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ویروسجهشیافته
مصدومان دیگری هم در بازی های ملی روی 

دست باشگاه های بزرگ ماندند

در ادامه قربانی های ویروس فیفا چند مصــدوم بزرگ دیگر هم روی 
دست باشگاه های اروپایی ماند. بروزوویچ، هافبک اینترمیالن در بازی 
کرواسی- اتریش دچار آسیب دیدگی شدید شد. خبر خوب این است 
که او به جام جهانی می رسد و خبر بد اینکه یک ماه از فوتبال دور خواهد 
بود و بازی اینترمیالن مقابل بارسلونا را از دست می دهد؛ احتماال هر 

دو بازی رفت و برگشت را.
جان استونز در بازی انگلیس- آلمان دچار مصدومیت شد. دقیقه۳۶ این 
مسابقه، جان استونز دچار مصدومیت همسترینگ شد و جایش را به کایل 
واکر داد. به نظر نمی رسد مصدومیت استونز چندان جدی باشد اما بعید 

است او به دربی منچستر در هفته آینده مقابل منچستریونایتد برسد.
در بازی انگلیس- آلمان هری مگوایر اوضاع وخیمی داشت. او که به کلی 
از ترکیب منچستریونایتد کنار گذاشته شده، توسط ساوث  گیت به تیم 
ملی انگلیس دعوت شد و روی گل اول آلمان مقصر بود و پنالتی داد و 
توسط تماشاگران هو شد. روحیه هری به قدری خراب بود که بازی را با 
درد و لنگ لنگان به پایان برد اما از ترس مسخره شدن بیشتر جرأت نکرد 
چیزی از دردش بگوید. نحوه راه رفتن او در پایان مسابقه در ورزشگاه 
ومبلی به گونه ای بود که انگار دچار مصدومیت همسترینگ شده است.
کریستیانو رونالدو هم نزدیک بود به فهرست مصدومان فیفادی اخیر 
اضافه شود. او در دقایق ابتدایی بازی پرتغال- چک با دروازه بان حریف 
برخورد کرد و طوری از بینی و صورتش خون آمد که همه فکر کردند 
چند هفته ای را از دست داده است اما خونش بند آمد و به زمین برگشت 

و تا آخر مسابقه بازی کرد.
وضعیت مصدومان بارسا به گونه ای بود که ژاوی از بیم مصدومیت پدری 
به این بازیکن توصیه کرده بود طوری بازی نکند که خطر مصدومیتش 
افزایش یابد. سرمربی بارسلونا در این فیفادی بازیکنانی مثل دمبله، 
دی یونگ، ممفیس، ژول کنده و آرائوخو را به دلیل آسیب دیدگی برای 
بازی هفته آینده اللیگا از دســت داده بود. پدری، گاوی، بوسکتس، 
اریک گارسیا و فران تورس دیشب در ترکیب اسپانیا مقابل پرتغال بازی 
داشتند اما حساسیت ژاوی روی پدری بیشتر بود چون گمان می برد 
این بازیکن در معرض خطر آسیب دیدگی قرار دارد. بازیکنان بارسلونا 
در 2سال گذشته 1۶عمل جراحی انجام داده اند و ظرفیت بیمارستان 

این باشگاه تکمیل است!

زالتانبازیگرمیشود
زالتــان ایبراهیموویــچ هم به فهرســت 
بلندباالی ستاره های فوتبال که در فیلم ها 
و ســریال ها ایفای نقش کرده اند پیوست. 
البته هیچ کدام از فوتبالی ها در سینما چهره 
نشدند و تعداد معدودی مثل اریک کانتونا 
یا وینــی جونز که نقش هــای متفاوتی در 
سینما به دست آوردند، استثنا بودند. ستاره 
سوئدی آث میالن در سری جدید فیلم های 
آســتریکس و اوبیلیکس نقــش کوتاهی 
دارد. تیزر فیلم تازه منتشــر شــده و هنوز 
فیلم جدید این ســری به اکران در نیامده. 
زین الدین زیدان هم در یکی از قسمت های 
آســتریکس و اوبیلیکس بــازی کرده بود. 
زالتان نقش یک سرباز ترسناک رومی )به 
نام آنتی ویروس( را بازی می کند. او در تیزر 
در میدان نبرد درحالی کــه زره به تن دارد 
دیده می شود و در شــرح آن نوشته است: 
به زودی... زنده باد فرانســه. قسمت جدید 
فیلم آستریکس و اوبیلیکس قرار است در 

ماه فوریه سال 202۳اکران شود.

