
 ورزش   هواداران اتلتيكو مادريد در روزهاى اخير كمپينى در جهت حمايت از حضور فرناندو 
تورس در اين تيم راه انداخته اند. هشتگ هاى گوناگون هواداران اين تيم با هدف حفظ او در 
تيم مادريدى خطاب به مسؤوالن باشگاه نشان مى دهند كه او بازيكن محبوبى است و به همين 
خاطر حاميان اين تيم نمى خواهند تورس را به اين راحتى از دست دهند. كمپين هاى فراوان 
با مضمون تورس قرمز و سفيد پوش به مدت چند ساعت يكى از ترندهاى اصلى در شبكه هاى 
اجتماعى بود. 366 روز بعد از اينكه ال نينيو در دربى ســال گذشته مادريد در كوپادل رى در 
سانتياگو برنابئو دوگانه مهمى به ثمر رساند و به حذف رقيب سنتى اين تيم از اين رقابت ها 
منجر شد، هواداران تالش كردند تا با اعمال فشار به باشگاه مانع از جدايى احتمالى او 
شوند.  در پى تحريم هاى فيفا عليه اتلتيكو مادريد به دليل عقد قرارداد با بازيكنان 
زير سن قانونى در دو دوره بعدى، ممكن است باشگاه نتواند تورس را در اين 
تيم نگه دارد. بازيكن سابق چلسى در شرايط حساسى به سر مى برد. او هنوز 
تا پايان ماه ژوئن بازيكن ميالن محسوب مى شود و با اين تيم قرارداد دارد. 
اگر اتلتيكو بخواهد او را در كالدرون نگه دارد، بايد تا دو هفته ديگر اقدام 
كنند. وقتى او ژانويه 2015 به طور قرضى به مادريد برگشــت، بيش از 
چهل هزار نفر از هواداران تيم بيسنته كالدرون را براى استقبال از مهاجم 
31 ساله  تسخير كردند.  به رغم عملكرد ضعيف او در هفته هاى اخير و 
تالش بى نتيجه براى زدن صدمين گل با پيراهن اتلتيكو مادريد، هواداران 

همچنان از حمايت او دست برنمى دارند.

 اشكان كيهان   آندره ا پيرلو، ستاره سابق يووه و بازيكن فعلى نيويورك سيتى 
گفته كه از حضورش در يووه و ميالن لذت زيادى برده، ولى قصد بازگشــت به 
ليگ ايتاليا را ندارد.  پيرلو در گفت وگويى با كوريره دالسرا گفت: «در روزهاى 
اخير شايعاتى در مورد پيوستن من به تيم هاى زيادى به گوش رسيده، ولى من 

هيچ برنامه اى براى بازگشت به اروپا ندارم. مى خواهم به تيم جديدم كه روى 
من حساب كرده، احترام بگذارم».  پيرلو از زمان انتقالش به رقابت هاى ام ال 
اس دچار افت محسوسى شده و هواداران اين تيم انتظارهاى بيشترى از 
بازيكن خالق ايتاليايى خود داشته اند كه هيچ يك از آن ها برآورده نشده 
است. پيرلو هنوز از انتخاب شــدنش براى همراهى تيم ملى ايتاليا در 
رقابت هاى يورو 2016 مطمئن نيست و اميدوار است كه بتواند در فصل 
جديد رقابت هاى باشگاهى ام ال اس كه از ماه مارس شروع مى شود، 
عملكرد بهترى داشته باشد. «اميدوارم در يورو 2016 در فرانسه بازى 
كنم. بازى كردن براى تيم ملى ايتاليا انگيزه بيشترى به من مى دهد. 
سال گذشته اولين سال حضورم در ام ال اس بود و اشتباه هاى زيادى از 
سوى همه تيم صورت گرفت. حاال زودتر پيش فصل را شروع مى كنيم 
و بى صبرانه منتظر بازى زيرنظر پاتريك ويرا مربى جديد تيم هستم.»
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نگرانى بارسلونا از مصدوميت ژرمى متيو
ورزش: ژرمى متيو در جريان تمرين روز پنجشنبه بارسلونا مصدوم 
شد و محل تمرين را با درد ترك كرد. انريكه معموالً در كوپا دل رى به 
يكى از مدافعان تيمش (پيكه، ماسكرانو و آلبا) استراحت داده و متيو 
را در تركيب ثابت قرار مى دهد. اگر متيو به بازى روز چهارشنبه نرسد، 
با توجه به فشردگى بسيار زياد بازى هاى بارسلونا در ماه ژانويه، دست 

انريكه براى استراحت دادن به ستارگان تيمش بسته خواهد شد.

