تمدید حبس
مدافع سیتی؛
قاضی کوتاه
نیامد

بنجامین مندی مدافع منچسترسیتی ،به اتهام چهار فقره تعرض همچنان باید در زندان بماند.بنجامین مندی مدافع چپ منچسترسیتی
اوایل ماه گذشته به چهار مورد تجاوز و یک مورد تعرض جنسی علیه سه زن متهم شد .این بازیکن  27ساله که در پست دفاع چپ برای قهرمانان
لیگ برتر بازی می کند ،بالفاصله توسط باشگاه محروم شد تا تحقیقات درباره این اتهامات انجام شود .مندی که در تیم ملی فرانسه نیز بازی
می کند ،همچنان در بازداشت پلیس قرار دارد و تقاضای وثیقه برای وی نیز رد شد.پنج اتهامی که علیه مندی مطرح شده است از سوی سه
فرد باالی  16سال است و ادعا می شود که همگی بین اکتبر سال گذشته و این ماه رخ داده است.

راشفورد :یازده ماه با درد
برای یونایتد بازی کردم

مهاجم
راشفورد،
مارکوس
منچستریونایتد ،فاش کرده که یازده ماه
با مصدومیت برای این تیم به میدان رفته
ا ست .
این بازیکن  23ساله که فصل گذشته
به منچستریونایتد کمک کرد تا به فینال
رقابتهای لیگ اروپا راه پیدا کند و در
عین حال در صعود تیم ملی انگلیس به

فینال یورو  2020نیز حضور داشت در
آستانه بازگشت به میادین است.او در ماه
آگوست تحت عمل جراحی قرار گرفت اما
این تصمیم پس از این گرفته شد که او
بیشتر دوران یک سال اخیر را با درد در
میدان مسابقه حاضر شده بود.
راشفورد در گفتگو با بی بی سی
برکفست در این باره اظهار داشت«:

دشان :بنزما بازیکن سال  2015نیست

دیدیه دشان ،سرمربی تیم ملی فرانسه ،پس از قهرمانی در لیگ
ملتهای اروپا به تمجید از کریم بنزما پرداخت.تیم ملی فرانسه در
دیدار فینال لیگ ملتهای اروپا به مصاف اسپانیا رفت و موفق شد با دو
گل کریم بنزما و کیلیان امباپه با نتیجه  2-1در این بازی به پیروزی
برسد.شاگردان دیدیه دشان در ابتدا روی گل میکل اویارزابال از حریف
عقب افتادند اما بنزما خیلی زود با گلی تماشایی بازی را به تساوی
کشاند و در حالی که فرصت زیادی تا پایان بازی باقی نمانده بود ،گل
دوم فرانسه روی صحنهای بحث برانگیز توسط امباپه وارد دروازه اونای
سیمون شد.پیروزی در این بازی باعث شد که دشان دومین جام مهم
خود از زمان حضورش روی نیمکت فرانسه و پس از فتح جام جهانی را
به دست آورد .او پس از سوت پایان بازی به خبرنگاران گفت «:کنترل
توپ و میدان در  20دقیقه اول بازی در اختیار ما بود .پس از آن کمی
عقب نشینی کردیم اما بار دیگر خیلی زود با دریافت گل به جریان بازی
برگشتیم .بین دو نیمه تصمیم گرفتیم که آنها را از مناطق جلوتر پرس
کنیم و ریسک بیشتری را بپذیریم ،حتی اگر این به معنای قرار گرفتن
در موقعیت تک به تک بود».این سرمربی فرانسوی در ادامه اضافه کرد«:
ما سعی کردیم توپ را در مناطق جلوتری پس بگیریم و خطری را روی
دروازه آنها ایجاد کنیم .بازیکنان اسپانیایی همیشه این توانایی را دارند
که بازی را به صورت انفرادی پیش ببرند .ما با ارائه بازی هجومیتر
توانستیم آنها را به اشتباه بیاندازیم .ما همیشه این روحیه و شخصیت
را داریم».دشان درباره عملکرد درخشان کریم بنزما در ترکیب تیم ملی
فرانسه نیز اظهار داشت «:کریم بازیکنی کلیدی است و این موضوع را
در دو بازی اخیر ثابت کرده است .من واقعا برای تمام تیم و برای او
خوشحال هستم .او تاثیرگذاری قابل توجهی دارد .کریم همان بازیکن
سال  2015نیست .بسیار چابکتر شده است .او به عنوان یک فرد نیز
بسیار پخته شده است .این مهمترین جام دوران حرفهای او نبوده اما
فتح آن برای این بازیکن اهمیت زیادی داشت».

