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وقتی کاســمیرو - ملقب به تانک- با مبلغ 60میلیون یورو از رئال مادرید 
به منچستریونایتد پیوست، هم رئالی ها خوشحال بودند که بازیکنی را در 
سن 30سالگی با این قیمت فروخته اند و هم منچستری ها متعجب که چرا 
بازیکنی در این سن با این قیمت خریداری شده، آن هم با قراردادی 4ساله. 
چند هفته زمان نیاز بود تا هر دو طرف پشیمان شوند. رئالی ها در غیاب او در 
هر مسابقه گل می خورند و کورتوا در بسیاری موارد تیمش را نجات می دهد 
و منچستری ها با او گل نمی خورند. این برزیلی در فصل جاری در 11بازی 
لیگ برتر برای شیاطین سرخ در ترکیب اصلی بوده و یونایتد تنها یکی از 
آنها را باخته است. نرخ برد 70 درصدی آنها با حضور او در ترکیب اصلی در 

مقایسه با غیبت او )57.1درصد( باالتر است.
    از زمان نخستین بازی اش در لیگ برتر )9اکتبر در مقابل اورتون(، بیش 

از هر بازیکن دیگری سکانس های بازی را شروع کرده است )157 بار، دومین 
دکالن رایس با 139 بازی(. به عبارت دیگر، کاسمیرو توپ را پس می گیرد و 

15.8 بار در 90دقیقه توپ را برای یونایتد بازیابی می کند.
    در میان تمام هافبک های لیگ برتر از زمان شروع کاسمیرو، این برزیلی تا 
پیش از بازی با سیتی در رده دوم بیشترین تکل )40(، مشترک پنجم بیشترین 
قطع توپ )13(، پنجم بــرای بازپس گیری توپ )73(، رده دوم بیشــترین 

دوئل های برده )77( و دوم برای بیشترین دفع توپ )77( قرار داشت.
    کاســمیرو در 5 بازی اخیر خود در اولدترافورد روی 4 گل تأثیر مستقیم 
داشته است؛ یک گل و 3 پاس گل که برای یک هافبک دفاعی آماری خیره کننده 
است. او حاال با خلق 15موقعیت گل با کوین دی بروینه از لحاظ بیشترین خلق 

موقعیت در لیگ )از زمان فیکس شدن کاسمیرو( در رده اول قرار دارد.

سمیرو
کا

فعال هالند، امباپه، مسی، لواندوفسکی و بنزما را فراموش کنید. رشفورد 
هم اکنون ترسناک ترین مهاجم جهان است. او در نهمین بازی خانگی 
پیاپی هم برای من یونایتد گل زد و روی گل اول این تیم که باید آفساید 
اعالم می شد تأثیر داشت. ارلینگ هالند پس از جام جهانی در 6 بازی، 
4 گل به ثمر رسانده و در 3 بازی آخر در گلزنی ناتوان بوده اما مارکوس 
رشفورد پس از جام جهانی در 7 بازی، 8 گل زده و در همه مسابقات در 
همه رقابت ها حتی زمانی که از روی نیمکت مسابقه را آغاز کرده موفق 

به گلزنی شده است.
    مارکوس رشــفورد برابر 6تیم بزرگ لیگ عملکردی عالی داشته؛ 

به لیورپول 6گل، چلسی 5گل، منچسترسیتی 5گل، تاتنهام 4گل و 
آرسنال 4گل. او مرد بازی های بزرگ است.

    مارکوس رشفورد در 9 بازی آخر خود در الدترافورد موفق به گلزنی 
شده است. بیش از هر بازیکن دیگری در تاریخ باشگاه؛ مقابل شریف، 
وستهام، استون ویال، برنلی، ناتینگهام فارست )2گل(، بورنموث، اورتون 

)2(، چارلتون )2( و مقابل منچسترسیتی.
    27 گل از 67 گل مارکوس رشــفورد در لیــگ، گل پیروزی بخش 
منچستر بوده که باالترین درصد بین تمام بازیکنانی است که بیشتر از 

50 گل در تاریخ مسابقات پریمیرلیگ به ثمر رسانده اند.

