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اخبار
ناگویا ،اولین تیم صعودکننده شرق آسیا

تیم ناگویا گرامپس با پیروزی  2-4مقابل
دئگو ،به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا صعود کرد.در اولین بازی مرحله یک چهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا (منطقه شرق) تیمهای
ناگویا گرامپس ژاپن و دئگوی کره جنوبی در
ورزشگاه تویوتای ژاپن به مصاف هم رفتند.در دقیقه
 4این بازی سزینها مهاجم برزیلی دئگو موفق شد
دروازه تیم میزبان را باز کند اما این گل خیلی زود
توسط مهاجم سوییسی جواب داده شد .اما این
پایان کار نبود و در دقیقه  28ادگار گل دوم را برای
نماینده کره جنوبی به ثمر رساند تا دئگو پیروز بازی
در نیمه نخست شود.آغاز نیمه دوم با ورود کیموتو
و موریشیتو برای ناگویا همراه بود .موریشیتو توپ را
در دقیقه  63برای مهاجم سوییسی ناگویا فرستاد و
او با ضربه سر از داخل محوطه جریمه گل تساوی
را به ثمر رساند .دو دقیقه بعد او با پای راست و
شوتی تماشایی دروازه را گشود تا بازی  2-3شود.
در حالی که ناگویا برای حفظ نتیجه تالش میکرد،
ارسال متئوس هافبک این تیم با ضربه سر کاپیتان
ناگویا همراه شد تا بازی  2-4شود .بازی با همین
نتیجه به پایان رسید و نماینده ژاپن به مرحله یک
چهارم نهایی صعود کرد.

هندانوویچ :میتوانستیم رئال مادرید
را مغلوب کنیم

سمیر هندانوویچ ،کاپیتان و دروازه بان اینتر
در مقام پاسخگویی به انتقادات از خود برآمده است.
سمیر هندانوویچ در شروع این فصل نیز مانند
فصل گذشته مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته و
بسیاری او را گزینه مناسبی برای قرار گرفتن در
ترکیب ثابت اینتر نمی دانند .در کنفرانس خبری
پیش از دیدار مقابل رئال مادرید ،سمیر هندانوویچ
مدعی شد افرادی که از او انتقاد می کنند تا به
حال سابقه دروازه بانی نداشته اند و حرف های
آنها مهم نیست .سمیر هندانوویچ گفت« :شرایط
در اینتر همیشه اینطور است و آنها برای انتقاد
کردن منتظر رخ دادن اتفاقات هم نمی مانند ،اما
ما به هیچ وجه به این مسائل اهمیتی نمی دهیم:
در رابطه با دیدار مقابل جنوا و با توجه به نحوه
بازی اینتر ،من سعی می کنم نیمه پر لیوان را می
بینم .انتقادات از من؟ من همیشه می گویم مهم
این است که چه کسی در مورد شما حرف می زند
این افراد هیچ وقت درون دروازه قرار نگرفته اند و
حرف های آنها برای من مهم نیست .اینها مواردی
سطحی هستند و منتقدان نمی دانند دروازه بان
بودن به چه معناست .انتقادات در مورد همه وجود
دارد ،اما ما هنوز در این فصل در ابتدای راه هستیم
و در حال حاضر نیز فقط به مسابقه فردا شب برابر
رئال مادرید فکر می کنیم.دو سال کار کردن زیر
نظر آنتونیو کونته؟ به اندازه کافی در این مورد گفته
شده و حرف بیشتری نمانده است .سال گذشته
در مادرید عملکردی فوق العاده ای داشته و می
توانستیم برنده شویم ،اما در نهایت مغلوب شدیم.
ما می دانیم برابر چه تیمی قرار می گیریم ،ما اینتر
هستیم و تیمی قدرتمند محسوب می شویم .باید
برای حریف احترام قائل شویم ،اما می خواهیم
از شانس های خود نیز استفاده کنیم .نسبت به
گذشته باتجربه تر شده ایم و می خواهیم از گروه
خود صعود کنیم.

