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مسی به کومان رسید
پاری سن ژرمن مقابل تیم سابق گالتیه -نیس- به زحمت به پیروزی رسید. مسی 
که هفته پیش در بازی با جاماییکا از روی ضربه آزاد برای آرژانتین گل زده بود، 
این بار با پیراهن تیم پاری سن ژرمن موفق شد یک گل دیگر از روی 
ضربه آزاد به ثمر برساند اما زننده گل پیروزی کسی نبود 
جز امباپه که در 7دقیقه مانده به پایان مسابقه، پاریس 

را در کنار مارسی به صدر جدول برد.
    این شصتمین گل مسی از روی ضربات کاشته 
بود که از این لحاظ او را با 2گل بیشتر، باالتر 
از کریستیانو رونالدو قرار داد. رونالدو 
58بار از روی ضربات کاشــته به 

گل رسیده.
    مسی با این گل از رکورد 
روجریو سنی و مارسلینیو 
کاریوال )59گل( عبور کرد و 
به رکورد کاشته های رونالد 
کومان در عدد60 رســید. 
حاال تنهــا 7بازیکن دیگر 
در این رکــورد از او عملکرد 
بهتــری دارنــد. جونینیــو، 
ســتاره ســابق برزیلــی همین 
پاری ســن ژرمن همچنان با 77گل 
کاشته بهترین آمار را از این لحاظ دارد و در 
رده بعدی پله برزیلی با 70گل قرار گرفته؛ ویکتور لگروتالیه و رونالدینیو)66(، 

دیوید بکام)65( زیکو و مارادونا)62( و رونالد کومان و مسی)60(.
    مسی از طرفی به رکورد 780گل در دوران فوتبالش رسید؛ 672گل برای 

بارسا، 90گل برای آرژانتین و 18گل برای پی اس جی.
    مسی در سال2022 پوست انداخته. او در این سال 36بازی انجام داده که 

توانسته 22گل و 20پاس گل در آن ثبت کند.
    او نخســتین بازیکن 5لیــگ بزرگ اروپایی اســت که از شــروع فصل
16-2015 روی 300گل مشارکت داشته که 38تا از لواندوفسکی بیشتر است.

    لیونل مسی در این فصل در لیگ یک فرانســه 9بازی انجام داده؛ 5گل، 
7پاس گل و 6بار جایزه بهترین بازیکن زمین را برده است.

    رکورد مسی با تیم باشگاهی و ملی در این فصل به این شرح است؛ 14بازی، 
11گل، 8پاس گل و 19تأثیرگذاری روی گل ها.

گرگ بازی!
رم با درخشش دیباال مهم ترین بازی هفته را برد تا مورینیو و 

تیمش چهره مدعی به خود بگیرند

مدت نسبتا زیادی از خداحافظی با ماسک های کرونا می گذرد اما در فوتبال 
ایتالیا یک نفر همیشه با ماســک معروفش دیده می شود. ماسکی که این بار 
در سن ســیرو روی صورت پائولو دیباال ظاهر شده است. برترین بازیکن این 
ماه باشگاه رم، این هفته یک  نمایش درخشان روبه روی تیمی داشت که قرار 
بود در تابستان به آن ملحق شــود. پائولو به اینتر نرفت، پیراهن رم را به تن 
کرد و روبه روی نراتزوری، گل مهمی به ثمر رساند. شروع تیم اینزاگی در این 
مسابقه توفانی بود. گل اول آنها با تصمیم VAR مردود شد اما دقایقی بعد دی 
مارکو باالخره اینتر را پیش انداخت. با این حال ضربه دیدنی و مهارنشــدنی 
دیباال، رم را به بازی برگرداند و در دقایق پایانی، این کریس اســمالینگ بود 
که پیروزی را به گرگ ها هدیه کرد. مورینیو این بار در زمین تیمی برنده شد 
که هوادارانش هنوز شیفته این مربی هستند. این نتیجه برای رمی که از سال 
2017موفق به شکست دادن اینتر نشده بود، فوق العاده به نظر می رسید. به 
جز دیباال و اسمالینگ، لورنزو پلگرینی نیز شب جذابی را در زمین اینتر تجربه 
کرد و نمایش درخشانی روبه روی این تیم داشت. رم با این برد، رسما به جمع 