اخراج استیو بروس ،اولین اقدام
مالک جدید نیوکاسل

هیئت مدیره جدید باشگاه نیوکاسل قصد دارد همین هفته استیو
بروس سرمربی فعلی را از کار برکنار کند.بعد از بحثها و گمانهزنیهای
فراوان باالخره مسئوالن لیگ برتر با انتقال مالکیت نیوکاسل به سعودی
ها موافقت کردند و در نهایت عربستان نیز همچون امارات و قطر صاحب
یک باشگاه فوتبال در اروپا میشود.در بیانیهای که سازمان لیگ برتر
انگلیس در این خصوص منتشر شده تاکید شده است که مسئوالن
این نهاد تضمینهای قانونی الزماالجرا را دریافت کردهاند که پادشاهی
عربستان سعودی بر باشگاه نیوکاسل کنترل نخواهد داشت .در این
شرایط ابهاماتی در مورد ادامه کار استیو بروس سرمربی فعلی نیوکاسل
وجود دارد.او در نشست خبری چند روز پیش خود گفت «:می خواهم
ادامه دهم ،از اینکه شانسی داشته باشم تا خودم را به مالکان جدید ثابت
کنم خوشحال خواهم شد .با این حال باید واقع گرا باشیم ،مالکان جدید
ممکن است مربی جدیدی را استخدام کنند تا برایشان دستاوردهایی
داشته باشد .مالکان جدید معموال مربیان جدیدی استخدام می کنند.
آنقدری باتجربه هستم که این را بدانم .اما این تصمیم من نخواهد بود
و هر چه برایم پیش آید را خواهم پذیرفت».پیش بینی بروس درست
بود و طبق ادعای دیلی میل ،او همین هفته اخراج خواهد شد .هیئت
مدیره نیوکاسل تصمیم خود را گرفته و در بازی یکشنبه بعد برابر
تاتنهام ،جونز دستیار بروس موقتا روی نیمکت خواهد نشست .هدف
سران جدید باشگاه ،عقد قرارداد با یک مربی بزرگ است تا او شخصا
روی خریدهای زمستانی  2022تصمیم گیرنده باشد .نیوکاسل اهداف
بزرگی در سر دارد و فصل بعد این تیم را کامال متحول شده خواهیم دید

ادعای موندودپورتیوو

بارسا مشکوک شده؛ دمبله در فکر دور زدن
آبیاناریها

مسئوالن بارسا مطلع شده اند که مدیر برنامه های عثمان دمبله
در حال مذاکره با چند باشگاه بزرگ است.عثمان دمبله از  4سال پیش
برای بارسا بازی می کند و پس از سه سال که درگیر مصدومیت ها بود،
فصل گذشته توانست  44بازی انجام دهد و  11گل نیز به ثمر برساند.
در باشگاه روی او برای فصول بعد نیز حساب می کنند ولی مشکالت
اقتصادی ناشی از کرونا باعث شد که در نقل و انتقاالت تابستانی
شایعاتی پیرامون جدایی اش شنیده شود .با وجود تمام این شایعاتی که
مطرح شد ،نهایتاً ستاره فرانسوی در نوکمپ ماندگار شد و حتی گزارش
ها حاکی از آن است که باشگاه بارسلونا به دنبال این است هر طور که
شده قرارداد عثمان دمبله را به شکل بلند مدت تمدید کند؛ اما با وجود
اینکه این بازیکن تنها تا پایان فصل جاری با بارسا قرارداد دارد ،هیچ
نشانه خاصی از تمدید مشاهده نمی شود و همین موضوع آینده دمبله
را با ابهام روبرو کرده است.بارسلونا به دمبله هشدار داده است که یا
قراردادش را تمدید می کند یا باید خود را برای نیمکت نشینی و حتی
رفتن روی سکوها آماده کند .به فاصله کمتر از یک سال تا پایان قرارداد
بیم این می رود که دمبله بدون تمدید تا پایان فصل برای بارسا بازی
کند و سپس رایگان راهی تیم دیگری بشود.طبق ادعای موندودپورتیوو،
دمبله اخیرا به خوان الپورتا رئیس بارسلونا وعده داده بود که قراردادش
را تمدید خواهد کرد اما در باشگاه به «موسی سیسوکو» ،مدیر برنامه
های او هیچ اعتمادی ندارند و بر اساس اخبار دریافتی ،او در حال رایزنی
با چند باشگاه بزرگ از جمله منچستریونایتد و لیورپول است.سیسوکو
می داند که در صورت انتقال رایگان دمبله ،مبلغی هنگفتی به عنوان
پاداش دریافت خواهد کرد و به همین دلیل تمایلی به تمدید قرارداد
موکلش با بارسا ندارد .این روند اگر ادامه داشته باشد ،روزهای تاریکی
در انتظار ستاره فرانسوی خواهد بود و شاید دیگر شاهد حضور او در
ترکیب آبی اناری ها نباشیم.

