ورزش جهان

داد  1401سال بیست و ششم شماره 7097

بازتاب اتفاقات بین المللی ورزش

صل جدید لیگ برتر از جمعه

آغاز لیگ یک فرانسه
همه نگ اهها به مسی و پاری سن ژرمن

کس؛ آماده ،حرکت!

رســنال در زمین کریســتال پاالس شــروع میشــود و احتماال ًگروه موســوم به بیگ ســیکس رقابت ســختی با یکدیگر خواهند داشــت.
ــی اســت تــا پنجمیــن تیــم تاریخ انگلیس شــود که ســه قهرمانی پیاپی به دســت مــیآورد .لیورپــول بزرگترین رقیبش به نظر میرســد.
م احتماال ًبرای دو ســهمیه باقیمانده لیگ قهرمانان مبارزه میکنند .اینک به شــرایط این شــش تیم و میزان آمادگی آنها میپردازیم:

لیورپول

لیورپـــول شـــش بـــازی در پیشفصـــل
برگ ــزار ک ــرد ام ــا کل ــوپ آنق ــدر ب ــه خاط ــر
کمب ــود زم ــان آمادهس ــازی نگ ــران ب ــود
کـــه بـــه باشـــگاه دســـتور یـــک بـــازی
تدارکاتـــی  24ســـاعت بعـــد از اولیـــن
دی ــدار لی ــگ برت ــر مقاب ــل ف ــوالم داد .ب ــا
توج ــه ب ــه پی ــروزی عال ــی مقاب ــل س ــیتی،
ایـــن نگرانـــی شـــاید بیمـــورد باشـــد
امـــا لیورپـــول در پیشفصـــل نتایـــج
متفاوتـــی گرفـــت و ســـه بـــرد و ســـه
باخـــت بـــه دســـت آورد .لیورپـــول بـــا 4
گل در بانکـــوک بـــه منچســـتریونایتد
باخـــت و در اتریـــش بـــا یـــک گل برابـــر
ســـالزبورگ شکســـت خـــورد ضمـــن
اینکـــه  24ســـاعت بعـــد از پیـــروزی
مقابــل ســیتی ســه گل از استراســبورگ
خـــورد .امـــا پیـــروزی مقابـــل الیپزیـــگ،
کریســتال پــاالس و ســیتی نــکات مثبت
پیشفصل ــی ب ــود ک ــه در آن ب ــه تایلن ــد،
ســنگاپور ،آلمــان و اتریــش ســفر کردنــد.
ب ــردن س ــیتی ت ــا ح ــدی از نگرانیه ــای
کلـــوپ کـــم کـــرد امـــا شـــروع ســـختی
دارنـــد و قبـــل از تعطیـــات بازیهـــای
مل ــی ش ــهریور بای ــد ب ــا منچس ــتریونایتد
و اورتـــون روبـــهرو شـــوند.

پیش به سوی
درخشش در جامجهانی
آرسنال

آرســــنال یــــک پیشفصــــل عالــــی
را پشــــت ســــر گذاشــــته و هــــر پنــــج
بــــاز یاش در آ لمــــان ،امریــــکا و
امــــارات عربــــی متحــــده را بــــرده.
بـــرای تیمـــی کـــه در ســـالهای اخیـــر
تابســــتانهای پردردســــری داشــــته،
شــــکلگیری ایــــن حــــس مثبــــت
ارزش بس ــیاری دارد .رون ــد بازگش ــت
بازیکن ــان ب ــه تمری ــن دو هفت ــه ط ــول
کشــــید و توپچیهــــا نورنبــــرگ را در
آلمــــان و اورتــــون ،اورالندوســــیتی
و چلســــی را در امریــــکا شکســــت
دادن ــد قب ــل از اینک ــه ش ــنبه ب ــا ش ــش
گل ســـویا را در خاورمیانـــه شکســـت
دهنـ ــد .گابریـ ــل ژسـ ــوس کـ ــه بـ ــا 45
میلیــــون پونــــد از ســــیتی آمــــده در
پن ــج ب ــرد آرس ــنال هف ــت گل زد و س ــه
کلینشـــیت بـــرای تیمـــی کـــه در هـــر
 10بـــازی آخـــر فصـــل قبـــل دروازهاش
ب ــاز ش ــد و س ــهمیه لی ــگ قهرمان ــان را
از دس ــت داد ،روحی ــه بخ ــش اس ــت.
نتایــــج پیشفصــــل چنــــدان قابــــل
اعتم ــاد نیس ــت ام ــا تی ــم می ــکل آرتت ــا
قبــــل از بــــازی بــــا کریســــتال پــــاالس
روحیــــه و خودبــــاوری خوبــــی دارد.

