
ونگر: خريد بيهوده انجام نمى دهم
ورزش: آرسن ونگر، سرمربى آرسنال به دفاع از سياست هايش در نقل و انتقاالت پرداخت و گفت كه خريدهاى بيهوده انجام نمى دهد. او گفت:بازيكنانى را 

مى خرم كه احساس مى كنم به تيم كمك مى كنند. وقتى شما مسووليتى در باشگاه داريد، بايد از درون قدرتمند باشيد نه اينكه فقط بيهوده خريد كنيد. 
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ورزش جهان 3ورزش: آرسن ونگر، سرمربى آرسنال به دفاع از سياست هايش در نقل و انتقاالت پرداخت و گفت كه خريدهاى بيهوده انجام نمى دهد. او گفت:بازيكنانى را 
بن عطيه: براى بازى در يوونتوس 

هيجان زده ام
ورزش: مهدى بن عطيه، مدافع الجزايرى يوونتوس اعتراف كرد كه 
براى بازى كردن در تركيب يوونتوس در فصل جديد بسيار هيجان زده 
است.  بن عطيه در مورد شرايط تيم گفت: در اردوهاى پيش فصل، به 
شدت و با تمام وجود تمرين كرديم و در حال آماده شدن براى فصل 
جديد فوتبال هستيم. بن عطيه افزود: همه بازيكنان بدون مصدوميت 
در اردو حاضر بودند. ما يك گروه جوان و پرانرژى هســتيم و آلگرى 

مى داند كه ما هرگز از تمرين كردن خسته نمى شويم.

كلوپ: از تركيب فعلى راضى هستم
ماركا: يورگن كلوپ، سرمربى ليورپول تاكيد كرد كه از تركيب فعلى 
تيمش كامال راضى است و بهانه اى براى ناكامى در فصل جديد وجود 
ندارد. كلوپ در اين رابطه گفت: بازيكنان جديدى به خدمت گرفته ايم 
و من از حضور آنها بسيار خوشحالم. حاال تركيب من كامل شده است.

فرناندو تورس:  حضور در تركيب 
اتلتيكو سخت تر شده

سايت90 : فرناندو تورس، مهاجم اسپانيايى اتلتيكومادريد معتقد 
اســت كه در فصل آينده، تنها يك بازيكن به عنوان مهاجم نوك در 
تركيب ثابت خواهد بود.  تورس گفت: مى دانم از ابتداى تابســتان 
سرمربى تيم به دنبال اضافه كردن يك مهاجم نوك به ليست است. 
اين بدان معناســت كه فضاى تيم رقابتى تر خواهد شد و حضور در 

تركيب اصلى نسبت به سال قبل دشوارتر است.

تمديد قرارداد آگوئرو با منچسترسيتى
ورزش: سرخيو آگوئرو بر سر تمديد 
قرارداد با منچسترسيتى به توافقات 
الزم دست يافته و به زودى خبر رسمى 
آن اعالم خواهد شد.  سرخيو آگوئرو 
ســال 2011 و پس از 5 فصل حضور 
درخشان در اتلتيكو كه در 175 بازى 
74 گل براى اين تيم به ثمر رساند، به 
منچسترسيتى پيوســت و بخشى از 

پروژه متحول شدن اين تيم شد. به يمن گل هاى او بود كه سيتى توانست 
سال 2012 پس از 50 سال عنوان قهرمانى ليگ برتر انگليس را تصاحب 
كند. او تاكنون 150 بازى براى سيتيزن ها انجام داده و 102 گل نيز به 
ثمر رسانده است. ستاره آرژانتينى بر سر تمديد قرارداد با مديران سيتى به 
توافق رسيده و به زودى اين خبر رسمى خواهد شد. قرارداد فعلى آگوئرو 
تا 2019 اعتبار دارد. به نظر مى رسد كه اين مهاجم 28 ساله فوتبال خود 
در سطح اول دنيا را در منچسترسيتى به اتمام رسانده و سپس راهى تيم 

اينديپندينته آرژانتين شود.

ناينگوالن: هنوز هم قادر به رقابت با 
يووه هستيم

ورزش سه: راجا ناينگوالن، هافبك بلژيكى رم معتقد است كه عليرغم 
خريدهاى بزرگ يوونتوس، هنــوز هم رم توان رقابت با يــووه را دارد.  
ناينگوالن گفت: من هم معتقدم كه يوونتوس بازيكنان خوبى را به خدمت 
گرفته است و توانسته تيم خود را به خوبى تقويت كند اما اين بدان معنا 

نيست كه ما نمى توانيم در مقابل اين تيم صف آرايى كنيم.

