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به بهانه درخشش سانچو در ترکیب زنبورها

رونالدو به همراه نامزدش جورجینیا و پسرش جونیور در مسابقه
تنیس که در لندن برگزار شد شرکت کرد و شاهد پیروزی نوواک
جوکوویچ در این دیدار بود .جوکوویچ موفق شد در این دیدار در
 2ست  3-6و  4-6جان آیسنر را شکست دهد .کریس که در میان
تماشاگران حضور داشت ،تواناییهای خود را این بار با توپ تنیس
نشان داد .ضربهای به سوی تماشاگران شلیک شد که رونالدو با یک
دســت خود موفق به مهار آن شد که توجهات بسیاری را به خود
جلب کرد و ستاره پرتغالی توسط حاضران تشویق شد.

پسر اسطوره جالوروســی این روزها توپ جمعکن المپیکوست به این
امید که روزی همچون پدرش روی چمن این ورزشــگاه بدرخشد .در
جریان پیروزی -4یک رم مقابل ســمپدوریا ،کریستین توتی فرزند اول
فرانچســکو توتی یکی از توپ جمعکنهای پشــت دروازه بود که توجه
بسیاری را به خود جلب کرد .پسر  13ساله توتی یکی از بازیکنان آکادمی
رم است .لحظه خوشحالی او پس از گل پاتریک شیک به سامپدوریا در
تصاویر مختلفی از سوی عکاسان ثبت شده است.

کیلیان امباپه ،آنتوان گریزمان و دیگر ســتارههای تیم ملی فرانسه روز
گذشــته وقت خود را با هواداران گذراندنــد ،با آنها عکس گرفتند و
امضا دادند .فرانسویها که در کمپ کلیرفونتین حضور داشتند به دیدار
هواداران خارجی خود رفتند و استقبال گرمی از آنها کردند.

جیدون سانچوی  18ساله چندی پیش نام خود را
به عنوان دومین فوتبالیست انگلیسی جوانی ثبت
کرد که در رقابتهای چمپیونزلیگ موفق به گلزنی شده است .اما
او این افتخار را نه با یک تیم انگلیسی بلکه با تیم آلمانی دورتموند
به دســت آورد .جیدون حاال در دورتموند به یکی از محبوبترین
بازیکنان این تیم تبدیل شــده و بعد از هر تمرین سیل هواداران
این باشگاه آلمانی منتظر میمانند تا از او امضا گرفته یا با او عکس
یادگاری بگیرند .سباستین کهل یکی از اسطورههای دورتموند که
در ماشــین مدیریتی این باشگاه آلمانی یکی از مهرههای اصلی به
حســاب میآید میگوید دورتموند بعد از درخشش سانچو حاال با
نگاهی هدفمند فوتبال انگلیس را زیر نظر دارد .بعد از درخشــش
جیدون ســانچو این باشــگاه آلمانی برای پیدا کردن الماسهای

دورتموند به دنبال الماسهای تراشنخورده جزیره

تراشنخورده انگلیســی به سرزمین لیگ برتر چشم دوخته .کهل
در این بــاره گفت« :تمرکز ما در حال حاضــر روی بازار انگلیس
است .جیدون مثال خوبی است .ما برای فرایند استعدادیابی اهمیت
زیادی قائلیم .در انگلیس بازیکنان جوان فرصت چندانی برای بازی
کردن پیدا نمیکنند چون ســاختار باشــگاهها و تیمها در آنجا با
آلمان کامال متفاوت اســت .این میتواند برای ما یک مزیت باشد
ولی باید ســریع اقدام کنیم چون ممکن است اگر کند عمل کنیم
ایــن مزیت را به رقبا واگذار کنیم ».یک نمونه دیگر عثمان دمبله
اســت؛ بازیکنی که دورتموند از رن فرانسه به خدمت گرفت و بعد
از درخشــش او با پیراهن زردرنگ دورتموند و  6گلی که برای این
تیم به ثمر رساند باعث شد بارسلونا تنها بعد از یک سال حضور او
در دورتموند با پرداخت مبلغی حدود  93میلیون پوند این ســتاره

