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بازتاب اتفاقات بین المللی ورزش

شروع فصل  2022-23بوندس لیگا
آیا کورس قهرمانی باالخره شکل میگیرد؟

جام جهانی

اجتماع التین برای
بزرگترین ضیافت
فوتبالی جهان

آغاز فص

دورتموند رقیب جدی بایرن

از آخریـــن بـــاری کـــه اهالـــی
امریـــکای التیـــن میزبـــان جـــام
جهان ــی بودن ــد  8س ــال میگ ــذرد
امـــا آنهـــا نمیخواهنـــد فاصلـــه
میزبانــی بعدیشــان از بزرگتریــن
رویداد فوتبالی بیشــتر از  14ســال
بـــه طـــول بینجامـــد .بـــه گـــزارش
نش ــریه دیلیمی ــل ،چه ــار کش ــور
امریــکای جنوبــی شــامل اروگوئه،
آرژانتیـــن ،پاراگوئـــه و شـــیلی بـــا
یکد یگـــر متحـــد شـــد ها ند و
پیشـــنهاد میزبانـــی مشـــترک از
جـــام جهانـــی  2030را بـــه فیفـــا
دادهان ــد ک ــه اگ ــر ای ــن اتف ــاق رخ
دهـــد ،جـــام جهانـــی پـــس از 100
س ــال از اولی ــن دوره برگ ــزاریاش
در اروگوئ ــه دوب ــاره ب ــه امری ــکای
جنوبـــی بـــاز خواهـــد گشـــت.
تاکنــون ســابقه نداشــته اســت کــه
چهــار کشــور درخواســت میزبانــی
مش ــترک از ج ــام جهان ــی بدهن ــد
امـــا  4کشـــور جنـــوب امریـــکای
التی ــن بهص ــورت رس ــمی و ب ــرای
اولیـــن بـــار ایـــن پیشـــنهاد را بـــه
فیفـــا دادهانـــد .ایـــن در حالـــی
ا ســـت کـــه ا ز ا یـــن منطقـــه ،
برزی ــل س ــال  2016میزب ــان ج ــام
جهانـــی بـــود و ســـال  2026هـــم
س ــه کش ــور دیگ ــر از ق ــاره امری ــکا
یعن ــی امری ــکا ،مکزی ــک و کان ــادا
میزبـــان ایـــن رویـــداد هســـتند.
اولیـــن دوره جـــام جهانـــی ســـال
 1930نیـــز بـــه میزبانـــی اروگوئـــه
در امریـــکای جنوبـــی برگـــزار
شـــد و حـــاال پـــس از یـــک قـــرن
اهال ــی ای ــن منطق ــه میخواهن ــد
دوبــاره برگــزار کننــده ایــن رویــداد
باش ــند .ط ــی ای ــن س ــالیان اخی ــر
کشـــورهای التیـــن بارهـــا بـــرای
کســـب میزبانـــی جـــام جهانـــی
ت ــاش کردهان ــد .س ــال  2017نی ــز
اروگوئـــه و آرژانتیـــن جدیتریـــن
تــاش را بــرای کســب ایــن امتیــاز
انجــام دادنــد و پیشــنهاد میزبانــی
مشترکشـــان را ارائـــه کردنـــد
کـــه لوئیـــس ســـوارس و لیونـــل
مســـی ســـفرای ایـــن پیشـــنهاد
بودنـــد .در پایـــان همـــان ســـال
پا را گو ئـــه هـــم بـــه فهرســـت
میزبان ــان احتمال ــی اضاف ــه ش ــد
و دو ســال بعــد شــیلی هــم بــه آن
افــزوده شــد .در میــان ایــن چهــار
کشـــور ســـه تـــای آنهـــا تاکنـــون
میزبـــان جـــام جهانـــی بودهانـــد.
اروگوئـــه ســـال  ،1930آرژانتیـــن
س ــال  ،1978ش ــیلی س ــال .1962
در ایـــن میـــان پاراگوئـــه شـــاید
میزب ــان ج ــام جهان ــی روی زمی ــن
چمـــن نبـــوده باشـــد امـــا آنهـــا
س ــال  2019میزب ــان ج ــام جهان ــی
فوتب ــال س ــاحلی بودهان ــد .چه ــار
کش ــور امری ــکای التی ــن در حال ــی
بــرای میزبانــی جــام جهانــی 2030
پیشـــنهاد دادهانـــد کـــه مراکـــش
(ب ــرای تبدی ــل ش ــدن ب ــه دومی ــن
میزبـــان آفریقایـــی جـــام جهانـــی
تاریـــخ) ،کشـــورهای اســـپانیا و
پرتغـــال بهصـــورت مشـــترک و
جبه ــه بال ــکان ش ــامل کش ــورهای
رومانـــی ،یونـــان ،بلغارســـتان و
صربســـتان نیـــز در قالـــب یـــک
پیشــنهاد مشــترک بــرای میزبانــی
اعـــام آمادگـــی کردهانـــد.

