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ورزشی

وطن امروز شماره 2102

گزارش

گلهایی که نمک ندارد

از جدال سرخابی با اصفهانیها
تا نبرد فوالدها در غبار

■■جدال برای کسب سهمیه

هرچند  ۹هفته تا پایان لیگ ش��انزدهم باقی
مان��ده و هنوز ه��م تیمهایی مانند اس��تقالل و
ذوبآهن روی کاغذ برای قهرمانی شانس دارند اما
دیدار امروز  2تیم ،تا حدود زیادی تکلیف تیمهایی
که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب میکنند،
روشن میکند .استقالل اکنون با  ۳۷امتیاز در رده
س��وم جدول قرار دارد و ذوبآهن با  ۳۳امتیاز در
تعقیب این تیم است ،اگر آبیپوشان در ادامه روند
پیروزیهای درخش��ان خود این هفته هم برنده
از زمین خارج ش��وند ،اختالفشان با تیم چهارم
(ذوبآهن) را به عدد  7میرس��انند و با توجه به
روند خوب نتیجهگیری تیم تهرانی ،بعید به نظر
میرسد سبزهای اصفهانی بتوانند در ادامه لیگ،
خود را به اس��تقالل برسانند .اما اگر استقالل در
اصفهان شکست بخورد ،ضمن اینکه روند بردهای
متوالیاش متوقف میشود و ممکن است یک بار
دیگر ب��ه دوران افول بازگردد ،فاصله ذوبآهن با
ای��ن تیم به یک امتیاز کاهش مییابد و در ادامه
فصل ه��م احتمال جابهجایی در ردههای س��وم
و چهارم ج��دول وجود خواهد داش��ت .بنابراین
استقاللیها اگر میخواهند در کورس باقی بمانند
و س��همیه آسیایی فصل بعدش��ان را هم قطعی
کنند ،باید در اصفهان پیروز ش��وند .استقالل در
ش��هرآورد  ۸۴دس��ت به کار بزرگی زد و آن طور
که منصوریان وعده داده ب��ود ،صدر جدول را به
ه��م ریختند اما به دلی��ل جنجالهای بعد از آن
بازی ،حاال با محرومیت مهدی رحمتی ،دروازهبان
ش��ماره یک و کاپیتان خود روبهرو هستند .نبود
رحمتی برابر ذوبآهنی که چهارمین خط حمله
لی��گ را در اختیار دارد ،چالش بزرگی اس��ت که
آبیه��ا باید ب��ا آن مواجه ش��وند .از طرف دیگر،
شکست سنگین ذوبآهن برابر تراکتورسازی در
هفته قبل نش��ان داده این تیم ضعفهای زیادی
دارد و به هیچ وجه نمیتوان از پیروزی یا تساوی
این تیم برابر استقالل مطمئن بود.
■■نبرد فوالدها در هوای خاکی

همزمان با دیدار ذوبآهن و استقالل ،در اهواز
فوالد به مصاف گسترش فوالد تبریز میرود .این
روزه��ا اوضاع و احوال خوزس��تانیها اصال خوب
نیس��ت و عالوه بر گرد و خاک وحش��تناکی که
هوای این استان و بویژه اهواز را آلوده کرده ،قطعی
آب و برق هم مزید بر علت شده که مردم این دیار،
از شرایط خود بش��دت ناراضی باشند .در چنین
شرایطی ،گسترش فوالد تبریز میهمان فوالد است
تا شاید فوتبال ،کمی از آالم خوزستان بکاهد.
■■جبران مافات مدعی نخست قهرمانی

