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پروژه قهرمانی برزیل کلید میخورد

گــروه ورزشــی /امــروز و فــردا  8دیدار
از رقابتهــای جــام جهانــی برگــزار
میشــود تــا عــاوه بــر پایــان دور اول
رقابتهــای گروهــی مســابقات دور
دوم نیــز شــروع شــود .در مهمتریــن
بــازی برزیل یکی از مدعیان قهرمانی
جــام جهانی  2022کار خود در قطر را
با بازی آخر امشــب مقابل صربستان
آغــاز میکنــد .دو تیــم  4ســال قبــل
هــم در مرحلــه گروهی با هــم روبهرو
شــدند کــه برزیل با دو گل بــه پیروزی
رســید .برزیل بــا  14برد و  3تســاوی و
کســب  45امتیاز در مرحله مقدماتی
جــام جهانــی در منطقــه امریــکای

جنوبــی رکــورد زد .البتــه برزیــل تنهــا
کشــوری اســت که در تمــام ادوار جام
جهانــی حاضر بوده و کمتر در مرحله
مقدماتــی و حتــی مرحلــه گروهــی با
مشــکل مواجه شــده .این تیــم بعد از
باخــت به نروژ در مرحله گروهی جام
جهانــی  1998دیگــر در ایــن مرحلــه
شکســت نخورده .اما بعد از قهرمانی
جهــان در ســئول در ســال 2002
دستشــان به جام ششــم نرســیده و
انتظــار زیــادی از تیم بااســتعداد تیته
مــیرود کــه در رده نخســت رنکینــگ
جهانــی قــرار گرفتــه اســت .برزیل در
جــام جهانــی قبــل در یکچهــار م

نهایــی مقابل بلژیک شکســت خورد.
برزیــل  15بــازی اســت کــه شکســت
نخــورده و هفت بــازی آخر خــود را با
 26گل زده و  2گل خورده برده اســت.
صربســتان بعد از استقالل در  3جام
جهانــی شــرکت کــرده و نتوانســته از
مرحلــه گروهــی صعــود کند امــا این
بار کمی خوشبین اســت که طلســم
شکســته شــود .تیــم بیســت و پنجــم
جهــان در گروهــی کــه پرتغــال در آن
حضور داشــت 6 ،پیروزی و دو تساوی
به دســت آورد و صدرنشــین شد .تیم
دراگان اســتویکوویچ همچنیــن در
لیــگ  Bملتهــای اروپــا  4بــرد و یک

کامرون – سوئیس

و تنهــا یکــی از  5مســابقهاش را برده که در برابر تیم شــماره 141
جهان ،بروندی به دســت آمد .تیم ریگوبرت ســانگ به شــکلی
دراماتیک ســهمیه جام جهانی را گرفت چون کارل توکو اکامبی
قلب الجزایریها را شکست تا تیمش برای هشتمین بار در جام
جهانی حاضر شود .شیرهای رام نشدنی از نظر رنکینگ در میان
 32تیــم حاضر در جام چهارم از آخر اســت که  28رتبه پایینتر
از ســوئیس قرار دارد.حاال که بازیکنان مســتعدی مثل اکامبی و
اریک ماکســیم چوپو موتینگ را در خط حمله دارند -که دومی
در  10بــازی آخرش  11گل زده و ســه پاس گل داده -و دیدهاند
عربستان بر آرژانتین غلبه کرد ،دارنده  5قهرمانی آفریقا
امیدوار اســت نتیجه خوبی از این بــازی بگیرد .یان زومر
دروازهبان بوروسیامونشــن گالدباخ ماه گذشــته
دچــار آســیبدیدگی قــوزک پــا شــد امــا مقابل
غنــا بازی کــرد و حتی اگر آمادگی کامل نداشــته
باشــد ،شــماره یک سوئیس است .ســتارههای
لیگ برتــری ،مانوئــل آکانجی ،فابین شــار،
رمــو فرویلر و دنیــس زکریا احتمــاالً حاضر
هســتند و ژردان شــکیری اگر در خط حمله
کنار امبولو باشــد ،تعــداد بازیهای ملیاش
به  110میرسد.

