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 ليگ اروپا
قره باغ صفر- سو�ا ٣

ختافه ��- ترابزون صفر
آ�ندهوون ٣- اسپورتينگ ٢

س$ اف آر ٢- التز�و ��
رن ��- سلتي� ��

ا�نتراخت صفر- آرسنال ٣
پورتو ٢- �انگ بو�ز ��

گالس.و رنجرز ��- فا�نورد صفر
مونشن گالدباخ صفر-  ولفسبورگ ٤

رم ٤- باشا;شهير صفر
ولو رهمپتون صفر- براگا ��

منچستر�ونا�تد ��- آستانه صفر

 ليگ برتر انگليس
لسترسيت$- تاتنهام، ١٦:٠٠

برنل$- نورو�چ، ١٨:٣٠
اورتون- شفيلد �ونا�تد، ١٨:٣٠

منچسترسيت$- واتفورد، ١٨:٣٠
نيو;اسل- برا�تون، ٢١:٠٠

 الليگا
و�ارئال- رئال وا�ادوليد، ١٥:٣٠

لوانته- ا�بار، ١٨:٣٠
اتلتي.ومادر�د- سلتاو�گو، ٢١:٠٠

گرانادا- بارسلونا، ٢٣:٣٠
A سر� 

اود�نزه- برشا، ١٧:٣٠
�وونتوس- ورونا، ٢٠:٣٠

ميالن- ا�نتر، ٢٣:١٥
 بوندس ليگا

با�رلور;وزن- �ونيون برلين، ١٨:٠٠
با�رن مونيخ- ;لن، ١٨:٠٠

فرا�بورگ- آگسبورگ، ١٨:٠٠
هرتابرلين- پادربورن، ١٨:٠٠

وردربرمن- ال�پز�گ، ٢١:٠٠

٢ رکورد گرینوود
نوجــوان  باز�.ــن  گر�نــوود،  ميســون 
تــ� گل تيمــش برابــر  منچســتر�ونا�تد 
تــا ٢ ر;ــورد  بــه ثمــر رســاند  آســتانه را 
شخص$ بسيار مهم به نام خود ثبت ;ند. 
ا;نــون گر�نــوود، اوليــن باز�.ــن متولد 
پــس از ســال ٢٠٠٠ اســت ;ــه موفق به 
 Xمنچستر�ونا�تد در �� باز Xگلزن$ برا
رســم$ م$ شــود؛ او متولد ا;تبر ٢٠٠١ 
اســت. بنابرا�ن او تنها باز�.ن متولد قرن 
حاضر اســت ;ه با پيراهن شياطين سرخ 
گلزنــ$ م$ ;ند. او همچنيــن جوان تر�ن 
گلزن تار�خ منچستر�ونا�تد در مسابقات 

اروپا�$ لقب گرفت. 

توصيه گوندوگان به گلرهاى تيم 
ملی 

پس از حواشــ$ اخيرX ;ه ميــان مانوئل 
نو�ــر و  مــار` آندره تراشــتگن بــه وجود 
آمــد و حتــ$ اولــ$ هو�نــس نيــز بــه ا�ن 
 Xمسئله وا;نش جالب$ نشان داد، ا�ل.ا
منچسترســيت$  هافبــ�  گونــدوگان، 
در خصــوص ٢ هموطــن خود بيــان ;رد: 
«از نظــر من، هــر دوX آن ها در ســطح$ 
باال قرار دارند. ا�ن �� مش.ل لو;س در 
تيم آلمان اســت ;ه به جاX داشــتن �� 
بحث داغ با�د راجع به آن خوشحال بود. 
ا�ن مانند مقا�ســه رونالدو و مس$ است. 
برخــ$ م$ گو�نــد رونالــدو بهتر اســت و 

برخ$ م$ گو�ند مس$ بهتر است.» 

اسکوربورد

برنامه

اخبار

 این چشــمک کيلور ناواس به تيبو کورتووا یک دنيا حرف دارد! 
ناواس به خاطر تيبو، مجبور به ترک مادرید شد و البته خيلی زود 
هم این دو بهم رسيدند و ناواس هم با برد و کلين شيت، به بهترین 

شکل ممکن انتقام گرفت. 

