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تعلل بارسا در نقل و انتقاالت کار دستش میدهد

مانوئــل نویر ،دروازهبان تیم بایرنمونیخ آلمان صبح پنجشــنبه در
تمرین تیم فوتبال پرســپولیس حضور پیدا کــرد و دقایقی با برانکو
و دروازهبانهای این تیم دیــدار و گفتوگو کرد .تیم بایرنمونیخ
همانند پرسپولیس برای برگزاری اردو به قطر سفر کرده است.

طبق اعالم رادیو مونتهکارلو ،سران باشگاه بایرنمونیخ مذاکراتی
را برای جذب آدرین رابیو بازیکن فرانســوی پاریسنژرمن آغاز
کردهاند و با نزدیکان ایــن بازیکن تماس گرفتهاند .این درحالی
اســت که تا چنــد روز پیش انتقال رابیو به بارســلونا قطعی به
نظر میرســید و همــه منتظر بودند تا در فصل تابســتان رابیو
را با پیراهن بارســا ببینند .ســران باشگاه بارســا بعد از مذاکره
با مــادر رابیو که مدیربرنامههای او نیز هســت ،کار جذب او را
تمام شــده میدانستند .اما روز پنجشــنبه رسانههای فرانسوی
در گزارشهایی اعالم کردند که این انتقال ممکن اســت انجام
نشــود و دلیل آن هم خواسته عجیب رابیو برای قراردادن بندی
در قراردادش با بارســا بود که طی آن از ســران باشگاه کاتاالن
تضمین خواسته تا هرگز از او در پست بازیکن شماره  6استفاده

بایرنمونیخ در کمین رابیو

نشود .در این میان سران باشگاه بایرن مونیخ با بهرهگیری از این
ماجرا ،وارد عمل شــدهاند تا بتوانند رابیو را به باواریا ببرند .آنها
اخیرا سیاســت جدیدی را پیشرو گرفتهاند و آن هم به خدمت
گرفتن بازیکنان جوان اســت تا بدین ترتیــب بتوانند میانگین
ســنی تیمشــان را پایین بیاورند .اولین نفر ،بنجامین پاوارد بود
که صالح حمیدزیچ ،مدیر ورزشــی بایرن از جذب او خبر داد و
به نظر میرســد که رابیو نفر دوم این لیست است .طبق گزارش
رادیو مونته کارلو ،سران باشــگاه بایرن مذاکراتشان را با باشگاه
پاریســنژرمن و نزدیکان رابیو آغاز کردهاند و قصد دارند تا در
همین بازار زمســتانی او را به خدمت بگیرند .این درحالی است
که سران پیاسجی میدانند که رابیو در تیمشان ماندگار نیست
و از همینرو از پیشــنهاد بایرن استقبال کردهاند؛ چون با فروش

او در بازار زمســتانی میتوانند مبلغی را از تیم باواریایی دریافت
کننــد؛ در غیر این صــورت رابیو میتواند در تابســتان پیشرو
بــه عنوان بازیکــن آزاد و مجانی تیم پاریســی را ترک کند .در
این گزارش به این نکته اشــاره شــده که اگــر توافق نهایی در
بازار زمســتانی حاصل نشــود نیز بایرنیها از تالش برای جذب
رابیو دســت نخواهند کشید و برای به چنگ آوردن این بازیکن
فرانســوی در فصل تابســتان تالش خواهند کرد .بارساییها در
جریان مذاکره با رابیو به او دستمزد ساالنه10میلیون یورویی و
قراردادی  5فصله را پیشــنهاد داد ه و پاداشی 10میلیون یورویی
را نیز برای او درنظر گرفته بودند .حاال سران بایرن برای متقاعد
کردن این بازیکن جوان ،باید رقم بیشــتری را به او پیشــنهاد
دهند.

اهداف کریس رونالدو در سال جدید

رکوردهایی برای شکستن
منچسترسیتی در جام اتحادیه با  9گل بر تیم دسته سومی برتون پیروز
شد .نکته جالب ،ژست ورزشی تحســینبرانگیز پپ گواردیوال در پایان
بازی بود .او پس از سوت داور به سمت بازیکنان برتون رفت و به آنها
دلداری داد .او ثانیههایی هم با برادلی کالینز ،گلر  21ساله برتون که از
چلسی به صورت قرضی برای این تیم بازی میکند ،صحبت کرد.

جامملتهای آســیا در امارات درحال برگزاری اســت .رونالدو نازاریو
ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل و تیمهایی نظیر بارسلونا ،رئالمادرید
و اینتر یکی از تماشاگران ویژه این رقابت بزرگ است.

