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به مورینیو توهین نکردم

دیباال :بازی مقابل ایگواین عجیب است

پیشخوان

Gazzetta
روزنامه میالنی «گاتزتا دلو
اسپورت» با تیتر «دوئل
ساکی  -لیپی؛ مربیان
الهامبخش کار را در دست
میگیرند» در آستانه
نبرد میالن و یووه با این
دو مربی گفتوگو کرد.
«ساکی :گتوزو روح را به
میالن برگردانده» و «لیپی:
یووه با رونالدو شانس
اصلی برد است».

TUTTO SPORT
روزنامه تورینی «توتو
اسپورت» با چاپ عکسی
از رونالدو تیتر زد« :در
سال  ،2018برای ما تو
برنده توپ طال هستی».
برنده این جایزه روز 3
دسامبر و در رقابت بین
امباپه ،گریزمان و مودریچ
با رونالدو اعالم میشود اما
برای توتو اسپورت ،برنده
واقعی رونالدو است.

as
پاننکا ،خالق پنالتیهای
چیپ که به اسم او معروف
شده ،لب به تمجید از
راموس گشود و حرف
او تیتر اصلی روزنامه
مادریدی «آ.اس» شد:
«راموس میتواند بهترین
مقلد من باشد» .راموس
از  19پنالتی که تا به حال
زده 5 ،تا را به سبک پاننکا
زده و همه را گل کرده.

MUNDO
«گند دمبله» تیتر روزنامه
«موندو دپورتیوو» چاپ
بارسلونا بود که توضیح داد،
بیانضباطی بازیکن فرانسوی
نگرانکننده است .دمبله
پنجشنبه تمرین نکرد و
باشگاه یک ساعت و نیم منتظر
ماند تا بفهمد او کجا است.
دایم هم سر تمرین دیر
میرود .بارسا فکر میکند،
مشکل بیتجربگی او است.

SUN
روزنامه انگلیسی «سان»
روی جلد ورزشیاش
به این اشاره کرد که
مربیان دو تیم منچستر در
آستانه دربی خیلی از هم
تعریف و تمجید کردهاند.
مورینیو گفت ،پپ و تیمش
دستنیافتنی هستند و
گواردیوال گفت ،مورینیو
عامل موفقیتش را دوباره
به دست آورده.

افشاگریهای عجیب از قرارداد نیمار
با پاری سنژرمن

تماشاگران را تشویق کن
پول بگیر!

انتقــال نیمار از بارســلونا به پاری
ســنژرمن بار دیگر خبرساز شده است.
فوتباللیکس اســناد جدیدی را درباره
نیمار به رســانهها داده اســت .روزنامه
اشــپیگل کــه این اســناد را منتشــر
کرده ،نوشــته که هزینه انتقال نیمار به
پیاسجی در واقــع  252میلیون یورو
بوده ،نه  222میلیون یورو اعالمشــده.
پیاسجی  222میلیون یورو به بارسلونا
داد تا قرارداد نیمار را فســخ کند ،چرا
که ایــن مبلغی بود که در قرارداد نیمار
با بارســلونا بهعنوان مبلغ فسخ در نظر
گرفته شده بود .آنها همچنین عالوه بر
این مبلغ ،دو بار کمیســیون دادند :یک
بار به پینی زهاوی که نقشی کلیدی در
انجــام این انتقال داشــت و یک بار هم
به نمایندههای نیمــار که در میان آنها
نام پــدر نیمار هم دیده میشــود .هر
دو کمیســیون  10/7میلیون یورو بوده
است.
پیاسجی همچنین به ســانتوس،
باشــگاه پیشــین نیمار پول داده است.
نیمــار در آکادمــی جوانان ســانتوس
پــرورش یافــت و به ایــن ترتیب ،پنج
درصد از مبلغ انتقال او به این باشــگاه
رســید و آنها  8/7میلیون یورو بهعنوان
حق رشد به ســانتوس پرداختند .تمام
این هزینهها همراه با مبلغ فسخ قرارداد
نیمار به بارســلونا پرداخت شد .به این
ترتیــب مبلغ کامــل انتقــال او 252
میلیون یورو بوده است ،نه  222میلیون
یورو که پیاسجی اعالم کرده است.
همچنین خبر دیگری که منتشــر
شده این اســت که نیمار در قرارداد با
پیاسجی ،ســاالنه  25/5میلیون یورو
پس از کســر مالیــات دریافت میکند
و اگر رفتار صحیحی داشــته باشــد5 ،

