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ورزش جهان 3توماس توخل مى گويد: بعيد مى دانم زمانى كه ما به شهر دورتموند برگرديم، گوتزه آنجا باشد. به هر حال اگر اين اتفاق بيفتد، سورپرايز 
زيدان هنوز در انتظار شوچنكو

ورزش: مدير برنامه هاى اســطوره فوتبال اوكرايــن على رغم خبر 
انتصاب موكلش به عنوان ســرمربى جديد تيم ملى اوكراين، اعالم 
كرد آندرى شوچنكو هنوز تصميم قطعى خود را نگرفته است و ممكن 
است حتى دستيار زيدان در رئال شود. وكيل شوچنكو مى گويد: شوا 
در حال حاضر به پول فكر نمى كند و بر سر دو راهى تيم ملى اوكراين و 
دستيارى زيدان مانده است. زيدان چندين بار با شوچنكو تماس گرفته 
و خواهان حضورش در كادر فنى رئال شــده است. او اگر قرار باشد به 
رئال مادريد كمك كند بايد هر چه سريعتر به زيدان پاسخ بدهد و به 

اردوى تابستانى رئال مادريد در آمريكاى شمالى ملحق شود.

كانته: كونته باعث پيوستنم به  چلسى 
شد

اسكاى اسپورتس: هافبك جديــد چلسى كه تيم قهرمانش يعنى 
لسترسيتى را به مقصد چلسى كه در ليگ قهرمانان نيز حضور نخواهد 
داشت ترك كرد، از نقش آنتونيو كونته ســرمربى آبى هاى لندن به 
عنوان اصلى ترين دليلش براى پيوستن 32ميليون پوندى به چلسى 
نام برد. انگولو كانته كه از او به عنوان يكى از بهترين هافبك هاى كنونى 
حال حاضر در جهان نام مى برند در خصــوص اين انتقال  مى گويد: 
مى خواهم از مسؤوالن، هم تيمى هايم و همچنين كلوديو رانيرى به 
علت فصل شگفت انگيزى كه پشت سر گذاشتيم، تشكر كنم. اعتماد به 
نفس تيم و هواداران لستر، همواره تا ابد در ذهن من باقى خواهد ماند. 
با اين حال  تصميم گرفتم راهى چلسى شوم. باشگاهى بزرگ همراه با 
سرمربى بزرگ كه اهداف بزرگى در سر دارد. پروژه اى كه باشگاه چلسى 
در پيش روى خود قــرار داده و همچنين صحبت هاى آنتونيو كونته 
باعث شــد تا من اين تيم را به عنوان مقصد جديد خود در ليگ برتر 
انگليس انتخاب كنم. اين يك ماجراجويى جديد براى من خواهد بود.

زالتان: پادشاهى نه، هدفم خداى 
منچستر شدن است!

ســايت رســمى فيفا: بعــد از 
خوش آمدگويى خاص اريك كانتونا 
اسطوره منچســتريونايتد به زالتان 
ابراهيموويچ كه بــه او تذكر داد كه 
او پادشــاه اولدترافورد خواهد ماند 
و زالتان مى تواند شــاهزاده باشد، 
زالتان در پاسخى جالب به كانتونا، 
هدف خود را فراتر از پادشاهى اعالم 

كرد. زالتان مى گويد: چيزى كه كانتونا گفت را شنيدم و به او تبريك 
مى گويم چون هميشــه او را ســتوده ام. اما او بايد بداند من پادشاه 

منچستر نخواهم شد. من خداى منچستر خواهم شد.

نامزدهاى عنوان برترين بازيكن سال 
شاغل در اروپا اعالم شدند

ورزش: فهرســت نامزدهاى دريافت عنوان بهترين هاى سال اروپا 
توسط يوفا منتشر شد.