رشفورد

سرمربی هلندی درست است که در حق کریستیانو رونالدو و سانچو اجحاف 
کرده و فعال به بازیکنان گران قیمتی مثل آنتونی، لیساندرو و هری مگوایر 
بازی نمی دهد اما منچستر با او شخصیت پیدا کرده و حاال تنها یک امتیاز با 
من سیتی ترسناک سابق فاصله دارد. برونو فرناندز هم گفته که تیمش االن 
تیم است، درحالی که چند هفته پیش برخی بازیکنان )احتماال رونالدو( برای 

خودشان بازی می کردند.
    منچستریونایتد، پس از جدایی رونالدو و اردوی تدارکاتی در اسپانیا 

7بازی انجام داده که هر 7تا را برده و 17گل زده، با تنها 2 گل خورده.
    برای اولین بار پس از فصل 15-2014، منچســتر موفق شــد در 

اولدترافورد لیورپول و سیتی را در یک فصل شکست دهد.
    منچستر یونایتد زیرنظر اریک تن هاخ برای اولین بار بعد از جدایی 
سر الکس فرگوسن از باشگاه، به رکورد 9 پیروزی متوالی دست پیدا کرد.

    منچستریونایتد در 12 بازی اخیر خود در الدترافورد؛ 11 پیروزی، 

یک تساوی، 9 کلین شیت، 26 گل زده، 4 گل خورده و بدون شکست.
    منچســتریونایتد فصل گذشــته 20 پیروزی در 49 بازی داشت و 
حاال 21پیروزی در 28مســابقه. تن هاخ رکورد سریع ترین رسیدن به 
20 پیروزی در تاریخ منچستریونایتد را به نام خود ثبت کرده بود؛ تنها 

در 27 بازی.
    من یونایتد برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر در اولدترافورد نیمه 
اول شهرآورد منچستر را بدون گل تمام کرد و در پایان برد. پیش از این 

در شرایط مشابه 4تساوی و 2 شکست داشت.
    از زمان پیوســتن برونو فرناندز به منچســتریونایتد در فوریه سال 
2020، او موفق به ثمر رساندن 39 گل در لیگ شده است. هیچ هافبکی 

در پریمیر لیگ بیشتر از او گلزنی نکرده.
    آلخاندرو گارناچو تبدیل به جوان ترین بازیکن دربی های منچستر 

شد که موفق شده است پاس گل بدهد.

تنهاخ

نقش تانک در تئاتر رویاها
قهرمان های این روزهای منچستر چه کسانی هستند؟ برد یونایتد در شهرآورد منچستر چهره های خاصی داشت؛ 

کاسمیرو، رشفورد، تن هاخ و گواردیوال. به هر یک از این افراد می پردازیم که چرا چهره خاص این مسابقه بودند

نابغهکوچک
پدیده لیگ برتر یک مربی به نام دی زربی است

یورگن کلوپ در واکنش به شکست 3 بر صفر از برایتون 
گفت که این بدترین نمایش تیم های زیرنظر او بوده است. 
به نظر می رسد ســرمربی آلمانی که فعال تیمش در رده 
هشتم است و دستش از همه سهمیه های فصل آینده دور 
مانده، چاره ای برای رهایی از شرایط فعلی نداشته باشد. آنها 
فصل گذشته تا آخرین روز رقابت های باشگاهی در اروپا در 
همه رقابت ها حضور داشتند و به همه فینال ها رسیده بودند 

اما انگار دست کلوپ برای دیگران رو شده است.
در سمت مقابل، روبرتو دی زربی که از ساسولو به برایتون 
آمده و توانسته یک پیروزی 4 بر صفر مقابل چلسی و یک 
برد 3 بر صفر برابر لیورپول را به دســتاوردهای خودش 
اضافه کند، پدیــده مربیگری در ایــن فصل لیگ برتر 
است. درحالی که گراهام پاتر تیم موفق ساخته خودش 
را رها کرد تا به چلسی برود و آنجا نتایجی افتضاح بگیرد، 
دی زربی 43ساله، ملقب به نابغه کوچک، برایتون را به 
تیمی ترسناک تر تبدیل کرده است. سرمربی ایتالیایی 
که در زمان حضورش در ساســولو این تیــم را به یک 
باشــگاه غول کش تبدیل کرده بود، آن زمان سرمربی 
محبوب گواردیوال بــود. آن زمان گفته شــده بود که 
گواردیوال یکی از هواداران پر و پا قرص او ســت و گاهی 
در زمان آزاد محدودی که دارد دیدارهای ساســولو را 
تماشا می کند. پپ گواردیوال در جریان یکی از وقفه های 
دیدارهای ملی پاییز سال2019 به تِِرنتو در شمال ایتالیا 
سفر کرد و در جلسه ای به همراه کارلو آنچلوتی و آریگو 
ســاچی، یکی از مربیانی که از آنها الهام گرفته، حاضر 
شد. آنها می خواستند بدانند که آیا نظر او درباره فوتبال 
ایتالیا از سال ها پیش که برشــا را به عنوان یک بازیکن 
ترک کرد، تغییر کرده است یا خیر. آیا فوتبال در سری

