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روزهای آخر کلوپ؟
به نظر می رسد دوران سرمربی آلمانی در آنفیلد به سر آمده باشد

یورگن کلوپ یک گام دیگر به اخراج نزدیک تر شد. لیورپول 
با او در هیچ یک از بازی های خــارج از خانه این فصل برنده 
نبوده اســت. کلوپ می داند که تیمش مشــکل دارد و همه 
می دانند، اما این ســرمربی آلمانی حاضر بــه ایجاد تغییر 
در سبک تکراری اش نیســت. او نتایج را گردن اشتباهات و 
بدشانســی می اندازد، بدون آنکه به این توجه داشــته باشد 
که استیون جرارد به تازگی از استون ویال اخراج شده و گزینه 
جانشینی او محسوب می شود، وضعیت برندن راجرز هم در 
لسترسیتی چندان خوب نیست و شاید به زودی در دسترس 
باشــد و به آنفیلد برگردد و از همه مهم تــر اینکه گزینه های 
جذاب دیگری در بازار موجود هســتند مثل توماس توخل، 

پوچتینو و حتی زیدان.
   این نخســتین برد ناتینگهام در 10 بازی ایــن فصل بود؛ 
3تساوی و 6شکست. از زمان پیروزی در مارس1996 با هدایت 
فرانک کالرک تاکنون ناتینگهام در خانه مقابل لیورپول برنده 

نشده بود.
   لیورپول برای اولین بار از فصــل 07-2006 که زیرنظر رافا 
بنیتس در 7بازی اول خارج از خانه بردی به دست نیاورده بود، هر 5بازی خارج از 
خانه این فصلش را در لیگ برتر بدون برد به پایان برده که این دومین رکورد منفی 

این تیم است؛ 2 تساوی و 3 شکست.

زیر سایه رونالدو
بدون رونالدو اوضاع من یونایتد می گذرد. آنها به چلسی هم 
نباختند و از 4بازی بزرگ این فصل خود تنها یک شکســت 
داشته اند. با این حال حمایت ها از کریســتیانو رونالدو ادامه 
دارد. روی کین، کاپیتان اسبق شیاطین سرخ با نشان دادن 
تصویر یکی از گل هایی که رشفورد طبق معمول خراب کرد، 
گفت که اگر رونالدو بود این موقعیت را گل می کرد. او معتقد 
است که اگر کریستیانو در همه مسابقات فیکس باشد، آقای 
گل می شود. عده ای از هواداران هم برای رونالدو سرود خواندند 
و نشــان دادند هنوز کارهایی را که او برای این باشگاه انجام 
داده، فراموش نکرده اند. کریســتیانو فعال با تیم زیر 21سال 

تمرین می کند.
   منچســتریونایتد پس از شکســت تحقیرآمیز در دربی

)6-3(، روند خوبی در پیش گرفته و در 6مسابقه تنها 2تساوی 
به دست آورده و بقیه را برده.

  در تاریخ لیگ برتر هیچ رقابتی به انــدازه بازی تیم های 
چلسی و منچستر با تساوی به پایان نرسیده است؛ 26بار.

  7بــازی از 9جــدال گذشــته ازجمله 5بــازی متوالی 

منچستریونایتد و چلسی برنده نداشته است.
   رکورد 5کلین شیت پیاپی کپا، دروازه بان چلسی خراب 
شــد. گل دقیقه94 کاسمیرو نخســتین گلی است که کپا 

آریزاباالگا در 623دقیقه این فصل دریافت کرد.
  این دهمین مســابقه پی درپی بود که چلسی نتوانست 
یونایتد را شکست دهد؛ 6باخت و 4تساوی. آبی ها تنها مقابل 
2تیم دیگر روند شکست بدتری ثبت کرده اند؛ مقابل بلکبرن 
در 12بازی از ســال 1992 تا 1998 و مقابل آرســنال در 

19بازی پشت هم از 1995 تا 2005.
  شیاطین ســرخ در 21بازی آخر در استمفورد بریج تنها 
2برد به دســت آورده اند و 10بازی را باخته اند. این بدترین 
درصد برد در زمین یک حریف در تاریخ باشگاه منچستر است.
  چلســی اکنون در 15بازی آخر خانگی مقابل تیم های 
غیرلندنی شکســت نخورده اســت؛ 7برد و 8تســاوی که 
طوالنی ترین روند بی شکستی در بازی های خانگی از زمان 
مورینیو )15-2014( است. مورینیو 10برد و 6تساوی مقابل 

تیم های خارج از لندن داشت.