مدعیان قهرمانی سری آ برگشت.
 دیدار این هفته امپولی و میالن نیز در نوع خودش دیوانه وار بود. بازی در 90 
دقیقه فقط یک گل داشت اما از شروع وقت های تلف شده، بارانی از گل در این 
مسابقه به راه افتاد. بایرامی در دقیقه 92این مسابقه، پاسخ گل انته ربیچ را داد 
اما بالو و لیائو در دقایق 93و 97 گل های بعدی را برای میالن زدند و روسونری 
را به یک برد حساس رساندند. لیائو که در این بازی 5 موقعیت گل خلق کرد، 
این بار در 7 بازی روی 8 گل میالن تأثیر مســتقیم داشته است. با این سطح 
از آمادگی بعید نیســت که او فصل آینده به یکی از تیم های ثروتمند دنیای 

فوتبال ملحق شود.
 صدر جدول سری آ همچنان در اختیار ناپولی قرار دارد. تیمی که این هفته 
هم یک نمایش مطمئن مقابل تورینو داشت. آنها با درخشش و 2 گل آنگیسا و 
البته مثل همیشه گلزنی کاوراتشخلیا، حریف را به راحتی شکست دادند. تیم 
اسپالتی در 8 هفته گذشته، 6 برد و 2 تساوی کسب کرده و در فرم بسیار خوبی 
قرار دارد. آنها امیدوارند که این بار دیگر لغزشی در کار نباشد و جام قهرمانی 
به استادیوم سن پائولو برود. هر چند که به نظر می رسد این تیم در این مسیر 

سخت، حریف آماده ای مثل میالن خواهد داشت.

لیورپول در ادامه تیره روزی های این فصل خود از پس برایتون بدون 
گراهام پاتر هم برنیامد و تن به تساوی 3-3 داد. نکته این مسابقه 

هت تریک لئاندرو تروسارد، مهاجم برایتون در دقایق 4، 18 و 83 
بود که این برای اولین بار از سال2009 بود که بازیکنی در آنفیلد 

برابر لیورپول موفق به زدن 3 گل می شود. آندری آرشاوین در 
سال2009 با پیراهن تیم آرسنال در این ورزشگاه پوکر کرده 

بود. آن بازی هم 4-4 مساوی تمام شد.

اردهای 
ارباب امباپه

درباره امباپه اخبار تازه ای منتشر شده مبنی بر 
اینکه او در نقل وانتقاالت تابستانی نام 4 بازیکن را به 

باشگاه برای خرید داده بود که هیچ یک جذب نشدند. 
او خواهان همبازی شــدن با لواندوفسکی، جانلوکا 
اســکامکا )ساســولو(، عثمان دمبله و مارکوس 

رشفورد شده بود. لوا به بارسا رفت، اسکامکا 
به وســتهم و 2 نفر دیگر تمدید 

. نــد د کر توپخانه آتشين
آرسنال با سبک گواردیوال همچنان صدرنشین است

 آرتتا در این فصل موبه مو از سبک جدید گواردیوال کپی برداری 
کرده. او حتی 2 بازیکن من سیتی شامل ژسوس و زینچنکو را 
جذب کرده تا بتواند این سبک را پیاده کند؛ متشکل از 2 مدافع 
مرکزی، 3 هافبک، 2 هافبک تهاجمی و 3 وینگر. آرتتا نخستین 
بازی بزرگ این فصل را هم برد تا با تنها یک شکست به تنهایی بر 

صدر جدول تکیه بزند. او فاتح دربی لندن شد.
   هری کین با گلزنی از روی نقطه پنالتی در ورزشگاه امارات به 
نخستین بازیکن تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که در 100بازی خارج 

از خانه موفق به گلزنی می شود.
   کین عاشق گلزنی به تیم دوران کودکی خودش است. کین 
14بار به آرسنال گل زده که همگی در لیگ برتر بوده. او باالتر از 
بابی اسمیت و آدبایور بهترین گلزن تاریخ این دربي است. 5گل 
از 14گلش در ورزشگاه خانگی آرسنال وارد دروازه این تیم شده.

   کین در 8بازی با آنتونیو کونته مقابل بیگ سیکس )6تیم 
بزرگ انگلیس( 8گل به ثمر رســانده. او به چلسی و لیورپول 
هر کدام 7گل زده که نصف گل هایش به آرسنال است؛ 5گل به 

یونایتد و 4گل به سیتی.
   آرتتا 3 بار پیاپی بازی خانگی را از تاتنهام برده. تنها 2 سرمربی 
دیگر 3 بازی اول خود را مقابل تاتنهام در خانه خودی با پیروزی 

تمام کرده بودند؛ جورج مورل و تری نیل.
   حاال تعداد گل های این دربی با تعداد گل های آرســنال و 
لیورپول )175گل( برابر شده که این پرگل ترین رویارویی تاریخ 
لیگ برتر است، باالتر از لیورپول- تاتنهام و آرسنال- اورتون 

