14

ورزشی

وطن امروز شماره 2528

اخبار

بهانه جدید

برد  ۳بر صفر پرسپولیس

پایان همکاری پورموسوی و فوالد

پورموس��وی با رای اعضای هی��ات مدیره
باشگاه فوالدخوزستان برکنار شد .پس از جلسه
اعضای هیات مدیره باش��گاه ف��والد ،این اعضا
از اتمام همکاری با س��یداکبر پورموسوی خبر
دادند .در این جلسه عملکرد فوالد در بازیهای
اخیر مورد بررس��ی قرار گرف��ت که در نهایت
اعضای هیات مدیره رای به برکناری این مربی
دادن��د .این در حالی اس��ت که چند روز پیش
صحبتهایی مبنی بر برکناری این مربی مطرح
شده بود .قرار است تا انتخاب سرمربی جدید،
«ایلی استان» مربی خارجی تیم ،هدایت موقت
فوالدیها را برعهده داشته باشد.

اتفاقی عجیب در تیمملی بسکتبال
3نفره جوانان

در حالی که قرار بود بهش��اد ع��ربزاده در
رقابتهای بس��کتبال جوانان  3نفره در مالزی
شرکت کند بهیکباره متین آقاجانپور جایگزین
این بازیکن شد .بهشاد عربزاده عملکرد بسیار
خوبی در رقابتهای بس��کتبال  3نفره جوانان
آسیا داشت که به همین دلیل توسط کادرفنی
برای رقابتهای  3نفره در مالزی نیز انتخاب شد.
حتی نام او در سایت رسمی مسابقات هم قرار
گرفت اما به یکباره متین آقاجانپور جایگزین این
بازیکن شد .عربزاده که بازیکن تیم بسکتبال
مهرام است حتی چمدان سفر خود را نیز جمع
کرده و منتظر تماس مسؤوالن برای سفر بود که
به یکباره متوجه میشود جایش را به آقاجانپور
بازیک��ن تیم کال��ه دادهاند .نکت��ه جالب توجه
اینجاست که هیچکدام از مسؤوالن فدراسیون
و کادرفنی با او تماس نگرفتهاند و امیرحسین
رضاییفر ،یکی دیگر از بازیکنان تیم طی تماسی
به عربزاده خبر میدهد که خط خوردهاست.
مشخص نیست این اتفاق به چه دلیلی افتاده و
چرا فدراسیون و مسؤوالن تیم اینطور با روحیه
یکی از ستارههای تیمملی جوانان بازی میکنند
اما هر چه باشد نحوه برخورد با بازیکنان جوان
صحیح نیست و قطعا تاثیرات منفی زیادی روی
آنها خواهد گذاشت.

در آمریکا محصوالت نایکی را
آتش میزنند!

عدهای از ملیگرایان آمریکایی در اعتراض
به انتخ��اب کالین کپرنیک ب��ه عنوان چهره
کمپی��ن تبلیغاتی جدی��د کمپان��ی نایکی،
کفشها و لباسهای تولیدی این شرکت را به
آتش کشیدند .به گزارش «ورزش  ،»3کپرنیک
که در لی��گ فوتبال آمریکای��ی  NFLبازی
میکند در جریان پخش س��رود ملی آمریکا
در ورزش��گاه به دلیل اعت��راض به بیعدالتی
نژادی و خش��ونت پلیس ،زانوزده بود .نایک با
شروع کمپین تبلیغاتی جدید خود در توجیه
استفاده از کپرنیک برای حضور در این تبلیغ
اعالم کرد« :کپرنیک یکی از تاثیرگذارترین و
الهامبخشترین ورزشکاران نسل خود است».
ول��ی مخالفان اق��دام کپرنیک ب��ا آتش زدن
محصوالت نایکی و ق��رار دادن فیلم اقدامات
خود در ش��بکههای اجتماع��ی به مخالفت با
این تصمیم نایک��ی پرداختند .آنها در توئیتر
با استفاده از هش��تگ  justburnit#یعنی
بسوزانش و همینطور  Boycottnike#یعنی
بایکوت نایکی دس��ت به اعتراضزده و این دو
هشتگ را ترند کردند .هشتگ justburnit#
به شعار تبلیغاتی اصلی شرکت نایکی JUST
 DO ITاشاره دارد .سازمان لیگ  NFLهم
در بیانیهای اعالم کرد« :این س��ازمان از نقش
و مسؤولیت هم ه دس��تاندرکاران این ورزش
برای ترویج تغییرات مثبت و معنادار در جامعه
آمریکایی دف��اع میکند .مس��ائل مربوط به
عدالت اجتماعی که کالین و دیگر ورزشکاران
حرفهای مطرح کردند بای��د از طرف ما مورد
توجه قرار گرفته و برای رسیدگی به آنها اقدام
عملی انجام شود».

