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روزهای تاریک ادامه دارد
چه گل نزنی است این کریستیانو رونالدو!

وضعیت این فصل کریســتیانو رونالدو دقیقا شبیه 
فصل پیش لیونل مسی است. مسی فصل قبل برای 
اولین بار در لیگی غیر از اللیگا و تیمی به جز بارسلونا 
بازی کرد. او رهبر پاری ســن ژرمن نبود و زیر سایه 
دعوای نیمار و امباپه بر ســر رهبری و حکومت قرار 
داشــت. حاال پس از یک فصل از زیر آن فشار بیرون 
آمده و با جا افتادن در زندگی، شهر و فرهنگ جدید، 
توانســته خودش را با محیط وفق دهــد و این یعنی 
مدتی اســت می تواند از فوتبالش لذت ببرد. رونالدو 
تابستانی پرحاشیه داشت. او دیر به تمرینات و اردوی 
پیش فصل منچســتر یونایتد اضافه شد درحالی که 
باشگاه یک  سرمربی جدید را که در سختگیری شهرت 
دارد، استخدام کرده بود. رونالدو هرگز شایعات مربوط 
به تالش مدیر برنامه هایش را در راه یافتن تیمی برای 
او تکذیب نکرد و تصمیم گرفت در برابر شایعه هایی 
مبنی بر اینکه این ســتاره دنبال راهی اســت تا در 
لیگ قهرمانان فصل آینده بازی کند، ســکوت کند. 
وجهه رونالدو با این اتفاقات خراب شد. او حاال کسی 
بود که تیمش را می فروخت و می خواســت وطنش 
را برای زندگی بهتر در غربت تــرک کند. این روزها 
حامیان رونالدو خیلی کم شده اند و حتی اسطوره های 
منچستر هم یا علیه او حرف می زنند یا خیلی کم از او 
حمایت می کنند. همه اینها برای توجیه بدترین فصل 
فوتبالی عمر کریستیانو رونالدو کافی به نظر می رسد. 
او به عنوان کاپیتان تیم ملی پرتغال در دیدار پایانی 
لیگ ملت های اروپا درحالی که در خاک خودش تنها 
نیاز به یک تساوی داشت تا به نیمه نهایی این رقابت ها 
صعود کند، از اســپانیا شکســت خورد و حذف شد. 
سانتوس مشخص بود برای تساوی تیمش را به زمین 
فرستاده. ســرمربی پرتغال در نیم ساعت آخر تیم را 
کامل عقب کشید و نتیجه اش گل دیرهنگام موراتا و 
برتری اسپانیا بود. حاال به نظر می رسد پرتغال با این 
مربی که در خاک پرتغال با آن همه ستاره و رونالدو 

نمی تواند بیش از 32درصد مالکیت توپ داشته باشد، 
در جام جهانی هم به جایی نخواهد رســید و مقصر 
این ناکامی هم کریســتیانو رونالــدو معرفی خواهد 
شد. سانتوس در مســابقات انتخابی جام جهانی هم 
همین اشتباه را مرتکب شــد و درحالی که در بازی 
پایانی تنها به یک تساوی مقابل صربستان نیاز داشت 
تا صعود کنــد، در آخرین دقیقه 2 بر یک شکســت 
خورد و پرتغال را به پلی آف برد. خبر بد برای رونالدو و 
پرتغالی ها اینکه سانتوس تا سال2024 با فدراسیون 
فوتبال قــرارداد دارد. البته پرتغال بــا او یک  یورو و 
یک لیگ ملت ها برده اما به نظر می رســد تیم پرمهره 
پرتغال نیاز به یک مربی شجاع تر و هجومی تر داشته 

