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سقوط آزاد 
اللیگا

چندی پیش در تحلیل های فنی مشــخص 
شــد اللیــگا در بیــن لیگ هــای بزرگ 
اروپایــی، کمترین میزان دقایــق مفید در 
طول یک مسابقه 90 دقیقه ای را دارد. رقم 
دریافتی حق پخش تلویزیونی این لیگ 
با لیگ برتر قابل قیاس نیســت. انگار 
لیگ اسپانیا از چشــم افتاده است. 
اللیگا که از زمان جدایی کریستیانو 
رونالدو و ســپس مســی و سرخیو 
راموس بخش زیــادی از جذابیت و 
درآمدهای خود را از دســت داده، در 
این فصل لیگ قهرمانــان اروپا بدترین 
عملکرد خود را ثبت کرد؛ بارســلونا به لیگ 
اروپا ســقوط کرد و ســویا و اتلتیکو برای 
راهیابی به لیگ اروپا باید تا هفته پایانی صبر 
کنند. تنها رئال مادرید توانسته صعودش را 
به دور حذفی قطعی کند و تازه، این خطر هم 
برای سفیدپوشــان وجود دارد که در هفته 
آخر صدر جــدول را هم از دســت بدهند و 
مثل فصل گذشته با قرعه دشواری در مرحله 
یک هشتم روبه رو شــوند. برای اولین بار در 
تاریخ برگزاری این رقابت ها، 3 تیم اسپانیایی 
همزمان از نخستین مرحله حذف می شوند. 
برای اولین بار از سال۱999، رئال مادرید تنها 
نماینده اسپانیایی مرحله حذفی خواهد بود!

    مقایسه عملکرد 4لیگ بزرگ اروپایی که 4 یا 
5سهمیه در لیگ قهرمانان دارند، نشان می دهد 
که اللیگا از همه لیگ ها بدتر عمل کرده است؛ 
لیگ برتر )4۱ امتیاز(، بوندس لیگا )43امتیاز(، 

سری آ )35امتیاز( و اللیگا )۲4امتیاز(.
    مرحله یک شانزدهم و سپس یک هشتم 
پایانی لیگ اروپا در این فصل با جذابیتی 
یکســان با لیگ قهرمانان دنبال می شود؛ 
آرســنال، منچســتریونایتد، بارســلونا، 
اتلتیکومادرید، ســویا، یوونتــوس )اگر این 
3 تیم به لیگ اروپــا راه پیدا کننــد(، رئال 
بتیس، رئال سوســیداد و احتماال آاس رم. 
نکته اینجاست که منچستر، آرسنال، بارسا، 
اتلتیکو و یووه در فهرســت اولیه سوپرلیگ 
اروپا قرار داشتند و حاال باید در لیگ درجه 

دوم اروپایی به حیات خود ادامه دهند.
    تیم هــای صعــود کــرده بــه مرحله 
حذفی لیگ قهرمانــان؛ رئال مادرید، اینتر، 
منچسترســیتی، چلســی، ناپولی، کلوب 
بروخه، بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن، بنفیکا، 

دورتموند، لیورپول و پورتو.
    تیم های حذف شــده از مرحله گروهی 
لیــگ قهرمانــان؛ بارســلونا، یوونتــوس، 
اتلتیکو مادرید، آژاکس، رنجرز، بایرلورکوزن، 
ویکتوریا پلــژن، دینامو زاگرب، ســلتیک، 

کپنهاگن، سویا و مکابی.
    تکلیف 4تیــم باقیمانده جهت صعود به 
مرحله حذفی در بازی ششــم و آخر مرحله 

گروهی مشخص خواهد شد.

