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بویاخراجمیآید
سرمربی جوان بایرن مونیخ نتوانسته هواداران و مدیران را به ادامه کار با او متقاعد کند

با نخستین شکســت فصل بایرن مونیخ مقابل آگزبورگ تیغ انتقادها علیه 
ناگلزمان تیزتر شد. او برای چهارمین بازی پیاپی در بوندس لیگا نتوانست 
تیمش را به پیروزی برســاند. همزمان عده ای از بارســلونا و ژاوی انتقاد 
کرده اند که چطور مقابل چنیــن تیمی آن هم در نیمــه مربیان بازی را 
واگذار کرده اند. بازیکنان بایرن 5.5برابر حریف پاس دادند و 3 برابر این تیم 

مالکیت توپ داشتند اما تعداد موقعیت های گل آگزبورگ بیشتر 
بود. بایرنی ها که به تازگی با رکورد 30بازی خانگی متوالی 

بدون شکســت رئال مادرید در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان برابری کرده اند و این شانس را دارند تا در 

2 بازی رفت وبرگشت با ویکتوریا پلژن این رکورد 
را افزایش دهند، در لیگ داخلی پس از 10 سال 

پشت سرهم قهرمانی، اوضاع خوبی ندارند.
شــبکه تلویزیونــی اســپرت وان آلمــان ادعا 
کرده که یولیان ناگلزمان پــس از این باخت با 
درماندگی از بازیکنانش بابت چنین عملکردهایی 

پاسخ خواســته اســت. او دیروز پیش از عزیمت 
بازیکنان ملی پوشــش به اردوی تیم های ملی  خود، 

با بازیکنانش در محل تمرین گفت و گو داشــته است. 
بازیکنان از اینکه ســرمربی پس از هر ناکامــی توپ را به 

زمین آنها بیندازد راضی نیســتند. پیش از بازی با بارســلونا هم 
اخباری از رختکن تیم به رســانه ها درز کرد که ناراحتی بازیکنان را از رفتار 
سرمربی نشان می داد و بعدا مشخص شد منبع این اخبار نامزد ناگلزمان است. 
این مربی آلمانی، بازیکنانش را در درجه اول مســئول چنین عملکردهایی 
می داند، به خصوص به دلیل موقعیت های زیادی که از دســت می دهند و او 
معتقد اســت که بازیکنانش قدر موقعیت هایی که در یک سوم زمین حریف 
به دست می آورند را به خوبی نمی دانند. او که بعد از فصل گذشته خواسته های 
متعدد بازیکنانش را در تمرینات و تاکتیک هایش برآورده کرده، انتظار دارد 
که چیزهایی هم از طرف آنها ببیند. انتقاداتی به نحوه مدیریت ناگلزمان نیز 
مطرح است و گفته می شود او در پاره ای از موارد همدلی الزم را با بازیکنانش 

ندارد. جو بایرن مونیــخ هم اکنون متالطم 
به نظر می رسد و سران باشــگاه برای حل 
مشــکل هر کاری که الزم باشــد، امتحان 
خواهند کرد. هم اکنون مربیانی مثل توماس 
توخل و یواخیم لوو برای جانشــینی ناگلزمان 
در دسترس هستند و ســرمربی جوان بایرن باید 

احساس خطر کند.
    بایرن مونیخ پس از 87 بازی متوالی )از 9فوریه2020 
و تساوی بدون گل مقابل الیپزیش( در بوندس لیگا موفق به گلزنی نشد.

    برای اولین بار از سال2001 )7بازی پیاپی بدون برد در بوندس لیگا با 
اوتمار هیتسفلد(، بایرن در 4 بازی متوالی بوندس لیگا برنده نشد. آن زمان 

هنوز جمال موسیاال به دنیا نیامده بود.
    عملکرد بایــرن در فصــل 23-2022؛ 11 بازی، 7 برد، 3 تســاوی، 

یک باخت، 33 گل زده و 9 گل خورده.
    با اینکه سادیو مانه در 11 دیداری که تا اینجا با پیراهن بایرن بازی کرده 
موفق به ثبت 5 گل شده که آمار خوبی برای یک مهاجم است، باز هم عده ای 

از هواداران خواهان نیمکت نشین شدن او شده اند.