شــرایط برای رونالدو در سال
جدیــد میالدی خــوب پیش
مــیرود و اگــر او با همین فرمــان جلو برود
میتوانــد رکوردهایــش را بهبــود ببخشــد.
فوقســتاره پرتغال و یوونتوس دالیل ویژهای
برای شروع سال  2019در بهترین حالت دارد.
او قادر اســت رکوردهایی را در نیمه دوم فصل
 2018-19به نــام خود ثبت کند که پیش از
این هیچ بازیکنی به آنها دســت نیافته است.
از دست رفتن توپ طالی  2018و شکست در
رقابت با لوکا مودریچ برای رونالدو یک ناکامی
محســوب میشد اما از دست دادن این جایزه،
عطش او را برای کســب جوایز بیشــتر با تیم
جدیدش بیشتر کرده است .در نیمه دوم فصل
 2018-19رونالدو چندین هدف خواهد داشت
که با دســتیابی به آنها ،به راحتی میتواند
نــام خود را به عنوان یکی از برترینهای تاریخ
فوتبال ثبت کند .اما این رکوردها چه هستند؟
رونالدو میتواند به نخستین بازیکنی تبدیل شود
که در  3لیــگ از  5لیگ معتبر اروپایی (لیگ
برتر انگلیس ،اللیگا اسپانیا ،بوندسلیگا آلمان،
ســری آ ایتالیا و لیگ یک فرانســه) آقای گل
میشود .رونالدو پیش از این در منچستریونایتد
( )2007-08و رئالمادرید (-14 ،2010-11

 2013و  )2014-15آقــای گلی در لیگ برتر
و اللیگا را تجربه کرده؛ دستاوردهایی که برای
او  4کفش طالی اروپا را هم به همراه داشــت.
 CR 7اکنون با  14گل ،باالتر از کریســتوف
پیاتک  13گلــه و فابیو کوالیــارالی  12گله
صدرنشــین جدول گلزنان سری آ است .تا به
امروز و درکنار رونالــدو ،بازیکنانی نظیر ادین
ژکو ،زالتان ایبراهیموویچ ،ادینســون کاوانی،
لوکا تونی ،کریســتین ویری و لوئیز ســوارس
موفق به آقای گلی در  2لیگ از  5لیگ معتبر
اروپایــی شــدهاند و رونالدو در صــورت ادامه
روند کنونی با یوونتــوس ،از تمامی این نامها
پیشی خواهد گرفت .اگر رونالدو در پایان فصل
کاپوکانونیره (عنوان آقای گل سریآ) شود و به
همراه یوونتوس نیز فاتح اســکودتو لقب گیرد
(اتفاقی که با توجه به فاصله  9امتیازی یووه با
ناپولی کامال در دسترس است) ،او به نخستین
بازیکنی تبدیل خواهد شــد که در اولین فصل
حضور در ســری آ ،هم قهرمانــی و هم آقای
گلی را جشــن میگیرد .تنها یک نگاه به همه
مهاجمان نامدار تاریخ ســری آ کافی است تا
ارزش این دســتاورد را بیش از پیش احساس
کنیم .در لیگ قهرمانان هم رونالدو و یوونتوس
کارهایی برای انجــام دادن دارند .بانوی پیر از
فصل  1995-96به قهرمانی اروپا نرسیده و در

چراغ سبز خوزه به اینتر و رئال

تابستان سال  2017بود که خوان ماتا خیریه «هدف مشترک» را راهاندازی
ک درصد از درآمدشان
کرد و از فوتبالیســتها خواست تا با اختصاص ی 
به این خیریه ،در رفع مشکالت مختلف در سراسر دنیا کمک کنند .او در
کاخ ال پاردو در مادرید ،جایزهاش را از دست ملکه سوفیا دریافت کرد.

آقای خاص بعد از اخراج از منچستریونایتد حاال بدون تیم و درحال استراحت است .رسانههای ورزشی
اخیرا از چند تیم که خواهان مورینیو هستند ،نام برده اند .خوزه مورینیو که در ماه دسامبر از هدایت
منچســتریونایتد برکنار شد در جدیدترین مصاحبهاش عنوان کرده قصد مربیگری در لیگ پرتغال را
ندارد اما احتمال بازگشت به اینتر و یا رئالمادرید را رد نکرد .مورینیو که اخیرا پیشنهاد مربیگری تیم
بنفیکا را رد کرد ،به  Correio da Manha TVگفته« :برنامهای برای بازگشــت به پرتغال ندارم.
قصد مربیگری در بنفیکا را هم ندارم .بازگشت به اینتر و یا رئالمادرید افتخار بزرگی برایم خواهد بود
اما با کسی صحبت نکردهام .اگر از یک فرد حرفهای درخواست شود که به تیم سابقش بازگردد بدین
معناست که آنها ارزش آن فرد را میدانند .فعال قصد صبر کردن و آنالیز اتفاقات چند سال گذشته
در کمال آرامش را دارم تا برای بخش بعدی کارنامه مربیگریام آماده شوم».

