فوتبال جهان
رونالدو :حضور مودریچ در اینتر
غیر ممکن نیست

ستاره برزیلی سابق اینتر و رئال مادرید از احتمال
حضور مودریچ در اینتر ســخن به میان آورد.
لوکا مودریــچ ،یکی از کلیدیتریــن بازیکنان
رئال مادرید اســت .در روزهای اخیر خبرهای
زیادی درباره توافق این بازیکن برای حضور در
اینتر به گوش رسیده است.کریستیانو رونالدو،
ستاره برزیلی ســابق رئال مادرید این گونه به
احتمال حضور مودریچ در اینتر واکنش نشان
ل و انتقاالت  بســیار عجیب است و
داد :بازار نق 
هر احتمالی در آن وجود دارد .امیدوارم که اینتر
به آن چه میخواهد برسد .من از طرفداران این
تیم هستم.رونالدو که خود سابقه حضور در اینتر
و رئال مادرید را دارد ،ادامــه داد :نمیدانم که
آیا مودریچ با اینتر به توافق رســیده است یا نه.
تیمهای بزرگ به دنبال تقویت خود هستند و
اینتر هم نمیخواهد عقب بماند .باید ببینیم چه
اتفاقی خواهد افتاد.او درباره پیوستن رونالدو به
یوونتوس هم گفت :این اتفاق برای فوتبال ایتالیا
مفید و سودمند اســت .کالچیو برای جذابیت
بیشتر نیاز به کریستیانو رونالدو داشت.

کدام تیم لیگ برتری امسال
خریدی نداشته است؟

باشگاهتاتنهامتنهاتیمدرانگلیساستکهتاکنون
در لیگ برتر خریدی نداشته است.
ب ه گزارش دیلی استار ،در حالی که فصل جدید
لیگ برتــر فوتبــال انگلیس از جمعه بــا دیدار
منچســتریونایتد و لسترســیتی آغاز میشود،
تاتنهام تنها تیمی است که هیچ بازیکن جدیدی
را جذب نکرده و با همان ترکیب فصل قبل و حتی
بدون سون هیونگ مین خودش را برای لیگ برتر
آماده کرده است.بازیکن کرهای به دلیل حضور در
بازیهایآسیایینمیتواندتاتنهامرادرشروعلیگ
برتر همراهی کند .باید دید پوچتینو با این شرایط
میتواند همچنان تاتنهام را در قواره مدعی لیگ
جزیره در بین تیمهای متمول حفظ کند یا خیر؟

ژسوس :میتوانیم قهرمانیمان
را در لیگ تکرار کنیم

مهاجم برزیلی منچسترسیتی میگوید آنها از این
قابلیت برخوردار هستند که قهرمانی خودشان را
در لیگ برتر تکرار کنند.
منچسترســیتی فصل گذشــته با  ۱۹امتیاز با
منچســتریونایتد قهرمــان لیگ برتــر فوتبال
انگلیس شد .آنها یکشــنبه هم موفق شدند با
شکست چلسی ،فاتح جام خیریه شوند.گابریل
ژسوس با خوشــحالی از شرایط منچسترسیتی
ل حاضر قهرمان لیگ محســوب
گفت :ما در حا 
ی خودمان را تکرار
میشویم .چرا نتوانیم قهرمان 
کنیم؟ خوشــبختانه از قــدرت و روحیه خوبی
برخوردار هستیم و باید مثل فصل گذشته باشیم
و اشتباهاتمان را نیز بر طرف کنیم تا حتی بهتر از
فصل قبل نتیج ه بگیریم .البته بقیه حریفان قوی
شدهاند و کارمان برای تکرار قهرمانی سخت است؛
ولی باید تمام تالشمان را بکنیم تا در پایان فصل باز
هم جام قهرمانی را باالی سر ببریم.

