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رونالدو در برزخ
در فاصله یک ماه تا نخستین بازی پرتغال در 
جام جهانی، رونالدو در وضعیت نامطمئن 

قرار دارد و شاید به چلسی برود

راب داوسن، خبرنگار ESPN، پایان دوران کریستیانو رونالدو 
را در منچستر یونایتد اعالم کرده است. او مدعی شده با توجه به 
اتفاقات اخیر و قبل از آنکه ستاره پرتغالی اصرار به ترک یونایتد 
داشت، اکنون بر تصمیمش مصمم تر شده و می توان احتمال 
قطعی داد که کریستیانو رونالدو در ژانویه برای تیم جدیدی 
توپ خواهــد زد. او قصد دارد دوران آخــر فوتبال خود را هم 
به طور مرتب بازی کند و به میدان برود. به همین دلیل است 
که شیاطین ســرخ حاال برای خرید یک مهاجم هدف تالش 

می کنند و در نهایت انتخاب نهایی را جانشین رونالدو کنند.
Sunday Word Sport هم مدعی شده که چلسی آماده است 
تا درصورت اینکه کریستیانو رونالدو از دستمزد خود بکاهد، او 
را در ژانویه به استمفوردبریج بیاورد. این انتقال نزدیک بود در 
تابستان رخ بدهد و تاد بولی، مالک چلسی و جانشین آبراموویچ 
دوست داشت ستاره پرتغالی را به خاطر درآمدزایی نامش به 
چلسی ببرد اما توماس توخل با آن مخالفت کرد. حاال که توخل 

نیست، این انتقال دوباره به جریان افتاده است.
با این حال بن جیکوبز، خبرنگار نزدیک به باشــگاه چلســی 
ادعا کرده که گزینه های دیگری جلوتر از رونالدو مدنظر این 
باشگاه هستند. رافائل لیائو، جاناتان دیوید و ایوان تونی جلوتر 
از کریستیانو رونالدو در رادار گراهام پاتر قرار دارند. تاد بولی 
همچنان جذابیت جذب رونالدو را می بیند، اما بدون موافقت 
کامل پاتر این کار را انجام نمی دهد. خط هافبک همچنان در 
اولویت بولی و چلسی است؛ به ویژه اینکه قرارداد جورجینیو و 

کانته در پایان فصل به اتمام می رسد.
گزینه نیمار هم هست. نیمار تابســتان گذشته می خواست 
به صورت قرضی به چلســی برود. نمایندگان پاری سن ژرمن 
هم به دلیل درگیری بین این بازیکن 30ساله و کیلیان امباپه 
به این انتقال تمایل داشــتند اما فقط نیوکاسل می توانست 
خواسته های پاری ســن ژرمن را برآورده کند و خود بازیکن 

نمی خواست به نیوکاسل برود.
فعال چیزی که قطعی است این است که تن هاخ با رفتن رونالدو 
مشکلی ندارد چون می خواهد بازیکنان محبوب خودش مثل 
الئوتارو یا گاکپا را بیاورد. بین او و رونالدو مشکالت دیگری غیر 
از قهر این بازیکن در دقیقه پایانی بازی با تاتنهام هم وجود دارد. 
لوری ویتول ادعا کرده که رونالدو پیش از بازی تاتنهام در مورد 
برخی از روش های پرسینگ مورد استفاده توسط اریک تن هاخ 
در تمرینات ابراز تردید کرده بود و برخی از اعضای کادر فنی 
ترسیدند این نارضایتی به بازیکنان دیگر هم منتقل شود. اصال 
برای همین بود که او از ترکیب اولیــه مقابل تیمی که به آن 

14گل در 20بازی زده بود خط خورد.

