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سال سیزدهم پنجشنبه  31فروردین 1396شماره 3611
قاره فوتبال

تلنگر

سوالي از عادل فردوسيپور؛

جنجاليترين داوريهاي تاريخ ليگ قهرمانان؛

از بازيكنان تيم قهرمان اين سواالت را ميپرسند؟

هميشهپاييكتیماسپانياييدرمياناست!

میترا زمانی -تمام انتقادات ش��خصي بنده روزنامهنگار از عادل
فردوس��يپور را فرام��وش كنيد .همه حرفهايي ه��م كه در مورد او
ميزنند همينطور .س��والي كه االن بايد از آقاي عادل فردوس��يپور
پرسيد اين است:
برادر عادل! برانكو ايوانكوويچ موفق شده پرسپوليس را بعد از چند
سال به قهرماني برساند .آن هم از نوعي كه نه شبههاي در آن هست و
نه كسي به آن اعتراضي دارد .همه موافقند كه پرسپوليس شايستهترين
تيم بود .حاال سوال اينجاست ،شما كه در برنامه خودت ،بازيكنان اين
تيم را دور هم جمع ميكني تا بيايند و در مورد قهرمانيشان حرف
بزنند بايد از آنها در مورد چه چيزي سوال كني؟ در مورد نوع تمرينات،
اتفاقات تلخ و شيريني كه منجر به اين نتيجهگيري فوقالعاده شد يا
در مورد نوع و مدل مو و اينكه چه كس��ي در تيم خس��يستر است؟
اينكه بپرسي برانكو چگونه تمرين ميداد مهمتر است يا اينكه بپرسي
كدام بازيكن زيادتر از بقيه با موهايش ور ميرفت؟
آقاي فردوسيپور! شما در برنامه خودت بايد اجازه بدهي بازيكن در
مورد زيرپيراهني محمود خوردبين حرف بزند؟ شما كه ادعاي آوانگارد
بودنت زمين و زمان را برداش��ته ،شما كه ادعاي فرهنگسازيات دهان
كلي مربي و مديرعامل را خون كرده بايد اجازه بدهي بازيكنان جوان يك
تيم كاپيتان را مسخره كنند؟ اين بود فرهنگسازي جنابعالي؟ اين بود
برنامه متعالي نود؟ لوث كردن قهرماني پرشور و شيرين يك تيم مردمي
كه به دست يك مربي بسيار باسواد و با همراهي تيمي بسيار همدل و
بانشاط رخ داده را بايد دستمايه خندههاي بيمزه آقاي ميثاقي و شركا
ميكردي؟ دل كارلوس شاد شد؟
***
ميشود اين مطلب را فرسنگها ادامه داد اما عصاره حرف همينها بود
كه نوشتيم .نود بايد شبيه برنامه عموپورنگ شود؟
نگاه

