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براهیم دیاز :آمدن به رئال یعنی پیشرفت!

رونمایی از خرید تازه کهکشانیها
براهیــم دیاز خرید تازه کهکشــانیها در مصاحبهای با شــبکه
رئالمادریــد درخصوص مســائل مختلــف و انتقالــش به تیم
کهکشــانی صحبت کرد .مهاجم  19ساله روز دوشنبه به صورت
رسمی در رئال معارفه شد و روز سهشنبه اولین جلسه تمرینیاش
را بــا بازیکنان رئال برگــزار کرد .حال او از اینکه توانســته در
مسیر درســتی گام بردارد و پیشرفت کند ،ابراز خوشحالی کرد.
براهیم پیوســتنش به رئالمادرید را اتفاقی که باعث خوشحالی
و خوشبختی او میشــود توصیف کرد و این حرکت را گامی در
مسیر درســت عنوان کرد .او گفت« :رئالمادرید بهترین باشگاه
در مراسم انتخاب بهترینهای ســال  2018فوتبال در قاره آفریقا
محمد صالح برای دومین ســال پیاپی به عنــوان بهترین بازیکن و
هروه رنارد ،سرمربی مراکش به عنوان بهترین مربی سال 2018
قاره ســیاه معرفی شدند .صالح باالتر از اوبامیانگ و سادیو مانه به
این عنوان رســید؛ او سال گذشــته نیز بهترین بازیکن سال آفریقا
شده بود .بهترین بازیکن جوان سال نیز به اشرف حکیمی رسید که
اکنون در دورتموند توپ میزند.

در روزهای اخیر تصاویر جالبی از رونالدو در دبی منتشر شده؛ از پرواز
بر فراز آسمان این شهر با هلیکوپتر و همچنین تمرینات طاقتفرسا
روی شنهای ساحلی این شــهر و رونالدو نشان داده همزمان درحال
سپری کردن تعطیالت و البته آماده نگه داشتن شرایط فیزیکی خود است.
در جدیدترین عکس رونالدو یک شاهین مخصوص مناطق گرمسیری
حاشیه خلیجفارس را در دست گرفته و به او لبخند زده است.

تیم فوتبال پرسپولیس که در اردوی قطر و کمپ اسپایر اسکان دارد ،در
همسایگیاش تیم بایرن مونیخ اردو دارد .به همین بهانه برانکو ایوانکوویچ
و نیکــو کواچ بــا یکدیگر مالقات کردنــد و به خوشو بــش با یکدیگر
ت و برای
پرداختند .کواچ درمورد پرسپولیس اطالعاتی را از برانکو دریاف 
سرخپوشــان آرزوی موفقیت کرد .برانکو نیز ضمن تبریک به کواچ به
خاطر هدایت بایرنمونیخ برای او در این تیم بهترینها را آرزو کرد.

تیم ملی فوتبال فیلیپین در اولین دیدار خود در جام ملتهای آسیا مقابل
کره جنوبی شکست خورد .با اینحال اعضای تیم فیلیپین بعد از اتمام بازی،
ضمن تمیز کردن رختکن ورزشــگاه ،با جمله «ممنون دبی .از طرف تیم
فیلیپین» توجه رسانههای اماراتی را به خود جلب کردند .این اتفاق در جام
جهانی هم رخ داده بود و بعضی از تیمها از روسیه به خاطر میزبانیاش به
همین سبک تشکر کرده بودند.

