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پوگبا در یونایتد خوشحال است
ميليــون  پيشــنهاد ٣٠  امســال  تابســتان 
 Hــورو بــه عــالوه خامــس رودر�گز از ســو�
رئال مادر�د به منچستر�ونا�تد براH جذب 
پــل پوگبا مورد قبول شــياطين ســرخ قرار 
 
نگرفــت و پوگبــا در اولدترافــورد ماندنــ
شد. گفته م
 شــود ز�ن الد�ن ز�دان هنوز 
بــه هموطنش عالقــه دارد ول
 سولسشــر 
 
م
 گو�د پوگبا در منچســتر�ونا�تد ماندن
اســت: «من به حرف هاH ر�اســت باشــگاه 
رئال مادر�د (فلورنتينو پرز) گوش نم
 $نم 
ولــ
 پل در ا�نجا ســخت*وش بــوده  و تعهد 
$امل
 نسبت به منچستر�ونا�تد دارد. ا�ن 
را در دوران مصدوميتش د�د�م. او به شدت 
در تالش بوده  تا خودش را براH بازH $ردن 
در تيم و $م� به هم تيم
 ها�ش آماده $ند. 
ا�ن� نگران ماندن پوگبا در ا�نجا نيســتم و 
در آ�نــده هــم هرگز ا�ــن حــس را نخواهم 
داشــت. اگــر مادر�ــد در ژانو�ــه بــار د�گــر 
اقداماتش را آغاز $ند، جاH نگران
 نيست 
و اگــر قرار باشــد بــار د�گر با شــا�عات $نار 
بيا�يم، مثل تابســتان قبل آن ها را مد�ر�ت 
خواهيم $ــرد. پل جا�
 نم
 رود. وقت
 $ه 

بازH $ند، همين جا خوشحال است.» 

اسکوربورد

برنامه

خبر

اولين توپی که برناردو سيلوا به مناسبت هت تریک به خانه برد، قطعا 
ماندگارترین توپ فوتبالی  اســت که در خانه او یافت می شود. ستاره 
پرتغالی سيتی گفت که این توپ را همه هم تيمی هایش امضا کردند و 

آن را به ليسبون می برد. 

یک یاد ویژه از چهره حاضر در تصویر، ســانتياگو کانيزارس سنگربان 
ســابق والنســيا که ٢ فينال ليگ قهرمانان را تجربه کرد و اگر شيشه 
ادکلن کنزو از دستش نمی افتاد، دروازه بان فيکس اسپانيا در جام جهانی 

٢٠٠٢ بود و هيچ گاه مجال به ایکر کاسياس نمی رسيد. 

این بهت و حيرت ليونل مســی روى نيمکت بارســلونا پــس از دیدن 
نمایش نااميد کننده تيمش، سوژه عکاسان شده با این توضيح که: وقتی 
می شنوى ٢ گل از گرانادا دریافت کردى و روى نيمکت کارى از دستت 

بر نمی آید!

اگــر $ليــدواژه دوران افت تيم هاH شــهر 
ميــالن، اتحاد ا�ــن ٢ تيم براH بازگشــت 
به روزهــاH اوج بوده، د�گر آ. ث. ميــالن با�د قبول $ند 
$ــه در روزهــاH ســخت، تنهــا خواهد بــود و خبــرH از 
پســرعموها نيســت. چرا$ه پروژه ا�نتر براH بازگشــت 
بــه موفقيت مدت هاســت $ليــد خــورده و برخالف تيم 
قرمزپــوش، درحــال جواب دادن هم هســت. ش*ســت 
در �*
 از �*طرفه تر�ن درب
 هاH چندســال اخير، مهر 
 
تا�يــدH بود بر ا�ــن موضوع $ه ميالن د�گــر تنها تيم
است $ه تنها چيزH $ه براH افتخار $ردن دارد، همان 

گذشته پررنگ است و بس. 
شياطين سردرگم

قــرار بود ميــالن واقع
 را در دالمادونينــا ببينيم، خب 
شــا�د هم د�د�م. تيم
 ســردرگم، بدون برنامه، بدون 
ستاره اH $ه بتواند آن ها را رو به جلو ب*شد و البته �� 
شــوت در چارچوب. آمــارH $ه پس از ١٥ ســال ت*رار 
شد. تنها باز�*ن
 $ه در حد و اندازه هاH خودش ظاهر 
شــد، جيجو دوناروما بود $ه حضورش چند گل مســلم 
را براH ميزبان خر�د و جالب ا�نجاست $ه مد�ر�ت در 
 