چشم بادامیها به دنبال شگفتی مقابل یاران سوارس

در ســال  2022بــوده اند و اروگوئه به طور متوســط هر بازی دو گل
زده .آلونســو چند بار گفته اروگوئه به دنبال قهرمانی جهان است
و بــا این فرم نمیتوان آنها را نادیده گرفت .کره جنوبی اما با یک
مربی تحت فشار و تیمی که در آستانه جام جهانی عملکرد خوبی
نداشته ،به قطر آمده است .عالوه بر این ،مصدومیت
هئونگ مین سون در لیگ قهرمانان و عمل جراحی
روی چشمش روحیه تیم را دچار افت کرد .اگر پائولو
بنتــو روی او ریســک کنــد و در ترکیــب اصلی قرارش
دهــد ،بازیکــن صددرصــدی نخواهــد بــود .با خأل
خط حمله ،فشــار روی خط دفاع مســتحکم این
تیــم خواهد بــود که بــا دریافت تنهــا  3گل در 10
بازی مقدماتی جام جهانی نشــان داده قابل اتکا
است .کره با وجود پیروزی شگفت انگیزش برابر
آلمان ،برابر مکزیک و ســوئد شکســت خورد و از
مرحله گروهی جام جهانی قبل حذف شــد .حاال
دوباره در گروه ســختی واقع شدهاند و برای صعود
باید شگفتی بیافرینند.

هلند – اکوادور

نبرد برندهها

پایان عصر رونالدو در منچستر یونایتد

پرتغال تالش برای درخشش در عرصه جهانی و دوری کردن
از حاشیههای تمام نشدنی کریستیانو رونالدو را با بازی امشب
ســاعت  19:30با غنا آغاز میکند .دیگر ســتاره پرتغال ،برونو
فرناندز اســت .ســتاره منچســتر یونایتــد که پرتغالیهــا برای
موفقیــت در جام جهانی روی او حســاب ویژهای باز کردهاند.
پرتغال از  11بازی آخرش در جام جهانی تنها ســه برد
بــه دســت آورده و اصوالً شــروع مقتدرانــهای در این
رقابتهــا نــدارد هرچند در آخرین بــازی خود قبل از
جــام جهانــی با  4گل نیجریه را شکســت داده اســت
ضمن اینکه غنا برای رسیدن به دروازه تیمی
که در هفت بــازی آخر خود تنها دو گل
خورده ،کار آسانی ندارد.
غنــا بعــد از غیبــت در
جامجهانی روسیه در گروه سختی
قرار گرفته که اروگوئه و کره جنوبی
نیــز در آن حاضرنــد و بــه انتقام از
نماینــده امریکای جنوبــی و لوئیس

اعتمــاد مربی باتجربه هلند اســت و بعد از حضور کوتاهی
کــه مقابــل ســنگال داشــت ،شــاید در ایــن بــازی فرصــت
بیشتری برای بازی پیدا کند بخصوص با توجه به عملکرد
ضعیفی که وینســنت یانســن در خط حمله داشت .دنزل
دومفرایــس هــم بــرای بــازی در ترکیــب اصلــی آن دیدار
آمادگــی داشــت و میتوانــد دوبــاره در ســمت راســت و
نقــش بال -مدافع قرار بگیرد.فانخال برای بازی اول
تیمش چنــد تصمیم شــگفت انگیز گرفــت .ماتیس
دلیخت بعد از بازی گفت یورین تیمبر برای بازی در
سمت راست دفاع بهتر است و شاید بازیکن
آژاکس در این بازی در ترکیب اصلی قرار
بگیرد .بازی اول دو تیم نشــان میدهد
نبایــد انتظــار یــک دیــدار پرهیجــان
داشــته باشــیم .اکوادور بعــد از آنکه
دو گل بــه تیــم ضعیف قطــر زد ،کار
را تمام شــده دانست و از تالش برای
زدن گلهــای بیشــتر خــودداری کــرد و با
صبر سعی در کنترل بازی داشت.

