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نگاهی به تغییرات لیورپول؛ از باخت تحقیرآمیز پارسال برابر تاتنهام تا برد این هفته

انتظارش نمیرفت
اما اوزیل خوب بود
جیمز مکنیکالس
James McNicholas

آرســنال با پیروزی  2بر
یک مقابل نیوکاســل ،دومین
برد خارج از خانــه متوالیاش
در این فصل لیگ برتر را کسب
کرد .تیم اونای امری این بازی
را با وجود عملکردی ضعیف در
نیمه اول برد .توپچیها در نیمه
دوم کنترل بازی را به دســت
گرفتند اگرچه باز هم نتوانستند
کلینشیت کنند.

گل -لیورپــول و چلســی هــر  5بــازی اول خود
در لیــگ را بردهانــد ،اتفاقــی که آخرین بــار 110
ســال پیــش در لیــگ انگلیــس رخ داده بــود.

گل -ادن آزار بــا هتتریک برابر کاردیف ،برای دومین بار برای چلســی
هتتریک کرد .در تاریخ این باشــگاه ،تنها لمپارد ،دروگبا و هســلبنک
و حــاال آزار توانســتهاند در لیگ برتر بیش از یک بــار هتتریک کنند.

توییتر -مسعود اوزیل این
عکس را روی توییترش
گذاشت و نوشت:
«دویستمین بازی من برای
آرسنال ،تیم  3امتیاز
بیرون از خانه گرفت و من
هم یک گل زدم .نمیتوانم
گلهای داشته باشم».

دیلی میل-
دست فرتونگن
اینطوری توی
چشم فیرمینو
رفت اما مهاجم
لیورپول بعد
از بازی گفت،
حالش خوب
است و چشمش
آسیب خاصی
ندیده است.

نکات مثبت
این بــازی از آن بازیهایی
بود که مســعود اوزیــل در آنها
مســتعد ارائه عملکردی ضعیف
اســت ،پس دیدن او در شرایطی
که نه تنها عملکردی خوب دارد
بلکــه گل برتــری تیمش را هم
زد برای هواداران آرســنال قطعاً
رضایتبخش بوده اســت .اگرچه
اوزیل در نیمه اول نقش پررنگی
نداشــت اما در نهایت کیفیتش
را به اثبات رســاند .ســهمی که
بازیکن جدید تیم لوکاس توریرا
هم در پیروزی آرســنال داشت
برای هــواداران رضایتبخش بود.
او با اینکه نیمکتنشــین بود از
بین دو نیمــه که به زمین رفت،
تأثیرگذار ظاهر شد .سومین برد
متوالی آرسنال به امری بابت قرار
گرفتن در ثباتی نســبی ،آرامش
خاطر میدهد؛ این هم دیگر نکته
مثبت این بازی بود.
نکات منفی
انتظــار امری بــرای دیدن
نخســتین کلینشــیت تیمش
همچنــان ادامــه دارد .عملکرد
دفاعــی تیــم او در صحنــه گل
دیرهنگامی که نیوکاسل زد جای
دفاع نداشــت و اگــر تیم بهتری
مقابل مردان او قــرار گرفته بود
حتی میتوانســت از اشــتباهات
بعــدی مدافعان آرســنال برای
زدن گل تســاوی یا حتی برتری
اســتفاده کند .دروازهبان تیم پتر
چــک هم در حرکات پا به توپش
ضعیف بــود و شــرکت لنو این
شــانس را دارد در لیگ اروپا به
ســنگربان اصلی آرسنال تبدیل
شــود و همتای کهنــهکارش را
تحت فشار زیادی قرار دهد.
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خودت را بشناس و بلند بپر
Mark Ogden

