موناکو فصل
جدید را با
تساوی آغاز کرد

تیم متمول فرانسه از پیروزی در هفته اول فصل جدید لیگ فرانسه عاجز ماند .در ادامه شب اول هفته نخست فصل
 2016 -2017لیگ دسته اول فرانسه(لوشامپیونه) تیم موناکو در خانهاش مقابل گنگان به تساوی  2بر  2دست یافت .در
این بازی ورزشگاه «لوئیدوم» ،دیالو در دقیقه  29و پریوا در دقیقه  37گنگان را پیش انداختند اما گلهای فابیونو در دقیقه
 71و سیلوا در دقیقه  ،84موناکو را از شکست خانگی نجات داد و در نهایت بازی با تساوی  2بر  2به پایان رسید.

پوچتینو :با بازیکنانم تند
صحبت کردم تا آنها را به
خودشان بیاورم

سرمربی آرژانتینی سفیدپوشان لندن به ضعف فیزیکی بازی
تیمش برابر آبیپوشان منطقه مرسیساید که در نهایت منجر به توقف
مردان او شد ،اعتراف کرد .اولین بازی تیم فوتبال تاتنهام در فصل
جدید لیگ برتر انگلیس با تساوی یک بر یک در خانه اورتون همراه
بود ،آن هم در شرایطی که سفیدپوشان لندن گل اول را دریافت کردند.
مائوریسیو پوچتینو ،سرمربی تاتنهام در پایان این بازی اعتراف کرد از
تیمش آن بازی پرانرژی و پرجنبوجوشی که انتظار داشته را ندیده و
از نتیجهای که در این بازی گرفتهاند ،راضی نیست .وی به خبرنگاران
گفت :من فکر میکنم که تیممان آماده بود ،اما در این بازی آنطور

آلبا و سامپر بازی رفت سوپرجام اسپانیا را
از دست دادند

دفاع چپ و هافبک بارسلونا نیز به فهرست غایبان این تیم برای
بازی رفت سوپرجام اسپانیا اضافه شدند .در آستانه دیدار تیمهای فوتبال
بارسلونا و سویا در بازی رفت سوپرجام اسپانیا ،لوئیس انریکه ،سرمربی
آبیوآناریها نام جوردی آلبا و سرخیو سامپر را از فهرست بازیکنانش
برای این دیدار خط زد .آبیواناریها کاتالونیا از  30دقیقه بامداد
امروز(دوشنبه) در ورزشگاه رامون سانچس پیسخوان میهمان سویا
هستند و این در حالی است که پیش از خط خوردن نام آلبا و سامپر از
فهرست  18نفره بازیکنان این تیم ،غیبت بازیکنانی مانند مارک آندره
تراشتگن ،نیمار ،رافینیا و داگالس پریرا نیز قطعی شده بود .آلبا با وجود
آنکه چند روزی از حضورش در تمرینات بارسلونا میگذرد هنوز آماده
رفتن به میدان نیست و لوئیس انریکه به او حتی در بازی دوستانه اخیر
کاتاالنها برابر سامپدوریا در جام خوان گامپر نیز میدان داد 18.بازیکنی
که انریکه برای مصاف با سویا همراه با خود به آندلس برده عبارتند از:
کلودیو براوو ،جوردی ماسیپ ،جرارد پیکه ،خاویر ماسچرانو ،ساموئل
اومتیتی ،لوکاس دینیه ،ژرمی متئو ،الیکس ویدال ،سرخی روبرتو ،آندره
گومس ،ایوان راکیتیچ ،سرخیو بوسکتس ،دنیس سوارز ،آردا توران،
آندرس اینیستا ،لوئیز سوارز ،لیونل مسی و منیر الحدادی.

در نظرسنجی سایت قهرمانان روسیه صورت گرفت

امیدواری  ۹درصدی روسها به قهرمانی در
جام جهانی  ۲۰۱۸با چرچسوف!

 ۹درصد هواداران فوتبال روسیه در نظرسنجی سایت ورزشی
قهرمانان این کشور کسب عنوان نخست جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه با
الکساندر چرچسوف را پیشبینی کردهاند .الکساندر چرچسوف ،سرمربی
پیشین تیم لگیا ورشوی لهستان پنجشنبه گذشته هدایت تیم ملی
روسیه را تا پایان جام جهانی  2018که در این کشور برگزار خواهد شد،
بر عهده گرفت .سایت ورزشی قهرمانان روسیه پس از انتخاب چرچسوف
با برگزاری یک نظرسنجی از هواداران تیم ملی این کشور خواست تا
آینده تیم ملی فوتبال روسیه در جام جهانی  2018را پیشبینی کنند.
در نظرسنجی صورت گرفته  9درصد شرکتکنندگان به قهرمانی تیم
ملی فوتبال روسیه در جام جهانی  2018با هدایت الکساندر چرچسوف
رأی دادهاند .گزینه صعود به نیمه نهایی این رقابتها با اقبال چهار
درصدی مواجه شده و  45درصد آرای شرکتکنندگان در نظرسنجی
سایت یادشده نیز به صعود تیم ملی روسیه از مرحله گروهی اختصاص
یافته است .نکته جالب توجه نظرسنجی سایت ورزشی قهرمانان روسیه
رأی  42درصدی هواداران فوتبال روسیه به حذف تیم ملی کشورشان
در مرحله گروهی جام جهانی  2018است.