این ســالها ،طعم شکست تلخ در  5فینال را
تجربه کرده است؛ این درحالی است که رونالدو
به همراه منچســتریونایتد و رئالمادرید  5بار
(در ســالهای 2017 ،2016 ،2014 ،2008
و  )2018این جام را باالی ســر برده اســت.
قهرمانی در لیــگ قهرمانان فصل 2018-19
هم یوونتوس را از شــر طلسم فینالها نجات
میدهد و هــم رونالدو را بــه دومین بازیکن
تاریــخ تبدیل میکند که  6بار لیگ قهرمانان/
جام باشــگاههای اروپا را باالی سر برده است.
رونالدو با ایــن قهرمانی احتمالی ،درکنار پاکو
خنتو اســطوره رئالمادرید قرار خواهد گرفت.
او همچنین در صورت کسب این قهرمانی ،بعد
از کالرنس ســیدورف به دومین بازیکن تاریخ
تبدیل میشــود که به همــراه  3تیم مختلف
قهرمانی اروپا را تجربه میکند .ســیدورف این
دســتاورد را به همراه آژاکــس ،رئالمادرید و
میالن کسب کرده بود.
رسیدگی به پرونده اتهام تجاوز
در کنار تمامی این رکوردها یکی دیگر از اهداف

رونالدو در سال جدید میالدی باید رسیدگی به
پرونده اتهام تجاوزش باشــد که گویا وارد فاز
تازهای شده اســت .پلیس نوادا تایید کرد که
بــرای بررســی دقیق پرونده تعرض جنســی
رونالدو ،از مقامات قضایی ایتالیا خواسته شده
تا از رونالدو تســت  DNAبگیرند تا آن را با
نمونهای که روی لباس فرد قربانی وجود دارد،
مطابقت دهد .پیتر کریستیانسن ،وکیل رونالدو
در اینخصوص به نشریه تلگراف ،گفت« :آقای
رونالدو همیشــه تاکید کرده اتفاقی که ســال
 2009در السوگاس رخ داد ،براساس رضایت
دوجانبه بوده ،پس این خیلی تعجبآور نیست
که نمونه  DNAوجود داشته باشد ،همینطور
اینکه پلیس این تقاضای بسیار استاندارد را به
عنوان بخشی از تحقیقاتش نیاز داشته باشد».
رونالدو متهم اســت که در ماه سپتامبر سال
 2009پیش از پیوســتن بــه رئالمادرید،در
هتلی در شــهر السوگاس به مایورگا تعرض
کرده و پــس از آن رقمی نزدیک به 400هزار
یورو به عنوان حقالسکوت به او داده است.

صید بزرگ و زمستانی بارسلونا قطعی شد
برخی منابع مدعی شــدند فرانکی دی یونگ ،هافبک هلندی آژاکس در زمستان امسال به بارسلونا ملحق
خواهد شد .هافبک  21ساله آژاکس مدتهاست موردتوجه باشگاه بارسلونا قرار دارد و در این بین تیمهایی
چون منچسترسیتی ،بایرن مونیخ و پاریسنژرمن نیز خواهان جذب او هستند اما دیروز توئیتر بین اسپورت
به نقل از آ .اس اسپانیا مدعی شد بارسلونا برای انتقال  86میلیون دالری ( 75میلیون یورو) فرانکی دییونگ
به توافق رسیده و این انتقال طی  48ساعت آینده نهایی خواهد شد .درحالی که در روزهای اخیر عنوان شده
بود چنین انتقالی در زمستان امکانپذیر است و دییونگ در تابستان پیشرو مقصد بعدی خود را مشخص
خواهد کرد اما حاال و طبق ادعای این منابع ،بارسلونا با هافبک آیندهدار هلندی به توافق رسیده و از همین
زمستان او را به خدمت خواهد گرفت .بارسلونا پارسال نیز فیلیپ کوتینیو را به عنوان گرانترین خرید باشگاه
خود جذب کرد و حاال به دنبال خرید یک ستاره بزرگ دیگر است.

اندی ماری از تنیس خداحافظی میکند!

ســرخیو راموس در بازی برابر لگانس موفق شــد صدمین گل دوران
حرفهای خود را به ثمر برســاند 80 .گل با پیراهن رئال 3 ،گل با پیراهن
سویا و  17گل نیز با پیراهن تیم ملی اسپانیا.

