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شيلتون: لوريس بهترين دروازه بان 

يورو است
تايمز آف اينديا: دروازه بان بزرگ انگليســى پيش از ديدار فينال 
يورو2016 از هوگو لوريس كاپيتان و دروازه بان فرانســه به عنوان 
بهترين دروازه بان اين مسابقات نام برد. پيتر شيلتون معتقد است: به 
جز گريزمان، ديگر بازيكنى كه در اين رقابت ها عالى كار كرده، هوگو 

لوريس، كاپيتان فرانسه است. 
به نظرم او بهترين دروازه بان جام است. واكنش هاى فوق العاده اى 
مقابل آلمان داشــت. به نظرم او يكى از داليل حضور فرانســه در 
فينال اســت. او گلر موقعيت است، بدنى كالســيك دارد و بسيار 
عالى كار كرده است. در حقيقت، آلمان به يك گريزمان نياز داشت 
زيرا توماس مولر، يكى از بازيكنان محبوب من، به نظر در محوطه 

جريمه خوب نبود.

نيمار: فوتبال بدون مسى چيزى كم 
دارد

گل: پس از اعالم خداحافظى ليونل مســى از تيم ملى آرژانتين، 
نيمار ستاره باشگاه بارســلونا و هم تيمى ليونل مسى معتقد است 
مهاجم تيم ملى آرژانتين سبب تحول در فوتبال شده است. نيمار 
مى گويد: من به  تصميم او مبنى بر خداحافظى از فوتبال احترام 
مى گذارم ولى فوتبال بدون مســى فوتبال نيست، تصورش بدون 
او سخت اســت. اگر فوتبال را دوست داشته باشــيد، نمى توانيد 
كارى به جز ستايش مسى و تمام دستاوردهايش براى بارسلونا و 

آرژانتين انجام دهيد.

كانتونا: زالتان، من پادشاه مى مانم تو 
مى توانى شاهزاده باشى!

اى اس پى ان: اريك كانتونا اسطوره منچســتريونايتد ورود زالتان 
ابراهيموويچ به اين باشگاه را تبريك گفت اما به او تذكر داد تنها يك 
پادشاه در منچستر وجود دارد و او كسى نيســت جز اريك كانتونا! 
او گفت: زالتان تو تصميم گرفتى ســرخ پوش باشى كه اين بهترين 
تصميمى است كه تا به حال گرفته اى. وقتى وارد تئاتر روياها مى شوى 
و روح اسطوره هايى كه پيشــتر آنجا بازى كرده اند را حس مى كنى، 
وقتى مقابل جايگاه اســترآتفورد گلزنى مى كنــى، وقتى هواداران 
نامت را صدا مى زنند، وقتى قلبت انقدر محكم مى زند كه مى خواهد 
سينه ات را بشكافد، وقتى حس مى كنى به همان اندازه كه تو را دوست 
دارند، دوستشــان دارى، آن موقع متوجه مى شوى كه پا به خانه ات 
گذاشته اى. ولى فقط يك پادشاه در منچستريونايتد حضور دارد. اگر 
مى خواهى مى توانى شاهزاده باشــى و اگر تمايل داشتى مى توانى 
پيراهن شماره 7 را بپوشى. اين هديه خوشامد من به تو بود. پادشاه 

رفته است. زنده باد شاهزاده.

توتى: مى خواهم فاصله با يووه را كاهش 
دهم

گازتا دلو اسپورت: اسطوره باشگاه 
آ اس رم اميدوار است درآخرين فصل 
حضور خود در اين باشــگاه ســبب 
كاهش فاصله رم با قهرمان چند دوره 
گذشته فوتبال ايتاليا يعنى يوونتوس 
شود. فرانچسكو توتى تاكيد مى كند: 
ما هميشه در ابتداى فصل راجع به 
اهدافمان صحبت مى كنيم و هميشه 

باالترين حد را در نظر مى گيريم. ولى همه ما مى دانيم كه كار سختى 
پيش روى ماســت. تيمى مقابل ما قرار مى گيرد كه در طول 5 سال 
اخير قدرتش را به همه ثابت كرده است. اميدواريم كه فاصله با يووه را 
كاهش دهيم و براى جام بجنگيم. اين بيست و پنجمين فصل حضور 
من در يك تيم است كه خيلى ها به اين نقطه نرسيده اند. براى من اين 

يك افتخار بزرگ است. اميدوارم بتوانم در فصل آخرم هم جام ببرم.

