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4فوتبال خارجی
رکوردشکنی دوناروما با حضور در اردوی تیم 

ملی ایتالیا
ورزش: دروازه بان تیم فوتبال میالن با حضور در فهرست ملی پوشان 
تیم ایتالیا، رکورد جدیدی را به نام خــودش ثبت کرد. جیان لوئیجی 
ونتورا، سرمربی تیم ملی ایتالیا فهرست ملی پوشان فوتبال این کشور 
را برای حضــور در اردوی آتزوری جهت شــرکت در بازی های مرحله 
انتخابی جام جهانی 2018 اعالم کرد که در این فهرست نام سه بازیکن 
جدید، جان لوئیجی دوناروما، سنگربان جوان تیم فوتبال میالن، آندره آ 
بلوتی، مهاجم 22 ساله تورینو و آلسیو رومانیولی، مدافع میالن دیده 
می شود. دونارومای 17 ساله با قرار گرفتن در فهرست ملی پوشان ایتالیا 
به جوان ترین بازیکن تبدیل شد که تا کنون به اردوی آتزوری فراخوانده 

شده است.

ونگر: مصطفی و پرز به ما ملحق شدند
اسکای اسپورتس: سرمربی فرانسوی تیم فوتبال آرسنال از پیوستن 
شــکردان مصطفی مدافع آلمانی تیم والنســیا و لوکاس پرز مهاجم 
دپورتیوو الکرونیا به جمع توپچی های لندن خبر داد. آرسن ونگر بعد 
در کنفرانس خبری بعد از پیروزی مقابــل واتفورد گفت: ما دو بازیکن 

آورده ایم. مصطفی و پرز. 

ملی پوش پیشین دانمارک جیمی جامپ شد!
ورزش: الرست استروپ 53 ساله که با تیم ملی دانمارک جام قهرمانی 
ملت های اروپا در ســال 1992 را کسب کرده است، در خالل برگزاری 
بازی تیم های راندرس و سیکبورخ با بدنی برهنه به سمت زمین دوید و 
چندین متر با همین حالت به حرکت خود ادامه داد تا اینکه پلیس او را 
بازداشت کرد. این ملی پوش پیشین فوتبال دانمارک پس از قهرمانی با 
تیم ملی کشورش در اروپا به فرقه ای پیوست که چندین نفر از اعضای 
آن خودکشی کرده بودند. وی سابقه 136 بازی در تیم راندیس دارد و 

برای تیم ملی دانمارک نیز 14 گل به ثمر رسانده است.

آگوئرو: رقابتی با زالتان ندارم
تلگراف: فوق ستاره خط حمله منچسترسیتی مدعی شد که از عملکردش 
در ابتدای فصل خوشحال است ولی رقابتی با زالتان ابراهیموویچ، مهاجم 
منچســتریونایتد ندارد. ســرجیو آگوئرو تاکید می کنــد: هم من و هم 
ابراهیموویچ فصل را خیلی خوب شروع کردیم و هر دو گلزنی کردیم. ولی 

من به رقابت با او فکر نمی کنم. 

درگذشت هوادار »اورتون« در دیدار مقابل استوک
ورزش: باشگاه اورتون انگلیس با انتشار بیانیه ای در سایت رسمی خود 
اعالم کرد که یکی از هوادارانش در جریان پیروزی یک بر صفر این تیم 
مقابل استوک ســیتی در هفته ســوم لیگ برتر به دلیل بیماری جان 
خود را از دست داد. بر اساس اعالم باشــگاه اورتون، هوادار مدنظر که 
بیماری اش عود کرده، در ورزشــگاه گودیسون پارک مورد درمان قرار 
می گیرد و بالفاصله به بیمارســتان منتقل می شود، اما در نهایت جان 

خود را از دست می دهد.  

