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انگلیس؛  ۱۴۷سال!

اخبار

هزار مسابقه و یک جام

شهروز حدادیان

برد  ۰-۷انگلیس مقابل مونته نگرو هزارمین
مسابقه سه شیرها بود ،اما شاید آمار و ارقام به
ثبت رسیده طی این سال ها برایتان جالب باشد.
به گزارش  ،BBC Sportsاولین مسابقه ملی
انگلیس در تاریخ  ۳۰نوامبر  ۱۸۷۲در حضور ۴۰۰۰
نفر در همیلتون کرسنت گالسکو در مقابل اسکاتلند
برگزار شده و طی  ۱۰۰۰مسابقه برگزار شده این
تیم ۳۱۷۹ ،گل ردوبدل شده است .البته در طول
این سال ها سه مسابقه نیز نیمه تمام ،خاتمه یافته
است.
رایج ترین نتیجه رقم خورده در دیدارهای
انگلیس تساوی  ۱-۱بوده است ( ۱۰۲مسابقه) ،اما
این تیم در  ۱۰۰۰مسابقه برگزار شده اش ۵۶۹ ،بار
مقابل  ۹۱حریف مختلفش پیروز از میدان خارج
شده است .از بین این  ۹۱کشور ۵۴ ،کشور هرگز
موفق به غلبه بر انگلیس نشده اند ،در حالیکه  ۶تیم
از آن ها مقابل انگلیس طعم شکست را نچشیده
است .عربستان سعودی ( ۲بار) ،الجزایرCIS ،
(کشورهای مشترک المنافع که در سال  ۱۹۹۱پس
از فروپاشی شوروی سابق برای حضور در مسابقات
یورو  ۹۲خود را آماده می کردند) ،غنا ،هندوراس
و کره جنوبی این کشورها را تشکیل می دهند،
که همگی در تنها دیدارشان مقابل انگلیس تن به
تساوی داده اند.
در مجموع انگلیس رکورد ۱۰۰درصد برد در
مقابل  ۲۹کشور را دارد و در مقابل  ۵۸کشور نیز
رکورد بیش از  %۵۰برد را دارد .انگلیس با کسب
 ۸برد و  ۴تساوی مقابل بلغارستان ،بیشترین بازی
بدون شکست را در مقابل این تیم انجام داده است،
در حالیکه آن ها در جدال مقابل  ۷۶کشور ،بهتری
خیره کننده ای از خود به جای گذاشته اند و فقط
در جدال مقابل  ۶کشور آمار بدتری دارند .برزیل،
آلمان (شامل آلمان غربی نمی شود) ،ایتالیا ،هلند،
رومانی و اروگوئه این کشورها هستند.
بدترین درصد برد انگلیس مقابل برزیل است
که فقط  ۱۵درصد دیدارهایش را با برد خاتمه داده
و در حقیقت  ۴برد از  ۲۶مسابقه کسب نموده است.
آنچه عجیب به نظر می رسد ،رکورد انگلیس مقابل
رومانی است که در هیچ یک از هفت دیدار اخیرش
از سال  ۱۹۷۰به بعد موفق به برد نشده است که
 ۶دیدار آن ها رسمی بوده و یا از سال  ۱۹۸۵در
مقابل جمهوری ایرلند موفق به کسب برد نشده اند.
بیشترین بازی بدون برد در مقابل یک تیم ،در
مقابل سوئد بوده است .انگلیس از سال  ۱۹۷۹تا سال
 ،۲۰۰۶هشت تساوی و چهار شکست در  ۱۲دیدار
مقابل سوئد به ثبت رسانیدند .البته از آن به بعد در
 ۳دیدار از  ۴دیدار موفق به کسب برد شدند .طوالنی
ترین زمان برای سه شیرها برای کسب برد در مقابل
یک تیم به  ۶۶سال انتظار برای برد مقابل شیلی باز
می گردد .آن ها از سال  ۱۹۵۳نتوانستند شیلی را
شکست دهند و در این مدت  ۴بار نیز در مقابل این
تیم مصاف داده اند ،که در کسب برد ناکام مانده اند.
از  ۴۷تیمی که انگلیس در  ۲۴جام جهانی
یا یوروی مختلف از سال  ۱۹۵۰به بعد با آن ها
مصاف داده است (مجموعاً  ۱۰۰مسابقه) ،انگلیس
در مصاف با  ۲۴کشور از آن ها آمار بدتری نسبت
به مصاف با همان تیم ها در مسابقات مقدماتی یا
دوستانه دارد .هر چند آمار انگلیس در مقابل آلمان
و هلند در دیدارهای جام جهانی و یورو ،در مقایسه
با مسابقات دوستانه و مقدماتی بهتر می شود.
انگلیس بیشترین بازی خود را در کدام
ورزشگاه ها برگزار کرده است؟
انگلیس تاکنون در  ۵۴ورزشگاه مختلف در ۲۴
شهر بازی های خانگی خود را برگزار کرده و در
 ۲۲۵ورزشگاه در  ۷۵کشور مختلف ،بازی های دور
از خانه اش را انجام داده است .بازی مقابل کرواسی
در شهر ریکا که پشت درهای بسته برگزار شد ،با ۰
تماشاگر ،کم تماشاگرترین و ۶۱مین مصاف مقابل
اسکاتلند در سال  ۱۹۳۷در ورزشگاه همپدن پارک
با  ۱۴۹۵۴۷تماشاگر ،پرتماشاگرترین بازی های
انگلیس بوده اند .بازی اخیر پرتماشاگرترین بازی
تاریخ فوتبال است.
استادیوم قدیمی ومبلی شهر لندن ،بیشترین
میزبانی بازی های انگلیس را داشته است ،اما
استادیوم آنفیلد موفق ترین استادیوم آن ها بوده،
چرا که  ۷برد از  ۸مسابقه انجام شده در این
استادیوم کسب کرده اند و بازی دیگر مساوی تمام
شده است .استادیوم های بالینافیگ پارک بلفاست