دبل مسی در مراسم
ترینهای اللیگا

لیونل مســی ،مهاجم آرژانتینی
تیم فوتبال بارســلونا در مراسم
بهترینهای فوتبال اســپانیا  2جایزه پیچیچی
و دیاســتفانو را از آن خود کرد .مراسم اهدای
جوایز بهترینهای فوتبال باشــگاهی اســپانیا
دوشنبه توســط نشریه مارکا برگزار شد که در
این مراسم اعجوبه آرژانتینی آبیاناریها موفق
شــد دبل کند .اولین جایــزه پیچیچی بود که
مســی به عنوان آقای گل فصل گذشته اللیگا
بــا  34گل دریافت کرد .ایــن پنجمین باری
است که مســی این جایزه را دریافت میکند.
او پیــش از این در فصول 2011- ،2009-10
 2012-13 ،12و  2016-17ایــن جایــزه را
برده بود .دومین جایزهای که مســی برد جایزه
آلفردی دیاســتفانو بود که به عنوان بهترین
بازیکن فصل گذشــته اللیــگا از آن خود کرد.
این ششمین باری اســت که مسی این جایزه
را تصاحب میکند .او پیش از این در سالهای
 2015 ،2011 ،2010 ،2009و  2017موفق
بــه دریافت این جایزه شــده بــود .در همین

آنتونیو کونته سکوتش را شکست و درباره آیندهاش صحبت کرد .او اخیرا در رویدادی درباره احتمال
حضورش در رئالمادرید و جانشــینی خولین لوپتگی گفته اســت .کونته که چندی پیش چلسی را
ترک کرده ،مربی است که به همه تیمهای بحرانزده نسبت داده میشود .او درباره آیندهاش چنین
گفته اســت« :به خاطر ســبک کاریام ترجیح میدهم تا ماه ژوئن صبر کنم و بعد شــغل جدیدی
داشــته باشم .البته هیچکس نمیداند ،شاید تا  2یا  3ماه دیگر انگیزه مربیگری هرچه زودتر دوباره
در من ایجاد شد و زودتر از آن زمان به کارم برگشتم ».صحبتهای دیگر کونته واکنش به حرفهای
ســرخیو راموس بود که گفته بود احترام در رختکن مادرید را باید خود مربیان به دســت بیاورند:
«مربیان باید وقتی به تیمی میروند رفتار خوب و محترمانه داشــته باشند ،این طبیعی است چون
اگر اینطور نباشــد اختالفات و مشکالت آغاز میشــوند .در حال حاضر که در خانه هستم ،مطالعه
میکنم ،فوتبال تماشــا میکنم ،نمیدانم به ایتالیــا برمیگردم یا به لیگی دیگر میروم .فعال درباره
چیزی تضمین نمیدهم».

سوژه
امباپه :نمیتوانم در فوتبال کنونی انقالب کنم

کیلیان امباپه در مصاحبهای با  RTSنسبت به پولهای زیادی که در دنیای
حرفهای فوتبال رد و بدل میشــود ،ایراد میگیرد .وی اظهارداشت« :من در
خانوادهای متواضع بزرگ شــدهام و حــس میکنم اوضاع اقتصادی حاکم بر
فوتبال خارج از نزاکت اســت .پولهای گزاف زیادی در فوتبال حرفهای خرج
میشوند که به زعم من از طرف بازیکنان نیست بلکه بازار چنین شرایطی را به
وجود میآورد .با وجود چنین فضایی من نمیتوانم انقالبی ایجاد کنم چراکه
خودم بخشی از این مجموعه هستم و مجبورم به این سیستم احترام بگذارم».

پس از اخراج لوپتگی از نیمکت رئال ،ســوالری
که هدایت تیم دوم رئال یعنی کاستیا را برعهده
داشــت به عنوان مربی موقــت روی نیمکت تیم
اصلی نشســت .نتایج خوب او در این مدت نظر
مسئولین رئالمادرید را به خود جلب کرده است.
طبق قوانین اســپانیا ،حضور او روی نیمکت رئال
در دیدار مقابل ســلتا که با برتری  2-4تمام شد
آخریــن فرصت حضــور یک مربــی موقت روی
نیمکت تیمهای اللیگاست و باشگاه موظف است
برای بازی بعدی مربی جدیدی معرفی کند .رئال
با سوالری در این  4بازی 4 ،پیروزی 15 ،گل زده
و تنها  2گل خورده به ثبت رسانده و بدین ترتیب
با  4پیروزی و  3کلینشــیت ،ســوالری بهترین
رکــورد تاریخ رئال را در شــروع کار به نام خود
زده اســت .پس از تجربه استثنایی حضور زیدان
روی نیمکــت رئال ،سپیدپوشــان امیدوارند این
بار با ســوالری بتوانند چنین عملکردی را تکرار
کنند .زیدان که مانند سوالری سرمربی تیم دوم
رئال بود ،پس از اخراج بنیتس در ســال 2015