دیدیــه دشــان ،ســرمربی تیــم ملی فرانســه،
میگویــد رقابتهــای جــام جهانــی مختــص به
کیلیــان امباپه اســت .تیم ملی فرانســه در اولین
دیــدارش از مرحلــه گروهــی جــام جهانی 2022
قطــر به مصــاف تیم ملی اســترالیا رفت و موفق
شــد با نتیجه  4-1برابر این تیم به پیروزی برسد.
امباپه با شرایط بسیار خوبی قدم به جام جهانی
 2022گذاشــت .او در چنــد هفتــه اخیــر نمایــش
درخشــانی در پــاری ســن ژرمــن داشــت و حــاال
آماده است که بار دیگر به فرانسه برای قهرمانی
در جام جهانی کمک کند .او موفق شــد گل سوم

فوق ستاره پرتغالی از النصر عربستان پیشنهاد  100میلیون یورویی دارد

ســوارس کــه  12ســال پیــش بــا خطای هنــدش نگذاشــت به
نیمهنهایی جام جهانی برسند ،فکر میکند .غنا از سال 2006
برای چهارمین بار در جام جهانی حاضر میشــود و تنها یک
بار از مرحله گروهی حذف شــده اســت؛ در جام جهانی 2014
کــه نتوانســتند بردی به دســت آورند .ســتارگان ســیاه در
ســه بازی خود در جام ملتهای آفریقای امســال هم
پیروزی به دســت نیاوردند تا اینکه اوتو آدو مربی تیم
شــد .نتایج از تابســتان چشمگیر اســت ،غنا با پیروزی
در هفــت تــا از هشــت بــازی آخــرش در رقابتهــای
مختلــف به جــام جهانی آمــده در حالی کــه در همه
پیروزیهــا کلینشــیت کرده و در ایــن مدت تنها
به برزیل باخته اســت .پرتغال و غنا چندان با
هم غریبه نیســتند و رونالدو کمک کرد تیم
کشــورش در جام جهانــی  2014با نتیجه 2
بر یک نماینده آفریقا را شکســت دهد و او
میتواند دوباره به دالیل درســت خبرســاز
شود.

قطر -سنگال

فرار از حذف

قطــر ،میزبان جام جهانی بعد از شــروع ناامیدکنندهای که
در برابــر اکوادور داشــت ،بــه دنبال اصالح شــرایط در بازی
عصر فردا ســاعت  16:30با ســنگال اســت .بــازی افتتاحیه
هواداران میزبان را بشدت ناامید کرد و برای اینکه کورسوی
امیدشــان بــرای صعــود روشــن بمانــد ،بایــد از دیــدار بــا
نماینــده آفریقــا حداکثر امتیازات را بگیرنــد چون در دیدار
آخر با هلند روبهرو خواهند شد .قطر با وجود آنکه فرصت
زیادی برای آمادهسازی داشت و از امتیاز میزبانی هم بهره
میبرد ،به ندرت در طول  90دقیقه تیم متوســط اکوادور را
به دردسر انداخت .تیم فلیکس سانچس در طول
مسابقه با اکوادور حتی یک ضربه در چهارچوب
هــم نداشــت بنابرایــن احتمــاالً تغییراتــی در
ترکیــب قطــر صــورت بگیــرد .ســعد الشــیب
درون دروازه قطر شــب ســختی داشــت اما
بعیــد اســت جــای خــود را به مشــعل
برشــام بدهــد .معــز علــی مقابــل
اکــوادور میتوانســت میزبــان را
بــه گل برســاند و همچنان
خطرناکترین بازیکن
قطــر بــه حســاب
میآیــد و شــاید

سهشیرها به دنبال قطعی کردن صعود
انگلیــس در آخریــن بــازی فرداشــب ســاعت  22:30برابــر
امریــکا بــه دنبــال قطعــی کــردن صعــود از گــروه  Bاســت.
سهشــیرها شــروعی طوفانــی در ایــن جــام داشــتند و  6بر 2
ایــران را درهــم کوبیدند و حــاال میخواهند فــرم خوب خود
را بــه مصــاف امریــکا ببرند که در بــازی اول خود بــا ولز یک
بر یک مســاوی شــده اســت .پیروزی در این بازی انگلیس را
بــه مرحله بعد میرســاند و میتوانند در بــازی آخر به
ســتارههای گرانقیمــت خــود اســتراحت بدهند اما
شکســت دادن امریــکا بــرای انگلیــس کار آســانی
نیســت و دو دیدار قبلی دو تیم در جام جهانی نیز
برنــده نداشــته .وضعیت هــری مگوایر بــرای این
بازی مبهم است چون مقابل ایران مجبور به
ترک بازی شــد .جیمز مدیســون هم شــاید
برای این بازی آماده نباشد .اما کایل واکر
سهشــنبه بــه تمرینهای تیم اضافه شــد
تــا کمی خیــال گــرت ســاوتگیت راحت
شود .ساوتگیت با وجود نتیجه درخشان
بــازی مقابــل ایــران از عملکــرد تیمش در

