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برنامه

نبرد قرمزهای  6امتیازی

ماجراجویی وینســنت کمپانی در اندرلخت خیلی زود به
پایان رســید ،چراکه پس از تنهــا  4هفته بدون برد و با 2
باخت ،او بدترین شــروع تاریخ اندرلخت را داشــت تا از
ســرمربیگری این تیم برکنار شــود و اکنون تنها کاپیتان
اندرلخت محسوب میشود.

روز گذشــته آخریــن بازی دوران فوتبــال فرناندو
تورس برگزار شــد .آنهم مقابل چــه تیمی؟ تیمی
که آندرس اینیستا و داوید ویا را در اختیار دارد .این
یعنی یک پایان دراماتیک برای دوران پرشــکوه بازی
النینو پیش چشم دوستان قدیمیاش.

در پایــان هفتــه دوم لیگ
برتر ،تنها  2تیم وجود دارند
که صددرصد امتیازات را کســب کردهاند.
امشــب اما این رکورد خراب میشود .شاید
برای هر  2تیم و قطعا برای یکی از آنها .از
سری نبردهای حساس لیگ برتر انگلیس،
پــس از جدالهای جذاب  2هفته اخیر که
در هرکدام هم یک بازی بین تاپســیکس
وجود داشت ،این سنت ادامه دارد و بازهم از
جمع  6تیم پرستاره پرمیرلیگ 2 ،تیم باید
به مصاف یکدیگر بروند .اولین محک جدی
برای لیورپول و آرسنال در راه است.
 2رقیب پرگل
قهرمانی دیگر برای لیورپولیها از مرحله رویا
درآمده و به هدف تبدیل شــده است .پس
از نتایج درخشــان فصل گذشــته که تنها
بدشانســی را میتوان دلیل قهرمان نشدن
آنها در لیگ برتر دانســت ،امسال یورگن
کلــوپ و تیمش فصــل را با تــوپ پر آغاز
کردهاند تا از همین هفتههای ابتدایی حداکثر
امتیازات را جمع کنند و بعدا حسرت نخورند.
البته آنها جام خیریه را از دست دادند ولی
ســوپرجام اروپا را با چاشنی شانس کسب
کردند تا همچنان ذهنیت برندهشان حفظ
شده باشــد .کلوپ در این فصل تغییراتی را
در ترکیــب تیمش ایجاد کرده و در  2هفته
اخیر 2 ،ترکیب متفاوت را به زمین فرستاده
است .البته دست او برای انجام این تغییرات
به نسبت باز اســت و شاید به همین دلیل
هم بود که لیورپول در فصل نقلو انتقاالت
با وجود همه فشــارها ،هیــچ خرید مهمی

کدام برنده صددرصد کوتاه میآید؟

انجام نداد .آنها البته مصدومانی هم دارند.
خط حملــه قرمزها ترکیب ثابت شــدهای
دارد و عمده تغییرات در خط میانی اســت.
جاییکــه جوردن هندرســون و فابینیو در
بازی با ســاوتهمپتون روی نیمکت نشسته
بودند امــا به نظر در این بازی به ترکیب باز
میگردند .بازیای که با توجه به اندیشههای
هجومی مربی حریف قطعا جذاب از کار در
خواهد آمد .لیورپول معمــوال در آنفیلد به
هیچ حریفی رحــم نمیکند بخصوص اگر
آن حریف آرسنال باشد! به ثمر رساندن 22
گل در  6بازی اخیر  2تیم در این ورزشــگاه
چنین ادعایــی را ثابت میکنــد و همین
آمار اعتماد به نفس میزبــان را باال میبرد.
لیورپــول در  39بازی خانگی اخیر خود در
لیگ شکستناپذیر بوده و هر  3بازی اخیر
خود در آنفیلد برابر آرسنال در همه رقابتها
را با برد پشت ســر گذاشته و در  4مسابقه
آخر در این ورزشــگاه در  3بازی حداقل 3
گل به ثمر رســانده است .پس طی سالیان
اخیر ،توپچیها خاطرات خوشــی را با خود
از بندر به پایتخت نبردهاند .نمونه بارز آنهم
شکســت در بازی برگشت فصل گذشته ،با
نتیجه  - 5یک .حاال اونای امری میداند که
بــازی در خانه تیمی که قصد قهرمانی دارد
چه دشواریای دارد .آنها فصل را خوب آغاز
کردهاند و البتــه گل اصلی را زمانی به ثمر
رســاندند که نقلو انتقاالت خوبی را پشت
ســر گذاشتند .با جذب چند مهره کارآمد و
البته کمی پاکســازی تیم از بازیکنان سن
و سالدار .شاید راز اصلی یک استارت قوی