آغاز استفاده از كارت سبز در فوتبال ايتاليا
ورزش:  مسؤوالن برگزارى رقابت هاى سرى B    ايتاليا اعالم كردند، 
قرار است از اين هفته در مســابقات اين ليگ به  بازيكنان كارت سبز 
داده شود.   البته برخالف بعضى از گزارش ها، كارتى به رنگ سبز به 
بازيكنان نشان داده  نمى شــود، اما داوران رفتار خوب و جوانمردانه 

بازيكنان را به مسؤوالن برگزارى مسابقات گزارش خواهند  كرد. 
آندره آ آبولى، رئيس ليگ سرى  B   ايتاليا گفت: ما مى خواهيم تأكيد 
بيشترى روى رفتار خوب  داشــته باشيم، زيرا رفتارهاى مثبت تأثير 
فوق العاده اى روى ذهن  هواداران دارند.   قرار است اسامى بازيكنانى 

كه كارت سبز دريافت مى كنند، در پايان هر ماه اعالم شود. 

پيگرينى: آگوئرو بهتر از اين مى شود
تلگراف: مانوئل پيگرينى، سرمربى منچسترسيتى پس از پيروزى 
مقابل كريستال پاالس، ابراز  اميدوارى كرد كه سرخيو آگوئرو در ادامه 
فصل نمايش هاى بهترى ارايه بدهد.  او به خبرنگاران گفت: در ديدار 
قبلى (مقابل اورتون) او گل نزد، زيرا تيم هاوارد دو واكنش فوق العاده 
 داشت، اما او همه جابه جايى هايى را كه در زمان آمادگى كامل دارد، 

داشت. او در هر ديدار بهتر خواهد  شد.

جان ترى:مهم نيست گلم آفسايد بود!
ورزش:  جان ترى، كاپيتان چلسى 
پس از تساوى سه بر سه مقابل اورتون، 
از اينكه تيمش براى رســيدن به گل 
تســاوى تا  ثانيه هــاى پايانى تالش 
زيادى كرد، ابراز خشــنودى كرد.  او 
به خبرنگاران گفت: مطمئن نيستم 
گلم آفساد بود، ولى اهميتى هم برايم 
ندارد. اين اولين گل اين فصلم بود و ما 

همچنان  از زمان آمدن سرمربى جديد بدون شكست هستيم. بازيكنان 
ما شور و هيجان زيادى داشتند. ما مى خواهيم  از اين شرايط خارج شويم 

و اگر همين شور و حرارت را داشته باشيم، اين اتفاق رخ خواهد داد.

آنچلوتى و قرار سكوت رسانه اى تا تابستان
ورزش: كارلو آنچلوتى كه از تابستان سكان هدايت بايرن را در دست خواهد 
گرفت، تا آن زمان تصميم به مصاحبه با رسانه ها ندارد.  يك ماه پيش، بعد 
از مدت ها كش و قوس بر سر تمديد قرارداد پپ گوارديوال با بايرن مونيخ، 
سرانجام اعالم شد كه اين مربى اسپانيايى با تمام شدن فصل جارى آلمان را 

ترك خواهد كرد و جاى خود را به كارلو آنچلوتى خواهد داد.

احتمال پيوستن بالوتلى به وستهام
ورزش: رسانه هاى انگليسى ادعا كردند كه ممكن است ماريو بالوتلى، 

مهاجم دردسرساز ايتاليايى در اين ژانويه راهى  وستهام شود. 
با توجه به مصدوميت اندى كارول و مانوئل النزينى، ممكن اســت 
وستهام براى به خدمت گرفتن  بالوتلى دست به كار شود و او را با 10 

ميليون پوند به خدمت بگيرد.  

كنارگذاشته شدن پسران زيدان 
ازتيم هاى پايه رئال

ماركا: لوكا، تئو و الياس، سه پسر زين الدين زيدان، براى ديدارهاى 
اين هفته، از تركيب تيم هاى پايه رئال مادريد  كنار گذاشته شدند. 