لوکاکو :حضور در چلسی دردناک
و مفید بود

روملو لوکاکو ،ستاره بلژیکی و  28ساله تاکید کرد چلسی در این
فصل به دنبال چالش های جدیدی است.روملو لوکاکو در اولین دوره
حضور خود در استمفورد بریج ،در عنفوان جوانی تنها در  15بازی در
لباس چلسی حاضر شده و حتی یک بار هم موفق به گلزنی نشد .در
ادامه این ستاره بلژیکی در وست بروم ،اورتون ،منچستریونایتد و اینتر
درخشان ظاهر شده و این تابستان و بعد از  10سال دوباره لباس چلسی
را به تن کرد .حاال روملو لوکاکو آن مقطع را تجربه درخشانی برای
پیشرفت خود توصیف کرده است.روملو لوکاکو گفت« :تجربه دوران اول
حضور در چلسی دردناک و مفید بود ،اما من می گویم آن دوران مفیدتر
بود ،زیرا به من قدرت ذهنی و روحیه داد .ذهنیتی که من نیاز داشتم
تا با تکیه بر آن به بازیکن امروزی تبدیل شوم .چلسی در آن مقطع تیم
بسیار خوبی بود ،اما هیچ کس تمرینات اضافی که بازیکنان هر روز بعد
از تمرین انجام دادند را ندید.

فوتبال بین الملل
نمیتوانم بگویم که دوران درمانم به پایان
رسیده چون مشخصا باید همچنان از بدنم
مراقبت کنم اما حاال از نظر فیزیکی و
روانی در شرایط بسیار بهتری قرار دارم.
سال گذشته فصلی بسیار طوالنی برای
من بود.
من در انتهای سپتامبر به این
مصدومیت دچار شدم و آهسته آهسته
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بدتر و بدتر شد اما حاال از شر آن رها شدم
و حس میکنم که از نظر فیزیکی و روحی
بسیار بهتر هستم».راشفورد فصل گذشته
 57بازی در تمامی رقابتها با پیراهن
منچستریونایتد انجام داد و هفت بازی نیز
برای تیم ملی انگلیس انجام داد که چهار
بار آن در جام ملتهای اروپا بود که با
نایب قهرمانی سه شیرها به پایان رسید.

او این فصل هنوز هیچ بازی برای یونایتد
یا تیم ملی کشورش انجام نداده اما به
نظر میرسد که ممکن است در دیدار روز
شنبه منچستریونایتد در برابر لسترسیتی
بتواند پس از مدتها در فهرست اوله
گونار سولسشر قرار بگیرد تا شانس اولین
بازی در کنار کریستیانو رونالدو در ترکیب
شیاطین سرخ را داشته باشد.

فرانسه  - 2یک اسپانیا؛

امباپه و جبران خرابکاری یورو

تیم ملی فرانسه با بازگشت مقابل اسپانیا و برتری  2-1موفق به فتح
لیگ ملت های اروپا شد.تیم ملی فرانسه همانند بازی مقابل بلژیک ،نیز
در فینال موفق به بازگشت مقابل اسپانیا شد و کیلیان امباپه که در یورو
مقابل سوئیس پنالتی از دست داد ،امشب گل برتری بخش فرانسه را در
فینال به ثمر رساند.تیم ملی فرانسه بازی را بهتر آغاز کرده و خیلی زود و
در دقیقه ششم می توانست توسط کریم بنزما به گل برسد .اما این بازیکن
در موقعیتی تک به تک علیرغم گذر از سد اونای سیمون از دروازه فاصله
گرفت و در نهایت ارسال عرضی او را سزار آسپلیکوئتا به کرنر فرستاد.
دقایقی بعد فران تورس از سمت راست حرکت کرده و پابلو سارابیا را
در محوطه جریمه تیم ملی فرانسه را صاحب موقعیت کرد ،اما ضربه این
بازیکن آرام بود و در اختیار هوگو لوریس قرار گرفت.در ادامه جریان بازی
کامال آرام دنبال شد و بیشتر توپ های دو تیم در میانه میدان به راحتی از
دست می رفت .در دقیقه  36تیم ملی اسپانیا در موقعیتی مناسب صاحب
یک ضربه ایستگاهی شد و مارکوس آلونسو پشت توپ قرار گرفت ،اما

ضربه زمینی این بازیکن با اختالف کمی به بیرون رفت .در دقایق پایانی
نیمه اول رافائل واران به علت مصدومیت جای خود را به دایوت اوپامکانو
داد و  45دقیقه نخست با تساوی بدون گل به اتمام رسید.در دقایق
ابتدایی نیمه دوم تیم ملی فرانسه روی ضدحمله سریع خود فرصت داشت
گل اول را به ثمر برساند ،اما مارکوس آلونسو با حضوری به موقع اجازه
نداد ارسال بنزما موقعیت گلزنی برای کیلیان امباپه ایجاد کند.اما دقایق
طوفانی مسابقه از این لحظه آغاز شد .ابتدا فرانسه روی ارسال زمینی کریم
بنزما فاصله ای تا زدن گل اول نداشت ،اما ضربه تماشایی تئو هرناندز به
دیرک دروازه اسپانیا برخورد کرد و این فرصت از دست رفت.اما لحظاتی
بعد الروخا به گل اول دست یافت .روی پاس تماشایی سرخیو بوسکتس
و اشتباه ژوئل کنده بود که میکل اویارزابال در سمت چپ محوطه صاحب
فرصت شده و با ضربه ای زمینی به گوشه سمت مخالف ،موفق به زدن
گل اول تیم ملی اسپانیا شد.اما یک دقیقه بعد تیم ملی فرانسه به گل
تساوی دست یافت .پاس زمینی کیلیان امباپه در دقیقه  66و در سمت