کورتوا :دلم برای برنابئو تنگ شده بود

گلر بلژیکی رئال از بازگشت به برنابئو و بازی
مقابل هواداران بسیار خوشحال بود .رئال شنبه شب
پس از  560روز به برنابئو بازگشت و در یک دیدار
مهیج و با حضور  25هزار هوادار ،توانست  2-5بر
سلتا پیروز شود .با این برد پرگل رئال توانست به
صدر اللیگا برسد.برگشت به برنابئو برای کورتوا اما
چندان خوش یمن نبود و او نتوانست کلین شیت
کند ولی گلر بلژیکی خوشحال است که پس از
مدت ها در برنابئو به میدان رفتند .کورتوا در این
رابطه گفت «:نتیجه  2-5عالی بود ولی مهمتر،
حضور  25هزار هواداری بود که از دقیقه یک
حمایت و تشویق کردند .این حمایت در روزهای
خوب و بد برای ما بازیکنان بسیار ارزشمند است.
اینگونه است که یک ورزشگاه تبدیل به خانه
می شود .واقعا هیجان انگیز بود و دلم برای بازی
مقابل هواداران تنگ شده بود ».کورتوا ادامه داد«:
تمام فصل گذشته در ورزشگاه دی استفانو بازی
کردیم که در قیاس با برنابئو کوچک است .هرچند
بازسازی برنابئو کامل نشده ولی می توان حدس زد
که پس از بازسازی کامل ،چه ورزشگاه فوق العاده
ای خواهد شد و همه را تحت تاثیر قرار می دهد.
این خانه ماست و هر تیمی واردش می شود ،حس
خواهد کرد که کار دشواری پیش رو دارد».

هراس بارسلونا از فرم عجیب و غریب
لواندوفسکی!

رابرت لواندوفسکی ،ستاره گلزن بایرن مونیخ
در اوج قرار داشته و امید اول این تیم برای باز کردن
دروازه بارسلوناست .رابرت لواندوفسکی ،ستاره
لهستانی بایرن مونیخ بار دیگر بزرگ ترین تهدید
برای مارک آندره تراشتگن ،دروازه بان بارسلونا
خواهد بود .این بازیکن که ششمین گل بایرن را
در برتری تاریخی  8-2مقابل بارسا در لیسبون
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فصل
 2020-2019به ثمر رساند ،در حال حاضر در
وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و امیدوار به تکرار این
گلزنی حدود یک سال بعد از آن شب تاریخی برای
بایرن مونیخ است .اما جالب اینجاست لواندوفسکی
از تاریخ  11فوریه در تمام بازی های خود موفق به
گلزنی شده است .آخرین بار در آن مقطع بود که
بایرن مونیخ در فینال جام باشگاه های جهان با تک
گل بنجانین پاوارد موفق به غلبه بر تایگرز شد و
لواندوفسکی در آن دیدار در گلزنی ناکام ماند .اما
پاس گل مدافع فرانسوی بایرن توسط لواندوفسکی
ارسال شد و از آن مقطع به بعد ،او در تمامی بازی
های تیمش حداقل یک بار موفق به گلزنی شده
است .البته ستاره  33ساله و لهستانی در این میان
بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی در ماه آوریل
برابر پاری سن ژرمن را نیز به دلیل مصدومیت از
دست داد و بسیاری غیبت لواندوفسکی را عامل
اصلی ناکامی بایرن مونیخ در تکرار سه گانه خود
می دانند.
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رونالدو قبل از آتش بازی:

