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شب کم خطر اروپا
دوربرگشتلیگقهرمانانازامشبآغازمیشود

امشبشباولیابهعبارتیدوربرگشتمرحلهگروهی
لیگقهرماناناروپاباانجام8بازیبرگزارمیشود.یک
بازینسبتامهمدرتقویمامشــبدرنظرگرفتهشدهو
چندبازیکماهمیت.شــایدبدنباشدنگاهیبهنکات

مهمبازیهایجذابامشبداشتهباشیم.

  میالن- چلسی؛ به دنبال انتقام
میالنبــازیرفــترا3بر
صفرازچلســیباخــتاما
موفقشددرسریآجبران
کنــدویوونتــوسرا2بر
صفرشکســتدهــد.حاال
نوبتانتقامدردیداربرگشــتمقابلچلسیاست.اما
باگراهامپاترکهازبرایتونبرایجانشــینیتوخلبه
استمفوردبریجآمده،چلســیپیشرفتهاییکرده.در
4مسابقهتحتهدایتپاتر،چلســی54شوتزدهکه
44تایآنازخارجمحوطهجریمهبوده.آبیهادربازی
باولورهمپتون20ضربهبهسمتدروازهحریفزدندکه
بهترینآمارشاندراینفصلبود.باافتادواردومندی
دروندروازه،گراهامپاتربهکپااعتمادکردهومزداین
اعتمادراگرفتــه.برایاولینباردروازهباناســپانیایی
موفقشددر2بازیپیاپیدروازهاشرابستهنگهدارد.
بازیباولوزنخستینکلینشیتچلسیازماهآوریلدر
یکدیدارخانگیلیگبرتربود.ازبازیباوستهم،چلسی
درهمهدیدارهایخانگیگلخوردهبود.درضمن،برای
اولینبارازماهژانویهکهچلسیبهتاتنهامبیشاز2گل
زدهبود،دریکدیدارخانگیتوانستبااختالف2گلیا
بیشتر،یکتیممیهمانراشکستدهد.چلسیدر8بازی
خانگیآخرششکستینداشتهوازسپتامبر2021به
اینسواولینباراستکه3بردمتوالیدراستمفوردبریج
کسبمیکند.چلسیباپاتر3بردویکتساویبهدست
آورده؛9گلزدهو2گلخورده.بهنظرمیرسدجادوی

»هریپاتر«جوابدادهاست.

  رئال- شاختار؛ صعود آسان؟
دراللیگاغیــرازتفاضلگل
کهبارسارادرشرایطبهتری
قرارداده،همهچیزبین2غول
اسپانیابرابراست.هردویک
تساویبهدســتآوردهاندو
بقیهبازیهایخودرابردهاند.بارسلوناباتکگلپدری
دریکنمایشپرانتقادتوانســتبهصدربرگردد.حاال
هردوتیم22امتیازیهستند.بارســلونادراینفصل
20گلزدهویکگلخــوردهورئالمادرید19گلزده
و7گلخوردهاست.درآستانهالکالسیکوییکشنبه
آیندهتنهادغدغه2تیمایناســتکهباحداقلتلفات
بهایندیداربرسند.امشــبرئالبازیبرگشتخودرا
باشاختاربرگزارمیکندوفرداشــببارسلونادیداری
انتقامیوســختبااینترمیالندرنوکمپدارد.همه
هموغمرئالیهارساندنکورتواوبنزمابهدیدارهفته
آیندهاست.کریمکهدربازیاولهفتهدراللیگابهدلیل
خستگیعضالنیاستراحتکردومقابلختافهبهمیدان
نرفت،برایبازیامشبدردسترساستاماکورتواهنوز
نه.اینچهارمیندیدارپیاپیاســتکهکورتوابهدلیل
کمردردقادربهبازینیستولونیندروندروازهرئال
میایستد.دروازهباناوکراینیدر3بازیگذشتهتنهایک
کلینشیتثبتکرد.نگرانیجدیمدیرانرئالمادرید
ایناستکهمصدومیتتیبوکورتوا،دروازهبانبلژیکی
شبیهمصدومیتبوفونشــود.درحقیقتمصدومیت
بوفونپیشازجامجهانیآفریقاآغازشــدکهاوهمدر
ابتداازناحیهعصبسیاتیکدردداشتامامشخصشد
کهدچارمصدومیتدیسکشدهوبههمینخاطرتحت
عملجراحیقرارگرفت.مودریــچدربازیباختافهبه
50پاسگلباپیراهنرئالمادریددراللیگارسیدوپس
ازبنزما)103(،رونالدو)87(،مارسلو)63(،تونیکروس
)59(وگوتی)53(بهششمینبازیکنتیمبا50پاسگل
ازفصل04-2003تبدیلشد.او14تاازاینپاسهارا

بهبنزماداده.