خريد دروازه بان با قيمت 1 پوند!
يورواسپورت: در بازار نقل و انتقــاالت فوتبال انگليس جابجايى 
صورت گرفته كه بيشــتر از ارزان بودنش، عجيب به نظر مى رسد. 
رقم فسخ قرارداد كالين دويل دروازه بان تيم دسته سومى بلكپول 
1 پوند تعيين شده بود و باشگاه دسته دومى برنتفورد با پرداخت 
اين مبلغ موفق بــه خريد دروازه بان مورد نظر خود شــد. كالين 
دويل 31 ســاله يك بازى ملى براى تيم جمهورى ايرلند نيز در 

كارنامه دارد.

ميليتو: مورينيو براى موفق شدن
 به دشمن نياز دارد

اى اس پى ان: شاگرد سابق ژوزه مورينيو در اينترميالن معتقد است 
مورينيو گاهى براى خود دشمن مى ســازد تا بتواند تيمش را براى 
موفقيت تهييج كند. ديگو ميليتو مى گويــد: گاهى او براى خودش 
دشــمن مى ســازد. گوارديوال يكى از آنها، برويد و از او سوال كنيد. 
مورينيو يك رهبر فوق العاده اســت. ما درباره يكى از بهترين مربيان 
جهان صحبت مى كنيم. او مطمئن مى شود كه بازيكانش صد در صد 
توانشان را مى گذارند و در بهترين فرصت و بهترين زمان تصميم گيرى 
مى كند. او مى داند چطور از تيمــش محافظت كند و چگونه تركيب 

هجومى يا دفاعى بچيند.

توخل: مهاجم جديدم را به هات داگ 
زغالى دعوت مى كنم!

بيلد: ســرمربى تيم فوتبال بورســيا دورتموند از عملكرد مهاجم 
فرانســوى تيمش در مدت زمان كوتاه حضور او در جمع زردپوشان 
وستفالن بسيار راضى است. توماس توخل در خصوص عثمان دمبله 
مهاجم 19ساله جديد تيمش مى گويد: عثمان بازيكنى متواضع، شاد 
و جوان است كه توانايى هاى فردى خوبى هم دارد. او بازيكنى است كه 
نشان داده مى خواهد هرچه سريع تر خودش را با تيم ما هماهنگ كند. 
اگر او نخواهد فينال يورو را در خانه اوباميانگ تماشــا كند، مى تواند 
به خانه من بيايد، چون در آنجا چيزى بيش از يك خوشامدگويى در 
انتظارش خواهد بود. من مى خواهــم او را به صرف هات داگ زغالى 

دعوت كنم!

موراتا در رئال ماندنى شد
ماركا: از باشگاه رئال مادريد خبر مى رسد اين باشگاه قصد ندارد به 
هيچ پيشنهادى براى الوارو موراتا كه به تازگى او را به جمع كهكشانى 
ها بازگردانده اســت گوش دهد.  موراتا تابستان دو سال پيش راهى 
يوونتوس شد اما بندى در قرارداد او وجود داشت كه به رئال اجازه مى 
داد امسال با پرداخت 30 ميليون يورو، او را بازگرداند. اتفاقى كه رخ داد 
و موراتا حاال به عنوان يك ستاره به جمع كهكشانى ها بازگشته است. 
ابتدا تصور بر اين بود كه رئال قصد دارد با رقمى باالتر اين بازيكن را 
به تيمى در ليگ برتر واگذار كند. چلســى و آرسنال، مشترى هاى 
دست به نقد موراتا هستند و حاضرند 60 ميليون يورو براى جذب او 
هزينه كنند اما روز گذشته اعالم شــد كه رئال درخواست چلسى را 

رد كرده است.