رونالدو کجا می رود؟
ریو فردیناند، اسطوره من یونایتد در صفحه شخصی اش نوشته 
که با کریستیانو رونالدو گفت و گویی داشته و به زودی درباره 
جزئیات این موضوع صحبت خواهد کــرد. فابریتزیو رومانو، 
خبرنگار معتبر نقل وانتقاالتی گفته اریک تن هاخ از رونالدو 
خواسته از همه اعضای تیم و باشــگاه عذرخواهی کند تا به 
ترکیب برگردد. او احتمال انتقال این ستاره در ژانویه به تیمی 
دیگر را فعال رد کرده چون مطمئن است به زودی مشکالت حل 
می شود و کریستیانو می درخشد. مارکا اعالم کرده که رونالدو 
ممکن است به آمریکا و MLS و تیم های لس آنجلس گلکسی 
و اینترمایامی برود و سال های پایانی فوتبالش را آنجا سپری 
کند. او از عربستان هم پیشــنهادی نجومی دارد. همچنین 
مارســی نیز رؤیای خرید رونالدو را دارد و می تواند از عالقه 
دیرینه خود استفاده کند و مهاجم پرتغالی را جذب کند، هر 
چند سرمربی این تیم به طور مصلحتی اعالم کرده برنامه ای 
برای جذب کریستیانو ندارد. در نهایت اسپورتینگ لیسبون 
را می توان از مقاصد احتمالی این بازیکن دانست تا به عنوان 
آخرین باشگاه، با فوتبال خود وداع کند، باشگاهی که فوتبال 
حرفه ای را در آن آغاز کرد. اگر گزینه چلسی به جریان بیفتد، 
تا فردا جزئیات تازه ای از آن منتشر می شود؛ احتماال انتقالی 
قرضی تا پایان فصل، به همراه بندی برای تمدید تا یک فصل 
دیگر، شاید همه را راضی کند. البته انتقال قرضی 18 ماهه، 
مستلزم آن است که ابتدا بند تمدید قرارداد کنونی رونالدو با 
یونایتد )تا تابستان 2024( فعال شود. رونالدو احتماال برای این 
انتقال، حاضر به کاهش بخشی از دستمزد خود نیز خواهد شد.

نونو 
منــدس از پرتغال و 

پاری سن ژرمن، کانته و پوگبا 
از فرانسه و ریچارلیسون از برزیل 
هم در آستانه غیبت در رقابت های 
4 هفته آینده در قطر هستند و بعید 

است برای این مسابقات آماده 
شوند.

حذف ستاره ها از جام جهانی قطر به دلیل آسیب دیدگی ادامه دارد. پس از مصدومیت بازیکنانی که در روزهای گذشته 
اعالم شد ممکن است یا به طور قطع جام جهانی را از دست می دهند، چند نفر دیگر هم به این فهرست بلندباال اضافه شدند. 
در پیروزی 4بر صفر بارسلونا برابر اتلتیک بیلبائو، 2 مصدوم روی دست ژاوی ماند. گاوی مصدومیتش چندان جدی نیست 
اما سرخی روبرتو انگار شدید آسیب دیده. در بازی رئال مقابل سویا هم الخاندرو گومس عمدی به ران و مچ پای والورده 
ضربه زد و پدیده رئال را لنگ لنگان از بازی خارج کرد اما بعید است هافبک اروگوئه ای مشکلی برای ادامه فصل داشته 
باشد. او به همراه کریم بنزما در بازی امشب در ورزشگاه ردبول آره نا، زمین الیپزیش استراحت می کنند اما به بازی های 

بعدی و جام جهانی می رسند. در ادامه بد نیست نگاهی به فهرست غایبان قطعی یا احتمالی جام جهانی داشته باشیم.

واران
واران در بازی با چلســی در دقیقه60دچار آسیب عضله دو 
سر ران شد. اگر مدافع 29 ساله منچستریونایتد توسط دیدیه 
دشــان به اردوی تیم ملی فرانسه برای حضور در جام جهانی 
2022قطر دعوت شــود، احتماالً بازی اول خروس ها مقابل 

استرالیا را از دست خواهد داد.

مایک مانیان
دروازه بان آث میالن اوضاع خوبی نــدارد. او که دو فصل پیاپی 
با لیل و میالن قهرمان 2 لیگ بزرگ شــده، ممکن است نتواند 
فرانسه را در قطر همراهی کند، هر چند که درصورت حضور در 
قطر هم شانس کمی برای حضور فیکس در ترکیب اصلی خواهد 

داشت. هوگو لوریس دروازه بان اول فرانسه به حساب می آید.

ریس جیمز
آسیب دیدگی زانوی ریس جیمز مقابل میالن در دور چهارم 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان رقم خــورد. جیمز به اعتراف 
ساوت گیت گزینه اول پست پرترافیک دفاع راست تیم ملی 
انگلیس بود. در همین پست آرنولد مصدوم شد اما برگشت و 

کایل واکر هم به قطر خواهد رسید.