ارلینــگ هالند هــم مثــل لواندوفســکی از گلزنی 
دســت بردار نیســت؛ حتی بدتر از او. مهاجم نروژی 
در بازی با برایتون هم که با نتیجه 3 بر یک به ســود 
سیتی به پایان رسید، دبل کرد. ورزشگاه اتحاد برایش 
خوش  یمن است. در بازی های اخیر در ورزشگاه اتحاد 
هت تریک، هت تریــک، یک گل، هت تریــک، دبل، 

یک گل، دبل.
   هالند هم اکنون بیشتر از بهترین گلزن سیتی در 
فصل گذشته گل زده است. فصل پیش دی بروینه که 
مهاجم کاذب بازی می کرد، 15گل برای سیتی زد و 
بهترین گلزن این تیم در لیگ برتر لقب گرفت و حاال 
هالند در کمتر از یک سوم سپری شده از فصل، 17گل 

به ثمر رسانده و 3پاس گل هم داده است.
   بچه غول بعد از  ســرخیو آگوئرو در فوریه2018، 
نخستین بازیکن ســیتی است که در 7بازی خانگی 
متوالی در تمام رقابت ها موفق به گلزنی می شود. او 
در 14بازی این فصــل 22گل وارد دروازه حریفان 

کرده.
   هالند هم اکنون 17گل در 11بازی منچسترسیتی 
در این فصل لیگ به ثمر رسانده است؛ تنها 3بازیکن در 

کل فصل22-2021  در لیگ برتر گل های بیشــتری 
نسبت به او زده بودند؛ صالح، سون و هری کین.

   منچسترسیتی به رکورد 601گل زده تحت هدایت 
پپ گواردیوال رسید. گل دوم سیتی رکورد شماره600 
بود. تنها منچستریونایتد با فرگوسن و آرسن ونگر با 
آرسنال رکورد گلزنی بهتری در تیم های خود نسبت به 

گواردیوال در سیتی داشتند.
   کوین د  ی بروینه از زمان نخســتین حضورش در 
لیگ برای منچسترسیتی، بیش از هر بازیکن دیگری 
گل های خارج از محوطه را به ثمر رسانده است؛ 24گل.
   منچسترسیتی به نخستین تیمی تبدیل شد که در 
10بازی خانگی پیاپی پیروز شده و در هر بازی بیش از 

3گل به ثمر رسانده است.
   از زمانی که گراهام پاتر از برایتون جدا شد و این تیم 
را در رده چهارم رها کرد و به منچستریونایتد رفت، آنها 
روز خوش ندیده اند. حــاال روبرتو دی زربی چهارمین 
مربی برایتون اســت که 4بازی از 5بازی نخست خود 
را در لیگ بدون پیروزی به پایان رســانده است. بری 
لوید)12(، دان ولش)8( و جورج کرتیس )5( وضعیت 

بدتری نسبت به او داشتند.

پرنده کوچک، بزرگ شد
حاال فده والورده یک شاهین بزرگ خطرناک است

 دیدار تدارکاتی ایران- اروگوئه که 
چندی پیش برگزار شــد و به سود 
ایران پایان یافت، یک ستاره داشت؛ 
فدریکو والورده. هافبک رئال مادرید 
در آن مسابقه بارها به سمت دروازه 
ایران شــوت زد که 3 تای آن به سر 
شــجاع خلیل زاده برخورد. او حاال 
یک فوق ســتاره است؛ هافبکی که 
در پســت غیرتخصصی وینگر هم 
می درخشد و آنچلوتی درباره او گفته 
»پست اصلی اش درون زمین است!«. 
اکنون نام والورده در کنار مودریچ 
و کوین دی بروینه می درخشــد. 
ال پاخاریتو )پرنده کوچک(، دیگر 
به هالکــون )به معنی شــاهین( 
تبدیل شده است. در ابتدای فصل 
آنچلوتی گفته بود کــه اگر فده در 
این فصــل کمتــر از 10 گل بزند، او 
مدرک مربیگری اش را پاره می کند. 
حاال والورده 7 گل به ثمر رســانده 
درحالی که هنوز یک ســوم از فصل 
هم نگذشته اســت. کارلتو فصل 
پیش درباره کریــم بنزما هم گفته 
بود که کریم باید در هر فصل بیش 
از 30گل بزند. ســرمربی ایتالیایی 
توانســته بنزما را به گلزن تبدیل 
کند، وینیسیوس را از بازیکنی که 
مسخره اش می کنند، به ستاره ای در 
حد و اندازه های توپ طال بدل سازد، 
از والورده گلزن بسازد و از رودریگوی 

وینگر یک  مهاجم نوک کالسیک.