خشم مسؤوالن رئال از خامس رودريگز
بيلد: خامس پس از يك فصل كابــوس وار در رئال كه جايگاه 
ثابتش را از دست داد و به نيمكت ذخيره ها تبعيد شد، به كوپا 
امه ريكا رفت تا تيم ملى كلمبيــا را همراهى كند. او در اولين 
بازى كلمبيا دچار مصدوميت از ناحيه شــانه چپ شــد اما به 
كمك فيزيوتراپ ها توانســت تا پايان تورنمنت بــراى كلمبيا 

به ميدان برود.
پزشــكان رئال به وى توصيه كرده بودند كه پس از اتمام كوپا امه 
ريكا، براى بهبودى كامل شــانه مصدومش، اقدام به جراحى كند 

اما او با اين مساله مخالفت كرد و راهى تعطيالت شد.
موضوعى كه خشــم مســؤوالن رئال را به دنبال داشــته و اين 
سرپيچى باعث شــده تا آنها به فروش خامس جدى تر از هميشه 
فكر كنند؛ به خصوص اينكه زيدان نيز در فصلى كه گذشــت، از 

شرايط او رضايت چندانى نداشت.

كميته المپيك جامائيكا اعالم كرد

«بولت»  در ريو خواهد بود اما...
 دووميدانى  امين غالم نژاد   وقتى كميته المپيك 
جامائيكا اعالم كرد اوســين بولــت در ريودوژانيرو حضور 
خواهد داشت، دونده سرعت جهان در فرانسه به سر مى برد. 
روز دوشــنبه بيانيه رســمى اين كميته بــه منظور پايان 
بخشيدن به ترديدهاى قبلى صادر مى شود و نام بقيه اعضاى 
تيم جامائيكا در رقابت هــاى دووميدانى المپيك هم اعالم 
خواهد شد. بولت بتازگى به دليل يك مصدوميت عضالنى 
مجبور شده بود كه در رقابت هاى 100 متر آمادگى المپيك 
شركت نكند و از حضور در رقابت هاى 200 متر هم خوددارى 
كرده بود. در آن لحظه اعالم شده بود، حضور او در المپيك 
هم در هاله اى از ابهام است و در جامائيكا همه در شوك فرو 
رفته بودند. اما او بالفاصله اعالم كــرد، هرچه در توان دارد 
براى خوب شدن سريع تر به كار مى گيرد. او به فرانسه رفت 
تا نزد پزشــك معتمد خود، يعنى دكتر هانس ويلهلم مولر 
وولفارت پزشك ســابق بايرن مونيخ كه با گوارديوال دعوا 
كرد و از اين تيم جدا شد و از سال ها پيش بولت را زير نظر 
دارد، درمانش را ادامه دهد. اين پزشك آلمانى خيال بولت 
را آسوده كرده و گفته، مصدوميت او يك درام نيست. بولت 
هم درمان فشــرده را آغاز كــرد. او از دو روز پيش حركت 
محتاطانه را آغاز كرده است. با توجه به  حضور نيافتن او در 
رقابت هاى آمادگى المپيك اين شايعه ايجاد شده بود كه او 
به مسابقات ريو نمى رسد. بولت در سال 2016 هيچ يك از 
بهترين زمان هاى 100 متر را نداشته و در 200 متر هرگز 
مسابقه نداده اســت. كميته المپيك جامائيكا از يك قانون 
فدراسيون جهانى دووميدانى كه زمان بيشترى دراختيار 
كشورها براى معرفى ورزشكارانشــان مى گذارد، استفاده 
كرده بود. اما مشكل اصلى اينجاست كه هنوز شرايط بولت به 
طور كامل مشخص نيست. آيا او در المپيك ريو كامًال آماده 

خواهد بود. آيا مى تواند تمريناتش را به موقع از سر گيرد و 
در شرايط جسمانى مطلوب راهى المپيك شود؟ فدراسيون 
دووميدانى جامائيكا انتظار دارد بولت نشان دهد كه از بند 

مصدوميت به طور كامل رهايى يافته و تنها فرصتى كه بولت 
به اين منظور دراختيــار دارد، رقابت هاى دايموند ليگ در 
روز 22 ژوئيه در لندن خواهد بود. اما اگر او نتواند در لندن 

مسابقه دهد، كميته المپيك جامائيكا چه كار مى كند؟ آيا 
طبق وعده اى كه از چند روز پيش داده، بولت را همچنان به 

المپيك ريو اعزام مى كند؟

اكسپرس اسپورت 
اين روزنامه چاپ انگليس در گزارشــى با 
تيتر «مورينيو دوبــاره ماتا را كنار خواهد 
گذاشــت» از تصميــم ســرمربى جديد 
منچســتر يونايتد براى فــروش ماتا تنها 
3سال بعد از اينكه او را زمانى كه در چلسى 
حضور داشت به يونايتد فروخت حكايت 
دارد. اكسپرس معتقد است فروش خوان 
ماتا، راه را براى حضور پل پوگبا در منچستر 

هموارتر خواهد كرد.

