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کمکهای دشان برای بهتر شدن امباپه

پرواز تا اوج

پیشخوان

MARCA
روزنامه مادریدی
«مارکا» با تیتر
«نقشه آزار» نوشت،
مادرید همان
برنامهای را که برای
خرید کورتوآ داشت،
در مورد آزار پیاده
میکند .ستاره چلسی
تمدید نمیکند و
منتظر مادرید میماند
و برنامه رئال این
است که او را ارزان
بخرد.

as
روزنامه مادریدی «آ.
س» هم مانند مارکا
تیتر اصلی خود را به
آزار اختصاص داد و
نوشت ،او یکدفعه
هدف اصلی رئال
شده .نظرسنجی
آ .اس نشان
میدهد84/9 ،
درصد هواداران
رئال دوست دارند
او در زمستان به
برنابئو برود.

MUNDO
روزنامه «موندو
دپورتیوو» چاپ
بارسلونا نوشت ،رابیو
و دلیخت اولویتهای
بارسا هستند .دلیخت
دفاع وسط هلندی
است که برای تقویت
خط دفاع مدنظر است
و باشگاه دوست دارد
رابیو را در زمستان
بخرد تا تابستان بقیه
باشگاهها رقیبش
نشوند.

Corriere
«مربی یووه میشوم»
تیتر اصلی روزنامه
رمی «کوریره دلو
اسپورت» بود که
با بونوچی مصاحبه
اختصاصی کرد« :رویای
من این است که
«آلگری آینده» شوم.
برگشتم چون اینجا
خانه من است و جایی
است که میتوانم
بهترین بازیهایم را
انجام دهم».

Gazzetta
روزنامه میالنی
«گاتزتا دلو
اسپورت» در
صفحه اول خبر
داد ،پلیس الس
وگاس از رونالدو
بازجویی خواهد
کرد .بازیکنان تیم
ملی ایتالیا هم به
محل فرو ریختن
پل جنوا رفتند و
به قربانیان ادای
احترام کردند.

پوگبا :سایر بازیکنان
فرانسه بیشتر از من شایسته
توپ طال هستند

پــل پوگبا ،ســتاره منچســتریونایتد
گفته که شایســته توپ طال نیست و چهار
همتیمیاش در فرانسه را شایستهتر از خود
دانسته است.
پوگبا نقشــی مهم در قهرمانی فرانسه
در جام جهانی  2018داشت اما او نتوانسته
عملکرد درخشانش در تیم ملی فرانسه را در
منچستریونایتد هم تکرار کند و رابطهاش با
ژوزه مورینیو هم خراب بوده است.
این هافبک البته در فهرســت 30نفره
نامزدهــای توپ طال قــرار گرفت ،هرچند
کــه میگوید ایــن جایزه باید بــه یکی از
هموطنانش برســد .او میگوید« :چه گریزو
(گریزمــان) باشــد ،چه کیلیــان (امباپه)،
یا راف (واران) ،آنها بســیار بیشــتر از من
شایسته توپ طال هستند .من نمیتوانم یک
نفر را شایســتهترین بدانم اما با تمام وجود
امیــدوارم که یکی از این ســه نفر جایزه را
ببــرد .البته یکی از چهــار نفر چون انجی
(کانته) هم هســت .من امیدم این است که
آنها توپ طال را ببرند ،به هر حال بازیکنان
زیادی هســتند که شایسته توپ طال باشند
اما من خودم را در میان آنها نمیبینم».
از تیم فرانســه که قهرمان جام جهانی
شد شــش نفر نامزد توپ طال هستند و نام
هوگو یوریس هم در کنار نامهای باال دیده
میشود .کریم بنزما دیگر بازیکن فرانسوی
است که نامزد توپ طال شده است اما او در
جام جهانی حضور نداشت.

رقابت بایرن مونیخ
با منچستریونایتد برای جذب زیدان

بایــرن مونیــخ ممکــن اســت با
منچســتریونایتد بــرای اســتخدام
زینالدیــن زیــدان بهعنوان ســرمربی
بعدی خود وارد رقابت شــود چون این
باشــگاه آلمانی میخواهد سرمربیاش
نیکــو کواچ را بــه دلیل کســب نتایج
ضعیف در آغاز فصل اخراج کند .مدافع
عنوان قهرمانی بوندسلیگا در رده ششم
جدول ایــن رقابتها قرار دارد چون در
هفت هفته ابتدایــی فصل دو بار باخته
و یک بار هم مســاوی کرده است .طبق
اعالم  RMC Sportاگر باشگاه تصمیم
به اخراج کواچ  46ســاله بگیرد ،زیدان،
لوران بالن و آرســن ونگــر گزینههای
باواریاییهــا بــرای هدایت تیمشــان
خواهند بود .از ایــن رو میتوان انتظار
ورود قهرمــان آلمان به کورس رقابت با
منیونایتد برای استخدام سرمربی سابق
رئال مادرید را داشت.
بایرن مونیخ در حالی وارد تعطیالت
دو هفتــهای بوندسلیــگا (بــه خاطر

