SPORT

După spectaculoasa
calificare în optimi

Steaua sus răsare,
în Europa League

Steaua Bucureşti s-a calificat apoape
incredibil în optimile Ligii Europa, după
ce a învins, într-un meci de senzaţie, cu
scorul de 4-2 la loviturile de departajare,
formaţia olandeză Ajax Amsterdam, în
manşa secundă a 16-imilor competiţiei.
După 120 de minute de joc, scorul era
2-0, golurile fiind marcate de Latovlevici
în minutul 38 şi Chiricheş, minutul
76. Lăncierii au ieşit la atac şi au avut
două situaţii uriaşe de gol într-un singur
minut, când Boerringter a trimis în bară
după o lovitură de colţ, iar la cornerul
care a urmat Tătăruşanu a respins
mingea trimisă de van Rhijn.

L

a loviturile de departajare, pentru
Steaua au înscris Rusescu, Nikolici,
Filip şi Latovlevici, iar pentru Ajax
au marcat Eriksen şi De Jong şi au ratat
Schone şi Moisander. În meciul tur de pe
Amsterdam Arena, Ajax se impusese cu
scorul de 2-0. Steaua va întâlni în optimile de
finală ale Ligii Europa echipa engleză Chelsea

Londra, deţinătoarea Ligii Campionilor, pe
7 martie la Bucureşti, în direct pe PRO TV
de la ora 20:00, şi o săptămână mai târziu, în
Anglia. Prețurile biletelor sunt cuprinse între
60 de lei și 475 de lei. Antrenorul englezilor
consideră că românii au o echipă foarte
periculoasă.” Vom aborda meciurile cu Steaua
cu seriozitate maximă, deoarece este o echipă
periculoasă”, a spus Rafa Benitez. Viitoarea
adversară a roş-albaştrilor a anunţat deja, prin
vocea lui John Terry, că și-a propus să câștige
trofeul în acest an, ca şi Supercupa Europei.
Englezii susțin că doar astfel își pot șterge din
păcate în fața suporterilor și pot salva un sezon
foarte slab.
Pe de altă parte, managerul Stelei a fost
la Londra pentru a urmări meciul disputat
de Chelsea contra lui Manchester City, iar
concluzia e că actuala deţinătoare a Ligii
Campionilor poate fi eliminată! Chelsea a
pierdut cu 2-0 în faţa campioanei din Premier
League şi chiar şi de Sparta Praga a trecut cu
mari emoţii în Europa League. În acelaşi timp,
golul marcat de Vlad Chiricheș pe Arena

Națională a șters cu buretele toate ezitările,
greșelile de plasament și erorile din defensivă
făcute de acesta în ultimele luni. Gigi Becali a
anunțat că nu vrea să-l mai vândă pe jucător pe
bani puţini și că preferă să aștepte pentru a-l
putea da cu 30 de milioane de euro. Patronul
Stelei l-a delegat pe Victor Becali să negocieze
cu cluburile interesate de achiziționarea
fundașului din Ghencea.
În celălalt meci din primăvara europeană
a românilor, CFR Cluj a fost eliminată de
Inter Milano cu un sec 3-0, după 2-0 în tur.
Formația antrenată de Paulo Sergio a suferit şi
alte pierderi importante, doi jucători de bază,
Rui Pedro şi Gabi Mureșan, accidentânduse. Tehnicianul portughez a susţinut că
accidentarea prematură a lui Mureşan i-a dat
peste cap strategia şi că primul gol al italienilor
a fost marcat din offisde.”Sunt dezamăgit.
Am fost foarte ghinionişti la finalizare, ne-am
creat ocazii, dar nu am putut înscrie. Nu aşa
am plănuit meciul”, a declarat Paulo Sergio.
Elena Opran
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