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ورزش جهان 3
دیپای: احتمال پیوستنم به اورتون وجود دارد

اسکای اسپورتس: هافبک منچســتریونایتد، احتمال حضورش 
در اورتون را رد نکرد ولی مدعی شــد که تمرکزش بر یونایتد است. 
ممفیس دیپای بعد از درخشش در پیراهن هلند مقابل لوکزامبورگ 
می گوید: نمی دانــم، باید دید چه خواهد شــد. تمرکــز من روی 
منچستریونایتد است تا زمان بیشــتری به من بازی برسد. با حس 
خوبی به یونایتد بازخواهم گشت زیرا اینجا به من بازی رسید و پیروز 

هم شدیم. این مهم ترین چیز است.

روبن نیامده باز مصدوم شد!
گل: روبن در تیم کشورش بازگشت تلخی را تجربه کرد. وی یک سال 
قبل دچار آسیب دیدگی شدیدی شــد و از حضور در تیم ملی هلند 
بازماند. در 12 ماه اخیر وی با چند مصدومیت متوالی مواجه شد که 
همین امر حتی حضورش را در تیم بایرن مونیخ کمرنگ کرد. ستاره 
با تجربه نارنجی پوشان در دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل 
لوگزامبورگ، بعد از ماه ها دوری به ترکیب تیم ملی بازگشت و حتی 
گل نخست را زد. اما اواخر نیمه نخست مصدوم شد و از بازی بیرون 

آمد.

کریستیانو رونالدو 41 گل تا رسیدن به رکورد 
علی دایی

بلیچر ریپورت : مهاجم تیم ملی فوتبال پرتغال برای تبدیل شدن 
به برترین گلزن ملی، کار ســختی در پیش دارد و باید 41 گل دیگر 
به ثمر برساند تا به رکورد دایی برســد. کریستیانو رونالدو با دو گلی 
که برابر لتونی در مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه به 
ثمر رساند، توانست چهارمین گلزن برتر اروپایی لقب بگیرد. بهترین 
گلزن فوتبال ملی اروپا، فرانس پوشکاش مجارستانی که توانست 84 

گل به ثمر برساند. 

یوونتوس در پی جذب الکسیس سانچز
توتواسپورت: اخبــار حاکی از آن 
است که آرسنال و الکسیس سانچز 
برای تمدید قرارداد به توافق نرسیده 
اند و بیانکونری ها قصــد دارند تا با 
استفاده از این موقعیت، نظر سانچز را 
جذب کرده و او را راضی به مهاجرت 
به تورین بکنند. قرارداد این مهاجم 
27 ساله در ماه ژوئن سال 2018 به 

پایان می رسد و مذاکرات او و توپچی ها برای تمدید هنوز به نتیجه 
نرسیده است. یوونتوس از زمان حضور ســانچز در اودینزه خواهان 
جذب او بود اما این مهاجم ترجیح داد به بارسلونا ملحق شود. پیشنهاد 

احتمالی یوونتوس برای جذب سانچز 60 میلیون یورو خواهد بود.

پودولوسکی: بعد از بازنشستگی، مربی فوتبال 
کودکان می شوم 

گل: لوکاس پودولوسکی هم اکنون هیچ تصمیمی برای ترک فوتبال 
در سن 31 سالگی ندارد اما ظاهرا برای آینده و زمانی که بازنشسته 
خواهد شــد تصمیم گرفته به آموزش فوتبال به نونهاالن روی آورد. 
پولدی در حاشیه مراسمی در شــهر کلن اظهارداشت: هرکسی که 
مرا می شناســد، می داند چقدر کودکان را دوست دارم و زبان آنها را 
متوجه می شوم. می  توانم تصور کنم که بعد از اتمام فوتبالم، به آموزش 

کودکان مشغول شوم.

