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افقی:
1- گیــرودار- دارایی بانکی 

غیرقابل برداشت- بازی
 2- قـــورباغه- مـــشهور- 

جا به جایی مردم و کاالها
3- هافبک سرشــناس تیم 
مـلی فـــوتبال کــرواسی- 

تکاپوی بسیار و بی حاصل
4- خــاطـــر- پــنـجـم- 
پراکنده کــردن دشــمن- 

محصول آب و صابون
5- گردنده- در شیشه نوشابه- 

مخفی
6- سمت راســت- جسم- 

درخت کریسمس
7- چله کمان- مســاوی در 
شــطرنج- واحد شــمارش 

بسته بندی برنج- مدح
8- گلستان- افسر شهربانی 

قدیم
9- دریافت- نوشیدنی ترش 
و گازدار- سازه ای منحنی- 

سرچشمه حیات
10- پایین رفتــن آب دریا- 
خمیــری چســبنده برای 

آماده سازی  سطح- گردنده
11- دارای فرهنگ خرافی- 

پدر شعر نو- اندیشمندان
 12- از انــــدام گفتــاری-

  بـــــت- جــمــع وارث- 
وقـت، زمـان

13- زبانه آتش- نویســنده 
آمریکایی رمان موبی دیک

14- مبتکر زبان اسپرانتو- 
 نام اروپــایی  سـاز چـنگ- 

حـرف دهن کجی
15- از انـجیل های معتبر- 

خـریدار- آسـانی
  

عمودی:
1- وســیــلـــه ای بــرای 
اندازه گیری قطر اجســام - 

شـیشه- ضـروری
2- شــکایت نامه- سخنان 

پوچ و بی معنی
3- کلـــمه ای پــرسـشی- 

ناپایدار- بـی سواد
4- فاعل- از ارزهای دیجیتال- 

محفوظ
5- بلنــد و رفیــع- دقیق و 

نکته سنج- قصد و اراده
6- زمــــین بــی صاحب- 
نوعی اســپری برای حفظ 

حالت موی سر- زیبارو
7- درختــی بــا گل هــای 
معطر- ابریشــم مصنوعی- 

مقابل آمد
8- شاخه تازه روییده درخت- 

فـلزی دیرگداز 
9- پیام آسمانی- نماهنگ- 

مشایعت
10- از ابــزار بــنایـــی- 

گـستردنی- مـیان ها
11- فشــار برای راندن چیزی- 

خدابیامرز- متقارب
12- از هفت قلــم آرایش قدیم- 

اتفاق افتادن- از حبوبات
13- فنی در کشــتی- بیشــتر- 

نمونه و سرمشق
14- از مراســم قبــل از ازدواج- 

آشپز نیکوکار ضحاک
15- ادعــای دروغین- دل انگیز- 

15شایستگی، لیاقت

سيرگرسمهتايبا
كوكشميدربنردال
سمتهباواكودنك
كيميمنيبملوكن

ههدانتارجفنم
ربنقباداارق
ازجاادوسيرتكد
فاطالمفازگزر
كيتنژادليبويت

تنااكرشاميا
داينبتيرتياس
دهشمرايتضارما
يريگشيپيبرچون
لواتاروموراولا
مدهنمتشهدرانز
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شکست غیرمنتظره آرژانتین به عربستان تحلیل گران را دچار 
لکنت کرده است. هر کس از دید خودش به مسائل نگاه می کند؛ 
برخی دالرهای نفتی و زیرساخت ها و امکانات عربستان را عامل 
این برد می دانند و عده ای به مسی و ستاره های آرژانتین ایراد 
می گیرند. هر چه هســت، زیبایی فوتبال در همین نتیجه ها و 
شگفتی هاســت. خبرنگاران آرژانتینی از اردوی این تیم خبر 
می دهند که بازیکنان به رهبری مسی و بدون حضور کادر فنی 
گرد هم آمده و قسم خورده اند این نتیجه را جبران کنند. شنیده 
می شود برای بازی مقابل مکزیک در ترکیب اصلی تیم حداقل 

2تغییر ایجاد خواهد شد.