در جریان بازی با سلتاویگو
گلزنی دوباره »موراتا« برای رئال بعد از 833 

روز
ورزش: آلوارو موراتا با گلزنی به ســلتاویگو به دو سال انتظار برای گل 
زدن به رئال مادرید پایان داد. آخرین باری که موراتا برای رئال گل زده 
بود روز 17 مه 2014 و در جریان برد 3-1 مقابل اسپانیول بود. حاال او 
بعد از بازگشت به رئال از یوونتوس، اولین گلش را برای رئال مادرید در 

ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو بعد از 833 روز به ثمررسانده است. 
موراتا در دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان ســال 2015 با گل خود در 
برابر رئال مادرید، منجر به حذف این تیــم ازرقابت ها و صعود یووه به 

فینال شده بود. 

خـــبر

با وجود 3 پیروزی پیاپی در لیگ برتر 

مورینیو: یونایتد هنوز جای پیشرفت دارد
ورزش: منچســتریونایتد به لطف گل دقیقه 90 
مارکوس راشفورد که به مقاومت هال سیتی پایان 
داد، به سومین برد پیاپی خود در رقابت های لیگ 

برتر دست یافت. 
بازیکنان یونایتد بعد از به ثمررســیدن این گل زیر 
باران شدید جشن عجیب و غریبی با هواداران خود 
کنار زمین راه انداخته و حتی فالینی به کمک یکی 
از هواداران که در لحظه این خوشحالی ها به تبلیغات 
کنار زمین خــورده بود، رفــت. ژوزه مورینیو مربی 
پرتغالی یونایتد با این حال در مورد عملکرد تیمش 
بعد از گذشــت ســه هفته از رقابت های لیگ برتر 
اینچنین می گوید: »ما مقابل تیم ســازمان یافته ای 

بازی می کردیم که روحیه فوق العاده ای دارد. 

در نیمــه دوم هربار کــه توپ را از دســت دادیم، 
بالفاصله دوباره صاحب شــدیم. بــه هیچ وجه به 
حریف مجال ندادیم و اجازه ندادیم که توپ دست 
آن ها بیفتــد و حمالت زیــادی روی دروازه آن ها 
تدارک دیدیــم. با این حال هنوز جای پیشــرفت 
زیادی داریم. اما من از عملکرد تیم راضی هســتم. 
چهار برد و 9 پیروزی و یک برد در کامیونیتی شیلد. 
این شروع خیلی خوبی بوده و نمی توانستم بیش تر 
از این از تیم انتظار داشــته باشم. بازیکنان یونایتد 
زمانی که به این تیم آمدم، حاضر به تغییر ســبک 

بازی خود بودند و کار من را راحت تر کردند.« 
مورینیو ضمن تجلیل از عملکرد راشــفورد که به 
عنوان بازیکن تعویضی به جای خوان ماتا به ترکیب 

یونایتد ملحق شــد و گل پیروزی را به ثمر رساند 
گفت: »فقط به خاطر اینکه او گل برتری تیم را به 
ثمر رسانده نمی توانم نظرم را در مورد او عوض کنم. 
اینکه او گل پیروزی تیم را زده خیلی خوب است، 
ولی اگر شــما به عنوان یک مدافع مرتکب اشتباه 
شــوید و خوب بازی کنید، من نمی توانم شما را به 

خاطر یک اشتباه نیمکت نشین کنم. 
مــن دو هفته تا بــازی بعدی فرصــت دارم و باید 
همه چیــز را آنالیز کنــم. نمی دانم کــه او مقابل 
منچسترســیتی بازی می کند یا نه. ممکن اســت 
درترکیب اصلی باشــد و ممکن است روی نیمکت 
قرار گیرد. مهم این است که او عملکرد خوبی دراین 

مدت داشته است.«

راشفورد جوان ترین گلزن تاریخ مورینیو          ورزش: منچستریونایتد در هفته سوم لیگ برتر انگلیس با گل دیرهنگام مارکوس راشفورد با نتیجه 
یک بر صفر از سد میزبان خود، هال سیتی گذشت و به سومین برد متوالی اش دست یافت. گلی که راشفورد 18 ساله در دقیقه 2+90 این بازی به ثمر 

رساند او را تبدیل به جوان ترین گلزن تیم های تحت ِهدایت ژوزه مورینیو در لیگ برتر کرد.