توصیه رافینیا به کوتینیو

با وجود 16ماه دوری از فوتبال ،به محض آماده شدن و
د چمبرلین قراردادش را تا سال
بازی کردن ،الکس اوکسلی 
 2023با لیورپول تمدید کرد تا این باشگاه حسن نیتش را
به هافبک انگلیسی نشان دهد .حاال مانده چمبرلین که مزد
وفاداری قرمزها را به آنها بپردازد.

رافینیا ،بازیکن ســابق بایرنمونیخ به تمجید از فیلیپه کوتینیو پرداخته و معتقد است او
در آلمان موفق خواهد شــد« :فیلیپه بازیکن بزرگی است و فکر میکنم او بازیکنی است
که بایرن مونیخ فقدانش را در زمین حس میکرد .مطمئنم باشگاه با کوتینیو میتواند به
اهدافش در طول فصل دست یابد .او یکی از بهترین فوتبالیستهای دنیاست و بهترینها
را برایــش در بایرنمونیخ آرزو میکنم .کوتینیــو درخصوص حضور در بایرنمونیخ از من
ســوال کرد و من در خصوص باشــگاه و محیــط آن توضیح دادم .من بــه فیلیپه گفتم
بایرنمونیخ باشگاه بزرگی است و قطعا زیباترین باشگاه آلمان است .به عنوان یک برزیلی
ما حس خوبی در آنجا داریم .مطمئنم او ســریعا خود را بــا تیم وفق میدهد و جامهای
زیادی با بایرن مونیخ کسب خواهد کرد».

هم همین باشــد اما باید دید این استارت تا
کجا ادامه دارد .با هزینههای تیم در تابستان
قطعــا انتظار میرود که آنها با پیشــرفت
نسبت به سال گذشته ،رتبه پنجم خود را به
سهمیه لیگ قهرمانان در این فصل برسانند.
برای رسیدن به این مهم اما آنها باید ثبات
داشته باشند .سال گذشته قرعه آرسنال در
شروع فصل بسیار دشوار بود و فصل هم با 2
باخت پیاپی آغاز شد .اما پس از آن تیم اوج
گرفت امــا آن اوجگیری هم به دلیل همین
عدم ثبات ،عبث ماند .حــال آنها فصل را
به جای  2باخت ،بــا  2برد آغاز کردهاند اما
برای امیدواری بیشــتر بــه تیم باید منتظر
ماند و دید که نمایــش آنها در خانه یکی
از مدعیان اصلــی قهرمانی در لیگ چگونه
خواهد بود .شاید پس از بازی امشب -حتی
اگر زود هم باشد -بتوان حقایق بیشتری از

تیم امری در این فصل کسب کرد .احتماال
خرید گرانقیمت تیم در ترکیب اصلی قرار
میگیرد و البته گرانیت ژاکا هم با ریکاوری
در ترکیــب قرار میگیرد امــا درباره اوزیل
با وجود آمــاده بودن ،انتظــار نمیرود که
سبایوس آمادهتر را نیمکتنشین کند.
ترکیب احتمالی
لیورپول
آدریان ،الکساندر آرنولد ،جو گومز ،ویرجیل
فندایک ،اندی رابرتسون ،فابینیو ،جورجینیو
واینالدوم ،جردن هندرســون ،سادیو مانه،
محمد صالح و روبرتو فیرمینو
آرسنال
برند لنو ،مایتلند نیلز ،ســوکراتیس ،داوید
لوئیز ،ناچو مونرئال ،متئو گوئندوزی ،گرانیت
ژاکا ،دنی سبایوس ،نیکالس پپه ،پیر امریک
اوبامیانگ و الکساندر الکازت