(ایرلندشمالی) ،استاده جوزی بارتل (لوکزامبورگ)
و واسیل لفسکی صوفیه (بلغارستان) با  ۴برد از ۴
مسابقه انگلیس ،خوش یمن ترین استادیوم های
خارج از انگلیس بوده اند.
سه بازی انگلیس نیمه تمام خاتمه یافت که
همگی خارج از این کشور برگزار شدند .اولی یک
دیدار دوستانه مقابل آرژانتین در بوئنوس آیرس و
در سال  ۱۹۵۳بود که به دلیل بارش شدید در دقیقه
 ۲۵بازی نیمه تمام خاتمه یافت .مه سنگین در
پراگ موجب شد بازی دو تیم چکسلواکی و انگلیس
در مقدماتی یورو  ۷۶پس از  ۱۷دقیقه نیمه تمام
خاتمه یابد .شب بعد مسابقه برگزار شد و انگلیس
با نتیجه  ۱-۲شکست خورد .بازی سوم نیمه تمام
انگلیس مقابل جمهوری ایرلند در لنسداون رود در
سال  ۱۹۹۵بود ،زمانیکه ایرلند با یک گل پیش بود،
به دلیل شورش هواداران انگلیسی و پرتاب صندلی
ها در دقیقه  ۲۷متوقف و  ۱۲دقیقه بعد تعطیل شد.
عالوه بر این ها فاجعه ایبروکس در آوریل
 ۱۹۰۲نیز بود ،زمانی که در عین ناباوری بازی به
صورت کامل در انگلیس برگزار شد .یک جایگاه
چوبی در نیمه اول فروریخت و  ۲۵تماشاگر جان
خود را از دست دادند و  ۵۰۰نفر دیگر نیز مجروح
شدند .اما مسئولین از ترس خود مبنی بر تعطیلی
بازی تصمیم گرفتند که بازی تا انتها ادامه یابد .آن
بازی با نتیجه  ۱-۱در مقابل اسکاتلند خاتمه یافت
و دیدار برگشت نیز در ویال پارک با نتیجه  ۲-۲به
اتمام رسید و کلیه عواید آن صرف قربانیان شد.
این روزها بازی مقابل حریفان بریتانیایی
و ایرلندی بسیار کم رخ می دهد و از زمان لغو
مسابقات قهرمانی ساالنه در سال  ۱۹۸۴کمتر شاهد
آن هستیم .اما انگلیس در واقع تا مسابقه ۹۵ام خود
در خانه یا خارج از خانه با هیچ کشوری غیر از این
تیم ها بازی نکرده بود .سرانجام در ژوئن ۱۹۰۸
اولین مسابقه با کشورهای غیر بریتانیایی/ایرلندی
برگزار شد و انگلیس با نتیجه  ۱-۶در وین از سد
اتریش عبور کرد و دو روز بعد در مقابل همین تیم با
نتیجه  ۱-۱۱پیروز شد .بلژیک اولین کشور خارجی
(منظور کشورهای غیر بریتانیایی/ایرلندی است) که
در مقابل انگلیس شکست نخورد .در مسابقه شماره
 ۱۳۸انگلیس در سال  ،۱۹۲۳بلژیک در آنتورپ
مقابل انگلیس  ۲-۲مساوی کرد .اسپانیا در مسابقه
شماره  ۱۶۷انگلیس در سال  ۱۹۲۹در شهر مادرید
با نتیجه  ۳-۴از سد انگلیس عبور کرد و به اولین
کشور خارجی بدل شد که موفق به شکست سه
شیرها می شود و به  ۲۰برد و  ۱تساوی انگلیس در
مقابل کشورهای خارجی خاتمه داد .جمهوری چک
با بردی که ماه گذشته در مقابل انگلیس کسب کرد،
آخرین کشور خارجی است که موفق به کسب اولین
بردش مقابل انگلیس می شود.
بازیکنان