کاپیتانشیشهایشکست
مارکو رویس به احتمال زیاد باز هم جام جهانی را از دست داد

دورتموند نخستین دربی روهر پس از کرونا را که در حضور تماشاگران برگزار می شد 
با پیروزی به پایان برد اما برد یک بر صفر مقابل شالکه یک پیامد وخیم برای زنبورها 

داشت؛ مارکو رویس که مدت ها بود مصدوم نمی شد، دوباره به تنظیمات 
کارخانه برگشت و جوری آسیب دید که احتماال جام جهانی را هم 

از دست خواهد داد. در روزهایی که سباستین هالر مشغول 
شیمی درمانی برای بهبود سرطان اســت و هالند هم به 

منچسترسیتی فروخته شده، فقط همین مانده بود که 
رویس هم مدتی نباشد. چه بر سر خط حمله دورتموند 

خواهد آمد؟
    دکتر رجپــال برار، متخصص ورزشــی در یک 
توئیــت وضعیــت رویــس را از روی عکس صحنه 
مصدومیــت تخمیــن زده و نوشــته: »احتمال پیچ 

خوردگی معکــوس مچ پا )مــچ پا به ســمت داخل 

 غلت بزنــد( برای مارکــو وجــود دارد. ابتدا باید بررســی هرگونه شکســتگی
)esp fibula( و سپس آســیب رباط جانبی مچ پا انجام شود. اگر پارگی درجه3 
باشــد، معموال جدول زمانی بهبودی 6-5هفته ای زمان می برد البته 

بدون شکستگی.« 
    رویس تاکنون 164مســابقه را به دلیــل مصدومیت های 
مختلف در دورتموند از دست داده و 3مسابقه را در مونشن 

گالدباخ.
    بروســیادورتموند برای چهارمین بار متوالی مقابل 
شالکه پیروز شــد که این دومین روند طوالنی برد در 
تاریخ دربی روهر اســت، بعد از یک دوره در سال های 

1964 تا 1967 با 8 پیروزی متوالی برای دورتموند.
    زننده گل این مسابقه کسی بود که 2 سال پیش 
در دربی زیر 19ســال توســط هواداران شالکه مورد 

توهین نژادپرســتانه قرار گرفته بود. موکوکو در این بازی انتقام گرفت. موکوکو 
در آن زمان 15سال داشــت و حاال به جوان ترین گلزن تاریخ این دربی منطقه ای 

تبدیل شده.
    بلینگام که مشتریانی جدی مثل لیورپول و رئال مادرید دارد، به یکصدمین بازی در 

لباس دورتموند رسید؛ 100 بازی، 13 گل و 18 پاس گل.

    متس هوملز برای دهمین بار پیروزی در دربی روهر را تجربه کرد تا با رکورد میشائیل 
زورک )تسورگ( برابری کند. هیچ بازیکنی در تاریخ بوندس لیگا به اندازه این 2 طعم 

برد در دربی را نچشیده است.
    در 512 دقیقه ای که هوملز این فصل در بوندس لیــگا بازی کرده، دورتموند فقط 

یک گل دریافت کرده است.

بالوارویابرها
ماشین گلزنی لهستانی متوقف نمی شود

درحالی که کریم بنزما همچنان مصدوم اســت و دربی دیشــب مادرید را هم از دست داده، 
لواندوفســکی که برای رقابت با او به اللیگا آمده بود، همچنان گل می زند و کسی در اسپانیا 
جلودارش نیست. لوا در ادامه روند گلزنی هایش در اللیگا به الچه هم 2 گل زد. درحالی که بایرن 

از مشکل گلزنی رنج می برد، لوا توانسته بدون پنالتی این همه برای بارسا گل بزند.