چپ به بنزما رسید و او با ضربه ای فنی و تماشایی از پشت دروازه ،خیلی
سریع و به زیبایی بازی را به تساوی کشاند.بازگشت رویایی فرانسه لحظاتی
بعد در آستانه تکمیل شدن بود ،اما ضربه چییپ و فنی کیلیان امباپه در
موقعیتی بسیار خوب دقیق نبود و علیرغم خروج اونای سیمون راهی به
دروازه اسپانیا پیدا نکرد.اما در دقیقه  80تیم ملی فرانسه به گل دوم هم
دست یافت .پاس عمقی و تماشایی تئو هرناندز در موقعیتی تک به تک
به کیلیان امباپه رسید و این ستاره جوان با حرکی تکنیکی و ضربه ای
زمینی از زیر دستان سیمون موفق به زدن گل برتری تیمش شد.در اواخر
بازی مارکوس آلونسو در سمت چپ محوطه صاحب فرصت شد ،اما ضربه
او در حالتی نامتعادل به لوریس رسید .در دقیقه  88این بار اویارزابال
با ضربه ای زمینی دروازه فرانسه را تهدید کرد ،اما هوگو لوریس باز هم
واکنش نشان داد.در اوقات اضافی باز هم لوریس فوق العاده ظاهر شده و
ضربه پینو را از فاصله ای نزدیک مهار کرد تا در نهایت فرانسه  2-1موفق
به غلبه بر اسپانیا شود.

بولسونارو واکسن نزده بود

رئیس جمهور برزیل را به ورزشگاه را ندادند

مدافع کلمبیا خطای شدیدی روی نیمار
مرتکب شد تا ستاره برزیلی ادامه رقابت
ها را از دست بدهد.مدافع وقت ناپولی در
دقایق پایانی بازی و در یک نبرد هوایی با
زانو ضربه ای به کمر نیمار زد .این ضربه
باعث شد تا مهره ی سوم کمر نیمار دچار
شکستگی بشود.زونیگا در جمع خبرنگاران
گفته بود «:هر کاری میکنم که از پیراهنی
که پوشیدهام دفاع کنم ولی هیچگاه به
کسی صدمه نمیزنم .نمیخواستم به
نیمار صدمه ای بزنم .یک برخورد ساده
بود که در طول بازی رخ میدهد .هر دو

میخواستیم توپ را به دست آوریم ولی
من کمی محکم به سمت توپ رفتم .کامال
طبیعی بود.مسلما نمیخواستم به کمر او
صدمه بزنم .برای نیمار ناراحتم و از خدا
میخواهم به او کمک کند هر چه سریعتر
سالمتی اش را به دست آورد زیرا همه از
استعداد فوقالعاده ی او آگاه هستند».نیمار
در مستند تازه شبکه «دازن» و در مورد
آن اتفاق تلخ گفت «:وقتی ضربه خوردم
و روی زمین بودم ،مارسلو سعی کرد بلندم
کند ولی نتوانست .می خواستم پاهایم را
تکان بدهم اما قدرت و توانش را نداشتم .به

اتوئو :مورینیو مربی بسیار خاصی است
به گاتزتا دلو اسپورت گفت «:ما تیمی از مربیان
داشتیم .که مورینیو سرمربی خاص ما در راس آنها
قرار داشت .او به خوبی هر بازیکن را درک میکرد
و اهمیت بسیاری برای هواداران اینتر نیز قائل بود.
او میدانست چطور این دو موضوع را با یکدیگر
ترکیب کند .او از هر نظر بینقص بود».اتوئو که
حاال  40سال دارد در طول دوران حضورش در
سن سیرو موفق شد  102بازی انجام دهد و 53
گل برای این تیم به ثمر برساند .او همچنین یک
قهرمانی در لیگ قهرمانان ،یک اسکودتو ،دو کوپا
ایتالیا و یک سوپرکاپ ایتالیا را نیز به دست آورد.با
این حال این آخرین همکاری اتوئو و مورینیو نبود.
این دو بار دیگر در فصل  2013-14فرصت کار با
یکدیگر را در چلسی پیدا کردند .هرچند این دوران
با درخشش سابق این زوج در اینتر همراه نبود.
مورینیو در یکی از مصاحبههایش مدعی شده بود
که اتوئو دیگر تاثیرگذاری سابق را ندارد و پیر شده
است.بازیکن کامرونی نیز پس از یکی از گلهایش
در شادی پس از گل راه رفتن پیرمردها را تقلید
کرد تا طعنه سنگینی به سرمربی پرتغالی زده باشد.

طعنه بزرگ لیونل مسی به بارسلونا؛ در حد قهرمانی نیستید!