قرمزپوشان تهرانی که به گواه کارشناسان و
مردم ،بهترین فوتبال لیگ شانزدهم را در زمین
به نمایش میگذاش��تند ،در شهرآورد  ۸۴اسیر
انگیزه باالی استقاللیها شدند و شکست تلخی را
تجربه کردند .این تیم غمزده حاال با چند مصدوم
و محروم باید به مصاف سپاهان برود .دیدارهای
 2تیم همیشه جذاب و تماشایی بوده است پس
ب��ا اطمینان میت��وان گفت این ب��ار هم جدال
پرافتخارتری��ن تیم لیگ برتر ب��ا پرافتخارترین
تیم ادوار لیگ فوتبال ایران در ورزش��گاه آزادی
دیدنی خواه��د بود .پرس��پولیس در این دیدار
خانگی مشکل بسیار بزرگی دارد و آن غیبت 3
بازیکن کلیدی این تیم است؛ کمال کامیابینیا
و جالل حس��ینی محرومند و محمد انصاری به
دلیل برخورد س��نگ به س��رش پس از داربی،
مصدوم است و این  3تن نمیتوانند تیمشان را
برابر سپاهان همراهی کنند .خط دفاعی نصف و
نیمه پرسپولیس ،امروز باید برابر تیمی قرار بگیرد
که با زدن  ۲۵گل در  ۲۱بازی قبلیاش ،عملکرد
خوبی در خط حمله داش��ته ولی از طرفی۲۶ ،
گل خ��ورده س��پاهان (تفاض��ل گل  )-۱باعث
امیدواری پرسپولیسیهاس��ت .سایر دیدارهای
هفته بیس��تودوم لیگ برتر فوتبال ،جمعه ۲۹
بهمن برگزار میشود .در این روز ،تراکتورسازی،
تیم دوم جدول ردهبندی کار نس��بتا آسانی در
مش��هد دارد و باید برابر سیاهجامگان صفآرایی
کند .پیروزی قاطع این تی��م برابر ذوبآهن در
هفت��ه قبل و شکس��ت پرس��پولیس در داربی،
مجددا روحیه تیم تبری��زی را برای جنگیدن و
رس��یدن به صدر جدول افزایش داده و میتواند
در ادامه لیگ ،برگ برنده شاگردان امیر قلعهنویی
باشد .جمعه همچنین ،سایپا با صبا دیدار میکند،
صنعتنفتآبادان پذیرای پدیده مش��هد است و
ماشینسازی تبریز در خانه با نفت تهران دیدار
میکند.

یادداشت

چرا طارمی در آن واحد هم فرشته است هم دیو؟

هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال

دیدارهای هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال
با مصاف سرخابیها با حریفان اصفهانیشان ادامه
مییاب��د ،این بازیها بعد از داربی جنجالی هفته
قبل ،هیج��ان مضاعفی دارن��د .دیدارهای هفته
بیستودوم لیگ برتر فوتبال ،سهشنبه آغاز شد
و تیمهای پیکان و استقاللخوزس��تان به مصاف
ه��م رفتند .این هفته از لیگ برتر ،پنجش��نبه با
انجام  3دیدار جذاب ادامه پیدا میکند و تیمهای
استقالل و پرسپولیس بعد از داربی هیجانانگیز
هفته قبل ،به مصاف  2تیم اصفهانی ذوبآهن و
س��پاهان میروند؛ داربی تیمهای فوالدی هم در
اهواز برگزار میشود.
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مهدی طاهرخانی :همیش��ه باید پای یک طارمی
در میان باش��د .از یکس��و بدون تردید مهمترین
بازیکن  2فصل اخیر قرمزها بوده که توانس��ته در
کمترین زمان ممکن خودش را تبدیل به بهترین
گلزن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر کند .اما همین
بهترین گلزن ،همیشه در ناکامیها مرد شماره یک
است ،البته نه اینکه در یک بازی بزرگ غیب باشد
ب��ه صورتی که  90دقیقه کس��ی او را پیدا نکند و
در انتها مربی حریف مدعی ش��ود با تاکتیکهای
دفاعی و مدافعانم موفق به مهار طارمی ش��دم ،نه!
کمتر تیمی در ایران میتواند این ادعا را کند حتی
در بدترین روز مهدی طارمی .شاید همین آخرین
داربی را بشود یکی از بدترین بازیها عمر او دانست
ام��ا در کمال تعجب میبینی��م در همان روز بد او
صاح��ب  4موقعیت ویژه گلزنی ش��ده که در یک
صحنه دروازهبان حریف بهتر از او عمل کرده و در 3
نبرد دیگر ،این خودش بود که در نشانهگیری موفق
عمل نکرده است .یعنی او از همه گذشت و در خان
آخر مغلوب خودش شد.
بحث بر سر طارمی ادامه دارد و خبرنگاران حاضر
در تمرین پرسپولیس از سرمربی تیم میخواهند او
را نیمکتنشین کند .ولی آیا این نیمکتنشینی به
مهمترین بازیکن تیم کمک میکند؟ اگر این راهکار
جواب میداد ب��دون تردید برانکو همان بالیی که
سر رامین رضاییان آورده و همچنان میآورد را سر
طارمی  10باره تکرار میکرد ولی مساله اصلی این
اس��ت که او معمار اصلی قرمزها در آن نوک مثلث
هجومی است.
در بدتری��ن روزهایش ه��م توان عب��ور از هر
مدافعی را دارد اما تنها کسی که حریفش میشود
کسی نیست جز خودش .اینکه او در ضربات نهایی
تمرکز الزم را ن��دارد تقریبا تبدیل به یک موضوع
قابل اثبات ش��ده اس��ت .اما دلیل این عدم تمرکز
به روشنی مشخص نیست .نگاه بدبینانه میگوید
او زندگ��ی بیرون از زمینش احتیاج به اصالح دارد
اما در اینباره چه کس��ی همه واقعیت را میداند؟
یعنی بازیکنی در سطح طارمی هنوز نفهمیده اگر
در این س��ن و سال نتواند اوج بگیرد شاید براحتی
به سرنوش��ت پیام صادقیان دچار شود؟ اگر نداند
که وای ب��ر او .عدهای دیگر عقیده دارند او بیش از
توانش بار را برداشته است .توانایی تحمل این همه
بار را ندارد اما به درست یا غلط از سوی کادر فنی
و هواداران ،این بار س��نگین روی دوشش رفته و او
دچار نوعی عصیان شده است.
شاید کلید ماجرا همان ضربه سری بود که بعد