فوتومك
اين روزنامه ورزشى چاپ تركيه در گزارشى 
اختصاصى از آغاز مذاكره رســمى باشگاه 
فنرباغچه با آردا توران ستاره تيم بارسا براى 
خريد او خبر مى دهــد. فنرباغچه اميدوار 
اســت بتواند آردا را كه وضعيت مناسبى در 
بارسا ندارد   راضى به بازگشت به تركيه كند. 
فوتومك همچنين خبر از درخواست ساموئل 
اتوئو ستاره مشهور باشــگاه آنتاليا اسپور از 
رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه 

براى حضور در يك بازى خيريه مى دهد.

ولز آن ساندى
اين روزنامه چاپ كشور ولز نمايش خيره 
كننده تيم ملى فوتبال اين كشور در رقابت 
هاى يورو2016 كه با صعود تا مرحله نيمه 
نهايى رقابت ها نيز همراه بود را از زاويه اى 
ديگر بررسى كرده است. ولز آن ساندى با 
تيتر «بهترين تابستان تمام عمرمان» به 
سراغ تعداد زيادى از مردم اين كشور رفته 
و داستان اين ماجراجويى شگفت انگيز تيم 

ملى ولز را از زبان آن ها بازگو كرده است.

ديلى ميل اسپورت
اين روزنامه با تيتر «زمان افتخار» به ديدار 
فينال مســابقات تنيس ويمبلدون ميان 
اندى مارى اسكاتلندى و ميلوش رائونيچ 
از كانادا مى پــردازد. ديلى ميل همچنين 
در يك گزارش اختصاصى با تيتر «رفتن 
به سراغ گاس» از مذاكرات اتحاديه فوتبال 
انگليس با گاس هيدينك سرمربى سابق 
تيم ملى هلند و باشگاه چلسى براى سپردن 
سكان هدايت تيم ملى اين كشور به او خبر 

مى دهد.

اسپورت
اين روزنامه ورزشى چاپ ايالت كاتالونياى 
اســپانيا، در مصاحبــه اى اختصاصــى با 
نيمار فوق ستاره تيم بارســلونا نظر او را در 
خصوص اتفاقات اخير فوتبال جهان از جمله 
خداحافظى ليونل مسى از تيم ملى آرژانتين 
جويا شده است. اسپورت به نقل از نيمار تيتر 
«لئو از تو حمايت مى كنم» را به روى جلد 
برده است. نيماراعالم كرده مى تواند خود را 
به جاى مسى بگذارد و به عنوان يك دوست و 

هوادار به تصميمش احترام خواهد گذاشت.

خبر

 اسطوره باشگاه 
آ اس رم اميدوار است درآخرين فصل 
حضور خود در اين باشــگاه ســبب 
كاهش فاصله رم با قهرمان چند دوره 
گذشته فوتبال ايتاليا يعنى يوونتوس 
شود. فرانچسكو توتى تاكيد مى كند: 
ما هميشه در ابتداى فصل راجع به 
اهدافمان صحبت مى كنيم و هميشه 
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گزارش روز

ورزش : سرنا ويليامز با برترى در فينال رقابت هاى ويمبلدون 
مقابل آنجليك كربر آلمانى و پس از سه شكست پياپى در سه 
فينال گرنداسلم در يواس اوپن، اوپن استراليا و رولن گاروس 
مقابل وينچى، كربر و موگوروسا سرانجام به بيست و دومين 
عنوان قهرمانى گرنداسلم خود و برابرى با ركورد اشتفى گراف 
دست يافت. او در دو ســت با نتايج   7 بر 5، 6 بر 3 و در يك 
ساعت و 21 دقيقه حريف آلمانى خود را مغلوب كرد. تنيسور 
شــماره يك رنكينگ زنان جهان هفتمين قهرمانى اش در 
رقابت هاى ويمبلدون را تصاحب كــرده و حاال از 28 فينال 

گرنداسلم كه در آن ها حضور داشته، 22 قهرمانى كسب كرده 
است. ويليامز با اين نتيجه سرانجام با ركورد گراف كه آخرين 
بار دقيقاً 20 سال پيش در ويمبلدون قهرمان گرنداسلم شده 