مورينيو: بازيكنى برنامه من را اجرا 
نكند، بازى نمى كند

ورزش: ژوزه مورينيو، سرمربى منچستريونايتد، پس از پيروزى تيمش 
مقابل گاالتاسراى، عملكرد شاگردانش را مورد تحسين قرار داد. او گفت:اگر 
بازيكنى در برنامه هاى من نباشد، يك دقيقه هم به او بازى نمى دهم. رقابت 
در تيم بسيار زياد است. به آنها خواهم گفت كه 38 بازى در پيش داريم و 
احتماال 15 بازى در ليگ اروپا و همين طور جام هاى داخلى. حدود 60 
بازى خواهيم داشت و نمى توانيم تنها با 11 بازيكن اين ديدارها را پشت سر 

بگذاريم. بنابراين در اين تيم، تيم مهمتر از بازيكنان است.

كونته: آينده كاستا در چلسى مبهم است
ماركا: آنتونيو كونته، سرمربى چلســى مدعى شد كه از آينده ديگو 
كاستا در اين تيم مطمئن نيست. كونته گفت:  كاستا بازى نكرد زيرا 
مصدوم بود. اگر ببينم كه در تمرينات بهبود يافته در ديگر بازى ها به 
او بازى خواهم داد. شرايط نقل و انتقاالت به اين شكل است. من راجع 
به امروز صحبت مى كنم و امروز او بازيكن چلسى است. اگر فردا راجع 
به كاستا سوال كنيد كه با ماست، نمى دانم. هر 29 بازيكن متعلق به 
چلسى هستند. پس از مدتى، خيلى واضح  با بازيكنان درباره ماندن يا 
رفتنشان صحبت كردم. فوتبال اينگونه است. من از بازيكنانى كه دارم 

خيلى خوشحالم. تعلق خاطر و تفكرشان عالى است. 

پيشنهاد نجومى آرسنال براى خريد ايكاردى
ورزش:   آرسنال با پيشنهادى نجومى به دنبال جذب مائورو ايكاردى، 
مهاجم آرژانتينى اينتر اســت.  توپچى ها كــه از ناكامى براى خريد 
الكازت خسته شــده اند يك گزينه ديگر يعنى ايكاردى كه در سه 
فصل گذشته در اينتر 52 گل زده را زير نظر گرفته اند. قيمت ايكاردى 

بيش از شصت ميليون يورو خواهد بود.

 چلسى و پيشنهاد  60 ميليون پوندى 
براى لوكاكو 

فيفا: بعد از رد پيشنهاد اول چلسى براى لوكاكو به ارزش 60 ميليون 
يورو، حاال سران چلسى آماده اند تا پيشنهاد جديدى را به ارزش 60 
ميليون پوند براى اين بازيكن ارائه كنند. با از دست دادن گزينه هاى 
قبلى كه كونته به دنبال آنها بود، سرمربى آبى پوشان درصدد است تا 
لوكاكو را به استفموردبريج بازگرداند. لوكاكو در سال 2013 چلسى 
را ترك كرد و راهى اورتون شــد. گفته مى شود تافى ها براى فروش 

لوكاكو، خواستار 75 ميليون پوند هستند.

در آستانه شروع رقابت هاى ليگ برتر

اولويت لستر: حفظ ستاره ها
 فوتبال  دانيال صدقى    افســانه لسترســيتى فصل 
گذشته با پايانى خوش همراه بود. تيم كلوديو رانيرى پس 
از اينكه فصل گذشــته را با هدف ســقوط نكردن به دسته 
پايين تر آغاز كرده و با قهرمانى به پايان رسيد، بى صبرانه در 
انتظار شروع فصل جديد رقابت هاى ليگ برتر است. مربى 
ايتاليايى لسترسيتى درباره توقع هواداران از تيم او در فصل 
جديد مى گويد: «چنين حماسه هايى تنها يك بار در هر 20 
سال رخ مى دهند. در فصل جديد هدف اصلى ما قرارگرفتن 
ميان 10 تيم نخســت ليگ و بازى هاى شــرافتمندانه در 