به بهانه خداحافظي شماره ۹؛

برهاني ،گلزنترين گلنزن استقالل
مهاجم پيش��ين اس��تقالل همانطور كه بعد از عنايتي در رده دوم
گلزنان قرار دارد ،بعد از او هم از فوتبال خداحافظي كرد .هنوز چند روزي
از خداحافظي رضا عنايتي نگذشته كه آرش برهاني هم تصميم گرفت
كفشهاي خود را بياويزد و از دنياي فوتبال خداحافظي كند.
برهاني بيستوسوم شهريور سال  ۶۲در كرمان متولد شد و فوتبال
خود را از س��ال  ۷۸آغاز كرد .او چند س��ال براي تيم پاس تهران بازي
كرد و سال  82-83به همراه اين تيم قهرمان ليگ برتر شد .او سال ۸۶
در انتقالي تاريخي به استقالل پيوست ،از اين جهت كه حبيب كاشاني
مديرعامل وقت پرسپوليس با او قرارداد داخلي بست اما برهاني ترجيح
داد دقيقه  90به استقالل برود.
آرش در س��ال اول حضورش در استقالل تحت هدايت مرحوم ناصر
حجازي نتوانست انتظارات را برآورده كند و موقعيتهاي زيادي را از دست
داد .او به خاطر موقعيتهايي كه به راحتي از دست ميداد ،لقب گلنزن
را به خودش اختصاص داد .سال بعد اما فصل رويايي او با استقالل بود .او
با هدايت امير قلعهنويي در استقالل با  ۲۱گل زده آقاي گل شد .برهاني
در اين فصل ركورد قابل توجهي از خودش برجاي گذاشت .او در ديدار
استقالل برابر پيكان در كمتر از  ۹دقيقه هتتريك كرد.
شماره  ۹پيشين استقالل از علي جباري پيشكسوت استقالل پيشي
گرفت و تعداد گلهايش با پيراهن استقالل را به  ۹۱گل رساند .او صدمين
گل خود را در ديدار مقابل سايپا در بيستم بهمن  ۱۳۹۲به ثمر رساند.
شماره  ۹پيشين استقالل توانسته در مجموع ادوار فوتبال ايران با زدن
 ۱۱۶گل عنوان دومي آقاي گلي ليگ برتر ايران را پس از رضا عنايتي كه
 ۱۴۲گل زده ،كسب كند .برهاني با استقالل دو قهرماني ليگ و حذفي
را در كارنامه خود دارد .او براي مقطعي كوتاه راهي النصر امارات شد اما
نتوانس��ت در اين تيم جايگاهي بهدس��ت آورد .برهاني كه نزد هواداران
استقالل محبوبيت زيادي داشت در فصل جاري در ليست خروج عليرضا
منصوريان قرار گرفت تا پس از  ۹سال از تيم محبوبش جدا شود.

ديداربرگشتتيمهايبايرنمونيخورئالمادريددرمرحلهيكچهارمنهاييليگقهرمانان
اروپا سهشنبهشب در شرايطي برگزار شد كه بعد از سوت پايان بازي همه جا صحبت از
يك چيز بود؛ داوري بازي.
هرچند كه در نشريات محلي و شبكههاي اجتماعي ،اسپانياييها و طرفداران رئالمادريد
سرمست از پيروزي قاطع بر تيم بايرن مونيخ ،حسابي خط و نشان ميكشند اما اوضاع
در ميان آلمانيها و حتي بارساييها طور ديگري است! جبهه ائتالفي بايرني-بارسايي كه
اين بار عليه دشمن مشتركشان متحد شده بودند ،بعد از بازي تنها سه نفر را عامل صعود
يدانستند :ويكتور كاساي داور مجارستاني بازي به همراه
رئالمادريد به مرحله نيمهنهايي م 
دو كمك خود!
در ادامه مروري داريم بر  5+1بازي مهم ليگ قهرمانان باشگاههاي اروپا طي چند
سال اخير كه با حواشي داوري بسياري همراه بودند .بازيهايي كه اسپانياييها پاي
ثابت آنها هستند!
  چلسي -بارسلونا (فصل )2008-2009
فرهاي باالك؛ شايد اين تلخترين تصوير از شب شوم استمفوردبريج در ذهن طرفداران
چلسي باشد .شبي كه تام هنينگ داور نروژي بازي ،روياي آنها را بر باد داد؛ با نگرفتن دو
پنالتي واضح .دو تيم ديدار رفت خود (در نيوكمپ) را با نتيجه صفر-صفر به پايان برده
بودند .در مرحله برگشت در استمفوردبريج ،چلسي خيلي زود به گل رسيد تا به صعود
اميدوار شوند.
آنها ميتوانستند فاصله گلهاي خود را بيشتر كنند اما داور نروژي آن شب با پنالتي
غريبه بود! ميشائيل باالك،هافبك محبوب چلسي كه حسابي از تصميمات داور عصباني
شده بود با چهرهاي برافروخته مقابل داور باال و پايين پريد تا تصاوير مجادله لفظي او و تام
هنينگ ،تراژيكترين تصوير از شب تلخ لندن باشد .در اين بازي بارسلونا در دقيقه 93
به گل رسيد و به مرحله بعد صعود كرد .بخش آبيپوش لندن هرگز آن شب را فراموش
نخواهد كرد...