A پیشــرفت کرده یا ســبک آن مانند همیشه است؟ 
سرمربی منچسترسیتی گفت: »شما می توانید ساسولو 
را هم اکنون ببینید. آنها این احساس را به من می دهند 

که این فوتبال در حال توسعه است.«

    در دوران پیش از ساســالو، این سرمربی با فوجا 
دیدار آخر پلی آف را برابر پیــزای رینو گتوزو واگذار 
کرد. پالرمو پس از 7 شکست متوالی او را اخراج کرد. 
دی زربی تا دهمیــن بازی موفق نشــد یک پیروزی 
در بنوونتو به دســت آورد. اما در همه این تیم ها لذت 
فوتبال را به هواداران برگردانده بود. بازی های تیم های 
او را می شــد تماشــا کرد و لذت برد. او در شــاختار 
نتوانست توانایی هایش را نشــان دهد و پس از فتح 
سوپرجام اوکراین به دلیل حمله روسیه به این کشور 

کارش را نیمه تمام رها کرد.
    او حتی برای دیدار حســاس با لیورپول پرستاره، 
تروسار را که در بازی رفت هت تریک کرده بود، به دلیل 
مسائل انضباطی کنار گذاشته بود تا نشان دهد ستاره 
برایتون خودش است، نه مهاجم فرانسوی یا فرد دیگری.

    گراهام پاتر روز 8 سپتامبر برایتون را ترک کرد تا 
هدایت چلسی را به عهده گیرد. برایتون در لیگ برتر 
بعد از پاتر 4 برد در 11 بازی به دســت آورده و در رده 
هفتم جدول ایستاده است، چلسی در لیگ برتر با پاتر 
4 برد در 12بازی به دست آورده و بدون احتساب بازی 

دیشب در رده دهم جدول جای دارد.
    برایتون با دی زربی 5بازی از 7بازی آخر را در لیگ 
برتر با پیروزی پشت سر گذاشته و این در حالی است 
که در 5بازی پیش از آن بردی به دست نیاورده بود و 

2شکست و 3 تساوی داشت.
    برایتون 10 بازی خانگی پیاپی را نتوانسته بود از 
لیورپول ببرد. برای اولین بــار از ژانویه1961 این برد 
خانگی به دست آمد و این تیم برای شکستن طلسم 

پیروزی بر لیورپول 62سال کامل صبر کرد.
    این دومین بار در طول فصل بود که لیورپول 2 بازی 
متوالی را در لیگ برتر باخــت. قرمزها در این فصل 
6شکست داشته اند که 3 برابر کل شکست های فصل 

پیش است.

