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 اولیــن هفتــه از فصــل جدید 
لیگ برتــر انگلیس، بــا نبردهایی 
جذاب و هیجان انگیز آغاز شــد و به 
صورت همزمان، آلمان و اسپانیا نیز 
قهرمان های سوپرجام را شناختند. 
مدتــی بعــد از پایــان رقابت های 
م جهانــی، باالخره تــب و تاب  جا
فوتبال باشــگاهی در اروپا زنده شد 
و تیم های مختلف اولین مســابقه 
رسمی شــان را پشت سر گذاشتند. 
این هفتــه، ماجراهــای جالبی در 
فوتبــال اروپا اتفاق افتــاد. از اولین 
جام لئو مسی و مانوئل نویر به عنوان 
کاپیتان تا اولین بازی کریســتیانو 
برای یــووه و البته ابــراز تمایل پپ 
گواردیــوال برای به قتل رســاندن 

بنجامین مندی!
شروعشگفتانگیزکاپیتانها

لئو مســی و مانوئل نویر، پیش از 
این بازوبند کاپیتانی بارســا و بایرن 
را به بازو بســته اند اما در این فصل، 
بــه »کاپیتان اول« تیم های شــان 
تبدیل شــده اند. آنها در اولین بازی 
رســمی فصل بــا بازوبنــد، اولین 
جام را باالی ســر برده انــد. نویر و 
هم تیمی هــا در بایرن مونیــخ، در 
دیدار ســوپرجام آلمان فرانکفورت 

را با پنج گل شکست دادند. چند ماه 
قبل در فینال جام حذفی، نیکو کواچ 
ســرمربی فرانکفورت بود و با کنار 
زدن بایرن، جشن قهرمانی گرفت. 
او در تابستان به نیمکت باواریایی ها 
منتقل شد و خیلی زود اولین جام را 
با باشــگاه جدیدش به دست آورد. 
ســوپرجام اســپانیا نیز در طنجه 
مراکش میان بارســا و سویا برگزار 
شــد و آبی اناری ها به سختی، سویا 
را کنار زدند. مارک آندره تراشتگن 
در آخرین ثانیه های بازی، یک ضربه 
پنالتی را مهار کرد تــا آبی اناری ها 
اولین جام فصل را از آن خودشــان 

کنند.
دخهآزندهاست!

ــش داویــد دخــه آ در  ی ما ن
2018، بــرای  نــی  ا ه ج م  ا ج
عالقه منــدان بــه ایــن دروازه بان 
نگران کننــده به نظر می رســید. 
او در چهار مســابقه این جام، تنها 
»یک« ســیو را به نمایش گذاشت 
و در روســیه،کامال فاجعه بــار بود. 
با ایــن وجود خیلی زود مشــخص 
شــد که دخه آ یونایتد با دخه آ تیم 
ملی تفاوت های بسیار زیادی دارد. 
داوید در هفته اول لیگ، درخشان 
ظاهر شد. او در نیمه اول یک شوت 
دیدنی را مهار کرد. شــاید به جز او، 

هیچ دروازه بانی نمی توانســت در 
ایــن فاصله کم، جلوی گل  شــدن 
این توپ را بگیــرد. در نیمه دوم نیز 
سیو عالی دخه آ روی ضربه دمارای 
گری، جلوی بازگشت لسترسیتی 
به مسابقه را گرفت. مرد عنکبوتی در 
همین هفته اول، به تنهایی دو امتیاز 
برای ژوزه مورینیو و تیمش به دست 
آورد و البته اسپانیایی ها، با حسرت 
به تماشای واکنش های او نشستند.

