14

ورزشی

وطن امروز شماره 2511

اخبار

مشکل بزرگ این روزهای فوتبال ما روی سکوها چیست؟

فضای مجازی بالی جان فوتبال

المپیاکوس روی انصاریفرد
 ۷میلیون یورو قیمت گذاشت

باش��گاه المپیاکوس برای ف��روش مهاجم
ایرانی خود خواس��تار حداق��ل  ۷میلیون یورو
است.
ب��ه نق��ل از رادی��و ورزش یون��ان ،کریم
انصاریفرد فصل گذش��ته در  ۲۶بازی خود در
لیگ یونان موفق شد  ۱۷گل به ثمر برساند و
 2پ��اس گل هم ثبت کند .نمایش خوب او در
جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه و گلزنی برابر تیمملی
فوتبال پرتغال باعث ش��د المپیاکوس به فکر
فروش این بازیکن باشد.
از تیمهای فنرباغچه و بش��یکتاش از لیگ
ترکیه و اشتوتگارت و آگسبورگ از لیگ آلمان
به عنوان مش��تریان انصاریفرد نام برده شده
است .باشگاه یونانی حداقل  ۷میلیون یورو برای
انصاریفرد درخواست کرده است.

خطر حذف پرسپولیس از آسیا
به خاطر  ۱۰میلیارد تومان

باشگاه پرسپولیس در ادامه مشکالت مالی
برای پرداخت مطالباتش تا  9شهریورماه باید
 ۱۰میلیارد تومان تهیه کند.
ب�� ه گ��زارشایس��نا ،نه��م ش��هریورماه
ضرباالجلی اس��ت که AFCب��رای پرداخت
مطالبات باش��گاهها تعیین کرده است .باشگاه
پرس��پولیس تا این تاریخ بای��د چیزی حدود
 ۱۰میلیارد تومان تهیه کند تا از طریق آن تمام
بدهیهای خود را پرداخت کرده و مشکالتش
برطرف ش��ود .مدیران باشگاه اگر تا این تاریخ
نتوانن��د این مبلغ را تهیه کنند ،خطر حذف از
لیگ قهرمانان آسیا باشگاه را تهدید خواهد کرد.
البت��ه نکته حائ��ز اهمیت درباره باش��گاه
پرس��پولیس حل مش��کالت ارزی این باشگاه
اس��ت .با اج��رای قوانی��ن جدی��د ارزی حاال
مشکالت ارزی باشگاه هم حل شده و مدیران
پرس��پولیس میتوانند از طریق صرافیها و با
قیمت روز برای پرداخت مطالبات خارجیشان
ارز تهیه کنند.

اتوئو در قطر

ستاره سابق بارسلونا با باشگاه قطر به توافق
نهایی رسید و قرارداد امضا کرد.
به نقل از الرای ،ساموئل اتوئو ،ستاره سابق
بارس��لونا تصمیم گرفت در س��الهای پایانی
فوتبال خود راهی قاره آسیا شود و تیم قطر را
به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد.
اتوئ��و فصل قبل را در قونیه اس��پور ترکیه
پشت سر گذاش��ت .او با باشگاه قطر به توافق
نهایی رس��ید و بعد از پشت سرگذاشتن تست
پزشکی این باشگاه قرارداد خود را نهایی کرد.
این ستاره سابق بارسلونا در حالی به باشگاه
قطر پیوس��ت که پیش از این در  11باش��گاه
اروپایی از جمله بارسلونا ،اینتر ،چلسی ،اورتون
و سامپدوریا بازی کرده است .خبرهایی درباره
حضور او در اس��تقالل هم به گوش رس��ید اما
در نهایت این بازیکن تصمیم گرفت راهی لیگ
ستارگان قطر شود و باشگاه قطر را به عنوان تیم
بعدی خود انتخاب کرد.