انگلیــس ،اســپانیا ،ایتالیــا ،فرانســه ،پرتغــال ،هلنــد ،اتریش ،اســکاتلند و روســیه 9 .تــا از  10لیگ اول اروپــا هرگز تیمی
نداشــتهاند کــه  10قهرمانــی متوالــی بــه دســت آورده باشــد .آلمــان امــا دارد .در ســالهای  2015-2019بایرنمونیــخ در
پنــج فصــل تنهــا یــک بــار از مــرز  90گل در لیــگ عبــور کــرد امــا در ســه فصــل اخیــر بــه ترتیــب  99 ،100و  97گل زدنــد.
تفــاوت کلیــدی در روبــرت لواندوفســکی بــود کــه حــاال رفتــه .در آن پنج فصل آمــار خارقالعاده گلزنی او یــک گل در هر
 102دقیقــه و بــدون پنالتیهــا  117دقیقــه بــود .در ســه فصل اخیر به طور متوســط هر  74دقیقه و بــدون پنالتی هر 89
دقیقه یک گل زد .بایرن حاال او را ندارد اما آیا این باعث میشــود کورس قهرمانی بوندسلیگا باالخره شــکل بگیرد؟

بوروسیادورتموند

به محض اینکه از بایرن و اجازه شکل
گرفتن کورس قهرمانی حرف میزنید،
باید ببینید دورتموند میتواند از آن
استفادهکند.بعدازسالها،دورتموند
تابستان خوبی داشت .آنها چارهای
نداشتند ،با رفتن ارلینگ هالند کل
خط حمله باید از نو ساخته میشد
اما از طرفی او تنها در  21بازی فصل
قبل در ترکیب اصلی بود و دورتموند
بدون او وضع خیلی بدی نداشت.
به هر حال ،تیم تقویت شد .کریم
ادیامی بعد از درخشش در سالزبورگ
به تیم ملی آلمان و دورتموند راه یافت
و یک نفر دیگر هم شاید اضافه
شود با توجه به ابهامی که پیرامون
سالمت سباستین هالر وجود دارد.
اما پیشرفت مهمتر به دفاع مربوط
است .بعد از جدایی مارکو رز و دائمی
شدن ادین ترزیچ ،دفاع جدید شکل
گرفت .دورتموند فصل قبل 52
گل خورد که در  24سال اخیر تنها
یک بار بیشتر گل خورده بود .نیکو
شلوتربک و نیکالس سوله چهرههای
دفاعی شاخصی هستند که اضافه
شدهاند که مقابلشان صالح اوزجان
بهعنوان هافبک دفاعی بازی میکند.
دورتموند شاید به اندازه قبل گل
نزند اما ترمیم دفاع اولویت بیشتری
داشت و اگر همه چیز درست پیش
برود ،میتوانند به جایگاه بایرن
حمله کنند.

بایرلورکوزن

سال اول جراردو سیوآنه خیلی خوب بود و
اوضاع باید بهتر شود حاال که قراردادهای
جدید با پاتریک شیک و فلورین ویرتز
بستهاند و موسی دیابی را حفظ کردهاند.
فصل قبل در خلق موقعیت از دورتموند بهتر
بودند و بیش از هر تیمی ضدحمله زدند.

الیپزیگ

مدعی دیگر الیپزیگ است که توانست
فوقستاره خود را حفظ کند و اگر کریستوفر
انکونکو فرم فصل قبل خود را تکرار یا
حتی بهتر کند ،این تیم شانس قهرمانی
دارد .مشکل تیم این است که با آمدن
دومنیکو تدسکو به جای جسی مارش که
کمتر از نیم فصل مربی تیم بود ،اوضاع
خیلی فرق نکرد .سبک کار این دو مربی
متفاوت است ،مارش بهدنبال فوتبال
هجومی و سریع بود و تدسکو کند و محتاط
کار میکند؛ باید گفت تیم با اندیشههای
تدسکو همخوانی بیشتری دارد .انکونکو با
حفظ فرم قبلی میتواند به شانس قهرمانی
تیمش بیفزاید.

