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اخبار

خودزنی

مس سونگون بر بام قاره کهن

خداداد از سپیدرود رفت

ب��ا مصاحبههایی که خ��داداد عزیزی انجام
داده ب��ود و با توجه به ش��ناختی که از او داریم،
پیشبینی میش��د کار او با مالک سپیدرود به
جاهای باریک بکش��د و حاشیههای این باشگاه
ادامه پیدا کند اما در نهایت تعجب روز یکشنبه
از رشت خبر رس��ید او با محمد نوین به توافق
رسیده و به صورت رسمی از سپیدرود جدا شده
است .ظاهرا توافق شد او  30درصد از مبلغ کل
قرارداد خود و کادرفنی را دریافت کند .تا انتخاب
س��رمربی جدید ،سهیل حقشناس تمرینات و
دیدارهای سپیدرود را زیرنظر خواهد داشت.
خسارت وارد شده به ورزشگاه آزادی
در جریان بازی استقالل و تراکتور اعالم شد

 ۴۵میلیون تومان ،جز سکوها

سرپرس��ت ورزش��گاه آزادی میزان خسارت
وارد ش��ده به ورزش��گاه آزادی در جریان دیدار 2
تیم فوتبال اس��تقالل و تراکتورسازی را مبلغ ۴۵
میلیون توم��ان عنوان کرد .فرهاد نیکوخصال در
گفتوگو با ایس��نا ،درباره میزان خس��ارات وارد
ش��ده به ورزش��گاه آزادی در جریان دیدار  2تیم
فوتبال استقالل تهران و تراکتورسازی ،اظهار کرد:
میزان خسارت وارد ش��ده به ورزشگاه آزادی ۴۵
میلیون تومان بابت خسارات وارد شده به وسایل
و تجهیزات ،اعم از صندلی ،س��رویس بهداشتی،
فنس ،داربست ،شیرآالت ،لوله ،پرچم و ...است و
هنوز خسارات وارد شده به سکوها و سازه بتن به
طور کامل مشخص نیست.
او ادام ه داد :در جریان این  2دیدار س��کوهای
زیادی آسیب دید که به دنبال رفع این آسیبها
هستیم تا برای بازی روز پنجشنبه که پرسپولیس
میزبان است ،ورزشگاه آزادی را آماده کنیم.
سرپرس��ت ورزش��گاه آزادیاضافه کرد :اگر
بخواهیم خس��ارت وارد شده به سکوها را مرتفع
کنی��م قطعا همانند روز اول نخواهد بود و نیاز به
بررس��یدقیقتری دارد .ما باید سعی کنیم برای
بازی روز پنجشنبه بحث امنیتی ورزشگاه آزادی
را ارتقا دهیم تا دیگر ش��اهد بروز چنین اتفاقاتی
در ورزشگاه نباشیم .البته در این زمینه روز شنبه
و یکشنبه جلس��اتی را با یگان ویژه درباره بحث
امنیت میان تماش��اگران برگزار کردیم و به این
توافق رسیدیم که شرایط امنیتی را در بازی روز
پنجشنبه بین تماشاگران افزایش دهیم تا شاهد
برگ��زاری رقابت��ی در فض��ای آرام و بدون تنش
باش��یم .وی در پاس��خ به این پرسش که هزینه
وارد شده چگونه پرداخت خواهد شد؟ خاطرنشان
کرد :خس��ارت وارد شده را به سازمان لیگ اعالم
کردهایم و باید این هزینه از سوی تراکتورسازی یا
سازمان لیگ پرداخت شود .نیکوخصالاضافه کرد:
در اغتشاشات اخیر تعداد زیادی صندلی سوخته
و آسیب دیده است و همچنین شاسی صندلیها
خراب شده که باید جای صندلیهای سوختهشده
صندلیهای جدیدی جایگزین کنیم.