کیلینی :رونالدو شور خاصی به
ما داده است

کاپیتان یوونتوس به ستایش از رونالدو پرداخت و از
تاثیر او روی تیمش سخن به میان آورد.
کریستیانو رونالدو در فصل جابهجایی تابستانی
تصمیم گرفت بعد از   ۹سال حضور در رئال مادرید
این تیم را ترک کند و راهی یوونتوس شود.
جورجو کیلینی ،کاپیتان یوونتوس به ستایش از
کریستیانو رونالدو پرداخت و از تاثیر او روی تیمش
سخن به میان آورد.او گفت  :باید از رونالدو تشکر
کرد؛ چرا که او شور و هیجان خاصی را به تیم آورده
است .ما برای درخشش در فصل جدید به انگیزه
و شــور جدید نیاز داشتیم و خوشبختانه رونالدو
چنین چیزی را با خود آورده اســت.کیلینی در
ادام ه صحبتهای خود اضافه کرد :رونالدو انرژی
خاصی به ما داده است .او سطح کیفی یوونتوس را
باال خواهد برد .با این حال باید گفت که او به تنهایی
نمیتواندزمینهرابرایقهرمانیمادرلیگقهرمانان
اروپا فراهم آورد .قهرمانی در لیگ قهرمانان اصال
آساننیستوهمهبازیکنانبایددربهترینشرایط
خود باشند.

شاهین خالدان :به دنبال رنکینگ  ۱۰۰دنیا هستم

تنیسور تیمملی ایران گفت :به دنبال کاهش رنکینگم در دنیا هستم و هدفم رسیدن به رنکینگ زیر ۱۰۰در دنیاست.شاهین خالدان  
درباره مسابقات فیوچرز گرجستان اظهار کرد :در آخرین مسابقهای که در گرجستان به رقابت پرداختم ،موفق به راهیابی به فینال
فیوچرز شدم که فکر میکنم اولین بازیکن تنیس پس از انقالب هستم که به این موفقیت دست پیدا کردم .راهیابی به فینال ،کار
دشواری بود به دلیل اینکه از جدول مقدماتی شروع کردم و زمانی که به فینال رســیدم ،از لحاظ بدنی افت کرده بودم .وی درباره
سختترین رقیبش در این رقابتها افزود :برای رسیدن به فینال در هشت بازی ،موفق به شکست رقبای خود شدم که مهمترین حریفم
کریستین لوزانو از روسیه و سید دوم رقابتها بود که موفق به شکست  ۲بر صفر وی که یکی از سرسختترین بازیکنان این رقابتها
بود ،شدم .تنیسور تیمملی درباره آینده خود گفت :شرایط مالی اکنون سخت شده است ولی باید درمسابقات بیشتری شرکت کنم.
امیدوارم بتوانم رنکینگم به زیر ۷۰۰برسد تا بتوانم سال آینده مسابقات بزرگتری بازی کنم.
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دومین برد بسکتبالیست های جوان در قهرمانی آسیا

تی مملی بسکتبال جوانان ایران در دومین دیدار خود از رقابتهای انتخابی جام جهانی برابر قزاقستان به برتری رسید.
شاگردان محسن شاه علی که در رقابتهای انتخابی جام جهانی برابر اندونزی به برتری رسیده بودند ،صبح دیروز (دوشنبه) در دومین
دیدارشان به مصاف قزاقستان رفتند و پیروزشدند.
تی مملی ایران که بدون برنامه تدارکاتی قابل توجه راهی تایلند شده است ،برابر قزاقستان با نتیج ه  ٨٦بر  ٥٤به برتری رسید و دومین
بردش را جشن گرفت.
ایران مدافع عنوان قهرمانی است و فردا برای صدرنشینی در گروه و صعود مستقیم به  مرحله یک چهارم نهایی برابر ژاپن به میدان
میرود.
چهار تیم اول مسابقات سهمیه جام جهانی را کسب خواهند کرد.
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فوتبال ایران
 ادعای یک روزنامه اماراتی
درباره تیام

مقاله تحلیلی اسکواکا درباره جهانبخش؛

روزنامه اماراتی از توافق مامه تیام با عجمان
سخن به میان آورد و تاکید کرد که این بازیکن
در آستانه پیوستن به این تیم است.به گزارش  
اإلتحاد ،مامه تیــام در فصلی که گذشــت
توانست عملکرد درخشانی از خود نشان دهد و
به محبوبیت زیادی در بین هواداران استقالل
دست پیدا کند .این مهاجم سنگالی که در نیم
فصل دوم به استقالل پیوست بازیهای خوبی
را به ویژه در لیگ قهرمانان آســیا به نمایش
گذاشت.با وجود این که باشگاه استقالل عالقه
زیادی به تمدید کردن قــرارداد این بازیکن
داشت اما او عالقهای به ماندن نداشت.
روزنامه اإلتحاد امارات از توافق تیام با عجمان
سخن به میان آورد و تاکید کرد که مذاکرات
این بازیکن بــا عجمان در آســتانه به پایان
رسیدن اســت  و به احتمال خیلی زیاد او به
زودی پیراهن این تیم اماراتی را بر تن کند.