هدایت باشــگاه را برعهده گرفت و در پایان فصل
قهرمانی چمپیونزلیگ را کسب کرد .او در  2فصل
بعدش نیز قهرمانی این رقابتها را به دست آورد
تا به اولین مربی تاریخ تبدیل شود که قهرمانی را
تکرار و حتی در کسب آن هتتریک کرده است.
حاال اسکای مدعی شده که مسئوالن رئال به این

برنامه

لیگ برتر فوتبال
سایپا  ..................................ماشینسازی تبریز

حال جایزه زامــورا به عنوان بهترین دروازهبان
فصل گذشــته اللیگا به یان اوبالک ،سنگربان
اســلونیایی اتلتیکومادرید تعلــق گرفت .او در
 37بازیاش در فصل گذشــته اللیگا تنها 22
گل خــورد و در  22بازی دروازهاش را بســته
نگه داشــت .این ســومین مرتبهای است که
اوبالک جایزه زامورا را میبرد .در ادامه مراسم
جایزه بهترین ســرمربی فصل گذشــته اللیگا
به مارســلینو با عنوان جایــزه میگل مونیوس
به ســرمربی والنســیا تعلق گرفــت که موفق
شــد خفاشها را به لیگ قهرمانــان برگرداند.
نزدیکترین رقیب مارســلینو ،دیهگو سیمئونه،
سرمربی آرژانتینی اتلتیکومادرید بود که تنها با
یک امتیاز کمتر در رده دوم قرار گرفت .جایزه
تلمو زارا بــه عنوان بهترین گلزن اســپانیایی
فصل گذشته اللیگا نیز به ایاگو آسپاس ،مهاجم
ســلتاویگو رســید که در  34بــازی در فصل
گذشــته  22گل زد .در فصل گذشــته اللیگا،
بارسلونا موفق شــد عنوان قهرمانی را کسب و
قهرمانی در کوپا دلری (جام حذفی) را هم به

کونته احتمال حضور در رئال را رد کرد

برنامه هفته هفتم
شهروند اراک  ..............................خاتم اردکان
پیکان تهران  ...........................شهرداری گنبد
عقاب نهاجا  .................................پیام خراسان
شهرداری تبریز  ...................شهرداری ارومیه
دورنا ارومیه  ...............................کاله مازندران
فوالد سیرجان  ...................شهرداری ورامین
سایپا(استراحت دارد)
همه بازیها ساعت  16برگزار میشود.

دوستانه ملی
سوئیس  .......................................................قطر
کرواسی  .................................................بالروس
اسپانیا  .................................................دانمارک
دوستانه باشگاهی
الکرونیا  ...................................................بیلبائو

اهدای جوایز بهترینهای فوتبال اسپانیا

پاداش بهترین شروع در تاریخ کهکشانیها
ورزشگاه اختصاصی باشگاه فوالدخوزستان که فوالد آرهنا نامگذاری شده
روز گذشته با حضور اســحاق جهانگیری ،معاون رئیسجمهور و مسعود
سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان و عدهای از مسئوالن استانی در اهواز
افتتاح شــد .این ورزشــگاه مجهز و زیبا که بر اســاس آخرین متدهای
مهندســی ورزشگاههای فوتبال جهان ساخته شده  30هزار نفر گنجایش
دارد و در زمینــی به مســاحت  22هکتار و با هزینــهای نزدیک به 150
میلیارد تومان ساخته شده است.

فرانســوی را به خدمت بگیرد .کهل در مورد عثمان دمبله گفت:
«پیشنهاد بارسلونا برای دمبله آنقدر باال بود که نمیتوانستیم به آن
نه بگوییم .درنهایت به این نتیجه رسیدیم که باید دمبله را بفروشیم
تا بتوانیم بازیکنان دیگری بخریم و ستارههای جدیدی بسازیم .این
یک چرخه اســت که دورتموند در انجامش به اســتادی رسیده».
لیست ســتارههای جوانی که در دورتموند چهره خواهند شد در
آینده از این هم طوالنیتر میشود ».کهل در ادامه صحبتهایش
گفت« :ســرجیو گومز  18ساله آکادمی الماسیای بارسلونا را ترک
کرد و به اینجا آمد .این یک نشــانه اســت .ما سعی کردیم او را به
فوتبالیستی قویتر تبدیل کنیم .او بدون شک ستار ه جوان بعدی ما
خواهد بود .به سانچو نگاه کنید .او حاال به تیم ملی انگلیس دعوت
شده و نیمی از اروپا برای به دست آوردنش دندان تیز کردهاند».

