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نوار پیروزیهای جوکوویچ باالخره پاره شد
نواک جوکوویچ که این روزها در فرم فوقالعادهای بســر میبرد،
ســرانجام در فینال مسترز پاریس در  2ست پیاپی با نتایج 5-7
و  4-6از کارن خاچانوف روس شکســت خورد .خاچانوف پیش
از این در تنیس آزاد آمریکا نیز برای رافائل نادال دردســر ایجاد
کرده بود اما در پایان موفق به شکســتش نشد .کارن خاچانوف
 22ساله با درخشش خود نوید یک استعداد درخشان در آینده
تنیــس را داد .او بــا این پیروزی به جمع  11تنیســور برتر در
رنکینگ جدید  ATPاضافه خواهد شد .این قهرمانی مهمترین
عنوان دوران ورزشــی کارن خاچانوف بــود .نکته جالب اینکه
تنیســور صربســتانی با وجود نایب قهرمانی در مسترز پاریس
توانســت در صدر رنکینگ  ATPقرار بگیــرد .نواک جوکوویچ
با وجود شکست در فینال مســترز پاریس برابر کارن خاچانوف
در بازی منسیتی-ســاوتهمپتون گل دوم ســیتی را در این دیدار
سرخیو آگرو در دقیقه  ۱۲به ثمر رساند تا به این ترتیب در تاریخ
لیگ برتر  ۱۵۰گله شود .مهاجم آرژانتینی تمامی گلهای خود را با
پیراهن منچسترســیتی وارد دروازه رقبا کرده تا بدین ترتیب بعد
از تیری آنری و وین رونی به سومین بازیکن لیگ برتر تبدیل شود
که  ۱۵۰گل با پیراهن یک باشگاه منحصربهفرد به ثمر میرساند.
تیری آنری  ۱۷۵گل برای آرســنال و وین رونــی  ۱۸۳گل برای
منچستریونایتد به ثمر رساندهاند.

محبوبیت بیش از اندازه مهاجم مصری لیورپول باعث شده مجسمهساز
مصری عباس عبدا ...تصمیم به ســاخت مجسمه محمد صالح بگیرد اما
این ســازه به قدری بیشباهت به مهاجم لیورپول بوده که واکنشهای
فراوانی را در شــبکههای اجتماعی برانگیخته اســت .کاربران مختلف با
تعجب در خصوص سر بزرگ مجسمه نسبت به بدنش و عدم شباهت
چهره او به چهره واقعی صالح صحبت کردهاند و به نظر میرســد این
مجسمه مورد استقبال کسی قرار نگرفته است.

روس توانست دوباره به صدر رنکینگ برگردد .این شکست باعث
شــد اختالفش با رافائل نادال که به رتبه دوم ســقوط کرد تنها
 ۵۶۵امتیاز باشد .نادال سال گذشته در این بازیها  ۱۸۰امتیاز
به دست آورد اما امسال به خاطر آسیبدیدگی نتوانست شرکت
کند .از طرفی تنیســور روسی  ۶۰۰امتیاز کسب کرد اما با فتح
بازیهای امنیاســپورت میتواند هزار امتیازی شود .این رقابت
یکشنبه هفته آینده در مســترز لندن ادامه خواهد داشت .هر
پیــروزی در مراحــل اولیه  ۲۰۰امتیاز ،در نیمــه نهایی  ۴۰۰و
قهرمانی  ۵۰۰امتیاز دارد .در مجموع یک قهرمان بدون شکست
 ۱۵۰۰امتیاز به دست میآورد .به همین خاطر نادال فرصت دارد
سال را به عنوان مرد شماره یک جهان به پایان برساند اما هنوز
حضورش قطعی نشده است.

