18

سهشنبه   12آذر  6  1398ربیع الثانی  3  1441دسامبر 2019

اسکوربورد

وقتی همه منتظر گریزمان
بودند...

به مناســبت پنجاهمین بازیای که اوله گونار سولسشر روی
نیمکت منچســتریونایتد نشسته ،نگاهی کنیم به آمار او در این
مدت .اوله که کارش را پرقدرت آغاز کرد ،هرچه گذشــت بیشــتر
عیبهایش هویدا شد!

چندی پیش بود که
روبرت لواندوفسکی
توییت زد به گلزنی
اعتیاد دارد تا اینکه
بایرن بــه لورکوزن
باخــت ،لــوا گلزنی
نکــرد تــا اکانــت
لورکــوزن آن توییت
را ریپــای کنــد و
بنویســد« :کمــک
میکنیــم کــه ترک
کنی!»

لوئیــز همیلتــون
قهرمــان فصــل
رقابتهــای فرمول
یــک در آخریــن
مســابقه فصــل
در ابوظبــی هــم به
پیروزی رسید .مکس
ورستپن راننده ردبول
در مکان دوم و چارلز
لکلرک راننده فراری
در مکان ســوم قرار
گرفتند.

مسی معجزه کرد

هفتــه پانزدهــم اللیــگا زمــان بازگشــت
آنتــوان گریزمــان بــه خانــه بــود .بازیکن
سابق روخیبالنکو که در تابستان با مبلغ120میلیون
یورو از اتلتیکومادرید راهی بارســلونا شــد ،مقابل تیم
سابقاش در ترکیب ابتدایی قرار گرفت و درکنار لوئیز
ســوارس و لیونل مسی خط حمله بارسلونا با پیراهنی
جدید راهی میدان شــده بود .در بازگشــت به پایتخت
اســپانیا او ســعی کرد که تاثیرگذار ظاهر شود و بتواند
قدرت خط حملــه را اضافه کند .این برای اولین بازی
بود کــه یک بازیکن به غیــر از لیونل مســی موردتوجه
قــرار داشــت امــا در نهایت همــه نگاهها به ســاقهای
ستاره آرژانتینی دوخته شد.
گل درخشــان اســطوره زنــده بارســلونا در دقیقه 86
تیمش را به صدر جدول اللیگا فرســتاد تا این قهرمان
با نتیجه یک  -صفــر در قلعه واندا متروپولیتانو تیمش
را نجــات بدهــد .همانطور کــه انتظــار میرفت همه
نگاهها به آنتوان گریزمان بود ،که از ســمت چپ حمله
بارســلونا برابر تیم سابق خودش را اثبات کند .مهاجم
فرانســوی در ماه جــوالی بعد از یک پروژه  4ســاله که
هیچکــس را در پایتخــت اســپانیا خوشــحال نکرد ،از
اتلتیکــو بــا  120میلیــون یورو به بارســلونا پیوســت.
گریزمان در  17بازی نخست خود قبل از این مسابقه،
تنها  5گل در بارسلونا به ثمر رسانده بود و در ورزشگاه
تیم قبلی هم آمار درخشــانی نداشت .گریزمان به غیر
از نتیجهای که داخل زمین رقم خورد ،هیچ جایگاهی
در خارج از زمین بازی بــرای هواداران اتلتیکو ندارد؛
ایــن را موشهــای اســباب بــازی خوابیــده کــه روی
پــاک وی خارج از ورزشــگاه مانده بودند ،نشــان داد
 همان شــیوه پذیرایی کــه تیبو کورتووا در بازگشــتبــا رئالمادرید به ورزشــگاه اتلتیکو داشــت .برخی از

هواداران اتلتیکو قبل از بازی شعار دادند« :گریزمان،
بمیری» و همین نشــان داد که دقیقا چه مقدار محبت
تماشــاگران روی ســکو بــه ایــن بازیکن باقــی مانده و
آتشســوزی را در یــک شــب مرطــوب مادریــد همراه
خواهد داشت« .تو میخواستی یک اسم داشته باشی
و فراموش کردی که مرد باشی» این دیگر بنری بود که
برای میزبانی از گریزمان اســتفاده شــد .در نیمه دوم
گریزمان فرصت مناســبی داشت که به محوطه جریمه
نزدیک شود و برای گلزنی شانسش را امتحان کند اما
یک آفساید پلن او را بهم ریخت.
دیگر مدیونی
بارســلونا برتــری مقابــل اتلتیکومادرید را بــه غیر از
مســی بــه آندره تراشــتگن مدیون اســت .ســنگربان
آلمانــی یک بار دیگــر با نمایشــی بینظیر خودش را
اثبات کرد 2 .ضربه ایستگاهی دیدنی ،چند موقعیت