خبریازماشینزمان
در گوگل خبری منتشــر شــده که در آن 
فینالیســت های جام جهانی2022معرفی 
شــده اند؛ فرانســه و برزیل. معلوم نیست 
این یک اشتباه بوده یا پیش بینی. براساس 
چیزی که در گــوگل ثبت شــده بود، در 
تاریخ 18دسامبر )روز برگزاری فینال جام 
جهانی؛ 27آذر( دیــدار فینال جام جهانی 
میان برزیل و فرانســه برگزار خواهد شد. 
اگــر پیش بینی گوگل بــه واقعیت تبدیل 
شود و این 2 تیم به فینال برسند، یا فرانسه 
به سومین قهرمانی اش می رسد و یا برزیل 
قهرمانی ششم را کسب خواهد کرد. گوگل 
تا این لحظه به این اتفاق واکنش نشان نداده 
است؛ با این حال این نتیجه فعال از صفحه 
رویداد های اســتادیوم لوسیل پاک شده و 

دیگر نمی توانید آن را مشاهده کنید.

اعترافپوگبابه
استخدامجادوگر

بازیکنــان آفریقایی یا آنهایی که ریشــه 
آفریقایی دارنــد، ارتباط گســترده ای با 
جادوگران قبیله ای برقرار می کنند. چندی 
پیش بــرادر پل پوگبــا او را متهم کرد که 
یک جادوگر را علیه امباپه استخدام کرده 
اســت. حاال خود او در زمانی که برادرش 
به دلیل تهدیدها و بــه اتهام باج خواهی در 
بازداشت به سر می برد، اعتراف کرده که با 
جادوگران رابطه داشته. پوگبا گفته: »بله، 
من از جادوگر اســتفاده کردم، اما دلیلش 
این بود که از خودم در برابر مصدومیت های 
پیاپی محافظت کنم. من هرگز قصدی برای 
لطمه زدن به کسی نداشته ام.« او همچنین 
درباره تهدید شدنش با سالح گرم توسط 
همدستان برادرش و محبوس شدنش در 
آپارتمانی در شــهر پاریس توسط آنها که 
طلب 11میلیون یورو پول نقد کرده بودند، 
توضیح داد: »2نفر از آنها اسلحه های خود 
را به سمت من نشانه رفته بودند، من در آن 
لحظات ترسیده بودم. وقتی آنها اسلحه را 
به سمت من گرفتند، به آنها گفتم که پول 
را پرداخت می کنم. آنها اما فریاد زدند خفه 
شو، سرت را پایین بینداز. وقتی آن 2مرد 
که کاله گذاشــته بودند و صورت شــان را 
پوشانده بودند، آنجا را ترک کردند، روشدانه 
)یکی از دوستان مشــترک برادران پوگبا 
که در این اخاذی دســت داشــته است( 
به من گفت که باید این پــول را پرداخت 
کنی، در غیر این صورت همه ما به دردسر 

می افتیم.«

جهان

روسیهجامجهانیرا
تهدیدکرد؟

قبال داعش یــا گروه های تروریســتی تهدیــد می کردند که در 
جام جهانی بمب خواهند گذاشت، حاال شایعات و ادعاهایی مطرح 
شده درباره تهدید دولتی یک کشور در روند برگزاری جام جهانی 
قطر. حساب توییتری رسانه قطری »koora world« ادعا کرد 
در فاصله کمتر از 2ماه مانده به آغاز جام جهانی در این کشــور که 
میزبان آمادگــی کامل برای برگزاری آن دارد، تهدیداتی بر ســر 
برگزاری این رقابت ها صورت گرفته اســت. آلمان اعالم کرده که 
قطر شایستگی میزبانی این مسابقات را ندارد و چهره های زیادی 
ازجمله اریک کانتونا گفته اند به دلیل آمار مرگ ومیر باالی کارگران 
خارجی مشغول در ساخت ورزشگاه ها عالقه ای به تماشای مسابقات 
این دوره ندارند و آن را به رسمیت نمی شناسند. از طرفی به ادعای 
این حساب کاربری، روس ها هم با زبان تهدید درباره جام جهانی 
صحبت کرده اند. گویا نیکالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه 
گفته: »امســال جام جهانی وجود نخواهد داشــت. در هفته های 
آینده اتفاقاتــی می افتد و همه  چیز تغییر خواهــد کرد.« پیش از 
این هم روس ها تهدید کرده بودند که به خاطر حضور نداشتن تیم 
ملی فوتبال این کشور در جام جهانی اجازه برگزاری این رقابت را 

نخواهند داد و به نظر می رسد که اتفاقات تلخی قرار است رخ دهد.
با این حال چند ســایت خبری عربی دیگر اعالم کرده اند چنین 
اظهاراتی صحت ندارد. »عربی پســت« صحت توییت منتسب به 
پاتروشف را زیر سؤال برد و نوشت: »هیچ منبعی برای صحت این 
اظهارات وجود ندارد؛ زیرا نیکوالی پاتروشف اخیراً هیچ بیانیه ای در 
این زمینه صادر نکرده و هیچ رسانه روسی یا خارجی نیز آن را بازتاب 
نداده است. عالوه بر این، این خبر صرفا در چندین حساب کاربری 

در شبکه های اجتماعی و بدون اشاره به منبع منتشر شده است.«
پیش از این نیز اظهارات مشابهی به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه نسبت داده شده بود و در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــد که رئیس جمهور روســیه تهدید به لغو جام جهانی قطر 

درصورت مشارکت نداشتن روسیه در آن کرده است.