یادداشت

حواشی خودساخته مانع تکرار قهرمانی پرسپولیس میشود؟

جام قهرمانی پس از وقفه  3ساله به ایران بازگشت

تیم فوتسال مس سونگون با شکست تیم
«تای س��ون نام» ویتنام قهرم��ان رقابتهای
فوتس��ال جام باشگاههای آسیا شد .در آخرین
روز رقابتهای فوتس��ال جام باشگاههای آسیا
در مرحله نهایی این مسابقات ،تیمهای فوتسال
مس سونگون و تایسون نام ویتنام به مصاف هم
رفتند که در نهایت تیم مس سونگون توانست
نماینده ویتنام را با نتیجه  4بر  2شکست دهد
و عنوان قهرمانی فوتسال جام باشگاههای آسیا
را ب��ه دس��ت آورد .گلهای نماین��ده ایران را
حسین طیبی ،اصغر حسنزاده و فرهاد فخیم
( ۲گل) ب��ه ثمر رس��اندند .همچنین گلهای
نماینده ویتنام را «دوک ه��وا» و «وان وو» به
ثمر رساندند .در دیدار ردهبندی این مسابقات،
تیمهای نفت الوسط عراق و بانک بیروت مقابل
هم ق��رار گرفتند و در نهایت تیم بانک بیروت
توانست تیم الوسط را با نتیجه  ۵بر  ۳شکست
دهد و عنوان س��ومی این رقابتها را به دست
آورد .در س��ال  2015تاسیسات دریایی عنوان
قهرمانی را به دست آورده بود و پس از وقفه 3
ساله جام قهرمانی بار دیگر به یک تیم فوتسال
ایرانی رسید.

دوشنبه  22مرداد 1397

اتفاقاتی که در تمرین روز شنبه پرسپولیس افتاد
خیلی از هواداران را نگران کرده است .پرسپولیس
برای س��ومین قهرمان��ی پیدرپی خ��ودش خیز
برداش��ته و حاال این حاش��یهها میتواند برای آنها
دردسرساز شود.
عصر روز شنبه و در محل تمرین پرسپولیسیها
آش��وبی ب��ه پا ب��ود .خب��ر از چاقو و چاقوکش��ی
میرسید و اینکه بعضی از لیدرها به رهبری عباس
اسماعیلبیگی با سایر تماشاگرانی که به تمرین رفته
بودند درگیر شدهاند.
البته باید گف��ت جنگ قدرت بی��ن لیدرها و
کاپیتانه��ای پرس��پولیس؛ ماهینی و حس��ینی.
اس��ماعیلبیگی و تیمش سالهاس��ت در باشگاه
حض��ور دارن��د و در تی��م مقابل چه��رهای به نام
«مهران» که میگویند از نزدیکان حسین هدایتی
است .اسماعیلبیگی در دوره مدیریت قبل یکی از
افراد نزدیک به طاه��ری بود که حتی در مقطعی
اعتراض پیشکس��وتان را هم به همراه داشت .آنجا
که او و تیمش براحتی در باشگاه تردد داشتند اما
پیشکسوتان باید پشت درهای بسته میماندند.
با هم��ه اینها همه چی��ز از بازی با اس��تقالل
خوزستان شروع ش��د؛ جایی که انتشار یک فیلم
برای ایجاد تش��نج و درگیری به لیدرهای باشگاه
پرسپولیس نس��بت داده ش��د .فیلمی که لیدرها
میگویند صداگذاری ش��ده و حتی لیدرها بر این
عقیده هس��تند که در اهواز به عیادت لیدر باشگاه
فوالد ک��ه از طبقه اول اس��تادیوم آزادی به پایین
پرت ش��د ،رفتهان��د و آنها میتوانن��د تایید کنند
پرسپولیسیها در اهواز فحاشی نکردهاند.
نکتهای که در این زمینه وجود دارد این است که
جنگ ،جنگ قدرت است .بین بازیکنان ،باشگاه و
لیدرها .جایی که خیلیها میگویند مدیریت دست
روی آن گذاشته تا شکل و شمایل کانون هواداران
را تغییر دهد .مسالهای که وجود دارد این است که
مس��ؤول کانون هواداران خودش روی سکوها بوق
میزند و شاید به همین دلیل نمیتواند مدیریتش
را بخوبی انجام دهد.
خبرآنالین نوش��ت :به همین دلیل هم هست
که این تنشها روی سکوها به وجود میآید .شکی
عملکرد تراکتورسازی در فصل نقلوانتقاالت و
رویکرد این باشگاه در جذب نامهای بزرگ موجب
شده برخی کارشناسان این تیم را با تیم پرستاره
استیلآذین در سال  ۸۹مقایسه کنند .قیاس برخی
شاخصههای مش��ترک در این  2تیم البته نشان
میدهد وجه تش��ابههایی میان اس��تیلآذین آن
سال و تراکتورسازی امسال وجود دارد .نخستین
وجه تش��ابه میزان هزینه  2باشگاه خصوصی در
این  2فصل اس��ت .همانطور که حسین هدایتی
در س��ال  ۸۹یکی از گرانترین تیمهای لیگ برتر
را ش��کل داده بود ،تراکتورس��ازی سال  ۹۷هم به
نوعی گرانترین و پرمهرهترین باش��گاه لیگ برتر
فوتبال ایران به ش��مار میرود .استفاده از مربیان
نام��دار و کادر فن��ی پرش��مار ه��م از دیگر نقاط
تشابه اس��تیلآذین آن سال و تراکتورسازی امروز
اس��ت .س��ال  ۸۹عالوه بر تومباکوویچ اهل کشور
صربستان که با کادری کامل از مربیان مورد نظر
خ��ودش به ای��ران آمده بود ،مربی��ان ایرانی مثل
پیروانی ،ش��اهرودی و عابدزاده هم روی نیمکت