والورده 
این فصــل در 16بــازی در 

همــه رقابت هــا موفق شــده 7 گل و 
2 پاس گل به نــام خودش ثبت کنــد و روی 
9گل تأثیر بگــذارد. تیم هایی که فــده در این 
فصل دروازه آنها را باز کرده؛ ســلتاویگو، مایورکا، 
الیپزیش، اتلتیکو، بارســلونا، الچه و ســه ویا.

او 3 بار در این فصل به عنوان بهترین بازیکن 
زمین انتخاب شــده، ازجمله در 

. ل کالســیکو ا

والورده در 
این فصل اللیگا 4 گلش را از 

خارج محوطه جریمه به ثمر رسانده 
اســت. آخرین بازیکن رئال مادرید که 
در یک فصل اللیگا گل های بیشــتری 
از راه دور به ثمر رســاند، کریستیانو 

رونالدو در فصل 16-2015بود 
زد. 5 گل  کــه 

بازیکن 
اروگوئــه ای حــاال بــا 

اســتفاده از غیبت های زیاد کریم 
بنزما در این فصل بهترین گلزن رئال 
اســت. برترین گلزنــان رئال مادرید در 
این فصل در همــه رقابت ها؛ والورده 

و وینیســیوس 7گل، بنزما  6 
گل، رودریگو 5گل.

فدریکو 
در 175 بازی اولش در 

فوتبال اسپانیا فقط 6 گل زده 
بود اما در 14 بازی اخیرش 7 گل 
زده و میانگیــن 0.5 گل در 

هر بازی را داشته.

   مودریچ 2 هفته پیش به 100 بازی در لیگ 
قهرمانان اروپا رســیده و در همــان بازی هم 
برای رئــال گل زده بود. او در بازی با ســویا به 
رکورد 450بازی با پیراهن رئال مادرید رسید و 
توانست گل شماره 34 خودش را با پیراهن این 

تیم ثبت کند.
   این نزدیک ترین گل لوکیتا بود. او که عادت 
دارد از راه دور گل بزند، این بار تنها 2 متر با دروازه 
فاصله داشــت. نیمی از گل های لوکا در رئال با 

شوت هایی با اختالف 20 متر یا بیشتر بودند.
   مودریچ 2 بار به ســویا گل زده است. او فقط 
مقابل گرانادا و ویارئال بیشتر از این گل به ثمر 

رسانده؛ 3 گل.
   مودریچ حاال ســومین گلزن مســن تاریخ 
رئال مادرید در اللیگاســت. مسن ترین گلزنان 
رئال مادرید در اللیگا؛ پوشــکاش )38 ســال و 
233 روز(، دی اســتفانو )37 سال و 255 روز( و 

مودریچ )37 سال و 43 روز(.
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آنچلوتی
   آنچلوتی از وقتی به رئال برگشته، همه رکوردهای موجود در مربیگری را یکی 
پس از دیگری زده است؛ ازجمله بیشترین قهرمانی در لیگ قهرمانان، قهرمانی در 
هر 5 لیگ بزرگ اروپا، برابری با رکورد فرگوسن در بیشترین تعداد برد در تاریخ لیگ 

قهرمانان و خیلی از رکوردهای دیگر.
   کارلو آنچلوتی در 125 بازی اول اللیگایی خود در رئال مادرید 296امتیاز کســب 
کرده که این در تاریخ رئال مادرید یک  رکورد است. مونیوس با 287، لئو بین هاکر با 
277، زیدان با 276و دل بوسکه با 229امتیاز در مدت مشابه در رده های بعدی هستند.
   رئال فصل را با 10 برد و یک  تساوی آغاز کرده است. در طول تاریخ فقط 5 بار دیگر 
تیمی چنین شروعی در اللیگا داشته؛ رئال فصل هاي 69-1968و 92-1991که 
به قهرمانی رسید، بارســا که در فصل 13-2012قهرمان شد، بارسا که در 2 فصل 

14-2013و 18-2017 به نایب قهرمانی رسید.
   سویا از 15بازی اخیرش در برنابئو 15شکســت نصیبش شده؛ 47گل و فقط 
11 گل زده. تساوی 2 تیم در ورزشگاه دوم )دی استفانو( که در دوران بازسازی برنابئو 

ثبت شد، در این آمار نیامده است. آن تساوی مانع قهرمانی رئال در آن فصل شد.
   رئال مادرید در همه 17 بازی اخیرش مقابل سویا در برنابئو گل زده است.