منچستریونایتد

اریــک تــن هــاخ کارش را از شــش هفتــه
قبــل بــا حضــور بیشــتر اعضــای تیــم آغــاز
ک ــرد .منچس ــتریونایتد بدتری ــن فص ــل
خ ــود در تاری ــخ لی ــگ برت ــر را پش ــت س ــر
گذاش ــت و مرب ــی س ــابق آژاک ــس زم ــان
بیشـــتری میخواســـت .باز یهـــای
پیشفص ــل نش ــان از تغیی ــرات مثب ــت
داشــت ضمــن اینکــه تابســتان شــلوغی
را س ــپری کردن ــد ،یونایت ــد در س ــه ق ــاره
شـــش بـــازی کـــرد کـــه شـــامل اردوی
 10روزه در اســـترالیا میشـــد .یونایتـــد
بعـــد از پیـــروزی مقابـــل لیورپـــول در
بانکــوک ،در اســترالیا ملبــورن ویکتــوری
و کریس ــتال پ ــاالس را ب ــرد و ب ــا اس ــتون
ویـــا مســـاوی کـــرد .در اســـلو بـــا یـــک
گل مغلـــوب اتلتیکومادریـــد شـــد و
آخریـــن بـــازیاش تســـاوی یـــک  -یـــک
مقابــل رایووایکانــو در اولدترافــورد بــود.
پیشفصـــل پرفعالیتـــی داشـــتند امـــا
ابهـــام در آینـــده کریســـتیانو رونالـــدو
کـــه تنهـــا  45دقیقـــه در پیشفصـــل
ب ــازی ک ــرد و ناتوان ــی در ج ــذب فرانک ــی
دیون ــگ از بارس ــلونا روی ش ــروع فص ــل
کــه یکشــنبه بــا میزبانــی برایتــون شــروع
میشـــود ،ســـایه انداختـــه .تـــن هـــاخ
تأثیرگ ــذار ب ــوده و ب ــه ترکی ــب هجوم ــی
خوبـــی از مارکـــوس رشـــفورد ،آنتونـــی
مارســـیال و جیـــدون ســـانچو دســـت
یافتــه کــه جــو تیــم را بهتــر کــرده اســت.

-پیترز

دنبال اوست

دافع ساوتهمپتون را جذب کند .واکر-
ر هر دو سمت میدان بازی کند و از این
جا میافتد و به کار این مربی خواهد
 3تا  40میلیون پوند برای جذب او کافی
اتنهام پرورش یافته و از سال  2020به
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لیونــل مســی در فصــل گذشــته بــرای اولیــن بار در ده ســال اخیــر ،در یک
بــازی پنــج گل زد .البتــه ایــن اتفاق در بازی آرژانتین و اســتونی روی داد ،نه
در دیدار پاری ســن ژرمن .او در تیم باشــگاهیاش در  26بازی تنها شــش
گل در لیــگ بــه ثمــر رســاند .این بدترین آمار مســی از فصــل  2005-06به
این ســو اســت ،یعنی زمانی که تنها  18ســال داشــت.
هرچنــد او  14گل بــرای پیاسجــی ســاخت و پــس از کیلیــان امباپــه ،آمار
دومیــن پــاس گل لیــگ را از آن خــود کــرد ،امــا او بیتردیــد پایینتــر از
معیارهایــش در بارســلونا بــود ،جایــی کــه  672گل بــه ثمــر رســانده بــود.
مسی در بارسا در سال  2012توانست  50گل در لیگ بزند و در سال 2013
هم  46گل به ثمر رســاند .او هشــت بار بهترین گلزن اللیگا و شــش بار
بهتریــن گلزن لیــگ قهرمانــان شــد .لئــو در اوج ،یــک بــار در ســال ،2012
در یــک دیــدار پنــج گل بــه بایر لورکــوزن زد .یک دهه بعدتــر ،آمار ضعیف
او در پاریســنژرمن باعــث شــده ایــن ســؤال پیــش بیاید که آیــا او پس از
ســالها بــازی در کنــار بازیکنانــی فوقالعــاده مانند آندرس اینیســتا ،ژاوی
ارنانــدس و نیمــار ،کــه عمــا ًدر خدمــت او بــازی میکردنــد ،میتوانــد در
سیســتم جدیدی جــا بیفتد؟
کریســتوف گالتیــه ،مربــی جدیــد پیاسجــی ،میگوید« :ایده این اســت
کــه او بیشــتر در بــازی درگیــر باشــد و همتیمیهایــش در جریــان دیدارها
بیشــتر بــا او همــکاری کننــد .ایــن اتفاق در فصل گذشــته نیفتــاد .هر چه
تیم همکاری بیشــتری داشــته باشــد ،بیشتر به نتیجه میرسد .همه دنیا
میداننــد کــه او چــه کارهایــی میتواند انجــام دهد».
برخــی میگویند مســی 35ســاله انرژیاش را برای ســال جــام جهانی نگه
داشــته اســت .ایــن احتمــاال ًآخریــن فرصت مســی برای فتح جــام جهانی
اســت .این تورنمنت در زمســتان برگزار میشــود و بازیکنان در آن بســیار
آمادهتر خواهند بود .مسی سال گذشته آرژانتین را قهرمان کوپا آمهریکا
کــرد و بــا چهــار گل زده در کنــار لوییــس دیــاز بهترین گلزن ایــن رقابتها
شــد و بــا پنــج پــاس گل هــم بهترین آمــار را از آن خــود کرد .بــه این ترتیب
صبــر او بــرای یــک قهرمانــی بــزرگ ملــی ،پــس از یــک نایبقهرمانــی جام
جهانی و ســه نایبقهرمانی کوپا آمهریکا ســرانجام به پایان رســید .شروع
قدرتمنــد در پیاسجــی میتوانــد او را آمــاده جــام جهانــی ســازد .آنخــل
دیماریــا از یوونتــوس و الئوتــارو مارتینــس از اینتــر در کنــار ایــن بازیکــن
خــط حملــه مخوفی را میســازند.
نبود دیماریا در فینال جام جهانی  2014به این تیم ضربه زد ،اما جدایی
او از پیاسجــی میتوانــد بــه مســی کمــک کنــد .مائوریســیو پوچتینــو،
مربــی ســابق ایــن تیــم ،گزینههای تهاجمی پرشــماری داشــت .اما گالتیه
بیشــتر بــه سیســتم اهمیــت میدهد تا به بازیکنان و این به ســود مســی
اســت .فصل گذشــته ،مســی قربانی چندپســته بودن خود هم شــد .اما
گالتیــه پســت او را تغییــر نخواهــد داد .او احتمــاال ًاز نیمــار و مســی در دو
ســوی امباپــه اســتفاده خواهــد کــرد و مارکــو وراتــی کــه پاسهــای دقیقی
میدهــد هــم جلوتــر میآیــد .مســی فصــل را بــا گل آغاز کــرد و پیاسجی
با درخشــش او ،توانســت نانت را در ســوپرجام فرانســه با نتیجه چهار بر
صفــر شکســت دهد.
خــط دفاعــی پیاسجــی هــم با آمــدن نوردی موکیلــه از الیپزیــگ تقویت
شــده اســت .به این ترتیب ،تا حدی فشــار از خط میانی برداشته میشود
و وراتــی آزاد میشــود تــا بــه جلوتــر بــرود و بــا مســی همــکاری کنــد تا قفل
خطــوط دفاعــی حریــف را باز کنند .مســی از ســمت راســت حمله خواهد
کــرد و نقــش او بیشــتر ســازنده خواهــد بــود و امباپه بیشــتر نقــش گلزن
اصلــی را ایفــا میکنــد .بــه ایــن ترتیب مســی میتواند انرژی خــود را حفظ
کنــد .ایــن خبر خوبی بــرای آرژانتین هــم خواهد بود.