رسانههای اس��پانیایی از اختالف بین لوئیز
انریکه و بازیکنان مطرح بارسلونا خبر میدهند.
شکست سنگین  4بر صفر برابر پاریسنژرمن،
بارسلونایی را که این فصل با افت و خیز پیش
میرفت و در اللیگا هم عقب افتاده بود ،با یک
چالش اساسی روبهرو کرد .خیلی بعید است که
بارسلونا بتواند در نوکمپ این نتیجه را برگرداند
و احتماال باید شاهد حذف ناباورانه بارسلونا در
مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان باشیم.
تیمی که پیش از شروع این مسابقات از آن به
عنوان ش��انس اول قهرمانی در پراهمیتترین
جام اروپایی نام برده میشد ،حاال در یک قدمی
حذف قرار دارد.
این مس��ائل باعث ش��ده اختالفات قدیمی
بازیکنان برجسته بارسلونا با لوئیز انریکه دوباره
مطرح ش��ود .رس��انههای اس��پانیایی گزارش
دادهاند کاپیتانهای بارس��لونا معتقدند انریکه
توانایی حل مش��کالت فعلی بارس��لونا و ارائه
راهح��ل منطقی را ندارد .حتی گفته میش��ود
دلیل اصلی اینکه لیونل مس��ی ب��رای تمدید
ق��راردادش تعلل میکند ،وضعیت نامش��خص
آین��ده بارس��لونا با لوئی��ز انریکه اس��ت .البته
این مربی  46س��اله پی��ش از این هم خودش
اذعان کرده بود که مطمئن نیس��ت با بارسلونا
ق��راردادش را تمدی��د کند و در ش��رایطی که

از گل س��روش رفیعی نصیبش شد و او نتوانست
از نزدیکتری��ن فاصله ممکن دروازه رحمتی را باز
کند .درست شبیه داربی رفت که از فاصله  2متری
ناباوران��ه توپ را به بی��رون زد .در تاریخ داربی چه
کسی در  2بازی متوالی این همه توپ از دست داده
است؟ این خاصیت اوست .اگر نخستین ضربهاش را
بد بزند تا آخر بازی دچار نوعی از بحران میشود و
گویی دادگاهی صحرایی تشکیل میدهد و مرتب
در حال تنبیه خودش است .موقعیت بعدی میرسد
و باز هم طارمی حواس��ش ب��ه دادگاه و رای صادر
نشده است و توپها را یک به یک از دست میدهد.
وقتی با رحمتی تک به تک شد شاید حواسش روی
همان ضربه هد نیمه نخست بود .داشت خودش را
نکوهش میکرد که یک دفعه دید مقابل رحمتی
است و عوض ضربه چیپ که روزی همه ضرباتش
را آنگونه میزد ،بدترین ضربه را به جایی زد که گلر
حریف مقابلش روی زمین نشس��ته بود .این یکی
را که از دس��ت داد کار به اواخر بازی رس��ید و در
صحنهای که براحتی میتوانس��ت با یک پاس رو
به بیرون وحی��د امیری را صاحب موقعیت گلزنی
 99درص��دی کند ،خودخواهان��ه هوس کرد مدل