   رئال مادرید در این فصل؛ 16 مسابقه، 14 برد و 2 مساوی که این بهترین شروع 
فصل رئال مادرید از فصل 29-1928است. آخرین باری که رئال مادرید 16 بازی را 

بدون شکست در ابتدای فصل پشت سر گذاشت، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
   کارلتو با رئال 50 بار نیمه اول را یک بر صفر پیروز شده که نتیجه کل بازی به این 

شکل بوده؛ 45 برد، 4 تساوی و یک  باخت.

وینیسیوس
   وینیسیوس که چند بازی به دلیل حاشــیه های مربوط به رقص 
و شــادی گل هایش افت کرده بود، دوباره به فرم خوبش برگشته. او 
2 پاس گل عالی به مودریچ و لوکاس واسکس داد. وینیسیوس مقابل 
سویا برای چهارمین بار در رئال مادرید در یک بازی، 2 پاس گل داد که 
3 تا از این دفعات در برنابئو بوده است.در این فصل روی وینیسیوس 

33  خطا انجام شده که از هر بازیکن دیگری در اللیگا بیشتر است.
   او از شروع فصل گذشته تاکنون 20 پاس گل در همه رقابت ها 

داده که از هر بازیکن دیگری در ترکیب رئال مادرید بیشتر است.
   وینی در بازی دیشب برای صدوبیست و هشتمین بار برای رئال 

مادرید بازی کرد و از تعداد بازی رونالدو نازاریو گذشت.

آسنسیو
   آسنســیو با اینکه فصل آخر قراردادش را سپری می کند و بازی 
چندانی به او نمی رسد، عملکردی عالی داشته و آنچلوتی را از اینکه به 
او بازی نمی دهد شرمگین ساخته است. او در این بازی یک پاس گل و 
یک پاس عالی منجر به پاس گل در دقایق کم حضورش در زمین داد.
   آسنسیو در این فصل؛ 139 دقیقه بازی، 2 گل، یک پاس گل، هر 
69دقیقه یک گل زده و هر 48.3دقیقه یک تأثیرگذاری روی گل.

لوکاس 
واسکس به رکورد 31 گل 

در پیراهن رئال رسید؛ 31 گل در 
288 بازی رسمی در رئال. طعنه آمیز 
این اســت که این بازیکــن معمولی 
2 بــار در ال کالســیکو موفق به 

گلزنی به بارســلونا شده 
. ست ا

ل  پو ر لیو
در 6بــازی خــارج 

از خانــه آخــرش در زمین 
ناتینگهــام پیــروز نبــوده؛ 
3شکست و 3 تساوی. آنها فقط 

در زمین منچسترسیتی رکورد 
بدتری ثبت کرده اند.

بچه غول 
خطرناک
هالند هر روز از قبل 
ترسناک تر می شود

Haaland

هافبک 
اروگوئه ای در 11بازی اولش 

در فصل 23-2022در اللیگا 6 گل زده 
است. آخرین باری که یک غیرمهاجم چنین 
شروعی در اللیگا داشــت، راکیتیچ با سویا در 
ســال 2013و کیتا با بارســا در 2019چنین 
آماری داشــتند. در رئال هم گوتی در سال 

2000و فرناندو هیه رو در 1991چنین 
رکــوردی را ثبت کردند.

فدریکو 
والورده در این فصل اللیگا 4 گل 

با شوت از بیرون محوطه جریمه زده که 
در 5 لیگ بزرگ بهترین رکورد اســت. جیمز 

مدیســون از لســتر و رودریگو ریکلمه از خیرونا با 
3 گل بعد از او هســتند. از ســال 2011 هرگز نشده 
بود که بازیکنــی در اللیگا در 11بــازی اول فصل، 
4گل بــا شــوت از راه دور بزند کــه در آن زمان 

کاسورال در ماالگا این کار را کرد که البته 
3 تا از 4 گلش با ضربه کاشــته

بودند.