رويارويي تراكتور -استقالل در هفته بيستوهشتم ليگ برتر؛

 همه دوئلها به سود ژنرال

مهمترين بازي هفته  28يعني رويارويي تراكتورسازي و استقالل ،سيزدهمين مصاف
پرافتخارترين مربي و بهترين تيم تاريخ ليگ برتر است .در 12دوئل قبلي ،قلعهنويي شش
بار موفق به شكست دادن استقالل شده ،چهار پيروزي به سود آبيها ثبت شده و دو بازي
با تساوي به پايان رسيده است .ليگ دوم /برد قلعهنويي؛  27خرداد  :1382استقالل اهواز
قلعهنويي موفق شد استقالل بدون سرمربي و حاصل مشترك جواد زرينچه و منصورخان
پورحيدري را دو بر يك شكست بدهد .تك گل استقالل را عليرضا اكبرپور زد.
ليگ هفتم /برد قلعهنويي؛ 21بهمن  :1386مس با هدايت امير قلعهنويي در كرمان
موفق شد يك بر صفر استقالل فيروز كريمي را شكست دهد .در اين بازي بود كه قلعهنويي
شادي معروف مشتهاي گره كرده را به نمايش گذاشت.
ليگ نهم /برد قلعهنويي و برد استقالل؛ 16مرداد  :1388در اولين بازي فصل ،استقالل
مرفاوي موفق شد يك بر صفر با گل اميدرضا روانخواه سپاهان قلعهنويي را شكست دهد.
 17آذر  :1388سپاهان قلعهنويي در فوالدشهر با دو گل استقالل مرفاوي را برد .بعد
از اين بازي بود كه قصه دندان پوسيده مطرح شد و رضا عنايتي استقالل را ترك كرد و

قضاوت داور دختر ايراني در پرتماشاگرترين بازي جهان

 بايرن حذف شد اما  ۷۰ميليون يورو كسب كرد
تيم فوتبال بايرن مونيخ با وجود حذف در ليگ قهرمانان اروپا ،ميليونها
يورو كسب درآمد كرد .باوارياييها از حضور خود در اين مسابقات در فصل
جاري صاحب  70ميليون يورو شدند كه با آن ميتوانند تا حدي غم حذف
را كاهش دهند .مطابق اين گزارش از راه پاداشهاي يوفا بابت اين جام،
تيم تحت امر آنچلوتي 32/7 ،ميليون يورو كس��ب كرد .ضمن آنكه در
پنج بازي خانگي در مرحله گروهي و حذفي در آليانس آرهنا حدود 20
ميليون يورو از راه درآمدهاي ناشي از تماشاگران به دست آورد .همچنين
رقمي بالغ بر حدود  20ميليون يورو درآمدهاي جانبي تجاري نيز از اين
مسابقات كسب كرد.
مونيخيه��ا چنانچ��ه به نيمهنهايي مس��ابقات ميرس��يدند ،حتي
ميتوانستند  6/5ميليون يورو نيز بيشتر كسب كنند .حتي در صورت
راهيابي به فينال  11ميليون و در صورت قهرماني نيز  15/5ميليون يورو
از يوفا ميگرفتند.
  ابراهيموويچ گزينه اصلي ناپولي در تابستان
باشگاه ناپولي مهاجم سوئدي منچستريونايتد را در راس خريدهاي
تابستاني قرار داده است.
بنا بر گزارش رسانههاي ايتاليا ،مسووالن باشگاه ناپولي از زماني كه
ايگواين اين تيم را ترك كرد هنوز نتوانستهاند جاي خالي او را پر كنند.
به همين دليل در تابستان به دنبال مهاجمي تراز اول در حد و اندازه اين
مهاجم آرژانتيني هستند.
شبكه اسكاياسپورت ايتاليا نوشت :ناپولي ،باشگاه واقع در جنوب ايتاليا
در تابستان ليستي از بازيكنان را براي خريد آماده كرده است كه زالتان
ابراهيموويچ ،مهاجم باتجربه منچستريونايتد در راس اين ليست قرار دارد.
ايبرا با منچستر قراردادي يك ساله دارد و هنوز تصميمش را براي تمديد
با شياطين سرخ نگرفته است .زالتان در فوتبال ايتاليا تجربه بازي براي
يوونتوس ،اينتر و ميالن را دارد.
گلكوچيك