خبر

دوری دوماهه موساکیو
از میالن

میــان اعالم کرد که مدافــع این تیم،
متئو موســاکیو به دلیــل مصدومیت زانو تا
دو ماه خانهنشــین خواهد بود .موســاکیو در
تســاوی یک بر یک پنجشــنبه مقابل رئال
بتیــس در لیــگ اروپــا ،پس از برخــورد با
همتیمیاش فرانک کســیه به شــکل بدی
به زمیــن خورد طوری کــه بازیکنان حاضر
در میدان وحشــتزده خواهــان ورود هرچه
سریعتر پزشــکان به زمین بازی شدند و به
نظر میرســید که او بــرای لحظاتی بیهوش
شــده است .اکنون باشــگاه میالن در سایت
رســمی خــود توضیحاتــی دربــاره مدافع
آرژانتینیاش ارائه کرده است .در بیانی ه سایت
میالن آمده که به دلیل ضربهای که به زانوی
راست موساکیو وارد آمده است ،رباط صلیبی
او آســیب دیده که نیاز به محافظت دقیق به
مدت  6تا  8هفته دارد .در همین حال باشگاه
میالن اعالم کرده اســت که معاینات صورت
گرفته روی ســر او نشان میدهد که آسیبی
جدی به او وارد نشده است.

میالن در آستانه جذب
مدافع یووه

باشــگاه میالن به عقد قــرارداد با مهدی
بنعطیه مدافــع میانی مراکشــی تیم فوتبال
یوونتوس نزدیک شــده اســت .طبق گزارش
شــبکه اسپورت مدیاســت ایتالیا ،بنعطیه که
با بازگشــت لئونــاردو بونوچی بــه یوونتوس،
اغلب روی نیمکت مینشیند ،قصد دارد در ماه
ژانویه بــا بانوی پیر خداحافظی کند .در همین
حال این شــبکه مدعی شــده است که باشگاه
میالن قصد دارد بنعطیــه را بهعنوان بازیکن
قرضــی تا پایان فصل به خدمــت بگیرد و با او
قراردادی ببندد که با پرداخت  15میلیون یورو
بــه یوونتوس امکان انتقال قطعــی این مدافع
ملیپوش به سنسیرو را داشته باشد .بنعطیه
 31ســاله در این فصل برای یوونتوس تنها 5
بازی انجام داده چرا کــه این تیم اغلب اوقات
بــا زوج لئوناردو بونوچی و جورجو کیهلینی در
مرکز خط میانیاش به میدان رفته است.

میلیون یورو بیشــتر هم میگیرد .این
بازیکن قراردادی پنجساله با پیاسجی
دارد و بــه این ترتیــب ،در پایان مدت
قراردادش مبلغ هنگفتی دریافت کرده
اســت .به این ترتیب نیمــار اگر رفتار
اشــتباهی نداشته باشــد ،ساالنه 30/5
میلیــون یــورو دریافتی خالــص دارد.
همچنین مشــخص شده که این باشگاه
کل هزینه مالیات بازیکنانش را پرداخت
میکند.
فوتباللیکس گزارش داده بود که
اگر نیمار طرفداران پاری سنژرمن را در
انتهای مسابقه تشویق کند ،در پایان هر
مــاه  375هزار یورو دریافت میکند اما
نیمار در اینستاگرام این خبر را تکذیب
کرده و گفته این خبری دروغین است.
طبــق اعــام فوتباللیکس ،تیاگو
ســیلوا بابــت تشــویق طرفــداران در
انتهای هر مسابقه ،ماهانه 33هزار یورو
میگیرد و این مبلغ برای نیمار بســیار
بیشتر از این هم هست .به گزارش آنها،
اگر بازیکنان مقــررات خاصی را رعایت
کنند ،میتوانند پول بیشتری از باشگاه
بگیرند .برای مثــال ،اگر نیمار در طول
سال ،در رســانهها از تصمیمات مربیان
پاری سنژرمن انتقاد نکند 2/5 ،میلیون
یورو در پایان سال دریافت خواهد کرد.
پیاسجــی بالفاصلــه بــه این
خبرهــا واکنــش نشــان داده و اعالم
کــرده که تشــویق هــواداران یکی از
قوانین پرشماری اســت که بازیکنان
باید رعایت کننــد .آنها همچنین باید
قواعد دیگری را هم رعایت کنند ،مانند
اینکه بهموقع حاضر شوند ،به رسانهها
احترام بگذارند و در مسابقاتی که پاری
ســنژرمن هم در آنها حضــور دارد،
شرطبندی نکنند.