در مجموع  ۱۲۴۵بازیکن در ترکیب انگلیس
به میدان رفته اند .نفر اول لیست ،رابرت بارکر
از هرتفوردشایر رنجرز است که در اولین مسابقه
انگلیس درون دروازه تیمش به عنوان شماره یک
ایستاد .جیمز مدیسون هافبک لسترسیتی با بازی
مقابل مونته نگرو در تاریخ  ۱۴نوامبر ،آخرین
بازیکنی است که به این لیست اضافه شده و می
تواند خوشحال باشد که در هزارمین بازی تیم ملی
انگلیس ،اولین حضورش را در جمع سه شیرها
جشن گرفت .این در حالیست که استوارت پیرس
در جریان مسابقه شماره  ۶۲۵انگلیس ،در تساوی
 ۱-۱مقابل برزیل در سال  ،۱۹۸۷به ۹۹۹مین
بازیکنی بدل شد که پیراهن انگلیس را بر تن می
کند و هزارمین بازیکن هم «نایل وب» هم تیمی
پیرس در ناتینگهام فارست بود که در همان مسابقه
به عنوان جایگزین گلن هادل وارد زمین شد.
فقط سه بازیکن قبل از اینکه پیراهن انگلیس را
بر تن کنند ،پیراهن کشور دیگری را در یک مسابقه
رسمی پوشیده بودند :رابرت ارنست اوانز (ولز) ،جان
(یا جک) رینولدز (ایرلند) و اخیرا ً دکالن رایس
(جمهوری ایرلند) .همینطور فقط چهار بازیکن پس
از پوشیدن پیراهن تیم ملی انگلیس در یک دیدار
رسمی ،پیراهن کشور دیگری را بر تن نموده اند:
جان هاولی ادواردز (ولز) ،جکی سیول (زامبیا) ،کن
آرمسترانگ (نیوزیلند) و ویلفرد زاها (ساحل عاج).
مجموعاً  ۱۲۲بازیکن بازوبند کاپیتانی انگلیس را بر
بازو بسته اند ،از جمله  ۹بازیکنی که بیشتر از ۱۰۰
بار برای انگلیس به میدان رفته اند .از بین  ۹بازیکن
مذکور ،بیلی رایت در آوریل  ۱۹۵۹در دیدار مقابل