باالتر از مسی و سیمئونه
مهاجم تیم ملی ایران به تیم گل نخور لیگ قهرمانان اروپا 

درس بزرگی داد

طارمی

 تغییر سیستم
و تغییر شادی گل

رونالدو مثل گذشته پس از گلزنی خوشحالی نمی کند
کریستیانو رونالدو برای دومین بار در این فصل در لیگ اروپا موفق به گلزنی شد که این سومین گل 
او در فصل جاری در همه رقابت ها بود. او در پیروزی 3 بر صفر مقابل شریف مولداوی گل سوم یونایتد 
را زد. کریستیانو که در بازی با تاتنهام به دلیل قرار نگرفتن در ترکیب قهر کرده بود، از فهرست بازی با 
چلسی خط خورد اما در این بازی اروپایی مثل سایر دیدارهای این فصل از ابتدا در ترکیب قرار گرفت. 
او دومین باری است که شادی گل معروف خود »سیوووووو« را تکرار نمی کند و به شادی گل آرام تر و 

مغمومی روی آورده است.
    کریس پــس از گارناچو با رأی هــواداران دومین 
بازیکن برتر زمین شــناخته شد تا مشخص شود 
هنوز محبوبیتی بین منچستری ها دارد. حاال با 
اتفاقاتی که رخ داده، ممکن است من یونایتد 
و رونالدو در مرحله یک شــانزدهم لیگ 
اروپا به تور بارسلونا بخورند؛ حریفی که 
رونالدو همیشــه مقابل آن درخشیده 
است. البته منچستر در دیدار هفته آخر 
با پیروزی برابر سوســیداد با اختالف 
۲ گل می تواند به عنوان صدرنشــین 
صعود کند و مستقیم به دور یک هشتم 
بــرود و از بازی با بارســا یــا تیم های 

سقوط کرده از لیگ قهرمانان معاف شود.
    تن هاخ که به خواســته اش رسیده و به 
رونالدو نشان داده رئیس کیست، حاال از موضع 
نرم تری با این ستاره رفتار می کند. او پس از این پیروزی 
گفته: »کریس تســلیم  نشــد. من فکر می  کنم تمام دوران 
حرفه ای او همین است. به همین دلیل است که او  همیشه خوب است، در نهایت، او پاداش تالشش 
را گرفت. در نیمه دوم می خواستم کریستیانو رونالدو و مارکوس راشفورد را در موقعیت های 9 و ۱0 
نزدیک به هم ببینم. فکر می کنم این می تواند یک تهدید برای همه مدافعان باشد. دفاع کردن مقابل 
چنین زوجی سخت است و آنها می توانند از یکدیگر سود ببرند.« این اظهارات نشان می دهد سرمربی 
هلندی راهی برای گنجاندن ســتاره پرتغالی در ترکیب پیدا کرده؛ بازی با ۲ مهاجم در پست های 
شماره 9 و ۱0 به جای بازی با سیستم ۱-3-۲-4 قبلی. به نظر می رسد مشکل رونالدو حل شده باشد. 
تن هاخ توضیح بیشتری داده: »رونالدو موقعیت ایجاد می کند، تیم هم برای او موقعیت ایجاد می کند 

و ما می دانیم که او می تواند گل بزند. او یک گل زد و من مطمئنم گل های بیشتری هم خواهد زد.«
    کریستیانو در 38سالگی و درحالی که  بابت از دست دادن فرزندش در ابتدای فصل- که تأثیرش روی 
شادی گلش مشخص است- عملکرد بدی نداشته؛ آن هم درحالی که همواره از سوی سرمربی مورد 
بی مهری قرار گرفته و دقایق  کمی بازی کرده است. او در 8بازی آخر که حتی برای دقایقی فرصت بازی 
پیدا کرده، توانسته 3گل و ۲ پاس گل به نام خودش ثبت کند. شاید آشتی با سرمربی هلندی شایعات 

درباره جدایی او در نیم فصل را متوقف سازد و او تا پایان قراردادش در تابستان در اولدترافورد بماند.