پائولو دیباال گفته که هرگز به ژوزه
مورینیو توهیــن نکرده اســت .پس از
بازی یوونتوس و منچســتریونایتد که با
پیروزی دیرهنگام مردان مورینیو همراه
بود ،مورینیو رو به طرفداران یووه کرد و
دستش را پشت گوشش گذاشت .پس از
این کار او ،دیباال و لئو بونوچی بهسرعت
به ســمت او رفتند و برخورد تندی با او
داشتند.
دیباال حاال گفته است« :به او گفتم
که الزم نیســت چنین ژســتی به خود
بگیــرد .نیازی نبود که تنش بیشــتری
ایجاد شــود ،چون تنش به اندازه کافی
وجــود داشــت .گاهی به شــما توهین
میکننــد که این بد اســت اما اینکه به
تنش موجود دامن بزنید...
من بــه او گفتم که نیازی نیســت
ایــن کار را انجام بدهد .من به او توهین
نکردم .فقط همین را گفتم و بعد رفتم».
یوونتــوس در بازی بعــدی خود به

مصاف میــان میرود و دیبــاال درباره
این مســابقه میگوید« :به نظرم هر دو
تیم در شــرایط خوبی پا بــه این دیدار
میگذارند .هر دو تیم در تمامی رقابتها
خیلی عالــی کار کردهاند و مطمئنم که
این بازی بزرگی خواهد شد ،همانطور که
بازیهای پیشــین یووه  -میالن اینطور
بوده است.
مــا امیدواریم که بازی بزرگی پیش
رو باشد و ما سه امتیاز را به خانه ببریم».
گونسالو ایگواین ،بازیکن یوونتوس
کــه بهصــورت قرضی در میــان بازی
میکند امروز احتماال مقابل تیم سابقش
قــرار خواهــد گرفت .دیبــاال میگوید:
«چنــد روز پیش صحبت کردیم و حس
عجیبی بینمان وجود داشــت .من او را
میشناســم ،ما با هم بــازی کردهایم و
قهرمانیهای بســیاری با هم به دســت
آوردهایم .پس عجیب است که بهعنوان
رقیب مقابل او بازی کنم اما هر کدام از

ما نهایت تالش خــود را برای تیم خود
انجام خواهیم داد.
مــن از او دربــاره مصدومیتــش
نپرســیدم .داگالس کاســتا و من حتی
برای او یک ویدئوی طنزآمیز فرستادیم،
چون ما همیشــه با هم بودیم .حاال هم
منتظر جوابش هستیم!»
دیبــاال در این فصل شــروع خوبی
نداشت اما در هفتههای اخیر بسیار بهتر
شده اســت .او میگوید« :مربی (مکس
آلگری) بــه من آزادی عمل بیشــتری
برای حرکت در میدان داده است و فکر
میکنم به این ترتیــب میتوانیم ضربه
بیشتری به رقیبانمان بزنیم .کریستیانو
رونالدو بیشتر به سمت چپ تمایل دارد
امــا او هم زیاد حرکت میکند و در واقع
گلی که در منچســتر زدم روی ســانتر
او از سمت راســت بود .زمانی که ماریو
مانجوکیــچ بازی میکند بیشــتر نقطه
ارجاع ماســت .داگالس کاستا و فدریکو