لیونل مسی ،مهاجم جدید
پاری سن ژرمن نامزدهای
قهرمانی در این فصل لیگ
قهرمانان را معرفی کرده و نامی
از بارسلونا نبرد.باشگاه بارسلونا
علیرغم وعده های فراوان در
نهایت قادر به حفظ لیونل مسی،
کاپیتان گلزن و  34ساله خود
نبود و این ستاره پرافتخار در
فصل تابستان این باشگاه را به
مقصد پاری سن ژرمن ترک
کرد .خوان الپورتا در همان بدو

کریم بنزما زننده یک گل استثنایی به اسپانیا در
فینال لیگ ملت های اروپا بود.کریم بنزما همچنان به
درخشش خود و مبهوت کردن دنیای فوتبال ادامه میدهد.
این مهاجم فرانسوی یکی از چهرههای اصلی دیدار فینال
لیگ ملتهای اروپا بود که بین اسپانیا و فرانسه برگزار شد.
در این بازی میکل اویارزابال در ابتدا موفق شد اسپانیا
را از حریف پیش بیاندازد اما این بنزما بود که با گلی
تماشایی بازی را به تساوی کشاند و در نهایت نیز جایزه
بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد .فرانسه در نهایت
بازی را  1-2برد.کریم در پایان بازی گفت «:از نظر تیمی
و شخصی ،شبی رویایی بود .انگیزه باالیی داشتم تا جام را
با تیم ملی فرانسه ببرم .آسان نبود ولی قدرت و شخصیت
خود را نشان دادیم .هرگز ناامید نشدیم .تیم های بزرگ
هرگز دچار وحشت نمی شوند و با صبر کار خودشان را می
کنند .توانستیم دو گل بزنیم و لذت بردیم».ستاره رئال
ادامه داد «:خیلی خوشحالم .دو بازی در باالترین سطح
داشتیم .برای تیم و خودم خوشحالم .جام بسیار مهمی بود
و به کارم افتخار می کنم .بازگشت به پیروزی و کسب جام
ما را خوشحال کرد .می توانم از کسب جام کنار هم تیمی
هایم لذت ببرم و در آینده به کسب جامهای بیشتر فکر
می کنم.گلی که زدم؟ در تمرینات روی چنین شوتهایی
تمرین و سعی می کنم که این گونه شوت بزنم .وقتی به
توپ ضربه زدم ،می دانستم گل می شود اما نمی دانستم
به کنج دروازه می رود».

نمایش نیمار در بازی برابر کلمبیا مورد انتظار برزیلی
ها نبود و او را مورد انتقاد قرار دادند.برزیل پس از  9برد
متوالی در رقابتهای مرحله انتخابی جام جهانی 2022
قطر در منطقه آمریکای جنوبی ،بامداد دیروز در دهمین
بازی خود در این رقابتها با نتیجه تساوی بدون گل مقابل
میزبان خود کلمبیا متوقف شد.برزیل اما همچنان با 28
امتیاز صدرنشین جدول این رقابتهاست.نیمار ،ستاره تیم
ملی برزیل و باشگاه پاری سن ژرمن بعد از طی کردن
محرومیت خود در دیدار مقابل ونزوئال به ترکیب تیم ملی
برگشته بود اما نتوانست انتظارات را برآورده کند و عملکرد
ضعیفی داشت .تیته در دفاع از نیمار گفت «:نیمار بهعنوان
رهبر تیم عملکرد خوبی از خود در این دیدار به نمایش
گذاشت ،اما او به خوبی توسط مدافعان کلمبیا یارگیری
شده بود و در برخی موارد دو مدافع او را در زمین همراهی
میکردند .انتظارات از او باالست ولی نیمار نمی تواند در
هر بازی تفاوت ها را رقم بزند».تیته ادامه داد «:مقابل تیم
قدرتمندی مثل کلمبیا به میدان رفتیم .بر خالف بازی
کوپا آمریکا که بازی بسته ای بود امروز یک بازی تکنیکی
از هر دو تیم دیدیم .بیشتر صاحب توپ بودیم اما کلمبیا
انعطاف پذیرتر بازی کرد .دو موقعیت خوب گلزنی داشتیم
که اوسپینا خوب عمل کرد .در مجموع بازی خوبی بود».

نیمار و یک خاطره دردناک؛ ممکن بود دیگر راه نروم

ورود خود به بارسلونا بارها تاکید
کرد هدف اول این تیم حفظ
لیونل مسی خواهد بود و حتی
در تمام طول تابستان تیمی
برای خرید این بازیکن اقدام
نکرد ،اما در نهایت مشکالت
عدیده مالی این باشکاه اجازه
ثبت قرارداد این بازیکن را نداد
و بهترین گلزن تاریخ بارسلونا
راهی فرانسه شد.اما این هفته
نشریه فرانس فوتبال گفت و
گویی طوالنی با ستاره جدید