سرقتدرلندن!
فقــط فوتبال می توانســت کاری کند کــه این روزها 
دیگر جنگ، پرتکرارترین مســئله در مورد اوکراین در 
شبکه های اجتماعی نباشــد. این روزها همه از ستاره 
100 میلیون یورویی فوتبــال اوکراین حرف می زنند؛ 
بازیکنی که شــاید تا همین چند ماه قبــل، خیلی از 
هواداران فوتبال حتی نامش را نشنیده بودند اما حاال نام 
»مودریک« حتی بیشتر از »مودریچ« به گوش می رسد 
و او حتی از رئیس جمهور کشورش نیز خبرسازتر شده 
است. آینده این بازیکن از مدتی قبل یک موضوع کلیدی 
در دنیای فوتبال بود. سویا، نخستین باشگاهی به شمار 
می رفت که خواهان جذب این بازیکن شــد اما قرارداد 
مدنظر آنها حتی نزدیک به رقم دلخواه شاختاردونتسک 
نیز نبود. بعد نوبت به آرسنال رسید که برای جذب این 
بازیکن اقدام کند. این باشگاه حتی با مودریک به توافق 
شــخصی نیز دســت پیدا کرد. او هم با گذاشتن چند 
استوری از آرتتا و آرســنال، عالقه اش را به این انتقال 
نشان داد. درست در آستانه نهایی شدن توافق اما چلسی، 
یک سرقت بزرگ انجام داد و موافقت باشگاه شاختار را 
به دست آورد. پیشنهاد نهایی آرسنال 95 میلیون یورو 
به اضافه پاداش بود. چلسی اما با رقم 100 میلیون یورو و 
پاداش بیشتر، این بازیکن را به خدمت گرفت. مودریک 
ترجیح می داد برای قرمزها بازی کند اما باشگاه تنها با 
فروش او به آبی های لندن موافقت کرد و این هایجک 
بزرگ، سرانجام صورت گرفت. او حاال تازه ترین خرید 

مدیر آمریکایی ولخرج باشگاه چلسی است؛ باشگاهی 
که این روزها اصال شرایط خوبی در رقابت های لیگ برتر 
ندارد و کامال در بحران به سر می برد. آنها اما امیدوارند 
با جذب ژائو فلیکس و خرید مودریک، شرایط متفاوتی 
پیدا کنند. ظاهرا گراهام پاتر نیز شخصا با این بازیکن 
تماس گرفته و او را برای بازی در چلســی مجاب کرده 
اســت. او به مودریک وعده داده که حتما جای ثابتی 
در ترکیب تیمش خواهد داشــت. این در حالی است 
که با حضور ســاکا و مارتینلی، این بازیکن کار سختی 
برای فیکس شدن در آرسنال داشت. ستاره شماره 10 
شاختار، حاال دیگر تست پزشکی را نیز در باشگاه چلسی 
پشت سر گذاشته و به زودی قرارداد رسمی اش را با این 
تیم امضا خواهد کرد. او وینگری با ســرعت و تکنیک 
فوق العاده است که در 22ســالگی، چهره شده و حاال 
یکی از جوان ترین بازیکنان 100میلیونی دنیا به شمار 
می رود. مودریک می تواند در این فصل چیزهای زیادی 
به چلسی اضافه کند. او اساســا می تواند طراوت بسیار 
زیادی به خط حمله چلسی ببخشد. مربی سابق میخایلو 
در موردش گفته بود کــه اگر این بازیکــن به یکی از 
بزرگ ترین های دنیا تبدیل نشود، باید مربیانش را مورد 
سرزنش قرار بدهند. مودریک حاال در همین مسیر قرار 
دارد و می خواهد یک شروع رؤیایی در لیگ برتر داشته 
باشد. انتظارها از او نیز درســت مثل رقم قراردادش با 

چلسی، بسیار باال خواهد بود.

گواردیوال
    سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی 
در این بازی به رکورد 500بازی در لیگ 
برتر رســید؛ 379 برد، 68 تساوی و 

53 باخت.
    گواردیوال اعتقادی به تساوی ندارد؛ 
یا می برد یا می بازد. سیتی در 12دیدار 
اخیر خود در لیگ فقط یک تســاوی 
داشته. سیتی در 8دیدار اخیر خود در 

لیگ حداقل یک  گل زده.
    در جریــان باخت 2بــر صفر به 
ساوتهمپتون، ســیتی برای اولین بار 
بعد از 275 بازی، یک مسابقه را بدون 
شوت در چهارچوب پشت سر گذاشت. 
سیتیزن ها نیمه اول بازی مقابل یونایتد 
را هم بدون ضربه بــه دروازه به پایان 
بردند و تا پایان مسابقه همان یک ضربه 
را داخل چارچوب حریف داشتند که 
این ضعیف ترین آمار آنها در لیگ برتر 

تحت هدایت پپ گواردیوال بود.
    این اولین باری بود که ســیتی از 
آگوست ســال2013در نیمه دوم گل 
نخست مسابقه را می زند اما در نهایت 
می بازد. آن سال از کاردیف سیتی 3 بر 2 

شکست خوردند.


