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واقعا بی انصافی است 2تیم آرسنال و منچسترسیتی در مرحله یک شانزدهم جام حذفی 
انگلستان که هنوز نه به بار است و نه به دار و این همه تیم کوچک در رقابت ها حاضرند، 
به تور هم بخورند. رویارویی 2تیم اول و دوم جدول لیگ برتر در رقابت های جام حذفی 
می توانست در مراحل پایانی رقم بخورد اما انگار گواردیوال هر چه در دوران مربیگری اش 
در قرعه کشی ها خوش شانس بوده، در این فصل در جام های داخلی قرعه های بد آورده 
است. سیتی در جام اتحادیه چلســی و لیورپول را حذف کرد اما به دست ساوتهمپتون 
حذف شد و حاال در جام حذفی به قرعه آرسنال خورده. او در لیگ همواره بر شاگرد سابق 
خودش - میکل آرتتا- پیروز شده اما 2بار در جام حذفی با آرسنال آرتتا روبه رو شده که 
هر دو را باخته و حذف شده. آرسنال که با یک بازی کمتر و 5امتیاز بیشتر نسبت به سیتی 
در صدر جدول لیگ قرار دارد، هنوز 2بازی رفت و برگشت خود را مقابل این تیم انجام 

نداده و حاال باید در ورزشگاه اتحاد و در خانه سیتی به مصاف این تیم برود.
- سیتی برای آرسنال در این تورنمنت خوش یمن است. آرسنال هر 4بازی آخرش در 
جام حذفی را از منچسترسیتی برده است. توپچی ها هر بار سیتی را در جام حذفی اوت 
کرده اند، به فینال رسیده اند. 3بار آخری که سیتی را در جام حذفی بردند )1971، 2017 

و 2020( قهرمان جام شدند.
    گواردیوال خوب بلد است آرســنال را ببرد؛ 24مســابقه، 17برد، 3تساوی و تنها 

4شکست با تیم های مختلف.
    من ســیتی زیرنظر گواردیوال 13بازی از 16بازی خود را مقابل آرسنال با پیروزی 
پشت سر گذاشته و تنها یک بار مساوی داشته. تنها برنلی از زمانی که پپ هدایت سیتی 
را به عهده گرفته، شکست های بیشتری مقابل این مربی داشته و 14بار به او باخته است. 

هر دو شکست پپ در جام حذفی بوده.
    منچسترسیتی در هر 9بازی آخرش در جام حذفی انگلیس پیروز بوده و حداقل 3گل 
در هر بازی و 40گل در مجموع به تیم های مهمان زده است. فقط یک تیم دیگر در تاریخ 
این رقابت ها رکورد بهتری داشت؛ بلکبرن بین سال های 1881 تا 1885 که 12بازی 

پیاپی خانگی را در قدیمی ترین جام تاریخ فوتبال بردند.
    ریاض محرز پس از جام جهانی متحول شده. او در این مدت 6گل و 3پاس گل ثبت 
کرده؛ هر 72دقیقه یک تأثیرگذاری روی گل. مهاجم الجزایری من سیتی در هر 5بازی 
آخر جام حذفی برای این تیم گل یا پاس گل داشته؛ 6گل و یک پاس گل. محرز در 10بازی 

اخیر 11گل برای سیتی به ثمر رسانده.
    ارلینگ هالند 25گل در لیگ و 31گل در همه رقابت ها در این فصل به ثمر رسانده. او 
با این روند به 60گل باشگاهی در پایان فصل می رسد. رکورد بیشترین گل در یک فصل 
باشگاهی در تاریخ، متعلق به لیونل مسی است که در 60 بازی فصل 12-2011، 73 گل 

زد. مسی تا بازی شماره26، 29گل زده بود.
    ادی انکتیا هم خوش شــانس بود که ژســوس در جام جهانی مصدوم شد. مهاجم 

آرسنال در 7بازی اخیر 7گل برای آرسنال زده است.