باشگاه رئال مادريد از فيفا در مورد حضور سه پسر كوچك تر زيدان در 
تيم هاى پايه  رئال استعالم كرد، اما بعد از اينكه پاسخى دريافت نكرد، 
تصميم گرفت در حال حاضر از آن ها براى  مسابقاتشان استفاده نكند.  

فرگوسن، مشاور يونايتد در صورت 
اخراج فان خال

ساندى پيپل : در صورت اخراج لوئيس فان خال از منچستريونايتد، 
ممكن است ســرالكس  فرگوسن به عنوان مشــاور كادر فنى جديد 
مشغول به كار شود.   گفته مى شود، در صورتى كه فان خال اخراج شود، 
رايان گيگز به عنوان سرمربى موقت انتخاب خواهد شد  و فرگوسن 
هم به عنوان مشاور شاگرد سابقش مشغول به كار مى شود تا بتوانند 

يونايتدها را از اين  شرايط خارج كنند. 

 جان ترى، كاپيتان چلسى 
پس از تساوى سه بر سه مقابل اورتون، 
از اينكه تيمش براى رســيدن به گل 
تســاوى تا  ثانيه هــاى پايانى تالش 
زيادى كرد، ابراز خشــنودى كرد.  او 
به خبرنگاران گفت: مطمئن نيستم 
گلم آفساد بود، ولى اهميتى هم برايم 
ندارد. اين اولين گل اين فصلم بود و ما 

همچنان  از زمان آمدن سرمربى جديد بدون شكست هستيم. بازيكنان 

 فوتبال  ورزش  گونسالو ايگواين به تنهايى ناپولى 
را به سوى قهرمانى در رقابت هاى اين فصل ليگ ايتاليا 
سوق مى دهد. ال پيپيتا در اين فصل فراتر از حد انتظار 
ظاهر شــده و گل هايش براى تيم مائوريتزيو ساررى 
حياتى تر از هميشه به نظر مى رسند. دو گلى كه او وارد 
دروازه ساســولو كرده، تعداد گل هاى زده اش دراين 
فصل را به عدد 20 رسانده اند. اين پنجمين دوگانه او 
در هفت بازى اخير ناپولى محسوب مى شود. او درحال 
حاضر با دوگل بيشتر نسبت به اوباميانگ كه آقاى گل 
بوندسليگاست، بهترين گلزن پنج ليگ اصلى قاره اروپا 
به شمار مى رود و اگر اين روند گلزنى اش را حفظ كند، 

دسترســى به جايزه كفش طالى ايــن فصل دور از 
دسترس نخواهد بود. 

رونالدو و مســى بهترين بازيكنان حال حاضر 
فوتبال جهان و حتى نيمار و سوارس، گلزنان 

درجه يك بارسلونا و زالتان، مرد همه كاره 
پى اس جــى نتوانســته اند دراين فصل با 
تعداد گل هاى او برابــرى كنند. ايگواين 
درحال حاضر در جدول بهترين گلزنان 
تاريخ باشگاه ناپولى در رتبه نهم ايستاده 
اســت. او در 128 بازى براى اين تيم 
75 گل به ثمرســانده و مى تواند اين 
ركورد را در هفته هــاى بعدى بهبود 
بخشد. ضمن اينكه با حفظ اين روند 
ايگواين مى تواند ركورد بيشــترين 
گل زده از سوى يك بازيكن در يك 

فصل رقابت هاى سرىA را كه به 
نوردال سوئدى با 35 گل زده 

در سال 1950 تعلق دارد 
هم بشكند.

ال گازتا اسپورتيوا
بعد از برد 3 بر يك ناپولى در مقابل ساسولو، 
روزنامه الگازتا چاپ ايتاليا در گزارشى به 
عملكرد خيره كننده ناپولى و در متن آن 
گونزالو هيگواين كه يك تنــه اين تيم را 
مدعى عنوان قهرمانى نگه داشته است مى 
پردازد. ستاره آرژانتينى ناپولى موفق شد 
تا اينجاى فصل گل هاى خود را به رقم فوق 

العاده 20 برساند.