باشد.
رونالدو که در این فصل تنها یــک گل آن هم در لیگ 
اروپا و از روی نقطه پنالتی مقابل شــریف مولداوی به 
ثمر رســانده، بدترین فصل عمرش را سپری می کند. 
آمار گل های ملــی او در 117گل در 190بازی برای 
پرتغال باقی ماند و این در حالی است که مسی گل های 
ملی اش را به عدد90رساند و در فاصله 27گل از او قرار 
گرفت. کریستیانو در این فصل در لیگ برتر در 6بازی 
تنها 207دقیقه فرصت بازی پیدا کرده و در لیگ اروپا 
2 بازی و 171دقیقه و یــک گل. او در تور پیش فصل 
هم تنها یک نیمه بازی کرد. رونالــدو در 5بازی برای 
تیم ملــی پرتغال در این فصــل 388دقیقه به میدان 
رفت که حاصل آن تنهــا 2 گل زده بود. اگر میانگینی 
بخواهیم حساب کنیم، رونالدو در فصل 23-2022 در 
هر 255دقیقه یک گل زده که این اصال خوب نیست. 
تازه آمار در منچســتریونایتد این فصل بدتر است؛ هر 

378دقیقه یک گل آن هم از روی نقطه پنالتی.
با بازگشت مارسیال و رشفورد از مصدومیت، وضعیت 
رونالدو بدتر هم خواهد شــد. تن هاخ سعی دارد یک 
وینگر دیگر به ترکیــب اضافه کند. او مدت هاســت 
وضعیت کاگبو را پیگیری می کند. احتمال این انتقال 
در نیم فصل وجود دارد و این را هم باید درنظر گرفت 
که مدیــر برنامه های این بازیکن و ســرمربی هلندی 
منچستر یک نفرند و بدیهی است اگر کاگبو خریداری 
شود، در ترکیب قرار می گیرد و جا برای رونالدو تنگ تر 

خواهد شد.
حــاال در آســتانه داربــی حســاس منچســتر که 
ساعت16:30 روز یکشــنبه در ورزشگاه اتحاد برگزار 
می شود، رونالدو این فرصت را دارد تا به خودش بیاید. 
البته اگر تن هاخ به او این فرصت را بدهد. وضعیت او و 
هری مگوایر اصال خوب نیست. بسیاری از کارشناسان و 
هواداران فوتبال در انگلیس به این نتیجه رسیده اند 
که بهتر است مگوایر به تیمی دیگر برود چون 
برای ثابت کردن خــودش در من یونایتد 
دیگر خیلی دیر شده و در هر مسابقه 
هر اتفاقی بیفتــد همه تقصیرات 

به گردن او انداخته می شود.

مسي
نزدیک دایی

 ستاره آرژانتینی به 90گل ملی رسید و حاال 
می خواهد به بارسا برگردد، به شرطی که پیکه برود

لیونل مسی به پاری سن ژرمن اطالع داده که تا پایان 
جام جهانی حاضر نیست درباره تمدید قرارداد مذاکره 
کند. او به فتح جام جهانی می اندیشد چون از مقایسه 
با مارادونا خسته شده است. با این حال شنیده شده که 
اطرافیانش یعنی پدرش با بارسلونا مذاکراتی مداوم 
دارند. رســانه های کاتالونی خبر داده اند که خورخه 
مسی با بارسلونا بر ســر بازگشت پسرش در تابستان 
آینده به توافق دست یافته اما شروطی بر سر قرارداد 
جدید تعیین کرده که مالی نیست. شرط پدر مسی 
این است که تا آن موقع پیکه در تیم نباشد. پیکه که 
چند ماه است به خاطر افشا شدن نقش داللی اش در 
پرونده انتقال سوپرجام اسپانیا به عربستان و همچنین 
فاش شدن نقشی که در خروج مسی از بارسا داشت، 
زیر فشار رســانه ها و افکار عمومی است حتی دیگر 
اظهارات ضدرئالی اش هم نمی تواند او را نجات دهد. 
در نوکمپ همگان به این نتیجه رسیده اند که با این 
بازیکن قطع همکاری شود. این تصمیم 3 دلیل دارد؛ 
ناراحتی مسی از او، حاشیه ها و سفرهای غیرفوتبالی 
زیادش و همچنین دستمزد باالیی که می گیرد. ژاوی 
در پست او در همین فصل ژول کنده و کریستنسن را 
جذب کرد درحالی که آرائوخو و اریک گارسیا را هم 
داشــت و لنگله و اومتیتی را هم قرضی مرخص کرد. 
حتی در مقاطعی در تــور پیش فصل دی یونگ را در 
پست دفاع مرکزی به میدان فرستاد. پیغام واضح این 