سامان قدوس نخستینایرانی تاریخ
لیگ فرانسه

رئیس باشگاه اوسترشوندز از جزئیات توافق
سامان قدوس با تیم رن فرانسه پرده برداشت .او
با قراردادی  3/5میلیون یورویی به لیگ فرانسه
خواهد رفت.
به نقل از «کانال فوتبال» س��وئد ،در حالی
که گفته میشد سامان قدوس در فصل آینده
با پیراهن تیم تازه صعود کرده اوئسکا به میدان
خواهد رفت اما در نهایت به نظر میرس��د رن
فرانسه مقصد بعدی این بازیکن ایرانی است.
قدوس یکش��نبه ش��ب ازدقیقه  75بازی
برای تیمش به میدان رفت و موفق شد در این
مسابقه یک گل به ثمر برساند و پاس گل دوم
تیمش را نیز بدهد؛ دیداری که به نظر میرسد
آخرین دیدار قدوس با اوسترشوندز است.
قدوس با قراردادی  2س��اله و به ارزش 3/5
میلیون یورو به رن خواهد رفت که از این مبلغ
 20درصد به باشگاه سوئدی میرسد.
قدوس نخستینایرانی لیگ فرانسه خواهد
بود .دنیل کیندبرگ ،رئیس باشگاه اوسترشوندز
درب��اره انتقال قدوس به رن فرانس��ه گفت :ما
پیشنهاد باشگاه رن فرانسه را قبول کردیم .حاال
قدوس میتواند این باش��گاه را ترک کرده و به
تیم رن بپیوندد.
بازیکن ایرانی درباره پیوس��تن خود به رن
فرانس��ه ،گفت :در ابتدا بای��د این را بگویم که
در آستانه پیوستن به اوئسکا بودم ولی باشگاه
پیشنهاد رن فرانسه را مورد تایید قرار داد .من
حتی دیداری هم با سران تیم اسپانیایی داشتم.
س��امان قدوس در  32بازی خود در س��ال
 2018موفق شد  14گل به ثمر برساند و حضور
در لی��گ اروپا را تجربه کن��د .او در جامجهانی
 2018روس��یه برای تیمملی فوتب��ال ایران به
میدان رفت.