    آمار لواندوفسکی در این فصل با پیراهن 
تیم جدید؛ ۸ گل در ۶ بازی اللیگا، ۱۱ گل در 
۸ بازی رسمی بارسا، آقای گل اللیگا و آقای 

گل لیگ قهرمانان اروپا.
    لواندوفسکی دومین گلزن برتر سال2۰22 
شــد؛ در کنار کانو از فلومیننزه )33گل(، 
باالتر از هالند )32گل( و پایین تر از امباپه 

)37گل(.
    لواندوفســکی نخستین بازیکن 
3۴ساله تاریخ بارسلوناست که در 

3 بازی اللیگا دبل می کند.
    تراشــتگن می خواهد 2 فصل 
ناامیدکننده ای را که پشت سر 
گذاشته، فراموش کند. از 
آخرین گلی که دروازه بان 
آلمانی در اللیــگا دریافت 
کرده، ۴۴۴ دقیقــه می گذرد. 
رکــورد او ۴99دقیقه در فصــل 2۰۱9-2۰ 
است. بارســلونا با این دروازه بان در ۶ بازی 
ابتدایی لیگ اسپانیا 5کلین شیت کرده. او با 

گل نخوردن در بازی بعدی با مایورکا )9مهر( 
می تواند رکورد خودش را جابه جا کند.

    بارسلونا ژاوی تیمی است که در این فصل و در 
5 لیگ برتر اروپایی، بیشترین موقعیت گلزنی را 

ایجاد کرده و کمترین گل خورده را دارد.
    ژاوی با پشــت سر گذاشــتن کلوپ با 
نوزدهمین پیروزی از ابتدای سال2۰22 به تنها 
مربی با ۱9برد )در 2۶بازی( که بیشترین برد در 

لیگ های داخلی است تبدیل شد.
    بارسلونا باالترین میزان مالکیت توپ در این 

فصل اللیگا را دارد؛ ۶۶.۱درصد.
    گاوی که به تازگی قراردادش را با بند فسخ 
یک میلیارد یورویی با بارسلونا تمدید کرده، با 
وجود ذات فوتبال خشنی که دارد، از آغاز فصل 
جدید هیچ کارت زرد یا قرمزی دریافت نکرده.

    آنســو فاتی با اینکه در این فصل بهبود 
یافته و عملکرد خوبی داشته، توسط انریکه 
به تیم ملی اسپانیا دعوت نمی شود. عملکرد 
آنسو فاتی در این فصل اللیگا؛ 5 بازی، 2 گل و 

2 پاس گل.

ولبزرگترمیشود
بـچهغ

کسی جلودار هالند و 

دی بروینه نیست

کسی نمی تواند بچه غول نروژی را از گل 
زدن باز دارد. او و لواندوفســکی از وقتی 
بوندس لیگا را ترک کرده اند نشان داده اند 
لیگ فوتبال آلمان چه لیگ باکیفیتی است 
چون هیچ کس جلودار گلزنی این دو نیست. 
هواداران منچسترسیتی در ورزشگاه خطاب به 
ولوز شعار می دادند ارلینگ هالند بیشتر از شما گل 
زده است. ارلینگ هالند 11 گل در لیگ و ولورهمپتون 

3 گل به ثمر رسانده اند.
    اگر ارلینگ هالند به روند گلزنی فعلی ادامه دهد، فصل را 

با 57 گل لیگ برتری به پایان خواهد رساند.
    هالند از وقتی ســالزبورگ را در ژانویــه2020 ترک کرده، در 

99بازی موفق شده 100گل به ثمر برساند.
    حاال هالند از 14تیم لیگ بیشتر گل زده؛ ازجمله منچستریونایتد 

و چلسی با 8 گل.
    هالند با 11گل در جدول گلزنان لیگ برتر اول است. نفر دوم یعنی 

میتروویچ و هری کین تنها 6گل زده اند.
    هالند نخستین بازیکن تاریخ است که در 4 بازی اول خارج از خانه 

لیگ برتر انگلیس موفق به گلزنی شده.
    منچسترسیتی در این فصل در لیگ 23 گل به ثمر رسانده که هالند 

11 گل آن را زده است.

