فوتبال اروپا

وصال روحاني

نگاه خوشبينانه دورتموند و ناپولي به ديدارهاي برگشت

بارسا و آرسنال ،به اميد معجزه

ديدارهاي رفت چهار مسابقه نخست از مرحله
يك هشتم نهايي ليگ فوتبال قهرمانان اروپا كه
سهشنبه و چهارشنبه گذشته انجام شد ،برخي
نتايج شوكهكننده را دربرداشت كه باخت 0ـ4
بارسلونا مقابل پاري سنژرمن فرانسه سرآمد آنها
بود .باخت 1ـ 5اعتبار بر باد رفته آرسنال در زمين
بايرن مونيخ هرچند تكرار ناكاميهاي پرتعداد
قبلي توپچيهاي شهر لندن مقابل قرمزهاي ايالت
باواريا بود اما شدت و حدت ضربه وارده به حدي
بود كه از حاال بايد صعود بايرن به مرحله بعدي را
قطعي شمرد .در اين ميان شكست 1ـ 3ناپولي در
مادريد برابر تيم پرستاره و اسپانيايي رئال هرچند
قدري قابل جبران نشان ميدهد و كار هنوز پايان
نيافته است اما قدري بعيد است كه ناپولي  17روز
بعد در ورزشگاه سن پائولو شهر ناپل به برتري 0ـ2
مقابل كهكشانيها برسد و شايد خوشبينترين

بازنده ديدارهاي هفته گذشته بوروسيا دورتموند
باشد زيرا اين تيم آلماني در ليسبون فقط با يك گل
تسليم بنفيكاي پرتغال شد و اين نتيجهاي نيست
كه جوانان تحت هدايت توماس توخل در وست
فالن قادر به جبران آن نباشند.

افشاي روابط تيره مردان بارسا با انريكه

شكست عظيم 0ـ 4بارسلونا در برابر پاري سن
ژرمن در پاريس روابط تيره شماري از نفرات اين
تيم با سرمربيشان لوييس انريكه را بيش از پيش
آشكار كرد .به ادعاي شبكه خبري اسپانيا چند
مرداني مثل پيكه ،ماسكرانو ،بوسكتس و سوارس
به ايدههاي انريكه اعتقاد چنداني ندارند و او را در
زمينه حل مشكالت فني آبي و اناريها فاقد توانايي
و كفايت الزم ميدانند .همچنين گفتني است
شكست بارسا كه با دو بار گلزني انخل دي ماريا
و به ثمر رسيدن گلهاي ديگري توسط دركسلر و
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ادينسون كاواني حاصل آمد ،مقابل تيم رقم خورد
كه هرچند پرمهره و توانا است اما سرمربياش
اوناي امهري در زمان كار در اسپانيا در  43مصاف
قبلياش برابر بارسا  22بار متحمل شكست شده
بود! بارسا در شرايطي براي جبران به برد با اختالف
 5گل در ديدار برگشت نيازمند است كه در تاريخ
حياتش هرگز نتوانسته است باخت 0ـ 4را جبران
كند و بهترين جبرانش ،بياثر كردن شكستهاي
0ـ 3مقابل ايپويچ ،اندرلشت و گوتربورگ در حد
فاصل سالهاي  1978تا  1986بوده است .نتيجه
سرگيجهآورسهشنبه شب ورزشگاه پارك دو
پرنس پاريس در حالي به ثبت رسيد كه از ميان
هزاران شرطبند اروپايي فقط يك نفر نتيجه را به
طور دقيق (0ـ )4پيشبيني كرده بود ولي به سبب
پول كمي كه روي آن شرط بست ،بيش از 100
يورو كاسب نشد.

چه تولدهاي شيريني!

يك نكته جالب ديگر در ارتباط با مسابقه سن ژرمن
با بارسلونا اين بود كه دو گلزن تيم فرانسوي سالگرد
روز تولد خود را ميگذراندند و اين برد خيرهكننده
طبعاً شادي آنها را مضاعف كرد .آنها انخل دي
مارياي آرژانتيني و ادينسون كاواني اروگوئهاي
بودند كه اولي  30ساله شد و دومي قدم به سي و
يكمين سال حياتش گذاشت.

مسي؛ ناكام بزرگ

ناكامترين مرد ميدان در مسابقه حيرتبار سن
ژرمن با بارسا ليونل مسي بود كه حتي سايهاي از
خود نشان نداد و به نظر ميرسيد كه فقط در زمين
راه ميرود و هرگاه هم كه استارت زد مدافعان
تيم پاريسي به آساني توپ را از زير پاي او بيرون
كشيدند .در پي اين شكست حتي شايع شد هم