یادداشت

کیروش تمرینات تیمملی را با لباس شخصی فقط از دور نگاه میکند

رای سوپرجام اعالم شد

رئیس کمیته اس��تیناف فدراسیون فوتبال
از صدور رای بازی س��وپرجام خبر داد .علیرضا
صالحی ،رئیس کمیته اس��تیناف فدراس��یون
فوتبال گفت :با انصراف اس��تقالل و لغو بازی،
رای کمیته انضباطی دائر بر احراز تخلف باشگاه
اس��تقالل و اعالم نتیجه  ۳بر صفر به نفع تیم
حریف صادر شد و با تجدیدنظرخواهی باشگاه
اس��تقالل در مهلت مقرر و ارس��ال پرونده به
کمیته اس��تیناف ،در نهایت این کمیته ضمن
اس��تماع اظهارات وکیل مدافع این باش��گاه و
از آنجا که طبق م��اده  ۶۱آییننامه انضباطی
فدراس��یون فوتبال ،باش��گاه متخلف عالوه بر
بازنده اعالم ش��دن محکوم به پرداخت حداقل
 ۵۰۰میلی��ون ری��ال جریمه نیز میش��ود و
جمع تنبیهات قابلیت حذف نداش��ته ،عالوه
بر اع�لام نتیجه مذکور ،حک��م بر محکومیت
باش��گاه به پرداخت  ۵۰۰میلیون ریال جریمه
صادر میکند.
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اگرچه در ظاهر با بازگشت کارلوس کیروش به
ایران و حرفهایی که او در برنامه نود پیرامون اتحاد و
همدلی برای قهرمانی در جام ملتهای آسیا بر زبان
آورد ،همه چیز درباره تیمملی آرام به نظر میرسد
اما همین که با گذشت چند روز از شروع نخستین
اردو بعد از جامجهانی همچن��ان قرارداد کیروش
به امضا نرسیده ،میتواند یک حاشیه بزرگ باشد؛
اتفاقی که هیچکس دلیلش را تا این لحظه نمیداند
و همه در انتظار رسمی شدن فعالیت کیروش در
تیمملی بعد از جامجهانی هستند .کیروش به ایران
بازگشته و از حرفهایش اینطور پیداست که بسیار
عالقهمن��د به همراهی تیممل��ی در جام ملتهای
آسیاس��ت .او مدام از هدف بزرگ در این تورنمنت
ک��ه همان قهرمانی اس��ت صحبت میکن��د و در
مصاحبهای که با برنامه ن��ود انجام داد هم بارها بر
این موضوع تاکید کرد .مساله مهم اما امضا نشدن
قرارداد جدید این مربی است .با اینکه گفته میشود