وجود ندارد که پس از ماجرای رفتن مهدی طارمی
از پرسپولیس و حاشیههای زیادی که این بازیکن
برای سرخپوش��ان به وجود آورد ماجرای درگیری
در اهواز و تمرین پرس��پولیس ،مهمترین موضوع
حاشیهای برای شاگردان برانکو در چند وقت اخیر
بوده است؛ موضوعی که این بار هم احتماال خیریتی
در آن بوده است!

■■واکنش باشگاه پرسپولیس به حواشی

در ای��ن می��ان مدی��ر روابط عمومی باش��گاه
پرس��پولیس نس��بت به برخی اظهارنظرها درباره
حواش��ی اخیر پیرامون بازی این تیم با اس��تقالل
خوزستان و حضور علیرضا حقیقی در این باشگاه
واکنش نشان داد .حضور علیرضا حقیقی در باشگاه
پرسپولیس این ش��ائبه را به وجود آورده است که
این دروازهبان یکی از گزینههای احتمالی جانشینی
علیرض��ا بیرانوند در ص��ورت جدای��ی او از جمع
سرخپوشان خواهد بود اما پندار خمارلو این موضوع
را رد کرد.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفتوگو
با تسنیم ،در این باره اظهار داشت :حقیقی فقط برای
پیگیری طلبش که مربوط به سالهای قبل است به
باشگاه آمده بود و هیچ مذاکرهای برای بازگشت او به
تیم بین طرفین انجام نشد .وی در واکنش به اظهارات
اخیر مدیرعامل باشگاه استقالل خوزستان مبنی بر
اینکه اگر قرار بر محرومیت باشد ،پرسپولیس به خاطر
رفتار هوادارانش باید محروم شود ،گفت :بهتر است هر
فردی در حوزه اختیارات خودش صحبت کند .مردم
همه در تلویزیون دیدند چه جوی در ورزشگاه غدیر
اهواز وجود داش��ت و سنگها و اشیا از کدام سکوها
به زمین پرتاب میشد .وقتی گزارشگر بازی با دیدن
این جو در رسانه ملی اعالم میکند ،جو خوب است
و مشکلی وجود ندارد دیگر حرفی نمیشود زد .خدا
را ش��کر مردم آنقدر فهمیده و دانا هس��تند که این
اظهارات پوچ و بیاس��اس را باور نکنند و قطعاً آنچه
را میبینند ،باور میکنند .خوشبختانه فیلم مربوط به
همه صحنههای بحثبرانگیز بازی در باشگاه موجود