تیمش را روی ســانتر عثمان دمبلــه وارد دروازه
حریف کنــد و در عین حال پاس گل دوم اولیویه
ژیــرو را نیز در دقیقه  71برای این بازیکن ارســال
کــرد تــا بــه او در رســیدن به رکــورد گلزنــی تیری
آنری کمک کرده باشــد .دشــان پس از پایان این
بــازی در گفتوگــو با خبرنــگاران اظهار داشــت:
«کیلیــان حاال مدتی اســت که در جمــع بهترین
بازیکنــان دنیا قرار دارد و اعتماد به نفس بســیار
باالیــی پیدا کرده اســت .این موضــوع را میتوان
از ســبک بــازی او در زمیــن دیــد ».او با اشــاره به
درخشــش ایــن بازیکــن در جــام جهانــی 2018

بــه روزهــای پیــروزی خــود برگردند ،قطــر در آســتانه جام
جهانــی  4بــرد متوالی به دســت آورد .تیم آلیو سیســه هم
مثل قطر در بازی اول خود با دو گل شکست خورده اگرچه
بازی خوبی برابر هلند داشت تا اینکه اواخر مسابقه دو گل
خــورد .اگــر آن بازی را مالک قــرار دهیم ،هــر تیمی مقابل
ســنگال کار ســختی دارد اما مربــی تیم میتوانــد خالقیت
بیشــتری در خط میانی ایجاد کند بخصوص حاال که سادیو
مانــه به دلیــل مصدومیت تورنمنــت را از دســت دادهاند.
شیخ کویاته در باخت سنگال برابر هلند دچار آسیب قوزک
شــد و سیســه گفتهافبک باتجربه که با برانکارد به بیرون
زمیــن انتقــال
یافــت ،نیــاز
به اســتراحت
بیشــتری دارد .اگــر
نتوانــد به ایــن بازی برســد کار
ســنگال ســخت میشــود ضمــن اینکه
عبدو دیالو هم شــرایط مبهمی دارد .اســماعیل
سار ،بال سریع سنگال در بازی اول خیلی خوب بازی
کــرد و در حمله به بوالیه دیا ملحق میشــد .کویاته
به همراه نامپالیــس مندی هم بازیکنان مؤثری
در مرکز زمین بودند.

اواخــر بــازی رضایــت نداشــت .تیــم او تــا فینال یــورو 2020
پیش رفت به خاطر اســتحکام دفاعی و اینکه در هفت بازی
تنها دو گل خوردند و پنج کلینشــیت به نامشــان ثبت شــد
در حالی که در ســال  2022تنها دو بار در  9بازی کلینشــیت
کردهاند .بوکایو ســاکا ستاره بازی اول انگلیس بود و میتواند
یکی از شانسهای کفش طال باشد ،او در  14بازی
ایــن فصل لیگ برتر برای آرســنال  4گل زده
اســت .هواداران امریکا نگران شــدند بعد
از آنکــه در دیدار با ولــز و بعد از برخورد
با گرت بیل ،ســتاره تیمشان ،کریستین
پولیشــیچ روی زمیــن افتــاد .او البتــه
بــه بــازی ادامه داد امــا قبل از دیــدار با
انگلیس احتیاطاً تســت خواهد شد .گرگ
برهالتــر مربــی امریــکا برای ایــن بــازی نگران
وستون مک کنی و یونس موسی است که به خاطر
مصدومیــت مقابل ولز تعویض شــدند و اگر به این
بازی نرســند ،جــای خود را بــه برندان آرونســون و
کلین آکاستا میدهند.

گفت« :من میدانســتم که او بار دیگر برای جام
جهانی آمــاده خواهد بود .این رقابت متعلق به
اوســت و او بخوبــی از این موضوع آگاه اســت که
چطــور میتوانــد در زمیــن سرنوشتســاز ظاهر
شــود ».دشــان درباره نقش مهم این بازیکن در
تیمــش اضافه کرد« :او عضوی از این تیم اســت
و همیشــه میتوانــد نقــش مهمــی را در بــازی
تیمی ایفــا کند ،حتی با اینکه بــه عنوان انفرادی
نیــز بازیکن بســیار خوبی اســت .داشــتن او برای
مــا عالی اســت .من مهاجمان بســیاری دارم اما
کیلیان یکی از بهترینهای آنها است».