توپچیهااینفصلبویقهرمانیمیدهند.آنهایادگرفتهاندکهبازیهای
بزرگراهمببرند.ابتداتاتنهاموحااللیورپولقربانیزیادهخواهیاین
فصلآرسنالشدهاند.آرسنالاز17بازیقبلیخودمقابللیورپولدر
لیگبرترفقط2برددرکارنامهداشــتامااینباربهراحتیامابانتیجه
3-2اینتیمراشکستداد.مقایسه9بازیاولامسالآرسنالباسال
05-2004)آخرینسالیکهقهرمانلیگانگلیسشدند(،هوادارانرا
بهتکرارقهرمانیبعداز2دههامیدوارکردهاست.آنهادرآنفصل5بازی
اولرابردندویکبازیباختندوسپس3بازیبعدیراباپیروزیپشتسر

گذاشتند.حاالدقیقاهمانسناریودرحالتکراراست.
اوبامیانگکهبابیمهریتوســطآرتتاکنارگذاشــتهشدورایگانبه
بارسلونااهداشــد،دربارهسرمربیآرســنالمیگوید:»آرتتاخواهان
حضوربازیکنانبزرگوافرادباشــخصیتبزرگنیست،اومیخواهد
بازیکنانجوانیداشــتهباشــدکهمطیعباشــندوچیزینگویند.«
حاالهمانجوانهایبلهقربانگودرحالکاشــتنبــذرامیددردل

هوادارانیهســتندکهیکنسلاســترنگقهرمانیلیگ
برترراندیدهاند.از3ســالپیشبهاینسوچهرهتیم

بهکلیعوضشدهوتنها7بازیکنازلیستکلی
تیمدرسال2019باقیماندهاندکهمعدودیاز
آنهامثلژاکاوساکابازیکنثابتهستند.آرتتا
دراینسالهانامهاییآشنامثلاوبامیانگ،
الکازت،اوزیل،برندلنو،گنــدوزی،بیرین،
توریرا،میتلندنایلز،ایووبی،مصطفی،ویلیان،
داویدلوییس،پپهوچندینبازیکندیگررااز

تیمکنارگذاشته،قراردادشانراتمدیدنکردهیااز
خریدشانپشیمانشده.اوحاالتیمیدارددر
خدمتاهدافتاکتیکیاش؛تاکتیکهاییکه
ازرویدستاستادش،گواردیوالکپیکرده
است.3بازیبعدیآرسنالدرلیگآسانتر
ازبازیهایقبلیاســتوپیروزیبرلیدز،
ناتینگهامفارستوســاوتهمپتونمیتواند

توپچیهاراتامدتــیدرصدرجدولنگهدارد
وهمچنین3بازیبابودوگلیمتو2بازیرفت

وبرگشتمقابلآیندهوونمیتواندصعودقاطعاز
مرحلهگروهیلیگاروپارابرایآنهاتضمینکند.

بازیلیورپولوآرسنالیکاتفاقحاشیهایهمداشت.آرسنالیها
مدعیاندکهکاپیتــانلیورپولبهمدافعبرزیلــیتیممیزبانتوهین
نژادپرســتانهکردهاســت.آرتتاپسازپایانبازیبهسمتداوررفت
تاازکلمهنژادپرســتانه»میمون«کهازدهانهندرسون
خطاببهگابریلماگاالئشبیرونآمدهبود،شکایت
کند.لحظهایکهژاکادرمیانبازیکنانلیورپول
یکتنهروبهرویهندرسونایستادواوراهل
دادوســرشفریادکشــید،دلیلشهمین
بود.بــرایهمینبقیهبازیکنــانلیورپول
ســعینکردندایــندوراجداکننــدیادر
حمایتازکاپیتانشــانوارددعواشــوند.
حتیعکسهاییازنگاهمعنیدارفیرمینو،

همتیمیهندرسونبهاومنتشرشــدهکهبازتاب
فراوانیداشتهاست.