 شــاید آن زمان که ســاموئل اتوئو شــادى بعد از گلــش را با این 
توپ جمع کن نوجوان جشــن می گرفت، فکــرش را هم نمی کرد که 
در زمان خداحافظی اش از فوتبال، این توپ جمع کن که  هادســون 
اودوى نام داشت، قراردادى ۵ ســاله با حقوق هفتگی ١٢٠ هزار 

پوند با چلسی به امضا برساند!

١١ مــاه پيــش بود 
تيلور،  مکــس  کــه 
آکادمــی  بازیکــن 
یتد  نا یو منچســتر
بيمــارى  بــه 
ســرطان دچار و در 
بسترى  بيمارستان 
را  مبارزه اش  او  شد. 
آغاز  بيمارى  این  با 
پيش  روز  و  ٢  کــرد 
خبر رسيد که تيلور 
با اتمام ریکاورى، در 
زیر  بازیکنان  ليست 
یونایتد  ســاله   ٢٣

قرار گرفته است. 

قدر مســلم در ســاليان اخير با افت ٢ 
تيــم ميالنــ)، از %يفيــت دالمادونينا 
هم %استه شده، اما خب از اعتبار آن به هيچ عنوان 
چيز� %م نشده است. هنوز هم درب) شهر ميالن 
:>ــ) از مهم تر:ن و البته حســاس تر:ن درب) ها� 
فوتبال در سرتاســر دنياســت و نشــانه آن هم آمار 
پيش بين) اســت %ه از همين جدال امشب ميالن 
و ا:نتر در رســانه ها منتشر م) شود. درب) امشب 
در حداقل ٢٠٠ %شور و از٦٠٠ شب>ه معتبر پخش 
 G: مســتقيم خواهــد داشــت. پــس با:ــد منتظر

د:دار جذاب بود. 
 ميالن

مار;ــو جامپائولــو و شــاگردانش فصــل را بــد شــروع 
ن.ردنــد. البتــه ش.ســت در خانــه اود�نــزه در همــان 
بــازX ابتدا�ــ$، ابهامــات را در خصوص نســخه جد�د 
روســونرX ز�اد ;رد. بخصوص ;ه آن ها در پيش فصل 
هــم نتا�ــج ضعيفــ$ ;ســب ;ردنــد. در واقــع آزمون و 
خطاهاX بسيار جامپائولو در جمع بندX براX رسيدن 
به �� سيســتم واحد، روX روند تيم هم تاثير گذاشته 
و خــودش هــم بــه ا�ن موضــوع اعتــراف ;ــرد. پس از 
ســپرX ;ردن �� پيش فصل با سيســتم جد�د و البته 
٢ هفتــه از آغاز فصــل، ميالن در هفته ســوم دوباره به 
همان سيســتم ٣ مهاجم فصول گذشته برگشت و ا�ن 
انتقادات ز�ادX را از ســرمرب$ به همراه داشــت. حاال 
هــم گو�ــا جامپائولو براX دربــ$ دوباره قصــد دارد به 
سيســتم محبوب خودش �عنــ$ ٢-١-٣-٤ برگردد، 
البتــه اگر در ســاعات پا�انــ$ دوبــاره تصميمش تغيير 
ن.نــد! �.$ د�گر از مســائل$ ;ه ســرمرب$ ا�تاليا�$ با 
 Xآن دســت به گر�بان اســت، عدم اعتقــاد به خر�دها
تابســتان$ اســت. هرچند ;ــه ميالن برخــالف فصول 
گذشــته د�گر در نقل و انتقــاالت د�وانه وار هز�نه ن.رد 
و اصــوال فرپل$ مال$ چنين اجازه اX را به آنان نداد اما 
آن هــا بازهم خر�دها�$ داشــتند ;ه در عين گمنام$، 
هز�نــه پا�ينــ$ هم نداشــتند. بــا ا�ن حــال جامپا فعال 
روX خوشــ$ به باز�.نان جد�د تيم نشان نداده و ا�ن 
موضوع اعتراض مخف$ پائولــو مالد�ن$ و بوبان را هم 
به همراه داشــته اســت. حــاال با�ــد د�د با �ــ� نتيجه 
خوب در درب$، ميــالن م$ تواند فصل جد�د را مح.م 

آغاز ;ند �ا خير. 

