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ورزشی

وطن امروز شماره 2186

اخبار

توضیح فدراسیون
درباره محرومیت  3والیبالیست

کمیت ه انضباطی فدراسیون والیبال در احکامی
 3ملیپ��وش تی مملی بان��وان زیر  ۲۳س��ال را
از فعالیت در رش��ته ورزش��ی والیبال از یک تا 3
س��ال محروم کرد .نایبرئیس بانوان فدراسیون
والیبال هش��دار داد دیگر گذشتی در کار نیست.
فریبا صادقی در گفتوگو با ایسنا ،درباره دالیلی
که موجب ش��د این  3دختر ملیپوش به کمیته
انضباطی بروند ،بیا ن ک��رد :درگیریهای لفظی
ش��دید و ادامهدار بودن ای��ن درگیریها در طول
روزه��ای مس��ابقات ،توجه نکردن ب��ه تذکرات
سرپرست و سرمربی درباره قطع حاشیهها ،امتناع
از ب��ازی و عملکرد فنی ضعیف که موجب ش��د
تی منتیج ه ضعیف در رقابتها به دس��ت بیاورد،
از دالیل بررس��ی وضعیت ای��ن  3ملیپوش در
کمیته انضباطی بود .رئیس کمیته انضباطی نیز
درباره س��نگین بودن احکام ص��ادره اظهار کرد:
احکام صادر شده تصمیم اعضای کمیته انضباطی
حاضر در جلسه بوده و از دید اعضا ،احکام سنگین
نیست .علی فرخی در پاسخ به این سوال که نظیر
این اتفاقات (امتناع از بازی) بارها در والیبال مردان
مشاهده ش��ده اس��ت ،آیا فکر نمیکنید احکام
صادره برای بانوان کمی س��نگین باش��د؟ گفت:
چنین مورد مشابه درگیری بین مردان نداشتهایم.

مجتبی عابدینی از صعود بازماند

مجتبی عابدینی با شکس��ت برابر حریفی از
کرهجنوبی از رقابتهای شمش��یربازی قهرمانی
آسیا کنار رفت .مسابقات شمشیربازی قهرمانی
آسیا دیروز (شنبه) با برگزاری دیدارهای اسلحه
سابر مردان در هنگکنگ پیگیری شد که طی
آن مجتبی عابدینی ،محمد فتوحی ،علی پاکدامن
و محم��د رهبری موف��ق به حض��ور در جدول
 16نفره مسابقات شدند .در این مرحله از رقابتها
 2نماینده کش��ورمان با کس��ب پی��روزی برابر
حریفان خود یک مرحله صعود کردند اما عابدینی
و فتوحی از صعود بازماندند .بر این اس��اس و در
مرحله یکهشتم نهایی ،مجتبی عابدینی مقابل
«میم» از کره جنوبی متحمل شکس��ت شد و از
دور رقابته��ا کنار رفت .عابدین��ی در ردهبندی
نهایی جایگاه دهم را به خود اختصاص داد .محمد
رهبری ،دیگر نماینده کش��ورمان بود که در این
مرحله مقابل حریفی از هنگکنگ صاحب برتری
شد و یک مرحله دیگر صعود کرد .محمد فتوحی
و عل��ی پاکدامن  2نماینده دیگر کش��ورمان در
مرحله یکهشتم نهایی بودند که مقابل هم قرار
گرفتند .در این دیدار فتوحی شکس��ت خورد و
پاکدامن موفق به صعود شد.

