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  سلطان ماراتن، آماده تاریخ سازی 
کیپچوگه؛تنهاانسانیاستکهماراتنرازیر2ساعتدویدهوباآمادگیراهیبرلینمیشود

هفتههاشمارشمعکوسبراییکیازبزرگترینماراتنهاییکهدنیابهچشمخودخواهد
دید،بهآخرنزدیکمیشودوالیودکیپچوگه،بزرگتریندوندهاستقامتیکهدنیابهچشم
خوددیده،کامالآمادهاستتادربرلین،تاریخرابهروایتخودشبنویسند.رکورددار37ساله
ماراتندنیا،بعدازماههاتمرینطاقتفرسابرایشکسترکوردخودش،کامالآمادهاست
تابهوعدهایکهداده،عملکندوبسیاریمطمئنهستند،اواینبارهمبهوعدهاشعمل
خواهدکرد.اودرآستانهماراتنبرلینکهدوشنبهآیندهبرگزارمیشود،گفتهاستکهکامال
برایاینمسابقهآمادهاستومیخواهدبهترینعملکردشرادرخیابانهایپایتختآلمان
بهنمایشبگذارد:»منمیخواهممسابقهخوبیداشتهباشم،حاالچهرکوردجهانباشدیا

رکوردشخصیام،میخواهمکهمسابقهخوبیباشد.«
اوقبالرکورد2ساعتویکدقیقهو39صدمثانیهراثبتکردهورکورددارماراتندنیاست.
کیپچوگهکهتنهاانسانیاستکهماراتنرازیر2ساعتدویده)اینرکورددریکرویداد
خاصبدونرقابتبرگزارشــدورکوردجهانیبهشــمارنمیرود(،در37سالگیدراوج
آمادگیاستوهیچنشانهایازافتدراودیدهنمیشود.اومثلساعتتمرینکردهونهفقط
ازنظربدنی،کهازنظرروانیهمکامالآمادهتاریخسازیاست.اودربارهدویدندرماراتن

امسالبرلینگفتهاست:»منبهترینهستم.بهبرلینمیرومتامسابقهخوبیداشتهباشم؛
مسابقهایکهالهامبخشدیگرانباشدوآنهاراعاشقماراتنکند.«

قهرمانماراتنالمپیک،همینحاالهم،بهواسطهعملکردودستاوردهایش،میلیونها
انسانرادرسراسردنیاعاشقماراتنکردهاست.او18باردرماراتندویدهوتنها2بار
برندهنشدهاست؛نخستینمسابقهاشدربرلین،وماراتن2020لندنکهدرشرایط
کروناودرپیستخاصیبرگزارشد.همهاینها،بهخاطرذهنبرندهایاستکهکیپچوگه
دارد.اوبادیســیپلینبینظیرروانی،طاقتفرســاترینتمرینهاییراکهیکانسان
میتواندداشتهباشد،موبهمودرچندسالاخیرپشتسرگذاشتهوباپشتوانههمین

زندگیحرفهایبینقصاستکهامیدواراستتاریخسازباشد.
اومشخصادر4ماهاخیر،تمریناتطاقتفرســاییدرکمپتمرینیدهکدهکاپتاگات
درجنوبغربیکنیاداشــتهوبدنوذهنخودرابرایماراتــنبرلینبهاوجآمادگی
رساندهاست.اثرسالهاتمریناتسختوطاقتفرسارامیتواندرچهرهاوکهرنجوری
وخستگیخاصیدرآنمشاهدهمیشــود،دید.بااینحال،صحبتهایاوسرشاراز
اطمینانخاطر،اعتمادبهنفسوآرامشاســتوباهمینویژگیهاستکهکیپچوگه،

زندگیطاقتفرساییکقهرمانبینظیرماراتنراتحملمیکندوبهترینعملکردشرا
درروزمسابقهارائهمیدهد.اودربارهآمادگیذهنیاشگفتهاست:»انسان،یعنیذهن.
وقتیکهذهنشماآمادهباشد،عضلههایتانهموضعیتخوبیخواهندداشت.مندر
تالشهستمتاذهنمرامتقاعدکنمکهتمرینهایکاملیداشتهام.منبهاندازهکافی
کارکردهام.پاهاوعضالتمآمادههستندودرروزبزرگ،بایدهمهاینهارابهکاربگیرم.«