سوژه

امباپه متخصص
جام جهانی است

برونو امید پرتغالیها در کنار رونالدو

انگلیس – امریکا

هلند و اکوادور دو برنده گروه  Aدر بازی فرداشــب ســاعت
 19:30بــه دنبــال صدرنشــینی در گــروه هســتند .هلنــد در
دیــدار بــا ســنگال بــه زحمت زیــادی افتــاد و تــا دقیقه 84
نتوانســت بــه گل برســد و بخوبــی میدانــد بــرای گل زدن
بــه تیــم اکوادور کــه در هفت بــازی آخر خــود گل نخورده،
بایــد خیلــی ســختی بکشــد .این نخســتین دیــدار دو
تیــم در یک تورنمنت بزرگ اســت و پیروزی برای
هــر کدام بــه صدرنشــینی در گروه منجر میشــود
و اینکــه میتوانند در یکهشــتمنهایــی از بازی با
انگلیــس پرهیــز کننــد .گوســتاوو آلفــارو مربی
باســابقه آرژانتینی از دو ســال قبل که روی
نیمکــت اکــوادور نشســته نتایــج خوبــی
گرفتــه و در ســال  2022بــا برزیل و تیم
کشورش مساوی کرده است .حاال هم
اطمینان دارد کــه میتواند تیم لویی
فانخال را ناامید کند.ممفیس دپای
اگرچه فصل خوبی در بارسلونا نداشته
و بــا مصدومیــت درگیــر بــوده امــا مــورد

دیدیه دشان ،سرمربی فرانسه:

تســاوی در  6بــازی داشــت و بــه لیگ
 Aصعــود کــرد .در واقــع ،آنهــا فــرم
خوبــی در رقابتهای اروپایی داشــته
اند اما انتقال آن به عرصه جهانی آن

هم برابر برزیل بســیار ســخت اســت،
بنابراین اگــر بخواهند چیــزی از بازی
امشــب گیرشــان بیایــد ،باید بــا تمام
وجــود مقاومــت کننــد .صربســتان از

 9بــازیاش در جــام جهانی  7باخت
به دســت آورده که بدتریــن رکورد در
میــان کشــورهای اروپایــی محســوب
میشود.

غنا– پرتغال

کره جنوبی – اروگوئه

اروگوئــه ،برنــده دو دوره جام جهانــی عصر امروز ســاعت 16:30
کارش در جــام جهانــی قطر را با بازی با کــره جنوبی آغاز میکند.
السلســته بــا آمدن دیگو آلونســو به جای اســکار تابــارس متحول
شــده است .اخراج مربی اروگوئه بعد از  15سال در نتایج این تیم
تأثیــر آشــکاری گذاشــته اما مربی جدیــد هنوز ترکیــب اصلیاش
و همچنیــن سیســتم مرجح خود را نشــناخته .تابــارس بعد از 4
باخت متوالی در مقدماتی جام جهانی که صعود تیم را به خطر
انداخته بود ،اخراج شد اما آلونسو هر چهار بازی باقیمانده
را بــرد و لوئیــس ســوارس همچنــان در مرکــز همــه
اتفاقــات خوب این تیــم قــرار دارد .اروگوئه گاهی
 4-4-2و گاهی  4-3-2-1بازی میکند و هنوز
برابر حریفی قدرتمند امتحان پس نداده هر
چند تــا وقتی نتایج خوب حاصل میشــود،
کســی به جزئیات توجه نمیکنــد ،در  9بازی
بــا مربیگــری آلونســو تنهــا دو گل خوردهاند.
عالوه بر ســوارس ،داروین نونیس ،ادینســون
کاوانــی و ماکســی گومس در میــان گلزنان تیم

برنامهمسابقاتفردا

ولز  ....................................................................................ایران
ساعت  ۱۳:۳۰در ورزشگاه احمد بن علی (گروه )B
قطر  .................................................................................سنگال
ساعت  ۱۶:۳۰در ورزشگاه الثمامه (گروه )A
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ساعت  ۲۲:۳۰در ورزشگاه البیت (گروه )B