بیخریدها
از زمانی که پنجره نقل وانتقاالت 
تابســتانی در لیگ برتــر به وجود 
آمــده، همــه تیم هــا حداقل یک 
خرید در این پنجره داشــته اند اما 
تاتنهام در این تابســتان، تبدیل به 

اولین تیم انگلیسی شد که در فصل 
نقل وانتقاالت تابســتانی حتی یک 
خرید نیز انجام نمی دهد. در حالی 
که طرفداران این تیم به شــدت از 
عملکرد اســپرز در بازار عصبانی به 
نظر می رسیدند، مائوریسیو پوچتینو 
دســت روی این نکته گذاشت که 
تمدید قرارداد با ســتاره های قبلی، 
به اندازه خرید بازیکن جدید باارزش 
اســت. ادعای او زمانی ثابت شــد 
که تاتنهام با درخشــش دله علی، 
کریس اریکسن، لوکاس مورا و یان 
فرتونکن، فصل را با پیروزی در زمین 

نیوکاسل آغاز کرد.
یاهانبکش!

ســتاره ایرانی برایتــون اولین 
بازی رســمی اش را بــرای این تیم 
در هفته اول لیگ برتــر انجام داد. 
جهانبخش نبــرد تیمش با واتفورد 
را روی نیمکت آغــاز کرد اما در 20 
دقیقه پایانی به زمین فرستاده شد. 
علیرضا به محــض ورود به ترکیب 
برایتون، با یک فــرار خوب تیمش 
را صاحب موقعیــت گل زنی کرد اما 
این حمله در نهایت به جایی نرسید. 
شروع جهانبخش و حرکات او در روز 
تولد 25 ســالگی، امیدوارکننده به 
نظر می رسید اما برایتون به ویژه در 
خط دفاع، بسیار ضعیف نشان داد. با 
این روند، ســفید و آبی ها کار بسیار 
دشواری برای سقوط نکردن از لیگ 
برتر دارند و شاید تنها جهانبخش که 
یاهانبکش صدایش می زنند، بتواند 

تیمش را از این شرایط نجات بدهد.
کشفجراردجدید

خــرد کــردن اســتخوان های 
وستهم یونایتد، لیورپول را در اولین 
هفته از لیگ برتر بــه صدر جدول 
رســاند. جذاب تر از این نتیجه اما، 
تماشای بازی نبی کیتا برای قرمزها 
بــود. او در اولین بــازی اش آنقدر 
مســلط و درخشــان ظاهر شد که 
انگار سال هاســت در میانه میدان 
بــرای لیورپول به میــدان می رود. 
کیتا با شماره 8 استیون جرارد، در 
20 دقیقه نخســت بازی 17 پاس 
داد که هر 17 پاس ســالم بودند. او 
سرانجام با یک پاس تماشایی،زمینه 

را بــرای اولین گل تیمــش فراهم 
کرد و مهم ترین نقش را در له شدن 
وستهم در ورزشگاه آنفیلد داشت. 
نبی با این کیفیت، می تواند جرارد 
جدید لیورپولی ها باشد. او در اولین 
بازی، کامال برازنده پیراهن شماره 

8 نشان داد.
میخواهممندیرابکشم!

تنها یک نفر می توانســت مانع 
پیروزی سیتیزن ها در زمین آرسنال 
شود و آن فرد، بنجامین مندی بود. 
مدافع چپ فرانســوی سیتی مدام 
از هکتور بیرین دریبــل می خورد 
و مدام با لو دادن تــوپ و پاس های 
اشــتباه، برای تیمش دردسرســاز 
می شد. با این وجود او پاس گل دوم 
تیمش را به برناردو ســیلوا داد و به 
نوعی از همه ســرزنش ها فرار کرد. 
بعد از پایان مسابقه، پپ گواردیوال 
نظر جالــب و عجیبی دربــاره این 
بازیکــن فرانســوی داشــت و در 
رسانه ها، از این بازیکن درخواست 
کرد که فعالیت مجازی اش را کاهش 
بدهد:»بنجامیــن منــدی بازیکن 
عجیبی اســت. بعضی وقت ها دلم 
می خواهد او را با دســت های خودم 
بکشــم و بعضی وقت ها بــه خودم 
می گویم کــه او فوق العاده اســت. 
باید کاری کنــم او کمی آرام بگیرد 
و البته کم تر به شبکه های اجتماعی 
سر بزند تا تمرکز بیشتری در زمین 