بایرنمونیخ

و اما بایر نمونیخ که لواندوفسکی
ندارد اما سادیو مانه را دارد .مهاجمی
سنگالی که بعد از دوران بسیار موفق
در لیورپول به آلمان آمده و بهدنبال
تکرار دستاوردهایش است .مانه برای
بازی در وسط خط حمله ساخته شده و
قدرت بدنی و تکنیک باالیی دارد ضمن
اینکه خودخواه نیست و در زمین و هوا
قدرتمند است .مثل دورتموند ،تقویت
دفاع برای بایرن اهمیت بیشتری
دارد .در سالهای  2012-2017به طور
متوسط در لیگ  20گل خوردند در
حالی که در پنج فصل اخیر این آمار به
 34/6گل رسیده .برای یولین ناگلسمان
دفاع از خط حمله شروع میشود و
لواندوفسکی مشارکت زیادی در دفاع
نداشت و حاال ناگلسمان میتواند بایرن
را همان طور بسازد که میخواهد .بایرن
او در فصل قبل  37گل خورد ،درست به
اندازه هوفنهایم و الیپزیگ در فصل اول
کار با این مربی جوان .الیپزیگ فصل به
فصل با ناگلسمان بهتر شد و جایی برای
نگرانی هواداران بایرن نیست بخصوص
با خریدی که کردهاند .آمدن ماتیس
دلیخت از یوونتوس به معنای آن است
که سه تا از چهار خرید گرانقیمت تاریخ
بایرن مدافعان میانی بودهاند و همه در
این تیم حضور دارند .بایرن این فصل
بهتیمواقعیناگلسمانشباهتبیشتری
پیدا کرده ،اگر تغییرات به زمان احتیاج
داشته باشد ،دورتموند شاید از فرصت
استفاده کند اما اگر نه ،یازدهمین
قهرمانی متوالی در دسترس است.

چلسی

تیــــم غــــرب لنــــد ن پیشفصــــل
ســــختی داشــــت و تومــــاس توخــــل
بعــــد از باخــــت  4بــــر صفــــر هفتــــه
گذشـــته مقابـــل آرســـنال در فلوریـــدا
از پیشــــرفت نکــــردن تیــــم و نبــــود
هماهنگــــی در تیــــم ابــــراز نگرانــــی
کــرد .بازیکنــان مؤثــری ماننــد آنتونیــو
رودیگـــر ،روملـــو لوکاکـــو و آندریـــاس
کریستنســــن از تیــــم رفتهانــــد و
رحیــم اســترلینگ و کالیــدو کولیبالــی
اضافــــه شــــد هاند .تمرینهــــا از
یــــک مــــاه قبــــل آغــــاز شــــد و در
امریـ ــکا  2بـ ــر یـ ــک کالب آمـ ــه ریـ ــکا
را بردنــــد و بــــا شــــارلوت یــــک -یــــک
مسـ ــاوی کردنـ ــد .جمعـ ــه هـ ــم  3بـ ــر
یـــک اودینـــزه را در ایتالیـــا بردنـــد تـــا
بازیهــــای تدارکاتیشــــان قبــــل از
ب ــازی افتتاحی ــه لی ــگ برت ــر ،ش ــنبه در
زمی ــن اورت ــون ،کام ــل ش ــود .مرس ــوم
نیســت یــک مربــی طــراز اول اینگونــه
دربـــاره آمادگـــی تیمـــش حـــرف بزنـــد
بنابرایـ ــن شـ ــروع سـ ــختی در انتظـ ــار
چلســــی اســــت کــــه خیلــــی خــــوب
تقویــت نشــده .بــا چنــد نتیجــه خــوب
ای ــن ح ــس منف ــی از بی ــن م ـیرود ام ــا
چن ــد نتیج ــه ب ــد هم ــه چی ــز را ب ــه ه ــم
میریــــزد.

بیگ سیک

فصــل  2022-2023لیــگ برتــر جمعــه بــا بــازی آر
منچسترســیتی بهدنبــال دفــاع از عنــوان قهرمانـ
تاتنهام ،چلســی ،منچســتریونایتد و آرســنال هم

منچسترسیتی

ســــیتی بــــا نگــــر ش متفا و تــــی
پیشفصــــل را ســــپری کــــرده و تیــــم
پــپ گواردیــوال قبــل از بــازی یکشــنبه
در زمیـ ــن وسـ ــتهام تنهـ ــا سـ ــه بـ ــازی
انجـــام داده .آنهـــا همچنیـــن تمریـــن
را دیرتـ ــر از بقیـ ــه شـ ــروع کردنـ ــد (20
تیـ ــر) سـ ــه روز بعـ ــد از آنکـ ــه آرسـ ــنال
نخســــتین بــــازی دوســــتانهاش را
برگــــزار کــــرد .اگرچــــه ســــیتی در دو
ب ــازی تدارکاتــیاش در امری ــکا کالب
آمــــه ریــــکا و بایرنمونیــــخ را بــــرد،
در ســــوپرجام انگلیــــس  3بــــر یــــک
بــــه لیورپــــول باخــــت در دیــــداری
کـ ــه فاصلـ ــه زیـ ــادی بـ ــا تیـ ــم یورگـ ــن
کل ــوپ داش ــت .گفت ــه میش ــود ای ــن
تأخیــــر یــــک تصمیــــم اســــتراتژیک
بــــه خاطــــر فصــــل طوالنــــی پیــــش
رو اســــت کــــه جــــام جهانــــی 2022
ه ــم در آن گنجان ــده ش ــده .مقام ــات
باشـــگاه بـــر ایـــن باورنـــد ثمـــرات ایـــن
تصمیــــم اواخــــر فصــــل خــــودش را
نشــــان میدهــــد و بازیکنــــان تیــــم
ســـرحالتر از رقبـــا خواهنـــد بـــود امـــا
بالطبــــع شــــروع ضعیفــــی در لیــــگ
برتــــر خواهنــــد داشــــت.