مقایسه عملکرد  2تیم پرستاره

از استیلآذین تا تراکتور

سرخپوش��ان تهرانی حضور
داشتند در حالی که امروز هم
تراکتورس��ازی عالوه بر جان
توشاک ولزی ،پسر توشاک،
امیرحس��ین پیروانی ،کاظم
محمودی ،پسر رضا مهاجری
و مربی��ان دیگری را نیز در اختیار دارد .همچنین
رضا مهاجری که ابتدای فصل مسؤولیت فنی این
تیم را بر عهده داشت هم هنوز به عنوان مدیرفنی
با این باش��گاه همکاری میکند .نکته قابل توجه
دیگر رزومه توش��اک و تومباکوویچ است؛  2مربی
صاحبنام که هر  2افتخارات و جامهای متعددی را
کسب کردهاند .وجهتشابه دیگر میان تراکتورسازی
و استیلآذین استفاده از نامهای بزرگ و ستارههای
باس��ابقه تیم ملی اس��ت که از نظر کارشناسان از
روزهای اوج خود فاصله گرفتهاند و کارآیی گذشته

را ندارند .در اس��تیلآذین آن
زمان علی کریم��ی ،مهدی
مهدویکیا ،فری��دون زندی،
حسین کعبی ،امیر شاپورزاده
و حس��ین کاظم��ی ب��ازی
میکردند که موجب میشد
ای��ن تیم به عن��وان یک��ی از جدیترین مدعیان
قهرمانی شناخته شود .در تراکتورسازی این فصل
هم دژاگه و مس��عود ش��جاعی در کنار طیبی و ۳
بازیکن گرانقیم��ت خارجی حضور دارند که البته
تا پایان هفته س��وم هنوز نتوانستهاند به انتظارات
پاسخ دهند .یکی دیگر از شباهتهای این دو تیم
در ضعف خط دفاعی اس��ت .استیلآذین به دلیل
فقدان مدافع تخصصی حتی مجبور به استفاده از
علی کریمی در این پس��ت شد و البته مشکالت
بیپای��ان خط دفاع در نهای��ت این تیم را به لیگ

موندودپورتیوو

اسپورت

رقبای رونالدو
برای آقای گلی سری آ

است و ما هم شکایت رسمی خود را از میزبانی حریف
به کمیته انضباطی ارائ��ه کردهایم .امیدواریم این بار
شاهد برخورد جدیتری با اینگونه اتفاقات باشیم تا
دوباره تکرار نشوند.
خمارل��و در پاس��خ به صحبتهای اخیر س��عید
فتاحی مبنی بر اینکه وقتی بلیتفروش��ی بازیها به
باشگاهها سپرده شده است چنین شرایطی هم پیش
میآید ،گفت :من قضاوت را در این باره به مردم واگذار
میکن��م .آنها بخوبی خودش��ان اتفاق��ات را تجزیه و
تحلیل کرده و قضاوت خواهند کرد مقصران اتفاقات
چه افرادی هستند .تأکید میکنم وقتی یگان ویژه و
نیروی انتظامی همه تالش خود را میکنند تا امنیت
در ورزشگاه حاکم باش��د اما گزارشگر بازی میگوید
همه چیز خوب اس��ت همین میشود که هر فردی
هر جور بخواهد اظهارنظر کند .نظر من این است که
برخی با صحبتهایشان فقط خنده روی لب مردم
میآورند و شاید نیتشان از این صحبتها این است
که روحیه مردم را خوب کنند!
دس��ته اول رساند .در تراکتورس��ازی توشاک هم
ناهماهنگی و اش��تباهات عجیب مدافعان تا امروز
مشکلساز شده و سرخهای تبریز با شکست تلخ
هفته سوم مقابل استقالل به رتبه پانزدهم جدول
سقوط کردند.
اما نکته جالب توجه درباره تفاوت عملکرد این
 2تیم نتایج نس��بتا مطلوب اس��تیلآذین در آغاز
فصل اس��ت .شاگردان تومباکوویچ در همان فصل
کابوسوار شروع توفانی داشتند و با پیروزی مقابل
فوالد اهواز و پاس همدان ،همچنین تساوی مقابل
نفت تهران در پایان هفته سوم با  ۷امتیاز صدرنشین
لیگ بودند اما با گذشت چند هفته روزهای بحرانی
استیلآذین آغاز ش��د و باالخره این تیم در پایان
فصل ب��ا وجود تمام س��تارههای نام��دارش برای
همیشه از س��طح اول فوتبال حرفهای ایران کنار
رفت .باید دید در ادامه لیگ ،شباهتهای  2باشگاه
متمول در تاریخ لیگ حرفهای فوتبال ایران بیشتر
میشود یا تراکتورسازی با تغییر رویکرد خودش از
سرنوشت تلخ استیلآذین فاصله میگیرد؟

