
10 سال رسوايى درگرنداسلم

شوك شرط بندى هاى 
غيرقانونى به تنيس رسيد

 دانيال صدقى     طبق گزارش هاى منتشرشــده در شــبكه هاى 
بى بى سى و بازفيدنيوز، در10  سال اخير، شانزده بازيكن حاضر در 
بين پنجاه بازيكن برتر رقابت هاى اى تى پى تنيس در شرط بندى 
غيرقانونى و دستكارى نتايج ديدارهاى تنيس دخالت داشته اند. همه 
اين ورزشكاران كه در ميان آن ها نام چند برنده رقابت هاى گرنداسلم 
هم به چشــم مى خورد، اجازه يافته اند به بازى كردن در عرصه اين 

رقابت ها ادامه دهند.
 تنيس اينتگريتــى يونيت، ســازمان نظارت و كنتــرل تخلفات 
مسابقات اين رشته ورزشــى همواره اعالم كرده كه هيچ گونه شرط 
 بندى و تبانــى در بازى هاى تنيــس را برنمى تابد. مــدارك دراختيار 
اين رســانه ها به نتيجه تحقيقاتى كه از مســابقه داويدنكو و مارتين واسالو 
آرگولو در ســال 2007 آغاز شــده اند، برمى گردد. هردوى ايــن بازيكنان از 
هرگونه اتهامى مبرا شــده اند، ولى تحقيقات به شكل گسترده ترى به منظور 
يافتن ارتباط بازيكنان و ســازمان هاى شــرط بندى غيرقانونــى اينترنتى 
ادامه پيداكردند. در اين اســناد و مدارك مشخص شــده كه گروه هاى 
شرط بندى در روسيه وايتاليا هزاران هزار يورو روى مسابقات مختلف 
تنيس شــرط بندى مى كردنــد. تعدادى از تنيســورهاى مطرح اين 
ورزش هم در اين شرط بندى ها دخالت داشته اند، ولى بى بى سى 
از افشاى نام آن ها خوددارى كرده است. از بازى هايى كه اى تى 
پى در مورد آن ها تحقيق كرده، سه بازى مربوط به رقابت هاى 
گرنداسلم ويمبلدون بوده اند. هشــت تن از بازيكنانى كه در 
حال حاضر در رقابت هاى اوپن اســتراليا در ملبورن حاضر 

هســتند هم در بين اين بازيكنان به چشم مى خورند.

انريكه ريسك نمى كند

تعويض مسى 
اقدام پيشگيرانه بود

ورزش     ليونل مســى در نيمه دوم ديدار تيمش برابر اتلتيك بيلبائو به زمين 
نرفت. با اينكــه چنين تصميمى از ســوى لوئيس انريكــه نگرانى هايى در بين 
هواداران بارســلونا ايجاد كرده بود، اما مربى كاتالونيايى ها بعد از مسابقه گفت 
كه اين اقدام صرفاً با هدف پيشگيرى از بدتر شدن آسيب ديدگى عضالنى مسى 
در نيمه نخســت صورت گرفته است. آخرين بارى كه مســى در نيمه دوم يك 
بازى بارسلونا تعويض شــده بود، نوامبر 2012 در جريان بازى لوانته و بارسلونا 
بود. برخالف مســى، مصدوميت خوردى آلبا به مراتب نگران كننده تر به نظر 
مى رســيد. مدافع ملى پوش آبى انارى ها با مصدوميت همسترينگ در نيمه 
دوم بازى مواجه شــده و فورى خواهان تعويض شدن خود شد و به جاى او 
بارترا به زمين رفت. قرار بود باشگاه روز دوشنبه بيانيه اى رسمى در مورد 

ماهيت مصدوميت او منتشر كند.

رونالدو: 
مسى و نيمار بايد 
پول من را بدهند! 

ورزش: كريس رونالدو، ســتاره رئــال مادريد، به 
شــوخى اعالم كرد، مى خواهد از ليونل مسى و نيمار 
به خاطر  ترجمه حرف هايشان در مراسم توپ طال پول 

بگيرد. 
او گفت: ما در حال صميمى تر شدن هستيم، اما هميشه 
 رابطه خوبى با هم داشتيم. قبل از مراسم توپ طال، وقتى 
روى سن بوديم، من نقش مترجم او و نيمار را  بازى 

كردم. به آن ها گفتم كه بعد پولش را 
خواهم گرفت (خنده).