مانچینی به خاطر آرسنال پیشنهاد
تیم چینی را رد کرد

سرمربی فصل گذشته اینتر پیشنهاد تیم چینی را به امید بازگشت
به لیگ برتر رد کرد .شبکه تلویزیونی اسپورت ایتالیا گزارش داد که روبرتو
مانچینی پیشنهادی خوب از باشگاه هبئی چاینا فورچون داشته ،اما آن
را رد کرده است .او تا کنون پیشنهاداتی از اروپا و آسیا را تنها به هدف
بازگشت به لیگ برتر رد کرده است .مانچو هفته گذشته بود که قراردادش
را با اینتر طی توافقی دو جانبه فسخ کرد ،آن هم درست  13روز مانده به
آغاز فصل جدید سری  Aایتالیا .باشگاه اینتر هم بالفاصله فرانک دیبوئر
هلندی را جانشین او کرد .اسپورت ایتالیا مدعی شد که سرمربی پیشین
منچسترسیتی چشم به نیمکت آرسنال دارد ،جایی که آرسن ونگر سال
آخر از قراردادش را با این تیم سپری میکند و هواداران توپچیهای لندن
هم خواهان تغییر در کادرفنی تیم محبوبشان هستند .آرسنال که 12
سال است در حسرت قهرمانی در لیگ برتر است ،اگر شروع خوبی در فصل
جدید نداشته باشد ،بعید نیست که سران باشگاه اقدام به اخراج سرمربی
فرانسوی خود کنند و مانچینی گزینهای ایدهآل برای بر عهده گرفتن هدایت
تیم مطرح لندنی است .مانچینی  51ساله بین سالهای  2009تا 2013
سرمربی منچسترسیتی بود و این تیم را به یک قهرمانی در لیگ برتر ،یک
قهرمانی در جام حذفی انگلیس و یک قهرمانی در جام خیریه رساند.

ادامه رجزخوانی پوگبا و زالتان برای یکدیگر
در فضای مجازی

ستارههای تازهوارد شیاطین سرخ رقابت خارج از گود جالبی را در
آستانه اولین بازی تیمشان در فصل جدید لیگ برتر به راه انداختهاند.
روز شنبه زالتان ابراهیممویچ در صفحه اینستاگرامش ادعای جالبی کرد
و زیر عکسی که او را رودرروی پوگبا نشان میداد ،نوشت« :پل پوگبا
سرانجام بهخاطر من به منچستریونایتد آمد» .این اما پایان داستان نبود،
چرا که هافبک فرانسوی جدید شیاطین سرخ به همتیمی سوئدیاش
نشان داد که مثل خود او اهل سرگرم کردن طرفدارانش با گذاشتن
پستهای جالب و جنجالی در فضای مجازی است .گرانقیمتترین
بازیکن دنیا که هفته پیش با قراردادی  105میلیون یورویی یوونتوس
را برای بازگشت به تیم پیشین خود ترک کرد ،به ایبرا نشان داد که از
نظر اعتمادبهنفس چیزی از او کم ندارد .او رجزخوانیاش با زالتان را با
گذاشتن یک پیام ویدئویی در صفحهاش آغاز کرد .پوگبا در این پیام
میگوید :این پسر (ابراهیموویج) میخواهد معروف شود .او میخواهد
با من عکس بگیرد .او میخواهد مشهور شود .پست پوگبا ،ابراهیموویچ
را وسوسه کرد که یکبار دیگر به سراغ صفحهاش برود و یک پیام جدید
برای جواب دادن به همتیمی فرانسوی خود بگذارد .او در این پست
خطاب به پوگبا نوشته است :تو بیا تا همین االن معروفت کنم!
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که باید پرانرژی ظاهر نشد .من هرگز نخواستهام برای ناکامیهایم بهانه
بیاورم .بعد از بازیهایی که شما در آن عملکرد بدی داشتهاید ،باید
بپذیرید که بد بازی کردهاید و باید صادق باشید .من هم دارم سعی
میکنم که صادقانه درباره بازی تیمم حرف بزنم .پیش از بازی اخباری
به نقل از پوچتینو منتشر شده بود مبنی بر اینکه او به بازیکنانش
گفته است که بهخاطر از دست دادن فرصت قهرمانیشان در فصل
گذشته لیگ برتر و باخت  5بر یک آنها در خانه نیوکاسل که سبب شد
عنوان نایب قهرمانی را هم از دست بدهند ،قصد داشته آنها را بکشد.
سرمربی آرژانتینی سفیدپوشان لندن در پاسخ به این سؤال که آیا بین