جدی و ضربه ســر آلوارو موراتــا از جمله فرصتهای
خــوب اتلتیکــو برای گلزنــی به بارســا بود کــه دیوار
آلمانــی رو به روی آن ایســتاد .همتای تراشــتگن در
آن سوی میدان هم واکنشهای مناسبی به حمالت
بازیکنان بارســلونا داشــت اما در نهایت تسلیم ضربه
دیدنــی لیونــل مســی شــده بود .درخشــش مســی،
ســیامین گل ایــن بازیکن در بازی ســیو نهــم را به
همراه داشــت .همکاری ســوارس و مســی ،اوبالک
را تســلیم کــرد و همه چیز را ضربه تماشــایی مســی
رقم زد .یک شــب قبل از اینکه همه به دنبال کسب
توپ طالیی ششــم از مســی باشــند ،او معجزهای را
رقم زد کــه از گریزمان انتظار میرفــت .آمار ضعیف
گریزمان برابر اتلتیکو نشان داد او پس از اینکه خانه
قدیمیاش را از دســت داده هنوز نمیتواند بارسلونا
را خانه خود بداند.

پیرس :آرسنال هنوز مریض است
توپچیهــا کماکان و در زمانی که دیگر خبری از آرســن
ونگر هم نیســت ،از مدعیان قهرمانی لیگ برتر به شمار
نمیروند .تیم اونای امری فصل را بد شــروع کرد و بدتر
هم ادامه داد تا کار به اخراجش از آرسنال کشیده شود.
فعــا فردی لیونبــرگ عنان کار را در دســت دارد اما در
اولیــن بــازی ،آرســنال مقابل نورویــچ انتهــای جدولی
متوقف شــد .روبرت پیرس که زمانی همتیمی لیونبرگ

در آن آرســنال رویایــی بــود ،دربــاره وضعیــت فعلــی
توپچیهــا میگوید« :بازی بــا نورویچ ســیتی ،پیچیده،
دشــوار و حتی در مقطع ،اســترسزا بــود .مخلص کالم
اینکه تیم هنوز مریض اســت .فردی یا هر مربی دیگری
باید داروی درست این بیماری را پیدا کند .باید صبوری
پیشــه کنند ولی خب این اتفاقی اســت که کم و بیش از
ابتدای فصل در حال رخ دادن است .ما ضعیف هستیم؛

آرام نیســتیم .وقتی اعتماد به نفس شما از بین میرود،
مســئولیتپذیریتان هم کاهش پیدا میکند .چیزهای
جدیــد کمتری هــم در بــازی امتحان میکنیــد .به نظر
من اوضاع تیــم به لحاظ هجومی خوب اســت ولی خط
دفاعــی؟ بــه نظــرم فــردی ایــن را میدانــد .او درکنــار
مرتســاکر ،کار زیــادی در ایــن زمینه بــرای انجام دادن
دارند».

لیگ برتر انگلیس
نورویچ  -2آرسنال 2
ولورهمپتون یک -شفیلدیونایتد یک
لسترسیتی  -2اورتون یک
منچستریونایتد  -2استون ویال 2
اللیگا
سویا یک -لگانس صفر
اتلتیک بیلبائو  -2گرانادا صفر
اسپانیول  -2اوساسونا 4
ختافه  -4لوانته صفر
اتلتیکومادرید صفر -بارسلونا یک
سری A
یوونتوس  -2ساسولو 2
اینتر  -2اسپال یک
التزیو  -3اودینزه صفر
پارما صفر -میالن یک
ناپولی یک -بولونیا 2
ورونا یک -رم 3
بوندسلیگا
مونشن گالدباخ  -4فرایبورگ 2
ولفسبورگ  -2وردربرمن 3

برنامه
لیگ برتر انگلیس
کریستال پاالس -بورنموث23:00 ،
برنلی -منچسترسیتی23:45 ،

خبر
الپورته  2ماه دیگر برمیگردد

آیمریــک الپورته میگویــد روند ریکاوری
او خوب پیش میرود و امیدوار است طی
 6تا  8هفته ،به تمرینات تیمش برگردد.
مدافع فرانســوی که از ماه آگوســت برای
منچسترسیتی بازی نکرده ،غایب بزرگی
بــرای پپ گواردیوال محســوب میشــود.
جراحی الپورته در ابتدای ســپتامبر او را
امیدوار کرده که هرچه ســریعتر به کمک
همتیمیهایش بیاید« :روند ریکاوری من
خوب پیش میرود .هنــوز به فرصت نیاز
دارم اما امیدوارم هرچه ســریعتر برگردم
و بــا همتیمیهایم بازی کنــم .نمیتوانم
تاریخ دقیقی بگویــم ولی تقریبا یک ماه و
نیم تا  2ماه طول میکشد».