برگزاری بازیهای ملی) شــده است که
در بازی قبلیاش در بوندسلیگا در خانه
 3بر صفر مقابل بوروسیا مونشنگالدباخ
تن به شکست داد و پیش از آن هم در
یک بازی خانگی دیگر در لیگ قهرمانان
اروپــا مقابل آژاکس به تســاوی یک بر
یــک رضایت داده بــود .در همین حال
برخی اخبار از منابع نزدیک به رختکن
بایــرن مونیــخ از نارضایتــی بازیکنان
بزرگ تیم از رویکرد و شــیوه تمرینات
کواچ حکایــت دارد .باخت بایرن مونیخ
مقابل مونشنگالدباخ ضعیفترین روند
این تیــم در رقابتهــای داخلی آلمان
در نزدیــک به یــک دهه اخیر اســت
چرا کــه این تیم در  4بــازی اخیرش
موفق به کســب پیروزی نشــده است.
شنیدهها حاکی از برگزاری یک نشست
بحران در بایــرن مونیخ بوده که در آن
مدیران باشــگاه از سرمربی کروات خود
توضیحاتی درباره برنامهاش برای خارج
کردن تیم از بحران خواستهاند.

آنری جانشین سرمربی اخراجی
موناکو میشود
طبق اعالم ســایت  ،ESPNباشــگاه
موناکــو که درصدد اخــراج لئوناردو ژاردیم
از ســرمربیگری این تیم اســت ،قصد دارد
تیری آنری ،ستاره سابق آرسنال را بهعنوان
جانشین وی معرفی کند.
موناکو این فصل لوشــامپیونا را ضعیف
آغاز کرده اســت و از  9بــازی خود تنها 6
امتیاز گرفته که حاصــل فقط یک پیروزی
و  3تســاوی اســت .این تیم در حال حاضر
در رده هجدهم جدول قرار دارد و به همین
دلیل مســووالن باشــگاه تصمیم به اخراج
ژاردیم گرفتهاند و گزینه آنها برای جانشینی
وی دســتیار روبرتو مارتینس ،سرمربی تیم
ملــی بلژیک اســت .موناکــو از هفت بازی

گزارش

توصیه کومان به ملیپوشان هلند:

رسمیاش در این فصل دیگر هیچ مسابقهای
را نبرده اســت و باخت یکشــنبه شب این
تیــم در خانه مقابل رن هم چهارمین باخت
متوالی و دهمین بازی بدون برد آنها بود.
آنری کــه ســال  1996-97با موناکو
قهرمان لیگ یک فرانسه شد ،در حال حاضر
در کادر فنی بلژیک مشــغول فعالیت است
اما او اعــام کرده که دوســت دارد تجربه
سرمربیگری داشته باشــد و باشگاه استون
ویال هم خواهــان جذب بود اما پیشــنهاد
این باشــگاه را رد کرد .اکنــون اما فرصت
ســرمربیگری در موناکو هــم پیش روی او
است و باید دید که آیا حاضر میشود چالش
خروج این تیم از بحران را بپذیرد یا نه.

ژولین لوران
Julien Laurens

در فوتبال خیلی زود دســت به مقایســه
میزنند .هر چه باشد مقایسه کار آسانی است.
برای مثال ،مقایســه محمد صالح فصل پیش
و صالح این فصــل؛ یا درصد پیروزیهای ژوزه
مورینیو و الکس فرگوسن در منچستریونایتد.
آمارها با هم مقایســه میشوند و رکوردها
هم همینطور ،بــدون آنکه زمینــه ،موقعیت،
زمان و دوره آنها با هم یکی باشــد .با مقایســه
میگویند که یک بازیکن بزرگ است یا نیست.
حاال کیلیان امباپه برای پاری ســنژرمن
مقابل لیون در  13دقیقه  4گل زده است .این
نهتنها یکی از درخشانترین نمایشهای فردی
یک بازیکن در تمام لیگها در سالهای گذشته
بوده ،بلکه به مقایسههای فراوانی هم دامن زده
است.
احتماال ایــن را خواندهاید که این بازیکن
19ســاله از نظر تعداد گل ،از لیونل مســی در
همین ســن بسیار جلوتر اســت .کیکی (لقبی
که پل پوگبا به امباپه داده) از 16ســالگی که
فوتبال در سطح حرفهای را در موناکو آغاز کرد،
 67گل برای تیم ملی و باشــگاههایش به ثمر