دو نیمه بازی تیمش برابر اورتون هم از الفاظ تندی برای شوک وارد
کردن به بازیکنانش استفاده کرده است یا خیر ،عنوان کرد :بله اما همه
سرمربیان وقتی که از عملکرد تیمشان ناراضی باشند ،این کار را انجام
میدهند .این طبیعی است .یک مربی شاید سخت بگیرد اما در نهایت
نباید بیش از اندازه هم از بازیکنانش ایراد بگیرد .پوچتینو افزود :تالش
برای تغییر شرایط تیم وظیفه من است و من هم تالش کردهام که
شرایط را تغییر دهم تا بتوانیم موقعیت گلزنی داشته باشیم ،گل بزنیم
و بازی را ببریم .در نهایت ما به بردن بازی بسیار نزدیک شدیم .در ،15
 20دقیقه پایانی بازی تحت ِکنترل ما بود.

چلسی با کونته وارد می شود

احتمال ماندن باکا در میالن قوت گرفت

مهاجم کلمبیایی روسونری بهتازگی اظهارنظری کرده که احتمال
ماندن او در سنسیرو را قوت بخشیده است .پس از ماهها گمانهزنی
درباره آینده کارلوس باکا و انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه باشگاه میالن
دو پیشنهاد وستهام را برای خرید این مهاجم کلمبیایی رد کرده است،
حاال به نظر میرسد که او میخواهد در سنسیرو بماند .باکا تابستان
سال گذشته با قراردادی به ارزش  30میلیون یورو از سویا به میالن
پیوست ،اما نهتنها فصل گذشته برای او فصلی توأم با موفقیت نبود
بلکه وینچنزو مونتال ،سرمربی جدید میالن هم در بدو ورودش روی
این بازیکن  29ساله چندان حساب نمیکرد و همین مسئله سبب
شکلگیری شایعاتی درباره آینده وی شد .پس از انتقال مالکیت باشگاه
میالن از سیلویو برلوسکونی به سرمایهگذاران چینی اما بهنظر میرسد
که تصمیم باکا در مورد آیندهاش دچار تغییر شده است .به نوشته نشریه
گاتزتا دلواسپورت ایتالیا باکا در جمع چند تن از دوستانش گفته است:
اگر در میالن بمانم ،در فصل جدید حداقل  20گل دیگر برای این تیم
میزنم .گاتزتا از این جمله باکا بهعنوان نشانهای از تمایلش برای ماندن
در روسونری یاد کرده است.

فوتبال بین الملل

دیدارهای لیگ برتر انگلیس در فصل
جدید آغاز شد و امشب هفته نخست به
پایان می رسد تا حداقل از تمامی تیمها
رونمایی شده باشد و عالقه مندان این لیگ
پویا و مهیج ترکیب اولیه تیمهای مورد نظر
خود را ببینند ،هرچند که این ترکیب ها
تغییر می کند و مطمئن باشید هر چه
از زمان مسابقات سپری می شود ،چهره
واقعی تیمها بیش از پیش نمایان خواهد
شد .صحبت از لیگ برتر است بد نیست که
بدانید چند مربی به این لیگ اضافه شدند
که نام و افتخارات آنها اعتبار لیگ برتر را
باال بده ،از جمله پپ گواردیوال ،آنتیونیو
کونته و حتی مورینیو که ابتدای فصل قبل
را با چلسی شروع کرد ولی برکنار شد و
حاال با منچستر یونایتد برگشته و بازی

سوپرجام را هم برده تا معلوم شود مرد
ماجراجوی پرتغالی بازهم چشم به عناوین
قهرمانی دارد .
لیگ برتر در روز نخست اتفاقات
مهمی داشت از جمله شکست لسترسیتی
در برابر هال سیتی که باعث شد در اولین
گام سه امتیاز حساس را از دست بدهد.
یک جمله جالب از رانیه ری شنیدیم که
گفته بود احتمال ورود یک آدم فضایی به
زمین را بیشتر از تکرار عنوان قهرمانی در
لیگ برتر می داند و بازی اول در برابر هال
نشان داد که این ایتالیایی باتجربه ،گرگ
باران دیده است و بی دلیل نگفته که امکان
تکرار قهرمانی در حد محال است .لستر
فصل قبل از ابتدا بازیها را مقتدرانه آغاز
کرد و کسی این تیم را جدی نمی گرفت