توافقات نهایی انجام ش��ده و همه چیز در مذاکرات
خوب پیش رفته اما هنوز رس��ما چیزی روی کاغذ
نیامده و مشخص نیس��ت چه زمانی این اتفاق رخ
خواهد داد .کیروش این روزها در تمرینات تیمملی
نیز حاضر میشود اما همچون گذشته رغبتی برای
تعویض لباس و پوش��یدن گرمکن و انجام کارهای
تاکتیکی با بازیکنان نش��ان نمیدهد .او انگار یک
صندلی وس��ط زمین چمن اجاره کرده که هر روز
با لباس شخصی بیاید و روی آن آرام و بیسرو صدا
بنشیند و تمرین تیمملی را نگاه کند .واقعیت این
است که کیروش اسما سرمربی تیمملی ایران است
اما در تمرینات سکوت را سرلوحه کارش قرار داده
و هیچ صحبتی با بازیکنان انجام نمیدهد .او مثل
یک تماش��اگر تمریناتی را که زیر نظر دستیارانش
برگزار میشود نظاره میکند و گاهی اوقات نکاتی
را یادداشت برمیدارد؛ اتفاقی که طی همه سالهای
گذش��ته درباره تیمملی و مربی پرتغالیاش سابقه
نداش��ته اس��ت .یک تحلیل میتواند این باشد که
کیروش چون هنوز قراردادی با فدراسیون فوتبال
امضا نکرده ،نمیخواهد در تمرینات مثل گذش��ته
حضور چش��مگیر داش��ته باش��د .البته او در مدت
علی خلف :بازیکنی که برای تس��ت به استقالل
آمد و به دلیل مش��کل پزش��کی مورد تایید قرار
نگرفت ،با ش��کایتی که علیه این باشگاه مطرح
کرده به تازهترین سوژه پیرامون آبیپوشان تبدیل
شده است.
«یازالده گومز پینتو» مهاجم اهل کشور پرتغال
فصل گذشته برای حضور در تستهای پزشکی
استقالل وارد تهران ش��د و به دلیل مصدومیت
مورد تایید قرار نگرفت و به کش��ورش بازگشت.
اخیرا وی از باشگاه استقالل شکایت کرده و مدعی
دریافت غرامت سنگینی از این باشگاه شده است.
ی معتقدند اشتباه مدیران سابق استقالل در
برخ 
ارس��ال دعوتنامه برای این بازیک��ن باعث ایجاد
س��وءتفاهم نزد وی و مدیر برنامهاش ش��ده و او
با اس��تناد به دعوتنامهای که شبیه پیشقرارداد
بود اقدام به ش��کایت کرده ،بنابراین کار باش��گاه
استقالل برای اثبات حقانیت خود در این پرونده