کاپلو :میالن میتواند برای یووه دردسرساز شود
یوونتوس امشــب در حالــی در هفته
دوازدهم ســری  Aدر ورزشــگاه سنسیرو
میهمان میالن است که در فصل جاری این
رقابتها تنها در تســاوی یک بر یک مقابل
جنوا امتیاز از دســت داده اســت .شاگردان
ماسیمیلیانو آلگری در حالی پا به این دیدار
میگذارند که چهارشــنبه شــب در هفته
چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا،
بازی یک بر صفر برده مقابل منچستریونایتد
را در نهایت با نتیجه  2بر یک واگذار کردند.
فابیــو کاپلــو در گفت و گو با ســایت
« »TuttoJuve. comایتالیــا گفــت:
«با وجود شکســت مقابل منچستریونایتد،
یوونتوس با فرم و شــکل فوقالعادهای پا به
سنسیرو میگذارد و من مشکل خاصی در
تیم مکس آلگری نمیبینم .به نظرم از خیلی
جهات بازی هیجانانگیزی خواهد شد».
کاپلوی  72ســاله که سابقه هدایت دو
تیم میالن و یوونتوس را در کارنامهاش دارد،
تصریح کرد« :میالن چند بازیکن در اختیار
دارد که میتوانند برای یوونتوس دردسرساز

شوند بخصوص سوسو و گونسالو ایگواین اگر
به موقع ریکاوریاش به پایان برسد».
وی ادامه داد« :بزرگترین مشــکل این
نیست که میالن چقدر میتواند به یوونتوس
فشار بیاورد ،بزرگترین مشکل سطح تمرکز
خود یوونتوس در سنسیرو است».

سرمربی پیشــین تیم ملی انگلیس در
پاســخ به این پرســش که «بهترین بازیکن
مســابقه را چه کسی پیشبینی میکنید؟»
اظهار داشــت« :من انتظار انجــام کارهای
بزرگی از باانگیزهتریــن بازیکن زمین یعنی
کریستیانو رونالدو دارم».

لیپی :شکست یووه مقابل یونایتد اتفاقی بود

یــووه در حالــی با میــان روبهرو
میشــود که در آخرین دیدار خود ،برابر
منچســتریونایتد باخــت .مارچلو لیپی،
مربی اسطورهای یوونتوس اما تاکید کرد
که این شکست اتفاقی بوده است.
او گفت« :به نظــرم یونایتد اتفاقی
به پیروزی رســید .آنها  85دقیقه دفاع
کردنــد و میتوانســتند  4گل دریافت

کنند ،یووه دو بار تــوپ را به تیرک زد.
یونایتــد روی یک ضربه کاشــته و یک
گل بــه خودی به پیروزی رســید .یووه
به خاطر نخستین شکست ،بخصوص به
این شــکل ،عصبانی است .مکس آلگری
یکــی از بهتریــن مربیان جهان اســت.
کسب دستاوردهای او کار آسانی نیست،
حتی اگر دو فینال چمپیونزلیگی که در

آنها شکســت خــورد را در نظر نگیریم.
میتوانیم به او بگوییم بدشانس زیرا به 4
فینال رسیده و یکی از آنها را برده است.
آلگری بــازی را خیلی خوب میخواند و
تعویضهای هوشــمندانهای دارد .او در
تیمش سیستم چرخشی را پیاده میکند
زیرا باشــگاههای بزرگ بــه  20بازیکن
آماده نیاز دارند».

ساکی :گتوزو روح میالن را به تیم بازگردانده است
میالن کــه در فصول اخیر نتایج خوبی
کســب نکرده ،این فصل با گتــوزو در رده
چهارم قرار گرفته و به نظر شــرایط بهتری
نســبت به گذشــته دارد .آریگو ساکی که
بهترین دوران میالن را رقم زده ،در آستانه
بازی ایــن تیم با یووه بــه تمجید از گتوزو
پرداخت.
او گفت« :مصدومیتها میالن را اذیت

کرده ولی آنها باید بدون هیچ ترســی مقابل
یووه به میــدان بروند .فکر نمیکنم اینگونه
باشــد که از خط حمله پــرس را آغاز کنند
ولی اینطور هم نیست که در دفاع فرو بروند.
باید در این بازی تناسب داشته باشند .رینو
(لقب گتوزو) فوقالعاده است .او روح میالن
را به این تیم بازگردانده اســت .تیم او خوب
بازی میکند و فوتبال مثبتی ارائه میدهد.

