برای پرسپولیس رونمایی کند .سیامک نعمتی با 2
گلی که به فوالد زد ،نشان داد میتواند چهره جدید
سرخپوشان شود ضمن اینکه علیپور و حتی منشا
هم در این بازی میتوانند بازیکنان خطرناکی برای
حریف محسوب شوند .پرسپولیس که در سوپرجام
موفق نشد با استقالل تهران بازی کند حاال مقابل
برادر کوچکتر آبیها قرار میگیرد .اهواز هم شهر
آبیهاست و پرسپولیس کار سختی در گرمای اهواز
و مقابل این هواداران خواهد داشت.
■■تقابل تارتار و نکونام

نساجی که بعد از سالها به لیگ برتر آمده هنوز
بردی به دس��ت نیاورده و این بازی خانگی بهترین
فرصت برای شاگردان نکونام است که نخستینبرد
لیگ برتری را دشت کنند .پارس جنوبی هم هفته
گذش��ته در خانه به پیروزی رس��ید تا نشان بدهد
همچن��ان میخواهد در نیمه باالیی جدول حضور
داشته باش��د .تقابل تارتار و نکونام از نظر فوتبالی
دیدنی اس��ت بخصوص که تماش��اگران مودب و
بافرهنگ نس��اجی میتوانند جذابیت این مسابقه
را دوچندان کنند حتی اگر روی دیوار خانهش��ان
بنشینند و هندوانه بخورند.
■■فوتبالی زیبا و بیحاشیه؟

پدیده با گلمحمدی هفته گذش��ته نخستین
بردش را به دست آورد اما این تیم هنوز مشکالت
مالی فراوانی دارد با این حال باالتر از صنعت نفت
آبادانی قرار گرفته که  2مس��اوی دارد .هر دو تیم
به دنبال ارائه فوتبالی زیبا هستند و شاید این بازی
یکی از کمحاشیهترین اما جذابترین مسابقه های
این هفته از نظر فنی باش��د .بهخصوص اینکه در
یکی از زیباترین ورزشگاههای فوتبال ایران برگزار
میشود.

■■داربی جنوب

داربی خوزستان هم دیدنی خواهد بود بخصوص
ک��ه فوالد برای جبران شکس��ت س��نگین مقابل
پرسپولیس به میدان میآید .نفت مسجدسلیمان
ه��م که هنوز گل��ی در لیگ نزده ش��اید به دنبال
ن برد فصل خود در خانه باشد اما عبور از
نخس��تی 
فوالد کار آس��انی نیست .این بازی جنوبی در شهر
اولینها هم میتواند جذاب شود.
■■اولین برد در حساسترین بازی هفته

حس��استرین و جذابتری��ن بازی هفته س��وم
در ورزش��گاه آزادی برگزار میشود .تراکتورسازی با
ستارههای گرانقیمت و مربی مشهورش هنوز در لیگ
برتر بردی به دست نیاورده و قرمزپوشان تبریزی برای
ن پیروزی قدم به ورزشگاه آزادی میگذارند.
نخستی 
مسعود شجاعی و اشکان دژاگه دو کاپیتان تیمملی
ه��م فضای متفاوت��ی را در ورزش��گاه آزادی تجربه
خواهند کرد .البته هواداران تراکتورس��ازی به اندازه
هواداران استقالل به ورزشگاه میآیند تا شاهد یک
بازی جذاب در زمین فوتبال باش��ند .اس��تقالل که
با یک امتیاز س��وغاتی از اصفهان به تهران برگشته،
ن برد خانگ��ی خود را
اکن��ون میخواهد نخس��تی 
جشن بگیرد .هواداران اس��تقالل هم از اینکه هنوز
بردی نداش��تهاند خشنود نیستند .البته با شرایطی
که اس��تقالل هنگام آمادهسازی داش��ت این نتایج
قابل پذیرش است .استقالل احتماال در این بازی از
بازیکنان جدیدش یعنی نویمایر و مرتضی تبریزی هم
رونمایی خواهد کرد .روی نیمکت  2تیم هم  2مربی
پا به س��ن گذاش��ته و کارنامهدار حضور دارند؛ جان
توشاک و وینفر دشفر .تقابل این موسفید کردههای
مربیگری هم جذاب خواه��د بود و باید دید دو تیم
برای سومین بازی در این فصل مساوی میکنند یا
ن برد فصل را جشن میگیرد.
یکی از  2تیم نخستی 
■■تقابل ژنرال و آقا معلم

 2تی��م ک��ه هفت��ه گذش��ته پیروزیه��ای
درخش��انی به دس��ت آوردن��د ،اکن��ون مقابل

یکدیگر زورآزمای��ی خواهند کرد .مجید جاللی
و امیر قلعهنویی بخوبی از افکار فوتبالی یکدیگر
ش��ناخت دارند و پیکان کار س��ختی در نصف
جه��ان خواه��د داش��ت ،بخصوص ک��ه به نظر
میرسد س��پاهان با پیروزی  ۶گله خود مقابل
س��پیدرود در بهتری��ن ش��رایط ق��رار گرفته و
ش��اید قلعهنویی در این فصل سنتشکنی کند
و تیم��ش زودتر از همیش��ه و در نیم فصل اول
به عنوان یک مدعی ظاهر ش��ود .مجید جاللی
مع��روف به آقا معلم و امیر قلعهنویی معروف به
ژنرال برای پیروزی در این مس��ابقه نقش��ههای
زیادی در س��ر خواهند داشت و پیکان هم بعد
از ی��ک برد خوب در داربی خودروس��ازان برای
امتیاز گرفتن راهی اصفهان میشود.
■■اس�امی داوران و برنامه مسابقات هفته سوم
لیگ برتر
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استقالل خوزستان -پرسپولیستهران ،ساعت :
20:30 /ورزشگاه :غدیر اهواز
نس��اجی مازندران -پارس جنوبی جم ،ساعت:
 /20:30ورزشگاه :شهید وطنی قائمشهر
سایپا تهران -ذوبآهن اصفهان ،ساعت:20:30
 ورزشگاه :پاس قوامین تهران
گسترش فوالد تبریز -سپیدرودرشت ،ساعت:
 /19:50ورزشگاه :بنیان دیزل تبریز
جمعه  19مرداد 1397