اینجا آمدهام که قهرمان و خوشحال باشم

جدید
بازیکن
رونالدو،
کریستیانو
منچستریونایتد ،پیش از بازی این تیم برابر
نیوکاسل از هم تیمیهایش خواست که برای کسب
موفقیت فداکاری کنند.
فوق ستاره پرتغالی روز شنبه پس از  12سال
بار دیگر با پیراهن منچستریونایتد در اولدترافورد به
میدان رفت و موفق شد دو گل نیز به ثمر برساند
اما این تنها کار درخشان او نبود چرا که پیش از
بازی با انجام صحبتهای انگیزشی کمک بسیاری
به هم تیمیهای خود کرد.
اوله گونار سولسشر گفت که رونالدو شب قبل
از انجام این بازی با هم تیمیهای خود صحبت
کرده اما حاال سان مدعی شده که به محتوای این
صحبت دست پیدا کرده است .یکی از منابع سان
اظهار داشت «:سخنرانی رونالدو بسیار قدرتمند و
انرژی دهنده بود .تمامی بازیکنان و اعضای کادر
فنی در سکوت گوش میدادند .او به هم تیمیهایش
گفت :من به دو دلیل به منچستریونایتد برگشتم.
اول به این دلیل که عاشق این باشگاه هستم .دوم
به این دلیل که من عاشق روحیه قهرمانی هستم
که در تمامی ردههای این باشگاه جریان دارد .من
اینجا نیامدم تا فقط تشویق کننده باشم .اگر شما
میخواهید موفق شوید ،پس باید از صمیم قلب
عاشق این باشگاه باشید .باید برای این باشگاه غذا
بخورید ،بخوابید و بجنگید .چه بازی کنید ،چه
بازی نکنید ،باید از هم تیمیهایتان دفاع کنید
و همیشه تمام وجودتان را برای باشگاه بگذارید.
من فقط برای قهرمانی اینجا هستم .قهرمانی باعث
خوشحالی ما خواهد شد .من میخواهم خوشحال
باشم ،شما هم میخواهید؟»
رونالدو با تاکید روی این موضوع که یونایتد در
طول سالهای پس از جدایی سر الکس فرگوسن
دچار زوال شده ،به هم تیمیهایش گفت که به آنها
اعتماد کامل دارد و این بازیکنان از کیفیت الزم
برای سلطه دوباره بر لیگ برخوردار هستند.
گفته میشود صحبتهای رونالدو با تشویق از
سوی بازیکنان همراه شده و به نظر میرسیده که
تاثیر فوری خود روی آنها را گذاشته است .آنها در
دیدار برابر نیوکاسل موفق شدند با نتیجه  4-1به
پیروزی برسند و حاال با روحیه خوبی در هفته اول
مرحله گروهی لیگ قهرمانان روبروی یانگ بویز
قرار خواهند گرفت.
فرگوسن :نمیتوانستم رونالدو را در سیتی
ببینم

سر الکس فرگوسن ،سرمربی سابق
منچستریونایتد ،میگوید در روند بازگشت
کریستیانو رونالدو به این باشگاه ورود کرده چون

مسی کاملتر از رونالدو و بهترین بازیکن
تاریخ است

نمیتوانسته شاهد بازی او با پیراهن منچسترسیتی
باشد.
سرمربی اسکاتلندی نقش مهمی را در
بازگشت رونالدو به منچستریونایتد ایفا کرد.
بسیاری از منابع رسمی در روز جمعه خبر دادند
که فرگوسن تماسهای بسیاری را با بازیکن سابق
یوونتوس برقرار کرده تا او را از پیوستن به رقیب
قدیمی یونایتد منع کند.
فرگوسن پس از انجام اولین بازی رونالدو
با پیراهن یونایتد در ورزشگاه اولدترافورد بعد
از گذشت  12سال گفت «:من مانند همه افراد
هیجانزده هستم .از سوی همه هواداران میگویم
که این روز بزرگی برای منچستریونایتد بود .افراد
بسیاری در زمینه بازگشت رونالدو نقش داشتند
و من هم دخالت کردم چون میدانستم رونالدو
واقعا میخواهد به اینجا برگردد و این نکته مهمی
بود .همه چیز خیلی خوب پیش رفت .این اتفاقی
هیجان انگیز برای من بود چون نمیتوانستم بازی
او با پیراهن منچسترسیتی را تصور کنم ،فکر
نمیکنم هیچکس قادر به انجام چنین کاری باشد.
به همین دلیل قدم جلو گذاشتم تا اطمینان حاصل
کنم که او به اینجا خواهد آمد».
این اولین باری نبود که فرگوسن زمینه حضور
رونالدو در منچستریونایتد را فراهم میکرد .پیش از
این نیز این مربی اسکاتلندی بود که در سال 2003
و پس از انجام یک دیدار دوستانه برابر اسپورتینگ
شیفته عملکرد درخشان این بازیکن پرتغالی شده
و تمام تالش خود را برای انتقال او به اولدترافورد
انجام داده بود.
رونالدو روز شنبه پس از  12سال دوری از
اولدترافورد ،بار دیگر با پیراهن منچستریونایتد به

این ورزشگاه قدم گذاشت .او موفق شد در جریان
پیروزی  4-1برابر نیوکاسل ،دو گل برای تیمش به
ثمر برساند تا بازگشت باشکوهی را برای خودش،
باشگاه و هواداران یونایتد رقم زده باشد.
جلوی رونالدو جرات نداریم چیزی بخوریم!