دالرام عظيمى     گونسالو ايگواين و پائولو ديباال، مهاجمان 
آرژانتينى ناپولى و يوونتوس به رقابت فشــرده اين دو تيم در 
جدول باشگاهى ليگ ايتاليا براى قهرمانى اين فصل حساسيت 
خاصى بخشيده اند. هردو اين بازيكنان در ديدارهاى اين هفته 
تيم هايشان دو گل براى ناپولى و يووه به ثمررساندند تا نقش 
مهمى در پيروزى هاى باارزش تيم هاى خــود ايفا كنند. در 
رقابت هاى باشــگاهى ايتاليا كه تقريباً همه تيم هاى مدعى 
قهرمانى در شرايط متعادلى به ســر مى برند، اين مهاجمان 
هســتند كه تفاوت اصلى بين مدعيان را نشان مى دهند. نوار 
پيروزى هاى اينتر دقيقا از وقتى كه ايكاردى دست از گلزنى 

برداشته، قطع شد. 
ساررى هم به لطف بيســت گل ايگواين در بيست بازى اين 
فصل در صدرجدول خوش كرده و آلگــرى هم با ديباال، تيم 

ديگرى دراختيار دارد. اگرچه مربى بينكونرى همچنان معتقد 
است كه در ليگ ايتاليا تيمى كه بهترين دفاع را دارد، قهرمان 
مى شود. آلگرى در اولين هفته هاى اين فصل بندرت از ديباال 
در تركيب تيمش اســتفاده مى كرد و مقابل اودينزه، كيه وو 
و حتى فروزينونه امتياز از دســت مى داد. با اين حال ديباال 
هميشه وظيفه اش را به طور تمام و كمال انجام داد. اولين گل 
يووه در اين فصل مقابل رم توسط او حاصل شد. اولين امتياز 
يووه در اين فصل برابر كيه وو را گل ديباال موجب شــد و گل 
سرنوشت ســاز براى اولين برد اين تيم در ليگ مقابل بولونيا 
هم حاصل تالش او بود. ميانگيــن گل هاى زده ايگواين براى 
ناپولى باورنكردنى هستند، ولى او 6 سال از مهاجم يووه بزرگ 
تر بوده و دو سال بيشتر از او سابقه بازى در ليگ ايتاليا را دارد. 
به همين خاطر درخشش ستاره 22 ساله اى كه با 40 ميليون 

يورو از پالرمو به يووه آمده، سروصداى زيادى مى كند. ديباال 
يازده گل در اين فصل به ثمررسانده كه تقريباً نيمى از تعداد 

گل هاى زده يوونتوس در اين فصل را شامل مى شوند. 
ضمن اينكه او پنج گل در 10 پيروزى متوالى كه يووه را به طور 
رسمى به يكى از مدعيان اصلى ليگ تبديل كرده به ثمررساند. 
ارزش بازيكنى كه در اودنيزه دو گل به ثمر رساند، فراتر از اين 
حرف هاســت.  پاس او به خديرا منجر به گل دوم يوونتوس 
شد و روى گل الكس ســاندرو هم نقش مهمى داشت. ديباال 
از همين حاال از فصل اول كارلوس تبس در يوونتوس سبقت 
گرفته است. در فصل 2013-2014 بعد از 27بازى براى يووه، 
مهاجم آرژانتينى 12 گل زده بود. حاال ديباال در همين تعداد 
بازى يك گل بيشتراز تبس به ثمر رسانده است. از ماه نوامبر 
تا امروز، ديباال دقيقاً مثل ايگواين روند گلزنى عجيبى داشته 
است. يك تفاوت او با آقاى گل فعلى رقابت هاى فوتبال باشگاه 
ايتاليا اين است كه ايگواين هفت دوگانه در اين فصل داشته، 
ولى ديباال مقابل اودينزه اولين دوگانه اين فصل خود را به ثمر 
رســاند، اما او فرصت كافى براى نزديك شدن به سطح بازى 

ايگواين را دارد.