پائولو دیباال
کاپیتان شیشه ای سابق یوونتوس که این فصل به آاس رم پیوسته، 
خیلی زود و در بازی با لچه دچار آسیب دیدگی شد. ابتدا تصور 
می رفت او کل جام جهانی را از دست بدهد اما خبر رسیده او تا 
آخرین لحظه در اردوی آرژانتین حضور خواهد داشت تا درصورت 
رسیدن به آمادگی و بهبودی، به فهرســت نهایی اضافه شود. 
دی ماریا دیگر بازیکن مصدوم آرژانتیــن بود که مصدومیتش 

از آنچه تصور می شد، بهتر است. او شرایط مسابقه را پیدا کرده.

رونالد آرائوخو
هیچ احتمالی برای بهبودی پیش از موعد مدافع اروگوئه ای 

وجود ندارد. مدافع بارســلونا به طور قطع از اردوی تیم ملی 
اروگوئه خط خواهد خورد. او در بازی دوستانه اروگوئه مقابل 
ایران از ناحیه تاندون پای راست آسیب دید و شانس حضور 

در قطر را از دست داد.

رائول خیمنس
خیمنس به خاطر آسیب دیدگی کشاله ران از 31آگوست دور 
از میادین است. بازیکن مکزیکی باشگاه ولوز ممکن است یکی 

از غایبان مهم در قطر باشد.

دیگو ژوتا
مصدومیت شدید در آخرین ثانیه های بازی لیورپول در خانه 
مقابل منچسترسیتی باعث شد دیگو ژوتا از بازی خارج شود. 

شــاید غیبت او برای تیم پرمهره پرتغال چندان 
به چشــم نیاید اما ژوتا یکــی از بازیکنان 

مهم ترکیب سلسائوی اروپا به حساب 
می آمد.

   مارکو رویس از آلمان مصدومیت 
لیگامنت داشــت که خوب شد و 

برگشت.
   لوکاکو از بلژیک مدت هاســت 
مصدوم اســت اما بعید اســت به 

ترکیب بلژیــک بــرای جام جهانی 
نرسد.

   هری مگوایر چند وقتی اســت به دلیل آسیب دیدگی در 
ترکیب منچستر غایب است اما به قطر می رسد. او به تمرینات 

برگشته.
   ممفیس دیپای که در فیفادی در اردوی هلند مصدوم 
شــد، به بازی فرداشــب مقابل بایرن می رســد اما بازی 

نمی کند.
   آندریاس کریستنسن به دلیل رگ به رگ شدن مچ پا مدتی 
مصدوم بود اما از تاریخ 26اکتبر قادر به همراهی بارسلوناست 

و مشکلی برای همراهی دانمارک در قطر ندارد.
   وســلی فوفانا در نیمه اول تقابل چلسی و میالن به دلیل 
مصدومیت تعویض شــد. او دچار پیچ خوردگی زانو شده و 

شاید به قطر نرسد و از فهرست فرانسه خط بخورد.

دیگران
   کالوین فیلیپــس از انگلیس )مصدومیت 
شانه(، بوباکار کامارا از فرانسه )مصدومیت 
لیگامنــت(، آرتــو ملــو از برزیــل 
)مصدومیت ران(، پدرو نتو از پرتغال 
)مصدومیت مــچ پــا(، جورجینیو 
واینالدوم از هلند )شکستگی درشت 
نی(، پل پوگبا از فرانسه )مصدومیت 
مینیســک( و ســبایوس از اسپانیا 
)همســترینگ(، دیگــر مصدومــان 

جام جهانی هستند.

شب نهم، خارجی، لیگ قهرمانان
مسابقات نخستین شب از پنجمین هفته لیگ قهرمانان  اروپا امشب برگزار می شود

رقابت بر سر کسب سهمیه یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان به پایان خود نزدیک 
می شود. تنها 2 بازی دیگر باقی مانده تا تکلیف صعود و سقوط یا تبعید تیم های سوم 
هر گروه به لیگ اروپا روشن شود. بازی های امشب برای رئال مادرید و من سیتی که 
صعود خود را قطعی کرده اند، حساسیتی ندارد اما یوونتوس، میالن و چلسی شب 

هیجان انگیز و پراضطرابی در پیش خواهند داشت.

