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خبر كوتاه
دهمین هتتریک؛
آگوئرو پشت سر شیرر

در مهمترین بازی هفته بیست و پنجم
رقابت های لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی
میزبان آرسنال بود و در نهایت با هتتریک
سرخیو آگوئرو ،موفق شد توپچی ها را با 3
گل شکست دهد .آگوئرو با گلزنی در دقایق
یک 44 ،و  61توانست دهمین هتتریک
خود در تاریخ لیگ برتر را ثبت کند تا
با عبور از رکورد  9هتتریک رابی فاولر،
مهاجم سابق لیورپول ،به رده دوم بیشترین
تعداد هتتریک در تاریخ لیگ برتر برسد.
او با تنها یک هتتریک دیگر با رکورد تاریخ
این رقابت ها که در اختیار آلن شیرر است،
برابری خواهد کرد.
آلن شیرر ،مردی که این رکورد را در
اختیار دارد ،در گفت و گویی با سان اذعان
داشت که این رکورد پایدار نخواهد ماند« :او
در برابر آرسنال در بهترین فرم ممکن قرار
داشت .آگوئرو در زمان بسیار کمی از من عبور
خواهد کرد».
اما آگوئرو خود ترجیح داد تا تمرکز
خود را بر چیز دیگری معطوف کند« :ثبت
ده هتتریک حس خوبی است .اما مهمترین
چیز برای من پیروزی است .در بازی قبلی
هم بعد از تنها  25ثانیه گلزنی کردم اما
باختیم».
مهاجم آرژانتینی همچنین به نخستین
بازیکن سیتی در  98سال اخیر تبدیل شد
که توانسته برابر آرسنال هتتریک کند.
آخرین بار تامی براول در سال  1920موفق
به هتتریک در برابر آرسنال شده بود .در
ادامه به هتتریک های آگوئرو در لیگ برتر
اشاره خواهیم داشت:
منچسترسیتی  0-3ویگان ( 10سپتامبر
)2011
منچسترسیتی  1-4تاتنهام ( 18اکتبر
)2014؛  4گل
منچسترسیتی  0-6کویینز پارک رنجرز
( 10می )2015
منچسترسیتی  1-6نیوکاسل ( 3اکتبر
)2015؛  5گل
چلسی  3-0منچسترسیتی ( 16آپریل
)2016
واتفورد  6-0منچسترسیتی ( 16سپتامبر
)2017
منچسترسیتی  1-3نیوکاسل ( 20ژانویه
)2018
منچسترسیتی  1-5لسترسیتی ( 10فوریه
)2018؛  4گل
منچسترسیتی  1-6هادرزفیلد ( 19آگوست
)2018
منچسترسیتی  1-3آرسنال ( 3فوریه
)2019

ورزش

عامل سرنوشتساز :عمق اسکواد

مصدومیت عاملی است که هیچ مربیای
دوست ندارد ازش حرف بزند .مسئله مهم اما در
پیدا کردن راهی برای نتیجه گرفتن علیرغم این
مصدومیتهاست ،کاری که برای لیورپول این
روزها اصال ساده به نظر نمیرسد.
هر تیمی برای فتح لیگ برتر نیاز به بازیکنانی
بزرگ دارد ،اما در نهایت سرنوشت این قهرمانی را
عمق اسکواد تیمها تعیین میکنند .پس اگر قرار
باشد لیورپول به  ۲۹سال انتظارش برای تاجگذاری
دوباره در جزیره پایان دهد ،این بازیکنان بیشتر
زیرسایه آنها هستند که باید نقش خودشان در
رسیدن به چنین افتخاری را درست بازی کنند.
تساوی دیشب لیورپول مقابل وستهم به این
معنا بود که تیم یورگن کلوپ حاال در سه بازی از
پنج بازی اخیرش در لیگ امتیاز از دست داده.
مصدومیت ترنت الکساندر-آرنولد ،جو گومز ،دژان
لوورن ،جردن هندرسون و جینی واینالدوم که
هیچکدام به لندن سفر نکردند تاثیری مهمی روی
این افت فرم داشته .لیورپول در این روزها دیگر آن
تیمی که یکی پس از دیگری بازیهایش را با اقتدار
میبرد به نظر نمیرسد.
خود کلوپ بعد از این تساوی وضعیت تیمش
را چنین توضیح داد« :ما با شرایط سختی روبرو
هستیم ،ولی تیم کار خودش را به خوبی انجام
میدهد .من واقعا نمیدانم دلیل این مصدومیتها
و بیماریها چیست .میلنر مریض بود ،شاید هنوز
هم باشد .ویرجیل ون دایک هم چند روز قادر به

