ورزش جهان

پنجشنبه  31شهریور  1401سال بیست و ششم شماره 7135

بازتاب اتفاقات بین المللی ورزش

به بازیهای جذاب ملی خوش آمدید

z

آغاز یک هفته پرهیجان
z

پیش بازی

ایتالیا -انگلیس

یکــی از جذابترین گروههای مرحله
مقدماتــی لیــگ ملتهــا ،گروه ســوم
ســطح اول بــود جایــی کــه چهــار تیــم
انگلیس ،آلمان ،ایتالیا و مجارســتان
همگــروه شــدند .گروهــی کــه از ابتدا
مشخص بود مصافهای داغی برای
فوتبالدوســتان در آن رقــم میخــورد.
یکی از این مصافهای جنجالی گروه
ســوم بــازی انگلیــس و ایتالیا اســت،
مصافــی کــه جمعــه اول مهــر برگــزار
میشــود .دو تیمــی که هوادارانشــان
کریهــای بســیاری دارنــد .اگرچــه
تیــم ملــی ایتالیــا حــال و روز خوشــی
نــدارد و بــرای دومیــن دوره متوالــی
جــام جهانــی را از دســت داده اســت
امــا آنهــا بــا هدایــت روبرتــو مانچینــی
و تیمــی جوانتــر نســبت بــه تیمی که
در رقابتهــای جام ملتهای فوتبال
اروپــا  ٢٠٢٠حضــور داشــته بــه ایــن
رقابتهــا آمدهانــد تــا پشــتوانههای
خودشــان برای صعــود به جام جهانی
 ٢٠٢۶را بسازند ،موضوعی که شانس
شــاگردان ســاوتگیت بــرای پیروزی
در این مصاف را تا حد زیادی افزایش
میدهــد .از طــرف دیگر ســه شــیرها
هــم در طــول ســه هفتــه ابتدایــی
رقابتهــای مقدماتــی کــه در مــاه
ژوئن (خرداد) برگزار شد نتایج خوبی
کسب نکردهاند و امیدوارند با کسب
نتیجــه مطلوب آخرین فیفادی پیش

انگلیس-آلمان

همانطور که پیشتر اشــاره شد گروه
ســوم ســطح اول لیــگ ملتهــای
اروپــا بازیهــای جالبــی دارد ،یکــی
دیگــر از مصافهــای جالبــی کــه در
ایــن گــروه انجام میشــود رقابت بین
انگلیــس و آلمــان در روز دوشــنبه
چهــار مهرمــاه اســت ،رقابتــی کــه بــه
میزبانــی ورزشــگاه ویمبلــی لنــدن
اســت جایــی کــه آلمانیهــا آخریــن
بــازی خودشــان در یــورو  ٢٠٢٠را
مقابــل ســه شــیرها برگــزار کردنــد،
مســابقهای کــه با پیــروزی شــاگردان
ســاوتگیت و حــذف مــردان یواخیم
لــوو همــراه بــود .تــا آغاز هفته ششــم
لیــگ ملتهــا شــاگردان هانســی
فلیک با کســب  ۶امتیاز از  ۴مسابقه
پــس از مجارســتان  ٧امتیــازی در
رتبــه دوم گروه و انگلیس با کســب ٢
امتیاز از  ۴مســابقه در رتبه آخر گروه
قــرار دارد ،نکتــهای کــه اگــر تــا پایــان
هفتــه ششــم پابرجــا بمانــد باعــث
ســقوط ســاوتگیت و شــاگردانش
بــه ســطح دوم مســابقات میشــود
مســألهای کــه اگــر بــه وقــوع بپیوندد
یــک شکســت پیــش از آغــاز جــام
جهانــی بــرای انلگیســیها محســوب
میشــود.

پرتغال-اسپانیا

یکــی از حســاسترین بازیهــای این
تورنمنــت ،مصــاف پرتغــال و اســپانیا
اســت بــازیای کــه سهشــنبه پنجــم
مهرمــاه برگــزار میشــود و بــه ماننــد
مســابقه انگلیس-آلمــان و انگلیس-
ایتالیا از حساسیت تاریخی برخوردار
اســت .هــر دو تیم جزو پــر مهرهترین
تیمهــای قــاره ســبز به شــمار میآیند
و قصــد دارند خود را برای جام جهانی
نیــز آمــاده کننــد .در حــال حاضــر
اســپانیا با  8امتیاز صدرنشــین است
و پرتغــال بــا  7امتیاز در رده دوم گروه
دوم لیــگ ملتهــا قــرار دارنــد .آنهــا
قبل از رویارویی با یکدیگر به مصاف
چــک و ســوئیس نیــز خواهنــد رفت.