آیاعلیرضا،سوارزیدیگرخواهدشد؟

برایتونباخریدنعلیرضاجهانبخش،
یک بار دیگر رکــورد نقل و انتقاالت
خود را شکست.
به گزارش اسکواکا ،وینگر  ۲۴ساله ایرانی
بعد از دیوی پروپر و یورگن لوکادیا ،سومین
خرید برایتون از اردیویسه در ماه های اخیر
است .جهانبخش در شرایطی به برایتون
آمده که مرغ های دریایی میخواهند خود
را به پای ثابت لیگ برتر تبدیل کنند .آنان
فصل گذشته در مکان پانزدهم جدول فصل
را به پایان رساندند و ۷امتیاز با منطقه خطر
فاصله داشتند.
با در نظر گرفتن دیگر باشگاه های خواهان
علیرضا ،آمدن او به برایتون به ســان ،یک
حرکت ضربتی از سوی این باشگاه بود؛ یک
کودتا ،کودتایی البته با ویژگی های مثبت.
جهانبخش فصل قبل را به عنوان برترین
گلزن اردیویسه به پایان رساند که البته در
جای خود نیاز به بررسی های دقیق تری
دارد؛ اما این دستاورد بزرگ روی علیرضا
آنچنان تاثیرگذار نبــوده و او همچنان به
هدف های واالیــش در زمین فوتبال فکر
میکند .برای چشیدن موفقیت در آخرین
گام فوتبالی ،جهانبخش به چه ابزاری نیاز
خواهد داشت؟
فعالیت حرفه ای جهانبخش از
آغاز تا امروز
تعداد بازی های باشگاهی۲۳۷ :
نکته کلیدی :اولین بازیکن آســیایی که
در یک لیگ معتبر اروپایی به عنوان آقای
گلی میرسد.
علیرضا در جیرنده ،شهری در استان گیالن
زاده شد و رشد یافت .فعالیت حرفه ای را در
باشگاه داماش تهران آغاز کرد و بعد از آن
به زادگاهش بازگشــت تا پیراهن داماش
گیالن را بپوشد .علیرضا در همین لباس
نظر استعدادیاب های اروپایی را جلب کرد
تا در سال  ۲۰۱۳به نایمخن هلند منتقل
شود .او در فصل اول آمار متعادل  ۲۷بازی

و  ۵گل در اردیویسه را ثبت کرد .این آمار
کافی بود تا علیرضا پشــت سر ممفیس
دپای ،به عنوان دومین استعداد درخشان
اردیویسه معرفی شود.
با وجود سقوط نایمخن در آن فصل از لیگ،
جهانبخش به تیمش وفــادار ماند .او یک
فصل دیگر هم در نایمخن بــازی کرد و با
بازگشت سریع این تیم به اردیویسه ،او هم
بهآلکمارهلندمنتقلشدتاروندپیشرفتش
تسریع شود .علیرضا در هر فصل پیشرفت
میکرد و آمارهای بهتــری را از خود به جا
میگذاشــت تا اینکه در فصل آخر به اوج
خود رسید .او با ۲۱گل و ۱۲پاس گل ،بیش
از هر بازیکن دیگری در لیگ روی گل ها اثر
گذاشت .این وینگر پویا که تیم ملی ایران را
در جام جهانی  ۲۰۱۸همراهی کرد ،تبدیل
به اولین بازیکن آسیایی شد که در یک لیگ
معتبر اروپایی آقای گل میشود و به دنبال
آن به برخی باشگاه های بزرگ اروپایی از
جمله ناپولی لینک شد.