یادداشت

ترکیب استقالل در لیگ هفدهم چگونه خواهد بود؟

طارمی زیر ذرهبین دیناموزاگرب

بهترین گلزن ش��انزدهمین دوره رقابتهای
فوتبال لیگ برتر م��ورد توجه تیم دیناموزاگرب
کرواسی قرار گرفته است .مهدی طارمی که فصل
گذشته در خط حمله پرس��پولیس عنوان آقای
گلی خود را تکرار کرد و بهترین گلزن سرخپوشان
لقب گرفت ،مورد توجه تیم دیناموزاگرب کرواسی
قرار گرفته و مس��ؤوالن این تیم درحال رایزنی و
بررسی شرایط وی هستند .به واسطه حضور چند
کروات در تیم فوتبال پرسپولیس ،مسؤوالن این
باشگاه با این بازیکنان مشورت کردهاند تا اطالعات
دقیقتری از طارمی داش��ته باش��ند .یکی از این
بازیکنان رادوش��وویچ است که س��ابقه بازی در
پرسپولیس را دارد و شناخت خوبی هم از مهدی
طارمی به دست آورده است .البته مسؤوالن باشگاه
دیناموزاگرب هنوز پیش��نهاد رس��می به باشگاه
پرسپولیس ارائه نکردهاند.

یکشنبه  28خرداد 1396

ه��واداران اس��تقالل دیگر به چی��زی غیر از
قهرمان��ی در لیگ برتر رضای��ت نمیدهند .حاال
از آخرین قهرمانی آنها چندین س��ال میگذرد و
مدیریت باشگاه به کادر فنی قول داده است تیم
خوبی را برای لیگ هفدهم خواهند بست .اگرچه
هنوز فصل نقل و انتقاالت به پایان نرسیده و امکان
جذب یا جدا ش��دن یکی از ستارههای آبی وجود
دارد ولی با این وجود نگاهی به ترکیب فعلی تیم
منصوری��ان میاندازیم .در صورت قطعی ش��دن
حضور داریوش ش��جاعیان در اس��تقالل بیش از
 90درص��د نیازهای این تیم ب��رای فصل آینده
برآورده ش��ده اس��ت .آبیهای پایتخت برخالف
رقیب سنتی خود ش��روع چندان مقتدرانهای در
فصل نقل و انتقاالت زمستانی نداشتند و یکی از
مهمترین دالیل این قضیه را میتوان عدم تعیین
تکلیف قطعی مدیریت باش��گاه دانس��ت چون با
شایعات موجود درباره تغییر هیات مدیره و حتی
مدیرعام��ل طبیعی بود اس��تقاللیها نتوانند در
زمینه خرید بازیکن عرض اندام کنند اما با قطعی
ش��دن ادامه حضور س��یدرضا افتخاری به عنوان
مدیرعام��ل و عالقه وی به ادام��ه کار با علیرضا
منصوریان ،استقاللیها تحرکات جدی خود را در
بازار نقل و انتقاالت آغاز کردند .منصوریان که در
نی��م فصل دوم لیگ گذش��ته و در دوران کار در
تیم نفت تهران ،خاط��رات خوبی از میدان دادن
به جوانان داش��ت ،در همان ابتدای کار  3بازیکن
جوان که سرآمد آنها مهدی قائدی مهاجم تیمملی
جوانان بود را به خدمت گرفت .حسن بیتسعید
و س��جاد شهباززاده هم به سیستم تهاجمی تیم
اضافه ش��دند تا تلخی جدایی پرحاشیه و عجیب
کاوه رضایی هم به حداقل برسد .پژمان منتظری
هم تقریبا مش��کلی برای پیوس��تن به استقالل
ندارد و با اعالم دیروز مدیرعامل باشگاه گسترش
فوالد تبریز مبنی بر قطعی شدن حضور داریوش
شجاعیان در استقالل به نظر میرسد آبیها تقریبا
بخش اعظم کار خ��ود در پنجره نقل و انتقاالت
تابستانی را تمام کردهاند و حداکثر با یک بازیکن
جدید دیگر میتوانند لیست خود را ببندند.
نگاهی به داشتههای کنونی استقالل در صورت
تمدید قرارداد یکی ،دو بازیکن باقیمانده میتواند
صحتی بر این مدعا باش��د .با حضور سیدمهدی
رحمتی میت��وان گفت جایی ب��رای عرضاندام
دروازهبان دیگری به عنوان شماره یک آبیها باقی
نمیماند .البته آبیها سیدحسین حسینی را هم
دارند که فصل گذشته ثابت کرد کامال قابل اعتماد
دارن��ده م��دال طالی المپیک لن��دن بهرغم
فرصت��ی که ش��ورای فنی به او ب��رای حضور در
مرحله نهایی انتخابی تیمملی داده است ،شروط
عجیبی برای حضور در ای��ن رقابتها دارد .امید
نوروزی درباره دعوت ش��ورای فنی از او و صدور
مجوز برای حضور در رقابتهای مرحله انتخابی
تیمملی به نشانه احترام به این کشتیگیر اظهار
کرد :نیازی به احترام آقایان ش��ورای فنی ندارم،
بلک��ه آنها هس��تند ک��ه باید از م��ن خواهش و
التماس کنند تا به تیمملی بیایم! من بیش��تر از