سهشنبه  23مرداد 1397

ای��ن روزها فیلمهای مونتاژ ش��ده بس��یاری در
فضای مجازی دس��ت به دس��ت میش��وند که هر
یک عامل ایجاد تن��ش و درگیری در میان گروهها
و دستههای مختلف است .رشد شبکههای اجتماعی
موبایلمحور ،مزایای بس��یاری برای تمام جامعه از
جمله فوتبالدوس��تان داشته است اما در بین تمام
ویژگیهای مثبت ،این پیشرفت چشمگیر معایبی
نیز دارد و فرصت سوءاس��تفاده را برای برخی افراد
به وجود آورده اس��ت .در شرایط فعلی کشور ایران،
خیلیها عالقهمندند با تحریک شهروندان شهرهایی
چ��ون تبریز ،اهواز و ...آنها را به هنجارش��کنیهای
مختلف دعوت کنند و چه فضایی بهتر از شبکههای
اجتماعی و چه موضوعی بهت��ر از فوتبال برای این
کار؟ پ��س از پایان بازی پرس��پولیس و اس��تقالل
خوزستان ،در شرایطی که قرمزها از گزارش به زعم
خودشان یکطرفه مسعود نریموسی ناراضی بودند،
با ویدئویی از بازی پرسپولیس و استقاللخوزستان
روبهرو شدند که گزارش��گر در حالی که یگان ویژه
پشت سر بازیکنان در حال حرکت به سمت سکوها
است ،جو ورزش��گاه را عادی میداند و تنها مشکل
را ب��ازی ضعیف دو تیم عنوان میکند! در آن فیلم،
نریموس��ی در میان الته��اب واضح در ورزش��گاه
میگوید« :خوش��بختانه من در گ��زارش بازی هم
ع��رض کردم؛ مش��کل خاصی وجود ن��دارد و فقط
بازی ضعیف  2تیم توی ذوق میزند .اس��تقاللیها
که س��عی میکنند در زمین خودشان دفاع کنند و
پرسپولیس��یها هنوز برنامهای برای به گل رسیدن
ندارند»!
انتشار گسترده این ویدئو در رسانههای مختلف
و حتی تلویزیونهای رس��می و پرمخاطب خارجی،
سبب شد میزان نارضایتیها در این باره افزایش یابد و
واکنش اهالی فوتبال بویژه هواداران پرسپولیس تندتر
ش��ود .در این باره واکنشهای بسیاری وجود داشت
و در مجموع ،این فیلم بر میزان تنشها و التهابها
افزود .نریموسی البته نظر دیگری داشت و با تکذیب
چنی��ن اظهاراتی گفت که این فیلم برای ثانیههایی
پیش بوده اس��ت .پس از این صحبتها بر آن شدیم
تحقیقات بیشتر و دقیقتری در این باره داشته باشیم.
گری نویل :غیر از آرسنال که مقابل منچسترسیتی
شکس��ت خورد ،بقیه بزرگان جزی��ره در هفته اول
از فص��ل جدید لیگ برتر بازیهای خودش��ان را با
پیروزی پشت سر گذاشتند .در این میان اما نمایش
لیورپول چشمگیرتر از بقیه بود و نشان داد انتظاراتی
که از تیم یورگن کلوپ پیش از شروع لیگ میرفت
بیجهت نبوده است .بزرگترین تهدید برای دفاع از
عنوان قهرمانی منچسترسیتی خود لیورپول است،
بویژه از منظر سبک بازی .لیورپول تیمی است که
سیتی را خوب میشناسد و به نقاط ضعف اندک این
تیم آشناست .بیدلیل نبود که از  4بازی فصل پیش
 2تیم مقابل هم ش��اگردان کلوپ  3بار به پیروزی
رس��یدند .در واقع کلوپ تنها مربیای است که در
جدالهای رو در رو مقابل پپ گوآردیوال دس��ت باال
را دارد .تفاوت  2تیم به لحاظ سبک بازی اینجاست
که سیتی خیلی باال بازی میکند و مدافعان مرکزی
و فولبکهای��ش فاصله زیادی با دروازه خودش��ان
میگیرند ،سناریویی که برای محمد صالح ،روبرتو

نتیج��ه تحقیق��ات ،تصدی��ق صحبته��ای
گزارش��گر بازی ب��ود .در دقیق��ه  43:10ب��ازی و
در حال��ی ک��ه استقاللخوزس��تان در کن��ار خط
طولی س��مت راس��ت زمی��ن و در میان��ه میدان
صاحب یک ضربه آزاد ش��ده ،گزارش��گر جمله ای
را ک��ه پیش تر به آن اش��اره ش��د بی��ان میکند.
حدود یک دقیقه بعد آبیهای خوزس��تان صاحب
کرنر میش��وند و در همین حال ،یگان ویژه از روی
پیس��ت تارتان به سمت س��کوها حرکت میکند و
نریموسی پس از س��کوت چند ثانیهای میگوید:
«خب! ایمان مبعلی باید توپ را پرتاب کند .با پای
راس��ت یک ارسال به تیر اول و »...او چند ثانیه بعد
با اشاره به اتفاقات موجود گفت ...« :متاسفانه باز هم
فضا ملتهب میشود».
یکی از کانالهای س��ودجو و سوءاس��تفادهگر
اظهارات نریموسی راجع به آرامش ورزشگاه را که
ب��رای ابتدای دقیقه  43بازی بود به یک دقیقه بعد