گزارش

تیمی با اعتماد به نفس

امــروز ســاعت  13:30ســوئیس و کامــرون برای نخســتین بار در
تاریــخ با هم روبهرو میشــوند در گروه  Gکه صعود از آن بســیار
سخت خواهد بود .سوئیس در یورو  2020به جمع  8تیم برتر راه
پیدا کرد و کامرون در جام ملتهای آفریقا ســوم شــد .ســوئیس
در  4تورنمنــت بزرگ بــا حضور والدیمیر پتکوویچ روی نیمکت
خود حاضر شد و حاال در قطر برای نخستین بار مراد یاکین ،تیم
کشورش را هدایت میکند .او از مرداد سال گذشته مربی سوئیس
شده و در مرحله مقدماتی عملکردی عالی داشته به نحوی که از
 24امتیاز ممکن  18امتیاز گرفته و باالتر از ایتالیا صدرنشین گروه
شده .سوئیس همچنین جایگاه خود را در لیگ  Aملتهای
اروپا حفظ کرد و بعد از  3شکست متوالی ،پرتغال ،اسپانیا
و جمهوری چک را برد تا در میان بهترینهای اروپا بماند.
بــا وجــود آنکه در آخرین بــازی تدارکاتــی خود با 2
گل بــه غنــا باختهانــد ،اما با اعتمــاد به نفس
باالیی برای چهارمیــن بار متوالی در جام
جهانی حاضر میشــوند چــون امثال
بریــل امبولــو و کاپیتــان گرانیــت ژاکا
با شــرایط ایــدهآل به قطــر آمدهاند.
کامــرون اما بعــد از عملکــرد خوبش
در جــام ملتهــای آفریقــا افــت کــرده

ورزشی

پنجشنبه  3آذر 1401
سال بیست و هشتم
شماره 8061

شــیاطین ســرخ و کریســتیانو رونالدو به پایــان کار خود با هم رســیدند ،چرا
که منچســتریونایتد سهشــنبه شــب به طور رســمی از توافــق دو طرفه برای
جدایــی بــا رونالدو خبــر داد و اعالم کرد کــه این فوق ســتاره پرتغالی از این
باشــگاه جــدا خواهد شــد .منچســتر یونایتد در صفحــه خود از ایــن بازیکن
تشــکر کــرد .این جدایــی در شــرایطی رخ داد کــه رونالدو پیــش از آغاز جام
جهانــی در مصاحبهای جنجالی علیه باشــگاه و ســرمربی این تیم تاخت و
آنهــا را خائن نامید CR7 .که در این فصل با لباس منچســتریونایتد تنها 3
گل به ثمر رســانده که فقط یک گل
آن در لیــگ برتر بوده اســت ،پس از
جداییاش از این تیم گفت« :در پی
مذاکره با باشگاه منچستریونایتد ما
توافق کردیم که به قرارداد خودمان
پایــان دهیــم .من عاشــق منچســتر
یونایتــد و طرفدارانــش هســتم .این
مســأله هیچ وقت پایان نمیپذیرد.
به نظرم زمان خوبی بود تا به دنبال
چالش جدیدی بگردم .بهترینها را
برای منچستر یونایتد آرزو میکنم».
ëëمحرومیت پس از جدایی
ایــن جدایی در حالی رخ داده که ابرســتاره پرتغالی در ایام جام جهانی
از ســوی فدراســیون فوتبــال انگلیــس بــا محرومیــت و جریمه مواجه شــد.
نشــریه «میرر» انگلیس خبر داد رونالدو به دلیل کوبیدن تلفن همراه یکی
از هواداران به زمین 2 ،جلســه محروم شــد و فدراســیون فوتبال انگلیس او
را  50هــزار پوند هم جریمه کرد .اتحادیه فوتبــال انگلیس مجازات رونالدو
را روز چهارشــنبه تعییــن کــرد و در عیــن حال توضیحات کامــل کتبی برای
محرومیت این بازیکن  37ساله ارائه خواهد کرد .محرومیت رونالدو به این
معنی است که اگر این بازیکن با یک تیم دیگر در لیگ برتر انگلیس قرارداد
امضا کند ،دو جلسه محروم خواهد شد.
ëëمقصدبعدیرونالدوکجاست؟
پــس از جدایــی رونالــدو از جمــع شــاگردان اریــک تــن هــاگ ،روزنامــه
اسپانیایی «مارکا» درباره تیم بعدی گمانهزنی کرده و خبر داده «اسپورتنیگ
لیســبون» که رونالــدو از این تیم در آغاز فوتبالش راهی یونایتد شــد و نامی
برای خود دســت و پا کرد ،نســبت به جذب او ابراز عالقه کرده اســت .مارکا
اما نوشــته بیشــترین عالقه برای جذب رونالدو از ســوی باشگاه لیگ برتری
«نیوکاســل» کــه تحــت مالکیــت سعودیهاســت و همچنیــن «النصــر»
عربستان هم مشتری جذب این بازیکن است .با این حال ،گفته میشود در
حالی که رونالدو شــخصاً تمایل دارد در فوتبال اروپا بماند اما گزارشهایی
وجود دارد که مدعی اســت رونالدو به صورت بســیار جدی پیشنهاد حضور
در عربســتان را در نظــر گرفتــه اســت .رونالــدو کــه در بازیهــای این فصل
منچســتریونایتد دقایق کمی را به میدان رفته و اغلب نیمکتنشــین بوده،
احتماالً یکی از شــروطش با باشــگاه جدید ،حضور در ترکیب اصلی خواهد
بــود .در همیــن رابطه ســایت «الکوره» عربی خبــر داد رونالدو پیشــنهادی
نجومی از سعودیها دریافت کرده است .طبق گزارش رسانه عربی ،باشگاه
النصر ریاض با پیشــنهاد وسوســه برانگیز  100میلیون یورو به سراغ رونالدو
رفته اســت .مدیران باشــگاه عربســتانی در حــال مذاکره با مندز هســتند تا
رضایت ابرســتاره پرتغالی برای آمدن به عربستان را کسب کنند .دارنده 5
توپ طالی بهترین بازیکن دنیا در تابســتان گذشته هم از سوی سعودیها
پیشــنهاد نجومــی داشــت و گفته شــد الهالل بــه رونالدو پیشــنهاد داد ولی
ابرستاره پرتغالی پیشنهاد عربستانیها را رد کرد.