سوال روز

هوم�ن  -اينكه رئالمادريد هم در ب��ازي رفت از داوري بهره ببرد و
هم در بازي برگشت و آن هم مقابل تيم گردنكلفتي مثل بايرن مونيخ
از آن حرفهاست! كارت قرمز بازي رفت به ويدال كه الكي بود و چقدر
هم سر و صدا كرد .در بازي برگشت هم كه ديديم دو گل آفسايد رونالدو
درست اعالم شد .اينكه داوري اشتباه كند خيلي عجيب نيست .باالخره
براي داور هم پيش ميآيد اما اينكه يك تيم هم در بازي رفت و هم در
بازي برگشت ،اينگونه از اشتباهات فاحش داوري سود ببرد ،خيلي عجيب
است .شما اينطور فكر نميكنيد؟
روي موج

  پخش مستقيم تلويزيوني ،امروز

تراكتورسازي -استقالل  17:45شبكه سه
صباي قم -سپاهان  17:45شبكه ورزش
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حسين كاظمي و سياوش اكبرپور هم تا يك قدمي اخراج رفتند.
ليگ دهم /برد استقالل و تساوي؛  5شهريور  :1389در يك از كالسيكترين بازيهاي
تاريخ ليگ برتر ،اس��تقالل مظلومي برتري س��ه بر صفر در نيمه اول را از دست داد ولي
در نهايت چهار بر سه سپاهان قلعهنويي را برد .ميالد ميداودي (دو بار) ،فرهاد مجيدي و
آرش برهاني براي استقالل گل زدند 5 .اسفند  :1389در بازي برگشت همان فصل ،گل
دقيقه 90مهدي سيدصالحي باعث شد دوئل استقالل و سپاهان در فوالدشهر ،يك بر يك
مساوي شود .ليگ يازدهم /برد قلعهنويي و برد استقالل؛ 18شهريور  :1390تراكتورسازي
قلعهنويي در ورزشگاه آزادي موفق شد سه بر دو استقالل مظلومي را شكست دهد .فرهاد
مجيدي و مجتبي جباري براي استقالل گل زدند 9 .بهمن  :1390استقالل مظلومي با
دو گل مجتبي جباري در تبريز تراكتورسازي را شكست داد .بعد از پايان بازي ،جباري
و قلعهنويي با حضور افتخاري ستار همداني درگير شدند .ليگ پانزدهم /برد استقالل،
مساوي و برد قلعهنويي؛ 16مرداد  :1394با دو گل اميد ابراهيمي ،استقالل مظلومي موفق
به شكست دادن ملوان قلعهنويي شد 22.آذر :1394دوئل استقالل مظلومي و تراكتورسازي
قلعهنويي در تبريز بدون گل مساوي شد 19 .ارديبهشت  :1395تراكتورسازي قلعهنويي
در تهران موفق شد استقالل مظلومي را سه بر دو شكست دهد .گلهاي استقالل را امين
حاجمحمدي و سجاد شهباززاده زدند .ليگ شانزدهم /برد قلعهنويي؛ 19آذر :1395اشتباه
اخباري ،استقالل را پيش انداخت ولي به سياق هميشه ،آبيها در خانه به تراكتورسازي و
قلعهنويي باختند .درنهايت بازي دو بر يك تمام شد.
رويداد