رفتار این است که او دیگر جایی در بارسلونا ندارد.
به دنبال همین زمزمه ها شــنیده شــده که باشگاه 
اتلتیکو مادرید خواهان جذب این بازیکن در پنجره 
نقل وانتقاالتی زمستانی شده است. دیه گو سیمئونه 
پیشنهاد داده که بر سر خرید قطعی گریزمان از بارسا، 
مذاکراتی هم برای انتقال پیکه صورت بگیرد. الپورتا 
از این پیشنهاد خوشحال اســت. در قرارداد قرضی 
2 ســاله آنتوان گریزمان آمده که اگر این بازیکن در 
بیش از 50درصد بازی هــای اتلتیکو در این 2 فصل 
به میدان برود، آنگاه باشگاه مادریدی باید برای خرید 
اجباری و قطعی او 40میلیون یورو به بارســا بدهد. 
همین مبلغ هم یک سوم پولی است که اتلتیکو مادرید 
از محل فروش گریزمان به بارسلونا به دست آورده بود 
اما سرزو، رئیس باشگاه نمی خواهد 40میلیون برای 
این بازیکن به بارسا بدهد و به سرمربی تیمش دستور 
داده تا طوری حضور او در بازی ها را برنامه ریزی کند 
که در این فصل زیر 30درصد دقایق ممکن باشــد تا 
با 72درصد فصل پیش میانگین دقایق حضورش در 

بازی ها از 50درصد دقایــق ممکن فراتر نرود. انتقال 
پیکه یک بازی دوســر برد برای هر دو طرف اســت؛ 
بارسا از شر دستمزد و حاشیه های این بازیکن خالص 
می شود و شرایط برای بازگشت مسی فراهم خواهد 
شــد و اتلتیکو هم یک بازیکن آنتی رئالی به ترکیب 
خودش اضافه می کند و در ازای پناه دادن به پیکه از 

بارسلونا برای خرید گریزمان تخفیف می گیرد.

نزدیک شهریار
    مسی در دیدار دوستانه آرژانتین مقابل جامائیکا از 
نیمه دوم وارد زمین شد و دبل کرد. او با این 2 گل به 
90گل ملی رسید )در 163بازی( و در فاصله 27گل 
ملی تا کریستیانو رونالدو قرار گرفت؛ 19گل کمتر از 

علی دایی.
    مســی با 2 گلی که زد رکورد مختــار داهاری را 
شکست و سومین گلزن برتر ملی در تاریخ فوتبال شد.

    آمار کلــی لیونل مســی در دوران حرفه ای اش؛ 
987 بازی، 779 گل، 339 پاس گل و تأثیر مســتقیم 

روی 1118 گل.
    مســی در 6بازی در ســال2022 برای آرژانتین 

10گل و 2پاس گل به نام خودش ثبت کرده.
    او در 16 بازی که به عنوان یار تعویضی با آرژانتین 
حضور داشــت، 13 گل به ثمر رســانده. او در بازی با 

جامائیکا 34دقیقه بازی کرد.
    مسی نخستین بازیکن آرژانتینی تاریخ است که 

به 100 پیروزی رسیده است.
    تیم ملــی آرژانتین با هدایت مســی به 35 بازی 
متوالی بدون باخت رســید. فقط ایتالیــا با 37 بازی 

رکورددار بازی متوالی بدون شکست است.
    این گل شماره25مســی برای اسکالونی در تیم 

ملی آرژانتین بود.
    مســی در این فصل تاکنون؛ 13 بــازی، 10 گل، 

8 پاس گل و 18 مشارکت در گل.
    از آغاز ســال2020 تاکنون یعنی ظرف 3 سال، 
مســی 19گل در 30بازی با پیراهن تیم ملی به ثمر 
رسانده که این دقیقا عین آمار هری کین برای انگلیس 
اســت. تنها هالند با 21گل در 20بازی برای نروژ و 
ممفیس با 23گل در 29بازی از این دو رکورد بهتری 
دارند. کریستیانو رونالدو که در شکست یک بر صفر 
خانگی پرتغال مقابل اســپانیا موفق به گلزنی نشد، 
گل های ملی اش در این مقطع در عدد 18 باقی ماند، 

البته در 27بازی.