روایتی عجیب از زندگی گلزن تاریخساز فرانسه در جام جهانی

ژیرو :این برد در مسیر درست قرارمان داد

در بــازی دوم گــروه  Dجــام جهانــی
 2022قطر ،فرانسه به مصاف استرالیا
رفــت و بــه برتــری  1-4رســید .در این
بــازی اولیویــه ژیــرو گل دوم و چهــارم
خروسها را به ثمر رســاند تا به رکورد
 51گل برای فرانسه دست یابد .این در
حالی است که پیش از این تیری آنری
با  51گل بهترین گلزن تاریخ این کشور
شناخته میشد و حاال ژیرو به رکورد او
رســیده اســت .این مهاجم  36ســاله ســابقه بازی در تیم جوانان فرانسه را
ندارد و تا سن  25سالگی هم به تیم بزرگساالن فرانسه دعوت نشده شود .او
تا  25سالگی در هیچ تیم معروف اروپایی هم بازی نکرده بود که سرانجام
آرسنال وی را به خدمت گرفت .ژیرو در حالی که یکی از ستارههای فرانسه
در قهرمانی این تیم در جام جهانی  2018روسیه به شمار میرفت ،در یورو
 2020تنها  40دقیقه برای تیم ملی کشــورش به میدان رفت اما با این حال
توانســت خود را به رکورد بیشــترین گل زده در کنار آنری برساند .نکته قابل
توجه اینکه ژیرو در تعداد بازی کمتری نسبت به آنری 51 ،گل زده و شانس
ایــن را دارد تــا بــا تداوم ایــن روند در بازیهــای بعدی ،بــه تنهایی صاحب
عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ملی فرانســه شــود .ژیرو همچنین با این
دبل برابر استرالیا ،نام خود را در کنار مهدی طارمی که مقابل انگلیس  2گل
زد و همچنین باکایو ساکا (انگلیس) ،و انر والنسیا (اکوادور) که آنها هم  2گل
در جام جهانی زده اند ،قرار داد .ژیرو که در پایان بازی با اســترالیا به عنوان
بهترین بازیکن میدان انتخاب شــد ،به خبرنــگاران گفت«:این پیروزی گام
درســتی در یک مســیر صحیح بود و اعتماد به نفس تیم را باال برد .هرچند
باید از اشتباهات کوچکمان درس بگیریم».