منتقل کرد تا صدا و تصویر ،دروغگویی گزارشگر را به
شکلی واضح منتقل کند!
البت��ه در گزارش نریموس��ی ایرادهای فراوانی
وج��ود دارد اما مس��اله مش��خص ،ظه��ور برخی
رس��انههای دروغگو و جعلی است که با استفاده از
تعصب هواداران ،قصد تحریک هواداران و پیش بردن
اهداف شوم خود را دارند .در این بین شاید کاربران
فضای مجازی با دیده تردی��د این اخبار ،ویدئوها و
تصاویر را دنبال کنند و سعی کنند آنچه وجود دارد
را باور کنند نه چیزی که دوست دارند وجود داشته
باشد و البته انتظار اهالی فوتبال از مسؤوالن کمیته
اخالق و پلیس فتا ،پیگیری جدیتر این دروغنویسی
و دروغسازی برای بهبود هرچه بهتر فضا است.
 2هفته قبل نیز فیلمی منتس��ب به ه��واداران
پرس��پولیس در ب��ازی ف��والد در کانالها و صفحات
مجازی منتشر ش��د که حاوی شعارهای زشت علیه
هموطن��ان عربزبان بود اما چند روز پس از انتش��ار

لیورپول جدیترین تهدید برای سیتی

جنگ دو نفره

فرمینو و سادیو مانه ایدهآل است .فضا دادن به این
بازیکنان و این خط حمله لیورپول که اس��تاد طرح
ضدحملههای س��ریع هس��تند خطرناکترین کار
ممکن اس��ت .جدای از این جدالهای رو در رو که
فراموش نکنیم تنها پیروزی سیتی در آنها وقتی به
دست آمد که لیورپول با اخراج زودهنگام مانه مجبور
شد بیشتر دقایق بازی را  10نفره پیش ببرد ،حال و
هوای کلی قرمزهای آنفیلد بسیار مثبت است و این
حقیقت خودش بر خطری که آنها برای سیتی دارند
میافزاید .لیورپول فصل پیش به فینال چمپیونزلیگ
رس��ید و در بازیای که تمام اتفاقاتش به ضرر آنها
پیش رفت در نهایت مغلوب رئالمادرید ش��د .خود
این تجربه به عالوه خریدهای تابستانی و قرار گرفتن
بین  4تی��م اول جدول در فصل گذش��ته انرژی و
اعتماد به نفس بس��یار باالیی به آنها داده است .در

نقط��ه مقابل هیچکدام از  3تیم منچس��تریونایتد،
چلسی و تاتنهام حس و حالی چندان مثبت ندارند
که دلیلش اتفاقات پیشفصل است .یونایتد با ژوزه
مورینیو و مشکالتش با مدیران باشگاه و نارضایتی
آش��کار ستاره اصلیاش ،پل پوگبا دست به گریبان
اس��ت .تاتنهام حتی یک خرید تابستانی نداشته و
ترکیب تیم برای رقابت با س��یتی تقویت نش��ده و
ی جدید خود
چلس��ی هم دوران جدی��دی را با مرب 
تجربه میکند ،در حالی که تیبو کورتوا را از دست
داده و هنوز نگران از دست دادن ادن آزار هم هست،
بنابراین تنها تیمی که در حال حاضر برای س��یتی
نگران��ی ایجاد میکن��د لیورپول اس��ت؛ تیمی که
هیچکدام از مشکالت دیگر اعضای تاپ سیکس را
نداشته .حاال این وظیفه به عهده لیورپول است که
نشان دهد این تهدید تا چه حد جدی است .یکی از