تنها مشکل تیم او ،سرعت و پرسینگ است.
خیلی خوب است که این بچهها هیچوقت جا
نمیزنند و به تالش برای کســب پیروزی تا
لحظه آخر ادامه میدهند .رینو کســی است
که زندگیاش را بــرای فوتبال و بازیکنانش
میدهد .گتوزو شأن رفته میالن را برگردانده
و بازیکنانش میدانند بازی کردن در میالن
یعنی چه».

برناردسکی هم هستند .به این ترتیب در
حمالت گزینههای فراوانی داریم.
به نظرم برای مربی بیتردید سخت
اســت که همه ما را در زمیــن بگذارد،
چون ما داریم واقعا عالی بازی میکنیم
و بــه ســطح خیلی خوبــی در حمالت
رسیدهایم .فکر نمیکنم کار برای مربی
آسان باشد».
دیباال پیراهن شــماره  10را به تن
میکنــد و اخیرا 44امین ســالگرد تولد
الســاندرو دلپیرو بوده که معروفترین
بازیکنی اســت که پیراهن شــماره 10
یوونتــوس را پوشــیده اســت .دیبــاال
میگوید« :برای او پیام فرســتادم ،چون
من همیشه میخواهم از فرصت استفاده
و از او تشکر کنم .او انسانی بزرگ است
که همیشــه از من تعریف میکند .این
مایه خوشحالی من است چون او بازیکن
بزرگی است و انسان بزرگی».
منبع :فوتبال ایتالیا

رونالدو :شکست مقابل
منچستریونایتد در بهترین
زمان ممکن بود

کریســتیانو رونالدو ،مهاجم یوونتوس
در آســتانه بازی با میالن گفته که شکست
مقابل منچستریونایتد تاثیر خوبی روی یووه
خواهد گذاشت.
تیم ســابق رونالدو توانست در تورین
با گلهای دقایــق پایانی ،یوونتوس را 2بر
یک شکست دهد .یوونتوس در هر سه بازی
پیشــین خود در اروپا پیروز شده بود و در
لیگ هم در  11مسابقه 10 ،برد کسب کرده
بود.
رونالدو گفت« :شکســت هرگز خوب
نیســت اما شاید این شکســت در بهترین
زمان ممکن از راه رســیده باشــد .ما تیمی
عالی داریم .ما صدرنشــین گروه هستیم و
مطمئنــم بهعنوان تیــم اول از گروه صعود
خواهیم کرد».
یــووه همچنیــن هفته پیــش مقابل
کالیــاری نزدیک بــود در دقایق پایانی گل
تســاوی را دریافت کند اما اینطور نشــد و
آنها یــک گل دیگر هم زدند و بازی را  3بر
یک بردند .جورجیــو کیهلینی ،مدافع یووه
میگوید« :اگر میخواهیم به فینال مادرید
برســیم ،باید از بازی مقابل منچستریونایتد
درس بگیریم چون مساله بر سر جزییات ریز
است .باید این بازی را بهراحتی میبردیم اما
ما هنوز مدعی هســتیم و بهتر اســت حاال
ببازیم تا اینکه بعدتر شکســت بخوریم اما
باید بهتر از این عمل کنیم .این باخت باعث
میشود یکی دو درجه پایینتر بیاییم».
میــان در بازی بــا یوونتوس چندین
بازیکــن خــود را به دلیــل مصدومیت در
اختیار ندارد .ماسیمیلیانو آلگری ،مربی یووه
میگوید« :ما باید همیــن حاال خودمان را
پیدا کنیم چون بازی مهمی در خانه میالن
پیــش رو داریم .ما باید به تالش خود ادامه
بدهیم».