تمرین کردن نبود و چهار کیلو وزنش کم شد .در
حال حاضر کار برایمان سخت شده ،اما بچهها به
جنگیدن ادامه میدهند .من اهل ناله کردن نیستم
و دنبال بهانه هم نمیگردم ،اما حقیقت اینجاست
که این مصدومیتها وجود دارد».
یک ماه پیش لیورپول بدون شکست در صدر
جدول قرار داشت .از شروع سال  ۲۰۱۹اما آنها
برابر سیتی در لیگ و مقابل ولوز در جام حذفی
شکست خوردند و دو تساوی پشت سر هم برابر
لستر و وستهم را پشت سر گذاشتند .این نتایج و
تعداد مصدومین زیادشان خدشهای به اعتماد به

نفس نیمفصل اول لیورپولیها وارد کرده.
سیتی با پیروزی در بازی فرداشب مقابل
اورتون میتواند به صدر جدول برسد ،البته به
واسطه تفاضل گل بهتر و یک بازی بیشتر .مسئله
لیورپولیها فعال اضطراب و از دست دادن کنترل
احساساتشان نیست .مشکلی که کلوپ باید راهی
برای حلش پیدا کند پر کردن جای خالی مهرههای
اصلیاش است.
میلنر همیشه مهرهای قابل اعتماد برای لیورپول
بوده ،اما در غیاب الکساندر-آرنولد و گومز ،و در
شرایطی که به شکلی عجیب ناتانیال کالین به صورت

قرضی به بورنموس منتقل شده ،او مجبور بود برابر
وستهم یک بار دیگر در پست دفاع راست بازی کند،
پستی که شاید دیگر انرژی اجرایش را نداشته باشد.
در ضمن غیبت واینالدوم و هندرسون در میانه زمین
بیش از پیش نیاز لیورپول به میلنر در این منطقه
را نشان میداد .آدام الالنا هم که برای اولین بار از
ماه اکتبر به بعد در ترکیب اصلی تیمش در لیگ به
زمین رفت ،جدا از تاثیر مستقیمش روی گل سادیو
مانه ،فاصلهای زیادی با فرم ایدئالش داشت .نبی کیتا
و فابینیو هم در این بازی موفق نشدند جای خالی
هندرسون و واینالدوم را چه به لحاظ انرژی و چه به
لحاظ رهبری تیم پرکنند.
خط دفاعی لیورپول هم نیم فصل اول
فوقالعادهای را پشت سر گذاشته بود ،این روزها فاصله
زیادی با آن استحکام سابق گرفته .لیورپول در ۱۹
بازی اول فصل فقط هشت بار دروازهاش باز شد و ۱۲
کلینشیت به ثبت رساند .اما در شش بازی اخیر هفت
بار دروازه الیسون بکر باز شده.
خبر بود در این میان برای لیورپول مصدوم
نبودن مثلث خط حملهشان است .با اینکه مانه ،روبرتو
فرمینو و محمد صالح هنوز به فرم فوقالعادهشان در
فصل گذشته نرسیدهاند اما روی هم هشت گل در پنج
بازی سال  ۲۰۱۹زدهاند .در واقع در این سال هیچ
بازیکن دیگری از لیورپول ،غیر از این سه ،پایش به
گلزنی باز نشده .پس خطر بزرگتر برای کلوپ وقتی
پیش میآید که مصدومیتی سراغ یکی از این نیروهای
هجومیاش بیاید.