 نواک
در راه قهرمانی

نواک جوکوویچ با عملکردی 
خیره کننده، رقیب جوان خود را 
شکست داد و به نیمه نهایی اوپن 

استرالیا رسید
 نواک جوکوویــچ، قهرمــان 9دوره رقابت های اوپن 
اســترالیا، در یک چهارم نهایی ایــن بازی ها یکی از 
بی رحمانه ترین بازی های خود را به نمایش گذاشت تا 
آندری روبلوف، و البته تمام دنیا را، مســحور عملکرد 
خیره کننده اش کند و با پیروزی در 3ست متوالی، به 

نیمه نهایی نخستین گرند اسلم سال برسد.
جوکوویچ 35ساله، در مجموع 3ست، فقط 7گیم به 
رقیب جوانش از روسیه داد. او حاال در نیمه نهایی یکی 
از محبوب ترین رقابت های زندگی اش، جمعه با تامی 
پال، تنیسور آمریکایی بازی می کند که در یک چهارم 
نهایی، به نوار پیروزی های غافلگیرکننده بن شلتون، 

هموطن جوانش پایان داد.
دیگر بازی نیمه نهایی را اســتفانوس سیتسی پاس از 

یونان و کارن خاچانوف روس برگزار می کنند.
جوکوویچ، بعد از پیروزی برابر حریف روس خود گفت: 
»نمی توانم بیشــتر از این از بازی ام خوشحال باشم.« 
جوکوویچ، تا حاال در هیچ مسابقه نیمه نهایی و فینال 
در اوپن استرالیا شکســت نخورده است. تنها نگرانی 
او، مصدومیت کشــاله رانش اســت که در هفته های 
اخیر پیش آمده و در بازی 2دور قبل، او را مجبور کرد 
استراحت پزشکی بگیرد. جوکوویچ در بازی با روبلوف، 
ران پایش را بسته بود اما نشــانی از درد و ناراحتی در 

بدن و حرکات او مشاهده نشد.
او درصورت قهرمانی در ملبورن، به رکورد 22قهرمانی 

در رقابت های گرند اسلم رافائل نادال خواهد رسید.

شهرآورد ناخواسته
دربی مادرید در جام حذفی را 

کسی پیش بینی نمی کرد

رئال مادرید معموال جام حذفی را جدی نمی گیرد ولی همین امسال که این جام 
را جدی گرفته اند، از چپ و راست قرعه بد نصیب شان می شود. در دور قبلی در 
السرامیکا بازی سختی با ویارئال داشتند که 2 بر صفر عقب افتادند و در نهایت به 
سبک خودشان کامبک زدند و صعود کردند. حاال قرعه حریف مرحله یک چهارم 
نهایی به نام دشمن محلی شان یعنی اتلتیکومادرید افتاده است. رئالی ها فصل 
پیش در لیگ قهرمانان اروپا به چنین قرعه هایی خورده بودند و برای قهرمانی 
مجبور شدند از سد همه مدعیانی مثل اینتر، پاری سن ژرمن، منچسترسیتی، 
چلسی و لیورپول بگذرند. برای بازی امشب فقط 334 بلیت در اختیار اتلتیکو 
قرار داده بودند که با شکایت تیم مهمان این تعداد به 600بلیت افزایش یافت. 
یک اتفاق ناخوشــایند هم که برای هواداران رئال افتاده؛ ال کالسیکوی 
بســکتبال در یورولیگ همزمان با این دربی اســت. ال کالســیکو 

15دقیقه زودتر از شهرآورد فوتبال مادرید شروع می شود.
    رئال در این بازی میزبان است اما این نشانه خوبی برای آنها 
نیســت. رئال مادرید و اتلتیکو تا به حال 4بار در کوپا دل ری 
در ورزشگاه برنابئو مقابل هم بازی کرده اند که هر 4بار رئال 

باخته و حذف شده است.
    این نخســتین بازی رئــال در برنابئو از زمان شــروع 
جام جهانی اســت. آخرین بازی رئــال روز 19آبان مقابل 
کادیس بود و حاال رئال باید پس از 77روز به برنابئو برگردد. 
رئال در یک هفته از 3تیم اتلتیکو، سوســیداد و والنســیا 

پذیرایی می کند و سپس در زمین مایورکا به میدان می رود.
    رئال برای نخســتین بار در 3ســال اخیر در کوپا در برنابئو 
بازی می کند. آخرین میزبانی رئال در کوپا به بازی با سوســیداد در 
سال2020 برمی گردد. رئال مادرید فصل بعد در خانه آلکویانو و یک فصل 

بعد توسط الچه در زمین این تیم ها حذف شد.