کیوسک
مارکا

مادرید آماده است

فوق العاده در اولین بازی

نخستینچالش

آ.اس

سه گل بدون کریستیانو

حضور هادی ساعی در اردوی
تیمملی فوتبال امید در جاکارتا

عضو تیم سرپرستی کمیته ملی المپیک برای
رفع مشکالت تیمملی امید در جاکارتا در اردوی
ش��اگردان کرانچار حاضر ش��د .پس از مشکالتی
که برای تیمملی فوتبال امید در جاکارتا به وجود
آمد هادی ساعی و مسؤول امور بینالملل کمیته
ملی المپیک در جمع ملیپوشان تیمملی فوتبال
حضور یافتند تا اقداماتی را در جهت رفاه این تیم
در بازیهای آسیایی جاکارتا انجام دهند .مسؤوالن
تیمملی امید از اقداماتی که طی این حضور انجام
ش��ده اس��ت ،راضی هس��تند .یکی از مشکالت
ش��اگردان کرانچ��ار گرفتاری در ترافیک ش��هر
جاکارتاست که برای سهولت در رفت و آمد کاروان
تیمملی ،تمرینات ملیپوشان از بعد از ظهر به صبح
منتقل شده است تا تیمملی کمتر در ترافیک بماند.

لی��گ برت��ر هفت ه س��وم خودش را پش��ت س��ر
گذاشت .با  ۳گلی که استقالل تهران در بازی مقابل
تراکتورسازی تبریز زد ،حاال سرمربی این تیم وینفرد
ش��فر در یکقدمی رسیدن به مصطفی دنیزلی ترک
قرار گرفته است .در تاریخ رقابتهای لیگ برتر از نظر
میانگین گلزنی تیمهای یک سرمربی ،مصطفی دنیزلی
اول است .این س��رمربی ترک که در فوتبال ایران در
تیمهای پاس تهران و پرسپولیس سرمربیگری کرده
است ،در  ۹۲بازی که روی نیمکت این دو تیم نشست،
تیمهای او  ۱۶۲گل زدند که با میانگین 1/7608گل
زده در ه��ر بازی بهترین عملک��رد را در تاریخ لیگ

هجومیترین مربیان لیگ برتر

شفر همسایه مصطفی
برتر داش��ته است .بعد از دنیزلی ،وینفرد شفر آلمانی
که کمت��ر از یک فصل از حض��ور او در فوتبال ایران
میگذرد ،قرار دارد .شاگردان او در تیم استقالل تهران،
در  ۲۵بازی که ش��فر روی نیمکت این تیم نشسته،
ل زده در
 ۴۴گل زدهان��د که به طور میانگین  1/76گ 
هر بازی میشود .اولین ایرانیای که در لیست برترین
س��رمربیان تاریخ لیگ برتر از نظ��ر میانگین گلزنی

