
دل نری سرمربی اودینزه شد
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ورزش جهان 3
کاستا: نتایج اتلتیکو مرا شگفت زده 

نکرده است
مارکا: دیگو کاستا   به تمرینات تیم ملی اسپانیا برای جدال حساس 

مقابل ایتالیا اضافه شد.
 دیگو کاستا که از سال 2014 اتلتیکو را به مقصد چلسی ترک کرد، 
امسال قصد بازگشت به تیم سابق خود را داشت اما در هر صورت این 
امکان میسر نشد. این مهاجم جنجالی در فصل جاری روند خوبی را 
در چلسی می گذراند و بار دیگر به تیم ملی اسپانیا دعوت شده است.

وی گفت: همیشه هوادار اتلتیکو هســتم و نتایج این تیم را تعقیب 
می کنم. به خاطر پیروزی های اخیرشان بسیار خوشحالم.

 از نتایج اخیر این تیم شگفت زده نشده ام چون اتلتیکو بسیار بزرگ 
است و شایسته کسب چنین نتایجی.

گوتی و تمسخر بارسا 
مارکا: گوتی، ستاره سابق رئال مادرید در توئیتر حضوری فعال دارد 

و بارسلونا را از کنایه های خود بی نصیب نمی گذارد.
وی گفت: ممنون به خاطر پیام های تبریکتان و متاسفم که نمی توانم 

به شما چنین تبریکی بگویم. شب بخیر توئیتری ها.

رونالدو: می خواهم فرزندان زیادی 
داشته باشم!

آس: دومین هتل کریستیانو رونالدو افتتاح شد. او پس از مادیرا حاال 
در لیسبون هم صاحب هتلی جدید شده است.

رونالدو گفت: همیشــه به هتلداری عالقه داشــتم. پس از مادیرا و 
لیسبون، قصد دارم در دو شــهر دیگر نیز هتل داشــته باشم و این 
پروژه ای است که به دنبالش هســتم. من یک انسان مدرن هستم و 
هتل هایم نیز مدرن هستند. هنوز جوانم و هتل هایم سرشار از روح 
زندگی هستند.  عالوه بر هتلداری به دنیای مد نیز عالقه زیادی دارم.

وی گفت: به مکان های زیادی می روم چون دوست دارم با چیزهای 
جدیدی آشنا شوم. از رفتن به رستوران های مختلف  لذت می برم. در 

کنار این ها، وقت گذراندن با پسرم را خیلی دوست دارم.
وی گفت: واضح است که من الگوی پسرم هســتم.عالقه زیادی به 

بچه ها دارم و دوست دارم فرزندان زیادی داشته باشم.

یونایتدخواهان   دعوت نشده مخیتاریان 
به  تیم ارمنستان

ورزش: بــا درخواســت باشــگاه 
منچستریونایتد از فدراسیون فوتبال 
ارمنستان برای دعوت نشدن هنریک 
مخیتاریان به تیم ملــی، ادامه دار 
بودن مصدومیــت این بازیکن تایید 
شد.  منچســتر یونایتد طی نامه ای 
رسمی از سران فدراسیون ارمنستان 
درخواســت کرده اســت تــا برای 

بازی های ملی پیش رو، به مخیتاریان استراحت دهند تا این بازیکن 
دوران ریکاوری بعد از مصدومیت را بهتر پشت سر بگذارد.

کلوپ: تردیدها در مورد من از بین رفته 
است

ورزش سه: یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول معتقد است سواالتی 
که در رابطه با میزان توانایی او در هدایت لک لک ها وجود داشت، حاال 
پاسخ داده شده است. کلوپ گفت: از زمان شروع هدایت لیورپول، یک 
سال پیرتر شده ام اما در حال حاضر همه چیز به خوبی پیش می رود. البته 
تمام شرایط فوق العاده نیست اما در مسیر خوبی قرار داریم و به وعده 

هایی که داده بودیم و به آن اعتقاد داشتیم، رسیده ایم.