اسکاتلند ،اولین بازیکنی بود که به رکورد  ۱۰۰بازی
ملی برای انگلیس دست یافت ۳۵۶ .بازیکن فقط
یک بار پیراهن انگلیس را بر تن کرده اند ،از جمله
بازیکنانی که در فوق به آن ها اشاره شد (پوشیدن
پیراهن کشورهای دیگر) و اخیرا ً تایرون مینگز و
جیمز مدیسون ۵۷ .بازیکن از جمع مذکور کمتر
از  ۹۰دقیقه طی تنها حضورشان بازی کرده اند
که یا تعویض شده اند یا به عنوان یار تعویضی وارد
بازی شده اند.
پیتر شیلتون طی سال های  ۱۹۷۰تا ۱۹۹۰
مجموعاً  ۱۲۵بار برای انگلیس به میدان رفت
و همچنان رکورددار بازی ملی برای سه شیرها
محسوب می شود .سر استنلی متئوس اولین بازی
ملی تا آخرین بازی ملی اش  ۲۲سال و  ۲۲۸روز
فاصله داشت ،تا طوالنی ترین حضور در تیم ملی
انگلیس به نامش ثبت شود .وی در  ۲۹سپتامبر
 ۱۹۳۴در برد  ۰-۴مقابل ولز اولین بازی ملی اش
را انجام داد و سپس در برد  ۱-۴مقابل دانمارک
در  ۱۵می  ،۱۹۵۷برای ۵۷مین و آخرین بار
برای انگلیس به میدان رفت .سر استنلی متئوس
همچنین با  ۴۲سال و  ۱۰۳روز سن در دیدار
مذکور مقابل دانمارک ،مسن ترین بازیکن تاریخ
فوتبال انگلیس است .تئو ولکات با  ۱۷سال و ۷۵
روز سن در جریان برد  ۱-۳مقابل مجارستان در
می  ،۲۰۰۶جوانترین بازیکن تاریخ فوتبال انگلیس
است .بیشترین فاصله بین دو بازی ملی یک بازیکن
به یان کاالهان بر می گردد ۱۱ .سال و  ۴۹روز بین
دومین بازی ملی (جوالی  )۱۹۶۶و سومین بازی
ملی (سپتامبر  )۱۹۷۷کاالهان فاصله افتاد .اشلی
کول بیشتر از هر بازیکن دیگری در تورنمنت های
مهم ،پیراهن تیم ملی انگلیس را بر تن کرد .وی ۲۲
بار ( ۱۴بار در جام جهانی و  ۸بار در یورو) با انگلیس
در تورنمنت ها به میدان رفت.
مارتین کلی مدافع کریستال پاالس در دقیقه
 ۸۸دیدار انگلیس مقابل نروژ در سال  ۲۰۱۲به
میدان رفت و با محاسبه وقت های اضافی بازی با
احتساب زمان توقف بازی ،با  ۷دقیقه بازی برای
تیم ملی انگلیس ،کوتاهترین زمان حضور در تیم
ملی را داشته است .این بازی با نتیجه  ۰-۱به سود
انگلیس خاتمه یافت .البته این موضوع در خصوص
ناتانیل چالوبا نیز صدق می کند .وی در دقیقه ۹۱
دیدار مقابل اسپانیا در سال  ۲۰۱۸به زمین رفت و
مجموعاً  ۷دقیقه بازی کرد .البته زمان کمتر از این
هم بوده است .جیم تینی بارت مدافع وست هم در
دیدار مقابل ایرلند شمالی در سال  ۱۹۲۸به عنوان
بازیکن ثابت در ترکیب انگلیس به میدان رفت ،اما
 ۴دقیقه پس از شروع مسابقه به دلیل مصدومیت از
زمین مسابقه خارج شد و تنها بازی ملی اش بدین
ترتیب به پایان رسید.
تنها  ۱۵بازیکن انگلیس از زمین مسابقه اخراج
شده اند .اولین آن ها آلن مورای بود که در یورو ۶۸
و در دیدار مقابل یوگوسالوی با کارت قرمز داور
مواجه شد .انگلیس در ۵۷درصد دیدارهایش موفق
به کسب برد شده ،اما این آمار در  ۱۵دیداری که آن
ها  ۱۰نفره شده اند به  %۶کاهش یافته است .تنها
برد آن ها با  ۱۰بازیکن به سال  ۲۰۰۵مقابل اتریش
باز می گردد ،زمانیکه دیوید بکام به اولین بازیکن
کشورش بدل شد که دو بار از زمین مسابقه اخراج
می شود ۲۰ .بازیکن با فامیلی اسمیت ()Smith
در تیم ملی انگلیس به میدان رفته اند که بیشتر از
هر فامیلی دیگری بوده است .همچنین  ۹بازیکن با
فامیلی جانسون ( )Johnsonو براون ()Brown
پیراهن انگلیس را بر تن کرده اند.
باشگاه ها

در مجموع  ۱۴۳باشگاه داخلی و خارج از
کشور انگلیس ،بازیکنانشان را در اختیار سه شیرها
قرار داده اند ،که اتلتیکو مادرید با در اختیار قرار
دادن کایرن تریپیر (در سه مسابقه فصل جاری)،
دی سی یونایتد با در اختیار قرار دادن وین رونی
(در دیدار بزرگداشت وی مقابل آمریکا در نوامبر
 )۲۰۱۸و بروسیا دورتموند با در اختیار قرار دادن
جیدون سانچو (اولین بازی ملی اش در اکتبر
 )۲۰۱۸آخرین باشگاه های لیست مذکور هستند.
بورنموث نیز در سال  ۲۰۱۸به آخرین باشگاه
انگلیسی بدل شد که بازیکن در اختیار تیم ملی
قرار می دهد (لویس کوک مقابل آذربایجان در
مارس  ۲۰۱۸و سپس کالوم ویلسون مقابل آمریکا
در نوامبر .)۲۰۱۸
برخی هواداران وست هم دوست دارند از