زمان��ی که خبرنگاران در محل تمرین هس��تند با
لباس ش��خصی فقط تماش��اگر است و کسی خبر
ندارد آیا بعد از ترک محل تمرین توس��ط اصحاب
رسانه او همین شیوه را دنبال میکند یا خیر .شاید
بهتر باشد در چنین شرایطی مسؤوالن فدراسیون
فوتبال درباره قرارداد کیروش و زمان انعقاد رسمی
آن شفافسازی کنند تا شایعات در این باره از بین
برود .قطعا این مربی پرتغالی در جام ملتهای آسیا
س��رمربی تیم ایران اس��ت و اگر اینطور نبود او به
ایران نمیآمد و آن حرفها را نمیزد اما به هر حال
مشخص است که کار کردن یک مربی به این شکل
در تیمملی ایران وجهه خوب��ی ندارد و باید هرچه
زودتر تکلیف مشخص شود.
■■حقوق کیروش پرداخت نشد

فدراس��یون فوتبال اعالم کرد در صورت تامین
نش��دن ارز مورد نیاز این تی��م ،اعزامهای تیمملی
در برنامهه��ای پی��شرو با مش��کل مواجه خواهد

ش��د .علی سلیمانی درباره اتفاقاتی که برای تامین
ارز فدراسیون بهوجود آمده است ،گفت :مشکالت
موج��ود در راه تامین مناب��ع و کمبود منابع ارزی،
فعالی��ت تمام بخشه��ا و تیمهای مل��ی و بویژه
برنامهه��ای مرب��وط به تیمملی بزرگس��االن را در
آس��تانه برگزاری جام ملتهای آسیا دچار اختالل
جدی کرده است .س��لیمانی ادامه داد :با وضعیت
موجود اگر اعتبارات الزم برای برنامهریزیهای آتی
در اسرع وقت تامین نشود و این فشار ادامه داشته
باشد ،اجرای برنامههای آتی فدراسیون فوتبال دچار
مشکالت جدی میشود .بر این اساس ،الزم است
ریاس��ت محترم فدراس��یون در ادامه فعالیتهای
انجام شده ،در این باره به صورت آنی تدبیر جدیدی
بیندیش��ند .وی در ادامه گفت :واقعیت این است
که  ۷۰درص��د هزینههای فدراس��یون فوتبال به
ش��کل ارزی و  ۳۰درصد به صورت ریالی است .با
این شرایط در صورتی که امکان تامین هزینههای

پشتپرده شکایت بازیکن پرتغالی از استقالل

پای دالل خودی وسط است!

س��خت اس��ت .پیگیریها
در اینب��اره مش��خص کرد
این بازیکن توس��ط شفر به
باش��گاه اس��تقالل معرفی
شد و س��رمربی آبیپوشان
خواهان ج��ذب این بازیکن
بود .باش��گاه استقالل نیز مطابق عرف معمول به
این بازیکن ایمیل زده و شرایط حضور در استقالل
را اعالم کرده اس��ت .اما بر اساس آنچه در ایمیل
ارسالی قید ش��ده تایید نهایی قرارداد وی منوط
به حضور در تس��تهای پزش��کی معتبر بود که
م��ورد موافقت این بازیکن قرار گرفته اس��ت .در
واقع برای این بازیکن نه قراردادی ارس��ال شده و
نه پیشقراردادی و تنها یک دعوتنامه برای تهیه

ویزای س��فر به ایران ارسال
ش��ده اس��ت .بازیکن مزبور
که توسط یک دالل خودی
حمایت میشد از تستهای
پزشکی موفق بیرون نیامد.
دکتر نوروزی ،معاون پزشکی
باش��گاه و ایفمارک مصدومیت حاد این بازیکن
از ناحیه همس��ترینگ را تایید کردند و با وجود
تالشهایی که برای بیاهمی��ت جلوه دادن این
مصدومی��ت از س��وی دالل ذینفع انجام ش��د،
سیدرضا افتخاری ،مدیرعامل وقت آبیپوشان زیر
بار امضای قرارداد با این بازیکن نرفت و سرانجام
گومز پینتو دیپورت شد .وی پس از ترک تهران
در بهمنماه به تیم بلننسس در لیگ دسته اول