مهدی طارمی با ثبت ۲ گل و یک  پاس گل دیگر در بازی با بروخه، عالوه بر باطل کردن طلســم گل نخوردن مینیوله، دروازه بان بلژیکی 
این تیم در این فصل، به عنوان بهترین بازیکن هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا برگزیده شد؛ باالتر از مسی )پاریس(، رافا سیلوا )بنفیکا( و 
جووانی سیمئونه )ناپولی(. او با این ۲ گل توانست به بهترین گلزن ایرانی لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شود. طارمی که تازه در سن ۲7سالگی 
به اروپا رفته و ۲ سال پیش نخستین بازی اش را در لیگ قهرمانان اروپا انجام داده بود، ظرف ۲ سال با ثبت آمار 7 گل و 4 پاس گل در ۱6 بازی 
از همه بازیکنان ایرانی تاریخ این رقابت ها جلو زد. سردار آزمون با 6 گل در ۲3بازی نفر دوم این فهرست است. علی دایی پس از طارمی و 

آزمون با 3 گل زده در رتبه دوم بهترین گلزنان ایرانی مسابقات ایستاده است.
    طارمی گلزنی در لیگ قهرمانان را از نخستین حضور ثابتش در ترکیب اصلی مقابل یوونتوس آغاز کرده بود. زدن 4 گل در این فصل 
لیگ قهرمانان، طارمی را در بین بهترین گلزنان این فصل مسابقات قرار داده است. هم اکنون کیلیان امباپه با 6گل، آقای گل لیگ قهرمانان 

است و بعد از او هالند، محمد صالح و رابرت لواندوفسکی 5گله هستند.
    او و بازیکنان پورتو در هواپیما پس از گل نشدن پنالتی دقیقه 99 اتلتیکو، صعود به دور حذفی لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفتند.

این گل شــماره۱45 رونالدو در رقابت های اروپایی بود و همچنین 
گل شــماره۱۲5 او با پــای غیرتخصصی یعنی پــای چپ، گل 

شــماره70۱ او با تیم های باشــگاهی و گل شماره8۱8 در 
رقابت های باشگاهی و ملی، گل شماره۱44 با پیراهن 

منچستریونایتد و گل شماره۲6 از زمان 
بازگشت به این تیم.
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کریســتیانو 
برای ۱8امین سال پیاپی ۱5گل 

یا بیشتر در یک فصل به ثمر رساند؛ ۲0۲۲ 

)۱5گل(، ۲0۲۱ )47گل(،  ۲0۲0)44گل(، 

۲0۱9 )39گل(، ۲0۱8 )49گل(، ۲0۱7 )53گل(، 

۲0۱6 )55گل(، ۲0۱5 )57گل(، ۲0۱4 )6۱گل(، 

۲0۱3 )69گل(، ۲0۱۲ )63گل(، ۲0۱۱ )60گل(، 

۲0۱0 )48گل(، ۲009 )30گل(، ۲008 

)35گل(، ۲007 )34گل(، ۲006 

)۲5گل( و ۲005 )۱5گل(.

تــو  پور
بــرای ســومین بار در لیــگ 

قهرمانــان 3 بازی متوالــی را بدون گل 

خورده بــه پایان برد. تیــم بلژیکی 39۲دقیقه 

دروازه اش را بســته نگــه داشــته بــود. بروخه با 

اینکه در این فصل گلی دریافــت نکرده بود، به لطف 

طارمی یک  رکورد منفی را به خــود اختصاص داد. 

بروخه حاال تنها تیمی اســت که از ابتدای فصل 

گذشــته این رقابت ها در 5بازی، 4گل یا 
بیشــتر دریافت کرده اســت.

بزرگ شو مرد!
یک احتمال جذاب برای نیمکت بارسلونا؛ 

ژاوی برود، ونگر بیاید
دقیقا یک سال است که رونالد کومان از مربیگری بارسلونا برکنار شده 
و جای خود را به ژاوی داده است. در هفته های گذشته با ذکر جزئیات، 
تحلیل و آمار نوشــته بودیم که ژاوی مربی بزرگی برای این باشگاه 
بزرگ نیست و حاال هر بار مدارک و دالیل تازه ای از بزرگ نبودن او 
رو می شود. بارسا با سرمربی سابق السد برای دومین سال پیاپی از لیگ قهرمانان به لیگ اروپا 
سقوط کرد و این یعنی از دست دادن ۲0میلیون یورو از محل بازاریابی و بلیت فروشی. البته 
همه درآمدها از بین نرفته و بارسا با قهرمانی در لیگ اروپا می تواند ۱4.4میلیون یورو 
درآمد داشته باشد. درصورت پیروزی مقابل پلژن، این باشگاه با سود ۲۲میلیونی 
مسابقات لیگ قهرمانان را ترک خواهد کرد. بنابراین بارسلونا هنوز فرصتی برای 

متعادل کردن بودجه دارد اما این کافی نیست.