اندی ماری ،تنیسور بریتانیایی به دلیل آسیبدیدگی
از ناحیه کمر  2سال از میادین دور بود .برنده مدال
طالی المپیک  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۶در نشســت خبری
با چشــمان گریان گفت« :در شــرایط خوبی قرار
ندارم .مدتهاســت که در وضعیت بدی قرار دارم.
در  ۲۰ماه اخیر درد زیادی داشــتم .برای بهبودی
مشکل جسمانیام تمام تالشم را کردم .دوست دارم
رقابتهای ویمبلدون آخرین حضورم در مســابقات

باشــد .با اینحال مطمئن نیســتم به این بازیها
برســم .نمیدانم با این درد میتوانــم تا  4یا  5ماه
بعد ادامه دهم .اوپن اســترالیا ممکن است آخرین
حضــورم در دنیای تنیس باشــد ».قهرمان  2دوره
تنیــس ویمبلدون در ســالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۶و
اوپن استرالیا در سال  ۲۰۱۲در ادامه اظهار کرد« :با
محدودیت میتوانم بازی کنم اما با این درد نمیتوانم
از حضور در رقابتها یا تمرینات لذت ببرم ».ماری

پــس از اینکه نیمــی از فصــل  ۲۰۱۷را به دلیل
آسیبدیدگی از دست داد ،در رقابتهای سال ۲۰۱۸
نیز حضور نداشت و تنها در اواخر سال توانست بازی
کند .تنیسور  ۳۱ســاله که در سال  ۲۰۱۶توانست
در رتبه نخست رنکینگ جهان قرار بگیرد و اکنون
در جایگاه دویستو سیام قرار دارد در پایان گفت:
«میخواهم بازی کنم اما در نه ســطحی که دوست
دارم .با اینحال چیزی برای ارائه کردن دارم» .

اسکوربورد
جام حذفی اسپانیا
بیلبائو یک – سویا 3
بتیس صفر – سوسیداد صفر
لوانته  – 2بارسلونا یک
دوستانه ملی
کویت یک – فلسطین صفر
قطر یک – میانمار صفر

برنامه
لیگ برتر
وستهام – آرسنال
لسترسیتی – ساوتهمپتون
کریستال پاالس – واتفورد
برنلی – فوالم
کاردیف سیتی – هادرسفیلدتاون
برایتون – لیورپول
چلسی – نیوکاسل
اللیگا
لگانس – هوئسکا
والنسیا – وایادولید
خیرونا – آالوس
ویارئال – ختافه
لوشامپیونا
آمیا – پاریسن ژرمن
گنگام – سناتین
نیس – بوردو
نیمس – آنژه
جام حذفی ایتالیا
التزیو – نوارا
سامپدوریا – میالن
بولونیا – یوونتوس

لیگ والیبال
نتایج هفته هفدهم
خاتم اردکان  3ـ سایپا تهران صفر
شهرداری تبریز  3ـ پیام خراسان 2
پیکان تهران  3ـ دورنای ارومیه یک
شهروند اراک صفر ـ شهرداری ورامین 3
شهرداری گنبد  2ـ فوالد سیرجان 3
شهرداری ارومیه  2ـ کاله مازندران 3
عقاب نهاجا(استراحت)

لیگ بسکتبال
نتایج هفته نهم
پگاه  - ٦٣ذوب آهن ٧٧
نیروی زمینی  - ٧٧رعد ٧٣
آویژه صنعت  - ٥٧شیمیدر ٧٩
نفت آبادان  - ٨٩شهرداری گرگان ٧٩

سوژه
یوفا تیم منتخب  ۲۰۱۸را
اعالم کرد

یوفــا مطابق هر ســال تیم منتخب ســال را با نظر
کاربران خود انتخاب میکند و در اوایل سال ۲۰۱۹
میــادی نیز بعد از اتمام رایگیری و شــمارش آرا،
تیم منتخب ســال این قــاره را اعالم کرد که به این
شرح است :دروازهبان :مارک آندرهتراشتگن(آلمان-
بارســلونا) ،مدافعان :مارســلو(برزیل-رئالمادرید)،
ســرخیو راموس(اســپانیا-رئالمادرید) ،فیرجیــل
فندایک(هلند-لیورپــول) و رافائل واران(فرانســه-
رئالمادرید) ،هافبکها :انگولو کانته(فرانسه-چلسی)،
ادنهازارد(بلژیک-چلسی) و لوکا مودریچ(کرواسی-
رئالمادریــد) ،مهاجمــان :لیونل مســی(آرژانتین-
بارسلونا) ،کریســتیانو رونالدو(پرتغال-رئالمادرید و
یوونتوس) و کیلیان امباپه(فرانسه-پاریسنژرمن).