حمایت سولسشر از پوگبا
اوله گونار سولسشــر در نشست خبری خود پیش از رویارویی منچستریونایتد-کریستال پاالس
گفت« :این هم مثل هر بازی دیگری در لیگ ســخت خواهد بود؛ در لیگ برتر هر تیمی چالش
متفاوتی را به شما عرضه میکند و بدیهی است آنها تیم بسیار انسجام یافتهای هستند .پاالس
در خط حمله سریع است ،ضدحمالت خوبی میزند و روی ضربات ایستگاهی هم بازیکنان بلند
قامتی دارد .پوگبا؟ حال پل خوب است؛ او شخصیتی قوی دارد و این چیزها او را قویتر میسازند.
میتوان با حرف زدن با او فهمید حالش خوب است و من نمیتوانم باور کنم در سال  ۲۰۱۹اینجا
نشســتهایم و هنوز درباره این موارد حرف میزنیم .شبکههای اجتماعی جایی هستند که افراد
میتوانند پشت هویتهای جعلی پنهان شوند؛ تغییر این وضعیت دست من نیست ولی اوله گونار
سولسشرهای زیادی در توییتر وجود دارند که من نیستم و باید اقدامی در این باره انجام داد».

لیگ برتر
نورویچ -چلسی16:00 ،
برایتون -ساوتهمپتون18:30 ،
منچستریونایتد -کریستال پاالس18:30 ،
شفیلدیونایتد -لسترسیتی18:30 ،
واتفورد -وستهام18:30 ،
لیورپول -آرسنال21:00 ،
اللیگا
اوساسونا -ایبار19:30 ،
رئال مادرید -رئال وایادولید21:30 ،
سلتاویگو -والنسیا23:30 ،
ختافه -اتلتیک بیلبائو23:30 ،
سری A
پارما -یوونتوس20:30 ،
فیورنتینا -ناپولی23:15 ،
بوندسلیگا
آگسبورگ -یونیون برلین18:00 ،
فورتونادولسدورف -بایرلورکوزن18:00 ،
هوفنهایم -وردربرمن18:00 ،
ماینس -مونشن گالدباخ18:00 ،
پادربورن -فرایبورگ18:00 ،
شالکه -بایرن مونیخ21:00 ،

اخبار
رینا جانشین ناواس؟

پــس از اینکه کیلــور ناواس اعــام کرد قصد
جدایی از رئالمادرید را دارد پپه رینا ،ســنگربان
دوم میالن به گزینه این تیــم برای جایگزینی
گلر کاستاریکایی تبدیل شد .رابطه خوب سران
میالن و رئالمادرید ،میتواند این انتقال را تسریع
بخشد .قبال گفته میشد لوس بالنکوس به دنبال
یک دیهگو لوپز جدید است و رینا با کولهباری از
تجربه ،میتواند به کمک مادریدیها بیاید.

تضاد در اخبار فروش کسیه

درحالیکه رسانههای فرانسوی از قبول پیشنهاد
موناکو برای جذب فرانک کســیه توسط میالن
خبر دادند ،بنا به گزارش رســانههای ایتالیایی،
پیشنهاد موناکو برای کسیه از نظر میالن بسیار
کم ارزیابی و رد شده و نه میالن قصد دارد کسیه
را بفروشــد و نه فرانک جوان قصد جدایی دارد.
روســونری فقط در صورتی کسیه را می فروشد
که پیشنهاد بسیار خوبی دریافت کند .هرچند،
همچنان در فرانسه رســانهها از توافق موناکو با
میــان خبر دادند که نشــان میدهد اخبار در
فرانسه و ایتالیا کامال متضاد هستند.