كارلوس: رفتن نيمار به رئال؟ شوخى كردم!
ورزش: روبرتو كارلوس، اسطوره فوتبال برزيل اعالم كرد، صحبت هايش در مورد رفتن نيمار به رئال مادريد  تنها يك شوخى بوده است.  او گفت: 

من آن حرف ها را به شوخى گفتم، اما جدى گرفته شد. البته اين حقيقت دارد كه  رئال هميشه به دنبال به خدمت گرفتن بهترين هاى دنياست.
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ورزش جهان 3
 دخيا: مى خواهم اسطوره 

منچستريونايتد شوم
ســان: داويد دخيــا، دروازه بان 
منچســتريونايتد، بــا رد شــايعه 
پيوســتنش به رئال در اين ژانويه، 
اعالم كرد كــه مى  خواهــد مانند 
پيتر اشــمايكل به يك اسطوره در 

منچستريونايتد تبديل شود. 
او گفت: من از بودن در اينجا راضى 
هستم؛ از بازى در منچستريونايتد 

لذت مى برم و به  اين تيم باور دارم. اشمايكل و فن در سار، دروازه بانان 
بزرگى در ليگ برتر بودند و اسطوره هاى باشگاه  هستند؛ چيزى كه 

من هم مى خواهم باشم. 

دليل اخراج مهاجم سابق بارسا ازتورينو
ورزش: ماكسى لوپز، مهاجم سابق بارسلونا و ميالن، به دليل اضافه 

وزن به طور موقت از تيم تورينو كنار گذاشته شد.
 لوپز آرژانتينى و پرحاشيه كه زمانى براى بارسلوناى فرانك رايكارد 
بازى مى كرد، روز گذشته در فهرست بازيكنان تورينو براى بازى مقابل 
فروزينونه قرار نگرفت و ونتورا، مربى تورينو، پس از بازى دليل اين امر 
را اضافه وزن غيرعادى ماكسى لوپز عنوان كرد. به ادعاى ونتورا، وزن 
لوپز در حال حاضر 97 كيلوست و او به طور موقت از تيم كنار گذاشته 
شده تا برنامه هاى كاهش وزن خود را جدى تر پيگيرى كند. لوپز تا 
سال 2018 با تورينو تمديد قرارداد كرده، اما در صورت كاهش ندادن 

وزن خود، قراردادش با تورينو فسخ خواهد شد.

پذيرايى اولى هوينس از پناهجويان 
سورى و افغان

بيلد: رئيس سابق بايرن طى مراســمى در شب ميالد مسيح حدود 
30 پناهجو را به شام دعوت كرده بود. شهردار شهر كوچك باد ويزه در 
جنوب ايالت بايرن كه اولى هوينس، حبس خود را آنجا سپرى مى كند، 
فاش كرد، هوينس و همسرش در اقدامى غافلگيركننده و به منظور 
نشان دادن همدردى و حمايت خود از پناهجويان سورى و افغان 30 

تن از آن ها را در شب ميالد حضرت مسيح به شام دعوت كردند.

كريستوف دام: بايرن با آنچلوتى وجهه 
انسانى ترى پيدا مى كند

بيلد: مربى سابق كلن و اشتوتگارت هم از پيوستن آنچلوتى به بايرن 
ابراز خشــنودى كرد. وى گفت:  جذب آنچلوتى يك تصميم عالى از 
سوى مقام هاى بايرن مونيخ بود. اين تيم در آينده وجهه انسانى ترى 
از خود به نمايش خواهد گذاشت كه اين مسأله كامًال به سود باشگاه 

خواهد بود. 

آلگرى: ناپولى مدعى اصلى قهرمانى است
ورزش:  مكس آلگرى، ســرمربى 
يوونتوس، پيش از پيروزى چهار بر 
صفر تيمش مقابــل اودينزه، اعالم 
كرد، مقايســه كردن  پائولو ديباال با 
كارلوس ته وز درست نيست.  او گفت: 
ديباال و تــه وز دو بازيكن متفاوت 
هستند؛ هم از نظر سنى و هم ويژگى 
هاى  تكنيكى.  وى افزود: ديباال هنوز 

ســال هاى زيادى در پيش دارد. او بازيكن بســيار متوازنى است و 
مى داند كه چه مى خواهد.  پائولو پيشرفت زيادى كرده، اما نبايد فشار 

زيادى روى او وارد كرد.  