   روحش را به شیطان فروخت؟
اما شــایعه هایی هم در رابطه با این نتیجه مطرح شــده. 
نیویورک تایمــز در مقاله ای بــه لیونل مســی تاخته و او 
را متهم به فروش این نتیجه به ســعودی ها کرده اســت. 
تیتر این روزنامه این است: »مســی روحش را به شیطان 
فروخت« که اشــاره دارد به موضــوع میزبانی جام جهانی 
2030.برای سال 2030اروگوئه و آرژانتین به طور مشترک 

درخواست میزبانی داده اند و حتی مسی و سوارس عکسی 
هــم در حمایت از این میزبانــی گرفته بودند. اما ســتاره 
آرژانتینی همزمان با حکومت عربستان هم همکاری دارد. 
در 100سالگی جام جهانی عرب ها می خواهند میزبانی این 
رقابت ها را به دست آورند. آنها ابتدا سالی 5میلیون پوند به 
رونالدو پیشــنهاد دادند که در کارزار رقابت بر سر گرفتن 
میزبانی به آنها کمک کند که رونالدو به خاطر مسائل حقوق 
بشری این پیشنهاد را نپذیرفت. او حتی در تابستان امسال 
پیشنهاد نجومی یک باشگاه عربستانی را برای بازی در آن 
تیم رد کرد. با این حال لیونل مســی با قراردادی باالتر با 
عربستان به توافق رسید. در ماه می  امسال هم برای تبلیغ 

گردشگری در عربستان به این کشور سفر کرده بود.

   حسرت رنار
اروه رنار فرانســوی که تیمش -مراکــش- در جام جهانی 
قبلی یکــی از بهترین ها بود و در عین شایســتگی حذف 
شد، با فدراســیون فوتبال ایران به توافق رســیده بود اما 
دقیقه90مهدی تاج با ویلموتس قرارداد بست تا ما این مربی 

بزرگ را دودستی به عربستان تقدیم کنیم. رنار در این دوره 
خوش شانس تر از دوره قبلی بود. با تاکتیک های او بازیکنان 
آرژانتین 10بار در تله آفساید گرفتار شدند که دوبرابر بیش 
از بهترین رکورد دوره قبلی )آلمان- سوئد و پرو- دانمارک( 
است. رنار پیش از این به همراه زامبیا و ساحل عاج عنوان 

قهرمانی جام ملت های آفریقا را کسب کرده بود.

   آرزوی حذف
دیه گو شوارتز اشتاین، پزشک مخصوص مسی ممکن است 
خیلی زود به آرزویش برسد. او ابراز امیدواری کرده آرژانتین 
در مرحله گروهی از دور رقابت ها حذف شــود. این پزشک 
که از روزهای نوجوانی مســی، حتی در روزهایی که مسی 
با مشکل هورمون رشد مواجه بود، مشغول درمان او بوده، 
می گوید: »دولــت آرژانتین از قهرمانــی به عنوان بهانه ای 
برای عالی نشان دادن وضع کشور استفاده می کند. دوست 
دارم تیم ملی در همان مرحله اول حذف شود، چون خطر 
آسیب دیدگی مســی وجود دارد.« او در تمرینات پیش از 

بازی با عربستان از مچ پا احساس درد می کرد.

Lionel Messi
پایان غم انگیز  یک عصر دل انگیز

کریستیانو رونالدو و منچستر از هم جدا شدند،  باشگاه هم برای فروش گذاشته شد

باشگاه منچستریونایتد با انتشار بیانیه ای رسما 
به همکاری خود با کریستیانو رونالدو پایان داد. 
مصاحبه آتشین اخیر بازیکن پرتغالی علیه باشگاه 
کار خودش را کرد. دوطــرف توافق کردند بدون 
پرداخت رقم فسخ به باشگاه یا خسارت به بازیکن 
قرارداد را ملغی کنند. اگر کریستیانو 6ماه دیگر هم 
دوام می آورد، 16میلیون پوند از باشگاه دریافت 
می کرد اما او ترجیح داد زودتر از این باشــگاه که 