برزیل  ۱-۰آرژانتین؛
بازگشت مسی با پنالتی

نقش کلیدی بازیکنان شان در جریان تنها قهرمانی
انگلیس که در جام جهانی  ۱۹۶۶رقم خورد صحبت
کنند ،جاییکه سه ستاره کلیدی انگلیس یعنی سر
بابی مور ،سر جف هورست و مارتین پیترز در این
باشگاه بازی می کردند ،اما تاتنهام بیش از هر تیم
دیگری بازیکن ملی پوش داشته است ( ۷۸بازیکن)
و بازیکنان منچستریونایتد بیشتر از هر تیم دیگری
بازی ملی داشته اند ( ۱۰۴۱بازی).
در میان باشگاه های خارجی ،آث میالن و
رئال مادرید با چهار بازیکن ملی پوش انگلیسی
رکورددار هستند .اولین بازیکنی که در اولین بازی
ملی اش در باشگاهی غیر از باشگاه های انگلیسی
حضور داشت ،گری هیچنز بود که در سال ۱۹۶۲
و در زمان حضور در اینترمیالن به تیم ملی دعوت
شد .در مجموع  ۲۷بازیکن ،زمانیکه در باشگاه های
خارجی بودند ،پیراهن تیم ملی انگلیس را بر تن
کردند که دیوید بکام با  ۵۵بازی در زمان حضورش
در باشگاه های رئال مادرید ،لس آنجلس گلکسی و
میالن در این زمینه رکورددار است.
فقط در برد  ۱-۵انگلیس مقابل ولز در سال
 ،۱۹۸۴تمام بازیکنان انگلیس از یک تیم باشگاهی
بودند .تمامی  ۱۱بازیکن انگلیس در آن دیدار را
بازیکنان تیم آماتورهای کورینتیان اف سی که
هرگز در یک مسابقه رسمی باشگاهی نیز به میدان
رفت ،تشکیل می دادند .البته این بازیکنان به طور
همزمان برای یک باشگاه حرفه ای انگلیس نیز به
میدان می رفتند .بیشترین بازیکنان یک باشگاه
حرفه ای در یک مسابقه تیم ملی انگلیس ،به هفت
بازیکن از آرسنال در مسابقه با ایتالیا در سال ۱۹۳۴
باز می گردد .این مسابقه خشن بیادماندنی به «نبرد
هایبوری» مشهور شد.
گلزنان و جام ها

انگلیس در  ۸۳۴مسابقه از  ۹۹۹مسابقه خود
موفق به گلزنی شده است و میانگین بیشترین گل در
هر مسابقه به مسابقات این تیم مقابل لوکزامبورگ
بر می گردد ،جاییکه طی  ۹بازی  ۴۷گل به ثمر
رساند و میانگین  ۵.۲۲گل در هر مسابقه به ثبت
رسانید .ولز بیشتر از هر تیم دیگری دروازه اش
مقابل انگلیس باز شده است ( )۲۴۷و تنها الجزایر و
هندوراس هستند که دروازه شان مقابل انگلیس باز
نشده است .بهترین برد انگلیس با نتیجه  ۰-۱۳در
سال  ۴( ۱۸۸۲گل از آرتور براون و  ۵گل از هاوارد
ووتون) و بهترین برد انگلیس در مسابقات رسمی با
نتیجه  ۲-۱۳در سال  ۱۸۹۹هر دو مقابل ایرلند رقم
خورد .آخرین برد دو رقمی انگلیس نیز به برد ۰-۱۰
مقابل آمریکا در دیداری دوستانه در سال  ۱۹۶۴باز
می گردد ۱۴ ،سال پس از شکست شوک آور ۰-۱
مقابل همین تیم در جام جهانی .۱۹۵۰
اگرچه یافتن جزئیات مسابقات برگزار شده
در قرن نوزدهم دشوار است ۴۳۰ ،بازیکن مختلف
انگلیسی موفق به گلزنی در رقابت های ملی شده
اند (بدون احتساب گل به خودی ها) .ویلیام کنیون
اسلنی در اولین مسابقه انگلیس مقابل اسکاتلند در
سال  ۱۸۷۳زننده اولین گل انگلیس بوده و تامی
آبراهام با گلی که وارد دروازه مونته نگرو کرد،
آخرین بازیکنی است که به این لیست اضافه شده
است .وین رونی با گلزنی مقابل مقدونیه در سپتامبر
 ۲۰۰۳با  ۱۷سال و  ۳۱۷روز سن ،جوانترین گلزن
تاریخ انگلیس بوده و البته با  ۵۳گل زده ،بهترین
گلزن تاریخ سه شیرها بوده است .اما هری کین با
 ۲۴گل رکورددار گلزنی در تیم ملی انگلیس به
عنوان کاپیتان بوده است .ویو وودوارد با  ۲۳گل
به عنوان کاپیتان در رده دوم قرار دارد .جورج
هیلسدون ( )۱۹۰۸و دیکسی دین ( )۱۹۲۷با به
ثمر رساندن  ۱۲گل در یک سال میالدی رکورددار
هستند .پیتر کراوچ ( )۲۰۰۶و هری کین ()۲۰۱۹
موفق به ثبت  ۱۱گل ملی در یک سال میالدی
شده اند.
چهار بازیکن موفق شده اند در یک دیدار
ملی  ۵گل به ثمر رسانند و در این زمینه رکورددار
باشند .هاوارد ووتون (مقابل ایرلند در سال ،)۱۸۸۲
استیو بلومر (مقابل ولز در سال  ،)۱۸۹۶ویلی هال
(مقابل ایرلند شمالی در سال  )۱۹۵۸و مالکولم مک
دونالد (مقابل قبرس در سال  )۱۹۷۵این لیست را
تشکیل می دهند.جیمی گریوز با شش هت تریک
بیشترین هت تریک را در تیم ملی انگلیس به ثبت
رسانیده است و گری لینکر با پنج هت تریک در
جایگاه بعدی قرار دارد .در مجموع  ۸۳بازیکن موفق
به ثبت هت تریک برای تیم ملی انگلیس شده اند،