    رئال و اتلتیکو تاکنون 42بار در کوپا دل ری به مصاف هم رفته اند، در 26دوره 
که حاصلش 17برد برای رئال، 4تساوی و 11برد برای اتلتیکو بوده؛ 57گل زده 
و 45گل خورده برای رئال. 17بازی در مرحله حذفی و به صورت رفت و برگشتی 
بوده که 11بار رئال صعود کرده و 6بار اتلتیکو. 5بار هم در فینال به مصاف هم 

رفته اند که 4بار اتلتیکو برنده شده و یک بار رئال.
    برای نخستین بار در تاریخ رئال و اتلتی در مراحل حذفی کوپا به صورت تک 

بازی به مصاف هم می روند.
    2تیم در همه رقابت هــا 230بار با هم بــازی کرده اند که نیمــی از آنها، 

114پیروزی به رئال رسیده.
    آخرین تقابل رئال و اتلتی در کوپا به فصل 15-2014 برمی گردد که در آن 

زمان آنچلوتی مربی رئال بود و حذف شد.
    اتلتیکو 7سال است در سانتیاگوبرنابئو یا ورزشگاه دوم رئال )دی استفانو( 

پیروز نشده.
    وینیسیوس تاکنون 10بار با پیراهن رئال مقابل اتلتیکو به میدان رفته ولی 
نتوانسته گل بزند، 2پاس گل داده و در بازی رفت مورد توهین نژادپرستانه قرار 
گرفته. بابت هر 6.9خطایی که روی وینی انجام گرفته، بازیکن حریف یک کارت 
زرد دریافت کرد )9کارت زرد در مجموع(. این رقم برای موراتا که 11کارت زرد 

به حریف تحمیل کرده 2.9 و برای آسپاس )10کارت زرد( هم 3.6خطاست.
    ســیمئونه در بازی های رودررو با کارلــو آنچلوتی 7بار برنــده بوده، 4بار 
مســاوی کرده و 6بار باخته که یکی از این باخت ها در فینال لیگ قهرمانان در 
سال2014بود که دسیما یا دهمین قهرمانی اروپا را برای رئال به همراه داشت.

    ســرمربی اتلتیکو مادرید 37بــار اتلتیکو را مقابــل رئال مادرید به میدان 
فرستاده که حاصل آن 10پیروزی، 11تساوی و 16شکست بوده است. او مقابل 
رئال خیلی بهتر از بازی هایش مقابل بارســلونا عمل کرده؛ 5برد، 11تساوی و 

17شکست مقابل بارسا.

فینال  لیگ در جام حذفی
فرداشب 2تیم اول لیگ؛ آرسنال و منچسترسیتی در رقابتی 

دیگر به مصاف هم می روند

پشت شان باد خورده
تعطیلی 10هفته ای بوندس لیگا به زیان بایرن تمام شد

جام جهانی هم به تیم ملی آلمان نساخت، هم به بایرن مونیخ. پس از تعطیلی 
68روزه بوندس لیگا دیگر بایرن رنگ خوشــی ندید. 2تســاوی پیاپی مقابل 
الیپزیش و کلن فاصله صدرنشــین را با تیم های پایینی کمتر کرد. با تساوی 
یک - یک بایرن با کلن، حاال الیپزیش فقط 4امتیاز می خواهد تا به صدر برسد. 
حتی اینتراخت و اونیــون برلین و فرایبورگ 30امتیازی هم به صدرنشــین 
36امتیازی نزدیک شــده اند و دورتموند با پیــروزی در دیدار عقب افتاده اش 

31امتیازی می شود.
مشکل بایرن درون دروازه نیســت. باواریایی ها به جای مانوئل نویر که به دلیل 
آسیب دیدگی در پیست اســکی فصل را از دســت داده، دروازه بان سوئیسی 
مونشن گالدباخ را جذب کرده اند. مشکل از زومر نیست. حتی باشگاه اقدام به 
اخراج مربی دروازه بان های تیم کرد و تونی تاپالوویچ را به دلیل تفاوت ها در شیوه 
کار دوطرف برکنار کرد. این مربی دروازه بان ها 11سال در بایرن حضور داشت 
و نقش ویژه ای در اوج گیری مانوئل نویر ایفا کرد. گویا این مربی پیام های گروه 
مربیان بایرن را با چند بازیکن باسابقه تیم به اشتراک می گذاشته و با افشای این 

موضوع، از چشم یولین ناگلزمان افتاده است.