اتلتیکو مادرید
 12گل در 8بازی، 
1.5گل زده در 
هر مسابقه

اسپورتینگ 
18گل در 9بازی، 

2گل در هر 
مسابقه

رئال مادرید
24گل در 9بازی، 
2.7گل در هر 
مسابقه

آاس رم
 12گل در 9بازی، 

1.33گل در هر 
مسابقه

 بارسلونا
23گل در 
8بازی، 2.88گل 
در هر مسابقه

ناپولی
22گل در 9بازی، 

2.44گل در هر 
مسابقه

بایرن مونیخ
23گل در 
9بازی، 2.5گل 
در هر مسابقه

میالن
17گل در 9بازی، 

1.9گل در هر 
مسابقه

دورتموند
13گل در 9بازی، 
1.5گل در هر 
مسابقه

منچستریونایتد
 10گل در 8بازی، 
1.25گل در هر 
مسابقه

چلسی
10گل در 8بازی، 

1.25گل در هر 
مسابقه

از آغاز این فصل لیگ های اروپایی چه بر سر فوتبال آمده؟

تعطیلی فوتبال باشگاهی در فیفادی که از دوشنبه آغاز شده و تا شنبه 2هفته دیگر ادامه خواهد داشت، باعث 

نمی شــود فراموش کنیم چه اتفاقات جذابی در این فصل فوتبال اروپا در حال رخ دادن است. با اینکه درگذشت 

ملکه انگلستان موجب تعطیلی چند دیدار مهم در لیگ برتر شد و هنوز در ابتدای فصل مسابقات حساس و مهم 

برگزار نشده و از دربی های حساس خبری نیست، بازهم اتفاقات جذاب دیگری رخ داده؛ داستان هایی که مروری 

بر آنها جذابیت های خاص خودش را دارد.

لیگ برتر
منچسترسیتی )5برد، 

2تساوی( و تاتنهام 
)5برد، 2تساوی(

اللیگا
رئال مادرید )۶برد، بدون 

تساوی و شکست( و بارسا 
)5برد و یک تساوی(

سری آ
ناپولی )5برد، 2تساوی، 
آتاالنتا )5برد، 2تساوی(

بوندس لیگا
اونیون برلین )5برد، 

2تساوی(

لیگ یک
پاریس )7برد، یک تساوی(، 

مارسی )۶برد، 2تساوی( و 
النس )5برد، 3تساوی(.

بدون شکست 
رئالمادریدوبنفیکاتنهاتیمهایاروپاییهستندکههمه
دیدارهایاینفصلخودراباپیروزیپشتسرگذاشتهاند.
رئالیکدیدارسوپرجاماروپا)مقابلاینتراخت(،2دیدار
لیگقهرمانانو6مســابقهازاللیگارابابردبهپایانبرد.
رئالدرهمهدیدارهایداخلیگلخوردودردیدارهای
اروپاییدروازهاشبستهماند.ازابتدایفصل2022-23
تاکنون،تنها10تیمموفقشدهاندبازیهایخودرادر

رقابتهایلیگبدونشکستپشتسربگذارند.

اخراجی ها
    تودیبو،بازیکنآکادمیبارســلوناکهدرتیم
نیسحضوردارد،درثانیه9بازیباآنژهکارتقرمز
گرفتکهاینیکیازسریعتریناخراجهایتاریخ

فوتبالبهحسابمیآید.
    فرانسویهاخشنترینلیگاروپارادارند.در
لیگیکتااینجا34بازیکنکارتقرمزگرفتهاند.
نزدیکترینآماردرمیــان5لیگبزرگاروپایی،

متعلقبهاللیگابا20کارتقرمزاست.
    درلیگبرترکهمعموالفیزیکیتروسریعتراز
لیگهایدیگراست،فقط4بازیکناخراجشدهاند.