لیگ برتر والیبال

آن اضافه کند هرچند این تیم با قبول شکست
مقابل رم در مرحله نیمه نهایی از رســیدن به
فینال لیگ قهرمانان و کســب سومین سهگانه
تاریخش بازماند .در حاشیه این مراسم خبرنگار
مارکا گفتوگویی مختصر با ســتاره آرژانتینی
بارسا انجام داد که در ادامه میخوانیم.
بابت کســب این عنوان به تو تبریک
میگویم .اگر بخواهــی بهترین گل فصل
گذشــتهات را انتخاب کنــی ،کدام گل
باالترین نمره را میگیرد؟
االن چیــزی به خاطر ندارم .بایــد گلهایم را
ببینــم و نظــر بدهم .برای من البته همیشــه
گلزنی برای بارسا مهم بوده ونه زیباییشان.
ســطح رقابت در اللیگای این فصل را
چطور ارزیابی میکنی؟
امســال اللیگا رقابتیتر و نزدیکتر از همیشه
شده و کســب عنوان قهرمانی دشوارتر از قبل.
امیدوارم همینطور رقابتهــا نزدیک و جذاب

ادامه پیدا کند و این برای هواداران فوتبال نیز
خوشایند است .مردم دوست دارند رقابتهایی
نزدیک و هیجانانگیز را تماشا کنند.
باالخره از مصدومیت برگشــتی ،وضع
آرنجت چطور است؟
ابتــدای بازی با بتیس به خاطر وضعیت آرنجم
کمی میترســیدم و ســعی داشــتم خیلی با
بازیکنان حریف برخورد نداشــته باشم ولی در
اواسط بازی که شرایط حساس شده بود ،جرات
بیشتری پیدا کردم.
اینکه در الکالســیکو حضور نداشتی
و با پســرت تیاگو از روی سکوها بازی را
تماشا کردی چه حسی داشت؟
اتفاق جالبی بود و پیش از این سابقه نداشت.
تیاگو درک باالیی از فوتبال دارد و ســواالت
جالبی در مورد بازی از من میپرسید که مرا
شگفتزده میکرد .خاطره شیرینی به یادگار
ماند.

سانچس در منچستریونایتد میماند
الکســیس سانچس ،مهاجم شیلیایی شیاطین سرخ در منچســتریونایتد میماند .او فصل جاری در 9
بازی لیگ برتری برای منچســتریونایتد به میدان رفته که فقط در  5بازی از ابتدا در ترکیب شیاطین
ســرخ بوده اســت .همین زمان کم بازی کردن سبب شده تا شایعاتی در خصوص احتمال جدایی این
مهاجم شــیلیایی از جمع شــیاطین سرخ در ماه ژانویه پیشرو بر ســر زبانها بیفتد .نشریه انگلیسی
تلگراف اکنون گزارش میدهد ،ســانچس  29ســاله با وجود اینکه قصد جدایی از منچســتریونایتد
را دارد ،در آســتانه ماندن در این تیم اســت .او که زمستان سال گذشــته در ازای معاوضه با هنریک
میخیتاریان از آرســنال به منچستریونایتد پیوست ،گفته میشــود مورد توجه باشگاه پاریسنژرمن
قرار دارد .تلگراف در این خصوص خبر داد ،ترکیبی از دســتمزد باالی ســانچس و عدم تمایل باشگاه
منچســتریونایتد به فروش وی ،سبب شده تا باشگاهها دیگر برای جذب وی پیشقدم نشوند .سانچس
از زمان پیوستنش به منچستریونایتد تاکنون  29بازی در رقابتهای مختلف برای این تیم انجام داده
و  4گل هم به ثمر رسانده است.