مجموعهکامل

احتماالت آینده رونالدو

مادرید ،منچستر یا پاریس؟

مای�کل هینکس :منابع اسکایاس��پورت خبر از
احتمال جدایی کریستیانو رونالدو از رئالمادرید
میدهند .برنده  4توپ طال و س��تاره مادریدیها
در راه فتح دومین قهرمانی پیاپی در چمپیونزلیگ
گویا به دلیل مش��کالتی ک��ه تحقیقات مالیاتی
برایش بهوجود آوردهاند دیگر عالقهای به زندگی
و بازی کردن در اسپانیا ندارد و آماده ترک مادرید
شده است .اما اگر این اتفاق رخ دهد چه باشگاهی
میتواند مقصد بعدی رونالدویی باشد که در نوامبر
پیش قراردادی  5ساله با بند رهایی یک میلیارد
یورویی ( 875میلیون پون��د) با رئال امضا کرد و
س��ال  2017پردرآمدترین ورزشکار جهان بود؟
گزینههای ممکن با توجه به شرطبندی اسکای
در حال حاضر چنین هستند:
■■منچستریونایتد()4/7

است و در روزهای نبود رحمتی اجازه نخواهد داد
دس��ت و دل منصوریان بلرزد .در صورت تمدید
ق��رارداد با وریا غف��وری و تداوم حضور خس��رو
حیدری اصوال این تیم دغدغهای در سمت راست
نخواهد داشت ضمن اینکه فراموش نکنیم پژمان
منتظ��ری در جامجهانی  2014برای تیمملی در
نقش دفاع راست بازی کرده است .در سمت چپ
هم میالد زکیپور یک بازیکن مطمئن نشان داد.
البته به نظر میرس��د آبیها به یک مدافع چپ
پای دیگر هم نیاز دارند ،هرچند در مواقع ضرورت
میتوانن��د روی حضور نورافکن و یعقوب کریمی
در این منطقه هم حس��اب کنند .مشکل بزرگ
زکیپور در حمالت اس��ت .او قدرت نفوذ و سانتر
ندارد اما در کارهای تدافعی در صورتی که بازیکن
نهچندان خوبی روبهرویش باشد ،تا حدودی قابل
اعتماد است .زکیپور در آسیا نشان داد در صورت
مواجه شدن با بازیکنان خوب ،در کارهای دفاعی
سرعت مناس��ب را ندارد از این رو گفته میشود
شاید احسان حاجصفی هم در لیست آبیها قرار
بگیرد که بعید است این انتقال نهایی شود.
اما در خط دفاعی؛ لئوناردو پادوانی و رابس��ون
جانواریو  2مدافع برزیلی و مورد اعتماد منصوریان
فصل آینده هم در این تیم حضور خواهند داشت
و با ملحق ش��دن پژمان منتظری و تداوم حضور