دو بازی ،شش گل خورده :بحران بیانکونری؟

 ۹امتیاز اختالف در صدر جدول ،اما در آستانه بحران .این البته
نظر روزنامه رپوبلیکا درباره وضعیت کنونی یوونتوس بود .اغراق؟ قطعا.
اما حقیقت اینجاست که یوونتوس در دو بازی اخیرش شش گل
خورده ،بازیهایی که شامل شکست  ۰-۳در کوپا ایتالیا برابر آتاالنتا،
و تساوی  ۳-۳در سری آ مقابل پارما میشوند.
جورجو کیلینی مقابل آتاالنتا مصدوم شد و از زمین بیرون رفت،
در شرایطی که لئوناردو بونوچی و آندرهآ بارتزالی هم پیش او مصدوم
بودند .بدین ترتیب برای اولین بار از سال  ۲۰۱۱بدین سو هیچکدام
از سه راس  BBCمعروف در اسکواد یوونتوس برای بازی مقابل پارما
حضور نداشتند .البته آخرین باری که هیچکدام از این سه مدافع به
زمین نرفتند خیلی دوردست نیست.
پس با توجه به فروش مهدی بنعطیه به لیگ قطر ،مارتین
کاسرس در ترکیب اصلی خط دفاعی بیانکونری قرار گرفت .کاسرس
که هفته پیش به صورت قرضی از التزیو راهی یووه شد ،در سه سال
گذشته ،از زمان ترک بانوی پیر ،به ندرت برای ساوتهمپتون ،ورونا یا
خود التزیو بازی کرده بود و ناآماده بودنش به هیچ وجه جای تعجب
نداشت.
با تمام این مشکالت خط دفاعی ،یوونتوس تا دقیقه  ۶۴نگرانیای
از بابت کسب سه امتیاز حس نمیکرد .کریستیانو رونالدو در نیمه اول
دروازه پارما را باز کرده بود و دنیله روگانی ،زوج کاسرس در قلب
خط دفاعی ،در دقیقه  62اختالف را به دو گل رسانده بود .دو دقیقه
بعد اما ،در حالیکه پارما فقط  30درصد مالکیت توپ داشت ،ارسال

یوراژ کوتسکا با ضربه سر آنتونیو باریال وارد دروازه ماتیا پرین شد،
گلی که سامی خدیرا و ژوائو کانسلو رویش کامال مقصر بودند .واکنش
صدرنشین به این گل اما یک گل دیگر از رونالدو بود ،گلی که به نظر
دیگر کار را تمام میکرد.
شاید مشکل اصلی یوونتوس هم همین اعتماد به نفس بیش
از حد و خیال راحت از نتیجه بازی بود ،آن هم برای تیمی که
همین چند روز پیش شکستی سنگین را تجربه کرده بود .همین
اطمینان از پیروزی بود که باعث شد روگانی در مهار ژروینیو
کمکاری کند تا در دقیقه  ۷۴اختالف دوباره به یک گل برسد.
لحظه وحشتناک بازی از منظر بیانکونری اما وقتی بود که در
دقیقه  ۹۲ماریو مانزوکیچ به جای اینکه توپ را نزدیک پرچم
کرنر حفظ کند ،تصمیم به ارسال پاسی چیپ کرد و همین توپ
به سوی دیگر زمین برگشت تا مهاجم سابق آرسنال و رم گل دوم
خودش و گل تساوی بازی را به ثبت برساند.
یوونتوس در دوران هدایت مکس الگری هرگز در دو بازی پیاپی
شش گل نخورده بود .البته شاید بتوان از بدشانسی هم به عنوان
بخشی از توجیه این نتیجه استفاده کرد .لئوناردو اسپیناتزوال که برای
اولین بار در لیگ در ترکیب اصلی یووه قرار میگرفت ،برای تیم
سابقش ،آتاالنتا ،همیشه نقش وینگبک چپ را بازی میکرد .در
این بازی اما در پست فولبک چپ ،اسپیناتزوال به دردسرهای زیادی
افتاد .در ضمن خدیرا هم در جریان بازی دو بار توپ را به تیر دروازه
پارما کوبید.

شماره 2672

اخبار
به بهانه صدمین بازی رشفورد؛ در جمع
بزرگان!