�������������������������������� میالن  دینامو زاگرب
���������������������������������� چلسی سالزبورگ

   میالن 2 بازی رفت و برگشــت را به چلســی واگذار کرد و 
به این تیم اجــازه داد به کورس رقابت بــرای صعود برگردد. 
رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حداقل 
60 میلیون یورو درآمد را بــرای میالن تضمین می کند. فصل 
گذشــته روســونری از راهیابی به مرحله حذفی بازماند و در 
پایان فصل 46.9 میلیون یورو بــرای حضور در لیگ قهرمانان 

اروپا دریافت کرد.
   دینامو زاگرب هر 5بازی خود را در رقابت های اروپایی شامل 
مسابقات مقدماتی و پلی آف به میالن واگذار کرده که در کنار 
شکست هایش به آژاکس بدترین نتیجه گیری این تیم مقابل 

یک تیم اروپایی است.
   رکورد پیروزی صددرصــدی میالن مقابل دینامو بهترین 
رکورد این تیــم مقابل یک تیم دیگــر در رقابت های اروپایی 

محسوب می شود.
   دینامو تنها یکی از 5بازی خانگی قبلی اش را در اروپا واگذار 
کرده؛ 2برد، 2تساوی و تنها یک شکست مقابل منچستریونایتد 

در سال2019.
   پیولی تنها در 2 بازی از 10مسابقه اروپایی اش به پیروزی 
رســیده که یکی مقابل همین دینامو بوده. ســرمربی میالن 

یک مساوی به دست آورده و 6دیدار دیگر را هم باخته است.
   چلسی تنها 2 بار به اتریش ســفر کرده که یک شکست و 
یک تساوی مقابل آســتریا وین متحمل شــده. بازی رفت با 

سالزبورگ در لندن با تساوی یک-یک به پایان رسید.
   ســالزبورگ در هر 7 رویارویی قبلی خود با انگلیسی ها از 
پیروزی ناتوان بوده و ایــن بدترین نتیجه مقابل تیم های یک 

کشور برای این تیم به حساب می آید.
   ســالزبورگ در هر 7 مســابقه آخرش یکی یک بار دروازه 
حریفان را باز کرده. تنها یک تیم دیگر در این رقابت ها رکوردی 
طوالنی تر در زدن یک گل در هر بازی را داشته که به المپیاکوس 
اختصاص دارد، با گلزنی در 10 بازی پیاپی و در هر بازی یک گل.

����������������������������������� یوونتوس بنفیکا
پاری سن ژرمن ������������������������������ مکابی

   بنفیکا در کنار رئال مادرید و ناپولی یکی از 3 صدرنشــین 
لیگ های بزرگ اروپایی هســتند که هنوز شکســتی در این 

فصل نداشته اند.
   تیم پرتغالی هر 3 بازی آخر خانگی اش مقابل یوونتوس را 
برده است؛ 2بر صفر در نیمه نهایی جام باشگاه های اروپا 1968، 
برد 2بر یک در جام یوفای سال 1993و پیروزی 2بر یک در لیگ 

قهرمانان سال2014.
   بنفیکا گربه ســیاه یوونتوس اســت. یووه تنهــا یکی از 
7رویارویی آخرش را از این تیم برده، یک تســاوی به دســت 
آورده و 5بار شکست خورده. تنها برد آنها مقابل این حریف در 

سال1993بوده؛ 3بر صفر.
   یووه در پرتغال اصال مشــکل دارد. این تیم در 8سفر آخر 
به این کشــور تنها 2 برد و 2 تساوی به دســت آورده و بقیه را 

باخته است.
   یووه پس از آنکه با کونته در فصــل 14-2013از راهیابی 
به مرحله حذفی لیگ قهرمانان باز ماند، دیگر شــاهد چنین 

اتفاقی نبود.
   لو پاریزین ادعا کــرده که امباپه ظرف 3 فصل قرار اســت 
630میلیون یورو از پاری سن ژرمن دریافت کند؛ حقوق ناخالص 
72 میلیون یورو در سال، پاداش امضا به مبلغ 180 میلیون یورو 
در 3قسط، پاداش وفاداری به مبلغ 70 میلیون یورو در این فصل، 

80 میلیون یورو در فصل سوم و 90میلیون یورو در سال سوم.
   پاریس تنها یکی از 32بازی آخرش در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان را واگذار کرده و 25برد و 6تساوی به دست آورده است. 
آخرین شکست دقیقا به 2 سال پیش برمی گردد که 2بر یک 
به من یونایتد باختند. آنها در ایــن 32بازی در مرحله گروهی 
میانگین 2.7گل در هر بازی را ثبت کرده اند؛ 86گل در مجموع.

   پاریسی ها در 10بازی آخرشان در لیگ قهرمانان تنها یک بار 
مقابل رئال مادرید دروازه خود را بسته نگه داشته اند و در بقیه 

موارد گل خورده اند.
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������������������������������� شاختار دونتسک سلتیک
الیپزیش����������������������������������� رئال مادرید

   رئال و الیپزیش تنها یک بار با هم روبه رو شــده اند که دور رفت 
همین فصل بود و رئال 2بر صفر برنده از زمین بیرون آمد.