در بازی سه شنبه شب کلن به بقیه تیم های لیگ نشان داد که می شود تنها با 
22درصد مالکیت و 145پاس صحیــح، بایرن مونیخ را که 6برابر پاس صحیح 
داده، متوقف کرد. بایرن در نیم فصل اول 6تساوی داشت و یک شکست. جمال 
موسیاال که پیش از جام جهانی و حین جام جهانی عالی بازی می کرد و بازیکن 
سال فوتبال آلمان شد، افت کرده است. گنبری هم که سفری غیرمنتظره به 
پاریس داشت، در کنار سانه و دیگران دچار افت شده است. کومان فعال از بقیه 
مهاجمان بهتر است اما کمتر بازی می کند. کیمیش که گل مساوی را در لحظات 
پایانی زد، در پست هافبک دفاعی و در کارهای دفاعی خوب نبود و انگار از تیم 
محافظت نمی کرد. این مشکالت پیش از دیدار حساس لیگ قهرمانان مقابل 

پاری سن ژرمن، هواداران بایرن را نگران کرده است.
از ســوی دیگر، الیپزیش با مارکو رزه همچنان می تــازد. از زمان انتصاب این 
مربی در الیپزیش، این تیم بعد از 2شکست در 3بازی ابتدایی، در 15دیدار اخیر 
باختی نداشته و 12بازی را با پیروزی به پایان رسانده؛ 72.22درصد پیروزی، 
47گل در 18بازی، 4برد 4+ گله )از جمله برد 6 بر یک هفته آخر نیم فصل اول 

مقابل شالکه(.

مائوریتسیو ساری به تیم ســابقش کمک کرد با خیالی آسوده 
در صدر جدول سری آ قدم بزند. التزیو با این مربی توانست تیم 
میالن را که نزدیک ترین تعقیب کننــده ناپولی در صدر جدول 
بود، با نتیجه 4بر صفر خرد کند. در طول 4شب ابتدا 15امتیاز 
از یوونتوس به دلیل مسائل انضباطی مالی کسر شد و سپس این 
تیم با آتاالنتا هم مساوی کرد و امتیاز از دست داد. سپس نوبت 
اینترمیالن بود که سرمســت از قهرمانی ســوپرجام به امپولی 
ببازد و حاال وقت شکســت خردکننده آث میالن از التزیو بود. 
فاصله امتیازات میالن با ناپولی به 12امتیاز و اینتر با ناپلی ها به 
13امتیاز افزایش یافت. سرگئی میلینکوویچ ساویچ دقیقه 4، ماتیا 
زاکاینی دقیقه 38، لوئیز آلبرتو دقیقه 67)پنالتی( و فلیپه اندرسون 
 دقیقه 75 گل های التزیو را در این بازی به ثمر رساندند تا سومین 

باخت میالن در این فصل سری آ ثبت شود.
     اسپالتی، سرمربی ناپولی به رکورد بیشترین برد یک مربی 
در دوران 3امتیازی سری آ رسید و او حاال 276امتیاز در سری آ 

کسب کرده است.
    ناپولی و آرســنال در ایــن فصل دقیقا مشــابه هم نتیجه 
گرفته اند؛ 19بازی، 2تســاوی و تنها یک شکست و 50امتیاز. 
تنها شکســت ناپولی مقابل اینتر و تنها باخت آرســنال مقابل 

منچستریونایتد رقم خورده است.
    میالن در 2بازی اخیر 7گل دریافت کرده؛ 12گل خورده و 

4گل زده در 5بازی آخر.
    ماتیا زاکاینی، هافبک التزیو تنها بازیکنی اســت که فصل 
جاری در همه لیگ های بزرگ اروپایی و در همه مسابقات هم گل 

زده و هم پاس گل ثبت کرده است.
    التزیو در 19بازی 11بار دروازه خود را بســته نگه داشــته 
که این با رکورد 11کلین شیت تیم در فصل74-1973 برابری 
می کند درحالی که هنوز نیمی از فصل باقی مانده است. التزیو در 

آن فصل نخستین اسکودتوی تاریخ خود را به دست آورد.
    این نخستین بار پس از شکست 5بر صفر در 22دسامبر2019 
از آتاالنتا بود که میالن در یک بازی حداقل 4گل دریافت می کرد.
    میالن از 14 دی که ســالرنیتانا را شکســت داد، دیگر رنگ 
پیروزی را ندیــده و در 5بازی اش در تمامــی رقابت ها متحمل 
3شکست شده و 2تساوی داشته است که این شامل حذف  از کوپا 
ایتالیا با شکست خانگی دربرابر تورینو و باخت سنگین مقابل اینتر 

در دربی سوپرجام ایتالیا می شود.

بعید است کسی به گرد پای ناپولی برسد

کار سری آ 
تمام است