لی گرانت ،دروازه بان سوم منچستریونایتد،
در مصاحبه ای با رادیوی تاک اسپورت ،درباره تاثیر
رژیم کریستیانو رونالدو صحبت کرد.
کمتر از یک ماه از انتقال کریستیانو رونالدو به
منچستریونایتد گذشته و تمامی اخبار این باشگاه
به نوعی حول محور این ستاره پرتغالی است .حاال
لی گرانت ،هم تیمی جدید کریستیانو رونالدو در
منچستریونایتد از دیدن رژیم غذایی سختی که
این ستاره پرتغالی برای ادامه درخشش در سن 36
سالگی دنبال می کند ،شگفت زده شده است .البته
بارها در مورد تمرینات سخت رونالدو و رژیم غذایی
سالم این بازیکن اخباری منتشر شده و آمادگی
فیزیکی باالی این بازیکن نیز نشانی از دقت او در
رابطه با این مسائل است.
لی گرانت گفت« :روز جمعه که غذا خوردن
تیم تمام شد ،چندین دسر در منو شامل پای
سیب ،کلوچه هایی خامه ای و غیره روی میز
غذاخوری وجود داشت ،اما هیچ کس جرات نکرد
که به سراغ آنها برود.
یکی از همبازیانم از من پرسید در بشقاب
کریستیانو چه چیزهایی وجود دارد؟ این سالم ترین
غذایی بود که می توانید تصور کنید .او چندین
چیز مختلف در بشقاب خود داشت که شامل کینوا،
آووکادو و چند تخم مرغ آب پز بود .همین رژیم
دلیل اصلی فرم فوق العاده رونالدو است».
جیمی کاراگر:

گری نویل و جیمی کاراگر در اسکای اسپورت
به مقایسه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو
پرداختند.
کریستیانو رونالدو پس از  12سال به
منچستریونایتد بازگشت و در همان بازی اول
توانست دو گل به ثمر برساند و نقش مهمی در
برتری  1-4بر نیوکاسل داشت.
یونایتد با رونالدو رویای قهرمانی لیگ برتر و
لیگ قهرمانان را در سر دارد و برای این مهم رقبای
سرسختی پیش رو خواهد داشت که یکی از آنها پی
اس جی با لیونل مسی است.
گری نویل کاپیتان سابق منچستر و جیمی
کاراگر کاپیتان سابق لیورپول در اسکای اسپورت
به مقایسه رونالدو و مسی پرداختند.
از نظر نویل ،رونالدو بازیکنی کاملتر از مسی
است «:انتخاب من قطعا رونالدو است .کریس می
تواند با پای چپ ،راست ،با ضربه سر ،از راه دور و
هر طور که فکرش را بکنید گل بزند .او احتماال
زیرک ترین و فرصت شناس ترین بازیکن حال
حاضر دنیاست .کریس روی پنالتی ها ،ضربات
کاشته ،درون و بیرون محوطه جریمه تیمش را
به گل می رساند .اگر سوال این باشد که چه کسی
بهترین بازیکن تاریخ است ،جواب مشخصی برایش
ندارم ولی آمار گلزنی های رونالدو خارق العاده
است .او با پای غیرتخصصی اش  123گل به ثمر
رسانده و با ضربات سر  110بار گلزنی کرده است.
از نظر من او می تواند بهترین تاریخ باشد و کسی
که می توانم همیشه روی او برای برگرداندن ورق
بازی و پیروز کردن تیم حساب کنم .اگر تیمم به
برد نیاز داشته باشد و رونالدو و مسی روی نیمکت
باشند ،رونالدو را به زمین می فرستم».
کرگر در پاسخ گفت «:از نظر من رونالدو
بهترین بازیکن تاریخ نیست و انتخاب من مسلما
لیونل مسی خواهد بود .من هم می توانم روی
رونالدو برای پیروزی تیمم اعتماد کنم ولی مسی
کامل ترین است .رکورد گلزنی مسی بهتر از رونالدو
است و او یک بازی ساز نیز محسوب می شود که
تیم و بازی را اداره می کند .رونالدو چنین بازیکنی
نیست و این البته یک انتقاد به او نمی تواند تعبیر
شود.
از نظر من اگر مسی از نیمکت به زمین برود،
می تواند دو برابر رونالدو گل بزند و تاثیرگذار باشد.
مسی هم می تواند به روش های مختلف گل بزند
ولی در قیاس با رونالدو می تواند شانس های
بیشتری برای تیمش خلق کند».