تساوي يك -يك به پايان رسيد.
او سومين و مهمترين ديدار گروه Bمقدماتي بانوان آسيا براي رقابتهاي قهرماني
 2018اردن بين دو كشور كرهشمالي و جنوبي را در حالي پرچم زد كه قضاوت
اين بازي برعهده كاسي ربيت از استراليا بود .سمانه محسنيكياسري اهل كياسر
مازندران و از سال  ٢٠١٠تاكنون در ليست كمكداوران بينالمللي فيفا و  AFCقرار
دارد .او عالوه بر اينكه در ليگ برتر ايران قضاوت ميكند ،در ساير ليگهاي داخلي و
همچنين در تورنمنتهاي مختلف آسيايي به قضاوت ميپردازد .محسنيكياسري در
حال حاضر در سري مسابقات فوتبال بانوان بزرگسال مقدماتي آسيا در كرهشمالي
سه ديدار را بهعنوان كمكداور قضاوت كرده است.
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طراح :محمودکیمیایی

رقابته��اي گ��روه  Bمقدماتي بانوان آس��يا در حالي به ص��ورت گروهي در
پيونگيانگ ،پايتخت كرهشمالي برگزار ميشود كه در بين داوران حاضر در اين
گروه يك كمكداور محجبه ايراني نيز ديده ميشود كه در اتفاقي جالب بهعنوان
كمكداور دوم حساسترين و در عين حال پرتماشاگرترين فوتبال بانوان آسيا و
جهان به ميدان رفت .سمانه محسنيكياسري ،كمكداور  35ساله ايراني در بازي
حس��اس فوتبال بانوان كرهشمالي و كرهجنوبي بهعنوان كمكداور دوم به ميدان
رفت و به خوبي توانست از عهده وظايفش در اين بازي برآيد؛ جدالي كه نزديك به
 42500نفر را به ورزشگاه كيم ايل سونگ پيونگيانگ كشانده بود و در نهايت با

 حمله بازيكنان بايرن به رختكن داوران در برنابئو
در پايان بازي رئالمادريد و بايرن مونيخ ،س��ه بازيكن باوارياييها
يعني تياگو ،ويدال و لواندوفس��كي به س��مت رختكن داور حملهور
ش��دند و با كوبيدن به در رختكن ،از عملكرد تيم داوري مجارستاني
انتقاد كردند.
قضاوت ويكتور كاساي ،داور مجارستاني با انتقاد شديدي از سوي
بايرنيها همراه ش��د .قضاوت كاس��اي به ضرر هر دو تيم بود چراكه
رئاليها دو گل بايرن را مش��كوك و مردود ميدانند و بايرنيها به دو
گل رئالمادريد اعتراض دارند و آنها را آفسايد ميدانند.
بازيكنان بايرن كه به خاطر حذف نس��بتا زودهنگام تيمش��ان از
ليگ قهرمانان اروپا عصبي بودند و در پايان بازي مقابل رئالمادريد با
فرياد و خشم به تونل برنابئو رفتند و با حضور در نزديكي در رختكن
داوران از عملكرد وي به شدت انتقاد كردند .در نهايت ماموران پليس
برنابئو مجبور شدند دخالت و سه بازيكن بايرن را از نزديكي رختكن
داوران دور كنند تا كاس��اي و تيم داورياش بدون مش��كل از برنابئو
خارج شوند.

فوتبال ایران

دوئل براي دومي

قلعهنوييدوبارهبهاستقاللرسيد.هفتهگذشتهپرسپوليستكليفقهرمانيرامشخص
كرد اما هنوز سه رقابت جانانه در ليگ وجود دارد؛ كسب نايب قهرماني ،چهارمي و فرار از
سقوط .در باالي جدول تراكتورسازي و استقالل رقابت شانهبهشانهاي بر سر نايب قهرماني
دارند .هماكنون استقالل با يك امتياز بيشتر شانس بيشتري براي كسب اين عنوان دارد
و حاال تراكتورسازي در تبريز ميزبان استقالل است و ميخواهد برنده اين دوئل حساس
باشد .برنده اين بازي گام بلندي در راه دوم شدن برميدارد .بازي امروز مهمترين ديدار
هفته بيستوهشتم و از هر حيث حساس است .دو تيم براي دومي با هم ميجنگند و
از طرفي نبرد امير قلعهنويي و استقالل هميشه حساس بوده است .قلعهنويي در دو بازي
آخر خود مقابل استقالل برنده شده است .استقالل نيز در ماههاي اخير نتايج بسيار خوبي
گرفته است ،اين در حالي است كه نتايج تراكتورسازي در هفتههاي اخير اصال جالب نبوده
است .تراكتورسازي پس از چهار هفته نبردن ،هفته قبل موفق شد پديده را شكست دهد.
استقالل در هشت بازي اخير خود در ليگ موفق نشده تراكتورسازي را شكست دهد و
آمار كامال به سود قلعهنويي و تراكتورسازي است.