تاتنهام

آنتونیــــو کونتــــه همیشــــه تأکیــــد
داشــــت یــــک پیشفصــــل کامــــل
نیــــاز دارد تــــا بــــه تیمــــش اقتــــدار و
شــــخصیت بدهــــد و در نخســــتین
تابســـتان خـــود در شـــمال لنـــدن بـــه
خواسـ ــتهاش رسـ ــید .مربـ ــی سـ ــابق
چلســــی و اینترمیــــان یــــک مــــاه
قبـــل کارش را شـــروع کـــرد و در تـــور
کرهجنوبــــی تیــــم منتخــــب لیــــگ
ایــــن کشــــور را  6بــــر  3بردنــــد و بــــا
سـ ــویا یـ ــک  -یـ ــک مسـ ــاوی کردنـ ــد.
فیلــــم ســــختگیریهای فوقالعــــاده
کونتــــه در گرمــــا و رطوبــــت ســــئول
جالـــب بـــود کـــه هـــری کیـــن و ســـون
هئونــگ میــن در آن کــم آورده بودنــد
امـ ــا آمادگـ ــی بدنـ ــی عالـ ــی تیمهـ ــای
قبلــــی او بــــه موفقیتشــــان منجــــر
شــــده بــــود و کونتــــه امیــــدوار بــــه
تکـ ــرار ایـ ــن فراینـ ــد اسـ ــت .پیـ ــروزی
 2ب ــر ی ــک مقاب ــل رنج ــرز در گالس ــکو
و باخــت یــک بــر صفــر برابــر رم ژوزه
مورینیــــو نتایــــج دیگــــر تاتنهــــام
در پیشفصــــل بــــود .اســــپرز
احتمــــاال ً شــــروع خوبــــی در
لیــــگ برتــــر خواهــــد داشــــت
امـ ــا بایـ ــد دیـ ــد چقـ ــدر دوام
مــــیآورد.

دییونگ

بارال

آنتونی

آخرین تالش منچستر یونایتد

در راه چلسی؟

پیش به سوی اولدترافورد

منچستریونایتد قصد دارد هر چه سریعتر با بارسلونا مذاکراتی داشته باشد
تا ماجرای انتقال فرنکی دییونگ به پایان برسد .اریک تنهاخ ،مربی جدید
منچستریونایتد ،به این بازیکن باور دارد و گفته میشود که با او صحبت
کرده تا متقاعدش کند که به یونایتد بپیوندد .دو باشگاه با هم بر سر انتقال
او به توافق رسیده بودند اما دییونگ فعال ًبه بارسا اعالم کرده که قصد
ندارد از این باشگاه جدا شود.

چلسی به جذب نیکولو بارال عالقه دارد و احتماال ًبهزودی مذاکرات خود
را با اینتر آغاز میکند تا این بازیکن را جذب کند .لیورپول و تاتنهام هم
به خرید این هافبک ایتالیایی عالقه دارند .این بازیکن 25ساله که 39
بازی ملی برای تیم ملی ایتالیا انجام داده و  8گل ملی هم دارد ،از سال
 2019از کالیاری به اینتر پیوسته و در این تیم در  99بازی در سریآ 7 ،گل
به ثمر رسانده است.

آنتونی ،بال آژاکس ،امیدوار است که هر چه سریعتر انتقالش به
منچستریونایتد قطعی شود .آژاکس قیمت او را  70میلیون پوند در نظر
گرفته است و یونایتد برای جذب این بازیکن باید چنین مبلغی را به این
باشگاه بپردازد .این بازیکن برزیلی 22ساله ،در سال  2020از سائوپائولو به
آژاکس منتقل شد و در این تیم  80بازی انجام داده و  24گل هم زده است.
او  9بازی و  2گل ملی هم دارد.

واکر-

چلسی بهد

چلسی میخواهد کایل واکر-پیترز ،مد
پیترز میتواند در پست بال تدافعی در
نظر کامال ًدر سیستم توماس توخل
آمد .گفته میشود پیشنهادی بین 35
خواهد بود .این بازیکن 25ساله در ت
ساوتهمپتون پیوسته است.