میــکلآرتتااکنــونبــا58.45درصد
بیشــتریندرصدبــردرامیانســرمربیان
آرسنالدرطولتاریخدارد؛142بازی،83برد،

20مساویو39باخت.
در11بــازیایــنفصل،آرســنالتنها
یکبازیرابهمنچســتریونایتدباختهوبقیه

رابردهاست.
اینهشــتمینبردپیاپیخانگیآرســنالدر

ورزشگاهاماراتبود.
حاالبوکایوساکامقابل6تیمبزرگلیگبرترموسومبهبیگسیکس
موفقبهگلزنیشده؛منچسترسیتی،تاتنهام،چلسی،منچستریونایتد

ولیورپول.
آرســنال46لمستوپدرمحوطهجریمهلیورپولداشــت؛بیشاز
مجموع5دیدارقبلیلیگبرتریآنها)44(.لیورپولتنهایکباردرلیگ
برترتحتهدایتکلوپبهحریفانخوداجازهدادهتالمستوپبیشتریدر
محوطهجریمهخودداشتهباشند؛48بارمقابلمنسیتیدرنوامبر2019.
آرسنالپسازگذشتتنها58ثانیه،بهسریعترینگلخودتوسط

مارتینلیدرتاریختقابلهابالیورپولرسید.
داروینکهقراربودباهالندبرســرآقایگلیاینفصلرقابتکند،
دومینگلشراباپیراهنلیورپولدرلیگبهثمررساند.اوهفتهاولبه

فوالمگلزدهبودوتاهفتهنهمبرایگلدومانتظارکشید.

خداحافظی با دیباال؟
غایبانجامجهانیقطرهرروزبیشترمیشوند

هرروزکهبازیهایلیگهایاروپاییبرگزارمیشود،
یکستارهازجامجهانیقطرکممیشود.جامجهانی
امسالقراراستدرزمســتانبرگزارشودوبههمین
دلیلبازیهایباشگاهیفشــردهادامهداردوهمین
منجربهمصدومیتبازیکنانزیادیشــدهاســت.
تازهترینغایباحتمالیجامجهانیآیندهپائولودیباال،
ستارهآرژانتینیآاسرماســت.ژوزهمورینیوپساز
برتری2بریکآاسرممقابللچهدرهفتهنهمسریآ
تأییدکردپائولودیباالتاپایانسال2022ازمیادین
دورخواهدبود.دیباالهنگامزدنضربهپنالتیازناحیه
رانمصدومشد.ظاهرااودچارپارگیعضلهرانشدهو
بهاینترتیب2تا3ماهازمیادیندورخواهدبودوجام
جهانیراازدستمیدهد.مورینیونیزاینموضوعرا
تأییدکردهوگفتهاست:»مصدومیتاوبداستوفکر
میکنمخیلیخیلیبدباشــد.مندکترنیستمامابا
توجهبهتجربهخودموگفتوگوییکهبادیباالداشتم،
اینرامیگویم.بعیداستامسالبتوانیمدوبارهاورا
درمیادیــنببینیم.امیدوارمپزشــکانچیزدیگری
بگویند.«دیباالدرفرمبســیارخوبیقرارداشتودر

5بازیاخیرخودبرایرمموفقبهگلزنیشدهبود.

لیگ قهرمانان

وز چهره ر

گل 700 برگ
رونالدو سرانجام گل زد و تعداد گل های باشگاهی اش را هفتصدتایی کرد

144 101
450 5

کریستیانورونالدوبهدلیلدرخششرشفورد
ومارســیالدربازیهایاخیر،درمصافبا
اورتونهمازروینیمکتکارراآغازکرداما
خیلیزودمارسیالمصدومشدوکریستیانو
فرصتیافتزمانیکهبازیبانتیجهیک-یک
دنبالمیشد،واردزمینشــودوگلبرتری
تیمشونخستینگلشدرلیگبرتراینفصل

رابزند.اینششمینگلاوبهاورتونبود.
    رونالدوبااینگلبه700گلباشــگاهی
رسید؛144گلبرایمنچستر)340بازی(،
450گلبرایرئال)438بــازی(،101گل
براییوونتــوسو5گلبرایاســپورتینگ

لیسبون.
    اینگلشــماره103کریستیانودرلیگ
برتربودکهازتعدادگلهایشدرسریآ)81(
ولیگبرترپرتغال)3(بیشتراماازگلهایش

دراللیگا)311(کمتراست.
او140گلدرلیــگقهرمانانویکگل
اخیرادرلیگاروپا)بهشــریفمولداوی(و

یکگلقبالدرمرحلهپلیآفلیگقهرمانان
برایمنچسترمقابلدبرسن)2005(بهثمر

رساندهاست.
    51گلدیگرشدرجامهایداخلیبهثمر
رســیده؛22گلدرکوپادلری)جامحذفی
اسپانیا(،13گلدرجامحذفیانگلیس،4گل
درسوپرجامانگلیس،4گلدرجاماتحادیه
انگلیس،4گلدرجامحذفــیایتالیا،2گل
درجامحذفیپرتغال،2گلدرســوپرجام
ایتالیا،7گلدرجامجهانیباشگاههاو2گل