لوکاکو دو بازیکن به چلسی پیبشنهاد داد
روملو لوکاکو ،ستاره جدید چلسی خواهان حضور دو بازیکن
اینتر در رختکن تیم فعلی خود شده است.
چلسی در پنجره تابستانی و حتی تا ساعات پایانی تالش زیادی
برای خرید ژوئل کنده ،مدافع جوان سویا داشت ،اما در نهایت عدم
توافق مالی باعث بهم خوردن این توافق شد و دست چلسی برای
تقویت خط دفاعی خالی ماند .بدین ترتیب روملو لوکاکو ،ستاره
بلژیکی و  98میلیون پوندی سابق اینتر تنها خرید جدید و بزرگ
چلسی در فصل تابستانی لقب گرفت و البتته این بازیکن شروعی فوق
اللعاد نیز در ترکیب تیم جدیدش داشت.
حاال و پس از دست رفتن فرصت جذب ژوئل کنده ،اسپورت
مدیاست مدعی شد روملو لوکاکو تالش برای خرید دو هم تیمی
سابق خود در اینتر را به مدیران چلسی توصیه کرده است .از نظر

این ستاره بلژیکی ،الساندرو باستونی و میالن اشکرینیار به عنوان
گزینه های ایده آل می توانند خط دفاعی چلسی را برای فصول بعدی
تقویت کنند.
باستونی  22ساله سومین فصل حضور خود در اینتر سپری می
کند و اخیرا قرارداد جدیدی با این باشگاه تا تابستان سال  2024امضا
کرده است .اما میالن اشکرینیار تا سال  2023با نرانزوری قرار دارد
و در صورت عدم توافق برای تمدید ،جذب او در تابستان سال آینده
غیرممکن نخواهد بود .این بازیکن  26ساله در چهار سال اخیر 170
بازی برای نراتزوری انجام داده است و به یکی از مهره های اصلی تیم
تبدیل شده است .البته مدیران اینتر در سال های اخیر بارها تاکید
کرده اند تمایلی به فروش این دو بازیکن ندارند ،اما مشکالت مالی
است این شرایط را تغییر دهد.

وینیسیوس در مصاحبه با آاس:

هوادار امباپهام ،آنچلوتی به من اطمینان بیشتری دارد

ستاره برزیلی رئال از راز درخشش خود در
فصل جاری و نیز انتقال احتمالی کیلیان امباپه
صحبت کرد.
فصل جدید برای وینیسیوس عالی شروع
شده و ستاره برزیلی توانسته در  4بازی  4گل
برای رئال بزند .او دیگر بر خالف فصول قبل
شانس های گلزنی را هدر نمی دهد و بارها و
بارها برای رئال موقعیت گل ایجاد می کند.
خیلی ها معتقدند ناکامی رئال در جذب امباپه
به سود این تیم شده چرا که وینیسیوس می
تواند فصل جاری ارزش هایش را بیشتر نشان

دهد و فصل بعد با امباپه یک زوج خطرناک
تشکیل دهد .شاید ستاره فرانسوی امسال مانع
پیشرفت وینیسیوس می شد.
وینیسیوس در مصاحبه با آاس و در مورد
امباپه گفت «:کیلیان بازیکن بسیار بزرگی است
و از او بسیار خوشم می آید .من هم از هواداران
او هستم و اطمینان دارم که در پی اس جی
فصل بزرگی خواهد داشت و کارهای مهمی
انجام می دهد .ببینیم در پایان فصل او چه
تصمیمی برای آینده اش می گیرد».
وینیسیوس در مورد راز درخشش خود

در فصل جاری گفت «:از روز اولی که به رئال
پیوستم ،حمایت فلورنتینو پرز رئیس باشگاه را
با خود داشتم و او در تمام روزهای بد کنارم
بود و به من روحیه و انگیزه می داد .حاال کارلو
آنچلوتی نیز یک حامی دیگر من در رئال است
و با او اعتماد به نفس بیشتری هم پیدا کرده ام.
هواداران و هم تیمی هایم نیز به من اطمینان
دارند و باید بگویم که از زندگی در مادرید و
بازی برای رئال لذت می برم .امیدوارم فصل
بزرگی باشد و بتوانیم هواداران را خوشحال
کنیم».