رسانده است .مسی در همین سن تنها  20گل
زده بود .مسی تا این سن یک هتتریک داشت
اما امباپه دو «کوپ دو شاپو» (معادل فرانسوی
هتتریک) داشته و در یک بازی هم چهار گل
زده است.
از نظر آمــار هیچ بازیکنی در این ســن
به پای امباپه نمیرســد (البته اگر فاکتورهای
دیگــر ،مانند ســطح لیگــی کــه در آن بازی
میکند و ســیطره پیاسجی بر لیگ را در نظر
نگیریم) اما باید دســت از مقایســه او با مسی،
تیری آنری ،کریستیانو رونالدو ،رونالدو نازاریو،
پله یا هر بازیکــن دیگری برداریم .به جای آن
باید از رشد یک استعداد فوقالعاده لذت ببریم
چون مهمترین کار این است که به امباپه اجازه
بدهیم پیشــرفت فوقالعادهاش را ادامه دهد و
بعد ببینیم که تا کجا پیش خواهد رفت.
او روز دوشنبه به اردوی تیم ملی فرانسه
اضافه شد و دیدیه دشان ،مربی تیم بابت چهار
گلی که زد بــه او تبریک گفت .مربی تیم ملی
فرانسه بازی پیاسجی و لیون را به همراه کادر
فنی از تلویزیون تماشــا کرد و باورش نمیشد
که چه نمایشــی را دارد میبیند .هرچند که او
امباپــه را از 15ســالگی در موناکو دنبال کرده
اســت اما در هر حال تحت تاثیر آنچه که دید

مورینیو دغدغه خانه ندارد

قرار گرفت.
دشان گفت« :او دارد کارهایی خارقالعاده
انجام میدهــد .او قابلیتهای فراوانی دارد ،آن
هم در این ســن کم .او فراتر از این دنیاســت.
او کیلیان اســت .تماشای کارهایی که او انجام
میدهد و میتواند انجام بدهد عالی اســت .من
افتخار میکنم که او فرانسوی است».
فرانسه امروز با ایســلند در گنگان دیدار
دارد و سپس در چارچوب لیگ ملتهای اروپا،
سهشــنبه در پاریس به مصــاف آلمان خواهد
رفت .حاال دیدن ذهنیتی که امباپه در تیم ملی
دارد جالب خواهد بــود .هرچند که او در لیگ
فرانسه درخشش بسیاری داشته و رابطه خوبی
هم با نیمار دارد اما حس میکند که پیاسجی
تیم نیمار است ،نه او.
اما زمانی که بحث فرانسه مطرح میشود،
امباپه جایگاه مســتحکمتری در این تیم دارد
و حس میکند که مهمتریــن بازیکن این تیم
است .او در تمرینات دوشنبه فوقستارهای بود
که همه به دنبالش بودند .پوگبا هم با فاصلهای
نزدیک بعد از او نفر دوم تیم بود.
امباپه در فرانسه که سیستم  4-4-2دارد،
در پست متفاوتی با پیاسجی بازی میکند که
از سیستم  4-2-3-1بهره میگیرد ،هرچند که

مربی یونایتد بیش از دو سال است که در هتل زندگی میکند!