که معروف ترین آن ها هت تریک سر جف هورست
در فینال جام جهانی  ۱۹۶۶بوده است .گری لینکر
با ثبت  ۱۰گل ،بهترین گلزن انگلیس در تاریخ
تورنمنت های اصلی بوده است .وی  ۶بار در جام
جهانی  ۱۹۸۶و  ۴بار در جام جهانی  ۱۹۹۰موفق
به گلزنی شد.
در میان بازیکنان با  ۵بازی ملی ،جورج کامسل
با  ۱۸گل زده در  ۹بازی ملی ،بهترین میانگین
گلزنی در تیم ملی را داشته است .وی بین سال های
 ۱۹۲۹تا  ۱۹۳۶به طور میانگین در هر دیدار دو گل
به ثمر رساند .انگلیس فقط یک بار موفق به کسب
عنوان قهرمانی در  ۳۳حضورش در رقابت های جام
جهانی و یورو شده است ،اما در مسابقات قهرمانی
انگلیس ()British Home Championship
که اولین مسابقات بین المللی بود و به مدت ۱۰۰
سال از  ۸۴/۱۸۸۳طول کشید ،آن ها  ۵۴بار موفق
به کسب قهرمانی به صورت تنهایی یا مشترک
شدند .از سال  ۱۹۳۶فقط یک جاک به قهرمان
اهدا می شد ،اما انگلیس دست کم  ۳۰جام دیگر
کسب نمود که در موزه فوتبال ملی شهر منچستر
به نمایش گذاشته شده است .در سال  ۱۹۸۵روس
کاپ ( )Rous Cupجانشین مسابقات قهرمانی
خانگی شد که در آن انگلیس با اسکاتلند و بعدها
با یک مهمان از آمریکای جنوبی بازی می کرد .این
مسابقات  ۵سال طول کشید ،اما انگلیس سه بار
فاتح آن شد.
انگلیس همچنین قهرمانی در مسابقات انگلیس
چلنج کاپ ( )England Challenge Cupبه
دست آورد جاییکه در مقابل آرژانتین و شوروی
در سال  ۱۹۹۱در ومبلی بازی کرد و از سویی در
تورنمنت فرانسه ( )Tournoi de Franceکه
در سال  ۱۹۹۷برگزار شد ،باالتر از برزیل ،ایتالیا و
میزبان موفق به قهرمانی شد .از سویی در مسابقات
تابستانی اف ای ()FA Summer Tournament
که در سال  ۲۰۰۴به میزبانی استادیوم اتحاد فعلی
برگزار شد ،انگلیس باالتر از ژاپن و ایسلند قهرمان
شد .در مسابقات کمتر رسمیت یافته که به سیستم
مسابقات بوکس در اولین بازی ملی در سال ۱۸۷۲
برگزار می شد ،انگلیس  ۲۲بار مرتبه مختلف موفق
به کسب قهرمانی غیر رسمی جهان شد ،که آخرین
آن ها با شکست آلمان در ژوئن  ۲۰۰۰بود ،قبل از
اینکه کار را به رومانی در بازی بعدی در مسابقات
یورو  ۲۰۰۰واگذار نمایند.
چه کسانی بیشترین گل ها را مقابل
انگلیس به ثمر رسانده اند؟
انگلیس تاکنون  ۴۰۶مرتبه مقابل حریفان
کلین شیت کرده که پیتر شیلتون با  ۶۶کلین شیت
در  ۱۲۵مسابقه رکورددار است .جو هارت با ۴۳
کلین شیت در  ۷۵مسابقه و دیوید سیمن با ۴۰
کلین شیت در  ۷۵مسابقه در رده های بعدی قرار
دارند .از  ۹۱تیمی که مقابل انگلیس بازی کرده اند،
 ۲۱تیم هرگز موفق به گلزنی نشده اند .اسکاتلند با
 ۱۷۴گل در صدر فهرست قرار دارد ،اما آلمان با ۲۳
گل در  ۱۶مسابقه و میانگین  ۱.۴۳گل در هر بازی،
بهترین میانگین گلزنی مقابل انگلیس را دارد.
سنگین ترین شکست انگلیس با نتیجه ۱-۷
مقابل مجارستان در می  ۱۹۵۴در بوداپست رقم
خورده ،فقط شش ماه بعد از اینکه جادوگران شگفت
انگیز موفق شدند در ومبلی با نتیجه  ۳-۶انگلیس را
شکست دهند .شکست  ۱-۶مقابل اسکاتلند در سال
 ۱۸۸۱در کنینگتون اوال ،سنگین ترین شکست
خانگی انگلیس بوده است .در استادیوم قدیمی
ومبلی نیز بزرگترین شکست مقابل اسکاتلند رقم
خورد ،جاییکه در سال  ۱۹۲۸با نتیجه  ۱-۵سه
شیرها شکست خوردند .در استادیوم جدید ومبلی،
تنها یکی از هشت شکست انگلیس با اختالف بیش
از یک گل رقم خورده است .وقتیکه شیلی با دو گل
الکسیس سانچز در سال  ۲۰۱۳موفق شد با نتیجه
 ۰-۲پیروز شود.
جان مک دگول اولین بازیکنی است که موفق
به ثبت هت تریک مقابل انگلیس شده است و البته
اولین بازیکنی است که در سطح ملی هت تریک
کرده است .وی در جریان برد  ۲-۷اسکاتلند مقابل
انگلیس در سال  ۱۸۷۸هت تریک کرد .مجموعاً ۹
بازیکن موفق به ثبت هت تریک مقابل انگلیس شده
اند ،که  ۴بازیکن از آن ها اسکاتلندی بوده اند .اما
زالتان ابراهیموویچ با پیراهن تیم ملی سوئد در سال
 ،۲۰۱۲تنها بازیکنی است که موفق شده چهار گل
در یک دیدار مقابل سه شیرها به ثمر رساند.