جهان اســت و در این باشــگاه ،هر هفته باید در باالترین سطح
ممکن باشــید .در این تیــم هر بازی باید یــا گل بزنید یا پاس
گل بدهیــد و از همه مهمتر اینکه بــه اتحاد تیمی کمک کنید
ندر
تا در انتها عناوین را فتح کنید .بهترین ســتارهها و بازیکنا 
این باشــگاه هستند .من از باشــگاه بزرگی به رئالمادرید آمدم
اما این حرکت گامی در مســیر درست و روبه جلوست ».براهیم
دیــاز نگرش بزرگی در رئالمادرید دارد و از نظر او در این تیم به
موفقیت میرســد .او همچنین در خصوص پست بازی کردنش
گفــت« :مطمئنم که در همه پســتهای هجومی میتوانم بازی

کنم اما خودم دوست دارم پشت مهاجم بازی کنم چون به خوبی
ی و آنهــا را تغذیه کنم .من به
میتوانــم از مهاجمان پشــتیبان 
پســتهای تهاجمی عالقه دارم و از خط هافبک میتوانم توپ را
به جلو برســانم تا گل بزنیم .گل و پاس گل در این باشگاه بسیار
مهم است ».از او درخصوص اینکه میتواند به تیم کمک کند یا
خیر ،پرسیدند که در جواب گفت« :دوست ندارم از خودم تعریف
کنــم اما میدانم که با فروتنی و ســخت کار کردنم ،میتوانم به
تیم کمک کنم .ســعی خواهم کردم تا آنجا کــه میتوانم برای
رئالمادرید گل بزنم و پاس گل دهم تا عناوین مختلف را ببریم».

مقایسه عملکر د هازارد ،پوگبا ،ژسوس و آگرو در لیگ برتر

هفته نهم لیگ بسکتبال
نیروی زمینی  -پدافند دزفول؛ ساعت 16
آویژه صنعت پارسا  -شیمیدر؛ ساعت 16
نفت آبادان  -شهرداری گرگان؛ ساعت 16
پگاه ایران  -ذوب آهن؛ ساعت 18
پتروشیمی(استراحت)

انتظار ندارد در تمــام بازیهای باقیمانده در
این فصل از ابتــدا در ترکیب تیمش به زمین
برود .بدینترتیب ژســوس که شروع آرامی در
این فصل داشــته ،میتواند خــودش را برای
نیمه دوم آن آماده کند و از فرصتهایی که به
دست میآورد بهترین استفاده ممکن را ببرد.
اما ســتاره دیگری که پیشبینی میشود نیم
فصل دوم بهتری در لیگ برتر داشــته باشد،
مســلما پل پوگباســت .از این رو بــه آن رو
شدن هافبک فرانسوی منچســتریونایتد بعد
از اخــراج مورینیو بر هیچکــس پنهان نبوده.
نیمکتنشینی پوگبا در بازیهای آخر مورینیو
روی نیمکت یونایتد نشانهای بارز از ناتوانی او
در استفاده درست از این اسکواد پر از استعداد
و پتانسیل بود .اما بعد از رفتن مورینیو ،پوگبا
دوباره به ترکیب اصلی تیمش بازگشــت و در
بــازی اول مقابل کاردیف 2 ،پــاس گل داد.
هافبک ســابق یوونتوس روند رو به رشــدش
را در  2بــازی بعــدی در لیگ هم به رخ همه
کشــید .او  2گل بههادرســفیلد زد و  2گل
و یک پاس گل هــم در بازی مقابل بورنموث
به ثبت رســاند .این پوگبا تازه همان پوگبایی
شد که از روز اول بازگشــتش به اولدترافورد
منتظرش بودیم ،هافبکی که بیشــترین تاثیر
را روی بعــد هجومی تیمش و در یک ســوم
دفاعی حریف دارد .مســئله پوگبا البته فقط
مورینیــو نبود .او پیش از ایــن آنتونیو کونته،