مصدوميت بيل و بنزما
زنگ خطر براى زيدان و رئال مادريد

اســپورت: زيدان در دومين تجربه حضــورش روى نيمكت رئال 
مادريد دو بازيكن مؤثر تيمش در فاز تهاجمى را به دليل مصدوميت 
از دست داد. در بازى رئال مادريد و خيخون، گرت بيل از ناحيه ساق 
پاى راست دچار مصدوميت شد و بين دو نيمه جاى خود را به خسه 
داد. اين ششمين مصدوميت بيل از اين ناحيه و از ابتداى ورودش به 
رئال در سال 2013 است. طبق اطالع تيم پزشكى رئال، مدت زمان 
دورى بيل روز سه شنبه مشخص خواهد شد. در نيمه دوم اين بازى 
هم كريم بنزما در برخورد با خامس دچار مصدوميت از ناحيه مچ پا 
شد و زمين بازى را ترك كرد تا زيدان دو ضلع مثلث BBC خود را در 

يك بازى از دست بدهد.

كلوپ: در ديدارى باختيم كه نبايد مى باختيم
گل: يورگن كلوپ، ســرمربى ليورپول، پس از شكست يك بر صفر 
تيمش مقابل منچســتريونايتد اعالم كرد كه شاگردانش  مستحق 

شكست در اين ديدار نبودند. 
او به خبرنگاران گفت:  منچستريونايتد موقعيت هاى زيادى نداشت و 
ما از موقعيت هايمان استفاده  نكرديم. البته اين ناراحت كننده است. 

ما در ديدارى شكست خورديم كه نبايد شكست مى خورديم. 

 داويد دخيــا، دروازه بان 
منچســتريونايتد، بــا رد شــايعه 
پيوســتنش به رئال در اين ژانويه، 
اعالم كرد كــه مى  خواهــد مانند 
پيتر اشــمايكل به يك اسطوره در 

او گفت: من از بودن در اينجا راضى 
هستم؛ از بازى در منچستريونايتد 

 مكس آلگرى، ســرمربى 
يوونتوس، پيش از پيروزى چهار بر 
صفر تيمش مقابــل اودينزه، اعالم 
كرد، مقايســه كردن  پائولو ديباال با 
كارلوس ته وز درست نيست.  او گفت: 
ديباال و تــه وز دو بازيكن متفاوت 
هستند؛ هم از نظر سنى و هم ويژگى 
هاى  تكنيكى.  وى افزود: ديباال هنوز 

انتقاد مهاجم پرتغالى از بنيتس

رونالدو: با زيدان 
راحت تريم

 فوتبال  اشكان كيهان     كريســتيانو رونالدو بعد از پنج گلى كه 
رئال اين هفته وارد دروازه اسپورتينگ خيخون كرد، در مقايسه زيدان، 
مربى كنونى اين تيم و رافا بنيتس اخراج شده گفت: «در يك گروه به 
سختى مى توان در يك فضاى غيرشــاد كار كرد. شايد بنيتس فرصت 
كافى براى نشــان دادن شخصيتش نداشت و نتوانســت خودش را با 

بازيكنان تطبيق دهد»
كريس رونالدو بازيكن كم حرفى است و بندرت با رسانه ها حرف 

مى زند. زمانى كه او با خبرنگاران مصاحبه مى كند، مسلماً 
قصد دارد يكسرى مسايل را روشن كند. بعد از بازى 
رئال برابر اسپورتينگ خيخون، مهاجم پرتغالى ضمن 
خوشامدگويى به زيدان گفت: «ما با زيدان راحت تر 
هســتيم و رابطه بهترى با او داريم. زيزو مى داند 
چطور با بازيكنان رفتــار كند. اينكه ما از مدت ها 
قبل او را مى شــناختيم، امتياز مهمى اســت. او 