آبوال
روزنامه آبــوال چاپ پرتغال بــا تيتر «رخ 
نمايى شــير» به پيروزى 2 بر يك بنفيكا 
در زمين اســتوريل و بازگشت اين تيم به 
باالنشــينان جدول رده بنــدى ليگ اين 
كشــور مى پردازد. بنفيكا با اين پيروزى 
خارج از خانــه به فاصله تنهــا 2امتيازى 
اسپورتينگ ليسبون در صدرجدول ليگ 

برتر پرتغالى  رسيد.

فنتيك
اين روزنامه چاپ تركيه به مسابقات هفته 
هجدهم ليگ برتر اين كشــور مى پردازد 
جايى كــه گاال موفق شــد در خانه خود 
با نتيجــه 3 بر يك در مقابل سيوااســپور 
به پيروزى دســت يابد. با اينكه اختالف 
گاالتاســراى با دو تيم صدر جدول يعنى 
بشيكتاش و فنرباغچه زياد به نظر مى رسد 
اما شاگردان دنيزلى جايگاه سومى خود را 

مستحكم كردند.

كوريره دلو اسپورت
روزنامه كوريره چاپ ايتاليا نيز به درخشش 
جالب توجه ناپولى در ســرى آ مى پردازد 
كه گويــا نمى خواهــد در رقابــت براى 
قهرمانى سرى آ تسليم شود. اين روزنامه 
از هيگواين به عنوان يك ستاره واقعى نام 
برد و همچنين به يوونتوس در تالشــش 
براى كســب دهمين پيروزى پياپى بعد 
از پشت سرگذاشتن بحران ابتداى فصل 

اشاره مى كند.

اوله
اوله چاپ آرژانتين با بررسى هفته 30 ليگ 
برتر باشگاه هاى اين كشــور به شكست 
تعجب برانگيز يكى از مدعيان اصلى عنوان 
قهرمانى اين فصل مى پردازد. سن لورنزو 
كه رقابت تنگاتنگى با بوكاجونيورز براى 
قهرمانى اين فصل دارد با نتيجه عجيب 3 
بر يك در زمين خود در مقابل تيم بيست و 
سوم جدول يعنى هوراكان شكست خورد.

خبر

ورزش در سيما
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تحريم هاى احتمالى در انتظار انگليسى ها

تيم هاى ليگ برترى 
زير ذره بين فيفا

ورزش   تيم هاى انگليسى به دليل زير پا گذاشتن قوانين مربوط به جذب 
بازيكنان خارجى زير 18 ســال ممكن است با تحريم هاى مشابهى نظير 
آنچه فيفا عليه رئال و اتلتيكو مادريد اعمال كرده، روبه رو شــوند. خوسه 
آنخل سانچس، مديركل باشگاه رئال مادريد ضمن اعالم اين مطلب گفته 
كه تيم هاى انگليســى هم از مدت ها پيش زير ذره بين فيفا قرار دارند و 

ممكن است همين محروميت در مورد آن ها اعمال شود. 
رئال مادريد چند روز پيش از طرف فيفا از دو دوره فعاليت در بازار نقل و 
انتقاالت در تابستان سال 2016 و زمستان 2017 محروم شد. دليل اين 
محروميت نقض قوانين مربوط به جذب بازيكنان خارجى زير 18 ســال 

بوده كه ظاهراً 51 بازيكن را در مورد باشگاه رئال شامل مى شود. 
البته سانچس به صراحت نگفت كه كدام يك از تيم هاى ليگ برترى ممكن 
است با اين محروميت روبه رو شــوند. يك سخنگوى فيفا در اين مورد به 
گاردين گفته كه نمى تواند در مورد تحقيقات اين سازمان نظرى بدهد. 
سانچس در مصاحبه اى با برنامه راديويى كادنا سر گفت: «من با باشگاه هاى 
انگليســى رابطه دارم و مى دانم كه فيفا از مدت ها پيش تحقيق در مورد 
آن ها را شروع كرده است. فكر مى كنم منابع فيفا براى چنين تحقيقاتى 
محدود هستند و نمى تواند به طور همزمان همه اين كارها را انجام دهد. اما 
فكر مى كنم آن ها تحقيقات خود را در سراسر اروپا انجام داده اند و بزودى 