رنکینگ تنیس مردان جهان
 -۱نواک جوکوویچ(صربستان)  ۸۰۴۵امتیاز
 -۲رافائل نادال (اسپانیا) ۷۴۸۰
 -۳راجر فدرر (سوییس) ۶۰۲۰
 -۴خوان مارتین دل پوترو (آرژانتین) ۵۲۸۰
 -۵الکساندر زورف (آلمان) ۵۰۸۵
 -۶کوین اندرسون (آفریقای جنوبی) ۴۳۱۰
 -۷مارین چیلیچ (کرواسی) ۴۰۵۰
 -۸دومینیک تیم (اتریش) ۳۸۹۵
 -۹کی نیشیکوری (ژاپن) ۳۳۹۰
 -۱۰جان ایزنر (آمریکا) ۳۱۵۵
 -۱۱کارن خاچانوف (روسیه) ۲۸۳۵

هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا

فاصله کم یوونتوس و
سیتی تا صعود

هفتــه چهارم مرحلــه گروهی
تهای لیگ قهرمانان اروپا
رقاب 
در حالی امشب و فردا شب در  ۱۶شهر مختلف
برگزار میشود که چند تیم میتوانند در پایان
بازیهــا بار صعود به مرحله بعــد را ببندند و
چند تیم ضعیــف  ۳دوره قبل هم در صورت
تکرار نتایج بد قبلی همین هفته با فصل جاری
معتبرتریــن جام باشــگاهی اروپا خداحافظی
خواهند کرد .به همین بهانــه در این گزارش
به بررســی احتماالت صعود و حذف تیمهای
حاضر در معتبرترین تورنمنت باشــگاهی دنیا
میپردازیم.
ســرگروهی آبیاناریها در گرو فتح
جوزپه مهآتزا
مهمترین بازی شب اول هفته چهارم میتواند
مترادف صعود بارسلونا باشد .نبرد این تیم در
خانه اینتر چنانچه با تکــرار پیروزی در بازی
رفــت همراه شــود ،تیم والــورده را به عنوان
ســرگروه راهی دور بعد خواهد کرد .از سوی
دیگــر اینتر در صورت برتــری در نبرد بزرگ
ورزشــگاه جوزپــه مهآتزا و تســاوی در بازی
همزمان آیندهوون و تاتنهام جشن صعود برپا
میکند .نشریه اســپورت کاتالونیا مدعی شده

که لیونل مسی نه تنها در لیست بازیکنان تیم
فوتبال بارســلونا برای سفر به میالن و مصاف
با اینتر در هفته چهــارم مرحله گروهی لیگ
قهرمانان اروپا قــرار گرفته بلکه خواهان بازی
در این مســابقه هم شده است .مسی  2هفته
پیش در جریان بازی تیمش مقابل ســویا در
اللیگا دچار شکســتگی استخوان دست شد و
گفته شــد که ریــکاوری او حداقل  3هفته به
طول خواهد انجامید اما او میخواهد زودتر از
موعد برگردد چراکه روند درمان او بسیار مثبت
بوده و از چند روز پیش به تمرینات کاتاالنها
برگشــته اســت .با این حال معلوم نیست که
آیا کادر پزشــکی بارسلونا به مسی اجازه بازی
مقابل اینتر را بدهد و اگر هم این اتفاق صورت
بگیرد مشخص نیست او در ترکیب اصلی قرار
بگیرد یا نه.
شرایط خوب دورتموند
در گــروه اول هم دورتموند در صورت پیروزی
مقابل اتلتیکومادرید صعود و سرگروهی خودش
را تثبیت میکند اما اتلتیکو در صورت پیروزی
و تســاوی در بازی بروژ و موناکو خودش را در
جمع  ۱۶تیم برتر خواهد دید .تســاوی بروژ و
موناکو اگر با برد اتلتیکو در بازی همزمان همراه

رکوردشکنی ساری در فصل اول حضور در چلسی

مارســلو بروزوویچ ،هافبک کروات تیم اینتر در بازی با بارســا در لیگ
قهرمانان در هنگام نواختن ضربه آزاد سوارس زیر دیواره دفاعی تیمش
خوابید و توپ پس از برخورد به او منحرف شد تا تیمش را از خطر یک
گل حتمی نجات دهد .این حرکت بروزوویچ از سوی رسانههای فوتبال
دنیا حرکت کروکودیل نامگذاری شــد .او پس از پیروزی -5صفر اینتر
برابر جنوا با تهیه ماکتی از کروکودیل و پوشیدن آن و البته انتشار عکسش
در صفحه اینســتاگرام بار دیگر تاکید کرده که اصطالح کروکودیل فقط
متعلق به خودش است.