)172گل(.
   توپچی ها تنها یک بار از 30مسابقه خانگی آخر خود مقابل 
تاتنهام شکســت خورده اند؛ 18برد و 11تساوی. در ورزشگاه 

امارات هرگز شکستی از این حریف ثبت نشده.
   ایــن یکصدوهفتادویکمیــن رویارویــی 2 تیــم و 
صدوشصت ودومین بازی رسمی بین 2 حریف بود؛ 69برد، برای 

آرسنال و 55برد برای تاتنهام.
   کونته نخستین دربی اش را 3بر صفر از آرسنال برده بود اما 
این بار 3بر یک شکســت خورد و نتوانست به رکورد مورینیو 

برسد که 2 دربی اولش را پیروز شده بود.
   گل توماس پارتی به تاتنهام پنجاه وهفتمین تالش او از خارج 

محوطه جریمه برای رسیدن به گل با پیراهن آرسنال بود.
   21 پاس تا گل پارتی طوالنی ترین پاسکاری است که منجر به 

گلزنی در لیگ برتر در این فصل می شود.
   ویلیام ســالیبا که در همه 
نبردهای تن به تــن و هوایی 
برنده بود، هنوز در 720دقیقه 
حضــورش در رقابت های 
لیگ برتر از بازیکنان حریف 
دریبل نخورده. او همچنین 

بیش از هر بازیکن دیگری در لیگ مالکیت توپ را از حریف پس 
گرفته است.

   ژاکا و ژسوس برای اولین بار در دربی شمال لندن گل زدند. 
ژســوس در کل دومین باری بود که در یک دربی گل می زد. او 

یک بار با پیراهن برزیل به آرژانتین گل زده بود.
   گرانیت ژاکا در 8بازی این فصل 2 گل زده که دقیقا برابر 

با تعداد گل هایش در مجموع 2 فصل پیش است. او این 
فصل 3 پاس گل هم ثبت کرده.

هت تریک
نوبرانه

لواندوفسکی برایش فرقی ندارد در بوندس لیگا بازی می کند یا 
اللیگا یا هر جای دیگری، او گل خودش را می زند و باعث برد تیم 
می شود. ژاوی گفته بارسا برد خفیف یک بر صفر خود را مقابل 
مایورکا مدیون لواندوفسکی و تراشتگن نیست اما همه افرادی که 
بازی را دیدند، خالف آن را می گویند. لوا از سال2015 به این سو 
روی 262گل )230گل و 32پاس گل( تأثیر داشته و تنها مسی با 
300تأثیر )199گل و 101پاس گل( بهتر از او در این زمینه عمل 
کرده. حتی رونالدو هم )226تأثیر، 185گل و 41پاس گل( در 
رده پایین تری نسبت به لوا قرار می گیرد و البته لواندوفسکی در 
بوندس لیگا بازی می کرد که به مراتب ساده تر از لیگ  های اسپانیا، 

ایتالیا و انگلیس )رونالدو( بود.
    ژاوی با پیروزی یک بر صفر بارســا مقابل مایورکا با عبور از 
زیدان به رکورد بیشــترین بازی بدون شکســت یک مربی در 
بازی های خارج از خانه اللیگا دســت یافــت. این هجدهمین 

بازی متوالی دور از خانه بود که بارســا بــا هدایت ژاوی مغلوب 
نشــد؛ 13 پیروزی و 5 تســاوی. زیدان ژانویه 2016 مربی رئال 
شد و با این تیم در 17 بازی متوالی دور از خانه شکست نخورد؛ 
13 پیروزی و 4 تساوی. نوار شکســت ناپذیری زیدان در زمین 

سه ویا پاره شده بود.
    لوا به بارسا پیشنهاد داده هموطنش را جذب کنند؛ یاکوب 
کیویور مدافع اسپتزیا بازیکن پیشــنهادی لوا برای پست دفاع 
راست است. ژاوی که سرخیو روبرتو، بیرین، کونده و حتی  آرائوخو 
را که می توانستند در این پست بازی کنند در اختیار نداشت، برای 
بازی با مایورکا از بالده، پدیده این فصل بارســا استفاده کرد که 
چپ پاست و تخصصی در دفاع چپ بازی می کند. احتماال برای 
ال کالســیکوی 24مهر ســرخی روبرتو یا همین بالده در دفاع 