هشدار گریزمان به خطر سقوط در انتهای فصل
بدترین شروع اتلتیکو در عصر سیمئونه

اشکان کیهان: اتلتیکو مادرید در دو مســابقه نخست خود در 
رقابت های این فصل اللیگا تنها دو امتیاز مقابل تیم های تازه صعود 
کرده دپورتیوو آالوس و لگانس کسب کرده که این بدترین شروع 
ممکن برای این تیم زیر نظر دیه گو سیمئونه محسوب می شود. نبود 
تاکتیک های هجومی الزم درترکیب فینالیست لیگ قهرمانان منجر 
به تساوی بدون گل در استادیو بوتارکه شد و حاال اتلتیکو مادرید 
چهار امتیاز از رئال مادرید بعد از گذشــت دو هفته از شروع لیگ 
کمتر دارد. از وقتی که سیمئونه هدایت اتلتیکو را در دست گرفته، 
کمترین امتیاز اندوخته این تیم در چهار فصل قبلی در این مقطع 
زمانی چهار امتیاز بوده است. سیمئونه در دو فصل از این چهار فصل 
موفق شده بود که در هر دو بازی نخست خود در لیگ با دست پر از 
زمین خارج شود. در فصل 2013-2014 این تیم سویا و رایو وایکانو 
را مغلوب کرد و در فصل 2015-2016 بر الس پالماس و سویا چیره 
شد. آخرین باری که اتلتیکو چنین شروع ضعیفی در اللیگا داشته 
مربوط به فصل 2011-2012 بود که در آن تیم گرگوریو مانسانو 
مقابل اوساسونا به نتیجه تساوی دست یافته و برابر والنسیا شکست 
خورده بود. مانسانو در اواسط فصل اخراج شد و سیمئونه جای او را 
گرفت و کلکسیونی از افتخارات برای تیم مادریدی به ارمغان آورد. 
بعد از دومین تساوی اتلتیکو در این هفته مقابل یک تیم تازه وارد، 
آنتوان گریزمان مهاجم فرانسوی این تیم نسبت به خطر سقوط به 
دسته پایین تر در پایان فصل هشــدار داد. او بازی هفته اول برابر 
آالوس را به دلیل محرومیت از دســت داده بود و در دومین دیدار 
مقابل لگانس در زمین حضور داشت، ولی نتوانست کمکی به اتلتیکو 
بکند. گریزمان در پایان بازی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: »اگر 
به همین شیوه ادامه دهیم، باید برای رهایی از خطر سقوط در پایان 
فصل بجنگیم. من ازنظر جسمانی درشرایط خوبی هستم، ولی از 
این نتیجه راضی نیستم. باید از خواب بیدار شویم و سخت کار کنیم 
و هرچه زودتر به شرایط ایده آل قبلی خود برگردیم.« بعد از وقفه 
یک هفته ای لیگ به دلیل بازی های ملی سفید و سرخپوشان روز 

10 سپتامبر با سلتاویگو روبه رو خواهند شد. 

دانیال صدقی: دنیس برگکمپ ستاره سال های نه چندان 
دور هلند زمانی که آرکادیوژ میلیک در آژاکس بازی می کرد 
او را »یک جعبه جادویی« توصیف کرده بود. مهاجم لهستانی 
در اولین بازی خود برای ناپولی میالن مونته ال را له کرد. گل 
نخست او به میالن چشم ها را به سوی تیم سارری که حاال 
خیلی هم جای خالی ایگواین را در ترکیب خود احســاس 
نمی کند، خیره کرد. گل او مرهمی روی زخم های هواداران 
تیمی است که هنوز در شوک خیانت ســتاره آرژانتینی و 
انتقال او به یوونتوس به سر می برند. میلیک در بازی مقابل 
میالن که با برتری 4-2 ناپولی تمام شد، یک گل دیگر هم 
به ثمررســاند که به مراتب از گل اول زیباتــر بوده و با بلند 
شــدن روی هوا و اســتفاده از یکی از بهترین قابلیت های 
تکنیکی اش یعنی ضربه سر حاصل شد. اگرچه گل های او 