ظهور ستارهای جدید در دنیای تنیس

آبیهای لندنی روز یکشــنبه موفق شدند -3یک کریســتال پاالس را شکست دهند ،یازدهمین
دیدار خود در لیگ برتر را بدون شکســت پشت سر بگذارند و باالتر از لیورپول به رده دوم جدول
صعود کنند .ســاری با این پیروزی توانســت به رکورد فرانک کالرک که در سال  1994توانسته
بود در  11بازی ابتداییاش در لیگ برتر شکستناپذیر باشد برسد و فرصت این را دارد که رکورد
جدیــدی را به نــام خود ثبت کند .با این حال کالرک دومین فصل خود را با ناتینگهام فارســت
ســپری میکرد .در فصل پیش از رکوردشــکنی ،او با فارســت در چمپیونشیپ حضور داشت و
توانســت این تیم را به لیگ برتر برساند .اما ســرمربی ایتالیایی چلسی تمایل چندانی به صحبت
راجع به رکوردش نداشت و پیش از روبهرو شدن با پاالس گفت« :قصد ندارم درباره رکورد صحبت
کنم .ما فقط باید به بازی فکر کنیم .فقط باید تمرکزمان روی کســب امتیاز باشــد .رکورد فقط
تصادفی اســت ».تنها شکستی که چلسی تا به اینجای فصل تجربه کرده ،دیدار کامیونیتی شیلد
مقابل سیتی بوده و آنها در دیدارهای لیگ اروپا و جام اتحادیه نیز به برتری رسیدهاند.

اسکوربورد
لیگ برتر
منچسترسیتی  – 6ساوتهمپتون یک
چلسی  – 3کریستال پاالس یک
اللیگا
ایبار  – 2آالوس یک
ویارئال یک – لوانته یک
سوسیداد صفر – سویا صفر
هوئسکا یک – ختافه یک
بتیس  – 3سلتاویگو 3
سری آ
التزیو  – 4اسپال یک
پارما صفر – فروسینونه صفر
کیهوو صفر – ساسولو 2
سامپدوریا یک – تورینو 4
بولونیا یک – آتاالنتا 2
اودینزه صفر – میالن یک
بوندسلیگا
مونشن گالدباخ  – 3دوسلدورف صفر
ماینتس  – 2وردربرمن یک
لوشامپیونا
نانت  – 5گنگام صفر
سن اتین  – 4آنژه 3
مونپلیه  – 3مارسی صفر

برنامه
شود ،حذف نمایندگان بلژیک و فرانسه و صعود
اتلتیکــو و دورتموند را در پی خواهد داشــت.
تیم سیمئونه در فصل جاری تا پیش از روبهرو
شــدن با دورتموند در اولین بازیشان در لیگ
قهرمانان همچون قلعهای محکم ظاهر شده بود
و خوردن  4گل در یک بازی برای هواداران این
تیم غیرممکن به نظر میرسید ولی دورتموند
با درخشــش رافائل گوریرو دفاع چپ خود که
مقابــل اتلتیکو  2گل به ثمر رســاند با نتیجه
- 4صفر به پیروزی رســید تا ســنگینترین
شکســت سیمئونه در  7ســال اخیر را به این
مربی آرژانتینی تحمیل کند .همین پیروزی بود
که صدرنشــینی دورتموند در گروه  Aرا رقم
زد .با این حال اتلتیکو تیمی نیســت که بتواند
دستکم گرفته شود و لوسین فاور این را خیلی
خوب میداند .اتلتیکو همیشه با شور و شوق و
با تعصب بازی میکند و هیچگاه میدان را برای
پیروزی حریفــش خالی نمیگذارد .با توجه به
اینکه هر  2تیم با تمام قوا در واندا متروپولیتانو
برای پیروزی به میدان میروند باید انتظار یک
بازی زیبا و هیجانانگیز را داشت.