ژاوی از مارکوس آلونســو در پست مدافع میانی استفاده کرد 
درحالی که او یک مدافع چپ است. او اشتباهات فاحش بیرین 
را در سمت راست خط دفاعی ندید. با اینکه فلسفه تیم 4-3-3 
اســت، ژاوی ترکیب را با 4هافبک چید، یک لواندوفسکی در 
نوک حمله و یک دمبله در جناح راست. او پیش از این مسابقه بازیکنان را برای تماشای بازی 

اینتر-پلژن کنار هم نشاند و پس از گل دوم اینتر به حریف چک، به حدی عصبی 
شد که صندلی را به گوشه ای در رختکن پرت کرد. پیروزی اینتر اندک امید 
بارسایی ها به معجزه را از بین برد. ژاوی اگر مربی بزرگی بود، چنین اشتباهی 
نمی کرد که تیم را برای برد قابل پیش بینی حریف جمع کند و به آن شکل 
واکنش نشان دهد. او در این یک سال به سیاق کومان همواره برخی بازیکنان، 
داور و بدشانســی را مقصر عملکرد بد تیمش دانسته. ژاوی روحیه ای به تیم 

تزریق کرده که از باخت در ال کالسیکوی سوپرجام خوشحال می شوند چون 
معتقدند خوب بازی کرده اند و از شکســت در زمیــن بایرن مونیخ به اوج لذت 

می رسند چون مدعی اند با آن نمایش می توانند در نوکمپ جبران کنند. بازیکنان 
و هواداران از برد دل خوش کنک ال کالســیکوی برگشت اللیگا در فصل پیش که تأثیری در 
سرنوشت اللیگا نداشت، در آسمان ها سیر می کردند و با پیروزی در ال کالسیکوی دوستانه 
پیش فصل امسال به همه آرزوهای خود رسیدند. بارسای او تیم بزرگی نیست؛ چون خودش 
مربی بزرگی نیست. بارسای او باشگاهی است که فقط بازیکن و ستاره می خرد و مثل اینکه قرار 
نیست این روند پایانی داشته باشد. او مرد بازی های بزرگ نیست و این موضوع را در آسیا و لیگ 
قهرمانان این قاره بارها ثابت کرده است. او در 53بازی روی نیمکت بارسا ۱.9۱امتیاز در هر بازی 

کسب کرده. دستیارش برادر خودش است که وظیفه فحاشی به نیمکت حریف و داور را دارد.

با اینکه الپورتا از ژاوی اعالم حمایت کرده، خبرنگاری به نام 
روبن اوریا ادعا می کند که این سرمربی بیش از آنچه خیلی ها 
فکر می کنند در بازی اینتر در معرض خطر قرار گرفت و آن 
زمان هیأت مدیره از ژاوی خواســته بود سمت خود را ترک 
کند. تیری آنری، اسطوره سابق آرسنال و بارسلونا که این روزها به عنوان مفسر تلویزیونی 
فعالیت دارد، گفته: »اگر در این لحظه بارسا مربی اي غیراز ژاوی داشت، تا االن در یک قدمی 
اخراج قرار می گرفت.« دیلی فوتبال هم مدعی شده که درصورت اخراج ژاوی، آرسن ونگر 
یکی از گزینه های اصلی هدایت بارسلونا خواهد بود . سرمربی سابق آرسنال ۲ بار پیشنهاد 
فلورنتینو پرس برای مربیگری در رئال مادرید را رد کرده بود چون آن موقع داشت ورزشگاه 

جدید آرسنال را می ساخت.