چمپيونزليگ خواهد بود.»
رانيرى فصل گذشته هم تا آخرين لحظه معتقد بود، اعضاى 
تيمش نبايد به قهرمانى فكر كنند. دراين فصل هيچ كس 
حاضر نيست، روى قهرمانى دوباره تيم او شرط بندى كند. 
به خصوص كه حريفان لستر بازيكنان قدرتمندى در بازار 
تابستانى به خدمت گرفته اند و بعيد است كه اين تيم مقابل 
تيم هاى منچســترى و چلســى حرف خاصى براى گفتن 
داشته باشــد. مربيانى نظير گوارديوال، مورينيو و كونته با 
انگيزه هاى جاه طلبانه خاصى به ليگ برتر پا گذاشــته اند 
و آرسنال، ليورپول و تاتنهام هم مدعيان قهرمانى هستند. 
با اين حال حضور يك تيم كوچــك در ليگ قهرمانان اين 
فصل دستاورد بزرگى براى لستر محسوب مى شود. اما تيم 
او دربازار تابستانى هيچ خريد خاصى نداشته و قصد وغرض 
رانيرى هم به خدمت گرفتن بازيكنان جديد نبوده است. او 

معتقد است، به تركيب تيم برنده نبايد دست زد. 
جيمى واردى آقاى گل لســتر با 24 گل زده، نقش زيادى 
در موفقيت هاى اين تيم ايفا كــرد و رانيرى تالش عمده 
اى به منظور جلوگيرى از انتقال او به آرســنال داشت. اين 
هفته واردى كه تا همين چهار سال پيش افزون بر فوتبال 
بازى كردن شغل دومى هم داشت، براى اينكه درآمد او از 
فوتبال آماتور براى تأمين مخــارج زندگى اش كافى نبود، 
قرارداد چهارساله اى جديدى با لسترسيتى به ارزش 400 

هزار پوند در ماه امضا مى كند و از حضور دراين تيم راضى 
خواهد بود. رانيرى هشدار داده بود، او درصورت پيوستن به 
تيم هاى ديگر، درخشش سابق را نخواهد داشت. براى مربى 
ايتاليايى حفظ رياض محرز دومين گلزن برتر تيم دشوارتر 
خواهد بود. همه تيم ها خواهان ســتاره الجزايرى هستند. 
رانيرى قسم خورده كه او هم در لستر ماندگار خواهد شد. 

اما هيچ تضمينى در اين پيش بينى وجــود ندارد. انگولو 
كانته به چلسى رفته و استيو والش يكى از دستياران كليدى 
رانيرى هم به اورتون منتقل شد. لسترسيتى چهارشنبه اين 
هفته در چارچوب رقابت هاى اينترنشنال چمپيونز كالب 
با بارســلونا بازى مى كند. رانيرى دراين مــورد مى گويد: 
«مى خواهــم در رقابت هاى پيش فصــل عملكرد خوبى 

داشته باشيم.» 
رقابت هاى فصــل جديد جزيره از روز هفتــم اوت با ديدار 
كاميونيتى شيلد بين لســتر و يونايتد شروع مى شوند. روز 
ســيزدهم اوت هم رقابت هاى ليگ برتر آغاز خواهند شد. 
لسترسيتى نخستين مسابقه خود را برابر هال سيتى خارج 

از خانه انجام مى دهد. 

خبر

سرخيو آگوئرو بر سر تمديد 
قرارداد با منچسترسيتى به توافقات 
الزم دست يافته و به زودى خبر رسمى 
آن اعالم خواهد شد.  سرخيو آگوئرو 
 فصل حضور 
 بازى 
 گل براى اين تيم به ثمر رساند، به 
منچسترسيتى پيوســت و بخشى از 

پروژه متحول شدن اين تيم شد. به يمن گل هاى او بود كه سيتى توانست 

فنتيك
اين روزنامه چاپ تركيه در گزارشــى به 
شكست سنگين گاالتاســراى در مقابل 
منچستر يونايتد در بازى تداركاتى پيش 
فصل در سوئد مى پردازد. گاال با نتيجه پنج 
بر دو مغلوب يونايتد شد و فنتيك عقيده 
دارد آمد و شد هاى بسيار زياد در اين تيم 
تركيه اى اصلى ترين دليل عدم هماهنگى 
بازيكنان اســت. اين روزنامــه مطلبى در 
خصوص انتقال احتمالى اتوئو به باشــگاه 

بشيكتاش نيز به چاپ رسانده است.