به گفته خودش او را اذیت می کند، کنار برود.
   حــاال در میــان 830بازیکــن حاضر در 
جام جهانی 2022، فقط یک بازیکن عضو هیچ 

باشگاهی نیست؛ کریستیانو رونالدو.
   رونالــدو در 2دوره حضورش در باشــگاه 
منچســتریونایتد 145گل و 59پاس گل در 
346بازی به ثبت رســاند. او در دومین دوره 
حضورش دقیقــا در هر 2بازی یــک گل زد، 
درحالی که تحت فشار بود و کمتر از قبل بازی 

می کرد؛ 54بازی، 27گل و 5پاس گل.
   همزمان با افزایــش اعتراض ها و ترند اول 
شــدن هشــتگ GlazersOut#  گلیزرها 
اعالم کرده اند که آماده فروش باشگاه هستند. 
چندی پیش دیگر مالکان آمریکایی باشــگاه 
لیورپول در برابر فشــارها تسلیم و اعالم کرده 
بودند سهم خود را می فروشند. خانواده گلیزر 
17سال در این باشگاه بودند اما نتوانستند دوره 
پسافرگوسن را مدیریت کنند و همه پروژه های 

آنان با مربیان بعدی شکست خورد.
   برای فروش باشــگاه منچستری 6میلیارد 

پوند درخواست شــده که بیش از قیمت هر 
باشــگاه دیگری اســت؛ تقریبا 4برابر قیمت 
چلسی که به تازگی به یک آمریکایی به نام تاد 
بولی فروخته شد و حدود دو و نیم برابر قیمتی 

که روی لیورپول گذاشته شد.
   درحالی که نتایج سال های اخیر من یونایتد 
ناامیدکننده بوده، سهام منچستر به باالترین 
سطح خود در 2سال گذشته رسیده و 17درصد 
باال رفته اســت. یعنی دقیقا به اندازه 17سال 
حکومت گلیزرها بر این باشــگاه. این افزایش 
ســهام کامال معنادار اســت و دقیقا به فاصله 
زمانی 2سال اخیر که کریستیانو رونالدو جذب 
تیم فوتبال این باشگاه شد، مربوط می شود؛ نام 

رونالدو برای باشگاه سودآور بوده است.
   از آمریکا، 2شــرکت میلیاردر که نام های 
آنهــا فاش نشــده اخیرا بــه خرید باشــگاه 
منچستریونایتد عالقه نشان داده اند و احتمال 
دارد که مالک بعدی این تیم نیز از آمریکا باشد.
   جیم رتکلیف در مورد هزینه خرید منچستر و 
همچنین توسعه مجدد اولدترافورد و کارینگتون 
بررســی  هایی انجام داده اســت. افرادش به او 

گفته اند که تمرکزش روی تیم نیس باشد.
 The Raine مسئول فروش باشگاه شرکت   
Group مستقر در نیویورک است. آنها چلسی 
را اوایل سال جاری به بازار عرضه کردند. ارزش 

یونایتد حدود 5میلیارد پوند است.
   ســرمایه گذاران اماراتــی در آماده بــاش 
قراردارند تا با پیشنهاد شگفت انگیز 10میلیارد 

دالری باشگاه منچســتریونایتد را بخرند. این 
رقم وسوسه انگیز اســت و 70درصد باالتر از 
مبلغ درخواستی مالکان. اگر واگذاری به این 
سرمایه گذاران محقق شود، هر دو باشگاه بزرگ 

شهر منچستر اماراتی خواهند شد.
   چلســی گزینه ای تکراری اســت و گویا 
مالک این باشــگاه برای اهداف تجاری قصد 
جذب رونالــدو را دارد. ســود 2ســال اخیر 
منچســتریونایتد، مالک آمریکایی چلسی را 

برای این انتقال وسوسه کرده است.
   رسانه های انگلیسی ادعا کرده اند که رونالدو 
نمی خواهد این کشور را ترک کند و قصد دارد 
در ادامه فصل به نیوکاسل برود. مالکان سعودی 
این باشگاه هم بدشــان نمی آید با این انتقال 
بزرگ به ســود تجاری برســند و نام شان سر 