لیگ ملتهای اروپا

کــه پــس از جام جهانــی جای خودش
را به رونالد کومان و کادرش میدهد،
امید دارد با کسب پیروزی در دو بازی
باقیمانــده باالتــر از بلژیــک بهعنــوان
صدرنشــین بــه مرحلــه نیمــه نهایــی
لیــگ ملتهــا صعــود کنــد تــا میراث
خوبــی را بــرای کومــان و تیــم فنیاش
بجا گذاشــته باشــد.

دوستانه

جمعه  1مهر 1401
 14:30کرهجنوبی .....کاستاریکا
 15:56ژاپن .................امریکا
 19:30ایران ................اروگوئه
 20:30قطر ...................کانادا
 21:30عربستان ..........اکوادور
 22:30مراکش ..............شیلی
 ( 0 3 : 0 0با مــد ا د شــنبه )
غنا .............................برزیل
( 03:30بامداد شنبه)
آرژانتین .................هندوراس
سهشنبه  5مهر 1401
 13:30قطر ...................شیلی
 14:30کرهجنوبی .........کامرون
 18:00سنگال .................ایران
 19:30اروگوئه ...............کانادا
ن ...........امریکا
 21:30عربستا 
 ( 0 3 : 0 0با مــد ا د چها رشــنبه )
تونس .........................برزیل
 ( 0 3 : 3 0با مــد ا د چها رشــنبه )
آرژانتین ...................جامائیکا
 ( 0 5 : 3 0با مــد ا د چها رشــنبه )
کلمبیا ......................مکزیک

دانمارک -فرانسه

مصــاف دانمارک-فرانســه از آنجــا
حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن دو تیم
بــه ماننــد ســال  ٢٠١٨در جــام جهانی
هــم در یــک گــروه قــرار گرفتهاند و به
نوعــی بایــد دیــد فرانســه در این بازی
بــا ترکیــب اصلــی خــودش بــه میدان
مــیرود یــا ســقوط بــه ســطح دوم
لیــگ ملتهــای اروپا را فدای کســب
موفقیــت در رقابتهــای جام جهانی
 ٢٠٢٢قطــر میکنــد؟

لهستان-هلند

بــازی هلنــد بــا یــاران لواندوفســکی
یکــی از بازیهــای خــوب ایــن هفتــه
محســوب میشــود .لویــی فــان خــال
ســرمربی کهنــهکار اللههــای نارنجــی

z

سوژه

z

آرسنال جای بهتری برای مهاجم صرب بود

لیگ برتر

آیا والهوویچ اشتباه کرد؟
کمتــر از یــک ســال از انتقــال  80میلیــون
یورویــی دوشــان والهوویــچ بــه یوونتوس
میگذرد اما او در تورین نتوانسته بهترین
عملکــردش را داشــته باشــد و اگــر بــه
آرســنال میرفــت ،شــاید در شــمال لندن
وضعیــت بهتــری داشــت.
مهاجــم  22ســاله صــرب در ژانویــه دو
گزینه پیش روی خود داشــت ،بیانکونری
و توپچیهــا .او بانــوی پیــر را انتخــاب کــرد
و ســتاره شــاخص تیــم در دوران پــس
از کریســتیانو رونالــدو شــد .شــش مــاه
اولــش خــوب بــود و در  15بــازی ســری A
هفــت گل زد امــا این فصــل اوضاع خوب
نیســت .او چهــار گل در شــش بــازی لیگ
زده امــا تنها یکی در جریان بازی بوده؛ دو
تــا روی ضربات شــروع مجدد بوده و یکی
را از نقطــه پنالتــی بــه ثمر رســانده اســت.
ماســیمیلیانو آلگری تالش کرد فشار را از
روی ایــن مهاجــم بــردارد و گفــت او جوان
اســت و بــه زمــان نیــاز دارد امــا قیمــت

ویکتور اوسیمن

برنامه بازیها

پنجشنبه  31شهریور 1401
 22:15کرواسی ...........دانمارک
 22:15فرانسه ..............اتریش
 22:15بلژیک ....................ولز
 22:15لهستان ...............هلند
جمعه  1مهر 1401
 22:15آلمان ...........مجارستان
 22:15ایتالیا ..............انگلیس
شنبه  2مهر 1401
 22:15جمهوریچک ......پرتغال
 22:15اسپانیا ...........سوئیس
یکشنبه  3مهر 1401
 22:15اتریش ............کرواسی
 22:15دانمارک ...........فرانسه
 22:15هلند .................بلژیک
 22:15ولز .................لهستان
دوشنبه  4مهر 1401
 22:15انگلیس .............آلمان
 22:15مجارستان ..........ایتالیا
سهشنبه  5مهر 1401
 22:15پرتغال ..............اسپانیا
 22:15سوئیس ..............چک