و البته تفکرات رانیه ری در این تیم و
بازیکنانش هم تاحدی ناشناخته بودند ولی
حاال بادرک کامل از شرایط مدافع عنوان
قهرمانی تیمها با روحیه برابر این تیم قرار
می گیرند  .یکی از مدعیان جدی فتح جام
من سیتی است با گواردیوال اسپانیایی که
به کسب عنوان قهرمانی در لیگ با هر
تیمی که فعالیت داشته عادت کرده و
پس از افتخارات متوالی با بارسلونا و بایرن
مونیخ به انگلیس آمده تا با سیتی جدای از
کسب عناوین داخلی برای لیگ قهرمانان
تالش کند ،لیگ قهرمانانی که از فرداشب
برای این تیم شروع می شود ،با دیدار پلی
آف در خانه استوابخارست رومانی و شاید
همین موضوع روی عملکرد سیتیزن ها
در بازی شنبه شب مقابل ساندرلند سایه
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انداخته بود .در لیگ فرصت جبران نتیجه
برای هر تیمی از جمله سیتی وجود دارد
ولی از دست رفتن دو دیدار رفت و برگشت
مقابل استوابخارست یعنی نرسیدن به لیگ
قهرمانان اروپا که این یعنی فاجعه برای
تیمی در حد بضاعت من سیتی و البته
خیلی بعید است که این اتفاق شکل بگیرد.
در هرحال سیتی با خوش شانسی
روز اول را با برد دو بریک مقابل ساندرلند
پش سر گذاشت تا اولین تیم مدعی در
فصل جاری باشد که کار خود را با برد
آغاز می کند و حاال جدای از نتایج شب
قبل که تیمهای منچستریونایتد ،آرسنال
و لیورپول باید ثبت کنند همگان در
انتظار چلسی هستند تا با کونته یکی
دیگر از مربیان جدید شاغال در لیگ برتر

رونمایی شود .چلسی در دیدارهای پیش
فصل نمایشی سینوسی داشت و همین
موضوع کمی هواداران را نگران کرده
ولی حکایت بازیهای رسمی با دیدارهای
تدارکاتی متفاوت است و همین موضوع
سبب شده تا طرفداران چلسی در انتظار
دیدن این تیم در بازی برابر وستهام باشند
که امشب در لندن اولین دربی خود را
تجربه می کند .کونته سابقه دربی در
شهر تورین را دارد ولی دربی های لندن
را هیچ کجا ندارد و به احتمال فراوان یکی
از چالش های او همین بازی همشهری ها
خواهد بود .
امروز دوشنبه  25مردادماه 1395
هفته اول لیگ برتر
* چلسی -وستهام

هفته اول لیگ برتر
انگلیس

یونایتد
فصل
جدید را
با اقتدار
شروع
کرد

زازا در آستانه عقد قرارداد با ولفسبورگ

رسانههای ایتالیایی از توافق نهایی باشگاههای یوونتوس
و ولفسبورگ برای انتقال مهاجم ایتالیایی بانوی پیر به جمع
گرگها خبر دادهاند .سیمونه زازا در آستانه عقد قرارداد با
باشگاه ولفسبورگ است ،چرا که تنها توافق در مورد یکسری
جزئیات مذاکرات طرفین را به سرانجام میرساند و بانوی
پیر هم از این معامله  25میلیون یورو عایدش خواهد شد.
زازا پیش از این تمایل چندانی برای ترک سری  Aنشان
نداده است و قب ً
ال هم یک پیشنهاد از باشگاه وستهام انگلیس
داشت که آن را رد کرد .اکنون اما اخباری منتشر شده
حاکی از آن است که زازا به سمت آلمان پرواز کرده است
تا شخصاً از امکانات باشگاه ولفسبورگ دیدن کند و ظاهرا ً
تحتِتأثیر هم قرار گرفته است .طبق اعالم چند منبع خبری
در ایتالیا ،قرار است که جلسهای میان نمایندگان دو باشگاه و
مدیربرنامههای زازا برگزار و در آن در خصوص شروط شخصی
این مهاجم ملیپوش به توافق برسند .در این گزارشها امروز یا
سهشنبه زمان توافق نهایی دو باشگاه اعالم شده است .انتظار
میرود که زازا با گرگها قراردادی پنج ساله ببندد که به ازای
هر سال آن  3.3میلیون یورو حقوق میگیرد .زازا که ماه
ژوئن امسال  25ساله شد ،سال  2015از ساسولو به یوونتوس
پیوست و در  24بازی که فصل گذشته انجام داد و در اکثر
آنها بازیکن تعویضی بود ،هشت گل زد.