تحريم هاى ديگرى از راه خواهند رسيد.»
 او سپس در مصاحبه اى ديگر گفت: «من نمى دانم تحقيقات فيفا به مرحله 
تنبيه و مجازات رسيده اند يا نه. به نظرم فيفا مى خواهد اين تحقيقات را در 
سطح جهانى گسترش دهد.» چلسى در سال 2009 از دو دوره فعاليت در 
بازار نقل و انتقاالت درپى اختالف نظر بين اين باشگاه و النس در پى خريد 
گائل كاكوتا مواجه شده بود، ولى دادگاه تجديد نظر اين تصميم را لغو كرد.
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گونسالو ايگواين به تنهايى ناپولى   گونسالو ايگواين به تنهايى ناپولى گونسالو ايگواين به تنهايى ناپولى  ورزش فوتبال
را به سوى قهرمانى در رقابت هاى اين فصل ليگ ايتاليا 
سوق مى دهد. ال پيپيتا در اين فصل فراتر از حد انتظار 
ظاهر شــده و گل هايش براى تيم مائوريتزيو ساررى 
حياتى تر از هميشه به نظر مى رسند. دو گلى كه او وارد 
دروازه ساســولو كرده، تعداد گل هاى زده اش دراين 
فصل را به عدد 20 رسانده اند. اين پنجمين دوگانه او 
در هفت بازى اخير ناپولى محسوب مى شود. او درحال 
حاضر با دوگل بيشتر نسبت به اوباميانگ كه آقاى گل 
بوندسليگاست، بهترين گلزن پنج ليگ اصلى قاره اروپا 
به شمار مى رود و اگر اين روند گلزنى اش را حفظ كند، 

دسترســى به جايزه كفش طالى ايــن فصل دور از 
دسترس نخواهد بود. 

رونالدو و مســى بهترين بازيكنان حال حاضر 
فوتبال جهان و حتى نيمار و سوارس، گلزنان 

درجه يك بارسلونا و زالتان، مرد همه كاره 
پى اس جــى نتوانســته اند دراين فصل با 
تعداد گل هاى او برابــرى كنند. ايگواين 
درحال حاضر در جدول بهترين گلزنان 
تاريخ باشگاه ناپولى در رتبه نهم ايستاده 
128اســت. او در 128اســت. او در 128 بازى براى اين تيم 
 گل به ثمرســانده و مى تواند اين 
ركورد را در هفته هــاى بعدى بهبود 
بخشد. ضمن اينكه با حفظ اين روند 
ايگواين مى تواند ركورد بيشــترين 
گل زده از سوى يك بازيكن در يك 

فصل رقابت هاى سرىAرا كه به 
35نوردال سوئدى با 35نوردال سوئدى با 35 گل زده 

در سال 1950 تعلق دارد 
هم بشكند.

تحريم هاى احتمالى در انتظار انگليسى ها

تيم هاى ليگ برترى 
زير ذره بين فيفا

ورزش   تيم هاى انگليسى به دليل زير پا گذاشتن قوانين مربوط به جذب 
بازيكنان خارجى زير 

آنچه فيفا عليه رئال و اتلتيكو مادريد اعمال كرده، روبه رو شــوند. خوسه 
آنخل سانچس، مديركل باشگاه رئال مادريد ضمن اعالم اين مطلب گفته 
كه تيم هاى انگليســى هم از مدت ها پيش زير ذره بين فيفا قرار دارند و 

ممكن است همين محروميت در مورد آن ها اعمال شود. 
رئال مادريد چند روز پيش از طرف فيفا از دو دوره فعاليت در بازار نقل و 

انتقاالت در تابستان سال 
محروميت نقض قوانين مربوط به جذب بازيكنان خارجى زير 

بوده كه ظاهراً 51 بازيكن را در مورد باشگاه رئال شامل مى شود. 
البته سانچس به صراحت نگفت كه كدام يك از تيم هاى ليگ برترى ممكن 
است با اين محروميت روبه رو شــوند. يك سخنگوى فيفا در اين مورد به 
گاردين گفته كه نمى تواند در مورد تحقيقات اين سازمان نظرى بدهد. 
سانچس در مصاحبه اى با برنامه راديويى كادنا سر گفت: «من با باشگاه هاى 
انگليســى رابطه دارم و مى دانم كه فيفا از مدت ها پيش تحقيق در مورد 
آن ها را شروع كرده است. فكر مى كنم منابع فيفا براى چنين تحقيقاتى 
محدود هستند و نمى تواند به طور همزمان همه اين كارها را انجام دهد. اما 
فكر مى كنم آن ها تحقيقات خود را در سراسر اروپا انجام داده اند و بزودى 