رئال مادريد، قهرمان اروپا 4 نامزد در اين ليســت دارد كه شــامل 
بيشترين سهم در ميان باشگاه هاى اروپايى مى شود. پس از آنها بايرن 
مونيخ و بارسلونا با دو بازيكن و ســپس اتلتيكومادريد و يوونتوس با 
يك بازيكن قرار گرفته اند. الليگا با 7نامزد بيشــترين سهم را دارد و 
ليگ برتر هيچ بازيكنى در بين اين 10 بازيكن ندارد. غيبت نيمار در 
اين فهرست نيز جالب توجه است. قرار است روز 15 مرداد، سه نامزد 
نهايى معرفى شوند و 4 شهريور راى گيرى نهايى براى انتخاب برترين 

بازيكن انجام خواهد شد.
فهرست اعالم شده به شكل زير است:

مانوئل نوير ( بايرن مونيخ / آلمان)
توماس مولر ( بايرن مونيخ / آلمان)
لوئيس سوارز (بارسلونا / اروگوئه)
ليونل مسى (بارسلونا / آرژانتين)

تونى كروس ( رئال مادريد / آلمان)
كريستيانو رونالدو ( رئال مادريد/ پرتغال)

گرت بيل ( رئال مادريد / ولز)
په په (رئال مادريد / پرتغال)

آنتوان گريزمان (اتلتيكومادريد / فرانسه)
 جيانلوئيجى بوفون (يوونتوس / ايتاليا)

 پسر اسطوره هلند، مدير ورزشى 
اورتون

سان: پسر اســطوره فقيد باشگاه بارسلونا در آســتانه انتخاب به 
عنوان مدير ورزشى تيم فوتبال اورتون است. باشگاه اورتون پس از 
اينكه در به خدمت گرفتن استيو والش، مدير ورزشى تيم فوتبال 
لسترسيتى ناكام ماند، ســراغ يوردى كرويف، پسر يوهان كرايف 
اسطوره فقيد باشگاه بارسلونا رفته و پست مدير ورزشى را براى وى 
در نظر دارد. كرايف 42 ســاله مدتى نيز در منچستريونايتد بازى 
كرده است، سابقه فعاليت در پســت مدير ورزشى باشگاه آ.اى.ك 
قبرس را دارد. او پيش از اين پيشنهاداتى از انگليس و آلمان را رد 

كرده و بايد ديد پاسخش به باشگاه بزرگ اورتون چه خواهد بود.

 مورينيو: بايلى مى تواند جزو بهترين 
مدافعان جهان باشد

اسكاى اسپورتس: ســرمربى پرتغالى شياطين سرخ بعد از ديدن 
بازى اريك بايلى در مقابل ويگان، معتقد اســت كه خريد جديدش 
مى تواند تبديل به مدافع بزرگى شود. ژوزه مورينيو مى گويد: واكنش 
هواداران به هنگام تعويض بايلى در بازى با ويگان نشــان داد كه آنها 
از عملكرد او چقدر راضى بودند. اريك هنوز خيلى جوان اســت و از 
محيطى كامًال متفاوت به اينجا آمده اســت، امــا مى توانيد ببينيد 
كه او  چطور بازيكنى اســت. بايلى براى اولين بار بود كه با پيراهن 
منچســتريونايتد بازى مى كرد، او نمى تواند انگليسى صحبت كند 
چون او نياز به اين دارد تا در كنار بازيكنان ديگر بيشتر بازى كند و با 

آنها ارتباط برقرار كند.

 تيم ملى فوتبال روسيه منحل شد
پراودا:  تيم ملى فوتبال روســيه با دســتور ويتالى موتكو، وزير 
ورزش و رئيس فدراسيون فوتبال اين كشور منحل شد. اين اتفاق 
به دنبال انتشــار يك تقاضانامه جمعى از سوى بيش از 900 هزار 
نفر از مردم روســيه از موتكو صورت گرفته اســت. وزير ورزش 
روسيه در اين خصوص اظهار داشــت: ديگر چيزى به عنوان تيم 
ملى فوتبال وجود ندارد. اين تيم از هم پاشــيده اســت. به  دنبال 
نتايج ضعيف تيم ملى روسيه در رقابت هاى يورو 2016، تورنمنتى 
كه در آن روس ها با كسب تنها يك تساوى برابر انگليس، از مرحله 
گروهى حذفى شــدند، موجى از نارضايتى از عملكرد اين تيم در 
ميان مردم روسيه شكل گرفت و بســيارى از آنها نبود اين تيم را 

بهتر از بودنش دانسته اند.