رانیری :کار تیمی ضعیف دلیل باختمان
مقابل هالسیتی بود

سرمربی تیم فوتبال لسترسیتی پس از شکست تیمش
در هفته اول لیگ برتر به بازی ضعیفتر شاگردان خود در
قیاس با میزبان اذعان داشت .لسترسیتی مأموریت خود
برای دفاع از عنوان قهرمانی فصل گذشته در لیگ برتر را با
قبول شکست  2بر یک در خانه هالسیتی آغاز کرد .کلودیو
رانیری ،سرمربی روباهها پس از این بازی به خبرنگاران گفت:
ما تالش زیادی انجام دادیم ،اما تالشهایمان بیشتر حالت
انفرادی داشتند و در قالب کار گروهی صورت نگرفتند .قدرت
تیم ما زمانی به نمایش درمیآید که همه بازیکنانمان به
یکدیگر متصل باشند .برابر منچستریونایتد در جام خیریه
(دیداری که لسترسیتی آن را  2بر یک باخت) ،ما مانند
یک تیم بازی کردیم ،اما این بار با همه تالشهایی که انجام
دادیم کار گروهیمان تعریفی نداشت .بهنظرم این همان
چیزی بود که سرنوشت بازی را تعیین کرد .با این حال من
فقط میتوانم از بازیکنانم بهخاطر تالشهای فوقالعادهشان
تشکر کنم ،هرچند که آنها باید بدانند که کار تیمی همیشه
از حرکات انفرادی قویتر است .رانیری در ادامه حاضر نشد
حرفی درباره انتقال احتمالی مدافع آلمانی تیمش جفری
شلوپ به وستبروموویچ اظهارنظری داشته باشد و این در
حالی بود که این بازیکن  23ساله از همراهی روباهها برای
سفر به خانه هالسیتی امتناع کرده بود .سرمربی ایتالیایی
مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر تأکید کرد :این من هستم که
ترکیب اصلی تیمم را انتخاب میکنم .شلوپ هم قطعاً دوست
دارد بازی کند اما من نمیتوانم به او قول بدهم که در تمام
بازیها میتواند حضور داشته باشد.

والنسیا ،فیورنتینا را شکست داد

تیم تحت ِهدایت ژوزه مورینیو در اولین بازی خود از فصل -2017
 2016لیگ برتر انگلیس پیروزی قاطعی برابر بورنموث بهدست آورد .در
روز دوم از هفته اول فصل جدید لیگ برتر انگلیس تیمهای بورنموث و
منچستریونایتد در ورزشگاه ویتالیتی به مصاف هم رفتند .شیاطین سرخ که
این فصل با مربیگری ژوزه مورینیو و اضافه شدن چهرههای سرشناسی به
ترکیبش یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بهشمار میرود ،در گام نخست موفق
شد میزبان خود را قاطعانه با نتیجه  3بر یک از پیشرو بردارد تا از همین

ابتدا برای حریفانش خط و نشان کشیده باشد .خوان ماتا در دقیقه  40قفل
دروازه بورنموث را گشود تا نیمه نخست یک بر صفر به سود شیاطین سرخ به
پایان برسد .نیمه دوم هم منچستریها در دقیقه  59توسط وین رونی به گل
دوم خود رسیدند و در دقیقه  64نیز زالتان ابراهیموویچ گل سوم منیونایتد
و گل اول خود در اولین بازی لیگ برتریاش را بهثمر رساند .آنتونی مارسیال
هم پاس گل دوم و سوم را به ترتیب برای رونی و ایبرا ساخت .تنها گل
بورنموث را هم آدام اسمیت در دقیقه  69بهثمر رساند تا داوید دخهآ نتواند

دروازهاش را در این بازی بسته نگه دارد .در این دیدار هنریک مخیتاریان
در دقیقه  75به جای خوان ماتا به میدان آمد تا او هم نخستین بازی
لیگ برتریاش با پیراهن شیاطین سرخ را انجام دهد .آنتونی مارسیال هم
در دقیقه  85جای خود را به مورگان اشنایدرلین داد و چهار دقیقه بعد
ممفیس دپای جای رونی را در ترکیب گرفت .پل پوگبا هم بهدلیل یک
جلسه محرومیتی که از جام حذفی ایتالیا داشت و به این مسابقات منتقل
شده بود ،در این بازی غایب بود و نتوانست منچستریونایتد را همراهی کند.

والکات ،از خرابکاری تا درخشش
تئو والکات ،مهاجم باتجربه آرسنال ،یک نیمه پرحادثه را در اولین دیدار فصل مقابل لیورپول سپری کرد.والکات که در این دیدار به عنوان بال راست به میدان رفته ،ابتدا یک ضربه پنالتی برای توپچی ها گرفت اما خودش
را از آن از دست داد .ولی چند دقیقه بعد ،تقریبا در موقعیتی مشابهی ،با ضربه ای دقیق دروازه سیمون مینیوله را باز کرد تا هم تیمش را پیش بیندازد و هم اشتباهش را جبران کند.