انتخاب داور بدیمن برای رئال در دربی مادرید
مارکا: نام بورباالن برای رئالی ها مترادف شــده با شکســت در ال 
کالسیکوها. او فصل گذشته داور ال کالسیکوی رفت در برنابئو بود 
که رئال در زمین خود با 4 گل برابر بارسلونا تحقیر شد. پیشتر در ال 
کالسیکوی سوپرکاپ اسپانیا در سال 2011 نیز رئال بازی را به بارسا 
3-2 واگذار کرده و مارسلو و اوزیل نیز توسط بورباالن اخراج شدند. 
بورباالن که اهل اندولوس است، تاکنون 37 بار قضاوت دیدارهای رئال 
را بر عهده داشته و 8 بازیکن این تیم را نیز با کارت قرمز اخراج کرده؛ 
هرچند که در مجموع رئالی ها در این 37بازی، 22 برد، 8 شکست و 

7 تساوی کسب کرده اند.

دلیل سکوت رسانه ای عجیب نیمار فاش شد
ورزش: نیمــار کــه در المپیک ریو در ابتدا ســخت مــورد انتقاد 
کارشناسان برزیلی قرار داشت، با ارائه بازی های درخشان کمک کرد 
تا کشورش برای اولین بار فاتح مدال طالی المپیک در رشته فوتبال 
شود هنوز حاضر نیست با هیچ رسانه برزیلی مصاحبه کند. دنی آلوس، 
ستاره برزیلی سابق بارسا و حال حاضر یوونتوس که یکی از صمیمی 
ترین دوستان نیمار است، در همین رابطه گفت:»مشکل نیمار با رسانه 
های برزیلی بر سر تمرکز آنها روی زندگی خصوصی اش است. نیمار 
از اینکه مسائل مربوط به زندگی شخصی اش، بازتاب زیادی در رسانه 
ها پیدا می کند ناراضی است. مهم نیست او در زمین چه عملکردی 
دارد، گل می زند یا نه، رسانه ها تحت هر شرایطی به انتقاد از زندگی 
خصوصی او می پردازند. به همین دلیل او فعال سکوت کرده و من نیز 

حق را به او می دهم.«

پاسخ جالب همسر دی ماریا به منتقدان
اکیپ: دی ماریا تابســتان 2015 به PSG پیوست و توانست بازی 
های خوبی برای این تیم به نمایش بگذارد؛ اما او در فصل جاری با افتی 
عجیب روبرو شده و این افت در بازی های ملی نیز تداوم داشته است.

پس از شکست 3-0 آرژانتین برابر برزیل در بلوهوریزونته، دی ماریا 
یکی از بازیکنانی بود که به شــدت مورد انتقاد کارشناسان و مردم 
آرژانتین قرار گرفت و برخی حتی معتقدند که او شایستگی پوشیدن 
پیراهن تیم ملی کشورش را ندارد. ژرژلینا کاردوزو، همسر دی ماریا 
در واکنش به انتقادات شدید آرژانتینی ها علیه شوهرش در صفحه 
اجتماعی خود نوشت:» شما مجبور نیســتید که بازی آنخل و ملی 
پوشان آرژانتین را ببینید. اگر عالقه ای به آنها ندارید، بهتر است بروید 
و کانال دیگری را تماشا کنید. وقتی آرژانتینی ها یاد بگیرند که نمی 
توان همیشه پیروز شد و اینکه آرژانتین همیشه نمی تواند بهترین تیم 

دنیا باشد، آنگاه به مردم بهتری تبدیل خواهیم شد.«

تکلیف قهرمانی به ابوظبی کشیده شد

پیروزی همیلتون در رقابت های جایزه بزرگ برزیل
 فوتبال  اشــکان کیهان   در رقابت های جایزه 
بزرگ فرمول یک در برزیل، باران، آشــفتگی و لوئیز 
همیلتون برنده های اصلی مسابقه بودند. به این ترتیب 
تکلیف قهرمان رقابت های سال 2016 به مسابقه آخر 
در ابوظبی که دو هفته دیگر برگزار می شــود کشیده 