تیمهایشان قرار دارد ،افشین قطبی است .شاگردان
افش��ین قطبی در تیم پرسپولیس در  ۴۸بازیای که
او روی نیمکت این تیم نشس��ت ۸۱ ،گل زدهاند که
ل زده در هر بازی میشود.
به طور میانگین  1/69گ 
بعد از قطبی ،برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی موفق این
سالهای پرس��پولیس قرار دارد .برانکو که در فوتبال
ایران  2قهرمانی و یک نایبقهرمانی با پرسپولیس به

دس��ت آورده است ،در  ۹۹بازی که در لیگ برتر روی
نیمکت پرسپولیس نشسته اس��ت ،شاگردان او ۱۵۵
ل زده در هر
گل زدهان��د که به طور میانگین  1/57گ 
بازی میشود.
بعد از برانکو ایوانکوویچ در رده پنجم ،امیر قلعهنویی
ق��رار دارد .او در  ۴۳۶ب��ازیای که در لیگ برتر روی
نیمکت تیمهای مختلف نشسته است ،تیمهای او ۶۶۵
ل زده در هر
گل زدهان��د که به طور میانگین  1/53گ 
بازی میشود .وینفرد شفر البته از یک لحاظ پیشتاز
اس��ت؛ تیم او در بازیهای خانگی بیش��تر از هر تیم
ل زده است.
دیگری گ 