داشته باشد!«
کامبکهفته

جذاب تریــن و تماشــایی ترین 
مســابقه این هفته فوتبال اروپا، در 

لیگ فرانسه انجام شــد. جایی که 
دو تیم نیمس و انگرز مقابل هم قرار 
گرفتند. این مسابقه تا دقیقه 76 با 
نتیجه سه بر یک به سود انگرز دنبال 
می شــد و در همین دقیقه، نیمس 
اختالف را به حداقل رســاند. تنها 
چند لحظه بعد، ایــن تیم 10 نفره 
شد اما امید به بازگشــت به بازی را 
از دست نداد و به شکلی باورنکردنی 
با دو گل دیگــر در دقایق 85 و 88، 
توانســت این بازی را با پیروزی به 
پایان برســاند. ایــن اولین کام بک 
تماشایی فصل فوتبال اروپا به شمار 

می رفت.
نیبرایبوفون

اولین بازی بوفون در لیگ فرانسه 
بعد از ســال ها حضور در سری آ، به 
اولین پیروزی و اولین کلین شــیت 
گلر افســانه ای ختم شــد. تنها 10 
دقیقه بعد از شــروع بــازی با کان، 
نیمــار گل اول پی اس جی را به ثمر 
رســاند و بعد از آن نوبت به آدرین 
ربیو و تیموتــی وه آ بود که اختالف 
بین دو تیم را بیشتر کنند. هم موناکو 
و هم لیــون نیز فصل را بــا پیروزی 
شــروع کرده اند اما به نظر می رسد 
پی اس جی باز هم در مسیر قهرمانی، 

رقابت چندانی احساس نکند.
زوجخیرهکننده

کریســتیانو رونالــدو کــه در 
دیدارهای پیش فصل یووه به میدان 
نرفته بــود، اولین گلــش برای این 
تیم را در اولین بــازی اش با پیراهن 
یوونتوس به ثمر رســاند. او دروازه 
تیم دوم باشــگاه را در یک مسابقه 

تدارکاتی باز کرد.
زیکــن در  ا ــن ب ی کــرد ا  عمل
جلســه های تمرینی تیــم الگری 
خارق العاده بوده است. این بازیکن 
در چهــار دوره از پنــج دوره قبلی 
لیگ قهرمانــان، این جــام را فتح 
کرده و حاال مکــس الگری امیدوار 
اســت این بار نوبت قهرمانی سی آر 
ســون با بیانکونری باشد. کریس و 
دیباال این روزهــا زوج خوبی را در 
تمرین هــای یووه شــکل داده اند. 
زوجی که می تواننــد همه تیم های 

اروپایی را به وحشت بیندازند.

نگاهیبهاولینهفتهفوتبالیدراروپا

مانوئل مسی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

كمك كاسياس به هوادارش

ایکر کاسیاس از آن فوتبالیست هایي است که 
فعالیت گسترده اي در شبکه هاي اجتماعي دارد و 
از همین رو توانسته رابطه بسیار خوبي با هوادارانش 
برقرار کند. به گزارش دی مارتزیو، ایکر کاسیاس در 
توییتر به یک کاربر در انتخاب نام فرزنش کمک کرده 
تا در این عرصه هم خبرساز شود. داوید، کاربری بود 
که در واتساپ از ایکر کاسیاس درخواست کرده بود 
که پیام وی را بازنشر کند زیرا وی به تازگی صاحب 
فرزند می  شود و همســر داوید به او اجازه نمی  دهد 
نام پسرش را ایکر انتخاب کند. حاال او از زنش قول 
گرفته است که اگر ۳0 هزار بار پیامش باز نشر شود 
اسم فرزند خود را که چند ماه دیگر به دنیا می  آید ایکر 
خواهد گذاشت. کاسیاس بعد از بازنشر پیام این کاربر 
به او کمک کرد به ۳6 هزار ریتوییت برسد و پس از آن 
داوید با انتشار عکسی  خبر داد که موافقت همسرش 

را در این زمینه کسب کرده است.
    