لیورپول؛ رؤیایی واقعی
یا سرابی خوشمنظر؟

ریالی را داشته باشیم با توجه به فعالیتهای جاری
و برنامههای مصوب ،تامین ارز مورد نیاز با مشکل
مواجه میشود .سلیمانی خاطرنشان کرد :در حال
حاضر متاسفانه دس��تمزد آقای کیروش پرداخت
نش��ده است .همچنین  4اعزام رسمی و مهم برای
تیمهای ملی در پیش داریم که این موضوع هم با
مشکل روبهرو خواهد شد .تیم فوتسال برای حضور
در المپی��ک جوانان آرژانتین آماده میش��ود ،تیم
فوتبال نوجوانان در مس��ابقات آسیایی حضور پیدا
میکند و در رده بانوان هم  2اعزام در پیش خواهیم
داش��ت که تیم زیر  ۱۶سال به مسابقات مقدماتی
قهرمانی آسیا در تاجیکستان اعزام میشود و تیم
زیر  ۱۹س��ال هم در مسابقات مقدماتی در کشور
میانمار حضور پیدا میکند .از س��وی دیگر مساله
برنامههای آمادهسازی تیمملی بزرگساالن ،تامین
مایحتاج و امکانات و برنامههای اردویی این تیم هم
به شکل جدی با مشکل روبهرو شده است.
پرتغال پیوس��ت اما این بازیک��ن به دلیل همان
مصدومی��ت در تی��م جدیدش تنه��ا در  ۴بازی
حضور پیدا کرد .گومز تنها در  ۲مسابقه ابتدایی
بعد از عقد قراردادش با این تیم به میدان رفت و
سپس غیبتی  ۶هفتهای در ترکیب تیمش داشت.
گومز پینتو بعد از  ۶هفته غیبت در  ۲بازی دیگر
ب��رای تیمش به میدان رفت و بعد از آن به دلیل
آس��یبدیدگی از ناحیه همسترینگ خانهنشین
ش��د .یازالده از  ۱۵بازی نیمفصل دوم تیمش در
مجموع فقط  ۱۶۸دقیقه برای این تیم به میدان
رفته است .همین اتفاق نشان میدهد مسؤوالن
وقت باشگاه استقالل برخالف اصرارهایی که برای
جذب او وجود داش��ت تصمیم درس��تی گرفته
بودند .بعید نیس��ت همان جریان داللیسمی که
قصد چسباندن این بازیکن با شرایط مصدومیت
به استقالل را داشت و موفق نشد ،پشت شکایت
عجیب این بازیکن قرار داشته باشد.

کیوسک
مارکا

انریکه قانون وضع میکند

تنها کماندار ریکرو بانوان در بازیهای آسیایی
گف��ت در ماج��رای نرس��یدن من به مس��ابقه در
بازیهای آسیایی فدراسیون مقصر نبود و سرمربی
تی��م زم��ان را فرام��وش کرد .در نشس��ت خبری
فدراس��یون تیر و کمان که دیروز چهارش��نبه در
محل این فدراسیون برگزار شد ،زهرا نعمتی درباره
عملکردش در بازیهای آسیایی و اتفاقات رخ داده
توضیح داد .وی با تشکر از مسؤوالن فدراسیون تیر
و کمان وزارت ورزش و کمیته المپیک برای حمایت
از وی گفت :اتفاقی که افتاد واقعا ناراحتکننده بود،
امی��د بود زهرا نعمتی بتواند م��دال بگیرد و حتی
کسب سهمیه المپیک کند اما نشد .قطعا فدراسیون
تیر و کمان مقصر نبود ،من هر موفقیتی کس��ب
میکردم پرچم این فدراس��یون و ورزش ایران باال
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مقصر از دست دادن مسابقه زهرا نعمتی به خاطر ناهار مشخص شد

جناب سرمربی

میرفت .نعمتی با بیان اینکه
به خاط��ر حفظ حرمت ایران،
بع��د از آن اتفاق گفتم تقصیر
خودم اس��ت ،گف��ت :واقعیت
را ام��روز میگوی��م ،واقعیت
این بود که «پارک» سرمربی
تیمملی زمان مسابقه من را فراموش کرد و به همین
دلیل به رقابت نرسیدم! این کماندار ریکرو با تاکید
بر اینکه باید در بازیهای پاراآسیایی شرکت کنم،
خاطرنشان کرد :باید آرامش خود را حفظ کنم و به

تمریناتم ادامه دهم ،اتفاقی که
افتاد برای همه ناراحتکننده
بود اما باید میپذیرفتم .نعمتی
با بیان اینکه با لطف مدیریت
جدید فدراسیون تیر و کمان
فرصت حض��ور در بازیهای
آس��یایی را به دس��ت آورد ،گفت :ش��اید اگر این
حمایتها نبود نمیتوانستم در بازیهای آسیایی
شرکت کنم کما اینکه در دوره قبل به دلیل برخی
مسائل این فرصت را به دست نیاوردم .این کماندار