امشب در دیداری دوستانه تیمهای ملی
برزیل و آرژانتین برگزارکننده سوپرکالسیکو
در شهر ریاض عربستان بودند که این بازی
در نهایت با برتری  ۰-۱آلبی سلسته به پایان
رسید .بازی دو تیم از ابتدا سرعت باالیی داشت
و در دقیقه  ،۵اولین فرصت بازی نصیب گابریل
ژسوس شد اما ضربه او که روی پایش جفت و
جور نشده بود به راحتی در اختیار آندرادا قرار
گرفت .حمالت برزیل ادامه داشت و سرانجام در
دقیقه  ،۹تکل پاردس روی پای گابریل ژسوس
پنالتی اعالم شد و ستاره منچسترسیتی ،خودش
پشت توپ قرار گرفت و آن را از کنار دروازه به
بیرون زد.
دقایقی بعد این بار لیونل مسی از سمت
راست به محوطه جریمه سلسائو نفوذ کرد و
با خطای الکس ساندرو سرنگون شد تا داور
یک پنالتی به سود آلبی سلسته اعالم کرد و
ستاره بارسلونا پشت توپ قرار گرفت ولی ضربه
او با واکنش آلیسون مهار شد اما در برگشت
خود او حاضر بود و آرژانتین را در دقیقه ،۱۴
پیش انداخت .در ادامه این برزیل بود که بازی
در اختیار گرفت اما دفاع منسجم شاگردان
اسکالونی مانع از خلق موقعیت برای زردپوشان
میشد .تالشهای دو تیم تا پایان نیمه اول
بیثمر بود و آرژانتینیها با برتری  ۰-۱راهی
رختکن شدند.
آرژانتین نیمه دوم را بهتر آغاز کرد و
بیشتر صاحب توپ و میدان بود .برزیل با
حضور کوتینیو و فابینیو چهرهای هجومیتر به
خود گرفت اما همچنان در باز کردن دفاع آلبی
سلسته دچار مشکل بود .در دقیقه  ۶۰اوکمپوس
از سمت راست نفوذ کرد اما ضربه سنگین او از
روی دروازه آلیسون به بیرون رفت .در دقیقه
 ،۶۶لیونل مسی میتوانست باز هم گلزنی کند
اما ضربه آزاد او با واکنش آلیسون راهی کرنر
شد .دقایقی بعد باز هم آرژانتین صاحب ضربه
آزاد شد اما ضربه مسی این بار در آغوش آلیسون
جای گرفت.
آرژانتین همچنان تیم برتر میدان بود و
در دقیقه  ،۷۵ارسال تاگلیافیکو با ضربه سر
نیکوالس گونزالس همراه شد اما آلیسون توپ
را در اختیار گرفت .لحظاتی بعد این بار نوبت به
پاردس رسید اما ضربه او هم با واکنش آلیسون
راهی کرنر شد تا اختالف بیشتر نشود .در دقیقه
 ،۸۰بهترین فرصت آرژانتین برای زدن گل دوم
نصیب مارتینز شد اما ضربه او از روی دروازه
برزیل به بیرون رفت .در دقایق رو به پایان بازی
هم برزیل حرفی برای گفتن نداشت و آرژانتین
دائماً در حال حمله روی دروازه آلیسون بود.
تالشهای دو تیم در ادامه ثمربخش نبود و بازی
با برتری  ۰-۱آرژانتین خاتمه یافت.