شخصيت كاريزماتيك دارد»
رونالدو كه در اين بازى دو گل به ثمررساند و يك 
لگد عمدى به ناچو كاسس زد كه البته داور آن را 
جريمه نكرد، به رافا بنيتس حمله تندى نمى كند. 
اما به يك نكته مهم درروابط رافا و بازيكنان رئال 
اشاره دارد. اينكه او نمى دانست چطور با بازيكنان 
تيمش رابطه برقرار كند. «نمى خواهم بگويم كه 
بنيتس كار خوبى انجام نداد، ولى زيدان روح تازه 
اى به تيم بخشيد.» شايد همان روحى كه رئال 
در دو ســال حضور كارلتو روى نيمكت داشت. 
«زيزو عالوه بر اينكه شيوه برخوردى مشابهى 
با آنچلوتى دارد، از نظر شــخصيتى هم مشابه 
اوســت. او خونسرد و جدى اســت و از كارش 

لذت مى برد و خيلى خــوب مى داند با بازيكنان 
چطور كار كند.»

حق رونالدو كارت قرمز بود
رونالدو در نيمه دوم ديدار با اسپورتينگ مرتكب خطايى 

شد كه جريمه اش دست كم يك كارت قرمز بود. در دقيقه 
53 اين بازى، زمانى كه رئال با پنج گل ازحريف پيش بود، 
ناچو كاسس مسير حركت مهاجم كهكشانى ها را سد كرد و 

رونالدو كه ازاين اتفاق عصبانى شده بود، دريك حركت بدون 
توپ دو بار از پشت به پاى كاسس ضربه زد. ماينكو، داور بازى 
طبق مقررات بايد به او كارت قرمز نشان مى داد، ولى او تنها 
يك خطا به نفع رئال مادريد اعالم كرده و حركت تحريك آميز 

رونالدو را ناديده گرفت.

اكيپ
اكيپ بر روى جلد خود به پيروزى سنت 
اتين در مقابل ليون مــى پردازد كه باعث 
شــد اين تيم به رتبه پنجم جدول صعود 
كند. تيتر «اين لباس ســبز» اشــاره به 
موفقيت هاى سنت اتين با لباس هاى سبز 
رنگشان دارد. هندبال فرانسه نيز به پيروزى 
هاى پرگل خود در قهرمانــى اروپا ادامه 
مى دهد و اكيپ تيتر «آبى ها خوش مى 
گذرانند» را براى آن ها انتخاب كرده است.

استار ورزشى
روزنامه استار چاپ انگليس در گزارشى به 
پيروزى حساس منچستريونايتد در زمين 
ليورپول مى پردازد و گلزنى مجدد رونى 
باعث شــده اين روزنامه تيتر «ســلطنت 
وين» را براى او انتخاب كند. اين روزنامه 
همچنين عالوه بر يكه تــازى هاى چند 
وقت اخير يونايتــد در آنفيلد به صحبت 
هاى فن خال اشاره مى كند كه بعد از اين 
پيروزى گفت تيمش به كورس قهرمانى 

بازگشته است. 

ماركا
ماركا چاپ اسپانيا بعد از پيروزى 5 بر يك 
رئــال مادريد در مقابل خيخــون با چاپ 
عكســى از طرفداران رئال در ســانتياگو 
برنابئو تيتر «بسيار خوشحال» را انتخاب 
كرده است. طرفداران عالوه بر نتايج خيره 
كننده، از عملكرد تيمشان بعد از انتخاب 
زيدان به عنوان ســرمربى بســيار راضى 
هستند. مصاحبه اى از رونالدو نيز در ماركا 
به چاپ رسيده كه گفته زيدان آن ها را به 

ياد زمان آنجلوتى مى اندازد.

كوريره دلواسپورت
روزنامه كوريره چاپ ايتاليا در گزارشى به 
پيروزى پرگل يوونتوس در مقابل اودينزه 
و مخصوصا به تمجيد از پائولو ديباال ستاره 
بى چون و چراى بانــوى پير در اين فصل 
از ســرى آ مى پردازد. ديباال با دو گلى كه 
به اودينــزه زد تعداد گل هــاى خود را به 
عدد 11 در 19بازى رساند و آنقدر در نظر 
كوريره خوب بوده است كه تيتر «درحال 
شبيه شدن به مســى» را براى او انتخاب 

كرده است. 