الکالسیکویعصرپاییزی
تاریخ و ساعت دقیق برگزاری دیدار رئال- بارسا مشخص شد

زمان دقیق ال کالسیکوی رفت اللیگا اعالم شد و رئال مادرید و 
بارسلونا ساعت17:45 روز 24مهر به وقت تهران باید در ورزشگاه 
سانتیاگو برنابئو به مصاف هم بروند. در حال حاضر کریم بنزما از 
بند مصدومیت رهایی یافته و حتی می تواند در بازی هفته آینده 
رئال مادرید مقابل اوساســونا به میدان برود. در مقابل 2مدافع 
اصلی بارســلونا؛ ژول کنده و آرائوخو به دلیل آسیب دیدگی در 
بازی های ملی ال کالســیکوی آینده را به طور قطعی از دســت 
داده اند. آرائوخــو در بازی اروگوئه با ایــران در همان دقیقه اول 
دچار کشیدگی کشاله ران شــد. وضعیت 2مصدوم دیگر بارسا 
یعنی ممفیس و دی یونگ بهتر است و آنها می توانند در مادرید 
بازی کنند. انتظار می رود فرنکی دي یونگ در بازي مقابل اینتر 
برگردد. او از کشیدگی عضله ران چپ رنج می برد. ممفیس هم 
آسیب دیدگی عضله دو سر ران چپ دارد. بازگشت این 2به میادین 
بستگی به مدت دوران نقاهت آنها دارد. اما روی دمبله نمی شود 

ریسک کرد. او که مدتی در ترکیب بارسا می درخشید، دوباره به 
تنظیمات کارخانه برگشته. بازیکنان بارسلونا در 2سال گذشته 

1۶عمل جراحی انجام داده اند.

خریدهایبعدیبارسا
درباره خریدهــای فصل آینده 2تیم هم از همیــن حاال اخبار و 
شایعاتی منتشر شده. بارســا می خواهد از شر دستمزد ۳ستاره 
سن باالی خود خالص شود؛ آلبا، پیکه و بوسکتس احتماال فصل 
آینده جایی در ترکیب نخواهند داشــت. جانشین آلبا در همین 
تابستان خریده شد و با رفتن او مارکوس آلونسو و بالده می توانند 
در پســت مدافع چپ با هم رقابت کنند. پیکه با وجود مدافعانی 
مثل آرائوخو، کنده، کریستنسن و اریک گارسیا همین حاال هم 
جایی در ترکیب ندارد اما بوسکتس بازیکن ثابت است. با این حال 
بارسا بدش نمی آید ستاره دیگری را با دســتمزدی پایین تر به 

خدمت بگیرد. رودری و گوندوغان گزینه های اصلی هستند اما 
کانته یا جورجینیو هم رایگان در دسترس خواهند بود. برناردو 
ســیلوا هم همچنان یکی از آرزوهای ژاوی بــرای ترکیب فصل 

آینده است.

خریدهایبعدیرئال
شایعه شده بود که آسنسیو با بارسلونا بر سر انتقال رایگان به این 
باشگاه در تابستان آینده به توافق رسیده که فعال این خبر تکذیب 
شده. چیزی که واضح است این است که امسال فصل آخر آسنسیو 
و ماریانو خواهد بود. تنها گزینه ای که همــگان روی او اتفاق نظر 
دارند تا سال آینده خریده شود، بلینگام است. رئال باید بر سر این 
بازیکن انگلیسی با لیورپول رقابت کند و حداقل 100میلیون یورو 
کنار بگذارد. گفته می شود رئالی ها به این بازیکن پیغام داده اند که 

قراردادش را با دورتموند تمدید نکند.