رونالدینیو: از اینکه بیشتر کنار مسی 
نبودم، پشیمانم

ورزش:رونالدینیو، فوق ستاره برزیلی و سابق بارسلونا اعتراف کرد که 
بزرگترین حسرت دوران بازیگری وی، نماندن در بارسا و بازی کردن در 
کنار مسی است. رونالدینیو گفت: من به همه خواسته های خود در فوتبال 
رسیدم و بابت این موضوع احساس بسیار خوشایندی دارم.امیدوار بودم 
که بیشتر در کنار مسی بازی کنم اما دوران حضور من در بارسلونا به اتمام 
رسیده بود و زمان تغییرات و رسیدن به مراحل جدید بود. پس من نیز باید 
در آن مقطع بلوگرانا را ترک می کردم. مسی بازیکن بسیار بزرگی است 
و آرژانتین نیز تیم بسیار با کیفیتی. من شانس زیادی برای کسب عنوان 

قهرمانی توسط این تیم در دوره بعدی جام جهانی می بینم.

پراندلی: 
می خواهم با خفاش ها به CL برسم

ورزش سه: چزاره پراندلی، سرمربی جدید و ایتالیایی والنسیا تاکید 
کرد با حضور روی نیمکت این تیم، قصــد دارد خفاش ها را به جمع 
تیم های باالنشین اللیگا بازگرداند. پراندلی گفت: پروژه والنسیا مورد 
پسند من قرار گرفت و هدف ما، بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا است. 
اما نیل به آن، ممکن است شش ماه، یک سال یا دو سال طول بکشد. 
هدف ما ارائه یک فوتبال فشرده و جمع و جور و ارائه یک فوتبال با فکر 
می باشد. برای رسیدن به این هدف، باید با دقت آن را دنبال کنیم و 

من در کل به شرایط خوش بین هستم.

ساوتگیت: به حضور روی نیمکت 
انگلیس افتخار می کنم

ورزش: گرت ساوتگیت، ســرمربی تیم ملی انگلیس مدعی شد که 
حضور روی نیمکت انگلیس افتخار بزرگی برای اوســت و خودش را 
برای این افتخار آماده کرده اســت. او گفت: این پست برای من یک 
افتخار است.  هدایت یک تیم و ســازمان یافته کردن آن کار بسیار 
دشواری است و خیلی مهم اســت که توان رهبری ام را نشان دهم و 
تیم را در موقعیتی قرار دهم که پیروز شــود. در طول هفته به اینکه 
رهبری تیم چه افتخار بزرگی است فکر کرده ام. منتظر چالش بزرگی 
هستم که پیش رویم است. برای خانواده ام و تمام کسانی که من را 
کمک کرده اند، حضور من روی نیمکت انگلیس اتفاق بزرگی است. 
ساوتگیت، سرمربی موقت تیم ملی انگلیس به تمجید از وین رونی، 

کاپیتان تیمش پرداخت و او را رهبری استثنایی خواند.
او گفت: نمی فهمم چرا باید به حریف چنین اطالعات مهمی را پیش از 
بازی بدهم ولی تصمیم گیری درباره کاپیتان تیم کار ساده ای است. 
چیزی که در طی دو سال حضور در تیم زیر 21 ساله ها و صحبت با 
بازیکنان متوجه شده ام این اســت که او رهبر بزرگی است. پس از 
تابستان یک دوره تغییراتی به وجود آمد. مهم ترین چیز در حال حاضر 
رهبری تیم، چه در خارج زمین و چه در داخل آن است. فکر می کنم 
وین در طول دو سال اخیر چنین کاری را به خوبی انجام داده است. او 
پخته شده و نقشش را بسیار خوب ایفا می کند و شکی به حفظ او در 

پست فعلی اش ندارم. 