اینزاگی :آنچلوتی یکی از بهترینهای تاریخ است
سیمونه اینزاگی به تمجید از کارلو آنچلوتی پرداخته و او را یکی
از بهترین مربیان تاریخ خطاب کرد.
سیمونه اینزاگی در اولین تجربه خود در لیگ قهرمانان روی
نیمکت اینتر کار بسیار دشواری در پیش دارد ،زیرا نراتزوری چهارشنبه
شب میزبان رئال مادرید تحت هدایت کارلو آنچلوتی خواهد بود .اینتر
در سال های اخیر حتی یک بار هم موفق به صعود از مرحله گروهی
نشده ،اما سیمونه اینزاگی در نشست خبری پیش از مسابقه با رئال
مادرید تاکید کرد هدف این تیم طلسم شکنی و رسیدن به مرحله
حذفی رقابت های لیگ قهرمانان در فصل جاری است.
سیمونه اینزاگی گفت« :اتفاقات گذشته از جمله نتایج بازی های
سال قبل رئال مادرید و اینتر مربوط به گذشته و ما فرصت خوبی

برای رقم زدن اتفاقات فعلی داریم .گروه ما یک گروه پیچیده خواهد
بود ،اما ما می خواهیم تا جایی که ممکن است پیش برویم .من فکر
می کنم در این شرایط داشتن تجربه بسیار مهم است .ما از همان روز
قرعه کشی می دانستیم که کارمان در گروه آسان نیست و دو تیم
دیگر نیز حضور دارند که برای فشار آوردن به ما همه کار خواهند کرد.
ما بعد از دیدار مقابل جنوا به خوبی ریکاوری کرده و سعی کردیم
تا جایی که می توانیم آماده شویم .من به عنوان سرمربی در لیگ
قهرمانان و لیگ اروپا نزدیک به  50بازی سابقه مربیگری دارم .البته
طبیعی است که سابقه کارلو آنچلوتی بیشتر باشد ،ما سعی می کنیم
خود را به بهترین شکل ممکن خود را برای این دیدار آماده کنیم.
رئال مادرید از سابقه درخشان و سرمربی و کادر فنی بزرگی برخوردار

است .می دانیم که کارمان بسیار سخت خواهد بود ،اما می خواهیم
به هدف خود برسیم .کارلو آنچلوتی یکی از موفق ترین مربیان تاریخ
است و ما در گذشته بارها مکالمات کوتاهی داشته ایم و باید بگویم که
صحبت کردن با او برای فوتبال لذت بخش است .اینتر از سال 2011
به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان نرسیده و فردا ما کار خود
را با هدف قطعی صعود از مرحله گروهی شروع می کنیم.
وینیسیوس جونیور بسیار آماده است ،اما اگر فقط درگیر این
بازیکن باشید ممکن است نام هایی چون ادن هازارد ،کریم بنزما رو
رودریگو را فراموش کنید .وینیسیوس بازیکن مهمی محسوب می
شود ،اما رئال مادرید بازیکنان بااستعداد فراوانی در ترکیب خود در
اختیار دارد».

سولسشر  :با جذب رونالدو و واران قهرمان اروپا میشویم
اوله گونار سولسشر ،سرمربی منچستریونایتد،
معتقد است که جذب کریستیانو رونالدو و رافائل
واران به این تیم برای قهرمانی در لیگ قهرمانان
کمک خواهد کرد.
شیاطین سرخ فصل جدید لیگ قهرمانان را با
بازیکنانی آغاز خواهند کرد که سابقه کسب چهار
عنوان قهرمانی در این مسابقات با رئال مادرید را
دارند .کریستیانو رونالدو و رافائل واران در پنجره
نقل و انتقاالت تابستان امسال به اولدترافورد منتقل
شدند و این در حالی است که این دو بازیکن در