ميل ورزشى
ايــن روزنامه چــاپ انگليس عــالوه بر 
پرداختن به بازگشــت يونايتد به كورس 
قهرمانى با گلزنــى رونــى در آنفيلد، به 
عصبانيت شديد ونگر از طرفداران استوك 
سيتى خبر مى دهد كه دائما رمزى را مورد 
اهانت قرار مى دادند. رمزى كه شاكراس 
مدافع استوك چند ســال پيش پايش را 
شكسته بود و عذرخواهى او را نپذيرفته بود. 
ميل همچنين ضعف هاى دفاعى اورتون را 

نيز آناليز كرده است.

خبر

ميز نتايج

ورزش در سيما
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گزارش روز

ديباال پاسخ ايگواين را داد

دوئل اسكودتو با بهترين گلزنان

ورزش     پل پوگبا در جريان بازى يوونتوس و اودينزه يك بار از 
روى نيمكت بلند شد تا گل پائولو ديباال از روى ضربه ايستگاهى 
را با بقيه همتيمى هايش جشن بگيرد. هافبك فرانسوى چند 
ثانيه بعد دوباره به نيمكت برگشت و كل مسابقه همان جا ماند. 
يووه مقتدرانه بازى را دراختيار داشت و درنهايت دهمين برد 
پياپى خود را در ليگ به خانه برد. تا پيش از اين در اين فصل، 
هرگز چنين چيزى رخ نداده بود.  اگرچه لبخندهاى پوگبا در 
طول بازى و تبريكش به ديباال در توئيتر بعد از مسابقه نشان 
مى دهد كه هيچ مشــكلى بين او و آلگرى وجود ندارد. قبل 
از ديدار با اودينزه، پوگبــا 135 دقيقه از كل دقايق اين فصل 
در تركيب يووه غيبت داشــت. يك نيمه مقابل كيه وو و 90 
دقيقه مقابل التزيو به دليل محروميت. به غير از اين دو مورد، 

او هميشه به عنوان بازيكن اصلى براى تيمش به ميدان رفته 
و هرگز در ليگ، چمپيونزليگ، سوپرجام و جام حذفى ايتاليا 
تعويض نشده و در مجموع 2295 دقيقه براى يووه بازى كرده 
است. تنها بونوچى در بين بازيكنان حاضر درليگ ايتاليا بيشتر 
از او خسته شده اســت. بيرون ماندن او از تركيب اصلى يووه 
مقابل اودينزه همه را غافلگير كرد. اما آلگرى دراين باره گفت:  
اين يك تصميم فنى بود. پوگبا در اين فصل در بازى هاى زيادى 
بازى كرده و آساموا خيلى خوب بازى كرد. به هرحال يوونتوس 
در حال حاضر به حدى قوى نشــان داده كه حتى مى تواند با 
خيال راحت بازيكن شماره 10 خود را بيرون از زمين نگه دارد 
و هيچ اتفاقى هم نيفتد. چهار گلى كه يووه به اودينزه زد، نشان 

داد كه يك بار ديگر حق با آلگرى بوده است.

براى اولين بار دراين فصل
پوگبا 90 دقيقه نيمكت نشين شد

10 سال رسوايى درگرنداسلم

شوك شرط بندى هاى 
غيرقانونى به تنيس رسيد

 دانيال صدقى   دانيال صدقى    طبق گزارش هاى منتشرشــده در شــبكه هاى 
بى بى سى و بازفيدنيوز، در

بين پنجاه بازيكن برتر رقابت هاى اى تى پى تنيس در شرط بندى 
غيرقانونى و دستكارى نتايج ديدارهاى تنيس دخالت داشته اند. همه 
اين ورزشكاران كه در ميان آن ها نام چند برنده رقابت هاى گرنداسلم 
هم به چشــم مى خورد، اجازه يافته اند به بازى كردن در عرصه اين 