    بیشترین گل زده پس از 10 بازی اول 
یک بازیکن در لیگ برتر؛ ارلینگ هالند، میک 
کوین، پاپیس سیسه و دیه گو کاستا با 11گل.

    کویــن دی بروینه تنهــا در 217 بازی به 
150 تأثیرگذاری روی گل ها در لیگ برتر رسید؛ 

58گل و 92پاس گل.
    دی بروینه تا رسیدن به رکورد 93پاس گل داوید سیلوا 

تنها 3 گل دیگر باید بسازد. برگ کمپ )94(، لمپارد )102(، وین 
رونی )103( و فابرگاس )111( از او بیشتر گل ساخته اند.

    او در حالی با رکورد استیون جرارد مســاوی کرده که 287بازی 
کمتر از جرارد دارد.

    عملکرد دی بروینه در ســال2022؛ 37 بازی و 35 تأثیر مستقیم 
روی گل.

    بیشترین پاس گل در سال 2022؛ کوین دی بروینه 20، لیونل مسی 
18، عثمان دمبله 16پاس گل.

    بعد از مسی )7پاس گل(، دی بروینه بیشترین پاس گل را در 5 لیگ 
بزرگ اروپا به ثبت رسانده است؛ با 6پاس گل در این فصل.

    در برد 3بر صفر مقابل ولوز یک تلفات هم روی دست من سیتی و 
تیم ملی انگلیس ماند. کلوین فیلیپس ممکن است نیاز به جراحی شانه 
داشته باشــد که می تواند موجب غیبت خرید گران قیمت این فصل 

سیتی در جام جهانی 2022 قطر شود.

کاپیتان 
دورتمونــد کــه از معدود 

ستاره های این تیم است که هرگز به 
بایرن مونیخ نرفته، تقریبا همه تورنمنت های 
مهم و بزرگ را به دلیل مصدومیت از دست داده 
است؛ از دست دادن جام جهانی2014، از دست 
دادن یورو2016، از دست دادن یورو2020 و 

در فاصله 63روز تا آغاز جام جهانی2022 
احتماال ایــن تورنمنــت را هم از 

دست می دهد.

خیلی ها 
از مانه انتقاد کرده اند. با 

اینکه او در پست اصلی اش یعنی 
وینگر چپ به میدان می رود، هنوز با 
تیم هماهنگ نیست. کارشناسان نسخه 
فصل پیش منچسترسیتی را برای مونیخ 
تجویز کرده اند؛ حاال که لواندوفسکی 

را نــداری، بــدون مهاجم نوک 
کاذب مهاجــم  بــا   و 

 بازی کن.

بغضآسیاییترکید
سون هیونگ مین فصل گذشــته به طور مشــترک با محمد صالح و درحالی که 
برخالف او هیچ گلی را از روی نقطه پنالتی نزده بود، آقای گل لیگ برتر شد اما در 
این فصل تا پیش از پیروزی پریشب تاتنهام مقابل لسترسیتی موفق به گلزنی در 
لیگ جزیره نشــده بود. در این بازی که با پیروزی 6 بر 2 تاتنهام تمام شد، سون از 
روی نیمکت به زمین رفت و هت تریک کرد. ســون هیونگ مین نخستین بازیکن 
لیگ برتری است که از ســال2015 به عنوان بازیکن تعویضی هت تریک می کند. 
سون همچنین با این هت تریک به 96گل زده در لیگ برتر رسید و از رکورد 95گل 
رود فان نیستلروی گذشت. تاتنهام که در 13 بازی اخیر خود در لیگ برتر شکست 
نخورده، به لطف سون هیونگ مین برای اولین بار از زمان پیروزی 9 بر یک مقابل 

ویگان در سال2009، در یک مسابقه خانگی در لیگ برتر 6گل به ثمر رساند.