آ.اس

وار جواب داده است

از اشاره به اینگونه مسائل امتناع کرد و گفت :عنوان
کردن این مسائل باعث ایجاد حاشیه میشود و این
روی عملکرد من برای پاراآسیایی تاثیر میگذارد.
نعمتی درباره پیشبینیای ک��ه از عملکردش در
بازیهای آسیایی داشت ،گفت :هیچ وقت قول مدال
ندادهام چون همیشه عوامل محیطی هم تاثیرگذار
اس��ت اما در حذفی رکوردهای خوبی داشتم ،اگر
ادام��ه پیدا میکرد م��دال میگرفتم .اما همین جا
قول میدهم برای المپیک تالشم را بیشتر کنم تا
عملکرد بهتری داشته باشم .وی درباره پیشبینی
عملکردش در بازیهای پاراآس��یایی گفت :اینکه
 2رویداد را پشت سر هم داشته باشیم ،سخت است،
باید ریکاوری کنم و امیدوارم تا مسابقات به آمادگی
کامل رسیده و بتوانم نتایج خوبی بگیرم.

مارک اوگدن :ماه مهس��ال آینده  29س��ال از
آخرین باری ک��ه لیورپول قهرم��ان باالترین
س��طح از فوتبال انگلیس شده گذشته است،
جامی که مدتهاس��ت از دسترس قرمزهای
مرسیس��اید دور مان��ده اس��ت .در این مدت
فصلهای زیادی بوده که آنها تا آستانه قهرمانی
پیش رفتهاند اما هنوز هم آخرین تاریخی که
برای قهرمانیشان ثبت شده ،همان روزی است
که آلن هانس��ن جام قدیمی لیگ دسته اول
فوتبال جزیره را در هفته آخر فصل 1989-90
باالی س��ر برد و پس از آن روزگار به س��متی
رفت تا تیمهایی مانند چلسی و منچسترسیتی
به ابرقدرتهای مالی جزیره تبدیل شوند و به
لطف تمکن مالی مالکانشان ،هر سال قهرمانی
در لیگ برتر را برای لیورپولیها و بازگشتشان
به روزهایی را که بردن جام برای آنها تضمین
ت و س��ختتر کنند .حاال اما
ش��ده بود ،سخ 
بعد از  4هفته از آغ��از فصل  ،2018-19تیم
یورگن کل��وپ در صدر جدول ردهبندی لیگ
برتر قرار دارد و تا االن  12امتیاز گرفته است.
هیچ کس در لیورپول آنقدر احمق نیست که
به خاطر این شروع تیمش را قهرمان بداند اما
به همین اندازه نمیتوان شور و اشتیاقی را که
به لطف این ش��روع خوب در می��ان هواداران
لیورپول برای شکسته شدن طلسم ناکامیشان
در لیگ برتر به وجود آمده اس��ت منکر شد یا
آن را نادیده گرفت .اما این شروع خوب یعنی
چه؟ منچس��تریونایتد فصل گذشته  4هفته
اول لیگ صدرنش��ین بود .یک سال قبلتر از
آن ،منچسترس��یتی بعد از کس��ب  4برد از 4
ب��ازی اولش با پپ گوآردی��وال این وضعیت را
داش��ت 12 .ماه قبلتر از آن هم این داس��تان
برای سیتی که بعد از تنها  4هفته خودش را 3
امتیاز از بقیه مدعیان جدا کرده بود ،تکرار شد.
در پایان هر یک از آن فصلها ،صدرنش��ینان
هفتههای ابتدایی داس��تانی متفاوت داشتند؛
منچستریونایتد نایب قهرمان شد آن هم با 19
امتیاز فاصله از منسیتی قهرمان و سیتی هم
در فصول  2015-16و  2016-17نتوانس��ت
روند هفتهه��ای ابتدای��یاش را حفظ کند و