ترس بارسا و غيبت مالكوم
با وجود لغــو محدودیت اســتفاده از بازیکنان 
غیراروپایی فاقد گذرنامه کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا برای بازی سوپرجام اسپانیا، باشگاه بارسلونا 
حاضر نشد ریســک کند و نام چهار بازیکن التین 
بدون پاسپورت اروپایی اش یعنی کوتینیو، مالکوم، 
آرتور ملو و ویدال را در فهرســت 18 نفره اش برای 
مصاف با سویا قرار دهد و به همین دلیل مالکوم را 
از فهرســت بازیکنانش حذف کرد. تصور می شد 
که والورده از ترس تکرار اتفاقی که سه فصل پیش 
در جام حذفی برای رئال مادرید رخ داد - استفاده 
از دنیس چریشــف دو اخطاره و متعاقب آن حذف 
کهکشانی ها از مسابقات به دلیل استفاده از بازیکن 
غیرمجاز - حاضر نشده از مالکوم استفاده کند اما او 
این موضوع را رد کرد. والورده در این خصوص گفته 
است:»این تصمیم من بود نه برای پیشگیری از اینکه 
به دردسر بیفتیم. مالکوم بازیکنی است که به تازگی 
به جمع ما ملحق شده و به اندازه کافی تمرین نکرده 
است. به عالوه هیچ کسی از قبل اعالم نمی کند که 
کدام یک از بازیکنان تیم قرار است در یک مسابقه 
بازی کنند. در مورد رئال مادرید هم فکر می کنم که 
هیچ کسی به این تیم درباره چریشف هشدار نداده 
بود. اینطور نیست؟ اگر قرار باشد کسی به من درباره 

این موضوع هشدار دهد، آن باشگاه است.«
    

ميالن و بسته پيشنهادي به التزيو
ســایت »کالچو مرکاتو« ایتالیا گزارش داد؛ 
باشگاه میالن پیشنهادی 110 میلیون یورویی به 
التزیو برای به خدمت گرفتن سرگئی میلینکوویچ 
ســاویچ به التزیو ارائه خواهد کــرد و برای عملی 
کردن این انتقال حتی حاضر است فابیو بورینی، 
مهاجم 27 ساله خود را در اختیار آبی پوشان رم قرار 
دهد. التزیو برای فروش میلینکوویچ ساویچ 2۳ 
ساله رقم 100 میلیون یورو درخواست کرده، اما 
میالن طرح به خدمت گرفتن قرضی این بازیکن 
در ازای ۴0 میلیون یــورو  را در نظر دارد. میالن 
امیدوار است تا با قرار دادن بورینی در این معامله، 
این انتقال را نهایی کند. این هافبک صربستانی در 
سه فصلی که عضو التزیو اســت، در 122 بازی از 
رقابت های مختلف برای التزیــو به میدان رفته و 
25 گل هم به ثمر رسانده است. باشگاه های رئال 
مادرید، یوونتوس و منچســتریونایتد نسبت به 

جذب ساویچ عالقه مند هستند.
     