برنامه
مکس آلگری و دیدیه دشــان را هم به عنوان
مربیان خودش داشــته ،مربیانی که برایشان
مهمترین نکته انضباط تاکتیکی و دفاعی تیم
است .اما حاال پوگبا زیرنظر اوله گونار سولشر
بازی میکند ،مربیای که آزادی عمل بســیار
بیشــتری نســبت به نامهای مذکــور در بعد
هجومی به بازیکنانــش میدهد .برای همین
اســت که میتــوان انتظار نیــم فصل دومی
درخشــان از پوگبا داشــت .اما نیم فصل دوم
میتواند مسیری مخالف نسبت به پوگبا برای
ادن هازارد رقم بزند .ستاره بلژیکی چلسی این
فصل را فوقالعاده شــروع کرد .او تا امروز10
گل در لیگ زده و  9پاس گل داده .اما بررسی
دقیقتر این آمار برداشــتی به نسبت متفاوت
از عملکرد او به دســت میدهد .براساس آمار
اوپتا ،با در نظر گرفتن کیفیت فرصتهایی که
هــازارد به دســت آورده ،از او انتظار میرفته
 7 .5گل زده باشــد .این آمار نشان از قدرت
تمامکنندگی بســیار باالی اوست .اما همین
آمار نشــان میدهد از فرصتهایی که او برای
همتیمیهایش ســاخته ،فقط انتظار میرفته

چراغ سبز
اوبالک به
حضور در
لیگ برتر
عمر ارتیــس ،دروازهبان ســابق
مکزیکی پس از اینکه در  3فقره
آدمربایی مقصر اعالم شــد به ۷۵
ســال زندان محکوم شــد .او باید

 7.1پاس گل پدید بیاید .معنای این آمار این
است که بیشتر از اینکه پاسهایهازارد خط
دفاعــی حریــف را دور زده و همتیمیهایش
را در موقعیــت تک به تک قرار داده باشــد،
ایــن ضربات نهایــی دیگر بازیکنان چلســی
روی پاسهای نه چنــدان خاص هازارد بوده
که آمار پــاس گل را باال بــرده .با این وجود
هازارد همچنــان با تاثیر مســتقیم روی 19
گل تیمش خطرناکترین مهره هجومی لیگ
برتر محســوب میشــود و بیش از هر بازیکن
دیگــری در این فصل دریبل موفــق زده .اما
جزییــات آمار او ،انتظار افــت او در نیم فصل
دوم را مطرح میکنند ،بخصوص بعد از مقطع
سنگین کریسمس و ســال نو .نکته دیگر که
این پیشبینــی را حمایت میکند داســتان
احتمال پیوســتن به رئالمادرید است.هازارد
پیش از این نشــان داده وقتــی انگیزه الزم را
ندارد ،عملکردش به شــدت افت میکند .پس
اگر او مطمئن شود آیندهای در استمفوردبریج
نخواهد داشــت ،شاید انرژیاش را برای فصل
آینده و بازی در برنابئو ذخیره کند.

خشم نامزد سابق از ستاره پرتغالی یوونتوس

پاوارد به بایرن مونیخ پیوست
باشگاه بایرنمونیخ تایید کرد که بنجامین پاوارد ،مدافع تیم ملی فرانسه در تابستان به جمع بازیکنان
این تیم اضافه خواهد شــد .حســن صالح حمیدزیچ ،مدیر ورزشی باشگاه بایرنمونیخ در مصاحبه با
رســانهها ،اعالم کرد که بنجامین پاوارد ،مدافع اشتوتگارت و تیم ملی فرانسه در پایان فصل به جمع
باواریاییها خواهد پیوســت .پاوارد  22ســاله در جام جهانی عملکرد درخشانی داشت و نقطه عطف
درخشــش او ،در دیدار فرانســه مقابل آرژانتین در مرحله یکهشــتم نهایی بود که با گلی دیدنی،
زمینهساز پیروزی  3 -4تیمش شد .این در حالیست که پاوارد در بوندسلیگا عملکرد چندان خوبی
نداشــته و نتوانسته در  14بازی که در این فصل برای اشتوتگارت به میدان رفته ،کمکی به فرار این
تیم از منطقه ســقوط کند .او توانایی بازی در دفاع راست و مرکز خط دفاعی را دارد و کامال مناسب
خط دفاعی بایرنمونیخ خواهد بود .پاوارد سال  2016از لیل به اشتوتگارت پیوست و تا سال 2021
با این تیم قرارداد داشت .هنوز مبلغ این انتقال توسط باشگاه بایرن مونیخ و رسانهها فاش نشده است.