 بارسلونا -اشتوتگارت (فصل )2009-2010
ديدار رفت مرحله يكشانزدهم نهايي ليگ قهرمانان اروپا .بازي بارسلونا و اشتوتگارت در
استاديوم Vfb Arenaشهر اشتوتگارت .در شرايطي كه بازي با نتيجه يك -يك تا دقايق
پايانيپيشميرفت،يكخطايمسلمدرمحوطهجريمهبارسلوناروي«سباستينرودي»رخ
ميدهد.شدتبرخوردطوريبودكهشايدبينندگانتلويزيونيبازينيزميتوانستندتشخيص
دهنداينصحنهپنالتياست .امابيورنكويبرزداورهلنديبازيبهدليلجايگيرينامناسب،
تشخيص به ادامه بازي داد .بازي با همان حساب يك -يك به پايان رسيد تا بارسلونا با پيروزي
چهار بر صفر در ديدار برگشت به مرحله بعدي صعود كند .شايد اگر كويبرز آن صحنه را به
درستي قضاوت ميكرد ،روياي بزرگ اشتوتگارتيها طور ديگري رقم ميخورد.
 بارسلونا -رئالمادريد (فصل )2010-2011
ديدار رفت مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا بين بارسلونا و رئالمادريد در ورزشگاه
سانتياگو برنابئو .قضاوت اين بازي برعهده داور مشهور و باسابقه آلماني ،ولفگانگ اشتارك
گذاشته شده بود .اما گاهي داوران بزرگ هم اشتباهات بزرگي ميكنند .اشتارك در دقيقه
 61بازي« ،پهپه» مدافع رئال را به خاطر خطاي شديد روي دني آلوز از بازي اخراج ميكند.
پپه و خوزه مورينيو (سرمربي وقت رئالمادريد) به شدت به تصميم داور معترض هستند.
حق با آنهاست .اصال برخوردي رخ نداده بود كه مستحق كارت قرمز باشد! در صحنه
آهسته مشخص شد كه دني آلوز به شكلي زيركانه خود را به زمين انداخته تا موجب اخراج
پپه شود .اعتراض رئاليها بيفايده بود و اين تيم  10نفره شد .در ادامه بارسلونا دو گل به
ثمر رساند و صعود خود به فينال را تقريبا قطعي كرد.
  رئالمادريد -منچستر يونايتد (فصل )2012-2013
بازي رفت دو تيم در مادريد يك بر يك تمام شده بود و دو تيم بازي برگشت را در
اولترافورد منچستر برگزار ميكردند .بازي تا اواسط نيمه دوم با حساب يك بر صفر به نفع
منچستريونايتد پيش ميرفت و اين يعني صعود تيم انگليسي به مرحله بعد .بازي به دقايق
حساس خود نزديك ميشد كه جونيت چاكير داور تركيهاي بازي به شكل عجيبي خطاي
يداند.
ناني (هافبك منچستريونايتد) را مستحق كارت قرمز م 
كارتي كه بعدها نشريات گفتند در سختگيرانهترين حالت ممكن بايد رنگش زرد بود.
ناني از بازي اخراج شد و كمتر از ده دقيقه بعد رئاليها گل تساوي را زدند .تنها سه دقيقه
بعد رونالدو گل دوم رئال را نيز به ثمر رساند تا آرزوهاي منچستريها نقش بر آب شود.
بازي با همان نتيجه دو بر يك به پايان رسيد .شايد اگر ناني اخراج نميشد نتيجه طور
ديگري رقم ميخورد.
  بارسلونا -پاري سن ژرمن (فصل )2016-2017
يكي از خاطرهانگيزترين بازيهاي تاريخ ليگ قهرمانان اروپا .همين چند هفته پيش،
