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تداوم نتایج ضعیف ساری در چلسی

درگیری لفظی کوتاه بین یورگن کلــوپ و نیکو کوواچ بعد از به
صدا در آمدن ســوت پایان بازی لیورپول و بایرنمونیخ خبرساز
شــده اســت .کلوپ درباره این ماجرا به خبرنــگاران گفت« :من
میخواســتم بالفاصله بعد از سوت پایان بازی با نیکو دست بدهم
ولــی او رفت و با تمــام بازیکنان بایرنمونیخ دســت داد .وقتی
برگشت به او گفتم منتظرت بودم ولی او عذرخواهی کرد و من
هم گفتم مشکلی نیست».

بعد از کســب نتایج ضعیف چلسی با مائوریتزیو
ساری ،مسئوالن این باشگاه به دنبال مربی جدید
هســتند که از زیدان و فرانک لمپارد به عنوان ســرمربی آینده
چلسی نام برده میشود .به نقل از  ،SkySportsآبیهای لندن
 2مربی را به عنوان شانسهای اصلی برای هدایت چلسی معرفی
کردند .هدف اصلی مسئوالن این باشگاه ،زیدان یا فرانک لمپارد
اســت و آنها میخواهنــد با یکی از این  2مربــی وارد مذاکره
شوند .در واقع ســاری امیدی به ماندن در استمفوردبریج ندارد
و این ناامیدی پس از باخت و حذف مقابل منچســتریونایتد در
جامحذفی افزایش یافت .البته ســاری در صورت پیروزی مقابل
منچسترسیتی در فینال لیگ کاپ شاید بتواند برای خودش در
چلســی زمان بخرد .این در حالی است که ساری خودش را بعد
از باخت مقابل منچستریونایتد بدشانس معرفی کرد« :بدشانس
بودیــم چون نیمه اول خیلی خوب بــازی کردیم،در پایان نیمه
حســاب کار -۲صفر بود .فرصتهای معدودی به حریف دادیم.
در نیمه دوم فوتبال گیجکنندهای بازی کردیم .پس از نیمه اول
بازی کردن با آن نتیجه راحــت نبود .در نیمه اول خیلی خوب

زیدان ،لمپارد و یک مربی روس اهداف اصلی آبراموویچ

بازی کردیم ».هم زیدان و هم لمپارد ســابقه هدایت یک تیم را
در کارنامــه دارند .زیدان هدایت هیچ تیمی را بعد از رئالمادرید
که موفق به کســب  3قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا شد
را بــر عهده نگرفته و لمپارد هم در اولین ســال مربیگری خود
در دربیکانتی نتایج خوبی کســب کرده اســت .در کنار لمپارد
و زیدان ،ســایت اسپورتاکسپرس اما از یک سرمربی روس 47

ساله به نام لئونید اسلوتسکی به عنوان گزینه مدنظر مالک روس
چلسی نام برده است .او در حال حاضر سرمربی تیم ویتسه هلند
است .بر اســاس این گزارش رومن آبراموویچ ،مالک روسی تیم
چلســی از عملکرد مائوریتزیو ساری ،سرمربی ایتالیایی رضایت
چندانــی ندارد و به زودی اخراج او را اعــام خواهد کرد .گفته
میشــود لئونید اسلوتسکی از شــانس زیادی برای سرمربیگری
تیم چلســی برخوردار است زیرا او از زمان گذشته رفاقت خوبی
بــا مالک روس این تیم دارد .البته این ســرمربی  47ســاله به
اندازه کافــی از تجربه مربیگری در تیمهــای اروپایی برخوردار
اس��ت .مالک روس تاکنون برای اخراج مربیان ناکام خود مبلغی
بالغ بر  89.3میلیون پوند هزینه کرده که رقم بســیار باالیی به
حساب میآید .البته آبراموویچ برای اخراج ساری باید  5میلیون
پوند غرامت پرداخت کنــد .رانیری  6میلیون پوند ،مورینیو 18
میلیون پوند ،گرانت  5میلیون پوند ،ســوالری  12میلیون پوند،
آنچلوتی  6میلیون پوند ،ویالسبواس  12میلیون پوند ،دیمتئو
 10میلیون پوند ،مورینیو  9میلیون پوند و کونته  9میلیون پوند
برای اخراج از نیمکت چلسی غرامت دریافت کردهاند.

آمار عجیب از لیگ قهرمانان اروپا

ســایت  s tadiumdbفهرست  27ورزشــگاه نامزد کسب عنوان
زیباترین ورزشــگاه فوتبال جهان در ســال  2018میالدی را منتشر
کــرد که فوالد آرهنــای ایران در ردیف هفتم این فهرســت قرار
گرفته اســت .کاربران این ســایت میتوانند  5ورزشگاه را از میان
فهرســت  27ورزشگاه معرفی شده با دادن یک تا  5ستاره انتخاب
کنند .هر ســتاره به منزله یک امتیاز برای ورزشــگاه انتخابشده
خواهد بود .این رایگیری تا روز ســوم مارس  12( 2019اسفند)
برای کاربران ادامه دارد.