پیرلو :فوتبال جهان باید خودش را برای ورود پادشاهی جدید آماده کند
هافبک پیشین یوونتوس معتقد است که
همتیمی پیشین او بهزودی لیونل مسی و کریستیانو
رونالدو را کنار خواهد زد و بهترین بازیکن جهان
میشود .منچستریونایتد در این تابستان سرانجام
موفق شد پل پوگبا را از یوونتوس بهخدمت بگیرد،
بازیکنی که بین سالهای  2009تا  2012در جمع
شیاطین سرخ بود ،اما بهدلیل اینکه سرالکس
فرگوسن به او اعتقادی نداشت بهعنوان بازیکن
آزاد از این تیم جدا و در یوونتوس رفتهرفته به
ستارهای جهانی تبدیل شد .پوگبای  23ساله در
زمان حضورش در منچستریونایتد تنها هفت بازی
رسمی برای شیاطین سرخ انجام داد که همه آنها
هم بهعنوان بازیکن جانشین بود .در سالی که منجر
به جدایی پوگبا از منیونایتد شد ،سرالکس فرگوسن
با پیشنهاد افزایش دستمزد این فوتبالیست  18ساله
به چیزی حدود  15هزار تا  20هزار پوند مخالفت
کرد و بهنوعی کلید جدایی او را از این تیم زد .حاال

شیاطین سرخ با رکوردشکنی نقلوانتقاالت فوتبالی
جهان در ازای  90میلیون پوند این هافبک فرانسوی
را به اولدترافورد بازگرداندهاند .پیرلو که بین سالهای
 2011تا  2015در یوونتوس حضور داشت و سابقه
بازی در کنار پوگبا را دارد ،گفت :روز اولی که پوگبا
در تمرینات یوونتوس حضور پیدا کرد ،بازیکنان تیم
همه خندهشان گرفته بود .دلیل خنده ما تنها به
این دلیل بود که باورمان نمیشد باشگاهی همچون
ی را مفت
منچستریونایتد بازیکنی با این همه توانای 
از دست داده باشد .فکر میکنم یوونتووسیها هنوز
هم دارند به این موضوع میخندند .وی افزود :هیچ
وقت اولین روزی را که پوگبا با ما در یوونتوس
تمرین کرد ،فراموش نمیکنم .او بازیکن جوانی
بود ،اما میشد دید که چقدر خاص است .بعد از
پایان همان جلسه تمرینی اول بود که جانلوئیجی
بوفون به سمت من آمد و با خنده گفت :واقعاً
منچستریونایتدیها به این راحتی و مفت پوگبا را

از دست دادند؟ هافبک پیشین تیمهای یوونتوس و
میالن تصریح کرد :نمیخواهم بگویم که یوونتوس
میخواسته اجازه جدایی پوگبا را بدهد .آنها قطعاً
چنین قصدی نداشتهاند ،اما بههر حال شرایط طوری
رقم خورد که این انتقال به سود یووه بود .آنها بازیکن
باکیفیتی را مفت بهدست آوردند که در طول چهار
فصل نقش بسزایی در قهرمانی یوونتوس داشت و در
نهایت هم او را  90میلیون پوند فروختند .از هر طرف
که نگاه کنید ،یوونتوس معامله فوقالعادهای انجام
داد .بازیکن خط میانی تیم فوتبال نیویورکسیتی در
بخش دیگری از صحبتهایش عنوان کرد :بههر حال
منچستریونایتد هم بازیکنی را خرید که در پست
خود در جهان بهترین است و به طبع پوگبا میتواند
تا  10سال آینده بهترین بازیکن در پست خود باشد.
پل بهترین بازیکن جوانی است که تا کنون دیدهام
و اگر او را بهترن بازیکن جهان بخوانیم ،خیلی بیراه
نگفتهایم .درست است که در سالهای اخیر رقابت

برای بهترین بودن بین لیونل مسی و کریستیانو
رونالدو بوده ،اما فوتبال جهان باید خودش را برای
ورود پادشاه جدیدش آماده کند .وی صحبتهای خود
را اینگونه دنبال کرد :بهنظرم پوگبا منچستریونایتد
را دوباره قدرتمند خواهد کرد .بازیکنی با چنین
کیفیتی میتواند اوضاع را تغییر دهد .با وجود پوگبا
و زالتان در یک قاب ،منچستریونایتد قادر خواهد
بود تا دست به کارهای خاص بزند و هوادارنش را به
وجد بیاورد .پیرلو در پایان خاطرنشان کرد :دوست
داشتم پوگبا در یوونتوس بماند ،اما همیشه وقتی
پای پیشنهاد خوب به میان میآید ،باشگاه نمیتواند
«نه» بگوید .پیشبینی کرده بودم که تنها با شکستن
رکورد نقلوانتقاالت است که میتوان پوگبا را از یووه
خرید .البته پل خود به این رقم توجهی نداشت چون
تنها روی بهتر بودن تمرکز کرده است .او نهتنها
بازیکنی بزرگ است ،بلکه فوتبالیستی حرفهای به
شمار میآید و داشتن او رؤیای هر مربی است.