درسوپرجاماروپا.
مجموع700گلباشگاهیدر945مسابقه
ومیانگین0.74گلدرهربازیباشــگاهی،
رکوردجدیدتاریخفوتبالاســتکهبهنام

رونالدوثبتشده.
حاالتنهاجــوزفبیتســان)بیکان(از
رونالدوبیشترگلباشگاهیدارد.اودرابتدای
ســال2022رکوردمجموعگلهایملیو

باشگاهیاشرابهرونالدوواگذارکردهبود.

ســتارهپرتغالیدرمجمــوع942بازی
باشــگاهیاشغیراز700گل،222پاسگل
همداده؛اسپورتینگلیسبون)9پاسگل(،
منچستر)63(،رئالمادرید)131(،یوونتوس

.)22(
جزئیاتیدیگر؛473گلازداخلمحوطه
جریمــه،50گلازخارجمحوطــهجریمه،
48ضربهآزاد،129ضربهپنالتی،461گلبا
پایراست،124گلباپایچپ،113گلبا

ضربهسرو2گلباسایراعضایبدن!
اینصدوپنجاهمینگلرونالدوباپیراهن

باشگاهییاملیباپایغیرتخصصیبود.
اودرســال4،2022گلپیروزیبخش

برایمنیونایتدبهثمررساندهاست.
تعدادگلهــایباشــگاهیرونالدودر
سالجاریبهمسیرســید،درعدد12گل
بااینتفاوتکهمســیغیرازبازیاینهفته
مقابــلرندرهمهبازیهافیکساســتو
رونالدودراینفصل3بازیازابتدادرترکیب

قرارگرفته.
700گلباشگاهییعنیمیانگین35گل

درهرفصلبهمدت20سال.
گلشماره700رونالدو،20سالو2روز

پسازنخستینگلشبهثبترسید.
رونالدودرمجموع7مســابقهاینفصل
کهتنهایکبارازابتــدادرترکیباصلیقرار
گرفته،274دقیقهبهمیدانرفتهویکگلبه
ثمررسانده.میانگیندقایقحضوراودرزمین

از40دقیقهدرهرمسابقههمکمتراست.
کریسبرایبیستویکمینفصلپیاپی
موفقبهگلزنیدرلیگهایداخلیشــدکه

یکرکورداست.
گلرونالدوباعثشــدمنچستریونایتد
براییکصدمینباردرحالیکهگلاولبازی
رادریافتکردهبود،مسابقهراببرد.تاتنهامبا
96بار،لیورپول)85(،چلسی)84(وآرسنال
)79(نزدیکترینتعقیبکنندهاینرکورد

هستند.

آنتونی به نخستین بازیکن منچستریونایتد 
تبدیل شد که در 3 بازی اولش برای این تیم 

موفق به گلزنی می شود.

لیندلوف با این بازی به رکورد ۲۰۰ بازی برای 
یونایتد رسید.

با گلزنی رونالدو به اورتون، تعداد گل هایی 
که بازیکنان تعویضی در این فصل برای اریک 

تن هاخ به ثمر رساندند به عدد 6 رسید. بهترین 
رکورد متعلق به سال1994 است که سولسشائر 

زننده 4گل به عنوان بازیکن تعویضی بود. آن 
زمان تعداد تعویض های مجاز 3 تعویض بود و 

نه 5 تا. سولسشائر در منچستر ۲9گل به عنوان 
بازیکن تعویضی به ثمر رسانده بود که باالتر از 

خاویر ارناندس ملقب به چیچاریتو )17( یک 
رکورد است.

بوی قهرمانی می آید
نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه توپچی ها ممکن است پس از 2 دهه لیگ را فتح کنند

ل پو ر لیو
حاالپــسازانجام8بازی

درامتیاز10باقــیماندهوباحضور
درردهدهم،باجایــگاهلیگقهرمانان
)چلسی(وقعرجدول)ناتینگهامفارست(
بهیکاندازهفاصلهدارد،یعنی6امتیاز

والبته14امتیازهــمفاصلهتا
صدرجدولاســت.

کا سا
ازفینالیــورو2020

تاکنــونموفقشــدهتمامی
پنالتیهــایخــودراگلکند.این
بازیکنبــرایدومینبــاردردوران
ورزشــیخودموفقبهدبلشد.او
بهنوریــچهــمدریکبازی

بــود. زده 2گل