کنار هم موفق شدند دهمین قهرمانی رئال در اروپا
و پس از آن سه قهرمانی دیگر را نیز به دست آورند.
یونایتد در مرحله گروهی لیگ قهرمانان با سه
تیم یانگ بویز ،آتاالنتا و ویارئال همگروه است و
امشب باید در هفته اول این مسابقات به مصاف
یانگ بویز برود .سولسشر در آستانه برگزاری این
بازی گفت «:ما شاکله تیم را به خوبی تشکیل
دادیم و شما میتوانید تجربه و کیفیت را ببینید.
البته که حضور واران و رونالدو کیفیت بیشتری به
تیم اضافه کرده است .از زمان حضور من در این

تیم ،برنامه همیشه این بود که تجربه و کیفیت را
برای حضور در مسابقات در کنار هم قرار دهیم .جو
تیم بسیار خوب است و این ما را در موقعیت خوبی
قرار میدهد».
سرمربی نروژی در ادامه اضافه کرد «:بازگشت
رونالدو به خانه بسیار خوب است .او تاثیرش را در
اولین بازی نشان داده و دو گل مهم برای ما به
ثمر رساند .کیفیت و تجربه کریستیانو فوق العاده
است .این موضوع مهمی برای ما است .او اسطوره
این باشگاه به حساب میآید و داشتن دوباره او

حس بسیار خوبی است .او الگویی برای دیگر
بازیکنان است که چطور در طول زندگی حرفهای
خود پیش بروند .حاال همه چیز به ما بستگی دارد
که با استفاده از این ستارهها نتیجه بگیریم و به
خودمان ثابت کنیم که میتوانیم جامهای قهرمانی
را به دست آوریم .همه میخواهند عضوی از تیم
قهرمان منچستریونایتد باشند چون این احساسی
جادویی در دنیا است .همه روی ارائه بهترین نسخه
از خودشان تمرکز کردهاند و باید ببینیم که تا کجا
پیش خواهیم رفت».

اخبار
اولین مربی اخراجی فصل سری آ
مشخص شد

باشگاه هالس ورونا پس از انجام تنها سه
بازی اعالم کرد که اوزه بیو دی فرانچسکو را از
هدایت این تیم برکنار کرده است.
پس از شکست روز دوشنبه هالس ورونا
برابر بولونیا در چارچوب مسابقات هفته سوم
سری  ،Aبرخی از رسانههای ایتالیایی مدعی
شده بودند که این باشگاه قصد دارد به همکاری
خود با دی فرانچکسو پایان دهد.
حاال این باشگاه با انتشار بیانیهای این
تصمیم را رسما اعالم کرده است .در بیانیه
منتشر شده آمده «:باشگاه هالس ورونا اعالم
میکند که اوزه بیو دی فرانچسکو از سمت خود
به عنوان مربی تیم اول برکنار شده است .جالوبلو
از دی فرانچسکو و اعضای کادر فنی او شامل
فرانچسکو تومی ،استفانو رومانو ،جانکارلو مارینی
و فرانکو جامارتینو برای تمام تالشهایی که تا
امروز انجام دادند سپاسگزار است».
باشگاه ورونا فصل جدید مسابقات لیگ
فوتبال ایتالیا را با شرایط دشواری آغاز کرد .آنها
در هفته اول در خانه خود میزبان ساسولو بودند
که در نهایت با حساب  3-2شکست خوردند.
این تیم در هفته دوم نیز در خانه برابر اینتر قرار
گرفت و در این بازی نیز بار دیگر سه گل دریافت
کرده و با نتیجه  3-1باخت .بازی روز دوشنبه
این تیم برابر بولونیا در خانه حریف برگزار شد
و گل دقیقه  77مهاجم بولونیا باعث شد که این
تیم سومین شکست خود را نیز در سومین هفته
تجربه کند .آنها بدون هیچ امتیازی و صرفا به
لطف تفاضل گل بهتر باالتر از سالرنینتانای تازه
صعود کرده در رده نوزدهم جدول رده بندی
قرار دارند.