بالوتلی به تیم ملی نزدیک می شود

فصل جدید زندگی »سوپرماریو«
 فوتبال  دالرام عظیمی  ماریو بالوتلی بعد از شــروع 
خیره کننده در رقابتهای لیگ 1 این فصل در ترکیب نیس 
در یک قدمی بازگشــت دوباره به تیم ملی ایتالیا قرار دارد. 
بالوتلی که برای بازی های این هفته ملی به ترکیب آتزوری 
دعوت نشــده دراین رابطه به اسکای اسپورت گفت:» شاید 
دعوت نشدن به تیم ملی درست بود. هنوز شایسته حضور 
در این تیم نیستم. به نظرم بهتراست ونتورا دفعه بعد نام من 
را در فهرست منتخب خود قرار دهد. برای اینکه می خواهم 
دراوج آمادگی به تیم ملی بروم. مــن ونتورا را خیلی خوب 
نمی شناســم ولی با توجه به آنچه درتورینــو انجام داده، 
مسلما مربی خوبی است. من در تیم ملی هرگز با هیچکس 
دعوا نکرده ام. حتی بعــد از جام جهانی 2014. خبرنگاران 
خودشان برای تیم مشکل درست کرده بودند. تنها چیزی 
که حقیقت دارد این است که از دست پراندلی عصبانی شدم. 
برای اینکه مقابل اروگوئه مــن را بین دو نیمه تعویض کرد 

درحالیکه می توانستم در نیمه دوم بهتر عمل کنم.«
بالوتلی در مورد زمان حال و تصمیم خود مبنی بر انتقال به 
نیس گفت:» ابتدا وقتی می خواستم به نیس بروم، فقط به 
خاطر شرایط خوب آب وهوایی آن شهر بود. به هرحال این 
شهر کنار آب قرار گرفته و شرایط خوبی دارد. من از میالن 
می آمدم و می خواستم در یک شــهر راحت و زیبا زندگی 
کنم. شــاید این احمقانه به نظر آید اما برای من یک دلیل 
موجه بود. در نیس نمی توانید اوقات تلخ داشــته باشــید. 
فوتبال زیبایی بــازی می کنیم و تقریبــا همه جوان و هم 

سن هستیم«.
 او با یادآوری روزهای سابقش در میالن و لیورپول گفت:»دو 
ســال آخر در آنفیلد و میالن به هیچ وجه محیط های ایده 
آلی برای من نبودند. من از نظر فنی یا رفتاری مرتکب اشتباه 
نشدم. مصدومیت ها هم دست من نیستند. من در شهرهایی 
بودم که در آن ها راحت نبودم و مشــکل اصلی همین بود. 
مشکل اصلی در میالن نحوه سازماندهی این باشگاه است. 
البته گالیانی انسان فوق العاده ای است. اما بقیه چیزها در 
میالن خیلی درهم و برهم اســت. در لیورپول کلوپ من را 
نمی شناخت و من هم او را نمی شناختم. یک ماه و نیم آنجا 
بودم و تنها یک بار با او حرف زدم. به من گفت که می توانم 
در تیم بمانم ولی انتخاب اصلی او نیستم و گفت به نظرش 

بهتر است که به تیم دیگری بروم که بتوانم بازی کنم و بعد 
می توانم دوباره به لیورپول برگردم«.

 بالوتلی در مورد اینکه در دوران فوتبالش در چه تیم هایی 
احساس راحتی کرده گفت:» نیس و منچسترسیتی. اینتر 
و میالن تجربیات منفی بودند. من میالن را دوســت دارم، 
همیشه دوست داشته ام ولی بعد از سال آخر کمی ناراحت 

هستم.«

محرومیت بالو لغو می شود؟
بالوتلی در جریان رقابتهای این هفته لیگ 1 به اشتباه از 
سوی داور مسابقه اخراج شــد و در پی اعتراض گسترده 
رسانه های فرانسوی به این تصمیم که از سوی خیلی ها 
ناعادالنه ترین اخراج تاریخ فوتبال نــام گرفت، اولیویه 
توال داور مســابقه به اشــتباه خود در اخــراج مهاجم 
ایتالیایی نیس به دنبــال دریافت کارت زرد دوم اعتراف 