شد.
 این در حالی اســت که همین مســابقه می توانســت 
نخستین جام قهرمانی نیکو روزبرگ را به راننده آلمانی 
مرسدس تقدیم کند.ولی شرایط بدی آب و هوا و چهار 
تصادف مهم و بارها توقف مسابقه و ورود سیفتی کار به 

پیست همه برنامه های روزبرگ را به هم ریخت.
 با این حال هر دو راننده مرســدس بنز خونسردی خود 
را حفظ کرده و مســابقه را در رتبه هــای اول و دوم به 
پایان رساندند. حاال نبرد جدی آنها برای قهرمانی که از 
اولین مسابقه آغاز شده بود، در ابوظبی تکلیف قهرمان 
این فصل را روشن می کند. مسابقه ای که به طور حتم 
مشکلی از نظر شرایط آب وهوایی نخواهد داشت. مکس 
فرشتاپن هم که دراین مسابقه ســبقت های عجیب و 
غریب زیادی گرفت در کمال ناباوری در ســکوی سوم 

ایستاد. 
درحال حاضــر لوئیز همیلتــون با 12 امتیــاز کمتر از 
روزبرگ در رتبــه دوم جدول راننده هــای فرمول یک 
ایســتاده و روزبرگ همچنان شــانس بیشــتری برای 
قهرمانی در اختیار دارد. فرشتاپن هم با درخششی که در 
مسابقه های اخیر داشته ثابت کرده یکی از ستاره های 

آینده این رشته ورزشی خواهد بود. 
او ســه ســبقت باورنکردنی از رایکونن، روزبرگ و فتل 
داشت و از رتبه سیزدهم تا رتبه سوم صعود کرد. عملکرد 
او در پیست برزیل باعث شــد تا خیلی ها فرشتاپن را با 
آیرتون سنا در مسابقه مونت کارلو سال 1984 مقایسه 
کنند. حتی اشتباهات فرشتاپن هم بیننده های فرمول 

یک را به وجد مــی آورد. او در 19 ســالگی بی پروایی 
خاصی در حین مسابقه داشــته و بزرگان فرمول یک از 
همین حاال حضور او را در جایگاه برتر این رشته احساس 

می کنند. 
اگر همیلتون در ابوظبی هم با همین اختالف پیروز شود، 
شانســی برای قهرمانی دراختیار نخواهد داشت. برای 

اینکه روزبرگ در صورت دوم شدن و حتی سوم شدن در 
پیست ابوظبی، قهرمان جهان خواهد بود و همیلتون باید 

به امید کمک ردبول بنشیند. 

سان اسپورت
بخش ورزشی روزنامه سان چاپ انگلیس 
در گزارشی اختصاصی، از توقف مذاکرات 
هری کین با باشــگاه تاتنهام برای امضای 
قرارداد جدید می گوید. کین خواســتار 
افزایش قــرارداد فعلی خود اســت که در 
حال حاضر حقوق هفتگی 65هزار پوند را 
برای او به همراه دارد و این در حالی است 
که بازیکنی مانند موسی سیسوکو هفته ای 

95هزار پوند درآمد دارد.

 آبوال
روزنامه آبوال چاپ پرتغال در گزارشی ویژه 
به دیدار تیم ملی این کشور در مقابل لتونی 
می پردازد  و به تمجید از کریستیانو رونالدو 
می پردازد. در حالی که بازی برای پرتغالی 
ها مقابل لتونی گره خورده بود رونالدو به 
داد آن ها رسید و با دو گلی که زد پیروزی 
چهار بر یک را به ارمغــان آورد. آبوال تیتر 
»افسانه ادامه دارد« را برای رونالدو انتخاب 

کرده است.