وقــت و پــول دو فاکتورکلیدی برای
ســاختن یک تیم فوتبال هستند و یورگن
کلوپ ازماه اکتبر سال پیش که در ومبلی
شاگردانش با قبول باخت  4بر یک مقابل
تاتنهام تحقیر شــدند ،به شیوهای منطقی
از هر دوی آنها اســتفاده کرده اســت تا
لیورپول را بســازد 11 .ماه از آن زمانی که
یک تاتنهام با انگیزه بــه فرماندهی هری
کیــن ،لیورپول را در دیــداری که اعتبار
دژان لــوورن را لکــه دار کــرد و عملکرد
بســیاری از بازیکنان کلوپ را زیر ســوال
برد ،گذشته اما شــنبه این هفته لیورپول
در بازگشت به محل تحقیر شدنش ،انتقام
گرفت و تاتنهام را  2بر یک شکســت داد
تــا روند پیروزیهای صــد درصدیاش را
برای حفظ صدر جــدول رده بندی لیگ
برتر انگلیس ادامــه دهد .پس چه چیزی
عوض شده است؟
یک نگاه ســریع به فهرست بازیکنان
تیم ،نشــانههای ایجــاد تغییر و تحول در
تیم کلوپ را به خوبــی به مخاطب اثبات
میکند ،تیمی متفاوت نسبت به آن تیمی
که فصل گذشــته در ویمبلی تحقیر شد.
تنها  4بازیکن از آن بازی فصل گذشــته
– جو گومــز ،جیمز میلنر ،محمد صالح و
روبرتو فیرمینو – در ترکیب اصلی لیورپول
برای بازی شنبه شب مقابل تاتنهام حضور
داشــتند در حالــی که  6تــا از بازیکنان
مائوریســیو پوچتینو در هــر دو بازی در
ترکیب اصلی بودند.
در ظاهر تفــاوت زیادی نیســت اما
عمیقتر که نــگاه کنــی ،میبینی که از
خــط دفاعی فصل گذشــته لیورپول تنها
جو گومــز در ترکیب اصلی این تیم مانده
است ،آن خط دفاعی که در آن بازی هری
کین سوهان روحش شــده بود .گومز که
آن روز در ســمت راست خط دفاعی بازی
میکرد ،شنبه این هفته در پیروزی تیمش
در کنــار فیرجیل فندایــک قرار گرفت و
ترنت الکســاندر آرنولد و آندرو رابرتسون
هم بهعنوان دو مدافع کناری بازی کردند.
سیمون مینیوله درون دروازه جای خود را
به همتای  66میلیون پوندیاش آلیســون
بکر داده اســت در حالی که لوورن ،جوئل
ماتیــپ و آلبرتو مورنو هــم همگی از آن
زمان تا کنون بــه تدریج از ترکیب بیرون
رانده شدند.
امره جــان و فیلیپــه کوتینیو هم از

آن زمــان لیورپــول را تــرک کردهاند –
فروش کوتینیو درآمــدی در حدود 142
میلیون پوند داشت – در حالی که جردن
هندرســون هم روی نیمکت نشــانده شد
و کلــوپ به جای او ترجیــح داد از خرید
 52 .7میلیــون پوندی تیمــش نبی کیتا
استفاده کند.
در همین حــال تاتنهــام دروازهبان
و کاپیتــان مصدومــش هوگــو یوریس و
ستاره انگلیســیاش دله آلی را نداشت -
دو بازیکنی که اگــر آماده بودند ،قطعاً در
ترکیــب اصلی قــرار میگرفتند  -و دیگر
شروع کنندگان بازی فصل گذشته دو تیم،
داوینسون ســانچس ،هئونگ مین سون و
ســرژ اوریر هم روی نیمکت نشانده شدند
اما در حالی که کلوپ توانســته تیمش را
با خرید آلیســون ،فندایک و کیتا تقویت
کند ،تنها خرید امکانپذیر پوچتینو نسبت
به بازی فصل گذشــته ،بــال تیم لوکاس
مورا بود که به جای هوئنگ مین سون در

ترکیب اصلی تاتنهام قرار گرفت .لیورپول
نســبت به تیمی که کمتر از  12ماه پیش
در ومبلی تسلیم شده بود ،متفاوت به نظر
میرسید و بازی میکرد اما کلوپ در این
مدت  245میلیون پوند خرج کرده اســت
در حالی که پوچتینو تنها  23میلیون پوند
بــرای خرید لوکاس هزینه کــرد که تنها
خرید او در سال  2018بود .پس کلوپ نه
تنها زمان کافی برای تغییر دادن لیورپول
تحت هدایتش داشــته بلکه بودجهای بالغ
بر  10برابر بیش از بودجه پوچتینو داشته
تــا تیمش را به یک مدعی واقعی قهرمانی
در لیگ برتر تبدیل کند.
با این حال پیــروزی لیورپول در روز
شــنبه این هفته و تثبیــت جایگاهش در
صدر جدول فراتر از مســائل مالی اســت.
کلوپ ضعفهــای تیمــش درون دروازه
و خط دفاعی را شناســایی کــرد و آنها را
بــا ســرمایهگذاریهای خردمندانه روی
آلیســون و فاندایک برطــرف کرد اما در