مجید حس��ینی ب��ه نظر نمیرس��د آبیها هیچ
کمبودی در این منطقه داشته باشند .در صورت
تمدید ق��رارداد امید ابراهیمی و ماندن فرش��ید
باقری ،استقاللیها در پست هافبک دفاعی دچار
تراکم خواهند شد ،چرا که روزبه چشمی بازگشته
و امید نورافکن هم دور برگش��ت فصل گذش��ته
جایگاه مس��تحکمی برای خود دس��ت و پا کرده
اس��ت .باتوجه به توانایی باالی مجید حسینی و
فرشید اسماعیلی برای بازی در این منطقه به نظر
میرسد در شرایط عادی استقالل باید عذر یکی از
هافبکهای دفاعی خود را بخواهد و در این میان
فرش��ید باقری میتواند نزدیکترین گزینه به در
خروجی باشگاه باشد.
در ص��ورت تمایل منصوریان به تداوم ش��یوه
 4-2-3-1به عنوان سیس��تم پایه استقالل برای
فصل آینده این بخش را باید به  2گروه تقس��یم
کرد .ابتدا هافبک تهاجمی وس��ط ک��ه آبیها با
اضافه ش��دن داریوش شجاعیان و حضور فرشید
اسماعیلی و مجتبی حقدوست عمال هیچ نیازی
به بازیکن جدید ندارند ضمن اینکه جابر انصاری
و حتی س��جاد شهباززاده هم توان بازی مفید در
این منطقه را دارند .برای پس��ت وینگرهای چپ
و راس��ت هم دس��ت منصوریان کامال پر اس��ت.
حتی در صورت جدایی بهنام برزای باز هم آبیها

نفراتی چون محسن کریمی ،جابر انصاری ،یعقوب
کریمی ،مهدی قائدی ،حسن بیتسعید و مجتبی
حقدوست را برای بازی در این مناطق دارند ضمن
اینکه خس��رو حیدری هم به وقت نیاز در وینگر
راست همیش��ه خوب و مطمئن بازی میکند .و
در آخر میرسیم به نوک حمله؛ اینجا حرف اول
را سجاد شهباززاده خواهد زد و آلترناتیو اصلی وی
هم علی قربانی خواهد بود .البته در مواقع ضروری
و بسته به نوع بازی حریفان میتوان روی حسن
بیتس��عید و جابر انصاری هم برای بازی در این
منطقه حساب باز کرد.
■■مکالمه منصوریان با بازیکن مدنظر استقالل

س��رمربی استقالل به صورت تلفنی با گزینه
جدید حضور در این تی��م به صحبت پرداخت.
بعد از توافق باش��گاه استقالل و گسترش بر سر
انتقال شجاعیان ،منصوریان نیز با او صحبت کرد
و ای��ن اطمینان را داد که در اس��تقالل فیکس
بازی خواهد کرد .سرمربی استقالل با بر شمردن
تواناییهای شجاعیان به او گفت به تواناییهای تو
اطمینان دارم و از نفرات مورد نظر من در ترکیب
اس��تقالل خواهی بود .طرفین مکالمه خوبی را
پشت سر گذاشتند تا با دلگرمیهای منصوریان
به شجاعیان این بازیکن به احتمال زیاد بزودی
رسما آبیپوش شود.

شروط عجیب امید نوروزی قبل از مسابقات انتخابی

باید التماس کنند

 100کش��تیگیر ،دینم را به تیمملی ادا کردهام
و به خاطر موفقیت کش��تی ایران س��الها قید
زندگی و خوش��یام را زدهام .وی در پاسخ به این
سوال که با این اوصاف نباید منتظر حضورش در
رقابتهای مرحله نهایی انتخابی تی مملی باشیم،
گفت :تا زمانی که کادرفنی تی مملی تقویت نشود
و افرادی به عن��وان مربیان با تجربه به کادرفنی

کیوسک
مارکا

کریستیانو،مطمئنی؟

اسپورت

موندودپورتیوو

زلزلهکریستیانو

گاتزتا

یووه تالش خواهد کرد

توقف بسكتباليستهاي ايران
برابر چين

هافبک تیم فوتبال نفت تهران با عقد قراردادی
یکس��اله در هفدهمین دوره لی��گ برتر در فوالد
خوزستان به میدان میرود .فوالد در هفدهمین
دوره لیگ برتر با هدایت سیدسیروس پورموسوی
به میدان میرود .فوالدیها با جذب چند بازیکن
جدید مثل رحیم زهیوی ،علیاصغر عاش��وری،
پیمان شیرزادی و ...کار خود را در نقل و انتقاالت
پیش بردند .در جدیدترین اقدام باش��گاه فوالد با
ایمان مبعلی به توافق رسید و این بازیکن را با عقد
قراردادی یکساله جذب کرد.