این فیلم ،مش��خص ش��د روی این فیلم صداگذاری
شده و مونتاژ شده است! حتی مسؤوالن باشگاه فوالد
خوزستان نیز شعارهای ضدقومیتی را تکذیب کردند
اما بیش��تر عربزبانها به کانالهای تلگرامی اعتماد
بیشتری داشتند و آن فیلم جعلی را باور کردند .البته
س��لب اعتماد نسبت به مسؤوالن نیز مساله یکشبه
نیست و آنها باید ببینند در این سالها چه کردهاند که
هواداران ،به صفحات مجازی اداره شده توسط ادمینها
اعتماد بیشتری نس��بت به حرفهای مدیران دارند.
ب��ه هر حال تاثیر این فیلم چندثانیهای در بازی
پرسپولیس و استقاللخوزستان دیده شد .پیش از
مسابقه شیشه اتوبوس حامل بازیکنان پرسپولیس
با پرتاب س��نگ از سوی همین افراد شکسته شد
ام��ا اتفاق بزرگت��ر در راه بود .در ورزش��گاه ،برخی
تماشاگران اهوازی با سنگ به استقبال پرسپولیسیها
رفتند و عالوه بر مصدومیت هواداران این تیم ،بارها
در انجام بازی وقفه ایجاد کردند.
مهمترین عوامل در پیشرفت لیورپول نه خریدهای
تابستانیشان ،بلکه یک خرید کلیدی در ژانویه بود.
من همیشه فکر میکردم ویرجیل ون دایک مدافع
خوبی است ولی باور نداشتم ارزش  75میلیون پوند
را داش��ته باش��د و هیچوقت فکر نمیکردم چنین
تاثیری روی خط دفاعی لیورپول بگذارد .ون دایک
مرا یاد یاپ اس��تم میاندازد .او یک هیوالس��ت و با
برخورد به بازیکنان حریف آنها را به این سو و آن سو
پرتاب میکند .وقتی به خط میانی هم نگاه میکنیم
کیفیت و کمیت الزم را با حضور نبی کیتا ،جورجینو
واینالدوم ،جیمز میلنر و جردن هندرسون میبینیم
ام��ا آیا خط حمل��ه آنها نیاز به ی��ک مهاجم دیگر
نداشت؟ به نظرم وقتی هر کدام از فرمینو یا صالح
بیرون هستند کیفیت بازی لیورپول به شکل آشکاری
پایی��ن میآید و س��وال مهمتر اینکه آی��ا لیورپول
میتواند برای جنگیدن در لیگ برتر و چمپیونزلیگ
چنین فوتبال پرفش��اری را ش��نبه و چهارش��نبه،
هفته به هفته پش��ت س��ر هم به نمایش بگذارد؟

کیوسک
مارکا

بگو سی و سومی

 2بازیکن جوان اس��تقالل با دستور موقت کمیته
اخالق فدراس��یون فوتبال به مدت یک ماه از هرگونه
حضور در حوزه فوتبال ،مجامع ،مراجع و اماکن رسمی
فوتبال جمهوری اس�لامی ایران و بینالملل محروم
شدند .شیرینی برد پرگل استقالل مقابل تراکتورسازی
تبری��ز با حکم کمیت��ه اخالق مبنی ب��ر محرومیت
 2بازیکن جوان این تی��م به نام اللهیار صیادمنش و
سجاد آقایی کم شد .کمیته اخالق فدراسیون فوتبال
با غیراخالقی خواندن حرکت این  2بازیکن نوجوانان
در شادی گل بازیکنان استقالل در دیدار با ذوبآهن،
این  2بازیکن را به مدت یک ماه از هر گونه حضور در
محافل ورزشی در ایران و خارج از ایران محروم کرده
است .دستور موقت کمیته اخالق فدراسیون فوتبال

موندودپورتیوو

ببر در پشه

اسپورت

سوپربارسا

بررسی حکم محرومیت  2بازیکن جوان استقالل

د آییننامه کمیته اخالق توسط مجری
عبور از بن 
با اس��تناد به بندهای  ۲۳و ۶ ۵
آییننامه این کمیته صادر شده
اس��ت .در روزهای اخیر عدهای
نس��بت به قانونی نب��ودن این
حکم اعتراض کردند .با نگاهی
به این  2بن��د ،میتوان متوجه
مش��روعیت کمیته اخالق در اج��رای این حکم بود.
منته��ا در بند  ۶ ۵آییننامه اخالقی جمله کوچکی از
دید رئیس کمیته اخالق پنهان مانده که نقض قانون