حالی که کلوپ و لیورپول از ماه اکتبر سال
پیــش وضعیت خوبی داشــتهاند ،تاتنهام
پسرفت کرده چون در جا زده است .کمبود
مهره در این تیم حاال دارد مشهود میشود
و این به دلیل عدم ســرمایهگذاری برای
تقویت تیم طی  12ماه گذشــته و قبل از
آن است .بازسازی ورزشگاه وایتهارت لین
بدون شــک دارد روی قدرت مالی باشگاه
برای عرض اندام در بــازار نقل و انتقاالت
تأثیر میگذارد امــا تبعات آن کمکم دارد
بــروز پیدا میکند .بــدون یوریس و آلی،
تاتنهام تیم همیشگی نیست و تالش کین
برای بازگشــت به فرم ایدهآل هم کلی از
قدرت خط حمله تاتنهام را گرفته اســت.
درست اســت که روبهرو شدن با تاتنهامی
که بهترین بازیکنانش را در میدان داشته
باشــد ،برای هر حریفی انگیزه کافی است
که بــا قویترین ترکیب ممکــن به میدان
برود امــا در طول یک فصــل با وضعیت
فعلی تاتنهــام چند بار ممکن اســت که

چنین اتفاقی در لیگی طوالنی یا جامهای
حذفی رخ دهد؟
لیورپول االن نسبت به یک سال پیش
تیم پرمهرهتــری دارد اما کیفیت بازیاش
هم باالتر است .یک خرید تابستانی دیگر،
ژردان شکیری برای این بازی روی نیمکت
نشســت و بازیکنانی مانند هندرســون و
دانیل استوریج هم کنارش نشسته بودند.
لیورپول احســاس ســرزنده بودن دارد و
سرزنده هم هست اما تاتنهام دارد به تیمی
متوقف شــده و قابل پیشبینــی تبدیل
میشود .شاید این فقط آزمون و خطاهای
ابتدای فصل باشد نه چیزی بیشتر اما این
دو تیم از ماه اکتبر ســال پیش در جهات
متفاوتی قدم برداشــتهاند و لیورپول بدون
شک آن تیمی بوده که در مسیر پیشرفت
حرکت کرده اســت .لیورپولیها از وقت و
پولشان استفادهای خردمندانه کردهاند اما
این موضوع درباره تاتنهام صدق نمیکند.
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به بهانه پیروزی یونایتد برابر واتفورد سختکوش

بازگشت لبخند شیاطین

کریس ووکس
Kris Voakes

دیلــی میــل -اســتیفن کاری ،ســتاره بســکتبال آمریکا کــه برای
تبلیــغ  NBAو همچنیــن برند خودش بــه لندن رفته ،در ورزشــگاه
ویمبلــی میهمان تاتنهــام بود و یــک پیراهــن تاتنهــام را از لدلی
کینــگ ،کاپیتــان ســابق و ســفیر کنونی باشــگاه هدیــه گرفت.

دیلی میل -سون هیونگ مین به خاطر قهرمانی در بازیهای آسیایی ،قبل
از دیدار تاتنهام و لیورپول یک جایزه دریافت کرد.

تشــویق طوالنــی تماشــاگران
منچستریونایتد از سوی ژوزه مورینیو بعد
از باخــت خانگی  3بر صفر مقابل تاتنهام
آن موقع تســلی بخش به نظر میرســید
اما آن همدلی به تیــم کمک کرد تا فرم
ضعیف ابتدای فصل خود را جبران کند و
حاال بعد از پیروزی  2بر یک برابر واتفورد
چهرههــای بســیاری از آن هــواداران با
لبخند همراه است.
دو گل در نیمــه اول ،مورینیــو،
دســتیارانش و همه بازیکنــان یونایتد را
مثل همه هــواداران یونایتد که برای این
بازی خود را رسانده بودند ،سرخوش کرد
تا حال و هوایی کامال متفاوت نســبت به
چند هفته اخیر بر تیم حاکم شود.
پیــروزی در زمیــن برنلــی قبل از
تعطیــات بازیهای ملی اتفــاق مثبتی
بود اما واتفــورد هر چهار بازی قبلی خود
را بــرده و تا قبل از مســابقات این هفته،
باالی جــدول با چلســی و لیورپول یکه
تازی میکرد ،آنها حتی همان اسپرزی که
یونایتد را تحقیر کرد ،شکست داده بودند.
از ســوت شــروع ،یونایتد تیم روی
فرمی به نظر میرســید کــه در مالکیت
توپ و زمین برتر بود هرچند خطر زیادی