2تیم از هم گروهی هــای ایران در جام جهانی 
قطر عملکردی فاجعه بار در لیگ ملت های اروپا 
داشــتند. انگلیس و ولز هر دو با آخر شدن در گروه خود، به 
لیگ سطح دوم در دوره بعدی سقوط کردند. در تساوی۳-۳ 
انگلیس با آلمان، هواداران انگلیس اقدام به تمسخر مگوایر 

کردند که یک پنالتی به حریف داده بود.
ایتالیا با پیروزی 2 بر صفر برابر مجارستان و صدرنشینی در 
گروه مرگ به جمع 4تیم مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا رســید. بزرگ ترین غایب جام جهانی این دوره و دوره 
پیشین برای دومین مرتبه پیاپی به نیمه نهایی این رقابت ها 
راه یافته است. ایتالیا با روبرتو مانچینی قهرمان یورو هم شده 
اما به قول خــودش راهیابی بــه نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا چیزی از اندوه خودش و ایتالیا در ناکامی جام جهانی 

نمی کاهد.
در همین گروه انگلیس و آلمان هم حاضر بودند که در 
بازی پایانی ۳-۳ مساوی کردند. انگلیس در همین گروه 
تنها ۳تساوی و ۳امتیاز به دست آورد و طبق قانون باید 
به لیگ سطح 2سقوط کند؛ عینا مثل دیگر هم گروهی 
ایــران در جام جهانی که در رقابت های امســال لیگ 
ملت ها و در گروه چهارم با یک امتیاز آخر شــد و به 
سطح پایین تر ســقوط کرد. آلمان که در دوره اول 
در گروهش آخر شــده بود، با هانســی فلیک کمی 
وضعیتش بهتر شــد و در رتبه ســومی مسابقات 
مرحله گروهی را به پایان برد؛ ۳امتیار پایین تر از 
مجارستان رده دومی و 4امتیاز کمتر از ایتالیای 

صدرنشین.
در گروه اول که 2فینالیســت جام جهانی قبلی 
یعنی کرواســی و فرانســه حضور داشــتند، 
قهرمان جهان ســوم شــد و اتریش به 
سطح 2سقوط کرد. 
کرواسی با اقتدار و 
با 1۳امتیاز توانست 
باالتــر از دانمارک 

12امتیازی به نیمه نهایی برود. مودریچ در پیروزی ۳بریک 
در زمین اتریش گل زد.

فرانسه که 15بازیکن مصدوم داشــت در روز آخر تنها یک 
امتیاز بیش از اتریش ته جدولی جمع کرد و ســوم شد. در 
گروه آخر تیم هلند تنها یک بازی را نبرد و با فان خال نشان 
داد یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی اســت. در شب آخر 
هلندی ها با تک گل ویرجیل فان دایک از سد بلژیک پرستاره 
هم گذشتند و با 1۶امتیاز صعود کردند. آخرین تیم راه یافته 
به مرحله نیمه پایانی لیگ ملت ها از بازی دیشــب اسپانیا و 
پرتغال مشخص شد. اسپانیا برای صعود فقط و فقط باید بر 
پرتغال پیروز می شد چون 2امتیاز از این تیم کمتر داشت. در 
این گروه چک آخر شد و سوئیس سوم. در بازی ماقبل آخر 
پرتغال، بینی کریستیانو رونالدو شکســت. ستاره پرتغالی 
در پیروزی 4 بر صفر پرتغــال در زمین جمهوری چک یک 
پاس  گل به ژوتا داد و یک پنالتی هم بــه حریف هدیه کرد 
که پاتریک شیک آن را از دســت داد. او دقیقه1۳ با برخورد 
به دست توماش واچلیک دروازه بان حریف بینی اش شکست 
اما پس از مداوا به زمین برگشت. او برای بازی دیشب مشکلی 
نداشت. رونالدو در ۳بازی ۳گل به اسپانیا زده بود که هر ۳گل 

در جام جهانی2018 به ثمر رسید.
بازی دیشــب اســپانیا- پرتغال یکصدونودمین بازی ملی 
رونالدو بود. او در 189مسابقه قبلی 117گل و 4۳پاس گل 
ثبت کرده بود. رونالدو با ۶بــازی دیگر در ترکیب پرتغال به 
رده دوم رکوردداران بیشــترین بازی ملی )به طور مشترک 
با بــدر المطوی کویتی( می رســد. ســوچین اون از مالزی 
همچنان با 219بازی که تنها 195بازی آن را فیفا به رسمیت 
می شناسد، رکورددار بیشــترین بازی ملی در تاریخ فوتبال 

است.
تا پیش از 2دیدار دیشب 122گل در 4۶مسابقه در سطح اول 
برگزار شده بود. باتشوایی و ممفیس با ۳گل بهترین گلزنان 
این دوره بودند اما در مجموع هالند با ۶گل زده بهترین گلزن 
لقب گرفت. دیدارهای نیمه نهایی این دوره در خرداد آینده 

برگزار خواهد شد.

 سقوط
هم گروه های ایران

انگلیس و ولز به لیگ سطح دوم ملت های اروپا نزول کردند