بارسا خبر مذاكره   با پوگبا را رد نكرد
رییس باشگاه بارسلونا خبر احتمال خرید پل 
پوگبا را رد نکرده تا احتمال جدایي او از منچســتر 
وجود داشته باشد. خوسپ ماریا بارتومئو در واکنش 
به خبر مذاکره با پوگبا گفته اســت:»نمی خواهم 
در مورد بازیکن خاصی صحبت کنم. ما به تمامی 
باشگاه ها احترام می گذاریم، هرچند هنوز 20 روز 
دیگر از فصل نقل وانتقاالت تابســتانی باقی مانده 
است. باید ببینم چه بازیکنانی در ادامه می توانند به 

ترکیب بارسا اضافه شوند. 
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ســامان قدوس حاال می تواند یک  ســریال 90 شبی 
پرمخاطب از داستان انتخاب تیم جدیدش بسازد! قدوس 
پس از مذاکره با سلتاویگو اســپانیا، زیر نظر گرفته شدن 
توسط منچسترسیتی انگلیس، رد پیشنهاد باشگاه های 
چینی، مذاکره با آمیان فرانسه و امضای قرارداد با هوئسکا 
اسپانیا، حاال ســر از باشگاه رن فرانســه درآورده و گفته 
می شود انتقالش به این تیم قطعی شده است. سایت فرانس 
فوتبال خبر از توافق مسئوالن دو باشگاه اوسترشوندس 
ســوئد و رن فرانســه برای انتقال قدوس داده و مدعی 
شــده بازیکن تیم ملی ایران در ازای ۳/5  میلیون یورو به 
فرانسه می رود. بر اســاس ادعای فرانس فوتبال، باشگاه 
اوسترشــوندس در صورت انتقال سامان قدوس از سوی 
باشگاه فرانسوی به تیمی دیگر، 20 درصد مبلغ این قرارداد 
را هم دریافت خواهد کرد. این در حالی است که باشگاه رن 
و خود سامان قدوس واکنش رسمی به خبر فرانس فوتبال 
نشان نداده اند تا پرونده انتقال ســتاره تیم ملی ایران به 
تیم جدیدش کماکان باز بماند. بد نیست بدانید رنی که 
فصل جدید لیگ فرانسه را با شکست سه بر یک مقابل لیل 
آغاز کرده، فصل گذشته روی پله پنجم لیگ وان ایستاد 
و ســهمیه حضور در لیگ های اروپایی را کسب نکرد. در 
صورت انتقال قدوس به رن، باید شاهد دوئل این بازیکن 

با ستاره هایی مثل نیمار، ام باپه، کاوانی و فالکائو باشیم.

نتایج سینوسی شارلوا در فصل جدید کماکان ادامه 
دارد. این تیم که فصل جدید لیگ بلژیک را با شکست 
آغاز کرده بود، در هفته دوم اولین پیروزی فصل را جشن 
گرفت و در هفته سوم بار دیگر بازنده از زمین خارج شد. 
شارلوا یک شنبه شب در یکی از حساس ترین بازی های 
هفته سوم لیگ بلژیک، رودرروی آندرلخت قرار گرفت و 
در حالی که با نتیجه یک بر صفر از حریف پیش بود، بازی 
را با نتیجه دو بر یک باخت. کاوه رضایی که هفته گذشته 
دبل کرده بود، این هفته هم بــه عنوان مهاجم فیکس 
در ترکیب شــارلوا قرار گرفت و حتی گل اول تیمش را 
هم به ثمر رساند اما نتوانست جلوی شکست تیمش را 
بگیرد. این ســومین گل فصل کاوه رضایی برای شارلوا 
به حساب می آید. البته او با صدرجدول گل زنان فاصله 
زیادی دارد چراکه ســانتینی از آندرلخت در سه  بازی 
اول، هفت  گل وارد دروازه رقبا کرده است! علی قلی زاده 
دیگر بازیکن ایرانی شارلوا هم در بازی یک شنبه شب در 
ترکیب اصلی قرار داشت اما نتوانست گلی برای تیمش 
بســازد. قلی زاده در دقیقه 89 بازی هفته سوم تعویض 
شد. در این بازی خبری از امید نورافکن در فهرست 18 
نفره شارلوا نبود. او به دلیل مصدومیت بازی های هفته 
دوم و سوم را از دست داده و مشخص نیست چه زمانی 

آماده بازی می شود.