کرد. داور این مســابقه اعالم آمادگی کــرده که در برابر 
کمیتــه انضباطی فوتبال فرانســه هم به ایــن حقیقت 
اعتراف کنــد. اخطــار اول بالوتلی به دلیــل درآوردن 
پیراهنش درلحظه خوشــحالی بعد از گل به او داده شد. 
اخطار دوم به دلیل اشاره او به ســر زدن به حریف به او 
تعلق گرفت. اشاره ای که داور مسابقه خیلی جدی آن را 

تنبیه و مجازات کرد. 

تایمز اسپورت
بخش ورزشی روزنامه تایمز چاپ انگلیس عالوه 
بر اختصاص مطلب اصلی خود به جریمه سنگین 
تیمی از لیگ راگبی این کشــور به خاطر بدهی 
و کســر 48امتیاز از آن ها که منجر به سقوط به 
دسته پایینتر شد، قسمت هایی از کتاب زندگینامه 
یوهان کرویف که سال گذشــته از دنیا رفت را به 
چاپ رسانده که این بازیکن افسانه ای در خصوص 
گواردیوال گفته بود در زمــان انتخاب او به عنوان 
سرمربی بارسا تمامی سران این باشگاه به موفقیت 
او شک داشــتند اما کرویف می دانسته که او چه 

توانایی های شگفت انگیزی دارد.

فرانس فوتبال
هفته نامه فرانس فوتبال چاپ فرانســه مقاله 
ای ویژه در خصوص پــل پوگبا و یکی از اهداف 
اصلیش یعنی کسب توپ طال به چاپ رسانده 
اســت. تیتر انتخابی این مجله برای او »پوگبا؛ 
بسیار دور« انتخاب شده و فرانس فوتبال معتقد 
اســت این فوق ستاره فرانســوی عضو باشگاه 
منچستریونایتد به نظر هیچ شانسی برای کسب 
توپ طال به این زودی ها ندارد چون نتوانسته 
در چند وقت گذشته پیشرفت خاصی در بازی 
خود به وجود بیاورد. فرانــس فوتبال گزارش 
ویژه ای نیز به مناسبت تولد 35سالگی زالتان 

ابراهیموویچ به چاپ رسانده است.

گازتا دلو اسپورت
روزنامه گازتا دلو اسپورت چاپ ایتالیا در گزارشی 
ویژه و اختصاصی با عنوان »مورد عجیب یک میالن 
چینی« به آخرین یافته هــای خود در خصوص 
مالکان جدید چینی باشــگاه آث میالن و شیوه 
خرید این باشگاه بزرگ توســط آن ها از سیلویو 
برلوسکونی را مورد ارزیابی قرار می دهد. گازتا در 
این پرونده شک و شبهات زیادی را در مورد مالک 
جدید چینی میالن یعنی آقای لی مطرح می کند 
و این خرید و فروش را عجیب و پر از سوال می داند.

میرر اسپورت
این روزنامه، جدیت گرت ساوتگیت سرمربی موقت 
تیم ملی انگلیس در کنفرانــس خبری را جالب 
ارزیابی کرده است. ساوتگیت بسیار محکم خود را 
مسوول کامل تیم لقب داد و در جواب سواالت بی 
شمار خبرنگاران در خصوص رونی گفت که خودش 
شخصا تصمیم آخر را خواهد گرفت. میرر با تیتر 
»احمق« حرکت عجیب تایسون فیوری بوکسور 
معروف بریتانیایی را نیز مــورد ارزیابی قرار داده 
که بعد از مثبت شدن تست دوپینگش، در شبکه 
اجتماعی خداحافظی خود از جهان بوکس را اعالم 

کرد و چند ساعت بعد گفت شوخی کرده است!