از بازی آژاکس و بایرن
الهام بگیرید

رونالد کومان ،سرمربی تیم ملی هلند
میگوید کــه این تیم برای نتیجه گرفتن
در بازی سخت پیش رویش مقابل آلمان
میتواند از اتفاقی که هفته پیش در بازی
آژاکس آمستردام مقابل بایرن مونیخ رخ
داد درس و انگیزه بگیرد.
اللههای نارنجی که در بازی اولشان
در لیگ ملتهای اروپا با نتیجه  2بر یک
مقابل فرانسه ،قهرمان جام جهانی 2018
مغلوب شدند ،امیدوارند در بازی دومشان
در گــروه یکم از لیــگ اول این رقابتها
که یک دیدار خانگی مقابل آلمان اســت
نتیجه بهتری بگیرند و کومان به مردانش
توصیه کــرد که برای مصــاف خانگی با
ژرمنها همان راهی را در پیش بگیرند که
آژاکس در شــب تساوی یک بر یکش در
آلیانس آرهنا رفته بود.
کومان گفت« :ما باید از حریفانمان
حســاب ببریم اما باید بــه تواناییهایی
خودمان هم ایمان داشته باشیم .آنقدرها
هم تیم بدی نیستیم ضمن اینکه تیمهای
دیگــر هم شرایطشــان ایدهآل نیســت.
بایــد تواناییهای خودمــان را باور کنیم،
همانطور که آژاکــس در بازیاش مقابل
بایرن مونیخ باور داشت .اگر شما احساس
کنید کــه میتوانید با آنهــا رقابت کنید
آن وقــت اعتماد به نفستــان به تدریج
رشــد میکند .تیم ملی هلند هم االن در
همان پروســه قرار دارد ».تیم ملی هلند
از زمانی که کومان ســرمربیاش شــده
اســت دو بازیاش را برده ،دو بازیاش را
مســاوی کرده و دو بازیاش را هم باخته
است .سرمربی سابق اورتون که ماه فوریه
هدایت تیم ملی کشــورش را قبول کرد،
هنوز معتقد اســت که ایــن تیم در دوره
تغییر و تحول قرار دارد.
او ادامه داد« :بازیکنان فکر میکردند
که عملکردشــان در مرحله مقدماتی جام
جهانی بد بود .آنها به یکســری تغییرات
نیاز داشــتند .یکســری بازیکنان دعوت
نشده بودند و در همین حال برخی دیگر
هــم الزم بود که در تیم باشــند .در این
مقطــع ما در حــال تغییــر وضعیت تیم
هستیم .ما االن داریم ریکاوری میکنیم».

اگر ژوزه مورینیو از منچســتریونایتد اخراج
شــود ،دســت کم دغدغه فروش خانه را نخواهد
داشــت .مورینیو  827روز اســت که در شــهر
منچســتر حضور دارد امــا در این مدت در هتل
الوری ساکن بوده و هنوز محل اقامت ثابتی برای
خود پیدا نکرده است.
خانواده او در لندن ساکن هستند .دختر او،
ماتیلده ،از دانشگاه هنر لندن فارغالتحصیل شده
و پســرش ،ژوزه جونیور هم تــا آوریل  2017در
فوالم بازی میکرده است.
ایــن مربــی پرتغالی تــا ســال  2020با
منچســتریونایتد قرارداد دارد اما تصمیم گرفته
بهجای آن که عمارتی در چشایر خریداری کند،
در هتل ساکن باشــد .تصاویر زیادی از مورینیو
روی پلههای بیرونی هتل الوری منتشــر شــده
اســت ،جایی که هر بار وارد هتل میشود ،دربان
به او خوشامد میگوید.
این مربی منچســتریونایتد که گفته میشد
در آستانه اخراج قرار دارد ،در یکی از سوییتهای
الکچری و با منظره رود هتل سکونت دارد .قیمت
این سوییتها در وبسایت هتل الوری  600پوند
به ازای هر شب تعیین شده است و به این ترتیب

مورینیــو در مجموع حدود  500هزار پوند صرف
اقامت در این هتل کرده است.
این ســوییتها به اندازهای بزرگ هســتند
کــه چند کاناپه در آنها قرار بگیرد .آنها همچنین
رو به نمای رودخانه هستند .آنها همچنین محل
استراحت و محل صرف غذا دارند و یک آشپزخانه
کوچک هم در سوییت قرار گرفته است.
هر طبقه این هتل یک ســوییت دارد که به
نوشته سایت هتل ،احساس داشتن یک آپارتمان
خصوصی زیبا را به ساکن میدهد .این سوییتها
به رود ایرول دید دارند که از میان شهر منچستر
عبور میکند.
در هر اتــاق یک اثر هنــری از آلن رانکل،
هنرمند مشــهور انگلیسی وجود دارد و آینهها به
ترتیبی در ســوییت گذاشته شدهاند که بتوان از
زوایای مختلف ،آثار هنری او را به بهترین شــکل
تماشا کرد.
سوییتها همه کاناپه و صندلی داشته و دو
ورودی دارند .یک میز در هر ســوییت گذاشــته
شده و فضا در سوییت به اندازهای هست که چهار
نفر بتوانند در آن شام صرف کنند یا جلسه داشته
باشند.