بود، برابرى كرد.
 حاال كه مأموريت او در برابرى با اين ركورد به پايان رسيده، 
سرنا ركورد 24 قهرمانى گرنداسلم كورت اسميث را نشانه 
گرفته و با توجه به بازدهى قابل توجه او در ويمبلدون، چنين 
هدفى براى او غيرقابل دسترس نخواهد بود. ويليامز تا پيش 
از رســيدن به فينال با هيچ يك از 10 نفر نخست رنكينگ 

روبه رو نشده بود. اما وينچى هم كه در فينال يواس اوپن، او 
را شكست داده بود، درآن زمان تنيسور شماره 43 رده بندى 
به شمار مى رفت. ويليامز در برابر مك هيل هموطنش در راند 
دوم كمى سختى كشيد و تنها ست از دست رفته اش در اين 
رقابت ها هم در آن مســابقه بود. سپس بدون اينكه متحمل 

ريسك شود، همه حريفانش را تا فينال مغلوب كرد. 
كربر كه در فينال مشابه در اســتراليا او را شكست داده بود، 
اين بار هم نهايت تالش خود را در فينال تماشايى روز شنبه 
به كار گرفت، ولى درنهايت مغلوب سرويس هاى ويليامز شد 

كه سالح مرگبار او در زمين هستند. ويليامز دراين بازى 38 
امتياز خود را از 43 سرويس اول خود به دست آورد. او تنها 
يك برك پوينت در اختيار كربر قــرار داد كه در گيم هفتم 
ست دوم بود و البته با يك ضربه ايس آن را از بين برد. ويليامز 
پس از قهرمانى گفت، هميشه پيروزى در ويمبلدون براى او 
هيجان انگيز و خاص است و از كربر به عنوان يك حريف بزرگ 
ياد كرد. او همچنين گفت، هرگز هدفش را كســب بيست و 
دومين عنوان قهرمانى تعيين نكرده بود، ولى حاال كه به اين 
افتخار دست يافته، از اينكه در ويمبلدون اين اتفاق افتاده، 
بسيار خرسند است. ويليامز چند ساعت پس از اين مسابقه در 
فينال رقابت هاى دونفره زنان هم همراه با خواهرش ونوس 
ويليامز به مصاف بابوس و شودووا رفته و با پيروزى 2برصفر 
قهرمان آن رقابت ها هم شــد. كربر با اين نتيجه به رتبه دوم 

رنكينگ تنيس زنان جهان صعود كرد. 

دانيال صدقى: ليونل مســى پس از محكوميت 21 ماهه اش 
به دليل فــرار مالياتى، ايــن روزها به آينــده اش فكر مى كند. 
باشــگاه كاتالونيايى قصد ندارد فوق ستاره خود را از دست دهد 
و مى خواهد پيشــنهاد جديدى براى تمديد قرارداد به مهاجم 
آرژانتينى ارايه كند، اما مسى عجله اى براى اين كار ندارد. او پيش 

از امضاى قرارداد جديد، منتظر نتيجه حكم دادگاه 
تجديد نظر خواهد ماند. بارسلونا هم با اين 

حال كمپينى براى حمايت از بازيكن 
خود راه اندازى كــرده و درانتظار 

تحوالت بعدى نشسته است. 
2016 مســى  تابســتان 
يــك كابــوس بــه تمام 
معناست. نخست ناكامى 
دركوپاآمريكا با تيم ملى 
آرژانتين كه با از دســت 
دادن پنالتى حساس در 
فينال و تصميم به ترك 
تيــم ملى همــراه بود و 
ســپس محكوميت 21 

ماهه به دليل فرار مالياتى 
و جريمه 3/5 ميليون يورويى 

بدترين روزهاى ممكن را براى 
مهاجم بارسا رقم زدند. نشريه ماركا 

در گزارشــى كه ديروز منتشر كرده، 
مدعى شده كه مسى اين روزها به آينده اش 

در اسپانيا مى انديشد. او مى داند كه در بازگشت به 
اين كشور پس از سپرى كردن تعطيالتش يك قرارداد جديد از 
سوى باشگاه دريافت مى كند، ولى قصد امضاى آن را ندارد. در 
روزهاى اخير شايعات زيادى در مورد اينكه چلسى تمايل زيادى 
به در اختيار گرفتن برنده پنج عنوان توپ طال نشــان داده، در 