در یک سوم دفاعی حریف ایجاد نمیکرد
چــون واتفورد در دفاع عالی بازی میکرد
و چشم امید یونایتد به سانترهای از کنار
زمین بود.
وقتی نتیجهای حاصل نشد ،واتفورد
خودی نشان داد و مدافعان بزرگ یونایتد
به زمین خودشــان رانده میشدند .گاهی
اوقات نیمه اول باخت  3بر  2برابر برایتون
تداعی میشــد چــون دروازه داوید دخئا
بارها با خطر مواجه شد.
در حالی کــه واتفورد میخواســت
اوج بگیرد ،یونایتد به دو گل رســید .ابتدا
مدافعان میزبان خیلی راحت اجازه دادند

سانتر اشلی یانگ به روملو لوکاکو برسد و
اعتراض بازیکنان میزبان به آفســایدبودن
موقعیت بیثمر بود چون دو مدافع لوکاکو
را از آفساید خارج کرده بودند .سه دقیقه
بعد دوباره خط میانی میزبان غافلگیر شد
و کریس اسمالینگ ،مدافع میانی یونایتد،
با تغذیه مروانــه فالینی مثل یک مهاجم
کامــل عمل کــرد و گل ســوم را به ثمر
رساند .جو فوقالعادهای برای یونایتدیها
ایجاد کــرد آن هم بعــد از ناراحتیهای
زیــادی کــه در ابتدای فصل داشــتند و
بیماریهایــی که در طول تور تابســتانی
گریبانشان را گرفته بود.

عکس نوشت

مورینیو از مربی کــه تالش میکرد
باخت خانگی  3بر صفــر را رفع و رجوع
کند ،به کســی تبدیل شــده که از تمام
حرکات تیمش راضی اســت .حتی وقتی
واتفــورد به گلــی که شایســتگیاش را
داشت ،رســید و آندره گری دروازه داوید
دخئــا را باز کرد ،پاســخ میهمان همانی
بود که هر انسان عاقلی انتظارش را دارد.
آنها در برابر فشــار همه جانبه تیم خاوی
گراســیا مقاومت کردند و حتی با اخراج
وقتهای تلفشــده نمانیا ماتیچ منطبق
شــدند .وقتی بازی تمام شد ،مورینیو باز
به ســمت هواداران میهمان رفت و با آنها
احوالپرسی کرد.
اتحــاد و همدلی یونایتد را از چالهای
کــه در آن افتاده بود ،نجات داد و حاال از
نظر امتیاز با تاتنهام که ســه هفته پیش
در اولدترافورد تحقیرشان کرده بود ،برابر
هســتند .فوتبــال واقعــا در چنین زمان
کوتاهی آبستن تغییرات بسیار است.
البته کارهای زیــادی مانده ،یونایتد
شــش امتیاز با چلســی و لیورپول که از
پنج بازیشان تا اینجا  15امتیاز به دست
آوردهاند ،عقب است اما قطعا فاکتور حس
خوب بعد از چنین پیروزی ارزشــمندی
میتواند روی اردوی مورینیو و شاگردانش
اثر مثبتی بگذارد.
منبع :سایت گل

دیلی میل -منچستریونایتد برابر واتفورد از پیراهن صورتی خود
رونمایی کرد و در نهایت روند بدون باخت واتفورد را قطع کرد.

دیلی میل -حساب منچستر
در توییتر ،صدمین بازی
پل پوگبا ،هافبک 25
ساله یونایتد در این تیم را
تبریک گفت.

مورینیو :از همه چیز اسمالینگ راضی بودم جز مدل موهایش

دیلی میل -پیراهن
توبی آلدرویرلد
در بازی با لیورپول
لوگوی تاتنهام را
نداشت و معلوم
نیست چرا.