تحريم هاى ديگرى از راه خواهند رسيد.»
 او سپس در مصاحبه اى ديگر گفت: «من نمى دانم تحقيقات فيفا به مرحله 
تنبيه و مجازات رسيده اند يا نه. به نظرم فيفا مى خواهد اين تحقيقات را در 

سطح جهانى گسترش دهد.» چلسى در سال 
بازار نقل و انتقاالت درپى اختالف نظر بين اين باشگاه و النس در پى خريد 
گائل كاكوتا مواجه شده بود، ولى دادگاه تجديد نظر اين تصميم را لغو كرد.

A با 20 گل زده در سرى

ايگواين  
سلطان گل 

اروپا

دالرام عظيمى   رئال كه ممكن است براساس تحريم هاى 
فيفا تا دو دوره از فعاليت در بازار نقــل و انتقاالت محروم 
شود، در روزهاى اخير به تكاپو افتاده و با سرعت هرچه تمام 
به فكر خريد بازيكنان مدنظر خود افتاده است. فلورنتينو 
پرس كه تابستان و زمستان سال آينده اجازه خريد و فروش 
بازيكنان تيمش را ندارد، از حــاال 300 ميليون يورو براى 
خريد چند بازيكن جديد براى جبران كم و كاســتى هاى 

سال آينده كنار گذاشته است. 
 هدف اصلــى اين تيم بــراى تابســتان آينــده روبرت 
لواندوفسكى، مهاجم لهســتانى بايرن مونيخ بود و حتى 
تماس هايى با مديربرنامه هاى او در هفته هاى اخير گرفته 
شده بود. بعيد است كه بايرن در بازار ژانويه اين فصل حاضر 

به از دست دادن وى شود. رئال در عين حال به ماريو گوتزه 
هم چشم دوخته و به گزارش ال موندو دپورتيوو، حتى دو 
طرف در مورد انتقال او با هم تماس هايى داشته اند. زننده 
گل قهرمانى آلمان در جام جهانى 2014 برزيل، در روزهاى 
اخير يكى از گزينه هاى مدنظر ليورپول هم مطرح شده بود. 
يورگن كلوپ، مربى اين تيم پيشتر در بوروسيا دورتموند با 
گوتزه همكارى كرده و او را براى تقويت تركيب سرخپوشان 
از سران آنفيلد درخواست كرده است. گوتزه اگرچه گفته 
بود كه پيش از تصميم گيرى در مورد ترك بايرن مى خواهد 
با آنچلوتى، مربى بعدى اين تيم حرف بزند و از برنامه هاى 
او در اين تيم مطمئن شود. اگر لواندوفسكى در ماه ژانويه 
غيرقابل فروش به نظر مى رســد، گوتــزه مى تواند با يك 

پيشنهاد قابل توجه پيراهن رئال را برتن كند. باواريايى ها 
50 ميليون يورو بــراى فروش او از رئــال طلب كرده اند. 
خريد هاى رئال به اين دو نفر محدود نمى شود. از وقتى كه 
كوئنترائو به ليگ يك رفته و بازيكن موناكو شده، جاى خالى 
يك جانشين مناسب براى مارسلو بخوبى در رئال احساس 
مى شود. هدف اصلى رئال جذب آالباست، اگرچه بايرن به 

اين راحتى حاضر به فروش او نخواهد شد. 
كهكشــانى ها فقــط به بازيكنــان تيم مونيخى چشــم 
ندوخته اند. لئورى ســانه هــم يكى از بازيكنــان مدنظر 
آن هاست. او در مارس سال گذشته در اولين حضورش در 
ليگ قهرمانان در ديدار شــالكه و رئال مادريد گلزنى كرد. 
او در 31 بازى در بوندسليگا، هفت گل زده و پنج پاس گل 