هواداران بایرنمونیخ با باز کردن چندین پارچهنوشته در ورزشگاه
آنفیلد به گران بودن بلیتهای مسابقات تیمشان در لیگ قهرمانان
اعتــراض کردند و هواداران لیورپول هم از اعتراض آنها حمایت
کردند .روی این پارچهنوشتهها این جمالت نقش بسته بود« :قیمت
بلیــت بازی ما با لیورپول  48پوند و با بارســلونا  55یوروســت»
«طمع ،حد و مرز نمیشناسد» و «حتی  20هم زیاد است».

تساویهای خطرناک
و نیمه اولهای بیگل

سهشنبه شــب در دیدارهای
رفت مرحله یکهشــتم نهایی
لیگ قهرمانــان اروپا لیورپــول در آنفیلد به
مصاف بایرنمونیخ رفت و بارسلونا در فرانسه
برابــر لیون قرار گرفت اما در هر  2بازی هیچ
توپی از خــط دروازهها عبور نکــرد و آماری
عجیــب از این لحاظ ثبت شــد .بر اســاس
گزارش میســترچیپ (کارشناس اسپانیایی)،
 2تســاوی بــدون گل در یک شــب(مرحله
یکهشــتم نهایــی) در تاریخ ایــن رقابتها
تنها یک بار دیده شــده اســت .این اتفاق در
پانزدهم مــارس  ۲۰۱۶رخ داد .اتلتیکو برابر
آیندهوون مساوی کرد و دیدار منچسترسیتی
و دیناموکیف نیز بدون گل به پایان رســید.
یکی از نکات قابل توجــه این مرحله از لیگ
قهرمانان در فصل جاری این اســت که تمام
بازیهایی که تاکنون برگزار شــدند در نیمه
اول گلی نداشــتند .نیمه اول دیدار تاتنهام-
دورتمونــد بــدون گل تمام شــد .همچنین
بازی تیمهای رم با پورتو ،منچســتریونایتد با
پاریســنژرمن و رئالمادرید و آژاکس (تیم
هلنــدی در نیمه اول گلزنی کــرد اما داور با
کمک  VARآن را آفســاید اعــام کرد) با
نتیجه صفر-صفر به پایان رسید.
بایرنیها در بــازی رفت مرحله یکهشــتم

نهایــی در خانــه لیورپول بیاعتنا به ســر و
صــدای هــواداران با نمایشــی حرفهای یک
تساوی به دست آوردند .لیورپول در این بازی
چندین فرصت گل ایجاد کرد اما نه به اندازه
کافی .فصل گذشــته لیورپولیهــا با ترکیبی
از جو آنفیلد و انرژی مثلث خط حملهشــان
منچسترسیتی و رم را در راه رسیدن به فینال
کیف ،در این اســتادیوم تکه و پاره کردند .اما
این بار محمد صالح ،ســادیو مانــه و روبرتو
فیرمینو موفق نشــدند خط دفاعی مستحکم
بایــرن را به زانــو در بیاورند .بــا این وجود،
همانطور که کلوپ هم گفت تساوی بدون گل
در خانه نتیجه چندان بدی نیست .زدن یک
گل در بازی برگشت در آلیانتس آرهنا شانس
بســیاری به لیورپول برای صعود به دور بعد
خواهد داد .نکته مثبت دیگر از منظر لیورپول،
بازگشت ویرجیل فندایک برای بازی برگشت
اســت .مدافع هلندی لیورپولیها که در یک
سال اخیر یکی از کلیدیترین مهرههای این
تیــم بوده ،بازی رفت را به دلیل محرومیت از
دســت داد .به عــاوه دژان لوورن هم ممکن
اســت با رهایــی از بند مصدومیــت به بازی
برگشــت برســد .نکته نگرانکننده اما برای
کلوپ و شاگردانش کارنامه آنها در بازیهای
اروپایــی خارج از خانه اســت .لیورپول هر 3
بازی خــارج از خانه دور گروهیاش را باخت؛