زبان ها بیفتد و محبوبیت کسب کنند.
   مارکا از 2باشگاه نیوکاسل و النصر عربستان 
به عنوان 2گزینه جدی جــذب رونالدو خبر 

داده است.
   پیرس مورگان، مجری مشهور تلویزیون که 
رابطه ای نزدیک با رونالدو دارد و تمام اتفاقات 
این روزهای پیرامون ســتاره پرتغالی به خاطر 
مصاحبه او ایجاد شده، پس از انتشار خبر فسخ 
قرارداد رونالدو با منچستریونایتد، تصویری از او 
را با لباس آرسنال، تیم محبوب خودش و دشمن 

دیرینه شیاطین سرخ منتشر کرده است.
   یک صفحه هواداری منچستر هم نام مهدی 
طارمــی را آورده که قرار اســت در نیم فصل 

جانشین رونالدو شود. از سویی اتلتیکومادرید با 
جدایی موقت ژائو فلیکس موافقت کرده. حتی 
گفته شده که منچستر دنبال جذب امباپه یا 
وینیسیوس اســت اما عالقه تن هاخ به گاکپو 
که گل اول هلند را در جام جهانی به ســنگال 

زد، بر کسی پوشیده نیست. فعال یونایتد 
به آیندهوون 45میلیون یورو 

برای خرید ایــن بازیکن 
پیشنهاد داده است.

   رونالــدو دقیقــا در 
آســتانه جام جهانی قبلی 

اعالم کرده بود از رئــال مادرید جدا 
می شــود. او به یوونتوس و ســپس به 

من یونایتد رفت.

رونالدو 
پس از فسخ قرارداد خود 

با منچســتریونایتد، از ساعت جدید 
خود رونمایی کرد. این ساعت با طرح گلی که 

او با پیراهن رئال مادرید به منچســتریونایتد زده 
بود، ساخته شــده. رونالدو در آن صحنه به طرزی 
عجیب و باورنکردنی به هوا پریده بود. عده ای معتقدند 
که این سیگنالی اســت به رئال مادرید تا او را به  جای 
کریم بنزمــای مصدوم به طور موقــت و 6ماهه در 
اختیار بگیرند. با این حال مــارکا که روزنامه 
نزدیک به باشــگاه اســپانیایی است، 

چنین احتمالــی را رد کرد.

پرتغال- غنا

سلســائوی اروپا در 3بازی اول خــود در 3دوره اخیر 
جام جهانی برد نداشــته و 2تســاوی و یک شکســت 
متحمل شده. با این حال 2بار موفق به صعود به مرحله 
حذفی شده. ســال 2014که دیدار افتتاحیه خود را به 

آلمان باخته بودند موفق به صعود نشدند.

غنا چهارمین باری است که به جام جهانی راه می یابد و 
هر 4بار در قرن بیست ویکم بوده. آنها فقط یک بار سال 
2014از مرحله گروهی صعود کردند که تا یک چهارم 
پیش رفتند و در نهایت به اروگوئــه و بازی ناجوانمردانه 

لوییس سوارس باختند.

پرتغال در 14بازی آخر خود در جام های جهانی تنها 
3برد داشــته. در بقیه بازی ها به 6تســاوی و 5باخت 
رسیده، ازجمله تساوی با ایران در سال 2018.هر 3برد 
آنها در این 14مسابقه در مرحله گروهی به دست آمده. 
آخرین باری که پرتغالی ها در دور حذفی به پیروزی رسیدند 

به سال 2006 برمی گردد که یک بر صفر هلند را شکست دادند.

تنها 
یک بــار در مرحله 

گروهی جام جهانی 2014دو 
تیم به مصاف هم رفته اند که 
تیم اروپایــی 2بر یک برنده 
بود. رونالدو زننده گل 

بود. برتری 

باخت 
آرژانتین 

تبانی بود؟
 اتهام سنگین روزنامه آمریکایی

 به مسی و عربستان