رئال قرارداد سوالری را دائمی میکند

نتیجه رســیدهاند که قرارداد ســوالری را دائمی
کنند و باید به زودی منتظر اخبار رسمی در این
رابطه بود .نشریه مارکا در این خصوص نوشته که
رئالمادرید با قرارداد یک ســال و نیمه سانتیاگو
ســوالری را به عنوان سرمربی جدیدش منصوب
خواهــد کرد .پــس از چند گفتوگــوی کوتاه،

ســوالری و فلورنتینو پرز این هفته و با تعطیلی
رقابتهای باشگاهی با یکدیگر مالقات و گفتوگو
خواهند کرد .پرز در این جلسه قراردادی تا ژوئن
 2020به سوالری پیشنهاد خواهد داد .پرز قصد
دارد با این پیشنهاد به سوالری نشان دهد باشگاه
از او حمایت میکند .باشگاه میداند هنوز احتمال
فتح  4جــام وجود دارد و قصــد دارد مربی تیم
احساس موقتی بودن در مقابله با چالشها نداشته
باشــد .باشــگاه مشــخصا از نگرش و شخصیت
ســوالری راضی است .سانتیاگو هرگز صدایش را
برای باال رفتن دســتمزدش باال نبرد و هیچ وقت
هــم تقاضاهای لوکس برای تیم دوم نکرد .از نظر
رئالمادرید ،سوالری فردی پرکار و خستگیناپذیر
اســت و همین خصلت او باعث شد باشگاه نهایتا
تصمیم بگیرد روی او قمار کند و هدایت تیم اول
را به دستش بسپارد .حاال توپ در زمین سوالری
اســت .او میداند یک فصل بدون جام احتماال به
معنای اخراجش خواهد بود اما این را هم میداند
که میتواند زیدان جدید باشد.

گزارش
هشدار جدی یوفا به سیتی و
پاریسیها

یوفا اتهامات وارده به باشگاههای منچسترسیتی
و پاریســنژرمن را بررســی میکنــد .پس از
اینکه افشاگریهای فوتبال لیکس از روشهای
دور زدن قوانین بازی جوانمردانه مالی توســط
باشــگاههای منچسترســیتی و پاریسنژرمن
جنجالی شــد حاال یوفا اعالم کرده آماده است
در مورد این اتفاقــات تحقیقات جدیدی انجام
دهد .منچسترســیتی و پاریسنژرمن در سال
 ۲۰۱۴به دلیــل رعایت نکــردن قوانین بازی
جوانمردانه مالی توسط یوفا جریمه مالی شدند.
یوفا حــاال بدون اینکه نامی از این  2باشــگاه
ببرد اعالم کرده در صورتی که مدارک افشاشده
نشان دهد که باشگاههایی دچار تخلف شدند به
صورت جدی با آنها برخورد خواهد کرد.

اخبار
زالتان مهاجم سال فوتبال سوئد

زالتــان ایبراهیموویچ در رقابت بــا  ۲مهاجم
ایرانی و ســوئدی جایزه بهترین مهاجم ســال
فوتبال این کشــور ،پیروز شــد .جشن ساالنه
فوتبال سوئد دوشنبه شب در شهر استکهلم با
مشارکت روزنامه آفتونبالد و شبکه  4تلویزیون
ایــن کشــور برگزار شــد .در بخــش بهترین
مهاجم سال فوتبال سوئد زالتان ایبراهیموویچ
(گلکسی آمریکا) ،سامان قدوس (آمیا فرانسه)
و اوال تویوونن (ملبورنویکتوری استرالیا) نامزد
بودند که جایزه به زالتان ایبراهیموویچ رســید.
این مهاجم  37ساله سوئدی برای سیزدهمین
بار این جایزه را به دســت آورد .همچنین توپ
طالی ســال فوتبال ســوئد به ویکتور نیلسون،
بازیکن فعلی تیم منچستریونایتد رسید .رابین
اولســن از تیــم رم ایتالیا (دروازهبان ســال)،
آندرهآس گرانویســت از تیم هلسینگبورخس
سوئد (مدافع ســال) و ویکتور کوالسن از تیم
کراسنودار روسیه (هافبک سال) انتخاب شدند.
جوایز بهترین مربی و باارزشترین بازیکن سال
نیز هفته آینده اهدا خواهد شد.

هیگواین نقرهداغ شد

در پیروزی یوونتــوس در زمین میالن بیش از
هر چیزی این جنجال هیگواین بود که ســر و
صدا کرد .ســتاره آرژانتینــی در دقایق پایانی
بــازی از داور کارت زرد گرفــت و ســپس به
دلیل اعتراضات شــدید و ادامهدار خود دومین
کارت زرد را نیــز دریافــت و میالن را  10نفره
کرد .تنش بین او با رونالدو و دیگر ســتارههای
یوونتوس برای دقایقی بازی را متوقف کرد .در
همین رابطــه کمیته انضباطی فوتبــال ایتالیا
دیــروز اعالم کرد کــه هیگواین  2جلســه از
همراهــی میالن محروم شــده و به این ترتیب
بازی برابر التزیو و پارما را از دست خواهد داد.