آ اس
روزنامــه آاس چاپ اســپانیا با اختصاص 
عکس روی جلد خود به سرجیو راموس، 
بازگشــت او از مصدومیت و امکان باالی 
رسیدنش به دربی هفته آینده شهر مادرید 
در مقابل اتلتیکو را خبری بســیار خوب 
برای طرفداران رئال می داند. این روزنامه 
خبری خوب برای اتلتیکویی ها هم دارد 
که خیالشان بابت شکستگی احتمالی پای 
گریزمان راحت شد و او نیز به بازی هفته 

آینده خواهد رسید.

 میرر اسپورت
این روزنامه در گزارشــی به تمایل باشــگاه 
اورتون و سرمربی آن ها یعنی رونالد کومان به 
خرید دو بازیکن یونایتد یعنی ممفیس دیپای 
و مورگان اشنایدرلین می پردازد که جایگاهی 
در ترکیب ثابت شــیاطین سرخ ندارند. این 
روزنامه در گزارش اصلی خــود از مذاکرات 
گرت ســاوتگیت برای به دست گرفتن دائم 
پست سرمربیگری تیم ملی انگلیس می گوید 
و درخواستش از اتحادیه فوتبال این کشور که 
هرچه زودتر تکلیف آینده او را مشخص کند.

 کوریره دلو اسپورت
روزنامه کوریره چاپ ایتالیا در گزارشی به دندان 
تیز کردن باشگاه اینترمیالن برای خرید چهار 
بازیکن منچستریونایتد خبر می دهد. نراتزوری 
قصد دارد در ماه ژانویه مذاکرات خود را برای 
خرید دیلی بلیند، کریس اسمالینگ، ممفیس 
دیپای و متیو دارمیان آغاز کند. این روزنامه از 
حضور کاروان تیم ملی آلمان در ایتالیا برای 
بازی دوســتانه با الجوردی پوشان گزارشی 
تهیه کرده که شامل بازدید ژرمن های از بنای 

تاریخی از کولسئوم در شهر رم است.

خبر

ورزش در سیما

 سهشنبه 25/08/1395 ساعت: 23:30 
دوستانه : ایتالیا - آلمان 

زنده از شبکه ورزش
سهشنبه 25/08/1395 ساعت: 15:30 

مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه : سوریه - ایران 
زنده از شبکه سه

میز نتایج

مقدماتی جام جهانی - اروپا
بلغارستان 1 ..............................................................................  0 بالروس
لوکزامبورگ 1..............................................................................  3 هلند
سوئیس 2 ............................................................................. 0 جزایر فارو
مجارستان 4   ...........................................................................     0 آندورا
پرتغال 4    ....................................................................................   1 لتونی
قبرس 3    ...........................................................................  1 جبل الطارق
بلژیک  8 ........................................................................   .........  1 استونی
یونان 1 ..................................................................................       1 بوسنی

مقدماتی جام جهانی - آفریقا
مصر2 ............................................................................................... 0 غنا

گینه1  ....................................................  2 جمهوری دموکراتیک کنگو
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گزارش روز

دالرام عظیمی: جامپیرو ونتورا مربی تیم ملی ایتالیا برای 
بازی دوستانه امشب این تیم برابر آلمان در ورزشگاه سن 
ســیرو، با همان فرمت جام ملتهای اروپا به مصاف قهرمان 
جهان می رود. سیســتم 4-2-4 که در برابــر مقدونیه و 
لیختن اشــتاین نتایج خوبی برای تیم او به ارمغان آورده، 
تضمینی برای موفقیت برابر حریف سختی همچون آلمان 
نیست و مساله دیگر این است که ایتالیا هنوز هیچ سیستم 
بازی متفاوت و موفقی زیرنظر مربی جدیدش پیدا نکرده 

است.
 به همیــن خاطر اگر اتفــاق غیرمنتظــره ای رخ ندهد، 
ایتالیا با همان 2-5-3 ســابق برابر آلمــان به میدان می 
رود و البته چند تغییر درترکیب خود به خصوص در خط 

حمله و میانی خواهد داشــت و تیمی هجومی تر خواهد 
بود. فهرست بازیکنانی که یواخیم لو برای حضور در این 
مســابقه دعوت کرده، هفت بازیکن زیر 21 سال را نشان 