بنزما و سوپرگل به الروخا؛
میدانستم گل میشود

تیته پشت نیمار؛ توقعات را پایین بیاورید

مارکو وراتی ،ستاره تیم ملی ایتالیا ،میگوید قهرمانی
در رقابتهای یورو بهترین احساسی بود که تا به حال در
فوتبال تجربه کرده است.
در آغاز رقابتهای یورو مصدومیت هافبک کلیدی تیم
ملی ایتالیا یعنی مارکو وراتی به یکی از نگرانی های بزرگ
روبرتو مانچینی تبدیل شده بود و حتی برخی گزارش ها
حاکی از آن بود که ممکن است این بازیکن نتواند در این
تورنمنت برای آتزوری به میدان برود .مارکو وراتی حتی
دو بازی ابتدایی ایتالیا در مرحله گروهی مقابل ترکیه و
سوئیس را هم از دست داد اما نهایتاً از مسابقه سوم و
دیدار برابر ولز به ترکیب آتزوری بازگشت و در نهایت
عملکرد خوب این هافبک خالق به آتزوری در راه رسیدن
به قهرمانی یورو کمک کرد.
وراتی حاال در مصاحبه ای پیرامون کسب این قهرمانی
بسیار مهم با تیم ملی ایتالیا صحبت کرده و میگوید« :
این بهترین احساسی است که در فوتبال تجربه کرده ام.
قهرمانی با تیم ملی متفاوت است .شما با دوستان خود ،در
حضور خانواده برای کشورتان بازی می کنید .یووه ،اینتر،
میالن ،همه این ها دیگر وجود ندارد.از بچه ها گرفته تا
مادربزرگ های  80ساله ،همه آنها آنجا بودند.
همچنین فتح یورو در برابر انگلیس در خانه آنها و
سپس بازگشت به رم برای لذت بردن از این اتفاق بسیار
هیجان انگیز بود.

ساموئل اتوئو ،مهاجم سابق اینتر ،به تمجید
از رفتار ژوزه مورینیو با بازیکنان تیمش پرداخت.
این مربی پرتغالی که در حال حاضر هدایت رم را
برعهده دارد پیش از این سابقه حضور در فوتبال
ایتالیا را در باشگاه اینتر داشت که دوران بسیار
درخشان و موفقی نیز بود.نراتزوری در طول دوران
حضور مورینیو روی نیمکت این تیم موفق شد
فاتح سهگانه شود و اتوئو نیز سومین لیگ قهرمانان
دوران حرفهای خود را با این باشگاه ایتالیایی باالی
سر برد.بازیکن سابق تیم ملی کامرون در آستانه
فصل  2009-10از بارسلونا جدا شده و به اینتر
ملحق شد و نقش موثری را نیز در تیم مورینیو
برای رسیدن به این موفقیت تاریخی ایفا کرد.
سرمربی سابق اینتر در تابستان امسال پس از یک
دهه بار دیگر به فوتبال ایتالیا برگشت تا جانشین
پائولو فونسکا روی نیمکت رم شود .او موفق شده
تا به اینجای فصل  9پیروزی از  11بازی انجام
شده در تمامی رقابتها به دست آورد.اتوئو معتقد
است که مدیریت رابطه این مربی با بازیکنان نقشی
کلیدی در موفقیتش ایفا میکند .او در این باره

خوشحالم قهرمان شدیم

کلمبیا خوب یارگیری می کرد

وراتی :بهترین احساس را
با قهرمانی یورو
تجربه کردم

پاهایم را حس نمی کردم
در جام جهانی  2014برای نیمار یک
اتفاق تلخ رخ داد و خاطره ای دردناک
برایش به یادگار ماند.نیمار در جام جهانی
برزیل ،به دلیل مصدومیت شدید در بازی
برابر کلمبیا ،شانس بازی برابر آلمان
در نیمه نهایی را از دست داد و سلسائو
7-1مغلوب شد .در جام جهانی روسیه نیز
برزیل با شکست از بلژیک در یک چهارم
نهایی از دور رقابت ها کنار رفت .نیمار پس
از آن بازی ها شدیدا مورد انتقاد رسانه های
برزیلی قرار گرفت.اواخر بازی خوان زونیگا
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لیگ یک فرانسه داشته است.
جالب اینجاست لیونل مسی،
ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن
در مصاحبه خود نامی از بارسلونا
به عنوان نامزد قهرمانی در لیگ
قهرمانان این فصل نبرده است.
لیونل مسی در این مصاحبه از
آرزوی خود برای کسب مجدد
عنوان قهرمانی در روپا سخن
گفته و البته کار پی اس جی در
راه رسیدن به این هدف را دشوار
توصیف کرده است.