پنجره نقلوانتقاالت میان فصل س��وپر لیگ
چین دوشنبه باز میشود و خبر جدایی احتمالی
رونالدو از مادرید ،باشگاههای این لیگ را به جنب و
جوش درآورده .فصل پیش کارلوس توز با پیوستن
به شانگهای ش��ینهوا و دریافت حقوق  610هزار
پوند در هفته بدل به پردرآمدترین فوتبالیس��ت
دنیا ش��د ،در حالی که دیگر باش��گاه شانگهایی
 60میلیون پوند بابت خرید اس��کار به چلس��ی
پرداخت .با اینکه حکومت چین به باشگاههایش
هش��دار داده که در راه خرید س��تارههای دنیای
فوتبال تا این حد ولخرجی نکنند اما اگر رونالدو
حاضر به انتقال به این کشور باشد قطعا بسیاری از
این باشگاهها آماده خواهند بود تا رکوردهای جهان
فوتبال را بشکنند.
■■منچسترسیتی()1/33

رونال��دو و پ��پ گوآردیوال هیچوق��ت با هم
در یک تی��م نبودهاند و ای��ن ماجراجویی جدید
میتواند برای هر دویش��ان وسوسهانگیز باشد.
منچسترسیتی این تابس��تان هم در بازار نقل و
انتقاالت ولخرجی خواهد کرد و خرید رونالدو قطعا
میتواند کمک زیادی کند به س��اختن تیمی که
فصل بدون جامی را که پشت سر گذاشت .اما در
میان تمام احتماالت ،پیوستن رونالدو به نیم ه آبی
منچسترهمچناننامحتملترینباقیمیماند.

تيمملي بس��كتبال ايران در دومين ديدار
تداركاتياش برابر چين مغلوب ش��د .تيمملي
بسكتبال ايران كه در اردوي چين حضور دارد
در دومين مس��ابقه تداركاتي مقابل اين كشور
مغلوب شد .ش��اگردان حاتمي كه در مسابقه
اول پي��روز بودند در اين ديدار  ٧٢بر  ٦٧تن به
شكست دادند .تيم ايران در بازي نخست  ٦٣بر
 ٦٠چين را برده بود و روز يكشنبه براي سومين
بار به مص��اف چين خواهد رفت .چين  2تيم
بسكتبال دارد كه در اين ديدارها به مصاف ايران
ميآيند .چينيها ميزب��ان جامجهاني ٢٠١٩
شدهاند و تدارك ويژه براي جام جهاني دارند.

مبعلی با قراردادی یکساله
به فوالد پیوست

■■پاریسنژرمن ()2/11

س��لطنت  4سال ه پاریسیها در لیگ یک این
فصل با ظه��ور پدیدهای به ن��ام موناکو به پایان
رسید .به همین خاطر پایتختنشینان حاال دنبال
تقویت خود برای پس گرفتن قهرمانی فرانسه و
تالش��ی دوباره در چمپیونزلیگ هستند .در این
راه رونالدو میتواند از نظر کیفیت و کاراکتر جای
خالی زالتان را که س��ال پیش پارک دو پرنس را
ترک کرد ،پرکند و مالکان قطری باشگاه هم آماده
پرداخت هزین ه الزم برای راضی کردن فوقستاره
پرتغالی هس��تند .تنها سوالی که این وسط باقی
میماند این اس��ت که آیا رونالدو ،حداقل در این
مقطع از فوتبالش ،عالقهای به رفتن به پیاسجی
دارد یا نه؟
■■سوپر لیگ چین ()1/20

اضافه نشوند ،در تمرینات تی مملی کشتی فرنگی
یا مرحله نهایی انتخابی شرکت نخواهم کرد ،البته
اشکانی ،دلیریان یا اسماعیلنژاد فنی و با تجربه
هستند و منظور من افراد دیگری هستند که هیچ
موفقیت خاصی در کارنامهش��ان ندارند .مربیانی
باید در تیمملی باشند که چیزی برای انتقال دادن
به عنوانداران جهان و المپیک داشته باشند.