سبکبازیجهانبخش
سبک بازی جهانبخش به عنوان
یک وینگر ،تلفیقــی از وینگرهای مدرن
و کالســیک دنیای فوتبال است .بهترین
کیفیت او قدرت دریبلینگ باالست( .او در
فصل قبل اردیویسه به طور متوسط ۳،۴
دریبل در هر بازی داشــت ).با استفاده از
سرعت خدادادی اش ،که نقش بارزی در
پیشرفت او داشته ،علیرضا قادر است یک
در برابر یک ها را به راحتی از پیش رو بردارد
و موقعیت گلزنی ایجاد کند .در فصلی که
گذشت ،علیرضا  ۷۸موقعیت گلزنی برای
هم تیمی هایش ساخت که  ۱۲تای آن ها
به گل منجر شد.
شــناخت فضاهــای زمین و پاســکاری
(میانگین  ۴۲،۶پاس در هر بازی در فصل
گذشته) ویژگی هایی بود که علیرضا فصل
گذشته به معرض نمایش همگان گذاشت.
جهانبخش خود را در این فصل به عنوان

وان
ش بان
ورز کیمیا علیزاده بازیهای آسیایی را
از دست داد

کیمیا علیزاده به دلیل پارگی رباط صلیبــی حضور در بازی های
آسیایی ۲۰۱۸را از دست داد و با تصمیم کادر فنی ملیکا میرحسینی
جایگزین وی می شود.
تیمملی تکواندو کشــورمان که تمرینات خود را برای حضور در
هجدهمین دوره بازی های آسیایی پشت سر میگذارد ،اردوی ده
روزه ای را در کرج بر پا کرده است.

شریفات به نفت مسجدسلیمان
پیوست

یک بازیکن کناری و یک مهاجم عرضی در
سمت راست به تیم غالب کرد .جهانبخش
با هر دو پای خود بازی میکند (و البته پای
راست قوی تری دارد) و البته این مجوز را
داشــت که از عرض به مرکز و عمق بزند و
بازی سازی و قوای هجومی خود را نشان
دهد.
انتقادی که تا سال قبل به علیرضا وارد بود،
کم بودن تعداد گل های وی بود .او با زدن
 ۲۱گل در  ۳۳بازی پاسخ مناسبی به این
انتقاد داد .در آزد آلکمار به او نقشی آزاد داده
شده بود و او به بهترین شکل ممکن از آن
بهره برد .بخش زیادی از گل های او هم از
طریق شوت های از راه دور به ثمر رسید.

کریس هاتن ،ســرمربی برایتون است که
نشان داده عاشق سیستم  ۴-۴-۲است .او
در  ۱۷۰دیدار برایتون را رهبری کرده و در
 ۶۶درصد این بازی ها ،از این سیستم سنتی
بهره برده است.
رقابت برای علیرضا از همــان روز اول آغاز
میشود .آنتونی ناکارت بخش زیادی از فصل
قبل را در پستی بازی کرد که علیرضا در آن
تخصص دارد .ضمن این که نباید نفراتی
مانند خوزه ایزکوئردو ،یری اشــکاالک و
جیمی مورفی را نیز از یاد برد.

گلهایش را دو رقمی کند .اما این لوئیس
سوارز بود که تاثیرگذاری مداوم و طوالنی
مدتی در لیگ جزیره داشت و شاید دلیل
دو رقمی نشــدن گل هایش در فصل اول،
آن بود که لیورپــول در میانه های فصل
 ۲۰۱۰-۱۱او را از آژاکس به خدمت گرفت.
اما حضور در جزیره برای بقیه این نام ها ،یک
ناکامی بود .کژمان هرگز موفق نشان نداد.
آلوز ،ممفیس و یانسن هم نشان دادند انتقال
به لیگی در ســطح لیگ برتر برایشان زود
بوده است .ممفیس اکنون در ۲۴سالگی در
لیون در حال بازسازی دوران فوتبالش است.
(انتقال به لیــون احتماال بهترین تصمیم
دپای بوده است ).یانسن هم بعد از گذراندن
دورانی قرضی در فنرباغچه دوباره به تاتنهام
بازگشتهومشخصنیستچهسرنوشتیدر
لندن خواهد داشت.جهانبخش از سرنوشت
پیشــینیان خود آگاه اســت و البته نباید
آینده علیرضا را براساس عملکرد بازیکنان
نامبرده قضاوت کرد .اگر برایتون به درستی
از علیرضا اســتفاده کند ،نه تنها بهترین
عملکردش را به نمایش خواهد گذاشــت
بلکه خود برایتون را نیز به اهداف واالیش در
لیگ برتر خواهد رساند.