علی کریم��ی در داربی گل بزند .اما دقیقا ش��بیه
کاریکات��ور علی کریم��ی زد! چرا؟ چ��ون مدام در
ح��ال مصاحبه بود که باالخره یک گل آکروباتیک
زیبا میزنم .چه کس��ی ب��ه او گفته وظیفه او زدن
چنین گلهایی است؟ بازی هنوز به پایان نرسیده
که یک هوادار پرسپولیس به درون زمین میپرد تا
البد مهدی رحمتی را ش��خصا تادیب کند اما کک
«هیچکس» نمیگزد و ماهینی حتی عرضه مهار
آن بچه را هم نداش��ت ،چرا ک��ه حتی پایش به او
نمیخورد و باز هم این طارمی اس��ت که باید بار را
به روی دوش��ش بکشد .بازی تمام شده و محسن
مسلمان بیتوجه به سکوها که در حال تشویق تیم
بازنده هستند(اتفاقی بیتکرار در داربی) میخواهد
به رختکن برود اما باز «همه» بیتوجه هس��تند و
این طارمی است که میدود و به محسن میگوید
باید برگردی و به هواداران ادای احترام کنی .وقتی
برانکو و سایر بازیکنان به سوی هواداران پرسپولیس
میروند طارمی آن جلو اس��ت و با آنکه مش��خص
اس��ت دس��تانش میلرزد و به گونهای هیستریک
است اما پا پس نمیکشد .مشکل دقیقا اینجاست.
«همه» کنار کشیدند و «همه بار» روی دوش یک

بازیکنان بارسا علیه سرمربی

آخرین میخ بر تابوت انریکه

ق��رارداد وی در پای��ان فصل ج��اری به پایان
میرسد ،احتماال با عدم تمدید قرارداد ،دوران
 3ساله همکاری انریکه با بارسلونا هم به پایان
میرسد .البته شاید یک معجزه بتواند انریکه را
از شرایط وخیم فعلی نجات دهد و با پیروزی پر
گل در بازی برگشت برابر پیاسجی ،جو منفی
فعل��ی در نوکمپ را به نفع خودش تغییر دهد.
لوئیز انریکه در فصل اول حضورش در بارسلونا

توانست فاتح سهگانه شود و فصل گذشته هم با
آبیواناریها اللیگا و کوپادلری را فتح کرد اما
این فصل بهرغم حض��ور در فینال کوپادلری،
بارس��لونا در بسیاری از بازیهای لیگ پرافت و
خیز ظاهر شد و اکنون در آستانه حذف از لیگ
قهرمانان هم قرار دارد .در چنین شرایطی ،عدم
حمایت بازیکنان مطرح بارس��لونا مانند مسی،
اینیس��تا ،پیکه ،نیمار و ...میتواند آخرین میخ

امری؛ از متخصص یورولیگ
تا شگفتیآفرین چمپیونز لیگ

نفر است .تا قبل از طارمی هیچ مردی نبود که بیاید
و رکورد گلزنی را بش��کند .رکورد موقعیتهای به
وجود آورده را تغییر دهد .او حاال همه بار را تنهایی
ب��ه روی دوش دارد اما فعال توان حمل همه آن را
ندارد .بهتر است برانکو به گونه دیگری به او کمک
کند .نبود طارمی میتواند مصادف شود با یک برد
از جن��س صبا که پرس��پولیس تقریبا با کمترین
موقعیت گل موفق به شکست حریف شد .آنها باید
قدر طارمی را بیشتر بدانند و طریقه مراقبت از او را
بلد باشند .پرسپولیس طی  2فصل اخیر در کورس
قهرمانی بود و یکی از اصلیترین دالیلش گلزنیها و
موقعیتسازیهای طارمی است.
اگر برانکو حرکتی در راس��تای سبکتر شدن
وظایف طارمی انجام ندهد آن وقت ش��اید ناباورانه
ب��رای دومین س��ال متوالی در روز آخ��ر جام را از
دس��ت بدهد و آن وقت کسی توجهی به گلها و
پاس گلهای طارمی ندارد و همه نیمه خالی لیوان
را میبینند.
چرا این همه گل او کسی را نمکگیر نمیکند؟
مربی باید زودتر مشکل را حل کند .یک نفر و این
همه بار ،منصفانه نیست به دوش کشیدنش.
بر تاب��وت دوران انریکه ب��ر نیمکت مربیگری
بارسلونا باشد.