بدون گل کایخون فاقد ارزش بودند، ولی مهم این بود که او 
مأموریتش را به درستی انجام داده بود. »آرزوی من این بود 
که در اولین بازی ام برای تیم از دقیقه نخست گلزنی کنم. 
ناپولی هواداران بی نظیری دارد. همه چیز عالی اســت. من 
هیچ فشاری به دلیل اینکه به جای ایگواین به ناپولی آمده ام، 
احساس نمی کنم. او بازیکن یووه است و من باید قابلیت های 

خودم را نشان دهم.« 
حاال سارری از اینکه میلیک را به باکا در بازار نقل وانتقاالت 
این فصل ترجیح داده، خوشــحال اســت. حتی اگر او 32 
میلیون یورو هزینه برای ناپولی به همراه داشته است. حاال 
تا وقتی که میلیک به اندازه ایگواین در قلب هواداران ناپولی 
جایگاه ویژه ای پیدا کند، مرتنس بلژیکی که از ســه سال 
پیش نظر مساعد آن ها را جلب کرده، همچنان نقشی کلیدی 

در ترکیب تیم ایفا می کنــد. اگرچه مرتنس دقایق کمی در 
زمین حضور پیدا می کند، ولی همواره در کسب نتایج تیم 
تأثیرگذار بوده است. او در بازی مقابل پسکارا از روی نیمکت 
به زمین رفت و سرنوشت بازی را تغییر داد. در برابر میالن به 
عنوان بازیکن اصلی تیم نقشی حیاتی برای تیم ایفا کرد و گل 
برتری میلیک از روی شوت او به دست آمد و گل کایخون هم 
در نتیجه حرکت او شکل گرفت. با درخشش این چهره ها، 
اینسینیه که اغلب اوقات تنها بازیکن ایتالیایی ترکیب ثابت 
ناپولی به شــمار می رود، بیش از هر زمان دیگری موقعیت 
خود را دراین تیم در خطر می بینــد. او برای قرارگرفتن در 
ترکیب11 نفره سارری رقیب ســختی همچون مرتنس را 

پیش رو دارد. 

با درخشش خیره کننده در ترکیب ناپولی

»میلیک« جای خالی ایگواین را گرفت

ورزش: در رقابت های این هفته لیگ باشــگاهی ایتالیا 
اتفاق نادری رخ داد. 

در ورزشــگاه المپیک پایتخت در جریان بــازی التزیو و 
یووه به دلیل گرمای شــدید هوا در دقیقه 28 مســابقه 
درخواست تایم اوت شد. دمای هوای رم در آن لحظه 29 
درجه سانتیگراد و رطوبت 49 درصدی را نشان می داد که 

خیلی هم باال نبود. 
این میزان درجه حرارت و رطوبت با آنچه در جام جهانی 
1994 آمریکا و حتی در جام جهانی برزیل مشاهده شده 
بود، تفاوت زیادی داشت. با این حال داور مسابقه دستور 
توقف بازی و اســتراحت بازیکنان را در حالی که بیش از 

نیمی از 45 دقیقه ابتدایی بازی گذشته بود، صادر کرد. 
فدراســیون فوتبال ایتالیــا به دلیل گرمای شــدید هوا 

در هفته هــای پایانی ماه اوت تصمیــم گرفته که تمامی 
بازی های دو هفته نخســت لیگ را در ساعات شامگاهی 
برگزار کند. بعــد از پایان این مســابقه رادو می گفت که 
گرمای جهنمی در ورزشگاه احســاس کرده و به نظرش 
ســاعت 18 زمان مناســبی برای برگزاری این مسابقه 

نبوده است. 
به دلیل گرمای شــدید هوا حتی زمان استراحت بین 
دو نیمه هم از 15 دقیقه طوالنی تر شده و حتی به 18 
دقیقه افزایش یافت. اولین تجربه تایم اوت در رقابت های 
بین المللی به جز دیدارهای دوستانه تابستانی در جام 

جهانی برزیل تجربه شده بود.

A به دلیل گرمای شدید هوا در بازی التزیو و یووه  /   اولین تایم اوت سری 