اكسپرس اسپورت
اين روزنامه در گزارشــى بــا چاپ عكس 
روملو لوكاكو مهاجم بلژيكــى اورتون، از 
تمايل شديد باشــگاه چلسى براى خريد 
او كه زمانى در آبى هاى لندن نيز عضويت 
داشته است خبر داد. اكسپرس رقم سرسام 
آور 60ميليون پوند بــراى خريد او كنار 
گذاشته است. اين روزنامه همچنين از قول 
يورگن كلوپ مى نويسد كه تيمش ليورپول 
هيچ بهانه اى براى عــدم موفقيت در اين 

فصل از رقابت ها نخواهد داشت.

اكيپ
روزنامــه اكيپ با چاپ عكســى بزرگ از 
صحنــه گل زيباى زالتــان ابراهيموويچ 
در بــازى تداركاتى منچســتر يونايتد و 
گاالتاسراى، با تيتر «گويا او از همين حاال 
در خانه است» به آدابته شدن سريع زالتان 
در تيم جديدش مى پردازد. اكيپ گزارش 
ويژه اى از نيكو روزبرگ راننده فرمول وان 
مرســدس بنز در آســتانه دور جديد اين 

مسابقات در آلمان دارد.

موندو ديپورتيوو
اين روزنامه چاپ اسپانيا درگزارشى ويژه 
به عملكرد درخشــان بازيكنان بارسا در 
ديدار تداركاتى اين تيم در مقابل سلتيك 
مى پردازد. آبى و انارى پوشــان در اردوى 
تداركاتى خود در انگليس موفق شــدند 
ســلتيك اســكاتلند را با گلزنى توران و 
حدادى  با نتيجه سه بر يك شكست داده 
و از همين حاال انگيــزه هاى باالى خود را 

براى فصل آينده نشان دهند.

ماركا
اين روزنامه چاپ اسپانيا در گزارشى با تيتر 
«رژه» به نمايش خيــره كننده بازيكنان 
رئال مادريــد در بــازى تداركاتى مقابل 
چلسى مى پردازد. رئالى ها در مقابل انبوه 
زيادى از تماشاگران در آمريكا موفق شدند 
با نتيجه سه بر دو چلسى را شكست دهند. 
آمادگى باالى بازيكنــان رئال كه چندين 
تن از ستارگان اصلى خود را نيز به همراه 

نداشتند ماركا را متعجب كرده است.
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دالرام عظيمى: ورزشگاه اولوى شهر گوتنبرگ شنبه عصر يك 
صدا نام زالتان را فرياد مى زد. بعد از گل خيره كننده مهاجم من 
يونايتد مقابل هزاران تن از هموطنانــش، دوران حضور زالتان 
ايبراهيموويچ در تيم منچسترى به بهترين شكل ممكن آغاز شد. 
در بازى دوستانه يونايتد برابر گاالتاسراى كه با برترى پنج بر دو 
تيم مورينيو به پايان رسيد، مهاجم سوئدى تنها 195 ثانيه زمان 
نياز داشت تا ارزش هايش را با پيراهن شماره 9 يونايتد به هواداران 
اين تيم نشان دهد. سانتر از جناح راست والنسيا را زالتان با يك 
ضربه آكروباتيك استثنايى به قعر دروازه موسلرا فرستاد. اين گل 
تماشايى، هواداران روى سكوها و حتى مورينيو دركنار زمين را 
به وجد آورد. همه از نخستين بازى زالتان كه بتازگى به تمرينات 
يونايتد ملحق شــده، رضايت كامل داشــتند. ايبراهيموويچ در 
لحظه ورود به زمين ورزشگاه هم با استقبال كم نظيرى از سوى 
تماشاگران سوئدى روبه رو شــد و با اينكه هنوز در بهترين فرم 
جسمانى خود به سر نمى برد، انتظارات را برآورده كرد. او تنها دو 
جلسه تمرين با هم تيمى هايش پيش از اين بازى داشت. زالتان 
روز پنجشنبه تمريناتش را در اردوى يونايتد آغاز كرده و بازى او 