   رئال تنها یکی از 8بازی آخر خــود را در آلمان باخته و 5برد و 
2 تساوی به دســت آورده. آنها در 11مورد از 17سفر قبلی شان به 
آلمان شکست خورده بودند و تنها 2 برد و 4تساوی داشتند. درواقع 
روند بهبود نتیجه گیری مقابل تیم های آلمانی در خاک این کشور 

برای رئال مادرید از زمان کریستیانو رونالدو آغاز شد.
   رئال در 13بازی آخر به تیم های آلمانی نباخته؛ 9برد و 4تساوی 

و حداقل 2 گل در هر بازی به این تیم ها زده )در مجموع 31گل(.
   رئال هر 4بازی آخر خارج از خانه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
را بدون دریافت گل به پایان برده و این در حالی است که در اللیگا 
خوب گل می خورد؛ آنها این فصل تنها یک بار در اللیگا کلین شیت 
داشته اند! کهکشانی ها تنها یکی از 9بازی خارج از خانه خود در دور 
گروهی را باخته و 7برد و یک تساوی به دست آورده اند. آخرین باخت 

خارج از خانه رئال در دسامبر2020مقابل شاختار دونتسک بود.
   مصدومیت والورده چیز خاصی نیســت اما او به همراه بنزما به 
آلمان سفر نمی کند. او با ادامه روند گلزنی اش در این فصل می تواند 
یکی از رکوردهای مسی را تهدید کند؛ بازیکنی که بیشترین گل را 
از خارج از محوطه جریمه به ثمر رساند )8گل در فصل اول و 9گل 
در فصل دوم(. والورده در 11 بازی تاکنون 4گل از خارج از منطقه 
به ثمر رســانده و اگر به همین روند ادامه دهد، می تواند فصل را با 

13 گل به پایان برساند.
   رئال بدون بنزما در این فصل 5بازی را برده؛ مایورکا، الیپزیش، 

اتلتیکو، ختافه و سویا.
   مودریچ همچنان رکورد می زند. او ســومین گلزن پیر رئال در 
اللیگا شد، صدمین بازی اش در لیگ قهرمانان را جشن گرفت، این 
هفته به رکورد 450بازی با پیراهن رئال مادرید رسید )300برد( و 
صدمین برد خود را در اللیگا در برنابئو به دســت آورد. او 118 برد 
در خانه کســب کرده؛ 100 برد در برنابئو و 18 برد در ورزشــگاه 

دی استفانو.
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سویا������������������ کپنهاگن
دورتموند��������� منچسترسیتی

   هر 3 دیدار آخر 2 تیم با نتیجه 2بر 
یک به سود سیتی تمام شده. هیچ 
تیمی در 4 بازی پیاپی تیم دیگری 
را با نتیجه مشــابه شکست نداده. 
بایرن هم بین ســال های 2015تا 
2017آرسنال را با نتایج مشابه 5بر 

یک شکست داده بود.
   تنها یک بــرد در 5رویارویی 
آخــر بــه دورتموند رســیده که 
برمی گردد به فصل 13-2012در 

النه زنبورها.
   سیتی در 14بازی از 16رویارویی 
اخیر خود در لیگ قهرمانان مقابل 
تیم های اروپایی پیــروز بوده و تنها 
یک شکست و یک تســاوی داشته 
که همان یک شکست هم در خارج 

از خانه مقابل الیپزیش بوده است.
   دورتموند تنها 2 بار در 14بازی 
آخر خانگی اش در لیــگ قهرمانان 
اروپا متحمل شکست شده و 6بازی 
را برده اســت. یکی از آن 2 شکست 
در یک چهارم پایانی همین رقابت ها 
در آوریل2021مقابــل همیــن 

منچسترسیتی بوده است.
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شلوغی لیست حضور و غیاب
هواداران تیم های حاضر در جام جهانی هر روز با نگرانی اوضاع مصدومان را دنبال می کنند
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سرمربی
 لجباز هلندی در پاســخ به 
خبرنگاری که از او پرسیده، رونالدو 
تا پایان ماندنی است، پاسخ داد: »بله، 

درست اســت!« گراهام پاتر، سرمربی 
چلســی هم درباره رونالدو گفته: »من 

هرگز در مورد بازیکنان خارج 
از تیمــم صحبــت 

نمی کنم.«