داده و چند روز پيش در آلمان شايعه شده بود كه شالكه به 
رغم دريافت پيشنهاد 55 ميليونى براى وى، از فروش او به 
منچسترسيتى خوددارى كرده است. اگرچه سانه غيرقابل 
فروش نيست.  از تابستان آينده تبصره اى كه در قرارداد او 
گنجانده شده، قابل اجرا مى شود. در آن زمان او با قيمت 37 
ميليون يورو قابل خريدارى خواهد بود و شالكه به همين 
دليل نمى خواهد او را اين قدر زود از دســت دهد و شانس 
خود را براى گرفتن سهميه ليگ قهرمانان كمتر كند. با اين 
حال رئال دست از تالش برنمى دارد. اگرچه در آلمان همه 
معتقدند كه او با بارســلونا توافق كرده و هميشه خواهان 
پيوستن به اين تيم بوده اســت. شايد همين قضيه انگيزه 
رئال را براى جذب او بيشتر كند. رئال 300 ميليون يورو تا 
امروز براى هزينه كردن در بازار نقل وانتقاالت ژانويه كنار 
گذاشته اســت. ضمن اينكه آاس گزارش داده كه كروس 
ممكن است با 53 ميليون يورو راهى من يونايتد شود. در 
اين صورت رئال مى تواند حتى كاوانى را هم از پارى ســن 

ژرمن به برنابئو بياورد.

عجله سفيدپوشان براى خريد

هجوم رئال به سوى بازيكنان بايرن

گزارش كوتاه

تكذيب شايعه بازگشت به ايتاليا

پيرلو: فصل بعد هم در «ام ال اس» هستم
بعد از شايعه جدايى از تيم مادريدى

كمپين اينترنتى براى حفظ تورس در اتلتيكو

فيفا و سانسور عجيب چهره نيمار
ورزش   به هنگام معرفى نيمار در مراسم توپ طال به عنوان يكى از 
شانس هاى انتخاب مرد سال فوتبال در سال 2015، ويديويى از گل ها 

و لحظات به يادماندنى اين ستاره برزيلى پخش شد.
نكته جالب اما سانسور عجيب چهره نيمار در هنگام جشن قهرمانى 
بارســا در برلين بود. نيمار كه پس از قهرمانى بارســلونا در اروپا، با 
سربندى كه رويش عبارت صد درصد مســيح نوشته شده بود، در 
جشن قهرمانى شركت كرده بود، به دليل ترس فيفا از حساسيت هاى 
موجود مذهبى، تصميم گرفت نوشته روى سربند نيمار را سانسور 
كند كه اين مسأله با انتقاداتى در سطح رسانه هاى اسپانيا و برخى 

گروه هاى مسيحيت مواجه شده است.

واكنش تند ماتيوس به توهين مدير 
شالكه

بيلد  بعد از آنكه مدير شــالكه با ناراحتى از نقد ماتئوس، سواد او را 
زير پرســش برد، از سوى اين پيشكســوت ملى آلمان كودكستانى 

خطاب شد.
ماتيوس گفته است: من شــك دارم كه ماتيوس بتواند عملكرد يك 

باشگاه را در دست بگيرد و حتى آن را بدون اشتباه بخواند.
ماتيوس از اينكه منتقدان فقط به نتايج منفى دوران مسؤوليتش در 
شالكه مى پردازند، ناراحت و عصبانى است و عقيده دارد، بويژه با ناديده 
انگاشتن دو ترانسفر بزرگى(نوير به بايرن) كه انجام داده، در حقش 

بى انصافى مى كنند. 

رونالدو: روزى در آمريكا بازى خواهم كرد
  كريستيانو رونالدو بار ديگر از عالقه خود به بازى در ليگ حرفه اى آمريكا خبر داد.
رونالدو گفت: در آينده، ليگ فوتبال آمريكا گزينه بسيار خوبى براى من خواهد بود.

آماده ترين بدن 
دنيا براى كريس رونالدو

ورزش   نشريه نوبل  آماده ترين بدن دنيا را به 
كريس رونالدو، ستاره رئال مادريد اهدا كرد. 

 رونالدو كه در زمان شــروع دوران حرفه اى اش در 
اسپورتينك ليسبون و پس  از آن در منچستريونايتد، 
از فيزيك خوبى برخوردار نبود، در چند سال اخير 
در فرم فوق العاده اى قرار  گرفته و اكنون يكى 

از آماده ترين ورزشكاران دنيا از نظر بدنى 
محسوب مى شود. 