لیگ کشاورزان
   فعاللیگیکفرانســهنســبتبهسایر
لیگهایبزرگاروپاییهمچناندرسطح
پایینتریاســت؛حتیباحضورامباپه،

نیمار،مســی،رامــوسوبازیکنان
سرشناســیمثلالکازت،تولیسو،
الکســیسو...کهدراینفصلبه

اینلیگپیوستهاند.
   نیمارکه5فصلاستدر
پاریسنژرمنتوپمیزند
معلومنیستتاحاالدقیقا
چــهکاریاینجــاانجام
میداد.اوتازهبه100بازی
باپیراهنپاریسرسیده؛
100بــازی،77گل،
و گل 43پــاس
120تأثیرمستقیم

رویگل.

برکناری ها
    درایتالیاوضعیتآلگریپسازاظهارنظرمدیرانحداقلتاجام
جهانیتثبیتشدهواینتزاگیهمبهدلیلاوضاعنامشخصمالیباشگاه

اینترومالکانچینیفعالجایگاهشروینیمکتراحفظمیکند.
    دربوندسلیگاناگلزمانبارختکنبایرنمونیخبهمشکلخورده.
برایاینتیمیکگزینهعالیبهنامتوخلوجوددارد.پوچتینوهمکه
درتابستانباپاریســنژرمنمجبوربهقطعهمکاریشده،یکیاز

کابوسهایمربیانتیمهایبزرگدراینفصلخواهدبود.
    درانگلیساسکاتپارکر،ســرمربیجوانبورنموثجایشرابه
گریاونیلبهعنوانمربیموقتداده.گراهامپاترکهبرایتونراتارده

چهارمباالبردهبود،ازهدایتاینتیمکناررفتوبا20میلیون
دالرکههزینهآزادســازیاشبود،راهیچلسیشدتاجای
توماستوخلاخراجیرابگیــرد.وضعیتبرندنراجرزهم
اصالخوبنیست.لسترسیتیبااودراینفصلرکوردزده؛

شکستنرکوردبیشترینگلخوردهیکتیمدرتاریخ
لیگبرتر)7هفته،22گلخورده(وشکستنرکورد

بدترینشروعتاریخباشگاهدر7هفتهنخستباصفربرد!اینعملکرد
لسترسیتیدراینفصلزیرنظربرندنراجرزاست.اوواستیونجراردو
حتیلمپارددراستونویالواورتونممکناستگزینهبعدیاخراجی

درلیگبرترباشند.
    اللیگاهنوزتلفاتنداده.گفتهمیشودسرخیوگونسالسممکن
استنخستیناخراجیاللیگاباشد.اوباتیمتازهصعودکردهوایادولید
نتایجبدیگرفته.جذابترینموضوعنیمکتهایاللیگادراینفصل،
نهرکوردهایآنچلوتی،نهسبقتگرفتنسیمئونهازلوییسآراگونس
ازلحاظتعدادسرمربیگریدراتلتیکومادرید،نهبردهایپرگلژاوی
بابارسلوناونهحتینخستینتجربهگتوزو)والنسیا(دراین
لیگ،بلکهبازگشتمقتدرانهوالوردهاست.سرمربیاسبق
اتلتیکبیلبائووسابقبارسلونا،2سالونیماستراحتکردو
دوبارهبهبیلبائوبرگشت.کسب13امتیازاز18امتیازممکن
دراللیگاتوسطاتلتیکبیلبائوبهترینعملکرداینباشگاهاز

سال1993تاکنوناست.