انتقاد از تمرینات ژاوی
رئال مادرید در دوران زیدان مصدوم زیــاد می داد. با بازگرداندن 
آنتونیو پینتوس که پیش تر با زیدان و کونته هم کار کرده بود، دوران 
مصدومیت ها تمام شد و فصل پیش همه تاثیر این تمرینات را دیدند 
که چطور رئال مادرید به حریفان بزرگ کام بک می زد.  در بارسلونا 
این روزها اتفاقات مشــابهی که برای رئال مادرید 2 سال پیش رخ 
داد اتفاق می افتد؛ یعنی همه دارند مصدوم می شوند. هکتور بیرین 
تازه ترین بازیکن آسیب دیده بارسلوناست. او در تمرینات و بدون 
آن که به خاطر بازی های ملی مصدوم شده باشد، دچار آسیب دیدگی 
در کف پا شد. وضعیت مصدومان بارسلونا؛ آرائوخو)3ماه(، کنده و 
ممفیس )یک ماه- به ال کالسیکو نمی رسند(، دی یونگ )یک هفته(، 

عثمان دمبله )جزئی( و بیرین )3 تا 4 هفته(.

ادامه خریدهای بارسا
    حضور ماتئو آله مانی در مدیریت باشــگاه باعث شده درهاي 
بارسلونا به روی همه بازیکنان باز باشد. با آمدن او خریدهای زیادی 
صورت گرفته اما اشتهای بارسایی ها سیری ناپذیر است. باشگاه از 
همین حاال برای خرید قطعی برناردو سیلوا از منچسترسیتی در 

تابستان آینده برنامه ریزی کرده است. 
    یک خرید دیگر هم در راه است. الکساندر ترنت آرنولد گزینه 
اصلی ژاوی برای پست مدافع راست است. سرمربی آبی واناری ها 
هم اکنون در این پست بازیکنانی مثل بیرین و سرخی روبرتو را 
دارد و سرجینیو دست را هم به میالن قرض داده اما از ژول کنده یا 
آرائوخو در پست دفاع راست استفاده می کند. با آمدن آرنولد این 
معامله برای همیشه حل می شود. بارسا برای راضی کردن لیورپول 
رقمی نجومی پیشنهاد خواهد داد و احتماال دوباره مجبور می شود 
اهرم اقتصادی جدیدی را فعال و بخــش دیگری از درآمدهای 

سال های آینده باشگاه را پیش فروش کند. 
    از دیگر اتفاقات نقل وانتقاالتی بارسا در آینده فروش احتمالی 
دمبله اســت. مدیر برنامه های این بازیکن که نتوانست او را در 
تابستان به باشگاهی دیگر ببرد و حق انتقال بگیرد، برای خروج 
او در زمستان برنامه هایی دارد. اگر قرار به آمدن مسی در فصل 
آینده باشد، با وجود بازیکنان زیاد فعلی در پست های وینگر به 

نظر می رسد فروش عثمان کاری منطقی و اقتصادی باشد. 
    یک خرید در پست هافبک دفاعی هم در برنامه باشگاه دیده 
می شود. بوســکتس به خاطر دســتمزد باالیی که دارد و البته 
سن وسالش ممکن است به فروش برسد. مقصد بعدی او احتماال 
لیگ حرفه ای فوتبــال در آمریکا خواهد بود. برای جانشــینی 
این بازیکن گزینه های زیادی مطرح شــده که برخی از آنها مثل 
جورجینیو تکذیب شدند اما کانته و گوندوغان هنوز در سرلیست 
گزینه ها قرار دارند. زوبی مندی اما منطقی ترین نامزد جانشینی 
بوسکتس است. طبق داده های هوش مصنوعی، بازیکن سوسیداد 

بهترین بازیکن برای این پست محسوب می شود.