مصدوميت وحشتناك مهاجم سابق 
چلسى در چين

ورزش: دمبا با، مهاجم سابق چلسى، در ديدارتيمش در ليگ چين دچار 
يك آسيب ديدگى بسيار شديد شد. دمبا با كه در حال حاضر براى تيم 
چينى شانگهاى شنهوا بازى مى كند، در مقابل شانگهاى در برخورد با 
بازيكن حريف، سون ژيانگ، از ناحيه ساق پاى چپ دچار يك شكستگى 
وحشتناك شد. البته برخورد اين دو بازيكن چندان شديد نبود اما دمبا با 
در شرايطى نامتعادل، به طور اتفاقى بار ديگر به ژيانگ برخورد كرد و اين 
مصدوميت شديد برايش رخ داد. گريگورى مانسانو، سرمربى اسپانيايى 
شانگهاى شنهوا در پايان بازى گفت: اين مى تواند پايان دوران حرفه اى 
دمبا با باشد. ترجيح مى دادم بازى را مى باختيم اما او را از دست نمى داديم.

خوردن فست فود در رختكن من سيتى ممنوع!
ورزش: رسانه هاى انگليســى خبرى منتشر كردند مبنى بر اينكه پپ 
گوارديوال بازيكنانش را از خوردن فست فود در رختكن منچسترسيتى 
منع و آنها را موظف كرده كه بعد از تمرينات و بازى هاى شان در كنار هم 

غذا بخورند تا به اين ترتيب رابطه  صميمانه ترى ميان آنها شكل بگيرد .

اهداف لسترسيتى درفصل جديد

رانيرى: نگران چمپيونزليگ هستم
 فوتبال  ورزش  كلوديو رانيرى حتى در لغتنامه فوتبالى 
خود هم واژه هاى جديدى در فرهنگ لسترسيتى جا انداخته 
است. حماسه فوق العاده اين تيم در فصل گذشته رقابت هاى 
ليگ برتر و قهرمانى در جزيره لستر را به يك الگوى بى نظير 
در اروپا تبديل كرد. ايسلند و ولز هم در جام ملت هاى اروپا 
راه تيم او را در پيش گرفتند. هردوى اين تيم ها را در جريان 
رقابت هاى يورو 2016 معجزه هايى نظير لسترســيتى نام 
نهادند. همين چند روز پيش تيم لينكلن جبل الطارق از سد 
سلتيك در دور دوم مرحله پيش حذفى چمپيونزليگ عبور 
كرده بود. همه اين تيم ها داستانى مشابه لسترسيتى دارند.

از دوم مه گذشته زمان زيادى نگذشته است. يازده هفته از 
تساوى تاتنهام در زمين چلسى و اولين قهرمانى لسترسيتى 
در تاريخ 132 ساله اين باشگاه گذشته است. رانيرى در گفت 
وگويى با گاتزتادلوسپرت در مورد فصل جديد رقابت هاى 

ليگ ايتاليا و انگليس و اهداف لسترسيتى حرف زده است.
از حاال مى توان حدس زد، فصــل آينده در ايتاليا چه تيمى 

قهرمان مى شود.
يوونتوس در حــال حاضر رقيبى ندارد. فقــط ناپولى و رم 
مى توانند، روى كاغــذ حريفان اين تيم باشــند، ولى بايد 
منتظر پايان فصل بازار نقل وانتقاالت ماند. تيم هاى ميالنى 
در اين فصل تغييرات زيادى در باشگاه هاى خود داشته اند و 

در رديف دوم مدعيان قرار دارند. 
چه تيمى درايتاليا بيشتر شما را جذب مى كند؟

ساسولو. اميدوارم كه از مرحله پيش حذفى ليگ اروپا عبور 
كند. ساسولو مى تواند، لستر ايتاليا شود. من را ياد اودينزه 
چند سال پيش مى اندازد و البته فلسفه فوتبالى متفاوتى با 
اين تيم دارد. در اودينه مسؤوالن سرمايه گذارى روى جوانان 
خارجى را هدف اصلى خود قرار داده بودند. در ساسولو بيشتر 
روى بازيكنان ايتاليايى سرمايه گذارى شده و اين مى تواند، 