کریســتیانو رونالدو چند ماه پیش متهم به تجاوز و خشونت جنسی علیه کاترین مایورگا شد .اتهامی
که بازتاب بسیار گستردهای در دنیا داشت و رونالدو به همین دلیل باید در السوگاس دادگاهی شود.
فوقســتاره پرتغالی اما تمام اتهامات وارده را رد کرد و عنوان داشــت که قصد خدشــه به شخصیت
اجتماعی مثبت او با هدف رســیدن به منافع مالی را دارند .دیروز جازمین لنارد ،نامزد ســابق رونالدو
نیز در یک رشــته توئیت اعالم کرد که مایورگا هر کمکی بخواهد میتواند روی او حســاب کند .لنارد
رونالدو را فردی روانی و دروغگو خطاب کرد و نوشت« :مدتها با خودم فکر کردم و در نهایت به این
نتیجه رســیدم تا به مایورگا و تیم وکالتی او کمک کنم .هر اطالعاتی علیه رونالدو بخواهند که بتواند
بــه پرونده کمک کند ،خواهم داد .در زندگی هیچ چیز جز افرادی مثل رونالدو که با سوءاســتفاده از
قــدرت خود به دیگران آســیب و اتهام میزنند ،مرا آزار نمیدهد .بخصوص خشــونت علیه زنانی که
قدرت دفاع از خود را ندارند».

اوبالک که سال  2014از بنفیکا به اتلتیکو پیوست ،عملکرد بسیار خوبی در این مدت داشته و توانسته خود را به عنوان یکی از بهترین گلرهای جهان معرفی
کند .او در  125بازی اللیگا 73 ،کلینشیت به ثبت رسانده که آماری استثنایی به حساب میآید .تیمهای بزرگ انگلیسی بارها خواهان جذب او شدهاند ولی
او پیش از این واکنش مثبتی نشان نداده بود ولی حاال به انتقال به لیگ برتر چراغ سبز نشان داد .او گفت« :نمیتوانم خیلی راجع به انتقال به چلسی (برای
جانشــینی کورتووا) صحبت کنم ولی در این تابستان ترجیح دادم بمانم .با هیچ باشگاهی صحبت نکردم ،ایجنت من و مسئوالن اتلتیکو این کارها را انجام
میدهند .من تصمیم گرفتم بمانم زیرا پروژه خیلی خوبی در اینجا دیدم و به نظرم بهترین راه بردن جام ،ماندن در اتلتیکو بود .ولی در آینده هر چیزی ممکن
است .در فوتبال ،هر روز اوضاع عوض میشود پس بنابراین غیرمنطقی است که بگوییم بازیکنی حتما برای سالها در یک باشگاه میماند زیرا اینطور نیست».

 ۷۵سال زندان برای دروازهبان مکزیکی
بقیه عمر خود را در زندان سپری
کند .ارتیس کــه ملقب به الگاتو

جام حذفی فرانسه
نانت  – 2مونپلیه صفر
آمیا صفر – آنژه صفر
جام حذفی اسپانیا
گیخون  – 2والنسیا یک
جام اتحادیه انگلیس
تاتنهام یک – چلسی صفر
لیگ کاپ فرانسه
لیون یک – استراسبورگ 2
دوستانه ملی
سوئد صفر – فنالند یک