آژاکس و بایرن در صف صعود
برخالف تصورات اولیه در گروه پنجم ،آژاکس
نسبت به بایرن به صعود نزدیکتر است .برتری
مقابل بنفیکا آنها را به دور بعد میرساند و اگر
این اتفاق رخ دهد و بایرن هم در بازی رودررو
آاک آتــن را ببرد ،آن وقــت آژاکس و بایرن با
هم صعود میکننــد .بنفیکا در صورت تحمل
یک شکست دیگر و پیروزی بایرن با جام وداع
خواهد کرد.
چشــم منچسترســیتی به ساقهای
هوفنهایم
در گروه ششم ،منچسترسیتی با برتری مقابل
شاختار شــرایط بهتری مییابد و اگر این برد
با شکســت هوفنهایم مقابل لیون همراه شود،
تیم گواردیوال را به دور بعد میرســاند .در این
صورت تیم آلمانی از صعود بازمیماند.
حال خوب بانوی پیر
در گروه هشــتم ،یوونتوس بــرای صعود تنها
کافی است به منچســتریونایتد نبازد .این تیم
اگر پیروز شــود صعود به عنوان ســرگروه را
جشن میگیرد.

تنش در روابط پرس و راموس

اگرچه بعد از ثبت  2برد متوالی (یکی در جام حذفی و دیگری در اللیگا) به نظر میرسید بحران
فنی و ناکامیهای ابتدای فصل رئالمادرید که منجر به اخراج خولن لوپتگی شد را فرو نشانده اما
ظاهرا این ناکامی در پشت پرده بر روابط میان اعضای باشگاه تاثیر منفی خود را گذاشته و باعث
بروز اختالفاتی میان پرس و راموس شــده است .طبق گزارش موندودپورتیوو ،پرس کاپیتانهای
اول و دوم تیم ،ســرخیو راموس و مارســلو را مقصر ناکامیهای کهکشانیها میداند اما از شواهد
و قراین پیداســت که پرس تنها کسی نیســت که راموس را مقصر میداند چراکه در بازی اخیر
رئالمادرید مقابل وایادولید هم هواداران این تیم راموس را هو کردند .در واقع از همان زمانی که
نام راموس از بلندگوهای ورزشــگاه اعالم شــد و هر باری که او صاحب توپ میشد ،هواداران هو
میکردند و ســوت میزدند .راموس در شکست سنگین -5یک رئالمادرید در خانه بارسلونا بازی
ضعیفی ارایه کرد و با اشتباهش گل چهارم را به حریف تقدیم کرد .در همین حال مارسلو هم به
دلیل مصدومیتش نتوانسته آنطور که باید و شاید به کهکشانیها کمک کند.

لیگ قهرمانان اروپا
موناکو – کالب بروژ
کرونا – لیورپول
اتلتیکومادرید – دورتموند
اینتر – بارسلونا
تاتنهام – آیندهوون
ناپولی – پاریسنژرمن
شالکه – گاالتاسرای
پورتو – لوکوموتیو مسکو
فردا
والنسیا – یانگ بویز
زسکامسکو – رم
بایرن مونیخ – آاک آتن
بنفیکا – آژاکس
یوونتوس – منچستریونایتد
منچسترسیتی – شاختاردونتسک
لیون – هوفنهایم
ویکتوریاپلژن – رئالمادرید

سوژه
امباپه گرانترین بازیکن جهان

ســایت  CIES Football Observatoryهر
مــاه ارزش بازیکنان  5لیگ برتر اروپا را بررســی
میکند .این بــار کیلیان امباپه با  ۲۱۶.۵میلیون
یورو گرانترین بازیکن جهان لقب گرفت .ارزش
مهاجم پاریســنژرمن در ماه اکتبر  ۲۳میلیون
یورو افزایش یافت .این اتفاق باعث شد هری کین
با ارزش  ۱۹۷.۳میلیون یورو به رتبه دوم ســقوط
کند .مهاجم انگلیسی به همراه نیمار ،محمد صالح
و فیلیپ کوتینیو در رتبــه دوم قرار دارند .ارزش
کنونی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به ترتیب
 ۱۷۰.۶و  ۱۲۳.۶میلیون یوروست.