مسی و نیمار وقتی دیدند نام شان در فهرست 
30نفر اول توپ طالی امسال نیست، به سیم 
آخر زدند. رکوردهای آنها در این فصل عجیب 
است. با گلزنی در دیدار مقابل لیون، تعداد گل های 
لیونل مسی بدون احتساب ضربات پنالتی به عدد۶72 
رسید تا او از تعداد گل های پله و کریستیانو رونالدو )هر 
یک ۶71 گل( بدون احتساب ضربات پنالتی عبور کند. 
مسی برای ثبت این آمار به 145 بازی کمتر از رونالدو 
احتیاج داشت. مسی با ثبت دومین دریبل موفق خود 
در دیدار مقابل لیون، در فصل جاری لیگ یک فرانسه 
32 دریبل موفق به ثبت رســانده تا نخستین بازیکن 
شاغل در 5 لیگ معتبر اروپایی باشــد که از آغاز فصل 
1۶-2015 تاکنون هزار دریبل موفق را به ثبت می رساند. 
نزدیک ترین بازیکن به لئــو، 19۶دریبل کمتر از او 

داشته است.
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ماشین ها
خیلیهاازبوندسلیگاانتقادمیکردندکهکیفیت
پایینیدارد.یکیازدالیلیکهلواندوفسکی2فصل
پیاپیبهتوپطالنرسید،درخششاودرلیگآلمان
بود.لوابرایهمینبهبارسلونارفتتاخودشرااثبات
کند.حاالاووهالندکهازبوندسلیگابهاللیگاولیگ
برتررفتهاند،بهمهاجمانومدافعــانایندولیگ
درسهایبزرگیدادهاند؛ارلینــگهالنددرفصل
جاری:10بازی،14گلویکپاسگلولواندوفسکی

درفصلجاری:8بازی،11گل،2پاسگل.

تغییر چهره
کمترکسیبهیادمیآوردرئالمادریدتااینحدبه
بازیکنانجوانشمتکیباشد.آنهادرغیاببنزماهم
دستازبردوگلزنیبرنمیدارند.رئالهمیشهعادت
داشتستارهبزرگبخردامااززمانزیدانبهاینسوو
بهویژهباسیاستهایسختگیرانهاقتصادیفلورنتینو
پرسکهقصدداشتورزشگاهســانتیاگوبرنابئورا
بازسازیکند،لیســتخریدهاآبرفتهاست.رئال
تنهادریکدورهزیرنظــرزیدان300میلیونبرای
خریدبازیکنهزینهکردودر2پنجرهنقلوانتقاالتی
ازخریدبازیکنمحرومبودودســتکمدر4پنجره
دیگرهمطوریخریدکردکهانگارمحروماست.با
اینکهپرسبیشازدیگرانبرایدرآمدهایجدیدو
راهاندازیسوپرلیگتالشمیکند،وضعرئالمادرید
ازهمهباشگاههابهتراست.یکنمونهمثالمیزنیم.
رئالمادریددر10سالگذشتهتنها23میلیونیورو
بیشازاتلتیکودربازارخرجکــردهونتیجهاینکه
رئالمادرید20جامواتلتیکو5جامکسبکردهاست.
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 آیا رونالدو را
از دست دادند؟
غیرازناپولیواسپورتینگهمهتیمهاییکه

شایعهشدهبودکریستیانوبهآنهابپیونددبامشکل
گلزنیروبهروهستند؛حتیخودمنچستر

تقریباهمهتیمهاییکهدرتابستانشایعهشدهبودکریستیانو
رونالدوبهآنهاپیشنهادشدهاست،مشکلگلزنیدارند؛ازجمله
خودمنچستریونایتدکهستارهپرتغالیرادراختیارداردودرطول
فصلتنهایکبارتوســطاووازروینقطهپنالتیبهگلرسیده
اســت.بایرنمونیخ3بازیپیاپیدرلیگمساویکردومقابل
آگزبورگشکستخورد.سادیومانهنتوانستهجایلواندوفسکی
راپرکندوهماکنونخودشوهوادارانازاینوضعیتخوشحال
نیستند.وضعیتناگلزمانهمبهدلیلنتایجضعیفدربوندسلیگا
وخیماستواگراتفاقیبرایاوبیفتد،توخل،زیدان،یوآخیملوو
وپوچتینوگزینههایجانشینیاینسرمربیجوانخواهندبود.با
ازدستدادنلواندوفسکیمعلومبودبایرننمیتواندمثلگذشته
گلبزند.دورتموندهمهمینوضعیترادارد.وقتیهالندرفت،
سباستینهالرازآژاکسخریداریشدامااینمهاجمحتییکبار
همنتوانستدردیدارهایرسمیبرایزنبورهابهمیدانبرودو
متوجهشددچارسرطاناســت.مارکورویس،کاپیتانتیمهم
مصدومشدهوگفتهمیشــدجامجهانیراازدستخواهدداد
اماانگارمصدومیتاوسادهترازچیزیاستکهانتظارمیرفت.
بایرنودورتموند2تیمیبودندکهشایعهشدهبودژرژمندس،
مدیربرنامههایکریستیانواینبازیکنرابهآنهاپیشنهاددادهوبا