وقتي ديدار رفت بارسلونا و پاريسنژرمن در مرحله يكشانزدهم نهايي فصل جاري ليگ
قهرمانان با حساب چهار بر صفر به نفع پاريسيها به پايان رسيد همه گفتند حذف بارسلونا
قطعي است .هيچ كس فكرش را هم نميكرد كه بازي برگشت با حساب شش بر يك به
نفع بارسا تمام شود و اين پاريسيها باشند كه بايد با مسابقات خداحافظي كنند.
اماتصميماتدنيزآيتكين،داورآلمانيبازيبهخلقايننتيجهباورنكردنيكمككرد.بعد
از بازي بسياري از نشريات اروپايي نوشتند كه اين بدترين داوري همه تاريخ ليگ قهرمانان
اروپا بود! هرچند كه اين ادعا كمي اغراقآميز به نظر ميرسد اما مرور تصميمات آيتكين
نشان ميدهد كه او به همراه دو كمكخود در امر قضاوت اين ديدار رفوزه شدند.
پذيرش گل آفسايد سوارز در دقايق ابتدايي بازي ،نگرفتن خطاي پنالتي ماسكرانو در
دقايق  11و  ،85نديدن پنالتي هند پيكه در اواخر بازي و تمارض س��وارز در دقيقه 92
بخشي از اشتباهات مهلكي است كه پاريسيها را متوجه آيتكين ميكند .اشتباهات داوري
اين بازي به قدري بود كه پيرلوئيجي كولينا ،رييس كميته داوران اتحاديه فوتبال اروپا نيز
به شدت از آيتكين انتقاد كرد و گفت او جريمه خواهد شد.
  سوتهاي مانع بازگشت در مادريد
و در نهايت بازي برگشت بايرن مونيخ و رئالمادريد در مرحله يكچهارم نهايي فصل
جاري ليگ قهرمانان اروپا .وقتي بايرن ديدار رفت را در مونيخ با حساب دو بر يك به رقيب
اسپانيايي خود واگذار كرد ،هواداران اين تيم اميدوار بودند تيمشان در مادريد اصطالحا
بازگشت كند و به مسابقات بازگردد .آنها تجربه بازي بارسلونا و پاري سن ژرمن را مثال
ميزدند و ميگفتند وقتي ميشود شكست چهار گله را جبران كرد پس حتما باخت دو بر
يك نيز قابل جبران است .اما هرچقدر تصميمات داوري در بازي برگشت بارسلونا و پاري
سن ژرمن به كام بك بارساييها كمك كرد ،اين تصميمات در بازي سهشنبهشب گذشته
رئال و بايرن مانع كام بك آلمانيها شد .شايد مونيخيها با اخراج سختگيرانه ويدال كنار
بيايند اما گلهاي دوم و سوم رئالمادريد (كه رونالدو در موقعيتي كامال آفسايد) به ثمر رساند
چيزي نيست كه طرفداران بايرن مونيخ آن را ببخشند .آن هم در شرايطي كه بايرن مونيخ
براي صعود تنها به يك گل نياز داشت و حتي با توجه به حضور دروازهباني همچون نوير
در درون دروازه بايرنيها و دست باالي آلمانيها در ضربات پنالتي ،كشيده شدن احتمالي
بازي به ضربات پنالتي ،بيشتر به نفع بايرن مونيخ بود تا رئالمادريد اما تصميمات ويكتور
كاس��اي و دو كمك او ،ش��ب تلخي را براي بايرنيها رقم زد .آنها به اين زوديها كابوس
مادريد را فراموش نخواهند كرد.

كوتاه از جهان