مارکا
روزنامه مارکا چاپ اسپانیا در گزارشی به شرایط تا 
حدودی پیچیده شده ایسکو هافبک خالق باشگاه 
رئال مادرید می پردازد. ایسکو که با وجود کیفیت 
باالی بازی اش در رئال نیمکت نشین شده، در مورد 
تمدید قراردادش با رئال نیز ابهاماتی وجود دارد. 
ایسکو همانطور که در تیتر اصلی آمده می گوید 
»او احمق نیســت« و با رد هرگونه مشکل با زین 
الدین زیدان سرمربی تیمش نیمکت نشین شدن 
را تقصیر خودش می داند و می گوید باید بهتر شود.
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ورزش در سیما

پنجشنبه 07/15  ساعت: 16:30
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه : ازبکستان - ایران

زنده از شبکه سه

پنجشنبه 07/15  ساعت: 22:15
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه : ایتالیا - اسپانیا

زنده از شبکه سه

جمعه 07/16  ساعت: 22:15
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه : فرانسه - بلغارستان

زنده از شبکه ورزش

سهشنبه 07/20  ساعت: 18:00
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه : ایران - کره جنوبی

زنده از شبکه سه 

دو اخراج به فاصله چند ساعت 
روز بد مربیان ایتالیایی جزیره

دانیال صدقی: فوتبال انگلیس همیشه برای مربیان ایتالیایی خوش یمن 
بوده و افتخارات زیادی برای آنها به همراه داشته است. اما روز دوشنبه دوتن 
از مربیان ایتالیایی حاضر در لیگ های جزیره جایگاه خود را روی نیمکت 
استون ویال و سوانزی از دست دادند. روبرتو دی متئو مربی سابق چلسی 
اولین قربانی بود که صبح روز دوشنبه سرانجام از سمت مربیگری خود در 

استون ویال تنها بعد از 124 روز حضور روی نیمکت این تیم اخراج شد.
 البته اخراج او از چند روز قبل پیش بینی شده بود. به خصوص که ویال نتایج 
بسیار ضعیفی در این فصل کسب کرده بود. این باشگاه تنها یک مسابقه 
از 11 بازی خود در رقابتهای این فصل لیگ دسته اول انگلیس را 
با برتری پشت سر گذاشته بود. بازیکنان ویال بعد از اینکه این 
تیم مقابل پرستون با نتیجه 2-0 شکست خورد، در میان 
سوت های ممتد هواداران راهی رختکن شده بودند. روسای 
باشگاه هم تصمیم گرفتند برای حل این مشکل اقدام به 
تغییر مربی کنند. در این شرایط ویال مجبور خواهد بود 
برای پنجمین بار در یک سال و نیم اخیر دنبال مربی جدید 
بگردد. مسلما چنین چیزی برای تیمی که می خواهد بار 
دیگر به لیگ برتر انگلیس برگردد، خوشایند نیست. به نظر 
می رسید که سبک اخراج زنجیره ای مربیان این تیم با حضور 
مالک چینی در این باشگاه به پایان رسیده باشد ولی ظاهرا شرایط در 

ویال تغییری نکرده و در حال حاضر استیو کالرک دستیار دی متئو به 
طور موقت جای او را روی نیمکت تیم گرفته است. استیو 

بروس مربی سابق بیرمنگام اصلی ترین گزینه برای 
جانشــینی او در این تیم خواهد بود. بعد از 
چند ساعت از اخراج دی متئو، فرانچسکو 
گوئیدولین هم ســمت خود در باشگاه 
سوانزی را از دســت رفته دید. او اواسط 
فصل گذشته به این تیم پیوسته و بعد 
از اولین پیروزی در نخستین هفته فصل 
جدید لیگ برتر، هرگــز مقابل حریفانش 
پیروز نشده و درحال حاضر تنها به لطف تفاضل 