 ا:نتر
بــه  را   Xنرآتــزور نخســت،  هفتــه   ٣ در  پياپــ$  بــرد   ٣
صدرنشــين بالمنازع ســرA X تبد�ل ;رده است. البته 
;ه ا�ن روزهاX خوب در ليگ قهرمانان ادامه پيدا ن.رد 
و تساوX خانگ$ برابر اسالو�ا در هفته گذشته باعث شد 
تا آنتونيــو ;ونته براX اولين بار در ا�ن فصل طعم انتقاد 
را بچشــد. به هر حال با توجــه به هز�نه اX ;ه ا�نتر ;رده 
و البتــه تر;يــب قدرتمندX ;ــه در اختيــار دارد، انتظار 
مــ$ رود ;ه آن ها رقيب جدX �وونتــوس و ناپول$ در راه 
 Xســب اس.ودتو بوده و البته ;ه در اروپا هم حرف$ برا;
گفتن داشــته باشــند اما گو�ا ;ونته هنوز هم �� مرب$ 
موفــق در رقابت هاX بين الملل$ محســوب نم$ شــود. 
تمر;ــز اصل$ آن ها روX ليگ اســت و ;ونته ;ه در زمان 
هدا�ت �وونتوس، ميالن را بــه عنوان بزرگ تر�ن رقيب 
خود در راه ;ســب اســ.ودتو م$ د�د، ا;نون با�د اولين 
دالمادونينــاX خود را تجربه ;نــد و قطعا از ا�ن موضوع 
هيجــان زده اســت. البته جو امشــب ورزشــگاه  به ســود 
ميالن خواهد بود اما قطعا روX ;اغذ ا�ن تيم ا�نتر است 
 Xدارد اما شا�د ا�ن موضوع مثل باز Xه شانس بيشتر;
با اســالو�ا، گر�بان تيــم را بگيرد. بخصوص ;ه شــنيده 
م$ شد پس از آن تساوX، لو;ا;و و بروزوو�چ در رخت.ن 
با �.د�گر درگير شــده اند و �عن$ عمل.رد تيم تحت تاثير 
برخــ$ اختالفــات درون مجموعه اX قرار گرفته اســت. 
;ونته �.$ از مقتدرتر�ن مربيان حال حاضر دنياســت و 

قطعا م$ دانــد ;ه چگونه ا�ن موضــوع را مد�ر�ت ;ند و 
قطعا با�د نمونه آن را هم در درب$ امشب د�د. 

 در حاشيه
ما�تــا ;الداراX مصــدوم و داو�ــده ;االبر�ا�$ محروم، 
تنهــا غا�بان بازX امشــب هســتند ;ه هر ٢ هــم از تيم 

ميالن به ا�ن بازX نم$ رسند. 
 Xدر ٧ باز ،A Xاخيــر خود در ســر Xميــالن از ١٠ باز
موفق به ;لين شــيت شــده و همه ٤ بازX خانگ$ اخير 

خود را هم با برد پشت سر گذاشته است. 
ا�نتــر در ٧ بازX اخيــر خود در درب$ ميــالن، متحمل 

ش.ست در ٩٠ دقيقه نشده است. 
در ٢٢٣ بــازX رســم$ ٢ تيــم، ســهم ا�نتــر ٨٠ برد و 

ميالن ٧٦ برد بوده است. 
 تر%يب احتمال)

ميالن
جيجو دوناروما، آندره آ ;ونت$، متئو موســا;يو، آلســيو 
رومانيولــ$، ر�.اردو رودر�گــز، لو;اس بيليــا، فران� 
;ســيه،  هــا;ان چالهانوغلــو، لــو;اس پا;تا، سوســو و 

;ر�ستوف پيونت�
ا:نتر

 ،Xفرا  Xســمير هندانوو�چ، د�ه گو گود�ن، اســتفان د
ميالن اشــ.ر�نيار، دنيل دX آمبروز�و، ;وادو آســاموا، 
مارســلو بروزوو�ــچ، اســتفانو سنســ$، متئــو وســينو، 