جنبشى در كل فوتبال ملى ايجاد كند.
لستر دراين فصل چه مى كند؟

هدف اصلى ما اين است كه از صفر شروع كنيم. ما قهرمان 
شديم و اين بســيار زيبا و فوق العاده بود. شايد حماسه اى 
تكرار نشــدنى رقم زديم، ولى حاال فصل جديدى شــروع 
مى شــود. اگر در ابتداى فصل گذشــته كمتركسى روى 
قهرمانى ما شرط مى بست، امسال هم شانس زيادى براى 

قهرمانى نداريم و هدف اصلى ما كســب چهل امتياز براى 
رهايى از خطر سقوط خواهد بود. وقتى به اين هدف برسيم، 
به اهداف بزرگ ترى فكر مى كنيم و سعى مى كنيم بين ده 
تيم اول ليگ باشيم. سپس ليگ اروپا، سهميه چمپيونزليگ 
و بقيه چيزها را هدف اصلى قرار مى دهيم. شايد هم بتوانيم 
يكى از پنج تورنمنتــى را كه در آن ها حضــور داريم، فتح 
كنيم؛ ســوپرجام، ليگ برتر، جام حذفى، جــام اتحاديه و 

چمپيونزليگ. اين مسير ما خواهد بود. قدم به قدم. 

نمى ترسيد؟
چمپيونزليــگ واقعاً رقابت هاى جذابى اســت، ولى انرژى 
زيادى بخصوص از نظر ذهنى از بازيكنان مى گيرد. ممكن 
اســت، چند بازى را در آن رقابت ها واگذار كنيم و درآن جا 

مى توان قابليت واكنش نشان دادن تيم ما را محك زد. 
اينكه واردى را از دست نداديد، چه اندازه اهميت دارد؟

خيلى زياد. اين اقدام سيگنال مهمى به همه فرستاد. 
كونته، مورينيو، گوارديوال، كلوپ، ونگر، پوچتينو. اين دوره 

از رقابت هاى ليگ برتر جــدال مربيان بزرگ روى نيمكت 
خواهد بود. 

آنتونيو و چلسى تيمى مى سازند كه خيلى ها از آن خوششان 
مى آيد. بايد خوب يكديگر را بشناســند و اجــازه ندهند، 
تفاوت هاى فرهنگى برايشــان ايجاد مشكل كند. در لندن 
همه از اين تيم لذت خواهند برد. مورينيو مى تواند، فرگوسن 
جديد نام گيرد. او 26 سال در منچسترنمى ماند، ولى تأثير 

خود را دراين تيم خواهد گذاشت.

گازتا دلو اسپورت
اين روزنامه چاپ ايتاليا در مصاحبه اى اختصاصى 
با تيتر «سخنرانى پادشاه» كه برگرفته از فيلم 
مشهورى به همين نام است، به سراغ كلوديو 
رانيرى سرمربى لسترســيتى رفته كه بعد از 
قهرمانى فصل گذشته در ليگ برتر لقب پادشاه 
را گرفته است. گازتا به روز سرنوشت ساز گونزالو 
هيگواين در تصميمش براى ماندن يا رفتن از 
ناپولى مى پردازد. البته مسووالن ناپولى از هم 
اكنون با ميليك مهاجم لهستانى آژاكس براى 

جانشينى او وارد مذاكره شده اند. 

مترو اسپورت
اين روزنامه چاپ انگليس در گزارشى ويژه 
به قهرمانى جالب توجه هنريك استنسن، 
گلف باز سوئدى مى پردازد. استنسن موفق 
شد در يك بازى دو نفره بسيار جالب توجه 
با فيل ميكلسن كه كارشناســان آن را با 
بهترين هاى تاريخ مســابقات گلف آزاد 
مقايسه مى كنند، حريف آمريكايى خود 
را مقتدرانه از پيش رو برداشــته و عنوان 
قهرمانى مســابقات گلف آزاد اسكاتلند را 

از آن خود كند.