هم اکنون که اوضاع در اللیگا چندان بد نیست و در آستانه بازی 
امشب با والنسیا تیم در رده دوم جدول جای دارد، گزینه تغییر 
سرمربی مطرح نیســت اما افرادی در داخل باشگاه به آن فکر 
می کنند و مربیانی فهرست شده اند. فعال راه حل باشگاه برای 
برون رفت از این بحران و ناکامی در بازی های بزرگ، خریدهای جدید در زمســتان است اما 
مشکل اینجاست که پولی در بساط وجود ندارد. باشگاه بدون هزینه باال در بازار زمستان به دنبال 
یک مدافع راست و یک هافبک خواهد بود. به دلیل آغاز بازسازی نوکمپ و همچنین خرج کردن 
بخشی از درآمدهای ۲5سال آینده باشگاه، دیگر مثل تابستان قبل امکان خریدهای بزرگ وجود 
ندارد و آنها سعی خواهند کرد بازیکنانی را هدف قرار دهند که قراردادشان در ژوئن۲0۲3 تمام 
می شود و ممکن است با قیمت پایینی وارد بازار شوند. جالب اینکه هواداران هنوز هم اسطوره 
سابق را مقصر نمی دانند و علیه ژاوی موضع نگرفته اند. آنها پس از شکست 3 بر صفر از بایرن 

مونیخ، شعار »مسی، مسی« سرمی دادند.

قبــال 
یک بــار دیگــر در 

و   ۱997-98 فصل هــای 
99-۱998 بارســا بــا فان خال 
در ۲ فصل پیاپــی از راهیابی به 

مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
اروپا بــاز مانده بود.

ی  شکست ها
بارســلونا در نوکمپ 

)تمامی رقابت ها(؛ ۲009 
تا ۲0۱9: ۱3 شکست و 

۲0۲0 تا ۲0۲۲: ۱4 
شکست.

لیــان  یو
نخستین  ناگلزمان 

مربــی ای اســت کــه به 
4 پیروزی مقابل بارســلونا 

در لیــگ قهرمانــان 
می رســد.

این 
شکســت  دهمین 

بارســا برابر بایرن در لیگ 
قهرمانان بود و هیچ تیم دیگری 
مقابل یک حریــف متحمل 

این تعداد شکست نشده 
اســت.

د  عملکــر
فاجعه بــار ژاوی در 

لیگ قهرمانان اروپــا و کمتر 
از یک ســال در ایــن تورنمنت؛ 
7 مســابقه، یک بــرد، 4 باخت، 

و  زده  8 گل  ۲ مســاوی، 
۱3 گل خــورده.

د  ا تعد
باخــت بــا 3 گل در 

لیگ قهرمانان از سال ۱955 
تــا ۲0۱7؛ 9 شکســت و تعداد 
باخت با 3  گل در لیگ قهرمانان 

اروپــا از ســال ۲0۱7 تــا 
۲0۲۲؛ ۱۱ شکست.

بایرن 
در 5تقابل آخر با بارسا 

که هر 5بــازی را برده، ۱9بر ۲ از 
این حریف پیش است. بایرنی ها تنها 
در آن دیدار تاریخی 8 بر ۲ از بارسا گل 
خوردند و این بار حتــی در غیاب نویر 

هم بارسا نتوانست دروازه بایرن را 
تهدید کند و موقعیت گل 

زد. بسا

آمار 6 بازی اخیر بین بایرن و بارسا
 شوت ها: بایرن 99 ..................................... بارسا 5۲
شوت های در چارچوب: بایرن 45 ........ بارسا ۱5
گل ها: بایرن ۲۲............................................... بارسا 4
 بردها: بایرن 6 .......................................... بارسا صفر

لواندوفسکی 
در 43 بــازی آخرش با 

بایــرن در اروپا 3 شکســت 
داشت و حاال در 5 بازی آخرش 

با بارســا هم 3 شکست 
دارد.