ویلی�زار یاکیم�وف« :واقعا غیرممکن اس��ت
پا به پای رونالدو تمری��ن کردن .او قبل از ما
س��ر تمرین میرسد و بعد از ما زمین را ترک
میکند .تا به ح��ال در عمرم چنین بازیکنی
ندیده بودم» .این توصیف داگالس کاس��تا از
نخس��تین تجربههایش به عن��وان همتیمی
کریستیانو رونالدو بود .درباره رفتار حرفهای و
س��طح تالش و تمرکز رونالدو روی فوتبالش
هرگز ش��ک و تردیدی وجود نداشته ،رفتاری
که مشخصا بعد از پیوستن او به یوونتوس هم
هیچ تغییری نکرده اس��ت .این انتقال بزرگ
ب��رای بیانکونری معن��ای جنگیدن برای فتح
س��ومین چمپیونزلیگ و ادامه دادن سلطنت
مطلقهشان در سری آ بعد از فتح  7اسکودتوی
پیاپی دارد .از منظر شخصی اما شاید هدف اول
رونالدو اثبات خودش در یک لیگ دیگر است.
شماره  7سابق منچستریونایتد و رئالمادرید
حاال قص��د دارد افتخارآفرینیهایش در لیگ
برتر و اللیگا را در س��ری آ هم ادامه دهد و از
همین حاال در فکر کسب عنوان کاپوکانونیره
(آقای گل س��ری آ) اس��ت ،هدف��ی که البته
رس��یدن به آن چندان هم آسان نخواهد بود.
سری آ در فصول گذشته تغییرات زیادی کرده
و دیگر افسانه کاتناچو و بازیهای دفاعی بدون
گل را پشتسر گذاشته است .با این حال سری
آ همچنان اللیگا نیس��ت و یوونتوس با تمام
قوای هجومیای که دارد نمیتواند به س��بک
رئالمادری��د بازی کند .بس��یاری از تیمهای
ایتالیایی همچنان در مقایس��ه با اسپانیاییها
فوتب��ال دفاعیتری بازی میکنن��د و رونالدو
برای نزدیک شدن به آمار بینظیرش در اللیگا
بای��د در ابتدا خ��ودش را با این محیط جدید
تطبیق دهد .عامل دیگر در راه آقای گل شدن
رونال��دو به تیم و مربی خ��ودش بازمیگردد.
مکس آلگری همیش��ه عادت به اس��تراحت
دادن به بازیکنان بزرگش بویژه ستارههایی که
پا به سن گذاشتهاند ،در بازیهای سادهتر لیگ
داش��ته .رونالدو با تمام آمادگی و ش��وری که
برای حضور در تمام مس��ابقات دارد ،به اندازه
کافی باهوش است که بداند چنین روندی نه
به س��ود خودش خواهد بود و نه به سود تیم
جدیدش ،بنابراین ش��اید دقیقا در بازیهایی
ک��ه فرصتی عالی برای گلزنیه��ای پیاپی او
پدید میآورند ش��اهد غیبت رونالدو در زمین
و آماده شدنش برای جدالهای چمپیونزلیگ
باش��یم .ام��ا رونالدو برای آقای گلی س��ری آ
رقبایی جدی را هم پی��ش رو میبیند .اینتر
این فصل با خریدهای تابستانیاش پیشرفت
کرده و بازیکن��ان خالقی که در بعد هجومی
به این تیم اضافه شدهاند فرصتهای بیشتری
برای مائورو ایکاردی برای ادامه دادن به روند
گلزنیهایش با پیراهن نراتزوری پدید خواهند
آورد .نکته مهم درباره اینتر این است که باید
ببینیم لوچانو اسپالتی چطور تیمش را برای
بازگشت به چمپیونزلیگ و تقسیم و مدیریت
انرژی بازیکنانش برای جدال در هر دو جبهه
آماده کرده اس��ت .دری��س مرتنز دیگر رقیب
رونالدو برای کسب عنوان کاپوکانونیره است.
مرتنز طی  2فصل اخیر با تغییر پستش توسط
مائوریتزیو ساری بدل به یکی از خطرناکترین
مهاجمان س��ری آ شد اما ش��اید نظام جدید
ناپولی به رهبری کارل��و آنچلوتی که ترجیح
میدهد از مهاجمانی کالسیک در خط حمله
استفاده کند ،تاثیری منفی روی فرصتهای
گلزنی س��تاره بلژیکی پارتنوپی داشته باشد.
شهر رم هم در این میان  2رقیب جدی برای
رونالدو دارد .در یکس��و چی��رو ایموبیله که
فصلی عالی را با التزیو سپری کرد آماده خیز
بلند دیگری به س��وی آقای گل شدن است و
در سوی دیگر ادین ژکوی رم قصد دارد روند
عال��یاش در  2فصل اخیر را ادامه دهد .هر 2
مهاجم بیانکوچلستی و جالوروسی میتوانند از
حضور همتیمیهای جوان و خالق جدیدشان
برای رقابت با رونالدو بهره ببرند ،بویژه خواکین
کوریا در التزیو و البته چطور میتوانیم گونزالو
ایگوآین را فراموش کنیم؟ رکورددار بیشترین
گل در یک فصل سری آ با پیراهن ناپولی ،بعد
از  2فصل حضور در جمع بیانکونری ،با ورود
رونالدو مجبور به ترک یوونتوس شد و از این
منظر انگیزه بس��یار باالیی برای انتقام از تیم
سابقش خواهد داشت .ایگوآین در  30سالگی
همچنان یکی از زهردارترین مهاجمان اروپا به
حساب میآید و جا افتادنش در ترکیب میالن
میتواند فصل درخش��ان دیگ��ری برایش در
سری آ رقم بزند.
جدا از این گزینههای واضح همیشه امکان
شگفتیهایی از جنس داریو هوبنر و کریستیانو
لوکارلی هم وجود دارد.
اما در نهایت با وجود تمام این موانع رونالدو
هنوز رونالدو اس��ت ،برنده  5توپ طالی اروپا و
یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال .اگر
کاپیت��ان تیمملی پرتغال بتواند خ��ودش را با
ایدههای تاکتیکی و سیستم چرخشی آلگری
تطبیق دهد ،همچنان کاندیدای اول آقای گلی
این فصل فوتبال ایتالیا خواهد بود.