در گوتنبرگ تنها 45 دقيقه به طول انجاميد و راشفورد در نيمه 
دوم جاى او را در تركيب تيمش گرفت. گاالتاســراى به رغم گل 
زودهنگام زالتان، بازى خوبى را در نيمه اول انجام داد. اما در نيمه 
دوم، درخشش خيره كننده رونى نتيجه را به نفع تيم انگليسى 
تغيير داد. كاپيتان يونايتد دو گل زد و فالينى و ماتا گل هاى ديگر 
اين تيم را به ثمر رســاندند. زالتان هم پس از مسابقه ضمن ابراز 
رضايت از نخســتين بازى خود در تركيب تيم در مورد احتمال 
پيوســتن پوگبا به اين تيم چنين گفت: «اگر پل هم به جمع ما 
ملحق شد، همه چيز جالب تر خواهد شد. در يونايتد داريم تيم 
بزرگى مى سازيم» زالتان به عنوان بازيكن آزاد تابستان امسال از 
پى اس جى به يونايتد پيوست. مهاجم سوئدى يونايتد تنها چند 
روز پيش بعد از ســپرى كردن تعطيالتش در پى حضور در جام 
ملت هاى اروپا به اردوى يونايتد پيوست. او كه در يورو 2016 رسما 
از بازى هاى ملى خداحافظى كرد 195 ثانيه از نخستين حضورش 
در تركيب اين تيم گلزنى كرد. در اين مسابقه ايبراهيموويچ، رونى، 
داويد دخئا، مورگن اشنايدرلين و مارسيال نخستين بازى خود را 

براى يونايتد در مسابقات پيش فصل انجام مى دادند. 

درپى پيروزى مقابل چلسى در ميشيگان
رضايت «زيزو» از عملكرد «مارسلو»

ورزش: درجريان بازى دوستانه رئال مادريد مقابل چلسى در 
ان آربر ميشيگان، مارسلو مدافع برزيلى اين تيم با زدن دو گل 
درخشش خيره كننده اى داشت. زين الدين زيدان مربى رئال 
پس از اين مسابقه به تعريف و تمجيد از كاپيتان تيمش در اين 

بازى پرداخت.
 به خصوص كه مدافــع چپ رئال همچنان نقشــى مهم در 
زمان مالكيت توپ تيمش ايفا كرد و در دومين بازى دوستانه 
رئــال در رقابت هاى پيش فصل در بهتريــن فرم خود ظاهر 
شــد. زيزو درباره او گفت: «نمى دانم كه ايــن بهترين فرم 
مارسلو اســت يا نه، ولى تماشــاى بازى او واقعاً لذت بخش 
اســت. او همچنين كاپيتان تيم ما و الگويى براى بقيه است. 
من از بــازى تيم رضايت دارم، ولى بايد بهتر ازاين شــويم» 
زيدان پس از شكست مقابل پارى سن ژرمن بازى بهترى از 
بازيكنان تيمش انتظار داشت و به خواسته اش رسيد: «براى 
ما مهم ترين نكته شــروع قدرتمندانه بــود و از عملكرد تيم 
رضايت دارم. حاال يك بازى ديگر داريم تا به بهترين شــكل 

براى بازى روز نهم اوت در فينال سوپرجام آماده شويم.»

درباره انتقال بحث برانگيز از بارسلونا به رئال
دعواى تلويزيونى «استويچكوف» 

و فيگو 
ورزش: هريستو استويچكوف و لوئيز فيگو بازيكنان سابق 
بارسلونا در يك برنامه تلويزيونى مشاجره لفظى شديدى 
داشتند. اين برنامه در شبكه تلويزيونى آمريكايى يونيويژن 
پخش شد و اســتويچكوف از يك ســرى اظهارات ستاره 
پرتغالى كه در گذشته از بارسلونا به رئال مادريد پيوسته، به 
هيچ وجه خوشش نيامد. فيگو گفت، به هيچ وجه از انتقال 
پرسروصدايش در سال 2000 ازجمع آبى انارى ها به اردوى 
رئال مادريد پشيمان نيست. استويچكوف كه تعصب خاصى 
روى پيراهن بارســلونا دارد، به هيچ وجــه از اين حرف او 
خوشش نيامده و بالفاصله اين چنين گفت: «وقتى تو را در 
بارسلونا مى بينند، به تو توهين مى كنند؟» فيگو به او پاسخ 
داد: «نه فقط تو توهين مى كنى» استويچكوف هم با خنده 
بالفاصله اين چنين پاســخ داد: «درسته، اگر من، تو را در 
خيابان هاى بارسلونا ببينم، به تو توهين مى كنم» همه اين 
بگو و مگوها در ميان بهت و حيرت مجرى شبكه تلويزيونى 

و دست اندركاران اين برنامه اتفاق افتاد.

 در اولين بازى براى يونايتد
195ثانيه براى درخشش زالتان!