تابســتان تالش م
 $رد تــا همين باز�*ــن را با قيمت
گزاف به فروش برســاند! براH آگاه
 از ســطح انفعال 
روســونرH در درب
، فقط $افيست گل نخست ا�نتر را 
به نظاره بنشينيد. توپ
 $ه مارسلو بروزوو�چ ابتدا پشت 
ضربــه ا�ســتاد، آن را رها $رد تا سنســ
 بزند، خودش 
چنــد قــدم دور شــد، بــه درون محوطه جر�مــه ميالن 
آمد، چند لحظه م*ث $رد، سنســ
 تــوپ را به او  پاس 
داد و ضربــه $م جانش پــس از برخورد به پاH مدافعان 
تغيير مســير داد و وارد دروازه شــد. مدافعان
 $ه الزم 

نبود خيل
 باهوش باشــند تا $ار تمر�ن شده حر�t را 
پيش بين
 $نند. اگر فقط $م
  اH $يوH خود را به $ار 
م
 بســتند، م
 توانســتند بروزوو�چ را مارu $نند تا او  
چند ١٠ ثانيه درون محوطه، بدون هيچ مزاحم
 ضربه 
بزند. اگر هم م
 زد حداقل آن گونه $مانه نم
 $رد. از 
تيم
 $ه ا�ن چنين دروازه اش باز م
 شــود، نم
 شود 
انتظار بيشــترH داشت. ا�ن $ه بتواند صدرنشين ليگ 
را ش*ست دهد. درواقع از تيم
 $ه در ٤ هفته، تنها ٢  
گل به ثمر م
 رساند $ه �*
 از آن ها هم  پنالت
 است، 
نم
 توان انتظار هيچ چيزH را داشــت. شــرا�ط ميالن 
ا�ن روزها دقيقا همين اســت. آن ها برابر ا�نتر مال*يت 
 Hبيشتر Hرا در اختيار داشتند، پاس ها Hتوپ بيشتر
دادند $ه دقت باال�
 هم داشت و خطاهاH $مترH هم 

مرت*ب شدند اما حدودا نصt رقيب توانستند موقعيت 
خلق $نند و شانس آوردند $ه تيرu دروازه شان جنس 
مح*م
 داشــت! بــراH اولين بــار در ٢٠ ســال اخير، 
 Hش*ســت ناپذ�ر مانــد اما برا 
ا�نتــر در ٧ دربــ
 پياپ
اثبــات بهتر بودن آن ها نســبت به همشــهرH نيازH به 
ا�ن آمار و ارقام نيســت. ا�نتر زودتر و شد�دتر از ميالن 
 
وارد افت شد اما ا�ن روزها شرا�ط بهترH دارد. چرا�
آن هم  مشــخص اســت. برنامه ر�زH درســت و ترســيم 
�ــ� دورنمــا با مد�ــران و مربيــان درســت تر. برع*س 
ميــالن $ــه بــدون برنامه دســت به خــرج $ــردن پول، 
اســتفاده از انسان هاH نامناســب و حراج $ردن اعتبار 
اســطوره ها�ش م
 زند. تفــاوت ميان قرمــز و آب
، ا�ن 

روزها $امال ملموس است. 

براى میالن که بسیار از 
تفاوت را احساس کنيدهمشهرى اش عقب افتاده است

زدن ٨ گل بــه واتفورد باعث وارد شــدن انتقادات
 به خاطــر ب
 احترام
 به رقيب به پپ 
گوارد�وال شده $ه پپ $امال ا�ن موضوع را رد م
 $ند: «بهتر�ن راه تحقير ا�ن م
 شد $ه 
 Hداد�م. واقعا $ار بد 
در نيمه دوم وارد زمين م
 شــد�م و $ارهاH احمقانــه اH انجام م
م
 شد اما خوشبختانه رخ نداد. با�د براH رقبا احترام قائل باشيم. به همين دليل در $ل 
بــازH به ســب*
 $ه عادت $رده ا�م، بــازH $رد�م. ما به خاطر هــواداران بازH م
 $نيم، 
براH $ســان
 $ه به تماشاH ما م
 آ�ند. هيچ شــ*
 در ا�ن باره ندارم. اگر باز�*نانم، در 
نيمــه دوم بــا ذهنيت
 مانند  آن ها واتفورد هســتند، ب
 معن
 اســت $ه تــالش $نيم. ٥- 
صفر هم خواهيم برد.  وارد زمين م
 شــدند، هرگز آن ها را نم
 بخشيدم. ش*ست مقابل 
نورو�چ؟ ش*ســت خوردن در �ــ� بازH طبيع
 اســت. اگر بخواهيم دســتاوردهاH ا�ن 
بچه ها را در ٢ فصل قبل مورد بررس
 قرار دهيم، سرزنش $ردنشان مش*ل خواهد شد. 
مقابل نورو�چ ٤ شــوت در�افت $رد�م و در عوض ١٥ �ا ٢٠ شــوت زد�م. همه م
 توانند 

ببازند. باز�*نان هم انسان هستند.»