رسانه ها مطرح شده اند. صرفنظر از اين نكته كه قرارداد كنونى 
مسى درسال 2018 به پايان مى رسد، ستاره آرژانتينى بارسلونا 
درباره ادامه زندگى در اسپانيا ترديدهايى دارد. مسى مى خواهد 
بداند كه روند اعتراض او به حكم صادر شــده در دادگاه تجديد 
نظر چطور پيش مى رود و ظاهراً اين حكم تا پايان ماه ژوئيه صادر 
خواهد شد. اگر محكوميت اوليه او در دادگاه تجديد 
نظر هم تأييد شــود، مرد شــماره 10 آبى 
انارى ها با آينده مبهمى روبه رو خواهد 
شد. باشگاه بارسلونا به نگرانى هاى 
مسى كامًال آگاه بوده و مى داند 
كه شايد او نخواهد قراردادش 
را با اين تيــم تمديد كند. 
ضمن اينكــه وداع اخير 
او با تيم ملى هم نشــان 
داده، مسى قادر به اتخاذ 
تصميم هــاى عجيب و 
غريب خواهد بود. براى 
همين بارتومئو، رئيس 
باشگاه در روزهاى اخير 
تا جايى كه مى توانسته در 
حمايت از مســى سخنرانى 
كرده است. باشــگاه بارسلونا 
همچنين بــه منظــور حمايت 
از مســى، كمپينى در شــبكه هاى 
اجتماعى با هشــتگ «همه ما لئو مســى 
هســتيم» راه اندازى كرده و هــواداران اين تيم را 
دعوت كرده تا حمايت بى قيد و شرط خود را از بهترين بازيكن 
جهان در شبكه هاى اجتماعى اعالم كنند. باشگاه بارسلونا اعالم 
كرده كه با اين هشتگ قصد دارد به مسى بفهماند كه او در اين 

شرايط تنها نيست.

اشــكان كيهان: يوونتوس احتماالً در بازار نقل و انتقاالت 
امســال به يك انتخاب دردنــاك تن خواهد داد. پيشــنهاد 
وسوسه انگيز منچسترســيتى براى لئوناردو بونوچى مدافع 
اين تيم بشدت سران باشگاه يووه را وسوسه كرده است. پپ 
گوارديوال مى خواهد ستاره خط دفاعى يووه را به عنوان يكى 

از خريدهاى مهم خود به ورزشــگاه اتحاد بياورد 
و ظاهراً مذاكرات دوطــرف براى تكميل 

اين عمليات تــا مراحل پايانى پيش 
رفته است. 

گوارديــوال اعالم كــرده كه 
بونوچى را به هرقيمتى كه 
شــده مى خواهد. باشگاه 
منچسترى قراردادى 60 
ميليــون يورويى براى 
پنج سال به ستاره يووه 
پيشنهاد داده است. اما 
حاال بونوچــى كه يكى 
از نمادهاى قدرت يووه 
محسوب مى شود هم در 

بر اين پيشنهاد سست  برا
شده است. 

پيشــنهاد 60 ميليونى سيتى 
را كه هنــوز به طور رســمى به 

باشــگاه بينكونرى ارســال نشده، 
به ســختى مى توان براى يــك بازيكن 

29 ســاله رد كرد. اگر اين معامله انجام شــود، 
بونوچى عنوان گران قيمت ترين مدافــع تاريخ فوتبال را به 

خوداختصاص داده و جاى داويد لوئيز را مى گيرد.
 او بتازگى 29 ساله شــده و مى داند كه تا يكى دو سال ديگر 
هيچ تيمى چنين پيشــنهادى به او ارايــه نخواهد كرد. 60 

ميليون يورو براى بازيكنى كه يووه درسال 2010 تنها با 15 
ميليون يورو در اختيار گرفته، يك معامله اســتثنايى است. 
بونوچى هم مســلماً نمى خواهد يك دســتمزد نجومى نظير 

آنچه سيتى به او مى دهد، براحتى رد كند.
او در انگليس دو برابر دستمزد كنونى اش در ايتاليا را دريافت 

خواهد كرد.
 جايگزين كــردن بونوچى در خط دفاعى 
يووه امرى غيرممكن خواهد بود. چه 
از نظر فنى و چه از نظر احساسى 
بونوچــى جايگزينــى ندارد. 
پيشــرفت قابل توجه او در 
يارگيــرى فشــرده همه 
نگاه ها را متوجه او كرده 