رقابت ها ادامه دهند.
 تنيس اينتگريتــى يونيت، ســازمان نظارت و كنتــرل تخلفات 
مسابقات اين رشته ورزشــى همواره اعالم كرده كه هيچ گونه شرط 
 بندى و تبانــى در بازى هاى تنيــس را برنمى تابد. مــدارك دراختيار 
اين رســانه ها به نتيجه تحقيقاتى كه از مســابقه داويدنكو و مارتين واسالو 
آرگولو در ســال 2007 آغاز شــده اند، برمى گردد. هردوى ايــن بازيكنان از 
هرگونه اتهامى مبرا شــده اند، ولى تحقيقات به شكل گسترده ترى به منظور 
يافتن ارتباط بازيكنان و ســازمان هاى شــرط بندى غيرقانونــى اينترنتى 
ادامه پيداكردند. در اين اســناد و مدارك مشخص شــده كه گروه هاى 
شرط بندى در روسيه وايتاليا هزاران هزار يورو روى مسابقات مختلف 
تنيس شــرط بندى مى كردنــد. تعدادى از تنيســورهاى مطرح اين 
ورزش هم در اين شرط بندى ها دخالت داشته اند، ولى بى بى سى 
از افشاى نام آن ها خوددارى كرده است. از بازى هايى كه اى تى 
پى در مورد آن ها تحقيق كرده، سه بازى مربوط به رقابت هاى 
گرنداسلم ويمبلدون بوده اند. هشــت تن از بازيكنانى كه در 
حال حاضر در رقابت هاى اوپن اســتراليا در ملبورن حاضر 

هســتند هم در بين اين بازيكنان به چشم مى خورند.

انريكه ريسك نمى كند

تعويض مسى 
اقدام پيشگيرانه بود

ورزش  ورزش     ليونل مســى در نيمه دوم ديدار تيمش برابر اتلتيك بيلبائو به زمين 
نرفت. با اينكــه چنين تصميمى از ســوى لوئيس انريكــه نگرانى هايى در بين 
هواداران بارســلونا ايجاد كرده بود، اما مربى كاتالونيايى ها بعد از مسابقه گفت 
كه اين اقدام صرفاً با هدف پيشگيرى از بدتر شدن آسيب ديدگى عضالنى مسى 
در نيمه نخســت صورت گرفته است. آخرين بارى كه مســى در نيمه دوم يك 

بازى بارسلونا تعويض شــده بود، نوامبر 
بود. برخالف مســى، مصدوميت خوردى آلبا به مراتب نگران كننده تر به نظر 
مى رســيد. مدافع ملى پوش آبى انارى ها با مصدوميت همسترينگ در نيمه 
دوم بازى مواجه شــده و فورى خواهان تعويض شدن خود شد و به جاى او 
بارترا به زمين رفت. قرار بود باشگاه روز دوشنبه بيانيه اى رسمى در مورد 

ماهيت مصدوميت او منتشر كند.

رونالدو: 
مسى و نيمار بايد 
پول من را بدهند! 

كريس رونالدو، ســتاره رئــال مادريد، به ورزش: كريس رونالدو، ســتاره رئــال مادريد، به ورزش: كريس رونالدو، ســتاره رئــال مادريد، به 
شــوخى اعالم كرد، مى خواهد از ليونل مسى و نيمار 
به خاطر  ترجمه حرف هايشان در مراسم توپ طال پول 

بگيرد. 
او گفت: ما در حال صميمى تر شدن هستيم، اما هميشه 
 رابطه خوبى با هم داشتيم. قبل از مراسم توپ طال، وقتى 
روى سن بوديم، من نقش مترجم او و نيمار را  بازى 

كردم. به آن ها گفتم كه بعد پولش را 
خواهم گرفت (خنده).

كارلوس: رفتن نيمار به رئال؟ شوخى كردم!
ورزش: روبرتو كارلوس، اسطوره فوتبال برزيل اعالم كرد، صحبت هايش در مورد رفتن نيمار به رئال مادريد  تنها يك شوخى بوده است.  او گفت: 

من آن حرف ها را به شوخى گفتم، اما جدى گرفته شد. البته اين حقيقت دارد كه  رئال هميشه به دنبال به خدمت گرفتن بهترين هاى دنياست.
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3ورزش: روبرتو كارلوس، اسطوره فوتبال برزيل اعالم كرد، صحبت هايش در مورد رفتن نيمار به رئال مادريد  تنها يك شوخى بوده است.  او گفت: 