ماركا
اين روزنامه چاپ اســپانيا بعد از قهرمانى 
مارك ماركز، موتورســوار اســپانيايى در 
مسابقات موتو جى پى آلمان، عكس اصلى 
روى جلد خود را به همراه تيتر «ديوانه وار» 
به اين قهرمانى مهم توسط ماركز 23ساله و 
عضو تيم هوندا اختصاص داده است. ماركا 
همچنين خبر از تالش رئال مادريد براى 
خريد آندره گومز پديده پرتغالى باشــگاه 

والنسيا مى دهد.

تايمز اسپورت
اين روزنامــه تمركز اصلى خــود را به 
شكســت تعجب آور تيم ملــى كريكت 
انگليــس در مقابل تيم ملى پاكســتان 
گذاشته است. اين مسابقه كه از سلسله 
مســابقات موســوم به لرد در 12بازى 
به ميزبانــى انگليس برگزار مى شــود، 
بــا 75امتياز به نفع پاكســتان در حالى 
به پايان رســيد كه انگليس در دو بازى 
ابتدايى در مقابل پاكســتان برنده شده 

بود.

اكيپ
اين روزنامه چاپ فرانسه به پانزدهمين دور 
مسابقات دوچرخه ســوارى توردوفرانس 
مى پردازد. اكيپ با تيتر «بى رقيب» به ادامه 
صدرنشينى كريستوفر فروم، دوچرخه سوار 
بريتانيايى اشــاره مى كند. اين روزنامه در 
گزارشى به تالش حاتم بن عرفا ستاره جديد 
پى اس جى براى تاريخ سازى در اين تيم و 
ادامه ماجراجويى هاى ويلفرد تسونگا تنيسور 
فرانسوى در مسابقات جام ديويس و صعود به 

نيمه نهايى رقابت ها مى پردازد.

خبر

 بعــد از 
خوش آمدگويى خاص اريك كانتونا 
اسطوره منچســتريونايتد به زالتان 
ابراهيموويچ كه بــه او تذكر داد كه 
او پادشــاه اولدترافورد خواهد ماند 
و زالتان مى تواند شــاهزاده باشد، 
زالتان در پاسخى جالب به كانتونا، 
هدف خود را فراتر از پادشاهى اعالم 
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دانيال صدقى: در يك دهه اخير بارسلونا در بازار نقل وانتقاالت 
بيشتر از تيم هاى ديگر اروپايى براى خريد بازيكنان 

مطرح هزينه كرده، ولى اگرهزينه هرگل به ثمر 
رسيده توسط بازيكنان جديدى كه در يك 

دهه اخير به اين تيم منتقل شــده اند را 
زير ذره بين قرار دهيم، به اين نتيجه 
مى رســيم كه آبى انارى ها بيش از 
1 ميليون يــورو براى هــرگل زده 
بازيكنان خود در بازار نقل وانتقاالت 
هزينه كرده اند. اين رقم در مقايسه 
با هفت تيم برتر ديگر اروپا از جمله 
رئال مادريد و بايرن مونيخ آمار جالبى 

محسوب نمى شود. رئال مادريد رقيب 
اصلى بارســا در الليگا تنها 415 هزار و 

981 يورو براى هرگل زده در اين مدت توسط 
بازيكنان خود هزينه كرده اســت. بــا اينكه اين 

باشگاه 96 ميليون يورو براى كريس رونالدو و 91 ميليون 
يورو براى گرت بيل هزينه كرده، ركــورد گلزنى ها دراين مدت 

به حدى چشــمگير بوده كه كامًال هزينه انجام شده براى آن ها 
را جبران كرده اســت. اما هزينه هاى صــورت گرفته 
توســط باشــگاه كاتالونيايى در خيلى از موارد 
بخصوص زمانى كه زالتــان ايبراهيموويچ 
با 69/5 ميليون يــورو به اين تيم منتقل 
شد، موفق نبوده اند. از آنجا كه مهاجم 
سوئدى تنها يك فصل دراين باشگاه 
حضور داشت و 22گل به ثمر رساند، 
هرگل او براى ايــن تيم 3 ميليون و 
159هزار يورو هزينه دربرداشــت. 
البته بايد ايــن نكته را هــم درنظر 
داشت كه آمار گلزنى خريدهاى جديد 
بارسلونا و ورود مهاجمان تازه به اين تيم 
بيش از حد تحت تاثير حضور ليونل مسى 
در خط حمله اين تيم قرار مى گيرند كه جزو 
بازيكنان خريدارى شده توسط باشگاه محسوب 
نمى شود و از آكادمى الماسيا به تيم بزرگساالن بارسلونا 

منتقل شده است. 