فصل جدید برای بچه عقــاب رویایی آغاز شــد. امیر 
عابدزاده که بــا روحیه ای بــاال از جام جهانی برگشــته، 
یکشنبه شب به عنوان دروازه بان فیکس مارتیمو در هفته اول 
لیگ پرتغال به میدان رفت و با سیو های رویایی اش مقدمات 
پیروزی یک بر صفر تیمش را فراهم ســاخت. مارتیمو در 
چارچوب هفته اول و در حضــور 97  دقیقه ای عابدزاده، از 
سد سانتاکالرا گذشت و سه  امتیاز با ارزش خانگی را کسب 
کرد. در پایان این بــازی امیر عابدزاده بــه عنوان بهترین 
بازیکن زمین انتخاب شد و جایزه مخصوص لیگ پرتغال 
را به خانه برد. عابدزاده 25  ساله که فصل پیش تنها هشت 
 بازی لیگی برای مارتیمو انجام داد، امید زیادی دارد امسال 
دروازه بان اول تیمش باشد و به همین واسطه جایگاهش در 
تیم ملی ایران برای جام  ملت های آسیا را حفظ کند. به این 
نکته هم باید اشاره داشــت که عابدزاده فصل پیش حتی 
یک  کلین شیت هم نداشت اما حاال فصل جدید را با بسته 
نگه داشتن دروازه  مارتیمو استارت زده تا امیدهایش برای 
فیکس شــدن در لیگ برتر پرتغال زنده بماند. بچه عقاب 
انگیزه های زیادی دارد روزی جای پــدرش در تیم ملی و 
پرسپولیس را بگیرد و باید دید در آینده به این هدف می رسد 
یا خیر. مارتیمو فصل گذشته تیم هفتم لیگ پرتغال بوده 
و امسال برای رسیدن به رقابت های اروپایی، حسابی ویژه 

روی دروازه بان جام جهانی رفته اش کرده است.

علیرضا جهانبخش شروع خوبي با برایتون نداشت و در 
اولین تجربه حضورش در لیگ برتر جزیره، بازنده از زمین 
مسابقه بیرون آمد. جهانبخش باالخره طعم بازي در لیگ 
برتر انگلیس را چشید تا طلسم چهار ساله حضور ایراني ها 
در لیگ اول جزیره شکسته شود. جهانبخش درست چهار 
سال و سه ماه پس از اشــکان دژاگه در لیگ برتر به  میدان 
رفت تا فوتبال ایران در جزیره نماینده داشته باشد. دژاگه در 
تاریخ 21 اردیبهشت 1۳9۳، آخرین بازي لیگ برتري اش را 
براي فوالم انجام داد. او در آخرین بازي اش ۴0 دقیقه براي 
فوالم بازي کرد و پس از آن سر از لیگ یک انگلیس درآورد. 
جهانبخش این هفته حدود 25 دقیقه براي برایتون فوتبال 
بازي کرد تا امیدهایش بــراي حضور در بازي هفته آینده 
مقابل منچستریونایتد بیشتر و بیشتر شود. جهانبخش در 
خصوص این بازي بزرگ گفته است:»هر بازی در لیگ برتر 
حساس است و هر بازی هم شرایط خاص خودش را خواهد 
داشت. منچستریونایتد باشگاه بزرگی است و بازی برابر آنها 
فوق العاده خواهد بود. من بی صبرانه منتظر این بازی و بازی 
در کنار هواداران مان هستم. هر بازیکن تازه واردی دوست 
دارد در کنار هواداران خوب ظاهر شود و من هم همین حس 
را دارم و می خواهم برابر یونایتد بهترین بازی خودم را نشان 
دهم. امیدوارم بتوانم به هدف برسم و هواداران برایتون را 

حسابي خوشحال کنم.«

جهان و شياطين سرخگل زنی كاوه در شب شكستپرواز بچه عقابقدوس؛ از اسپانيا به فرانسه
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