الئوتارو مارتينز و روملو لو;ا;و

دالمادونينا، حساس تر:ن باز� 
A شياطين به دنبال شکار افعیهفته سر�

ش.ودران موستاف$ در تابستان سال ٢٠١٦ از والنسيا به آرسنال پيوست و ابتدا باز�.ن 
ثابت تيم بود اما ز�ر نظر اوناX امرX ;امال �� نيم.ت نشــين بوده اســت. مدافع آلمان$ 
;ه در ليســت فروش تيم  قرار داشــت، برابر ا�نتراخت  فران.فورت بــراX اولين بار در ا�ن 
فصــل بــراX توپچ$ ها به ميدان رفــت و درباره چگونگ$ ماندنش در تيــم گفت: «پدرم با 
باشــگاه صحبت ;رد. من ا;نون باز�.ن آرسنال هســتم و ٢ سال د�گر از قراردادم باق$ 
مانده اســت. هرگز ا�ن گونه نبود ;ه اگر صحبت و مذا;رات جواب نداد، بخواهم جنگ$ 
را شــروع ;نم. اگر چيزX مشخص شود، آماده برداشتن قدم بعدX هستم و اگر مشخص 
نشــود، بــه فوتبالم ادامه خواهــم داد. نم$ خواهم بگو�م ا�ن مســئله مهم$ نيســت. اگر 
باشــگاه$ بــه من عالقه مند شــود و متناســب حضورم نيز باشــد، درها را بــه روX آن باز 

خواهم گذاشت.»

دانيــل مدودف، تنيســور ٢٣ ســاله اهل مســ.و ;ه در ســال جــارX ميــالدX بهتر�ن 
نما�ش هــاX خود را در تورنمنت هــاATP X ارا�ه داده  و ا;نون چهارمين تنيســور برتر 
جهان هم  محسوب م$ شود، از راز پيشرفت خود گفت: «زمان$ ;ه به همسرم پيشنهاد 
ازدواج دادم در رده ٦٥ رن.ينــگ جهانــ$ تنيــس بــودم. ١٠ مــاه پــس از ازدواج در ٢ 
تورنمنت بزرگ قهرمان شــدم و به جمع ١٠ تنيسور برتر جهان راه �افتم. من و همسرم 
زندگــ$ خــود را پــس از ازدواج دوباره از نو ســاختيم و بــراX پيشــرفت �.د�گر تالش 
م$ ;نيم. من ;ســب درآمد م$ ;نم و همسرم به من براX ;سب پول هاX بيشتر ;م� 
ز�ادX خواهد ;رد. همســرم بزرگ تر�ن حام$ ام اســت و در تمام سطوح زندگ$ به من 
;م� م$ ;ند. ما ;نار هم هســتيم و همســرم باعث م$ شــود تا من تنيســور بهترX در 

سطح جهان$ شوم.»

موستاف) به دنبال جنگ نيست راز موفقيت تنيسور روس

پس از ا�ن ;ه در نظرســنج$ نشر�ه آاس، 
٥٧ درصــد از طرفــداران رئــال مادر�ــد 
شــخص ز�ن الد�ن ز�ــدان را مقصر نتا�ج 
ضعي~ تيم دانســتند، مار;ا پا را فراتر 
گذاشت و ٣ گز�نه جانشين$ ز�دان 
در رئال مادر�ــد را معرفــ$ ;ــرد! 
خوزه مور�نيو، ســرمرب$ اســبق 
رئال مادر�ــد ;ــه پــس از اخراج 
از منچســتر�ونا�تد در دســامبر 
٢٠١٨ همچنان بي.ار اســت، 
هدا�ــت   Xگز�نه هــا از  �.ــ$ 