دالرام عظيمى: به دنبال انتشــار گــزارش هايى مبنى بر 
اينكه يوونتوس بايد 2 ميليون يورو جريمه درپى 

بروز تخلفاتى درقرارداد اخير خود با شركت 
نايك اسپانســر ســابق خود پرداخت 

كند، باشــگاه ايتاليايى اين اتهامات 
را رد كرده است. 

حكم الكســيس مور قاضى دادگاه 
ژنو اين بوده كه يووه يكسرى مفاد 
مربوط به قــرارداد قبلــى خود با 
شــركت نايك را نقض كرده است. 
اين باشگاه سه ستاره روى پيراهن 
فصل 2012 خود قــرار داده و اين 

درحالى است كه شركت نايك اصرار 
داشــته كه تنها دو ســتاره با توجه به 

قضيه رسوايى كالچوپولى در فصل 2004-
2005 و 2005-2006 روى پيراهــن يــووه 

حك شود.
 هرســتاره معادل ده عنوان قهرمانى ليگ اســت و باشــگاه 

يوونتوس هنوز دو اسكودتوى سلب شده از اين تيم در رسوايى 
كالچوپولى را نمى پذيــرد. انتظار مى رفت، زمانى كه 
باشگاه نايك پيراهن هايى كه روى آن عبارت 
«30 قهرمانى در زمين» حك شــده بود، 
اختالف نظر بين دو تيم برطرف شود، 
ولــى يوونتوس همچنــان به فروش 
پيراهن هايش با سه ســتاره ادامه 

داد. 
با اين حال باشگاه تورينى در بيانيه اى 
رسمى در وبسايت خود اعالم كرده 
كه اين جريمه هيچ ربطى به ماجراى 
ستاره ها ندارد. شــركت آمريكايى در 
شــكايت اوليه خود به دادگاه خواستار 
غرامت 50 ميليون يورويى شده و يووه را 
متهم به پايبند نبودن به تعهدات خود دراين 
قرارداد كرده بود. قرارداد يووه با شــركت نايك به 
اتمام رسيده و درحال حاضر آديداس اسپانسر جديد اين 

تيم محسوب مى شود.

گزارش كوتاه

ورزش: صبح روز گذشته، اولين مالقات سران يووه و ناپولى 
در مورد انتقال احتمالى گونســالو ايگواين در شــهر ميالن 
انجام شــد. يوونتوس مى خواهد در اين معامله يك بازيكن 
را هم وارد كند، ولى دالئورنتيس رئيس باشگاه ناپولى اعالم 
كرده كه ال پپيتا فروشى نيست. ماروتا هم دراين شرايط بايد 
94/7 ميليون يوروى درخواستى ناپولى را بپردازد تا مهاجم 
آرژانتينى را به تورين بياورد. بايد ديد، موضع دالئورنتيس تا 
چه زمانى غيرقابل تغيير مى ماند. او مهاجم تيمش را غيرقابل 
فروش خوانده، ولى يووه به اين سادگى ها دست از سر ايگواين 
برنمى دارد. در جلسه روز دوشنبه دوطرف هم رئيس باشگاه 
ناپولى اين موضوع را به سران يووه يادآورى كرد. ناپولى براى 
فروش ايگواين با يووه سر ميز مذاكره نمى نشيند و اگر اين تيم 
واقعاً قصد خريد ستاره آرژانتينى را دارد، بايد مبلغ اعالم شده 
براى فسخ قرارداد او يعنى 94/7 ميليون يورو را بپردازد. يووه 
خودش را براى اين شرايط آماده كرده است. مالقات دو طرف 