با جان و دل برابر ساندرلند بازی کردیم

گواردیوال :امکان بازگشت هارت به ترکیب منسیتی وجود دارد
سرمربی اسپانیایی آبیپوشان شهر منچستر پس از قبولی در اولین
آزمون خود در فوتبال انگلیس ،گفت دروازهبان انگلیسی منسیتی
هنوز هم برای بازگشت به ترکیب اصلی این تیم شانس دارد .پپ
گواردیوال پس از پیروزی  2بر یک منچسترسیتی برابر ساندرلند در
ورزشگاه اتحاد که اولین برد او در یک بازی رسمی از فوتبال انگلیس
بود ،با سؤالی درباره نیمکتنشینی جو هارت ،سنگربان شماره یک
تیم ملی انگلیس مواجه شد .گواردیوال برای این بازی ویلی کابایرو
را به جای هارت در ترکیب اصلی منسیتی قرار داده بود که این
اتفاق احتمال قرار گرفتن دروازهبان ملیپوش آبیهای شهر منچستر
در فهرست بازیکنان مازاد این تیم را افزایش داد .این در حالی است
که شایعاتی فراوانی درباره تالش منسیتی برای خرید مارک آندره
تراشتگن ،دروازهبان آلمانی بارسلونا شنیده میشود .گواردیوال موضوع
نیمکتنشینی دروازهبان  29سالهاش را کماهمیت جلوه داد و گفت
احتمال دارد که به او برای بازی رفت پلیآف لیگ قهرمانان اروپا برابر
استوا بخارست ،میدان بدهد ،دیداری که سهشنبه هفته جاری در خانه
نماینده رومانی برگزار میشود .وی گفت :البته که هارت میتواند بازی
کند .همه بازیکنان تیم ما میتوانند بازی کنند .معموالً من تیم خوبی

در اختیار دارم .زمانی که ما بازی داشته باشیم ،فقط روی همان بازی
تمرکز میکنم .من هرگز برای دو بازی بعد برنامهریزی نمیکنم .برای
من فقط ساندرلند ،ساندرلند و ساندرلند مهم بود و کارهایی که باید
در این بازی انجام میدادیم .از االن تا فردا من به چیزهایی که به
صالح تیمم است ،فکر میکنم .من فکر میکنم که ویلی در پیشفصل
تمرینات خوبی داشته و واقعاً آماده است .او با شیوه بازیاش مرا امیدوار
کرد .کابایرو بههمین علت و بهدلیل شخصیتش در این بازی به میدان
رفت .هارت تنها بازیکن بزرگ منچسترسیتی نبود که در بازی برابر
شاگردان دیوید مویس جایی در میدان نداشت و عالوه بر او بازیکنانی
مانند یحیی توره ،ویلفرد بونی ،سمیر نصری ،الیاکیم مانگاال و جیسون
دنایر ،هیچ یک جایی در فهرست  18نفره منسیتی نداشتند .گواردیوال
درباره این بازیکنان هم همان اظهارنظری را انجام داد که درباره هارت
کرد و گفت که همه آنها هنوز هم میتوانند در ورزشگاه اتحاد آینده
داشته باشند .وی افزود :من با هیچ یک از این بازیکنان مشکلی ندارم.
یحیی واقعاً خوب تمرین کرد .نصری هم کمی دیر به ما ملحق شده
است ،اما تمرینات او در یکی دو هفته اخیر حیرتآور بوده است.
بنابراین من از کیفیت و سطح بازی او بسیار راضی هستم .مانگاال هم

خودتان بهتر از من میدانید که چه بازیکن حرفهای است .در نهایت
این هستم که باید تصمیم بگیرم و ببینم چه کاری میتوان انجام داد
تا روحیه تیم افزایش پیدا کند .مسئله فقط تاکتیکهای تیم نیست و
تصمیمی که من امروز برای ترکیب اصلی گرفتم و نفراتی که انتخاب
کردم به این معنا نیست که سایر بازیکنان شانسی برای بازی ندارند.
در بارسلونا و بایرن مونیخ هم من میخواستم ترکیب را تغییر دهم،
چون همیشه میخواهم شرایطی بهوجود آید که همه فرصت بازی
داشته باشند .سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی با ابراز رضایت از سه
امتیازی که تیمش در هفته نخست اللیگا کسب کرد ،گفت که تیمش
برابر ساندرلند با جان و دل بازی کرده است .وی تأکید کرد :روحیه تیم
ما بیعیبونقص بود .من بارها و بارها گفتهام که از این تیم چیزهای
خوبی دیدهام که روحیه خوبش را نشان میدهد .بههمین دلیل من
بسیار راضیام ،چون باید با تکیه به همین چیزها تیمی قوی بسازیم.
بازیکنان من با چنگودندان برای دفع توپهای آخر تالش میکردند
تا گل نخوردند .این تازه قدم اول بود و پس از این ما میتوانیم درباره
تاکتیکها ،عملکرد ،بازی خوب یا ید و تمام چیزهایی که میتواند رخ
دهد ،صحبت کنیم.