مارکوس رشفورد بهترین صحنه را برای
درخشش انتخاب کرد .او در روزی که برای انجام
صدمین بازی لیگ برتری در مقابل لسترسیتی
قرار گرفته بود ،با به ثمر رساندن تک گل پیروزی
بخش تیمش در کینگ پاور این روز خاص را جشن
گرفت .این مهاجم بومی شیاطین سرخ که در این
فصل از رقابت ها  9گل به ثمر رسانده ،در حالی
به رکورد  100بازی لیگ برتری میرسد که تنها
 21سال و  95روز سن دارد .او به این ترتیب
به پانزدهمین بازیکن جوان تاریخ لیگ برتر در
هنگام رسیدن به صدمین بازی لیگ برتری تبدیل
میشود .رشفورد همچنین بعد از سال با پیراهن
منچستریونایتد میرسد.وین رونی همچنان رکورد
سریع ترین زمان سه رقمی شدن بازی های لیگ
برتری را در اختیار دارد .کاپیتان سابق تیم ملی
انگلستان در حالی که تنها  19سال و  321روز
داشت ،صدمین بازی خود را در این رقابت ها
انجام داد .رونی قبل از انتقال  27میلیون پوندی
به منچستریونایتد در سال  67 ،2004بازی برای
اورتون در لیگ برتر انجام داده بود .سسک فابرگاس
در این لیست با حضور در رده دوم پشت سر وین
رونی قرار دارد و جیمز میلنر نیز با انجام صدمین
بازی ،در حالی که  20سال و  104روز سن داشت،
در رده سوم قرار دارد .نفر چهارم این فهرست یک
نام غافلگیرکننده است .کریس بارت ویلیامز ،بازیکن
چند پسته شفیلد ونزدی در دهه  90از قابلیت بازی
در چندین منطقه از زمین استفاده کرد و به این
تعداد بازی رسید .مایکل اوون و رحیم استرلینگ
در این فهرست پشت سر بارت ویلیامز قرار دارند و
گرت بری ،میکا ریچاردز و رابی فاولر نیز همگی با
فاصله کمی از بازیکنان یاد شده قرار گرفته اند.تنها
یک بازیکن در منچستریونایتد زودتر از مارکوس
رشفورد به این رکورد رسید( .تمام  100بازی با
پیراهن منچستریونایتد) هافبک ولزی شیاطین
سرخ تحت هدایت سرآلکس فرگوسن صدمین
بازی خود را در حالی انجام داد که  21سال و 74
روز سن داشت.

افت بکر در ۲۰۱۹؛ بدترین گلر لیگ برتر

شاید این حرف درباره تیمی که در  ۲۲بازی لیگ فقط شش
امتیاز از دست داده غریب به نظر برسد ،اما یوونتوس واقعا چند وقتی
است خوب بازی نمیکند .شاگردان الگری مقابل التزیو حقشان
شکست بود ،در بازیای که در نیمه اولش حتی یک ضربه هم به
سمت دروازه حریف نداشتند .پیروزیهای نزدیک مقابل تورینیو و
اینتر هم روی لحظات کلیدی این بازیها به دست آمد ،از جمله پاس
رو به عقب مرگبار سیمونه زازا و ضربه روبرتو گاییاردینی که به تیر
دروازه یوونتوس خورد .دیگر بازیهای این مقطع را هم معموال رونالدو
با نبوغ خودش برای تیمش نجات داده ،کاری که او دقیقا در تساوی
 ۲-۲مقابل آتاالنتا کرد ،کاری که اما در شکست  ۰-۳مقابل همین
تیم در کوپا ایتالیا دیگر از دستش برنیامد.

با تساوی لیورپول برابر وستهام ،اختالف
 ۷امتیازی حاال به  ۳امتیاز کاهش یافته است و
شاگردان کلوپ بیشتر از همیشه خطر از دست دادن
صدر جدول را احساس میکنند .جدا از مشکالت
لیورپول در قلب خط دفاعی ،عملکرد آلیسون بکر
نیز در سال جدید خوب نبوده است .آلیسون در
آغاز سال نوی میالدی ،تنها  %۳۶از ضرباتی که به
سمتش شلیک شده است را توانسته مهار کند .این
آمار وقتی ترسناکتر میشود که پی میبریم در بین
تمام دروازهبانان لیگ برتر این ضعیفترین عملکرد
است! آلیسون که در اوایل حضورش توانسته بود
بیشتر از هر گلر دیگری در بین ۶تیم باالی جدول
سیو داشته باشد ،حاال نزول کرده است و این میتواند
زنگ خطری برای کلوپ و تیمش باشد.