مقابل ناپولی ،پاریســنژرمن و البته ستاره
ســرخ بلگراد .حاال قرمزپوشــان مرسیساید
باید به خانه بایرن ســفر کنند؛ تیمی که در
چمپیونزلیگ برعکس ســیتی و رم به نسبت
تازهکار اســت اما تجربه بسیار زیادی در این
تورنمنــت دارد .بایرنیهــا در یک دهه اخیر
فقط  2فصل از رسیدن به نیمهنهایی محروم
ماندهاند و در  26بازی خانگی اخیرشــان در
اروپا فقط  2بار تن به شکست دادهاند .بایرن
در جــدال آنفیلــد مثل تیم دهه هشــتادی
بازی کرد .شــاگردان نیکو کواچ با تعداد زیاد
و عمق کم دفــاع میکردند تا بــا رویکردی
محافظهکارانه خطر میزبــان را خنثی کنند.
در بازی برگشــت اما قطعــا رویکرد بایرنیها
تغییر خواهد کرد و دیگر شــاهد حضور دائم
متس هوملــز و نیکوالس زوله چســبیده به
باکس خودشــان نخواهیم بود .دیوید آالبا و
جاشــوا کیمیچ هم بیشتر به بعد هجومی تیم
اضافه خواهند شــد ،بنابراین فرصت بیشتری
برای ضدحملههای لیورپول پدید خواهد آمد.
تســاوی بدون گل در بــازی اول پیشبینی
پیروز نهایی را بســیار سخت کرده .نیمه دوم
این بازی به اعتراف خود کلوپ با فرصتهای
گلزنی چندانــی همراه نبــود و از این منظر

شــباهت کمتری به یک بازی بزرگ اروپایی
داشــت .بازی برگشت اما شــرایطی متفاوت
خواهد داشت.
در دیگر بازی سهشنبه شب شاگردان ارنستو
والــورده که در دیدارهای اخیر تســاویهای
زیادی داشتند باز هم نتوانستند دروازه حریف
فرانســوی را باز کنند و با تســاوی بدون گل
در خانه حریف متوقف شــدند .در شــبی که
سوارز ،مســی ،دمبله و راکیتیچ یکی پس از
دیگری فرصتهای طالیی را از دست دادند،
بارســا نتوانســت به لیون گل بزند تا کار در
نوکمپ از صفر شروع شــود .ارنستو والورده،
سرمربی کاتاالنها در پایان گفت که تساوی
بدون گل نتیجه خطرناکی اســت« :لیون در
آغاز بازی موقعیتهایی داشت اما ما به خوبی
به بازی برگشــتیم و بازی را تا ســوت پایان
تحت کنترل خود گرفتیــم .ما موقعیتهای
زیادی خلق کردیــم اما در فوتبال موفقیت و
رســیدن به پیروزی مطرح است؛ کاری که ما
در رســیدن به آن عاجز بودیم .سرنوشت این
تقابل هنوز روی هواســت ،صفر -صفر نتیجه
خطرناکی است و نمیتوانیم خودمان را گول
بزنیم».

اسکوربورد
لیگ قهرمانان اروپا
لیورپول صفر – بایرنمونیخ صفر
لیون صفر – بارسلونا صفر

برنامه
لیگ اروپا
آرسنال – باتهبوریسف
دیناموزاگرب – ویکتوریاپلژن
ردبول – کالب بروژ
ناپولی – زوریخ
فرانکفورت – شاختاردونتسک
والنسیا – سلتیک
زنیت سنپترزبورگ – فنرباغچه
ویارئال – اسپورتینگ
اینتر – راپیدوین
گنک – اسالویاپراگ
لورکوزن – کراسنودار
چلسی – مالمو
بتیس – رن
دیناموکیف – المپیاکوس
بنفیکا – گاالتاسرای
فردا
لیگ برتر
وستهام – فوالم
کاردیف سیتی – واتفورد
اللیگا
اسپانیول – هوئسکا
سری آ
میالن – امپولی
بوندسلیگا
وردربرمن – اشتوتگارت
لوشامپیونا
دیژون – سناتین
استراسبورگ – لیل

خبر
راکیتیچ در راه اینتر

باشــگاه بارســلونا برای انتقال هافبک کرواتش
به اینتر توافقــات اولیه را انجــام داد .روزنامه
گازتااسپورت ایتالیا خبر داد که باشگاه بارسلونا
با اینتر بــرای انتقال ایــوان راکیتیچ ،هافبک
کروات این تیــم به توافقات اولیه رســیدند و
گامهای خوبی برای این انتقال برداشــته شده
اســت .ماروتا ،مدیراجرایی اینتر جلسه سری با
مســئوالن باشگاه بارســلونا برگزار کرده است.
اینتریها برای جذب ایــن هافبک کروات 35
میلیون یــورو پیشــنهاد دادند ولی بارســلونا
درخواســت  45میلیــون یــورو کــرده .بنا به
گزارشها این  2باشــگاه روی مبلغ  40میلیون
یورو در تابســتان بــه توافق خواهند رســید.
نرآتزوری پیشنهاد قراردادی  3ساله با دستمزد
سالیانه بیش از  5/5میلیون یورو داده است.