تیم شرق اسپانیا ،نماینده ایتالیا را شکست داد .در
ادامه بازیهای دوستانه تیمهای اروپایی ،تیم والنسیا مقابل
فیورنتینا به برتری  2بریک دست یافت .گلهای والنسیا
توسط رودریگو در دقیقه  20و میر در دقیقه  87به ثمر
رسید و برناردسکی در دقیقه  6تنها گل فیورنتینا را به
ثبت رساند .اخراج رودریگس از فیورنتینا در دقیقه 90
اتفاق مهم بازی بود .در سایر بازیهای مهم ،ماالگا  2بریک
کادیس را شکست داد ،گرانادا  3بر  2از سد مایورکا
گذشت و رئالساراگوسا پس از تساوی  2بر  2در جریان
بازی در ضربات پنالتی ایبار را از سر راه برداشت.

پاریسنژرمن برای  ۳هفته
خسه را از دست داد

قهرمان فصل گذشته تمامی جامهای فوتبال باشگاهی
فرانسه ،مهاجم اسپانیایی را که بهتازگی از رئال مادرید خریده
بود ،تا سه هفته آینده در اختیار نخواهد داشت .در حالی که
هنوز هفته نخست لوشامپیونه به پایان نرسیده است ،ضربه
بزرگی به تیم فوتبال پاریسنژرمن وارد آمد و این تیم مهاجم
جدیدش خسه رودریگس را بهدلیل بیماری آپاندیس بهمدت
حداقل سه هفته از دست داد .به گزارش رسانههای اسپانیایی
و فرانسوی ،عضو پیشین تیم زیر  21سالههای اسپانیا یک
روز پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر باستیا در هفته
نخست لوشامپیونه به پاریس برگشت تا مورد معاینه قرار
بگیرد تا دلیل دردی که در ناحیه شکمش احساس میکرد،
مشخص شود .حاال مشخص شده است که این بازیکن 23
ساله دچار آپاندیس شده است و چارهای جز عمل جراحی
ندارد .به این ترتیب خسه که دوشنبه هفته پیش انتقالش
به پاریسنژرمن قطعی شد ،حداقل سه هفته از میادین
دور خواهد بود و تا  10سپتامبر ( 20شهریور) برای بازی
برابر سناتین ،نخواهد توانست در ورزشگاه پارک دو پرنس
به میدان برود .در این مدت بازیکن شماره بیستودو PSG
بازیهای تیمش برابر متز که هفته آینده در پاریس برگزار
میشود و نیز بازی مهم خارج از خانه شاگردان اونای امری
برابر موناکو در هفته سوم را از دست خواهد داد .خسه در
پاریسنژرمن شروع امیدوارکنندهای داشت و در شکلگیری
تنها گل این تیم در خانه باستیا نقشی کلیدی ایفا کرد.

مسی به دنبال
تداوم آمار فوق العاده برابر سویا

لیونل مسی ،فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا برای دیدار
امشب تیمش برابر سویا آماده است 2 .تیم بارسلونا و سویا
در چارچوب رقابتهای سوپرکاپ اسپانیا ،در دیدار رفت در
ورزشگاه سانچزپیسخوان به مصاف هم خواهند رفت .بعد از
شکستهای متوالی مسی در رده ملی در سال های اخیر ،حاال
این بازیکن قصد دارد تا با حضور در ترکیب اصلی بارسلونا،
این تیم را در فتح سوپرکاپ اسپانیا یاری کند .لیونل مسی
در دیدار سوپر کاپ اروپا در سال گذشته برابر همین سویا
نمایش درخشانی داشت و با ضربه آزادی فق العاده ،گل دقایق
ابتدایی شاگردان امری را جبران کرد .مسی که بعد از گذراندن
تعطیالت تابستانی ،در انگلیس به تیم بارسا ملحق شد ،قصد
دارد با درخشش در دیدار خط بطالنی بر شایعات افت او بعد
از عدم درخشش در کوپا و همچنین مسائل مالیاتی بکشد.
سامپائولی ،سرمربی سابق تیم ملی شیلی بارها در مقابل مسی
در رده ملی ،تیمش را به میدان فرستاده است و از کیفیت او
به خوبی آگاه است .مسی در  26نمایش برابر سویا ،تا به حال
 24گل به ثمر رسانده که آماری فوق العاده محسوب می شود.