دالرهای از دست رفته
پس از داستان جوکو، حاال واکسن گریزی ستاره بسکتبال، ضرر 100 میلیون دالری برای او به همراه داشته

فرار ستاره های ورزش دنیا از واکسن کرونا، برای آنها هزینه های غیرقابل 
تصوری به همراه داشــته و نه فقط آنهــا را از عناوین و افتخــارات، که از 
دســتمزدها و جوایز نجومی هم محروم کرده اســت؛ کایــری اروینگ، 
ســتاره بســکتبال آمریکا، که در کنار نواک جوکوویچ از سرشناس ترین 
واکسن گریزهای دنیای ورزش به حساب می آید، اعتراف کرده پافشاری اش 
بر واکسن نزدن، 100 میلیون دالر برای او آب خورده و او را تا آستانه بیکاری 

برده است.
اروینگ که به خاطر پافشاری بر عقایدش شناخته می شود، از بزرگ ترین 
ورزشکارانی است که بر نزدن واکســن اصرار می کرد و به همین خاطر، 
عمال بیش از نیمی از بازی های تیمش، نیویورک نتس را هم از دست داد. 
به خاطر قوانین ایاالتی، او چون واکسن نزده بود، تا ماه مارس نمی توانست 
در بازی های خانگی برای تیمش به میدان بــرود. حضور در بازی های 
خارج از خانه هم به قوانین ایالتی در شهر میزبان بستگی داشت. او حاال 

گفته است که این اصرار او بر نزدن واکسن، باعث شده تا تمدید 4 ساله 
قراردادش عملی نشــود: »من با تصمیم برای واکســن نزدن قراردادی 
به مدت 4 ســال و بیش از 100 میلیون دالر را از دست دادم. رسیدن به 
قرارداد، واکسن زدن و واکســن نزدن، و چیزهایی مثل این، سطحی از 
تردید را در آینده من ایجاد کرد؛ اینکه آیا دوباره در لیگ بازی می کنم و 
آیا دوباره در این تیم خواهم بود یا نه. من به خاطر این تصمیم، با احتمال 

از دست دادن شغلم روبه رو شده ام.«
فصل جدید بسکتبال آمریکا )ان بی ای( میانه پاییز شروع می شود و اروینگ، 
همچنان یک فصل دیگر با قراردادی 37 میلیون دالری می تواند برای تیمش 
بازی کند اما چون قرارداد او فصل گذشته تمدید نشده، ممکن است که 
بسکتبالیست سرشناس 30 ساله، تابستان بازیکن آزاد اعالم شود. این در 
حالی است که همه  چیز برای تمدید قرارداد او در سال2021 آماده بود. او 
گفته است: »قرار بود همه  چیز را پیش از شروع اردوی پیش فصل تمام کنیم 

اما به خاطر اینکه من واکسن نزده بودم، چنین اتفاقی نیفتاد. من حرف آنها 
را می فهمیدم و  باید با تصمیمی که گرفته بودم کنار می آمدم. باید صادقانه 

بگویم که تصمیم سختی بود.«
اروینگ یکی از ستاره های بسکتبال دنیاست و از همین رو اصرار او بر واکسن 
نزدن، سر و صدای زیادی به پا کرد. اینکه او گفته است هزینه های زیادی 
هم برای آن پرداخته و تصمیم بسیار ســختی بوده ، نشان دهنده تعصب 
این ورزشکار برای پرهیز از واکسن اســت. این روحیه را می توان در نواک 
جوکوویچ ستاره تنیس هم دید که به خاطر عقیده مشابه، رقابت های مهمی 
ازجمله اوپن استرالیا و اوپن آمریکا را از دست داد. عالوه بر میلیون ها دالر 
جایزه، او این شانس را داشت تا تعداد قهرمانی های خود در گرنداسلم ها را 
از رقیب نامدارش رافائل نادال اسپانیایی بیشتر کند که این فرصت هم از 
دست رفت. البته هر دو ورزشکار کماکان می گویند ضدواکسن نیستند و 

واکسن نزدن تصمیم شخصی آنها بوده است.