واینالدوم :لیورپول عالقهای به حفظ
من نداشت

جورجینیو واینالدوم ،خرید جدید پاری
سن ژرمن ،میگوید بیاعتمادی مدیران لیورپول
باعث جدایی او از آنفیلد شده است.
لیورپول در سال  2016واینالدوم را با
قراردادی به ارزش  23میلیون پوند از نیوکاسل
خریداری کرد و این بازیکن به یکی از موثرترین
اعضای تیم یورگن کلوپ در سالهای پس از آن
تبدیل شد.
این بازیکن هلندی به لیورپول کمک کرد
تا ششمین قهرمانیاش در لیگ قهرمانان و
همچنین اولین قهرمانی خود در لیگ برتر در
 30سال اخیر را به دست آورد اما قراردادش پس
از فصل  2020 – 21تمدید نشد و در نهایت در
پنجره نقل و انتقاالت تابستانی به عنوان بازیکن
آزاد به پاری سن ژرمن پیوست.
واینالدوم حاال مدعی شده که هرگز
قصد ترک آنفیلد را نداشته اما احساس
کرده که پس از مذاکرات ناموفق برای تمدید
قراردادش وادار به جدایی شده است .این
بازیکن  30ساله به اکیپ گفت «:شما باید
پیرو احساساتتان باشید .چند ماه پیش برای
ادامه حضور در لیورپول ابراز عالقه کردم.
نمیخواهم به جزییات اشاره کنم اما آنها این
احساس را به من دادند که عالقهای به حفظ
من ندارند .در این شرایط باید رفت».
در ابتدا به نظر میرسید که بارسلونا
مقصد نهایی این بازیکن خواهد بود اما شرایط
اینطور پیش نرفت چرا که بارسا موفق به کاهش
دستمزد پرداختی خود نشد .بازیکن تیم ملی
هلند در این باره اضافه کرد «:بارسلونا جلو آمد.
من واقعا خوشحال بودم چون از بچگی مانند
اکثر بازیکنان هلندی رویای حضور در این
باشگاه را داشتم اما باید بگویم که اسطورهام زین
الدین زیدان بود .دوست داشتم به بارسا بروم اما
مذاکرات خیلی طوالنی شد و پاری سن ژرمن
قدم پیش گذاشت .این باشگاه برخالف شش
سال قبل نشان داد که دوست دارد من را به
خدمت بگیرد .این بار نوبت من بود که اتفاق
متفاوتی را تجربه کنم».

وینیسیوس :از بچگی طرفدار بنزما بودم

وینیسیوس جونیور ،مهاجم جوان رئال
مادرید ،به تحسین از عملکرد کریم بنزما
پرداخته و مدعی شد که از بچگی طرفدار این
بازیکن بوده است.
وینیسیوس جونیور در جریان پیروزی 5-2
تیمش برابر سلتاویگو موفق شد یک گل روی
پاس ارسالی از سوی بنزما به ثمر برساند .مهاجم
تیم ملی فرانسه پس از پایان بازی از عملکرد
زوج خود در خط حمله تمجید کرده و او را
بازیکنی فوق العاده خواند.
مهاجم برزیلی نیز پس از پایان بازی به
آ.اس گفت «:با اعتماد به نفسی که دارم همه
چیز آسانتر است .ما این کار را در تمرینات
انجام داده بودیم و من بین دو نیمه به کریم
گفتم که اولین توپی که به تو رسید برای من
بفرست و من به سمت دروازه خواهم رفت.
من آرام بودم ،با دروازهبان روبرو شدم ،منتظر
ماندم و توپ را به سمت دیگر انداختم».
بنزما هم در این بازی عملکرد درخشانی
را به نمایش گذاشت و موفق به ثبت هت
تریک شد .پنالتی که هت تریک این بازیکن
را کامل کرد ،روی خطایی به دست آمد که
بر وینیسیوس جونیور انجام شده بود .این
بازیکن در ادامه اضافه کرد «:بازی با کریم
باورنکردنی است .من همیشه از بچگی طرفدار
او بودم .او همیشه به من کمک میکند .بازی
در کنار او باعث افتخار من است .او یکی
از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال به حساب
میآید .من واقعا دوست دارم با او بازی کنم.
او همیشه در بیرون و درون زمین با من حرف
میزند .این موضوع همیشه به من کمک کرده
است .او پیش از این بازی به من گفت که باید
به او برای گلزنی کمک کنم و من این کار را
با گرفتن پنالتی انجام دادم .بنابراین وقتی این
خطا روی من صورت گرفت ،به او نگاه کردم.
میدانستم که او پشت توپ قرار گرفته و آن
را به گل تبدیل خواهد کرد».