پدیده مشهد -صنعت نفت آبادان ،ساعت:20/
ورزشگاه :امام رضا (ع) مشهد
نف��ت مسجدس��لیمان -ف��والد خوزس��تان،
س��اعت : / 20:30ورزشگاه :شهید بهنام محمدی
مسجدسلیمان
فوالد مبارکه س��پاهان -پیکان تهران ،ساعت:
 /20:30ورزشگاه :نقش جهان اصفهان
اس��تقالل تهران -تراکتورسازی تبریز ،ساعت:
 /20:30ورزشگاه :آزادی تهران

جاش رایت :به نظر میرسد پیوستن تیبو کورتوا
به رئالمادرید قطعی ش��ده و دیگر کاری از دست
چلسی برای حفظ گلرش برنمیآید .پس بهترین
گزین��ه برای جانش��ینی کورتوا ک��دام دروازهبان
اس��ت؟ آخرین گزارشها حاکی از نزدیک شدن
آبیهای لندن به کپ��ا ،دروازهبان آتلتیک بیلبائو
اس��ت .کپای  23س��اله بند رهاییای معادل 80
میلی��ون یورو دارد ،قیمت بس��یار س��نگینی که
ریسک باالیی هم با خودش به همراه میآورد اما
نوع بازی و نمایشهای او در فصل گذشته اللیگا
کپا را گزینهای کامال منطقی و شاید حتی ایدهآل
برای پروسه «ساریسازی» چلسی جلوه میدهد.
در فصل گذشته هیچ بازیکنی در اللیگا به اندازه
کپا پاس بلند دقیق ارس��ال نکرد؛  368پاس .این
آمار نش��اندهنده قدرت بازیسازی و بازی با پای
کپاست ،نکتهای که برای فوتبال ساری بسیار مهم
است .خود ساری در واکنش به خبر پیوستن کپا
به استمفوردبریج گفته اطالعی از این موضوع ندارد
ولی از نظر او گلر بیلبائو بسیار بسیار خوب است و
او قصد داشته فصل قبل کپا را برای ناپولی بخرد.
اما کپا تنها دروازهبانی از اللیگا نبوده که مورد توجه
آبیهای لندن قرار گرفته .یان اوبالک ،دروازهبان 25
ساله اتلتیکو مادرید هم جزو گزینههای جانشینی
کورتوا بوده ،انتقالی که البته بعید اس��ت رخ دهد.
اوبالک که بند رهایی  100میلیون یورویی دارد،
همین حاال یکی از بهترین دروازهبانهای اروپاست،
گل��ری که بخوبی راه بزرگانی چون داوید دخهآ و
خود کورت��وا را درون چارچ��وب روخیبالنکوس
دنبال کرده .فصل پیش اوبالک با  22کلینشیت
بیش از هر گلری در اللیگا دروازهاش را بسته نگه
داش��ت .او در ضمن  85/8درص��د از ضرباتی که
درون چارچوبش شلیک شد را مهار کرد؛ باالترین
آمار در  5لیگ اول اروپا .پس دلیل عالقه چلسی و
هر تیم بزرگ دیگری به اوبالک به وضوح مشخص
است اما دیگو سیمئونه بعید است به این سادگیها
دروازهبان فوقالعادهاش را از دس��ت بدهد .در این
میان ح��رف از معاوضه کورتوا با کیلور ناواس هم
به گوش میرسید ،دروازهبانی که فصل پیش در 2
بازی نیمه نهایی نقشی کلیدی در صعود رئال به
فینال چمپیونزلیگ داشت 2 .گزینه دیگر اما برای
چلسی از خود لیگ برتر هستند ،کسپر اشمایکل و
جک باتلند .باتلند فصل پیش بیش از هر دروازهبان
دیگری در لیگ برتر سیو داشت ( )142و البته با
اس��توک سیتی به چمپیونشیپ سقوط کرد .گلر
 25ساله اس��توک در جامجهانی هم گزینه دوم
گرت ساوتگیت ،بعد از جردن پیکفورد بود .باتلند
حاال فصل جدید را همچنان درون دروازه تیم گری
ن بازی هم  3بار
راوئت ش��روع کرده و در نخستی 
دروازهاش مقابل لیدز یونایتد مارسلو بیلسا باز شده
است .اگر قرار باشد چلسی نگاهش را متوجه باتلند
ک خود بکند میتواند با قیمتی
به عنوان شماره ی 
بس��یار پایینتر از گزینههای دیگر ،چیزی حدود
 20میلی��ون پوند ،او را به اس��تمفوردبریج بیاورد
و در نهایت دیگر هدف چلس��ی برای جانش��ینی
کورتوا اشمایکل است .اشمایکل که هنوز نمایش
خیرهکننده و دراماتیک��ش در جامجهانی مقابل
کرواس��ی فراموش نشده ،در  31س��الگی در اوج
فوتبالش به س��ر میبرد و با اینکه لس��تر سیتی
دن��ی وارد را هم از لیورپول خریده اما هیچ میلی
ک خود ندارد.
به فروش گلر شماره ی 