همچنین یک کمد لباس و یک گاوصندوق
هم در سوییتها وجود دارد .ساکنان میتوانند از
دستگاه چایساز برای درست کردن چای و قهوه
اســتفاده کنند و یک یخچال و یک قهوهساز هم
در سوییت موجود است.
دو تلویزیون هوشــمند در این ســوییتها
تعبیه شده و میتوان در آنها از اینترنت پرسرعت
و دو خــط تلفن بــا قابلیت پیامگــذاری صوتی
استفاده کرد.
در داخل هتل هم باشــگاه بدنسازی وجود
دارد .خدمترســانی به اتاقهای هتل  24ساعته
اســت و صبحانه تمامانگلیسی هم در هتل سرو
میشود.
بارها دیده شده که دســتیاران مورینیو به
همراه او وارد هتل شــدند .اغلب بازیکنان جدید
منچســتریونایتد در ایــن هتل اقامــت دارند تا
اینکه یک خانــه برای خود تهیــه کنند .زالتان
ابراهیموویچ پس از انتقال از پاریســنژرمن به
منچستریونایتد در تابستان  2016به هتل الوری
آمد اما بهسرعت تصمیم گرفت محل اقامت خود
را عوض کنــد و به هتل رادیســون بلو برود که
محبوب بازیکنان منچسترسیتی است.

منچستریونایتد و بارسا ،جذابترین برای اسپانسرها

منچســتریونایتد از نظــر درآمــد
اسپانسرشــیپ در صــدر باشــگاههای
پنج لیگ برتــر اروپا قرار گرفته اســت.
موسســه رســانهای  CSMقراردادهای
اسپانسرشــیپ پنج لیگ معتبــر اروپا را
ارزیابی کرده اســت و مشخص شده که
منچستریونایتد بیشترین درآمد را از این
راه دارد .درآمد اسپانسرشــیپ آنها 269
میلیون یورو در ســال اســت که از 68
قرارداد به دست میآید .بارسلونا ،قهرمان
اســپانیا با  261میلیون یورو در سال در
رده دوم اســت .تنها این دو باشگاه بیش
از  200میلیــون یورو از این راه درآمد به
دست میآورند.
بایــرن مونیــخ و رئــال مادرید در
ردههای بعدی هســتند و سپس چلسی،
منچسترسیتی ،آرسنال و لیورپول در این

جــدول حضور دارند .پاری ســنژرمن و
یوونتوس ،قهرمانهای فصل پیش فرانسه
و ایتالیا هم ردههای نهم و دهم را به خود
اختصاص دادهاند.
بوروسیا دورتموند با وجود آنکه 71
قرارداد اسپانسرشیپ دارد و از این جهت
اول است اما درآمد آنها تنها  80میلیون
یورو است و به این ترتیب در رده یازدهم
قرار میگیرند.
پنج باشــگاه لیگ برتــری در میان
ده باشــگاه برتــر از نظــر درآمدهــای
اسپانسرشیپ هستند .در کل باشگاههای
لیگ برتر بــا  1/2میلیارد یــورو درآمد
اسپانسرشــیپ در اروپا اول هستند .این
درآمد از  440قرارداد حاصل میشود.
تیمهای بوندسلیگا با  617قرارداد
بیشــترین تعداد قرارداد را دارند و از نظر

