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زمينهها شگفتيساز و بازيكني با كيفيت است .در تيم رئال چيزي به نام بازيكن فيكس و ذخيره وجود ندارد
و بايد براي هر مس��ابقهاي آمادهترينها را به صحنه فرس��تاد و حتي نفراتي كه فقط براي  30دقيقه به ميدان
ميآيند براي ما بس��يار مهماند .زيدان از ميتو كواچيچ و ايسكو هم به نيكي ياد كرد و گفت هر دو پس از مدتي
اخت يافتن با دشواريهاي كار در رئال اينك به بيالن بااليي رسيدهاند.
راموس :رونالدو اهل فريفتن داور نيست
در اردوي تيم پيروز سرخيو راموس نيز به حمايت از رونالدو برخاست و ادعا كرد كه اين مهاجم  32ساله
هيچگاه قصد فريب داوران و گرفتن ضربات پنالتي رياكارانه را نداش��ته است .وي افزود :بين رونالدو و مدافع
بارسا برخوردي روي داد و حتي اگر پنالتي نبوده باشد نميتوان رونالدو را هم متهم به فريب داور كرد .راموس
در نقطه مقابل پنالتياي را كه بر روي س��وارز اعالم شد و مسي با آن تك گل بارسا را به ثمر رساند يك تصميم
غلط از سوي داور توصيف كرد .
مارسلو :بارسا بدون نيمار هم توانا است
مارس��لو مدافع چپ رئال نيز با عجيب خواندن اخراج رونالدو گفت بارس��لونا بدون نيمار هم تيم بزرگ و
توانايي است .وي افزود :ما در رئال ياد گرفتهايم كه هميشه و براي هر ديدار و موردي در اوج باشيم و همين حاال
نيز معتقديم كه بايد از سطح فعلي باالتر برويم و در غير اين صورت توقع جامهاي بعدي مشكل خواهيم بود.
آمار ضعيف تماشاگران
اين نيز گفتني اس��ت ك��ه اجتماع  89هزار نفر در نوكم��پ به اين معنا بود كه دومي��ن آمار ضعيف اين
ورزش��گاه در زمان ميزباني از رئال در س��الهاي اخير بدست آمده اس��ت .اين رقم در حالي شكل گرفت كه
نوكمپ  98هزار نفري است.
وال ورده :اسير ضد حمالت رئال شديم

در اردوي تيم بازنده نيز حرفهاي بسياري براي گفتن وجود داشت اما ارنستو وال ورده سرمربي امسال
بارس��ا كه جاي لوييس انريكه را گرفته اس��ت،تاكيد كرد كه از نمايش تيمش به رغم گل به خودي اس��ف بار
جرارد پيكه ناراضي نيست ولي اسير ضد حمالت رئال شده است .وي افزود :اجراي ضدحمالت سريع و تند از
نقاط قوت اصلي كار رئال است و در چنين دقايقي طرف شدن با رئالي بسيار سخت است .شايد ناآمادگيهاي
ابتداي فصل هم سبب شد بازي ايده آلي را ارائه ندهيم اما فاصله فني ما با رئال اندك بود.
سوپر جام ايتاليا به التزيو رسيد
يكش��نبه شب هفته پيش سوپر جام فوتبال ايتاليا نيز برنده خود را شناخت و در شرايطي كه طي  7سال
اخير فوتبال ايتاليا به قهرمانيهاي مكرر يوونتوس در اكثر قريب به اتفاق جامهاي داخلي خو گرفته اس��ت،
اين بار التزيو س��نت ش��كني كرد و در ديداري كه در ورزشگاه المپيك ش��هر رم يعني خانه التزيو برگزار شد
گورخرهاي تورين را 2ـ 3شكس��ت داد و فصل جديد را با فتح يك جام آغاز كرد .در ش��بي كه هر دو گل يووه
را پائول��و ديباال مهاجم جوان و آرژانتيني اين تيم به ثمر رس��اند .التزيو با سرس��ختي دور از انتظاري حريف
را خس��ته و س��رانجام از ميدان بدر كرد .جالبتر اين كه گل سوم و پيروزي س��از پيراهن آبيهاي شهر رم در
شرايطي در وقت تلف ش��ده به دست آمد كه بيانكونريها (يوونتوس��يها) برتري 0ـ 2اوليه حريف را بي اثر
كرده و تساوري 2ـ 2را برقرار ساخته و بعد يك قهرماني و جام تازه را در ذهن هواداران خود زنده كرده بودند.
در پايان در اين ديدار ديباال به رغم درخش��ش انفرادي اش به ياران خود هشدار داد كسب هفتمين قهرماني
متوالي ش��ان در (س��ري  )Aكه فصل جديد آن ابتداي هفته جاري به راه افتاد سختتر از تمامي موارد قبلي
خواهد بود .زيرا هم رقبا قويتر ش��دهاند و هم يووه توان ناب 5س��ال پيش خود را ن��دارد .وي افزود :ما از اين
شكست ناراحتيم اما ناراحت كنندهتر اين است كه اين باخت را يك تلنگر قوي نيانگاريم و بر تالش خود براي
فصل بعد نيافزاييم.
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