این کمیته اس��ت .بر اساس بند
 ۲۳کمیته اخالق ،رئیس دیوان
حکمیت ک��ه در اینجا مرتضی
تورک اس��ت ،میتوان��د بدون
مش��ورت دیگر اعضای کمیته،
دستوراتی از قبیل تعلیق فردی
تا  3مسابقه یا برای یک ماه ،محرومیت فردی از فعالیت
رسمی مرتبط با فوتبال تا یک ماه ،وضع جریمه تا ۵۰
میلیون ریال ،صدور یا لغو دس��تور موقت یا اقدامات

آ.اس

اشتباه مرگبار

موقتی با توجه به ماده  ۶۵را صادر کند .بر اساس بند
 ،۶۵در صورت��ی که تصمیمگیری درباره موضوعی به
سرعت انجام نمیشود ،رئیس دیوان تحقیق میتواند
دس��تور موقت صادر کند که این دستور حداکثر ۲۰
روز معتبر است .با توجه به بندهای موردنظر ،کمیته
اخالق بدرس��تی درباره این  2بازیکن رای صادر کرده
است اما تنها نقطه ابهامبرانگیز در این رای مدت یک
ماهه است ،چرا که بر اساس بند  ۶۵و استفاده از کلمه
موق��ت در رای صادر ش��ده ،کمیته اخ�لاق باید این
رای را ب��ه م��دت  ۲۰روز صادر میک��رد .در این رای
کمیته اخالق به محرومیت یکماهه اش��اره کرده که
بر اس��اس این بندها ،استقالل میتواند نسبت به آن
اعتراض کند.