لسترس��یتی  15امتی��از باالت��ر از تیم تحت
هدای��ت مانوئل پیگرینی قهرمان ش��د و تیم
پپ گوآردیوال هم  15امتیاز کمتر از چلس��ی
تحت هدایت آنتونیو کونته نایب قهرمان فصل
را به پایان رساند .پس داشتن یک شروع خوب
الزاماً به معنای قطعی بودن قهرمانی نیس��ت.
ب��ا این حال آغاز لیگ با ضرباهنگی مناس��ب
میتواند حیاتی باش��د و رون��دی که لیورپول
فصل گذش��ته لیگ قهرمانان در پیش گرفت
گ��واه این موضوع بود و ای��ن تیم با اعتماد به
نفسی که از غلبه بر منچسترسیتی در مرحله
یکچهارم نهایی کس��ب کرد ،رم را در مرحله
نیمهنهای��ی از پیش رو برداش��ت و به فینال
کییف رس��ید؛ جایی که مغلوب رئالمادرید
ش��د .بع��د از زدن  9گل و دریاف��ت تنها یک
گل در ش��روع این فصل ،لیورپول قطعاً لیگ
را با ضرباهنگ مناسبی آغاز کرده است اما آنها
باید این را هم بپذیرند که نتیجه این ش��روع
خوب قرار گرفتنشان در کانون توجهات است
و لحظهش��ماری منتقدان برای زمین خوردن
این تیم .چلس��ی و واتفورد شاید تا االن شانه
به شانه لیورپولیها باال آمده باشند -هر دو تیم
 4بازیشان را بردهاند -اما انتظاراتی که در این
فصل از لیورپول وجود دارد بیشتر است و این
انتظارات از رقبای این تیم وجود ندارد .شروع
چلس��ی با هدایت مائوریتسیو ساری خیلیها
را حتی غافلگیر کرده اس��ت ،چون هیچ کس
روی این تیم بهعنوان مدعی قهرمانی حساب
باز نکرده بود و غافلگیرکنندهتر و غیرمنتظرهتر
از آن ه��م رون��دی بود که واتف��ورد در پیش
گرفته است .لیورپول با خرج هزینهای بالغ بر
 240میلیون پوند در سال  2018برای خرید
فیرجیل فندایک ،نبی کیتا ،فابینیو و آلیسون
بک��ر ،بهعنوان تنها مدعی که ی��ارای رقابت با
منسیتی در کورس قهرمانی لیگ برتر را دارد
شناخته میشود اما ارمغان این جایگاه ،فشار
مضاعفی اس��ت که روی کلوپ و شاگردانش
میآید .آنها تا االن بخوبی این فشار را مدیریت
کردهان��د اما اگر لیورپول میخواهد خودش را
بهعن��وان یک مدعی واقعی در این فصل ثابت
کند ،یک م��اه بازیهایش بعد از وقفه فوتبال
ملی تعیینکننده خواهد بود .مردان کلوپ 15
سپتامبر در ویمبلی به مصاف تاتنهام میروند
 جای��ی که فصل پیش  4ب��ر یک باختند وتحقیر ش��دند -و  3روز پ��س از آن در آنفیلد
میزبان پاریس��نژرمن هستند 22 .سپتامبر
ساوتهپمتون میهمان آنفیلد خواهد بود قبل از
آنکه لیورپول در عرض  4روز  2بار با چلس��ی
 ی��ک بار در جام اتحادی��ه و یک بار دیگر درلیگ برتر -روبهرو ش��ود و این قبل از س��فری
س��خت به جنوب ایتالیا برای روبهرو شدن با
ناپولی اس��ت .پس از آن نوب��ت بازی خانگی
مقابل س��یتی در تاریخ  7اکتبر است ،دیداری
ک��ه در آن لیورپ��ول به دنب��ال چهارمین برد
متوالیاش مقابل تیم گوآردیوالست.