مارسلو گفتم که پاهایم را حس نمی کنم.
بالفاصله مرا به درمانگاه استادیوم بردند
و دو دقیقه پایانی را با درد و گریه تماشا
کردم .یادم است که پایم خم شده بود و
وقتی پزشکان سعی کردند مرا از آن حالت
خارج کنند ،شوک شدیدی به من وارد شد.
از ناامیدی و درد گریه می کردم».نیمار
ادامه داد «:خیلی زود مرا به بیمارستان
منتقل کردند و سپس پزشک گفت ،دو خبر
دارم ،یکی خوب و یکی بد ،دوست داری
کدام را اول بشنوی؟ با گریه گفتم خبر بد
را بگو .خبر بد این بود که جام جهانی را از

دست داده بودم و خبر خوب اینکه ضربه
اگر  2سانتی متر آنطرف تر خورده بود،
دیگر نمی توانستم راه بروم .از دست دادن
جام جهانی شوک بزرگی بود و یادم است
که فقط گریه می کردم .وقتی به فرودگاه
رسیدم ،مرا با برانکارد روی سکویی بردند
و هم تیمی هایم با چشمانی قرمز انگار که
ساعت ها گریه کرده باشند ،منتظرم بودند.
پدرم نیز در فرودگاه بود و با دیدن او شروع
به گریه کردم .نمی توانستم باور کنم جام
جهانی را از دست داده ام .روزهای تلخ و
دردناکی بود».

انریکه :گل فرانسه آفساید بود
لوییز انریکه ،سرمربی تیم ملی اسپانیا ،نسبت به
تایید گل تیم ملی فرانسه در فینال لیگ ملتهای اروپا
واکنش نشان داد.دو تیم اسپانیا و فرانسه در دیدار فینال
لیگ ملتهای اروپا به مصاف یکدیگر رفتند و این بازی
با پیروزی  2-1شاگردان دشان به پایان رسید.اسپانیا در
آستانه کسب اولین جام مهم خود پس از قهرمانی در
یورو  2012قرار داشت اما با گل جنجالی و بحث برانگیز
کیلیان امباپه در نهایت بازی را واگذار کرد تا جام روی
دستان بازیکنان فرانسه باال برود.میکل اویارزابال موفق
شد گل اول بازی را به ثمر رسانده و اسپانیا را پیش
بیاندازد اما کریم بنزما خیلی زود این گل را جبران کرد
و بازی را به تساوی کشاند .کیلیان امباپه نیز در شرایطی
که به عقیده بسیاری از بازیکنان اسپانیا و هواداران
آفساید بود توانست گل پیروزی بخش تیمش را وارد
دروازه حریف کند.لوییز انریکه نیز از مردود نشدن این
گل چندان راضی به نظر نمیرسد .او پس از بازی به

خبرنگاران گفت «:ما رو در رو قهرمان جهان قرار گرفتیم.
از نظر من گل پیروزی بخش آنها کامال آفساید بود اما
قصد ندارم درباره چیزی که کنترلش در دست من نیست
صحبت کنم .این شکست برایم تلخ است چون صورت
غمگین بازیکنان و هواداران را پس از سوت پایان بازی
دیدم».تیم ملی اسپانیا به دلیل حضور در دیدار نیمه
نهایی و فینال لیگ ملتهای اروپا موفق نشد بازیهای
خود در مرحله انتخابی جام جهانی  2022قطر را برگزار
کند و به همین دلیل ماه آینده باید برای برگزاری این
مسابقات بار دیگر لیستی اعالم کرده و اردویی تشکیل
دهد.اسپانیا در حال حاضر در صدر جدول گروه بی قرار
دارد اما سوئد که در رده دوم این گروه است در آستانه
دیدار برابر یونان که فردا برگزار خواهد شد یک بازی
کمتر از این تیم برگزار کرده و فقط یک امتیاز کمتر از
شاگردان انریکه دارد .اسپانیا در وقفه دیدارهای ملی ماه
آینده به مصاف سوئد و یونان خواهد رفت.

واینالدوم :در پاری سن ژرمن خیلی خوشحال نیستم
جورجینیو واینالدوم ،بازیکن پاری سن ژرمن،
تایید کرد که آغاز دوران حضورش در فرانسه برایش
دشوار بوده است .پی اس جی تابستان امسال موفق
شد واینالدوم را به عنوان بازیکن آزاد به خدمت بگیرد.
قرارداد این بازیکن با لیورپول به پایان رسیده بود و
مذاکرات برای تمدید این قرارداد نیز به نتیجه نرسید تا
او آنفیلد را ترک کند.این بازیکن هلندی نقشی کلیدی
در موفقیت لیورپول در لیگ قهرمانان و لیگ برتر تحت
هدایت یورگن کلوپ ایفا کرده بود اما دوران سختی را
پس از انتقال به پارک دو پرنس در ابتدای فصل -22
 2021تجربه کرده است.واینالدوم که روز دوشنبه باید
به همراه تیم ملی هلند در مسابقات انتخابی جام جهانی
 2022قطر به مصاف جبل الطارق برود به خبرنگاران
گفت «:من نمیتوانم بگویم که در پاری سن ژرمن
کامال خوشحال هستم .این شرایط چیزی نیست که من