انتقاد مهاجم پرتغالى از بنيتس

رونالدو: با زيدان 
راحت تريم

كريســتيانو رونالدو بعد از پنج گلى كه 
رئال اين هفته وارد دروازه اسپورتينگ خيخون كرد، در مقايسه زيدان، 
مربى كنونى اين تيم و رافا بنيتس اخراج شده گفت: «در يك گروه به 
سختى مى توان در يك فضاى غيرشــاد كار كرد. شايد بنيتس فرصت 
كافى براى نشــان دادن شخصيتش نداشت و نتوانســت خودش را با 

كريس رونالدو بازيكن كم حرفى است و بندرت با رسانه ها حرف 
مى زند. زمانى كه او با خبرنگاران مصاحبه مى كند، مسلماً 

قصد دارد يكسرى مسايل را روشن كند. بعد از بازى 
رئال برابر اسپورتينگ خيخون، مهاجم پرتغالى ضمن 
خوشامدگويى به زيدان گفت: «ما با زيدان راحت تر 
هســتيم و رابطه بهترى با او داريم. زيزو مى داند 
چطور با بازيكنان رفتــار كند. اينكه ما از مدت ها 
قبل او را مى شــناختيم، امتياز مهمى اســت. او 

رونالدو كه در اين بازى دو گل به ثمررساند و يك 
لگد عمدى به ناچو كاسس زد كه البته داور آن را 
جريمه نكرد، به رافا بنيتس حمله تندى نمى كند. 
اما به يك نكته مهم درروابط رافا و بازيكنان رئال 
اشاره دارد. اينكه او نمى دانست چطور با بازيكنان 
تيمش رابطه برقرار كند. «نمى خواهم بگويم كه 
بنيتس كار خوبى انجام نداد، ولى زيدان روح تازه 
اى به تيم بخشيد.» شايد همان روحى كه رئال 
در دو ســال حضور كارلتو روى نيمكت داشت. 
«زيزو عالوه بر اينكه شيوه برخوردى مشابهى 
با آنچلوتى دارد، از نظر شــخصيتى هم مشابه 
اوســت. او خونسرد و جدى اســت و از كارش 

لذت مى برد و خيلى خــوب مى داند با بازيكنان 

رونالدو در نيمه دوم ديدار با اسپورتينگ مرتكب خطايى 
شد كه جريمه اش دست كم يك كارت قرمز بود. در دقيقه 

 اين بازى، زمانى كه رئال با پنج گل ازحريف پيش بود، 
ناچو كاسس مسير حركت مهاجم كهكشانى ها را سد كرد و 

رونالدو كه ازاين اتفاق عصبانى شده بود، دريك حركت بدون 
توپ دو بار از پشت به پاى كاسس ضربه زد. ماينكو، داور بازى 
طبق مقررات بايد به او كارت قرمز نشان مى داد، ولى او تنها 
يك خطا به نفع رئال مادريد اعالم كرده و حركت تحريك آميز 

به دليل مصدوميت مقابل اورتون
غيبت ديه گو كوستا در دربى لندن

ورزش     ديه گو كوســتا، مهاجم اســپانيايى چلسى به دليل 
مصدوميت در بازى اين هفته تيمش برابــر اورتون به احتمال 

فراوان ديدار حساس مقابل آرسنال را از دست خواهد داد.
ديلى ميرر گزارش داده كه كوستا به بازى يكشنبه آينده دو تيم 

كه در ورزشگاه امارات لندن برگزار مى شود، نمى رسد.
كوستا در ديدار مقابل اورتون به دنبال برخورد با ليتون باينسند 
در دقيقه هشتاد مسابقه مصدوم شده و جايش را به رمى داد. او 
به رغم استراحت دو روزه اى كه هيدينگ به وى داده، در تمرين 
يكشنبه چلسى حضور پيدا كرد. بعيد است كه مربى هلندى از او 
در دربى هفته آينده لندن استفاده كند. مصدوميت او مشكالت 
گلزنى چلســى دراين فصل را دوچندان مى كند. درحال حاضر 
رمى تنها مهاجمى اســت كه هيدينگ در خط حمله دراختيار 
دارد. مشكالت ديرينه رادامل فالكائو موجب شده كه شايعاتى در 
مورد فعاليت هاى چلسى در بازار ژانويه اين فصل با هدف خريد 

مهاجمان جديد در رسانه ها منتشر شود.