■■واکنش جالب انریکه به تحقیر شدن برابر
PSG

س��رمربی آبیواناریه��ا با وجود شکس��ت
س��نگین براب��ر پاریس��نژرمن امی��د خود را
از دس��ت ن��داده اس��ت .بارس��لونا در یکی از
حس��استرین بازیه��ای دور رف��ت مرحل��ه
یکهش��تم نهایی لی��گ قهرمانان اروپ��ا برابر
پاریس��نژرمن تحقیر ش��د .آبیواناریها که
در خانه حریف ب��ه میدان رفته بودند با  4گل
تحقیر شدند تا امید بسیار کمی برای صعود به
دور بعد داشته باشند .با وجود شکست سنگین
بارس��لونا برابر تیم پرس��تاره پاریس��نژرمن،
س��رمربی آبیواناریها واکن��ش جالبی از خود
نش��ان داد و به نظر میرس��د هنوز امید خود
را از دس��ت نداده اس��ت .او بعد از بازی گفت:
شکست تلخی بود اما بارسلونا میتواند در دیدار
برگش��ت  4یا بیش��تر از  4گل به ثمر رس��اند.
ای��ن اظهارنظ��ر انریکه تنها برای نگه داش��تن
ی امید شاگردانش و خودش است چرا
کورس��و 
که خوش��بینترین هوادار بارسلونا هم بخوبی
میدان��د زدن  4گل آن ه��م به تیم پرس��تاره
پاریس��نژرمن ک��ه از بهتری��ن و آمادهترین
تیمهای فوتبال اروپاست بسیار سخت است.
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نی�ک میل�ر :ب��رای مال��کان متم��ول قط��ری
پاریسنژرمن افتخارات داخلی به تنهایی کافی
نیست .آنها درخشش در اروپا میخواهند و برای
همین تابس��تان لوران بالن را ک��ه تمام عناوین
داخلی را با اقتدار فتح کرده بود کنار گذاش��تند
و اونای امری را جانش��ینش کردند و مربی سابق
سویا دیشب گوشهای از طعم شیرین پیروزیهای
بزرگ اروپایی را به آنها نشان داد.
ام��ری ،متخصص یورولی��گ -تورنمنتی که
 3فص��ل پیاپ��ی فاتحش بوده -با پی��روزی  4بر
صفر مقابل بارس��لونا در «پ��ارک د پرنس» ورود
پاریسنژرمن به جمع بزرگان اروپا را اعالم کرد.
از نظ��ر تاکتیکی امری در ای��ن بازی برتری
کاملی نسبت به لوئیس انریکه داشت و موفق شد
تمام ستارههای بارسا از جمله مهمترینشان یعنی
لیونل مسی را بخوبی مهار کند .این سنگینترین
شکست بارسا در چمپیونز لیگ بود (کنار شکست
 4-0مقابل بایرنمونیخ) و هیچ تیمی تا به حال در
تاریخ این تورنمنت موفق نشده چنین نتیجهای را
در بازی برگشت جبران کند .برای همین است که
یکچهارم از همین حاال به پاریسیها چشمک
میزند ،اتفاقی که قبل از شروع بازی دیشب خیلی
انتظارشنمیرفت.
وقت��ی پیاسج��ی در گروه��ش پایینتر از
آرس��نال قرار گرفت و قرعهاش برای یکهشتم
به بارس��ا افتاد به نظر میرسید آرزوهای اروپایی
پاریسیها حداقل یک سال دیگر هم باید سرکوب
ش��ود اما امری ش��رایط را جور دیگ��ری دید و از
این قرعه به عنوان فرصت��ی برای اثبات خودش
و تیمش مقابل یکی از بزرگترین تیمهای اروپا
یاد کرد« :ما میخواهیم سطح خودمان را مقابل
بهترینهای جهان نشان دهیم ».و این دقیقا کاری
بود که شاگردانش به بهترین شکل ممکن انجام
دادند.
آنخل دیماریا و ادینس��ون کاوانی در ش��ب
تولدش��ان به کمک خرید زمس��تانی پاریسیها،