میخواستم .من در سالهای اخیر بازیهای زیادی انجام
دادهام ،همیشه آماده بودم و عملکرد خوبی هم داشتم.
این شرایط و سازگاری با آن متفاوت است».او در ادامه
اضافه کرد «:من واقعا در انتظار قدم بعدی بودم و این
اتفاق رخ داد .اما بسیار دشوار است .این فوتبال است و
من باید یاد بگیرم که با این شرایط کنار بیایم .من یک
جنگجو هستم .باید مثبت بمانم و به سختی تالش کنم تا
شرایط را تغییر دهم».واینالدوم در فصل جاری  11بازی
در تمامی رقابتها برای پی اس جی انجام داده است اما
هنوز نتوانسته یک گل به ثمر برساند یا یک پاس گل را
به نام خودش ثبت کند .این بازیکن  30ساله تنها در
یکی از پنج بازی اخیر این باشگاه فرانسوی در لیگ در
ترکیب ثابت حضور داشته است .مائوریسیو پوچتینو در
حال حاضر ترجیح میدهد که از مارکو وراتی و ادریسا
گی به عنوان زوج میانه میدان استفاده کند.

ژایر بولسونارو دیروز موفق به تماشای بازی تیم
محبوبش سانتوس نشد.تیم فوتبال سانتوس این روزها
وضعیت خوبی در لیگ برزیل ندارد و در نیمه پایینی
جدول قرار گرفته است .بازی دیروز این تیم برابر گرمیوی
قعرنشین ،اهمیت باالیی داشت و در نهایت موفق شد 0-1
برنده شود .اهمیت بازی به اندازه ای بود که ژایر بولسونارو
رئیس جمهور جنجالی برزیل نیز قصد تماشای آن از
نزدیک را داشت ولی مسئوالن برگزاری بازی از ورود او
به استادیوم ممانعت کردند.در برزیل برای تماشای فوتبال
نیاز به برگه تایید شده واکسیناسیون کرونا و یا تست PCR
منفی دارید در حالی که بولسونارو نه واکسن زده و نه تست
کرونای منفی در اختیار داشت.او که باور نداشت اجازه ورود
به ورزشگاه را پیدا نکرده ،در محاصره خبرنگاران گفت«:
نمی فهمم چرا باید برگه واکسیناسیون نشان بدهم؟ می
خواستم بازی سانتوس را ببینم ولی گفتند باید چنین برگه
ای را نشان بدهم .چرا و به چه علت؟ من همین حاال از
افراد واکسینه شده ،آنتی بادی بیشتری دارم».بولسونارو
این روزها به دلیل مدیریت ضعیف دولتش در دوران
پاندمی کرونا با انتقادات شدیدی روبرو است و گفته می
شود در این مورد تحقیقاتی نیز شروع شده است .برزیل
تاکنون بیش از  600هزار مورد مرگ بر اثر کووید 19را به
ثبت رسانده است.

.دفاع مربی افسانهای
میالن از هو شدن دوناروما

آریگو ساکی مربی پرافتخار ایتالیایی از رفتار هواداران
میالن در قبال جیجو دوناروما تعجب نکرده است.تقریباً در
اواخر فصل گذشته بود که جان لوئیجی دوناروما و باشگاه
میالن بر سر تمدید قرارداد با یکدیگر به توافق نرسیدند
و این امر باعث شد که دروازه بان ملی پوش ایتالیایی از
روسونری جدا شود و به پاریسن ژرمن بپیوندد؛ موضوعی
که ناراحتی هواداران میالن از دوناروما را در پی داشت.
چهارشنبه گذشته دو تیم ایتالیا و اسپانیا در چارچوب دیدار
نیمهنهایی رقابتهای لیگ ملت ها به مصاف یکدیگر رفتند.
این بازی در ورزشگاه سنسیرو برگزار میشد و مطابق انتظار
هواداران خشمگین میالن که در استادیوم حاضر بودند از
خجالت دوناروما در آمدند.آریگو ساکی مربی سابق میالن
و تیم ملی ایتالیا در مورد هو شدن دوناروما به نشریه گاتزتا
دلواسپورت گفت «:هرگز در زندگیام کسی را هو نکردهام اما
گاهی اوقات مردم واقعاً برای انجام چنین اهانتهایی مصمم
میشوند .مشخصاً در این بین خیانتی صورت گرفته است .در
فوتبال هم مانند زندگی روزمره خیانت کردن تاوان دارد و
باید آن را پرداخت .بنابراین از هو شدن دوناروما توسط چند
هوادار شوکه نشوید».مربی سابق میالن سپس به وضعیت
فعلی میالن با هدایت استفانو پیولی اشاره کرد و سرمربی
این تیم را به خاطر تغییر و تحوالتی که در روسونری به
وجود آورده ستود.ساکی گفت «:پیولی به میالن هویت داده
است .فوتبال خوبی که تیم او با این گروه بسیار جوان از
بازیکنان ارائه میکند ،تقریباً یک معجزه است».میالن پس
از  7هفته از آغاز فصل جدید سری  Aهنوز شکست نخورده
است و با کسب  19امتیاز از  21امتیاز ممکن در رده دوم
جدول قرار دارد.