گل بهتر از منطقه سقوط به دسته پایین تر فرار کرده 
است.  به جای گوئیدولین این باشگاه باب برادلی را که از سالهای 

2006 تا 2011 مربی تیم ملی فوتبال آمریکا بود به نیمکت خود 
اضافه کرده که اولین مربی آمریکایی است که در لیگ دسته اول فوتبال 

انگلیس مربیگری خواهد کرد. این درحالی است که نیمکت دیگر مربیان 
ایتالیایی حاضــر در لیگ برتر هم خیلی باثبات نیســت. کلودیو رانیری در 
لسترسیتی درمکان دوازدهم جدول جا خوش کرده و تنها دو پیروزی در هفت 
بازی کسب کرده است. تیم قهرمان فصل گذشته لیگ روزهای خوبی را در 
این فصل سپری نمی کند و البته در لیگ قهرمانان شروع خوبی داشته است. 
این تیم شنبه آینده بازی دشواری در لندن مقابل چلسی خواهد داشت. کونته 
هم که در آستانه اخراج از این تیم قرار گرفته بود، به لطف پیروزی برابر هال 
سیتی تا حدی جایگاه خود را مستحکم ساخت ولی تیم او در جدول رده بندی 
 هفتم است و دراین شرایط ســهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده به آن تعلق

 نمی گیرد. بهرحال با توجه به رکورد آبراموویچ در اخراج مربیانش، کونته می 
داند که روزهای راحتی در لندن نخواهد داشت. 
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بعد از دلخوری سر زدن ضربه ایستگاهی

دعوای» لواندوفسکی« 
و»آالبا« به کجا رسید؟

ورزش: بایرن این هفته در خانه مقابل کلن به تساوی 1-1 تن داد. 
نتیجه ای که برای این تیم یک درام تلخ نبود. به خصوص که کلن 
که در حال حاضر همراه با الیپزیگ و دورتموند در مکان سوم جدول 
ایستاده، تنها سه گل خورده در کارنامه دارد و دومین خط دفاعی 
برتر بوندسلیگا را به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه بایرن در 
پنج بازی نخست خود در بوندسلیگا پیروز شده بود. اما باواریایی ها 
که به پیروز شدن در همه دیدارهای خانگی عادت دارند، نتوانستند 

به راحتی این نتیجه را هضم کنند. 
روبرت لواندوفسکی به دلیل ضربه ایستگاهی که آالبا در دقیقه 
90 مسابقه از وی ربود، به شــدت عصبی شده و بالفاصله بعد از 
پایان بازی به حالت قهر به رختکن رفت. مهاجم لهستانی برای 
اینکه با آنچلوتی حرف بزند خیلی زود راهی تونل رختکن شده و 
از دست هم تیمی اش به شدت عصبانی بود. تقریبا همه بازیکنان 
بایرن بعــد از پایان بــازی به ســمت جایگاه 
هواداران ایــن تیم رفتنــد و روبرت 
لواندوفســکی کــه خشــمگین 
بود، در رختکن نشســته بود. 
او چند ثانیــه در رختکن 
ماند و ســپس ورزشگاه 
را از طریق در پشــتی 
ترک کرد تا با سواالت 
خبرنگاران در لحظه 
خروج از اســتادیوم 
روبرو نشــود. آالبا اما 
 خونســرد تر بــه نظر 
می رســید. او در کنار 
هم تیمی هایــش ماند 
و با هــواداران تیم خوش 
و بش کرد و همچون همیشه 
از میکسد زون عبور کرده و سوار 
اتوبوس تیم شد. وقتی خبرنگاری در 
مورد مشــاجره لفظی او با لواندوفسکی از وی 
سوال کرد، سریع بحث را عوض کرده و درجواب گفت:»من یک 
قرار مالقات مهم دارم و باید بروم« البته لواندوفســکی احتماال 
به دلیل گل نزدن دراین مســابقه هم عصبی شده بود. از ابتدای 
ماه سپتامبر کیمیچ با 5 گل زده بیشــتر از لواندوفسکی 3 گله، 

گل زده است.
 لواندوفسکی در بوندسلیگا و چمپیونزلیگ در چهار مسابقه اخیر 
هیچ گلی به ثمرنرسانده و شــاید آن ضربه ایستگاهی می توانست 

طلسم ناکامی او را بشکند.