لوس بالن.ــوس به شــمار مــ$ رود. بازگشــت مور�نيو 
م$ تواند �� شــو` بزرگ را به رئال مادر�د وارد ;ند. 
مور�نيــو، رئال مادر�د را به خوب$ م$ شناســد و اعتبار 
باالX او م$ تواند براX تيم$ ;ه به دنبال انقالب است، 
بسيار ;اربردX و مفيد باشــد. م.س آلگرX سرمرب$ 
ســابق �وونتــوس نيز گز�نــه د�گر ;ه.شان$ هاســت. 
هدا�ــت  از  ســال ٢٠١٨  در  ز�ــدان  ا�ن ;ــه  از  پــس 
رئال مادر�ــد اســتعفا داد، نام آلگرX به عنــوان گز�نه 
جانشــين$ مرد فرانسوX مطرح شد اما آلگرX ترجيح 
داد بــه قــراردادش با �وونتــوس پا�بند بمانــد و نها�تا 
جولن لوپتگ$ جانشــين ز�دان شــد.  رائــول ;اپيتان 

ســابق لوس بالن.وس، �.$ د�گر از افرادX اســت ;ه 
م$ توانــد جا پــاX ز�دان بگذارد و سرنوشــت$ همانند 
او داشــته باشــد. رائــول ;ــه هم ا;نون ســرمرب$ تيم 
رئال مادر�د ;استيا ســت، مم.ن است مثل اتفاق$ ;ه 
در ســال ٢٠١٥ براX ز�ن الد�ن ز�دان افتاد، هدا�ت 
تيــم اصلــ$ رئال مادر�د را برعهــده گيرد و جانشــين 
خود ز�دان شــود. فلورنتينو پرز نشــان داده به مربيان 
رئال مادر�د ;اســتيا اعتماد دارد و سال گذشته نيز به 
سانتياگو سوالرX براX هدا�ت تيم اصل$ رئال مادر�د 
اعتمــاد ;ــرد. حــاال رائول نيــز ا�ــن شــانس را دارد تا 

جانشين ز�دان شود.

پدیده بارسلونا، اسپانيایی شد
آنســو فات$ پد�ــده ا�ن فصل بارســلونا ;ه بــه زودX وارد ١٧ ســالگ$ 
م$ شــود، توانســته در فصــل جد�ــد جا�گاه خوبــ$ براX خــودش در 
تر;يب بارسا دست و پا ;ند. در واقع او از غيبت مهره هاX ;ليدX خط 
حمله تيم بهره برد و با عمل.ردX درخشــان، در تيــم اول ماند. نتيجه 
ا�ن درخشــش ها، افزا�ش عالقه مندX فدراســيون فوتبال اسپانيا به 
در اختيار گرفتن ا�ن باز�.ن شــده اســت. گرچه فات$ از مدت ها قبل 
تصميمــش را مبن$ بر بــازX براX اســپانيا و نه تيم مل$ ;شــور محل 
تولدش �عن$ گينه بيســائو گرفته بود اما همــان طور ;ه پيش تر گفته 
شد، فدراســيون از ماه ها پيش براX گرفتن پاسپورت اسپانيا�$ فات$ 
در تالش بود و حاال به هدفش م$ رســد. طبق برنامه روز گذشته آنسو 
فات$ با قســم خوردن ز�ر پرچم اســپانيا، پاسپورت اســپانيا�$ خود را 
گرفت و بنابرا�ن مش.ل$ براX همراه$ الروخا در جام جهان$ ز�ر ١٧ 
ساله ها نخواهد داشت. تورنمنت$ ;ه از اواخر ماه ا;تبر شروع م$ شود 
و احتماال باعث غيبت فات$ در اولين ال ;السي.وX فصل خواهد شد. 

دليل انتخاب 
ناپول) توسط 

:ورنته

در  ناپولــ$  ;ــه  بــود  تابســتان  در 
انتقال$ آزاد موفــق به جذب فرناندو 
�ورنتــه شــد و او ناپولــ$ را بــه باقــ$ 
تيم ها ترجيح داد. نشــر�ه گاتزتا دلو 

اســپورت مدعــ$ شــده ;ــه مهاجــم 
اسپانيا�$ پيشنهاد باق$ تيم ها را به 
خاطر ســرمرب$ ناپولــ$ �عن$ ;ارلو 
آنچلوت$ رد ;ــرده، چرا;ه اطمينان 

خاطر ز�ادX نسبت به مرد ا�تاليا�$ 
و  التز�ــو  رم،  ا�ــن  از  پيــش  دارد. 
منچســتر�ونا�تد به شــدت به �ورنته 

لين� شده بودند.

گز:نه ها� جانشين) ز:دان در رئال!
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