دیلی میل -داوید
سیلوا در دیدار
با فوالم سیصد و
پنجاهمین بازیاش
را برای سیتی انجام
داد و پنجاهمین گل
خود را در لیگ برتر
به ثمر رساند.

ژوزه پس از پیروزی تیمش مقابل
واتفورد از زننده گل برتری شــیاطین
ســرخ در این بازی تمجیدی طنزآمیز
کرد .منچســتریونایتد بــا پیروزی 2
بر یک در خانه واتفــورد ،ضمن پایان
دادن بــه  4برد متوالــی میزبانش به
بازگشــت بــه کــورس قهرمانی لیگ
برتــر انگلیــس امیدوار شــد .در این
بازی کریس اســمالینگ کــه با مدل
مویی جدید به میــدان رفته بود ،گل
دوم منچســتریونایتد را به ثمر رساند.
مورینیــو پــس از این بــازی درباره
اسمالینگ گفت« :تنها چیزی که من
درباره اســمالینگ دوست ندارم ،مدل
موهای اوست اما من چه کسی هستم
که بخواهم به او بگویم مدل موهایش
خوب نیســت .اسمالینگ خیلی خوب
بازی کرد .ویکتــور لیندلوف و مروان
فلینــی مهرههای مهمــی بودند .آنها
در ایــن بازی و بــازی قبلــی مقابل
برنلی جلوی دو مهاجم روبهرویشــان
که دو بازیکن قدرتمنــد بودند خوب
بــازی کردند .آنها توپ را روی هوا نگه

میداشــتند ،بازی فیزیکی داشــتند،
هوشــمندانه بازی کردند و این بار هم
یک بازی خوب دیگر انجام دادند».
در شبی که نمانیا ماتیچ ،هافبک
صرب منچســتریونایتد اخراج شــد و
داوید دخا با یک واکنش فوقالعاده در
دقایق تلف شده شیاطین سرخ را پیروز
بازی نگه داشت ،روملو لوکاکو یکصد و
پنجمیــن گلش را در لیــگ برتر زد و
از این حیــث از دیدیه دروگبا ،مهاجم
سابق چلسی سبقت گرفت .با این حال
دوندگی و تالش ایــن مهاجم بلژیکی
بود که بیشــتر مورد توجه و تحسین
مورینیو قرار گرفت.
آقای خــاص ادامــه داد« :من از
روحیه او و شیوه بازیاش که برای من
نمایانگر روحیه تیــم بود مثل موقعی
که بعد از  50متر دوندگی به ســمت
دروازه خودمان برای کمک به تیم در
دفاع یــک تکل زد ،واقعــاً راضیام .با
این حالی کمی ناراحتم چون در نیمه
اول همه شــرایط برای یکسره کردن
کار حریــف مهیا بود .اگر در نیمه دوم

دیلی میل -زالتــان ابراهیموویچ بعــد از زدن پانصدمیــن گل حرفهاش،
این عکس را در توییتر به اشــتراک گذاشــت که رویش نوشــته شــده:
«خــدای گلها» .زالتــان پانصدمین گلــش را به تورنتو زد اما نتوانســت
مانــع از باخــت  5بر  3گلکســی برابــر تورنتو شــود .او بعــد از بازی
گفــت« :بــرای تورنتو خوشــحالم چون قربانــی پانصدم من هســتند».

هم همانطور کــه در بخش آخر نیمه
اول نشــان دادیم ،بــازی میکردیم،
االن داشــتیم درباره یک نتیجه کام ً
ال
متفاوت صحبت میکردیم».
مورینیــو در پایــان از داوید دخا
دروازهبــان تیمش بــه خاطر واکنش
نجاتبخش دقیقه پایانیاش هم تقدیر
کرد و گفــت« :او تنها یــک واکنش

داشت اما همان یکی عالی بود .میدانم
دروازهبان یک تیم بزرگ چگونه است
و در برخی بازیهــا آنها حتی توپ را
لمــس نمیکننــد و در برخی بازیها
فقط تماشــا کننده بازی هســتند اما
مهم این اســت که در لحظه مناســب
آماده باشــید و در این بازی آن لحظه
در دقیقه آخر بود».

لیگ برتر
برنامه
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