اتفاق عجیب در سن سیرو 

»مونتولیوو«  کاپیتان منفور 
هواداران میالن

ورزش: آیا بازیکنی که بازوبند کاپیتانی را برعهده دارد و تقریبا 
به طور متناوب از سوی مربیان مختلف به اردوی تیم ملی دعوت 
می شود، می تواند درعین حال منفورترین بازیکن نزد هواداران 

تیم باشگاهی اش باشد؟ ریکاردو مونتولیوو نمونه بارز یک 
پارادوکس در میالن تلقی می شــود. اینکه میالن در 

جدول رده بنــدی لیگ در مکان ســوم قرار گرفته 
برای هیچکــس اهمیتی ندارد. خشــم هواداران 
روســونری از این تیم به حدی رســیده که آنها 
تمام عصبانیت خود را ســر عده ای از بازیکنان 
تیم و به خصوص مهره هــای قدیمی خالی می 
کنند. هواداران روســونری همگی علیه کاپیتان 

مونتولیوو و کریســتین آباته جبهه گرفته اند. چه 
در سن ســیرو و چه در شــبکه های اجتماعی، این 

دو بازیکن مرتب با انتقادهای ســنگین هواداران روبرو 
هســتند. از نظر آنها یک کاپیتان باید روح اصلی تیم باشــد و 

بازیکنان تیم را در شرایط سخت به سوی پیروزی هدایت 
کند. کاری کــه مونتولیوو در انجام آن ناتوان اســت. 

با این حــال مونته ال و ونتورا مربیــان میالن و تیم 
ملی ایتالیا، ســوت های کرکننده ســن سیرو به 
 محض هربار لمــس توپ از ســوی مونتولیوو را 
نمی شــنوند و به کامنــت هــای بیرحمانه در 
شــبکه های اجتماعی و تمسخرشدن های مکرر 
هواداران کــه اغلب بــا نفرت و کینــه عجیب و 

غیرقابل توصیفی همراه هستند، بی اعتنایی نشان 
می دهند. روزی نیســت که در شبکه های اجتماعی 

تصاویر مونتاژ شــده برای مســخره کردن مونتولیوو یا 
اعتراض های تند و تیز علیه وی به چشــم نخــورد و هواداران 
میالن هم برای گرفتن »الیک« های بیشتر در فیسبوک، توئیتر و 
اینستاگرام از هیچ توهینی به کاپیتان تیم خود دریغ نمی کنند. 
مشکل اینجاست که دشــمنان اصلی مونتولیوو در زمین بازی،  نه 
هواداران تیمهــای حریف بلکه هواداران خود میالن هســتند. اما 
مونته ال و ونتورا همچنان به این کمپین ضــد مونتولیوو در ایتالیا 
اهمیت نمی دهند. آنها همیشه و درهمه حال او را به تیم های خود 

دعوت می کنند. 
به همین خاطر پارادوکس مونتولیوو تمامی ندارد. هواداران میالن 
از خدا می خواهند که باشگاه او را هرچه سریع تر به یک تیم دیگر 
منتقل کند یا حداقل مربی تیــم او را روی نیمکت بنشــاند تا به 
بازیکنانی نظیر لوکاتلی فرصت حضور در میادین داده شــود. اما 
مونتولیوو کماکان کاپیتان روسونری خواهد بود، حتی اگر هیچکس 

چشم دیدن حضورش در این تیم را نداشته باشد...