خبر رسمی؛ فلیک سرمربی بایرن ماند!

علی رغم شایعاتی که در مورد احتمال
حضور مربیانی مانند آرسن ونگر ،ژوزه مورینیو
و مکس آلگری در آلیانس آره نا وجود داشت،
در نهایت این باشگاه تصمیم گرفت که فصل را
با هانسی فلیک ،دستیار نیکو کوواچ ادامه بدهد.
نتایج نه چندان خوب بایرن در این فصل و در
نهایت شکست  1-5مقابل آینتراخت فرانکفورت
باعث شد تا مدیران این باشگاه به همکاری شان
با کوواچ پایان بدهند .پس از آن نام های مختلفی
به عنوان گزینه هدایت بایرن مطرح شدند اما
هیچ یک از آنها به واقعیت تبدیل نشدند و
سرانجام امشب باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرد که
به کار با هانسی فلیک ادامه میدهد .اینستاگرام
رسمی بایرن با انتشار عکسی از این مربی نوشت:
«ما به او اعتماد داریم .هانسی فلیک مربی
بایرن مونیخ می ماند ».در دو دیداری که بایرن
با هدایت فلیک به میدان رفت ،ابتدا در لیگ
قهرمانان مقابل المپیاکوس  0-2پیروز شدند و
سپس در دیدار حساس مقابل بروسیا دورتموند،
با نتیجه درخشان  0-4به برتری رسیدند.

مقدماتی یورو؛ صعود سوئد و فنالند
قطعی شد

جمعه شب در چارچوب مراحل مقدماتی
یورو  ،2020چندین بازی در نقاط مختلف اروپا
برگزار شد که مدعیان موفق به کسب بردهای
قاطعی شدند .در گروه چهارم ،دانمارک با  6گل
موفق به شکست دادن جبل الطارق شد ،سوئیس
هم با نتیجه  0-1گرجستان را مغلوب ساخت .در
این گروه دانمارک ،سوئیس و ایرلند یک بازی مانده
به پایان دور مقدماتی ،به ترتیب  14 ،15و 12
امتیاز دارند .در گروه ششم ،نروژ  0-4از سد جزایر
زمین رومانی به برتری مهمی
فارو گذشت .سوئد در
ِ
رسید و با گل های مارکوس برگ و رابین کوایسون
 0-2پیروز شد تا جشن صعود بگیرد .اسپانیا هم
 0-7مالت را شکست داد .موراتا ،کازورال ،پائو
تورس ،سارابیا ،اولمو ،مورنو و ناواس گلزنان الروخا
بودند .در این گروه اسپانیا  23امتیازی و صدرنشین
مقتدر است .سوئد با  18امتیاز دومی و صعود خود
را قطعی کرد .در گروه دهم ،یونان مقابل ارمنستان
 0-1پیروز شد .فنالند با  3گل از سد لیختن
اشتاین گذشت .ایتالیا هم با همین نتیجه مقابل
بوسنی پیروز شد .آچربی ،اینسینیه و بلوتی گلزنان
الجوردی ها بودند .در این گروه ایتالیا  27امتیاز
دارد و صدرنشین است .فنالند هم  18امتیازی شد
و صعودش را قطعی کرد.

افسوس بارسلونا از نخریدن پدیده
برزیلی آرسنال

گابریل مارتینلی  18ساله یکی از پدیدههای
فصل اروپا بوده است .این مهاجم برزیلی با
استفاده از فرصتهایی که امری در لیگ کاپ
و لیگ اروپا به او میدهد ،توانسته خودش را
به عنوان یکی از بازیکنان آینده دار آرسنال
معرفی کند .اخیرا پس از شکست آرسنال مقابل
لیورپول در لیگ کاپ ،یورگن کلوپ از مارتینلی
به عنوان استعداد قرن یاد کرد! توصیفی که
نشان میدهد سرمربی موفق قرمزها ،تحت تاثیر
عملکرد مارتینلی قرار گرفته است.