یادداشت

آرسنال؛  92روز پس از آرسن

حمیدرضا صدر :روی یکی از بنرهای باال رفته
با زمینه سرخ و سپید نوشته بودند «آغاز عصر
نو» .بسیاری از طرفداران آرسنال از ته دل به
آغاز عصر نو دل بسته بودند ،به دوران پساونگر،
ولی عصر نو یادآور گذش��ته شده بود ،شبیه
«عصر کهنه» :نمایشی معصومانه آمیخته به
جان کندن و س��رانجام پذیرش شکست92 .
روز از رفتن ونگر س��پری ش��ده بود 92 .روز
از وداع آرس��ن و رکورد شکنیهای سیتی در
لیگ گذش��ته بود .رخدادهای پرشماری در
آن 92روز افتاده بود :جامجهانی خیالانگیزی
برگزار شده و جانشین ونگر معرفی شده بود؛
اونای امری .در آن  92روز خیلی چیزها تغییر
کرده بود ولی خ��ب خیلی چیزها هم تغییر
نکرده بود .سیتی با پپ همان تیم مقتدر باقی
مانده بود و آرس��نال با امری همان آرس��نال
دوران ونگر مانده بود .سوت پایان را که زدند
آرسنال در نخس��تین دیدار به رهبری امری
 2بر صفر مغلوب سیتی شده بود .آغاز امری
برخالف آغاز ونگر در آرس��نال بود ،توپچیها
 22س��ال پیش در نخستین بازی به رهبری
ونگ��ر ،بلکب��رن را  2بر صفر شکس��ت داده
بودند و ترکیب بازیکن��ان قدیمی و جدید -
از تون��ی آدامز و ی��ان رایت تا دنیس برکمپ
و پاتریک ویرا  -معرکه به نظر میرس��یدند.
س��وت پایان را که زدن��د ترکیب قدیمیها و
جدیده��ا نا امیدکننده بود و فصل پیش را به
یاد میآورد که آرس��نال فص��ل پیش طی3
رویارویی با س��یتی 3بار مغلوب شده و هر بار
 3گل دریافت کرده بود؛ جمعا  9گل .وقتی
داور سوت را زد بسیاری از آرسنالیها پس از
گل دوم سیتی با سرهایی پایین افتاد ه روانه
خانههایش��ان ش��ده بودند و امری هم طی
 11نبرد با پپ یک بار هم پیروز نش��ده بود.
شکست  2گله از سیتی قهرمان خفتبار نبود
ولی فاصله عمیق با سیتی را به رخ کشید .گل
زود هنگام استرلینگ چنان فارغ باالنه به ثمر
رسید که نیمکتنشینان سیتی برای لحظه ای
ب��اور نکردند ت��وپ بر تور س��نگر توپچیها
نشس��ته اس��ت .احتماال طی لحظاتی تصور
کردیم آرسنال پاسخ گل استرلینگ را خواهد
داد .آلکساندر الکازت در دقیقه  54وارد شد
ولی پپ بالفاصله دی بروینه را جانشین مارز
کرد و برناردو س��یلوا  -که پارسال در همین
می��دان دروازه آرس��نال را گش��وده بود  -در
دقیق��ه  64گل دوم را زد و کورس��وی تغییر
نتیجه رنگ باخت.
به آرس��نال نگاه میکردی��م و آنها را در
همه خطوط ش��کننده مییافتی��م .مدافعان
میانی واکنشهای س��ریعی نشان نمیدادند.
حمالت سیتی از  2جناح با بنجامین مندی و
کایل واکر تمام نشدنی بود و مدافعان کناری
آرس��نال نمیتوانس��تند برابر آنه��ا مقاومت
کنند؛ هم��ان دفاعی که طی  3بازی آغازین
فص��ل پیش  8گل دریافت کرده بود و همان
دفاعی که فصل پیش از آن در نخستین بازی
لیگ  4گل از لیورپ��ول دریافت کرد .مردان
میان��ی آرس��نال برخالف بازیکنان ش��اداب
سیتی سردرگم بودند .گرانیت ژاکا سرگیجه
گرفت��ه در میانه میدان ،ت��وپ را از پتر چک
دریاف��ت میک��رد و میخواس��ت آن را ب��ه
بازیسازانی از نوع اوزیل و مخیتاریان بسپارد
و از آنجایی ک��ه آنها را پیدا نمیکرد توپ را
برای اوبامیانگ میفرس��تاد .آمارها بازتابنده
فاصلهها بودند 17 :شوت سیتی برابر  9شوت
آرس��نال 9 ،ضربه کرنر سیتی برابر  2ضربه
کرنر آرس��نال 33 ،بار لمس توپ سیتی در
محوط��ه جریمه آرس��نال برابر  14بار لمس
توپ توپچیها ...ب��رای نمونه آرون رمزی تا
زمانی که در میدان بود فقط  11پاس داد.
به قول گ��ری نویل «بازیکنان آرس��نال
مدتها است ش�لاق نخوردهاند و فارغ باالنه
ب��ازی کردن��د» و ب��ه ق��ول مارتی��ن کیون
«ام��ری باید دس��تهایش را کثی��ف کند و
آرس��نال را جراحی» .ولی آرسنال ،جراحی
نش��ده و تقویت چند پس��ت  -با لنو ،توریرا،
پاپاس��تاپولوس ،لیختش��تاینر و گوندوزی -
«حقیقت آرس��نالی» را تغییر نداده اس��ت.
س��یتی در همه پس��تها بازیکنانی در قواره
جهانی داش��ت و بازی را ب��دون دی بروینه،
گابریل خس��وس و س��انه آغاز کرد و در این
س��و امری به پسر  19س��اله آمده از لورین
 متی��و گون��دوزی  -دل بس��ت و او را درنخس��تین بازیاش به عنوان هافبک دفاعی
برابر مدافعان کنار ژاکا قرار داد .پسر  19ساله
نویدبخش بازی کرد ولی طی رویاروییهای
ی��ک به ی��ک ،محض نمون��ه براب��ر آگوئرو،
خ��ام طبع��یاش را هم میدیدی��م .گلهای
اس��ترلینگ و برناردو سیلوا با هجوم به قلب
دفاع و  2شوت جانانهزده شدند.