اتلتي*و مادر�د به وضوح در گلزن
 مش*ل دارد و د�ه گو سيمئونه، در پاسخ به ا�ن سوال $ه 
 Hچرا ژائو فيلي*س را در زمين نگه نداشته و با آلوارو موراتا تعو�ض $رده، اعالم $رد اجبار
براH بــازH دادن ٩٠ دقيقه اH به $ســ
 نــدارد: «در قرارداد هيچ $ــدام از باز�*نان قيد 
نشده با�د در تمام بازH ها، ٩٠ دقيقه بازH $نند. ژائو تا آن موقع خيل
 خوب بازH $رده و 
تصميم گرفتم با وجود ا�ن، تعو�ضش $نم. بالفاصله بعد از د�دار سنگين برابر �وونتوس، 
بــه ميدان رفتيم. نيمــه اول متعادل بود، اما در نيمه دوم تمام تالش مان را براH رســيدن 
به گل، به $ار بســتيم. با ا�ن حال، ســلتا خيل
 خوب دفاع $رد و به هدف نرســد�م، چون 
چنــدان خوب نبود�م. در برابر �وونتوس هم خيل
 به دنبال برد بود�م $ه باعث اضطراب 
و جاه طلب
 و در نتيجه عجله در رســيدن به گل شد، ول
 درنها�ت بازخوردها مثبت بود. 
 
ف*ر م
 $نم تيم و بخصوص  مهاجمان پيش فصل خيل
 خوب
 داشتند. تيم شرا�ط خيل
خوب
 داشت و به نظرم اوضاع روبه راه است، چون با شروع فصل برخ
 افت و خيزها خود 

را نشان م
 دهند. بعض
 ها زود و بعض
 ها د�رتر شروع به گلزن
 م
 $نند. »

پاسخ پپ به انتقادات خط و نشان سيمئونه برا� باز)'نانش

ارنســتو والــورده پــس از ش*ســت مقابــل گرانــادا و 
 
ســقوط بارســلونا به رتبه هفتــم الليــگا، گفت وگو�
 tبا خبرنــگاران داشــت: «تاثيــر گل زودهنــگام حر�
روH نتيجــه بــازH؟ امــ*ان دارد اما مــن ا�ن طور ف*ر 
نم
 $نــم. بارســلونا بخصــوص در بازH هــاH خــارج 
از خانــه، بد اســت. نتيجه ٢- صفر شــد و حاال اوضاع 
پيچيده تــر شــده اســت. خــارج از خانــه، نم
 توانيــم 
خوب بــازH $نيم و رقبا بــا اولين حملــه، دروازه ما را 

بــاز م
 $نند. خــوب نبوده ا�ــم و البته $ه نبا�ــد بهانه 
 ،
بياور�م. در �� سوم دفاع
 حر�t و در تمام $نندگ
قدرت $اف
 ندار�م. سرج
 روبرتو و فرن*
 دH �ونگ 
از فشــار تيم مقابل خالص م
 شــدند اما در �� سوم 
دفاعــ
 حر�ــt، موفق نبود�ــم. دليل ا�ــن موضوع را 
درu نم
 $نيم اما تالش خواهيم $رد تا بهتر شــو�م. 

در ادامــه خواهيم د�د $ه چه م
 شــود و باز�*نان چه 
وا$نشــ
 نشــان م
 دهند؛ شــما به عنوان مرب
 با�د 
هميشــه مســئوليت اتفاقــات داخل زميــن را برعهده 
بگير�د. باز�*نان مم*ن است در زمين ببرند �ا ببازند 
اما مسئوليت اتفاقات با مرب
 است. �� تيم م
 تواند 
ببازد اما در روز باختتان هم با�د به نحوH $ار $نيد $ه 
شا�ســته برد به نظر برســيد. باختيم درحال
 $ه اصال 

شا�سته برد نبود�م.» 

بارسلونا شا)سته باخت نبود