درآمــد در رده دوم قرار میگیرند .درآمد
آنها  734/7میلیون یورو در سال است.
باشــگاههای اســپانیا  363قرارداد
اسپانسرشــیپ دارنــد که ایــن عدد از
قراردادهای آلمانیها و ایتالیاییها کمتر
اســت و با این حــال به درآمــد678/5
میلیون یورو در سال میرسند.
باشــگاههای ســری آ بــه ازای هر
قرارداد کمترین درآمــد را در میان پنج
لیگ معتبر اروپا دارند و با  547قرارداد،
 439/3میلیون یورو درآمد دارند.
باشــگاههای لیگ یک فرانســه هم
 357/8میلیــون یــورو درآمــد از راه
اسپانسرشــیپ به دســت میآورند .آنها
 306قــرارداد دارنــد .پیاسجی 112
میلیون یورو از ایــن درآمد را به تنهایی
به خود اختصاص داده است.
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در هر دو سیســتم آزادی عمل بسیاری دارد و
روش بازی دشان متفاوت با یک مربی باشگاهی
است .امباپه و دشان خارج از روزهای دیدارهای
ملی با هم مرتبا در تماس هستند.
دشــان در هنگامی که الزم باشد از امباپه
انتقاد میکنــد .او پس از نمایش ضعیف مقابل
اســترالیا در جام جهانی ،مقابل همه بازیکنان
تیم امباپه را زیر سوال برد .او همچنین در روز
دوشــنبه به امباپه گفت که پیش از چهار گلی
که به لیون زد ،ســه موقعیت تک به تک مقابل
آنتونی لوپس ،دروازهبان حریف داشت که آنها
را از دست داد.
مربی تیم ملی فرانسه چهرهای کلیدی در
دوران ورزشی امباپه بوده است ،حتی بیشتر از
اونای امری و توماس توخل ،مربیان پیاسجی.
او میخواهد امباپــه از این هم بهتر بازی کند.
از ســوی دیگر ،امباپه حس میکند که بسیار
مدیون دشان است.
به نظر میرسد هر ماه که میگذرد ،امباپه
به ســطح جدیدی از فوتبال میرســد .او هیچ
سقفی برای پیشرفت ندارد و میتواند تا هر جا
که بخواهد ،به جاهای باالتر برسد.
منبعESPN :

لنو و نابری به اردوی
ژرمنها دعوت شدند

برند لنو و سرژ نابری به اردوی
تیم ملــی آلمان برای شــرکت در
بازیهای ایــن هفته و هفته آینده
لیگ ملتهای اروپا اضافه شــدند.
ژرمنها در دو بازی بعدی خود در
تورنمنت جدید یوفا مقابل هلند و
فرانســه به میدان خواهند رفت و
این دو بازیکن سهشــنبه این هفته
به دنبــال مصدومیت کوین تراپ و
لئــون گورتزکا و خــط خوردن نام
آنها ،به اردوی تیــم تحت هدایت
یواخیم لوو فراخوانده شدند .بایرن
مونیخ با انتشــار پیامــی کوتاه در
صفحــهاش در یکی از شــبکههای
اجتماعی ،دلیل خــروج گوتزکا از
اردوی تیم ملــی آلمان را گرفتگی
عضالنــی اعالم کرده اســت .لنو و
نابری جــزو بازیکنان اردوی آلمان
در جــام جهانــی  2018روســیه
نبودند ،تورنمنتی که مدافع عنوان
قهرمانی آن خیلی زود و به طرزی
عجیــب در مرحلــه گروهی حذف
شــد .مارکو رویس ،آنتونیو رودیگر
و کای هاورتس هم دیگر بازیکنانی
هســتند که به دلیل مصدومیت از
اردوی تیم ملی آلمان خارج شدهاند
و امره جان هافبک یوونتوس یکی
از آنهایــی بوده کــه بهعنوان مهره
جایگزین به ژرمنها ملحق شــده
اســت .در همین حال مارک اوث،
مهاجــم شــالکه هم به ایــن اردو
دعوت شده اســت که تنها دعوت
شــده غیرمنتظره تیم یواخیم لوو
است چون او تیمش را با بازیکنانی
باتجربه چیده است که از دو مصاف
ســخت پیش رو در لیــگ ملتها
بهترین نتایج را بگیــرد .آلمان در
دور قبلی بازیهای لیگ ملتهای
اروپــا ،در مونیخ مقابل فرانســه به
تساوی بدون گل رضایت داد.

عکس نوشت

دیلی میــل -بازیکنــان ایتالیا و اوکرایــن پیش از برگــزاری دیدار
خــود به محل فــرو ریختن پــل جنوا رفتنــد و بــه  43قربانی این
حادثــه ادای احتــرام کردنــد .بــازی دو تیــم در این شــهر بود.

فوتبال ایتالیا-
کیوو رسما با
جامپیرو ونتورا
قرارداد بست و
مربی سابق ایتالیا
بهعنوان مربی این
باشگاه بحران زده
انتخاب شد.

فوتبال ایتالیا -داویــده باالردینی( عکس) برای ســومین بار در طول
حرفهاش از مربیگری باشــگاه جنوا اخراج شــد .او فصــل قبل برای
نخســتین بار از ابتدای فصــل مربیگری جنوا را در دســت گرفت اما
بعــد از یک ســال و چند ماه برکنار شــد .جنوا بــا باالردینی  4برد و
 3باخت به دســت آورد و اکنــون هدایت تیم به ایوان یوریچ ســپرده
شــده .یوریچ هم برای ســومین بار اســت که مربی جنوا میشــود.