درحاشيه نشست اتحاديه صورت گرفت. تمامى نمايندگان 
اصلى باشگاه ها دراين جلسه حضور داشتند. طى روزهاى اخير 
در پى انتشار اخبارى مبنى بر تمايل يووه به جذب ايگواين، 
اعتراض هاى زيادى از سوى هواداران ناپولى به اين خبر صورت 
گرفته بود. ازنظر آن ها فروش ســتاره اين تيم به يووه يكى از 
دشمنان ديرينه ناپولى اشتباه محض خواهد بود و هيچ يك از 
آن ها مسؤوالن باشگاه را در صورت نهايى شدن فروش ايگواين 
نخواهند بخشيد. باشگاه ناپولى در روزهاى اخير اعالم كرده 
كه حاضر به فروش بازيكن خود نيست. يووه قصد دارد، در اين 
مذاكرات، فروش يك بازيكن از بين زاتزا، ماندراگورا، روگانى و 
پريرا را به ناپولى پيشنهاد دهد تا پول نقد كمترى براى ايگواين 
پرداخت كند. اما موضع ناپولى مشخص است. اگر آن ها واقعاً 
ايگواين را مى خواهند، بايد كل مبلغ الزم براى فسخ قرارداد 
او را بپردازند. دالئورنتيس تا جايى كه مى تواند، قصد دارد در 

برابر خواسته يووه مقاومت كند. 

ناپولى بازيكن با يووه معامله نمى كند

ايگواين بدون تخفيف! 

در مقايسه با ديگر باشگاه هاى مطرح اروپا

هزينه 1 ميليون يورويى بارسا براى هرگل 
جريمه به خاطر «ستاره ها» نبود

توضيح باشگاه يوونتوس درمورد غرامت درخواستى نايك

بيشتر از تيم هاى ديگر اروپايى براى خريد بازيكنان 
مطرح هزينه كرده، ولى اگرهزينه هرگل به ثمر 

رسيده توسط بازيكنان جديدى كه در يك 
دهه اخير به اين تيم منتقل شــده اند را 

زير ذره بين قرار دهيم، به اين نتيجه 
مى رســيم كه آبى انارى ها بيش از 
 ميليون يــورو براى هــرگل زده 
بازيكنان خود در بازار نقل وانتقاالت 
هزينه كرده اند. اين رقم در مقايسه 
با هفت تيم برتر ديگر اروپا از جمله 
رئال مادريد و بايرن مونيخ آمار جالبى 

محسوب نمى شود. رئال مادريد رقيب 
 هزار و 

 يورو براى هرگل زده در اين مدت توسط 
بازيكنان خود هزينه كرده اســت. بــا اينكه اين 

را جبران كرده اســت. اما هزينه هاى صــورت گرفته 
توســط باشــگاه كاتالونيايى در خيلى از موارد 
بخصوص زمانى كه زالتــان ايبراهيموويچ 
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شد، موفق نبوده اند. از آنجا كه مهاجم 

بارسلونا و ورود مهاجمان تازه به اين تيم 
بيش از حد تحت تاثير حضور ليونل مسى 
در خط حمله اين تيم قرار مى گيرند كه جزو 
بازيكنان خريدارى شده توسط باشگاه محسوب 

 ميليون يورو جريمه درپى 
بروز تخلفاتى درقرارداد اخير خود با شركت 

نايك اسپانســر ســابق خود پرداخت 
كند، باشــگاه ايتاليايى اين اتهامات 

حكم الكســيس مور قاضى دادگاه 
ژنو اين بوده كه يووه يكسرى مفاد 
مربوط به قــرارداد قبلــى خود با 
شــركت نايك را نقض كرده است. 
اين باشگاه سه ستاره روى پيراهن 
 خود قــرار داده و اين 

درحالى است كه شركت نايك اصرار 
داشــته كه تنها دو ســتاره با توجه به 

2004قضيه رسوايى كالچوپولى در فصل 2004قضيه رسوايى كالچوپولى در فصل 2004-
 روى پيراهــن يــووه 

كالچوپولى را نمى پذيــرد. انتظار مى رفت، زمانى كه 
باشگاه نايك پيراهن هايى كه روى آن عبارت 
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اختالف نظر بين دو تيم برطرف شود، 
ولــى يوونتوس همچنــان به فروش 

شــكايت اوليه خود به دادگاه خواستار 
غرامت 

متهم به پايبند نبودن به تعهدات خود دراين 
قرارداد كرده بود. قرارداد يووه با شــركت نايك به 