می دهد. 
ونتورا هم دو بازیکن زیر 21 ســال به نام های رومانیولی و 
دوناروما در تیمش دارد و پنج بازیکن 22 ساله به نام های 
روگانی، گالیاردینی، کاتالدی، برناردســکی و بلوتی و یک 
بازیکن 23 ساله  به نام پولیتانو در تیم او به چشم می خورند. 
برای همین شکی نیست که هر دو تیم به یک تغییر نسل 

اساسی در تیم های خود دست زده اند.
 این تحول بزرگ بدون اینکه ژرمن ها و الجوردی پوشان 
متوجه هیچ ضرری شوند، رخ داده اســت. آلمان در گروه 

سوم مرحله مقدماتی جامی جهانی با امتیاز کامل و با 16 
گل زده ، بدون گل خورده صدرنشین است و ایتالیا هم در 
گروه خود اسپانیا را درصدر جدول رها نمی کند. با این حال 
ورزشگاه سن سیرو همه حاضران را به حال و هوای سالهای 
دور زمانی که بازی ایتالیا و آلمان یکی از کالســیک ترین 
نبردهای فوتبال اروپا و جهان به شمار می رفت، خواهد برد. 

طعنه تند سن مارینو به مولر 
اظهارات توماس مولر در پایان دیدار ســن مارینو و آلمان 
که با نتیجه 8-0 به نفع تیم میهمان خاتمه یافت، به هیچ 
وجه به مذاق تیم میزبان خوش نیامده و مدیر روابط عمومی 
این تیم در فیسبوک پاسخی کوبنده به حرف های مهاجم 

تیم ملی آلمان داده اســت. مهاجم بایرن مونیخ گفته بود 
که ضرورت انجام چنین بازی هایی که دو طرف در شرایط 
برابر نیستند را درک نمی کند. او گفته بود با توجه به تقویم 
فشرده رقابتهای فوتبال مدرن ، بازیکنان در برابر تیم های 

دفاعی با  خطراتی نظیر مصدومیت روبرو هستند.
 سن مارینو بالفاصله پاســخ مولر را با قاطعیت هرچه تمام 
داده و 10 انگیزه مهم که نشان می داد این مسابقه بی فایده 
نبوده را برای او شــرح داده که با طعنه های فراوانی همراه 
هســتند. اگرچه در میان دالیل مطرح شده به چند دلیل 
فوتبالی و مهم نظیر درآمدهایی که به نفع فوتبال و رشــد 
ورزش هستند و همچنین رویاهای ســاکنان سن مارینو 

برای تماشای چنین مسابقه ای، اشاره شده است

ایتالیا و آلمان کامال متفاوت

ظهور نسل جدید در نبرد کالسیک

ورزش: همه چیز هفته دوم ژوئیه شروع شد. وقتی 
مسی چند روزی برای استراحت همراه با خانواده 
اش در تعطیالت به سر می برد. او بعد از بازگشت 
به کاتالونیا تصمیم مهمی مبنــی بر عدم تمدید 
قراردادش با بارســلونا تا پایان فصــل گرفته بود. 
مسی ترجیح می دهد که تا پایان امسال هم صبر 
کند تا با حوصله در مورد قراردادش تصمیم گیری 
کند. او دراین مورد حتی با پدرش هم حرف زده و 
تصمیمش را به اطالع بارتومئو رئیس بارسلونا هم 
رسانده اســت. حتی این احتمال هم وجود دارد 
که مهاجــم آرژانتینی قرارداد فعلــی اش که 30 
ژوئن 2018 به اتمام می رسد را به طور کامل اجرا 
نکند.  بارتومئو که درلحظه شــنیدن این خبر تا 
حدی شوکه شــده بود، از مسی و پدرش خواسته 
تا خونسرد باشند و در مورد گزینه تمدید قرارداد 
فکر کنند. مبلغ فسخ قرارداد مسی با بارسلونا 250 
میلیون یورو تعیین شده و این مبلغ از آخرین باری 
که او برای هشــتمین بار قراردادش را با این تیم 

تمدید کرده بود، تغییر نکرده است. 