سرنوشــت بازیکنانی که به
عنوان آقای گل هلند به لیگ
برتررفتند
پست بازی او در برایتون چه جهانبخش هفتمین بازیکنی اســت که
بالفاصله بعد از تجربه آقای گلیدراردیویسه
خواهد بود؟
انتظار این که علیرضا با همان آزادی عمل هلند ،راهی لیگ برتر میشــود .او راهی را
و در همان نقطه اوج ،به استقبال فصل اول طی کرده که پیش از وی بازیکنانی نظیر
خود در لیگ جزیره برود ،یک انتظار خام وینسنت یانســن ،ممفیس دپای ،ویلفرد
و به دور از واقعیت اســت .همان گونه که بونی ،لوئیس سوارز ،آفونســو آلوز و ماتیا
پیش از این اشاره شد ،جهانبخش  ۲۴ساله کژمان در آن قدم گذاشته اند .در بین تمامی
در جناحین بهترین عملکرد خود را دارد .این بازیکنان تنها ویلفرد بونی توانســت
جذب یک وینگر اتفاقــی فوق العاده برای در اولین فصل حضور در لیگ برتر ،تعداد
جی
خار
ات
بوع
کیمیا علیزاده ملی پوش اعزامی به بازی های آســیایی - ۲۰۱۸
مط
جاکارتا در تمرین صبح یکشــنبه  ۱۴ -مردادمــاه تیم ملی دچار
آســیبدیدگی عضالنی شــد .پس از ارزیابی پزشکی و معاینات
تکمیلی و بررسی  MRIتوســط دکتر رازی مشخص شد که ACL
زانوی چپ کیمیا دچار آسیب جدی شده است و قادر به همراهی تیم
در بازی های آسیایی نیست.
با تصمیم کادر فنی تیم ملی ملیکا میرحسینی ملی پوش تکواندو
کشورمان که در تورنمنت بین المللی کره جنوبی موفق به کسب
مدال طال شده بود ،جایگزین علیزاده در وزن -۶۷کیلوگرم میشود.
ناهید کیانــی در وزن  -۴۹کیلوگرم ،الهه شــیدایی در وزن -۵۳
کیلوگرم ،پریسا جوادی در وزن -۵۷کیلوگرم و زهرا پوراسماعیل در
وزن  ۶۷+کیلوگرم دیگر نفرات اعزامی به بازی های آسیایی هستند.
هدایت این تیم برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و ریحانه
فوالدی به عنوان مربی است.
مالدینی به خانه برمیگردد
گفتنی است هجدهمین دوره بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸در بخش
خــوش آمدگویــی میــان بــه
تکواندو (پومســه و کیوروگی) از  ۲۸مردادماه به مــدت  ۵روز در
اسطورهاش
اندونزی برگزار میشود.

خوش برگشتی اسطوره
میالن برای میالنیستی؛ و سرانجام
بازگشتمالدینی

اسماعیل شریفات با عقد قراردادی به عضویت
باشگاه نفت مسجدسلیمان درآمد .مسئوالن
باشگاه نفت مسجدســلیمان پس از مذاکره با
اسماعیل شریفات ،برای مدت یک فصل با او
قرارداد همکاری امضا کردند.شــریفات فصل
گذشــته پس از یک نیم فصل حضور در تیم
فوتبالذوبآهنبهاستقاللخوزستانپیوست.
این مهاجم خوزستانی سابقه بازی در تیمهای
استقالل تهران ،فوالد و اســتقالل اهواز را در
کارنامه دارد.

علی قربانی ،آلترناتیو دو گزینه
خارجیاستقاللیها

اســتقاللیها در صورت به توافق نرسیدن با
دو گزینه خارجی خود ،قرارداد علی قربانی را
تمدید میکنند تا این مهاجم در لیگ هجدهم
دوباره برای آبیها به میدان رود.اســتقالل با
وجودگذشتدوهفت هازلیگبرترهنوزبهدنبال
به خدمت گرفتن یک مهاجم هدف هستند .به
گفتهمعاونورزشیباشگاهاستقاللآبیهاآماده
هستند تا یک مهاجم خارجی را به جمع نفرات
خود برای لیگ هجدهماضافه کنند .وینفرد
شفر در گفتوگویی که با خبرنگاران داشت،
ن کرد که سهشــنبه تکلیف این مهاجم
اذعا 
مشخصمیشود.

سه راز ماروتا
 CR7افکت؛ یووه از حاال برای تابستان
 2019برنامه ریزی کرده

نمای ورزشی
روزنامه «دامگا» :بشیکتاش با تمام توان به دنبال جذب بیرانوند است

کاسیاس
و بوفون در
یک روز اولین
سوپر جام خود
در خارج از
کشورشان را به
دست آوردند
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