پاسخمنفیروبهروشدهاست.
اسپورتینگلیسبون،یکیدیگرازگزینههایرونالدوبرایحضور
اودرلیگقهرماناناینفصل،بدونستارهسابقخودشبهتیم
محبوبرونالدویعنیتاتنهام2گلزدوخروسهاراشکستداد.
هنوزکسیدراسپورتینگحسرتنمیخوردکهچرارونالدوبه
لیسبونبرنگشتهاست،هرچندکهتیمهماکنوندررتبههشتم
جدولدستوپامیزندامادرلیگقهرمانانوضعیتخوباست.
دراسپانیا3گزینهبرایاووجودداشت.بارسلونابهخاطرتالش
برایخریدلواندوفسکیهرگزســراغاونرفتورئالمادریدهم
عالقهایبهبازگرداندنبهترینگلزنتاریخشنشــاننداداما
اتلتیکومادریدودیهگوسیمئونهتانزدیکیجذباوپیشرفته
بودند.حاالاتلتیکومشکلگلزنیداردوبهخاطرمسائلمالیو
بندیکهدرقراردادشوجــوددارد،نمیتواندازگریزمانبیش
از30دقیقهدرهرمســابقهبازیبگیرد.شایداگررونالدوجذب
میشد،االناتلتیکووضعیتیبهترازرتبههشتمجدولداشت.

درایتالیاهمچنــدگزینهبرایکریسوجودداشــت؛آاسرم،
ناپولیومیالن.بحثمیالنکهاصالجدینشدچونزالتانآنجا
بودونمیشــدایندوراجمعکرد.آاسرمهمباوجودمورینیو
هیچوقتبهصورتجدیدنبالرونالدونرفت.تنهاناپولیبرای
جذباوتالشکردکهآنهمنشد.اینباشگاهایتالیاییکهمرتنزو
اینیسنیهرادرخطحملهوروییسوکولیبالیرادرخطهافبکو
دفاعازدستدادهبود،میتوانستهزینهخریدودستمزدرونالدو
راازمحلفروشپیراهنهایاوکهبرندخودباشگاهاست،جبران
کند.بااینحالناپلیهاازجوشنخــوردناینمعاملهناراضی
نیستند.آنهامیالنرابردهاندودرصدرجدولسریآبهفیفادی
رسیدهاند،جداازایندرلیگقهرمانانهموضعیتبدیندارند.
کواراتسخلیاکهازدیناموباتومیگرجســتانخریداریشدهو
همینطورپسردیهگوسیمئونه–جووانی-کهگلهایحساسی
بهلیورپولومیالنزده،کاریکردهاندکسیبهیادرونالدونیفتد.
اوســیمنهمدرخطحملهاینتیمحضــوردارد؛بازیکنیکه
مشتریهای100میلیونیوروییداشته.توماستوخلباپیشنهاد
خریدرونالدوازسویمالکباشگاهمخالفتکردونتیجهاشرا
دید؛یکشکستدرلیگقهرمانانمقابلدیناموزاگربونتایج
ضعیفدرلیگبرتر.اواوبامیانگرابهجایرونالدوخرید؛بازیکنی

کههنوزموفقبهثبتگلیاپاسگلنشده.