دالرام عظیمی : مارسلو مدافع رئال مادرید بعد از کارت زردی که به دلیل خطا روی سرخیو آگوئرو 
در دیدار برزیل و آرژانتین گرفت، بازی بعدی سلسائو در رقابتهای مقدماتی جام جهانی برابر پرو را 
از دست داده و حاال خودش را برای مهم ترین این فصل رئال مادرید تا اینجای فصل که شنبه آینده 
مقابل اتلتیکو مادرید خواهد بود، آماده می کند. درحالیکه مصدومیت های فراوان در ترکیب رئال 
مادرید نگرانی های زیادی برای زیدان ایجاد کرده، او می تواند حداقل به دراختیار داشتن دوباره 
مارسلو در تمرینات پیش از بازگشت همه بازیکنان از اردوی های ملی امیدوار باشد.سیزده بازیکن 
کهکشانی ها در حال حاضر در اردو های ملی حضور دارند و پنج بازیکن این تیم با مصدومیت روبرو 
هستند. کروس، بنزما، کاســمیرو، پپه و راموس قادر به تمرین نیستند. از میان همه این بازیکنان 
البته تنها کروس به طور حتم دربی مادرید را از دست خواهد داد. فلیپه لوئیس هم تیمی مارسلو و 
رقیب او در دربی مادرید، جای او را در ترکیب سلسائو در دیدار مقابل پرو خواهد گرفت ولی در این 
صورت زمان کمی برای آماده شدن برای نبرد روز شنبه در تمرینات اتلتیکو دراختیار دارد. مارسلو 
روز دوشنبه به تمرینات رئال ملحق شد. آخرین بازیکنی که از اردوی تیم های ملی به مادرید برمی 
گردد، خامس رودریگس خواهد بود که دربازی کلمبیا مقابل آرژانتین در روز چهارشنبه بازی می 

کند. کیلور ناواس هم برای کاستاریکا در برابر ایاالت متحده بازی می کند. 

نگرانی سیمئونه برطرف شد
آنتوان گریزمان در جریان بازی فرانسه و سوئد با مصدومیت نسبتا خفیفی مواجه شد که حضور او در 
دربی حساس روز شنبه برابر رئال مادرید را با ابهام روبرو کرد. اما اخبار منتشر شده در روز یکشنبه 
حاکی از این بود که او با مصدومیت جدی روبرو نیست و خیال سیمئونه راحت شد. پیش از پایان 
اردوی ملی، فرانسه یک بازی دوستانه دیگر هم مقابل ساحل عاج پیش رو داشت. اما بعد از بازی با 
سوئد، دشان به گریزمان اجازه ترک اردو و بازگشت به مادرید داد. با اینکه احتمال مصدومیت جدی 
او از سوی پزشکان رد شده، با این حال او تا پیش از دربی مادرید با فیزیوتراپ اتلتیکو تمرین می کند 
تا درآستانه این مسابقه به فرم مطلوب دست یابد. خود گریزمن گفته مصدومیت او جدی نیست 

ولی باشگاه هنوزدر مورد حضور قطعی او در دربی شنبه اظهارنظری نکرده است.

در آستانه تقابل رئال و اتلتیکو

بازگشت سربازهای زخمی به دربی مادرید

برنامه پخش زنده

چهارشنبه 26/08/1395 ساعت: 17:00 
لیگ برتر والیبال : شهرداری اراک - پیکان تهران 

زنده از شبکه ورزش

پنجشنبه 27/08/1395 ساعت: 14:30 
جام حذفی ایران : فوالد - نفت وگاز گچساران 

زنده از شبکه ورزش

تردید در مورد تمدید قرارداد با بارسلونا

»مسی« تا پایان فصل 
صبر می کند