رقابتهــای فوتبــال باشــگاهی در سراســر جهــان بــرای مــدت کوتاهــی متوقــف شــده اســت و بازیکنــان ملیپــوش بــرای برگــزاری آخریــن اردوی کشورشــان پیــش
از جــام جهانــی بــه کمــپ تیمهــای ملــی رفتهانــد .هیجانانگیزتریــن بازیهــا بــرای تیمهــای ملــی قــاره ســبز اســت چــرا کــه آنهــا دو هفتــه انتهایــی مرحلــه مقدماتــی
لیــگ ملتهــای اروپــا را در پیــش دارنــد .مســابقاتی کــه اگرچــه تدارکاتــی بــه حســاب میآیــد امــا بازیهــای حیثیتــی را بــرای کشــورهای مختلــف تــدارک دیــده و
منافــع مالــی زیــادی را نیــز بســته بــه رتبــه آنهــا نصیبشــان میکنــد .بــه همیــن بهانــه در ادامــه نگاهــی بــه جذابتریــن بازیهــای لیــگ ملتهــای اروپــا میاندازیــم.
از جــام جهانــی را پشــت ســر بگذارند
تــا با روحیه خــوب راهی قطر و مهیای
مصــاف بــا امریکا ،ولز و ایران شــوند،
زیــرا آنهــا حداقــل روی کاغــذ شــانس
اول صعــود بــه دور دوم جام جهانی از
گــروه  Bهســتند.

9

بسیار باالی او در تضاد آشکار با این ادعا
اســت .انتظار میرفــت والهوویچ بازیکن
تعیینکننــده تیــم تورینــی باشــد امــا در
حــال حاضر عضوی از تیــم ناامیدکننده و
در مســیر نــزول یوونتوس اســت.
باخــت یــک بــر صفــر ایــن هفتــه مقابــل
مونتــزا نمــاد ناکامیهــای والهوویــچ در
ایــن فصــل اســت .آلگــری از سیســتم
 3-5-1-1اســتفاده کــرد و مهاجــم صــرب
تنهــا و بیحامــی در خط حملــه بود .کارت
قرمــز نیمــه اول به آنخــل دیماریا اوضاع
را خیلــی بدتــر کــرد امــا حتــی بــدون ایــن
اتفاق هم این مسابقه تجربه مثبتی برای
بازیکــن ســابق فیورنتینــا نبــود.
در تســاوی یــک بــر یــک ســه هفتــه قبــل
مقابــل رم ،والهوویــچ تنهــا یــک بــار در
محوطه جریمه جالوروســی توپ را لمس
کرد که نشانه روشنی از انزوای او سیستم
دفاعــی آلگری بــود .در تســاوی بدون گل
هفتــه قبلش مقابل ســمپدوریا هم فقط

مارکو آسنسیو:

پیام ماالسیا درباره
رقابت با لوک شاو در
منچستریونایتد

دو بــار در محوطــه جریمــه حریــف تــوپ
توســط والهوویــچ لمس شــد.
اگــر والهوویــچ آرســنال را انتخــاب کــرده
بود ،احتماال ًاوضاع برایش متفاوت پیش
میرفــت .توپچیهــا در تابســتان گابریــل
ژســوس را جــذب کردنــد و او در شــمال
لنــدن شــکوفا شــد و بازیکنــی کلیــدی در
صدرنشــینی ایــن تیم در لیــگ برتر بوده.
مهاجــم برزیلــی هــم چهــار گل زده امــا در
حمالت تیمش بســیار مؤثر و فعال بوده.
میانگیــن ضربــات نزدیــک بــه گل او که از
روی نقطــه پنالتــی نبــوده  3/7بــوده در
حالــی کــه ایــن آمــار دربــاره والهوویچ 1/5
اســت .یــووه در هفــت بازیاش در ســری
 Aکمتــر از دو ســوم آرســنال موقعیت گل
داشــته .میــکل آرتتــا معــروف اســت بــه
فرصــت دادن بــه بازیکنان جــوان و اینکه
ترسی ندارد از اینکه به آنها اجازه دهد در
زمین بدرخشند در حالی که آلگری از نیاز
بــه یادگیــری و رشــد والهوویــچ میگویــد