است. 
در غيــاب پيرلــو هم 
ه  يــوو نورهــاى  ما
و  و  ا بــه  ليــا  يتا ا و 
ســانترهاى درعمــق 
ميلى مترى اش بستگى 
داشــت. او با بارتزالى و 
كيلينى در كنار خود يك 
ســد دفاعى غيرقابــل عبور 
را در تركيب يــووه و تيم ملى 
ســاخته و شــايد تنها بازيكنى كه 
در فوتبال حــال حاضر جهــان بتوان 
جايگزيــن او كــرد، متس هوملس باشــد كه 
بتازگى راهى بايرن مونيخ شده است. بدون او آلگرى بايد 
به ســراغ دفاع چهارنفره برود كه همواره سيســتم دفاعى 
ايده آل او بــوده و يووه فصل آينــده تفاوت هاى زيادى با 

يوونتوس سال هاى قبل خواهد داشت.

با 22 عنوان قهرمانى گرند اسلم 

سرنا ويليامز به ركورد گراف رسيد

تمديد قرارداد با بارسا قطعى نيست

تابستان كابوس وار «مسى» 
يووه نگران از دست دادن مدافع 29 ساله

60 ميليون يورو براى بونوچى، يك معامله واقعى

از خريدهاى مهم خود به ورزشــگاه اتحاد بياورد 
و ظاهراً مذاكرات دوطــرف براى تكميل 

اين عمليات تــا مراحل پايانى پيش 

گوارديــوال اعالم كــرده كه 
بونوچى را به هرقيمتى كه 
شــده مى خواهد. باشگاه 

60
ميليــون يورويى براى 
پنج سال به ستاره يووه 
پيشنهاد داده است. اما 
حاال بونوچــى كه يكى 
از نمادهاى قدرت يووه 
محسوب مى شود هم در 

بر اين پيشنهاد سست  برا

 ميليونى سيتى 
را كه هنــوز به طور رســمى به 

باشــگاه بينكونرى ارســال نشده، 
به ســختى مى توان براى يــك بازيكن 

 ســاله رد كرد. اگر اين معامله انجام شــود، 

خواهد كرد.
 جايگزين كــردن بونوچى در خط دفاعى 
يووه امرى غيرممكن خواهد بود. چه 
از نظر فنى و چه از نظر احساسى 
بونوچــى جايگزينــى ندارد. 
پيشــرفت قابل توجه او در 

كيلينى در كنار خود يك 
ســد دفاعى غيرقابــل عبور 
را در تركيب يــووه و تيم ملى 
ســاخته و شــايد تنها بازيكنى كه 
در فوتبال حــال حاضر جهــان بتوان 
جايگزيــن او كــرد، متس هوملس باشــد كه 

از امضاى قرارداد جديد، منتظر نتيجه حكم دادگاه 
تجديد نظر خواهد ماند. بارسلونا هم با اين 

حال كمپينى براى حمايت از بازيكن 
خود راه اندازى كــرده و درانتظار 

تحوالت بعدى نشسته است. 
 مســى 
يــك كابــوس بــه تمام 
معناست. نخست ناكامى 
دركوپاآمريكا با تيم ملى 
آرژانتين كه با از دســت 
دادن پنالتى حساس در 
فينال و تصميم به ترك 
تيــم ملى همــراه بود و 
21

ماهه به دليل فرار مالياتى 
 ميليون يورويى 

بدترين روزهاى ممكن را براى 
مهاجم بارسا رقم زدند. نشريه ماركا 

در گزارشــى كه ديروز منتشر كرده، 
مدعى شده كه مسى اين روزها به آينده اش 

در اسپانيا مى انديشد. او مى داند كه در بازگشت به 

خواهد شد. اگر محكوميت اوليه او در دادگاه تجديد 
نظر هم تأييد شــود، مرد شــماره 

انارى ها با آينده مبهمى روبه رو خواهد 
شد. باشگاه بارسلونا به نگرانى هاى 
مسى كامًال آگاه بوده و مى داند 
كه شايد او نخواهد قراردادش 

حمايت از مســى سخنرانى 
كرده است. باشــگاه بارسلونا 
همچنين بــه منظــور حمايت 
از مســى، كمپينى در شــبكه هاى 
اجتماعى با هشــتگ «همه ما لئو مســى 
هســتيم» راه اندازى كرده و هــواداران اين تيم را 