راست قرار بگیرند.
    لواندوفسکی از هر دو شوتی که به دروازه حریفان روانه کرده، 

یک بار به گل رسیده؛ 9گل از 18شوت در این فصل اللیگا.
    حتی رونالدو و مســی هم در 7بازی ابتدایی خود در اللیگا 
نتوانسته بودند 9گل بزنند. گل دقیقه20 لوا ورق بازی را برگرداند. 
از سال1996 و پس از کریستین ویه ری )اتلتیکومادرید( دیگر 
هیچ بازیکنی در نخســتین فصل حضورش در اللیگا و پس از 
7 هفته نتوانســته بود این تعداد گل به ثمر برساند. در 75 سال 
اخیر نیز تنها ویه ری، دی استفانو)رئال( و کوباال)بارسا( در 7 بازی 

ابتدای فصل توانسته بودند 8 گل یا بیشتر ثبت کنند.
    لواندوفسکی تنها در هفته اول برابر رایووایه کانو بود که موفق 
به گلزنی نشد و البته بازی لیگ قهرمانان مقابل تیم سابقش بایرن 
مونیخ. تنها رود فان نیســتلروی )رئال(، ریوالدو )بارسا(، جیمی 
فلوید هاســلبینک )اتلتیکو( و رونالدو نازاریو)بارسا( در 6 هفته 
متوالی اللیگا پای شان به گلزنی باز شده. روبرت لواندوفسکی به 

رکورد گلزنی در 7مسابقه پیاپی رسید.

    مارک تراشــتگن دوباره به اوج خودش برگشــته. او هفته 
پیش 3 گل از انگلیس خورد اما در بارسا عملکردی عالی داشته. 
دروازه بان آلمانی توانســت در بازی این هفته رکورد خودش را 
جابه جا کنــد. او پیش از این 540دقیقه متوالــی در اللیگا گل 
نخورده بود و حاال این رکورد به 534دقیقــه بهبود یافته. او در 

4بازی از 7بازی این فصل لیگ کلین شیت کرده.
    او حاال می تواند به سراغ بهترین رکورد گل نخوردن بارسلونا 
در اللیگا برسد که توســط کلودیو براوو در فصل 15-2014 با 

 755 دقیقه گل نخوردن ثبت شده بود.
    بارسا برای اولین بار از سال2016 موفق شد به لطف تراشتگن، 

5 بازی متوالی را بدون گل خورده سپری کند؛ البته در اللیگا.
    تراشتگن تا کنون 3 بار در زمین مایورکا بازی کرده که هرگز 
گل نخورده است و 2 تجربه قبلی او در این استادیوم با پیروزی با 

نتیجه 4 بر صفر و یک بر صفر همراه بود.

شکست ناپذیری با اشتگن و لوابارسلونا در اللیگا بباز نیست؛ ژاوی از رکورد زیدان عبور کرد

تیره روزی اینتر
هر قدر روند بارسا در این فصل خوب بوده 

و به جز یک تســاوی بدون گل مقابل وایادولید 
و یک شکست 2بر صفر برابر بایرن همه بازی ها را برده، 

اینتر برای بازی این هفته اوضاع خوبــی ندارد. تیم ایتالیایی 
این بار در زمین خــودش به آاس رم و مورینیو باخــت. حاال در 6بازی 
آخر، اینتر به میالن، رم، بایرن و اودینزه باخته و تنها تیم ضعیف ویکتوریا پلژن و تورینو را 

شکست داده.
    دی مارتزیو، خبرنگار معتبر و فریلنس ایتالیا تأیید کرده که مالکان چینی باشگاه از سیمونه 
اینتزاگی ناامید شده و به این نتیجه رسیده اند که او مرد بازی های بزرگ نیست. اگر فدراسیون 
فوتبال انگلیس زودتر دست به کار نشود و توماس توخل را به جای ساوت گیت نیاورد، شاید اینتر 
برای جذب مربی اخراجی چلسی پیش دستی کند. البته ماروتا، مدیر ورزشی سابق یوونتوس 

که در اینترمیالن همین پست را دارد، حامی او ست. فعال باشگاه در معرض فروش قرار دارد 
و ممکن است به زودی یا یکی از کشورهای عربی پا پیش بگذارد یا یک آمریکایی.
    اینتزاگی در 8هفته اول این فصل 4برد و 4شکست به دست آورده؛ 14گل 

زده و 13گل خورده و 12امتیاز گرفته اســت. تنها مونتسا و کرمونزه 
)14گل( از اینتر بیشتر گل دریافت کرده اند و سمپدوریا 

هم اندازه اینتر گل خورده است.