زالتان ابراهیموویچ:

احتمال رفتن من
به میالن بیشتر از
احتمال رفتن ونگر به
این باشگاه است

سوژه

زالتــان ابراهیموویــچ گفته که
احتمال بازگشــت او به میالن بیشــتر
از احتمــال رفتن آرســن ونگر به این
تیم اســت .او همچنین میگوید که در
لسآنجلس گلکســی از شرایط راضی
اســت .خبرهای زیادی از بازگشت این
مهاجــم به میــان در ژانویه به گوش
میرسید و از ســوی دیگر خبر رسیده
که ونگر ممکن اســت جانشین جنارو
گتوزو روی نیمکت شود.
ابراهیموویــچ میگوید« :به نظرم
احتمــال اینکه من به میــان برگردم
بیشــتر از این اســت که آرســن ونگر
به این تیم برود .مــن فکر نمیکنم او
بخواهد به ایتالیا بــرود و با آن چالش
روبــهرو شــود .میالن چالش آســانی
نیست .نمیدانم که چه کار خواهم کرد.
میدانم که باشگاههای اروپایی بسیاری
به جــذب من عالقه دارند اما من اینجا
راضیام .من عاشــق زندگیام در اینجا
هستم .خانوادهام هم همینطور .من یک
چالش میخواهم ،دلیلی برای اینکه به
بازی ادامه بدهم .من نمیخواهم فقط
چون زالتان ابراهیموویچ هستم به یک
باشــگاه بروم .من میخواهــم بروم و
تفاوت را رقم بزنم .این کاری اســت که
همیشه ،همه جا انجام دادهام».
ماکســول ،دوســت صمیمــی
ایبــرا در حال حاضر یکــی از مدیران
پاریسنژرمن اســت .زالتان میگوید:
«او در پیاسجــی کار میکند و تالش
میکند که باشــگاه را بزرگتر کند .او
خیلی راضی اســت و مــن هم برای او
خوشــحالم .ما تقریبا هــر روز تلفنی
حــرف میزنیــم .راســتی پیاسجی
میخواهد که من برگردم و برای باشگاه
کار کنم اما اگــر بخواهم به پیاسجی
برگردم باید فقط پست رییس را داشته
باشــم .من برای چیز دیگری نمیتوانم
بــه پیاسجــی برگردم .هیــچ گزینه
دیگری برای من وجود ندارد».

ونگر :باید به آنری زمان داده شود
آرسن ونگر ،سرمربی سابق آرسنال به دفاع از تیری آنری،
ســرمربی موناکو و شاگرد ســابقش پرداخت و مدعی شد که او
باید به کارش در این تیم ادامه بدهد.
مهاجم سابق آرســنال و تیم ملی فرانسه بهعنوان دستیار
روبرتو مارتینس در تیم ملی بلژیک فعالیت میکرد و توانســت
عنوان سومی جام جهانی را کسب کند .پس از ناکامی لئوناردو
ژاردیم در کســب پیروزی در  10بازی پیاپــی ،در نهایت او از
مربیگری موناکو اخراج شد و آنری جایش را گرفت .با این حال،

آنری نیز نتایج خوبی با این تیم کسب نکرده و در  5بازی اولش
در کسب پیروزی ناکام بود.
ونگر گفت« :به نظرم آنری دانش و درک درستی دارد ولی
وقتی مربی تیمی میشوید ،همیشه دو وجه وجود دارد .در ابتدا
باید تاثیر روانی مثبتی داشــته باشید و سپس به کارتان ادامه
دهید .بنابراین ،در حال حاضر او بدشانس بوده که نتوانسته تاثیر
اولیه مثبتی داشــته باشــد و باید به او زمان داد .این مهمترین
چیز است .اگر به او زمان داده شود ،اوضاع درست خواهد شد».
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دیلی میل -فینال مســابقات «ای تــی پی» از هفته آینــده در لندن با
حضور  8نفر برتر ردهبندی جهانی برگزار میشــود و به ســیاق همیشه،
ســتارههای بزرگ تنیس برای تبلیغ این تورنمنت در شــهر لندن گشت
زدند و عکــس گرفتند .در تصویر آخر از راســت به چپ ،نیشــیکوری،
جوکوویــچ ،زهورف ،فدرر ،ایســنر ،کوین اندرســون ،تییــم و چیلیچ
را میبینیــد کــه در این تورنمنــت در  2گروه با هم مســابقه میدهند.