برنامه بسکتبال

افتو خیز ستارگان جزیره
وقتــی در ژانویه  ۲۰۱۷گابریل
ژســوس راهی منچسترسیتی
شــد ،خیلیها انتظار داشــتند ایــن مهاجم
برزیلــی خیلی زود جای ســرخیو آگرو را در
ترکیب اصلی تیم پپ گواردیوال بگیرد .ژسوس
جوانتر از آگرو بود و قدرت تطابق بیشــتری
برای بدل شــدن به مهاجمی کــه گواردیوال
مدنظرش بود ،داشــت .اوضــاع اما جوری که
پیشبینی میشد برای ژسوس پیش نرفت .او
در این تابستان جامجهانی سختی را پشت سر
گذاشــت و بدون حتی یک گل زده روسیه را
ترک کرد .در ضمن آگرو در یک ســال اخیر
پیشرفت چشــمگیری تحت رهبری گواردیوال
داشته ،بخصوص در بعد بازی ترکیبی و کمک
به دیگر مهرههای هجومی تیمش .برای همین
اســت که حاال ،در ژانویه  ،۲۰۱۹هیچشک و
تردیــدی دربــاره اهمیت مهاجــم آرژانتینی
سیتی برای تیمش وجود ندارد .اما گواردیوال
در ماههای آینده به ژسوس نیاز بیشتری پیدا
خواهــد کرد .آگرو معموال هــر فصل با یکی،
 2مقطع مصدومیت روبهرو میشــود .ژسوس
مثل همیشه هوش بسیار باالیی در پیدا کردن
موقعیتهای گلزنی نشــان میدهد ،با اینکه
درصــد تمامکنندگی او فاصلــه زیادی با آمار
فوقالعــادهاش در ماههــای اول حضورش در
لیگ برتر دارد .در ضمن سیتی همچنان برای
فتح  4جام میجنگد و قطعا گواردیوال از آگرو

اسکوربورد

(گربه) اســت ،در سال  ۲۰۱۲به
آدمربایی متهم و پس از  7ســال

محکــوم شــد .ارتیس در ســال
 ۲۰۱۲درحالی دســتگیر شد که
دوران محرومیتــش را بــه خاطر
دوپینگ در سال ۲۰۱۰میگذراند.

جام حذفی اسپانیا
بیلبائو – سویا
بتیس – سوسیداد
لوانته – بارسلونا
فردا
اللیگا
رایووایکانو – سلتاویگو
لوشامپیونا
لیون – ریمز

گزارش
بیل؛ عامل منتفی شدن
انتقال امباپه به رئال!

در تابستان سال قبل و پیش از دیدار سوپرکاپ
اروپا بین  2تیم منچســتریونایتد و رئالمادرید،
خوزه مورینیــو به وضوح از عالقــه خود برای
جذب گرت بیل صحبت کرده و مدعی شــد اگر
رئالمادرید به دنبال جانشین برای اوست ،پس
گرت بیل میتواند از این تیم جدا شــود .حتی
مورینیو از این هم پا را فرات ر گذاشت و در مقابل
دوربینها در تونل استادیوم شخصا به گرت بیل
گفت« :اگر با من صحبت نکنی نمیتوانیم برای
خریــد تو اقدام کنیم ».این اتفاق فرصت بزرگی
برای مادرید بود که گرت بیل را با قیمت مناسب
و معقــول به فروش برســاند و کیلیان امباپه را
جذب کند اما بعد از انتقال ســتاره فرانسوی به
پیاسجی ،رئالمادرید این ایده را در رسانههای
اســپانیا مطرح کرد که انتقــال امباپه به دلیل
دســتمزد باال و  12میلیــون یورویی او و بر هم
خوردن نظم پرداختی در رختکن منتفی شــده
است .اما فوتبال لیکس اسنادی منتشر کرده که
نشان میده د رئالمادرید در  20ژوئن 2017با
موناکــو برای انتقال 180میلیون یورو (به اضافه
 30میلیون یورو پاداش) بــرای امباپه موافقت
کرد ه و حتی کهکشــانیها قول دادهاند مالیات
 34میلیون یورویی دولتی را نیزپوشش دهند.
اما شــخص فلورنتینو پرز عالقــهای به فروش
گرت بیل نداشت و به همین دلیل انتقال امباپه
منتفی شد زیرا پدر این بازیکن جوان میترسید
فرزندش در برنابئو نیمکتنشین شود و به همین
دلیل کیلیان راهی پاریسنژرمن شد.