و معمــوال ً ترجیــح میدهــد از بازیکنــان
باتجربهتــر اســتفاده کند.
مهاجم  22ســاله صرب معمــوال ًدر زمین
ناامیــد و مبهــوت اســت و گالیــه دارد از
اینکــه همتیمیهــا خــوب تغذیــهاش
نمیکننــد در حالــی کــه لبخنــد ژســوس
از صورتــش محــو نمیشــود و از بــازی در
ترکیــب آرســنال لــذت میبــرد.
آرسنال زیر نظر آرتتا در مسیر رشد است
و امید دارد در این فصل به ســهمیه لیگ
قهرمانــان برســد در حالــی کــه یوونتــوس
آلگــری در سراشــیبی تنــدی قــرار گرفته و
شــاید حتی ســهمیه لیگ قهرمانان را نیز
از دســت بدهد.
والهوویــچ قطعــا ًمهاجم نوک مســتعدی
اســت امــا بــه نظــر میرســد نمیتواند در
توریــن و زیــر نظــر آلگــری ایــن ویژگیها را
بــه ظهــور برســاند و ایــن مشــکل بزرگــی
اســت کــه نبایــد در آینــده نزدیــک انتظار
حــل شــدنش را داشــت.

موریسیو پوچتینو

منچستریونایتد در ژانویه به دنبال اوست

بارسلونا؟ من میتوانم به هر باشگاهی بروم

نیس خواهان اوست

منچستریونایتد بار دیگر در ژانویه برای جذب ویکتور اوسیمن اقدام خواهد
کرد .این باشگاه در تابستان هم این مهاجم ناپولی را میخواست اما در
نهایت او در ایتالیا ماندنی شد .قرارداد این بازیکن اهل نیجریه با ناپولی تا
سال  2025اعتبار دارد و به این ترتیب ،یونایتد باید مبلغ باالیی برای جذب
او به ناپولی بپردازد .اوسیمن در این فصل سری آ در پنج بازی دو گل به
ثمر رسانده است.

بارسلونا قصد دارد در تابستان  2023برای جذب مارکو آسنسیو اقدام کند.
این مهاجم رئال مادرید تاکنون با باشگاهش بر سر قرارداد جدید به توافق
نرسیده است و احتماال ًدر تابستان به عنوان بازیکن آزاد این تیم را ترک
خواهد کرد .خود این بال  26ساله درباره پیوستن به بارسلونا گفته« :به این
موضوع فکر نکردهام و نمیتوانم جوابی بدهم .دوستان بسیاری این را به من
گفتهاند اما در هر حال ،من در سال  2023میتوانم به هر باشگاهی بروم!»

نیس امیدوار است که موریسیو پوچتینو را به عنوان مربی جذب کند .لوسین
فاوره ،مربی فعلی این تیم ،اوضاع خوبی ندارد .او در هشت بازی اول این
تیم تنها دو برد کسب کرده است .نیس حاضر است با پوچتینو مذاکره کند
و مبلغ درخواستی او را بپردازد .البته گفته میشود که پوچتینو جاهطلبتر از
آن است که به نیس برود و از سوی دیگر ،قصد ندارد پس از تجربه مربیگری
در پاریسنژرمن ،به فرانسه برگردد.

تایرل ماالسیا در اولین فصل
حضو رش د ر منچستر یو نا یتد
شروع خوبی داشته است .مدافع
هلندی از زمان انتقالش از فاینورد
به منیونایتد در تابستان امسال
بخوبی خودش را با شیاطین سرخ
وفق داده است .این بازیکن 23
ساله اولین خرید تابستانی اریک
تنهاخ برای منیونایتد بود و
از زمان ورودش به اولدترافورد
سمت چپ خط دفاعی این تیم
را به گذرگاهی غیرقابل عبور برای
بازیکنان هجومی تیمهای رقیب
تبدیل کرده است .ماالسیا یکی از
مهرههایتأثیرگذارمنچستریونایتد
در ثبت  5پیروزی در  6بازی اخیر
این تیم بوده است که  4تای آنها
متوالی بود .فرم خوب در این مدت
برای تنهاخ چارهای نگذاشته جز
اینکه لوک شاو را نیمکتنشین
کند .ماالسیا که قبل از تبدیل
شدنش به بازیکن ترکیب اصلی
منچستریونایتد پشت سر لوک
شاو قرار داشت ،در گفتوگو با
شبکه تلویزیونی رینموند هلند
گفت« :من در ابتدای فصل نگران
نبودم چون تواناییهای خودم را
میشناختم .میدانستم که در
نهایت رقیبی جدی برای تصاحب
ا ین پست هستم و ا گر یک
فرصت به دست بیاورم این پست
را تصاحب میکنم .در دو بازی
اول فصل این اتفاق رخ نداد .به
همین دلیل مربی اجازه داد جلوی
لیورپول بازی کنم .این بازی هم
برای انگیزه دادن به هر کسی کافی
است ».ماالسیا یکی از بازیکنانی
است که انتظار میرود هلند را
در جام جهانی همراهی کند و در
بازیهای پیش روی این تیم در
هفته فیفا حضور داشته باشد.