راسپادوری

ریکی پوچ

رناتو سانچس

مقصد :یوونتوس یا ناپولی؟

بارسا پول نمیخواهد

در راه پاری سن ژرمن

جیاکومو راسپادوری ،مهاجم تیم ملی ایتالیا ،از باشگاه ساسولو خواسته که
مجوز جدایی او را صادر کنند .یوونتوس و ناپولی ،دو باشگاهی هستند که
بهصورت جدی این بازیکن را میخواهند .این ملیپوش ایتالیایی آینده خود
را در پیراهن سبز و سیاه ساسولو نمیبیند و با درخواستی که از باشگاهش
داشته ،به نظر میرسد که رقابت سختی بین یووه و ناپولی بر سر جذبش
آغاز خواهد شد .او در  79بازی برای ساسولو  18گل زده است.

ریکی پوچ ،هافبک بارسلونا ،به لسآنجلس گلکسی نزدیکتر شده است.
مدتها بود که انتظار میرفت پوچ در تابستان بارسا را ترک کند و این باشگاه
امریکایی اخیرا ً به جذب او نزدیک شده است .گفته میشود قرارداد او
بهصورت آزاد بسته خواهد شد ،چرا که بارسلونا حاضر است در ازای فروش
این بازیکن مبلغی دریافت نکند .البته بارسا میخواهد در صورتی که گلکسی
این بازیکن را بفروشد ،درصدی از آن فروش را دریافت کند.

رناتو سانچس ،هافبک لیل ،بهزودی به پاریسنژرمن خواهد پیوست .این
باشگاه پاریسی با توجه به اینکه گئورگینیو واینالدوم را برای یک فصل به
رم قرض خواهد داد ،خواهان تقویت خط میانی خود است .سانچس در
سال  2019با قراردادی چهارساله و با قیمت  25میلیون یورو به لیل پیوست
و گرانترین خرید تاریخ باشگاه شد .پیاسجی برای این بازیکن سابق
بایرن مونیخ ،که از قراردادش یک سال مانده 15 ،میلیون یورو میپردازد.

