www.ettelaat.com

ديدار برگشت خود با كوبينز پارك رنجرز جبران
كرد و سال بعد از آن رئال مادريد اين كار را مقابل
مونشنگالدباخ انجام داد.

امهري :بايد مراقب باشيم

اوناي امهري سرمربي پاري سن ژرمن متذكر شد
برد خارق العاده تيمش مقابل بارسلونا محصول
تالش گروهي و وحدت عالي نفرات اين تيم
فرانسوي بوده است كه از تاريخ تاسيس اش بيش
از  47سال نميگذرد .خالق و باني هر سه قهرماني
متوالي تيم اسپانيايي سه ويا در رقابتهاي «ليگ
اروپا» در سالهاي  2014تا  2016گفت :هنوز در
شادي غرق هستيم اما بايد مراقب ديدار برگشت
باشم زيرا از بارسا هركاري بر ميايد و اگر صعود آنها
در ديدار برگشت فقط در گرو يك معجزه است،
آنها به چشم ديگري به آن نگاه ميكنند .به همين
خاطر به صراحت به شاگردانم گوشزد كردهام در
انتظار يك ديدار سنگين ديگر در نيوكمپ باشند.

انريكه :من مقصر هستم

لوييس انريكه سرمربي بارسلونا كه در صورت
حذف اين تيم در ديدار برگشت احتمال ابقاي خود
را در اين تيم در پايان فصل جاري به حداقل خواهد
رساند .اواخر هفته پيش در مصاحبهاي خيال
همه را راحت كرد و متذكر شد كه مقصر اصلي
ناكامي آبي اناريها او است و الغير .وي گفت:
من نبايد شيوه بازي مان را از 3ـ3ـ 4به 1ـ3ـ2ـ4
تغيير ميدادم .هدف من اين بود كه هم مهرههاي
موثر آنها را در محاصره خود قرار بدهيم و هم مسي
را صاحب فضاي الزم براي انجام مانورهاي مورد
نظرش كنيم .كه متاسفانه اين تدبير جواب نداد.

خامس رودريگس از جانب وي و ب��ازي خوب
اينهافبك چپ پاي كلمبيايي نشان داد كه رئال
و خامس در صدد قطع همكاري نيستند و وي در
برنابئو ميماند.

ونگر :از هم پاشيديم

آرس��ن ونگر كه شكست تيمش يك بار ديگر
هواداران آرسنال را به سر دادن شعارهاي متعدد
بر عليه وي واداش��ت ،اعتراف كرد آرسنال در
برابر بايرن اصال نميدانسته است چه بايد بكند!
سرمربي  21سال اخير آرسنال افزود :ما مشكالت
روحي و فني زيادي را در اين مسابقه به نمايش
گذاشتيم و بعد از خوردن گلهاي دوم و سوم به
كلي از هم پاشيديم و  25دقيقه آخر يك كابوس
واقعي براي من بود .مصدوميت و خروج اوران
كاسيلني از ميدان در اوايل نيمه دوم نيز از عوامل
تاثيرگذار در ناكامي مان بود.

انچلوتي :اين بهترين نمايش ما نبود

كارلو انچلوتي ايتاليايي كه سرمربيگرياش در
پايرن مونيخ زمينه ساز نزول محسوس اين تيم
آلماني در فصل جاري بوده ولي با برد 1ـ 5برابر
آرسنال روزهاي درخشانش را به ياد آورد و تياگو
الكانتاراي برزيلي را با زدن دو گل پرثمرترين
بازيكن تيم خود ديد ،گفت :نمايش بايرن در
نيمه دوم پرشكوه بوده اما مطمئن نيست كه اين
بهترين بازي بايرن در فصل بوده باشد .وي افزود:

فوتبال اروپا

تنها چيزي كه به آن يقين دارم اين است كه در
ديدار برگشت نيز بايد همين ميزان تمركز و تالش
را داشته باشم وگرنه دقايق دشواري را در لندن
تجربه خواهيم كرد و به خطر خواهيم افتاد.

پيروزي 0ـ 4سن
ژرمن مقابل بارسا
نتيجهاي عظيم و
شوكهكننده بود
اما اوناي امهري
سرمربي تيم
فرانسوي ميگويد
از بارسا هر كاري
برميآيد

اينييستا :سن ژرمن از هر بابت بهتر بود

آندرس اينييستا كاپيتان معروف و  32ساله
بارسلونا هم در اين ميان اعتراف كرد ،كه سن ژرمن
از هرجهت بهتر از بارسا بوده و بازي تيم كاتالونيايي
در پاريس هيچ نكته مثبتي در برنداشته و فقط
نماد ناكامي محض بوده است .وي افزود :گاهي از
اين اتفاقات ميافتد و تنها چاره اين است كه تالش
كنيد تا در ديدارهاي بعدي بدرخشيد.

ويتوريا :ما دست و پا بسته نخواهيم بود

سران بارسا و هم خود «مسي» پيرامون تمديد
قراردادشان به ترديد افتاده و اين پروسه را تا
اطالع ثانوي متوقف كردهاند .بديهي است كه در
اين ميان شايعات انتقال مسي به منزلگاه يكي از
متقاضيان پرشمارش كه منچسترسيتي انگليس
و چلسي از همين كشور سرآمد آنها هستند شدت
گرفته باشد.

فقط در جام يوفاي سابق

پيشتر گفتيم كه بارسلونا هرگز نتوانسته باخت
0ـ 4خود مقابل رقبا در ليگ قهرمانان را جبران
كند و واقعيت امر اين است كه تيم ديگري نيز قادر
به انجام چنين كاري نشده است ،چنين امري البته
در جام يوفاي سابق كه چند سالي است به «ليگ
اروپا» تغيير نام داده ،تحقق يافته است .يك بار
پارتيزان بلگراد يوگسالوي چنين شكستي را طي

با اين كه دورتموند اميدوار است در ديدار برگشت
در زمينش باخت 0ـ 1مقابل بنفيكا را جبران كند،
«روي ويتوريا» سرمربي تيم نامدار پرتغالي تصريح
كرد كه بنفيكا در ديدار برگشت هم دست و پا بسته
نخواهد بود.
وي افزود :معتقدم كه كارمان در زمين دورتموند
دشوار خواهد بود اما ما با نفرات از جان گذشتهاي
مثل ادرسون دروازبانمان ديدار برگشت را نيز
خوشبينانه آغاز خواهيم كرد.

زيدان :خامس نزد ما ميماند

زين الدين زيدان سرمربي نامدار و فرانسوي رئال
مادريد بعد از برد 1ـ 3تيمش مقابل ناپولي كه با
گلهاي بنزما ،كروس و كاسيميرو حاصل آمد،
گفت :صعود تيمش هنوز قطعي نشده است و يك
 90دقيقه سنگين ديگر در انتظار تيم وي را در
شهر ناپل ايتاليا ميكشد .او با دفاع از هموطنش
كريم بنزما كه به سبب برخي مسايل اخالقي دو
سالي است به تيم ملي فرانسه دعوت نميشود،
درخشش او را پاسخي به منتقدان وي توصيف
كرد و گفت بنزما نيك ميداند در لحظات حساس
چطور به طور دقيق و موفق از فرصتهاي گلزني
اش استفاده كند .او همچنين گفت به كارگيري
53

شماره - 2181سال چهل و هفتم 2 -اسفند 1395