جولین دراکسلر ،از ضعف بارسا در تمام خطوط،
بویژه خط دفاعی بهره بردند و میهمان نامدارشان
را نابود کردند .اگر به خاطر سیوهای مارک آندره
ترش��تگن نبود این شکس��ت حتی میتوانست
سنگینتر هم شود.
لوئی��س انریکه پیش از بازی گفته بود انتظار
پاریس��نژرمنی منظمت��ر و تاکتیکیت��ر تحت
رهبری رقیب س��ابقش در اللیگا را دارد .امری از
این منظر انریکه را ناامید نکرد و با پرس ش��دید
بارسا در زمین خودشان و بستن بال چپ ،جایی
که نیمار تنها بازیکن فعال کاتاالنها بود ،از همان
ابتدا بر جریان بازی تسلط پیدا کرد.
البته خود امری هم قبل از بازی اعتراف کرده
بود نتیجه نهای��ی را بازیکنان رق��م میزنند ،نه
تاکتیکها« :ما از نظر تاکتیکی کامال آمادهایم و
نسبت به هیچ تیم دیگری پایینتر نیستیم اما این
دوئلهای در جریان بازی هستند که نقش کلیدی
را در نتیج��ه نهایی دارند .تاکتیکها هم بس��یار
مهمند اما در نهایت این بردن جنگهای وس��ط
زمین است که نتیجه را رقم میزند ».و بازیکنان
پیاسجی که انگیزه باالیی از مربیش��ان گرفته
بودند در تمام طول بازی این جنگها را بردند.
در یک سوی زمین مسی را داشتیم که توسط
پرزنل کیمپمبه که اولین بازیاش را در چمپیونز
لیگ تجربه میکرد مهار ش��ده بود و حتی روی
گل دوم ب��ا توپی که مقابل آدرین ربیو از دس��ت
داد موجبات باز شدن دروازه تیمش را فراهم کرد.
آقای گل چمپیونزلیگ در این شب به ندرت توپ
را بیشتر از دروازهبانشان لمس کرد و پایینترین
درصد پاس صحی��ح بین کل بازیکنان حاضر در
ترکیب اولیه  2تیم را داشت .در سمت راست خط
دفاعی پیاسجی اما شاهد یک نمایش درخشان
دیگر ،این بار از توماس مونیه بودیم .مدافع بلژیکی
پاریسیها در این شب نیمار را مهار کرد و بیشتر
از هر بازیک��ن دیگری در زمین تکل زد ( )8و در
نهای��ت روی گل چهارم حتی تکنیک خودش را
هم به رخ ستاره برزیلی کشید.
لوئیس س��وارز ،دیگر ستاره خط حمله بارسا
ه��م در این بازی مقابل مارکینیوس حرفی برای
زدن نداش��ت .در خط میانی هم این مارکو وراتی
ب��ود که جریان بازی را کنت��رل میکرد و قبل از
مصدومیتش که امری را مجبور به تعویضش کرد
 90درصد از  50پاس��ش را به مقصد رس��اند تا
بهترین پاسور زمین لقب بگیرد.
کن��ار وراتی هم البته ربیو و بلز ماتویدی قرار
داشتند که روی هم  14تکل زدند ،حتی با وجود
اینک��ه ربیو در همان دقیق��ه  3اخطار گرفت .در
نقطه مقابل مثلث خط میانی بارس��ا متشکل از
آندرس اینیستا ،آندره گومس و سرخیو بوسکتس
روی هم تنها  9تکل داشتند.
 2مدافع کناری بارس��ا هم در این بازی یکی
از بدترین شبهایشان را تجربه کردند .سرخی
روبرتو در دفاع راست به هیچوجه از پس تکنیک
دراکسلر بر نیامد و مدام جا ماند ،در حالی که در
سمت مقابل ژوردی آلبا تا وقتهای اضافه نیمه
دوم حتی یک بار هم روی پای دیماریا تکل نکرد.
جرارد پیکه و س��اموئل اومتیتی هم در قلب خط
دفاعی وضعیتی بهتر از فولبکهایشان نداشتند
و روی گلهای سوم و چهارم مقصر بودند.