بحران

رونالدو سال  2003به عنوان یک وینگر جوان
به منچس��تریونایتد پیوس��ت و تحت آموزشها
و رهبری س��ر الکس فرگوس��ن ب��دل به یکی از
مرگبارترین مهاجمان تاریخ فوتبال شد .او نقش
مهمی در  3قهرمانی پیاپی یونایتد در لیگ بین
سالهای  2006تا  2009داشت و بهترین دوران
خودش با پیراهن ش��یاطین سرخ را هم در فصل
 2007-2008س��پری کرد ،وقتی همراه تیمش
فاتح چمپیونز لیگ شدند.
رونالدو همین چند هفت ه پیش بود که قبل از
شروع فینال چمپیونز لیگ مقابل یوونتوس درباره
لیگ برتر و یونایتد حرف زد« :من سالهای زیادی
را در منچس��تر یونایتد پشت سر گذاشتم و یک
بار هم (مثل مادرید) توس��ط تماشاگران خودی
هو نشدم .شاید ذهنیت مردم در انگلیس تفاوت
دارد .من از زندگی در اسپانیا راضیم اما خب دلم
برای انگلیس هم تنگ شده ،چون این خاطرات را
نمیشه پاک کرد».
پس آیا دوباره شاهد درخشش رونالدو در لیگ
برتر و منچس��تریونایتد خواهیم بود؟ با توجه به
اینکه یونایتد قرارداد زالتان ابراهیموویچ را تمدید
نکرده ،این هزینه میتوان��د بابت حقوق رونالدو
پرداخت شود.

■■باقی ماندن در رئال مادرید ()13/8

از دست دادن سعید آقایی ،مشت دیگری بود که
در پنجره نقل و انتقاالت روانه صورت تراکتورسازی
شد .شروع جلسههای تمرینی آمادهسازی برای لیگ
هفدهم ،این تیم را بیش��تر از همیشه در مواجهه با
حقیقت قرار داد .این متفاوتترین تابستان تراکتور
از زم��ان صعود ب��ه لیگ برتر فوتبال ایران اس��ت.
توآمدی را
آنه��ا که همیش��ه تابس��تانهای پررف 
تجربه کردهاند ،ح��اال از امضای قرارداد با بازیکنان
جدید محروم هس��تند اما در عین حال ستارههای
فص��ل گذش��ته را یک به یک از دس��ت میدهند.
تراکتورس��ازی هر روز خالیتر میشود تا نگرانیها
درباره تیم پرطرفدار تبریزی به اوج برسد .مدیریت
اوضاع باشگاه در روزهای وفور بودجه و امکانات ،کار

تراکتورسازی و رو کردن یک نسل جدید

توفیق اجباری

چندان دش��واری نبود اما حاال که روزهای دش��وار
از راه رس��یده ،هیچک��س نمیتواند آرام��ش را در
تراکتورسازی برقرار کند .سرخهای تبریز تنها و تنها
یک راه نجات دارند .آنها باید به مهرههاي جوانشان
اعتماد كنند و به جاي نس��ل ستارههاي سرشار از
تبختر ،نسل جوان تازهاي براي پوستاندازي باشگاه
بسازند .مش��كل هميش��گي تراكتور در همه اين
سالها ،متعهد نبودن خريدهاي گرانقيمت به باشگاه
بوده است .چهرههايي مثل جاسم كرار كه سنگ تيم

را به س��ينه ميزدند با نخستین پيشنهادها هوايي
ميشدند و سربازهايي مثل سروش رفيعي نيز براي
پايان دوران س��ربازي و ترك باشگاه لحظهشماري
ميكردند و به تيمهاي رقيب ميپيوس��تند .امیر
قلعهنوی��ی روند جوانگرایی اجب��اری در تراکتور را
کلید زد و حاال به نظر میرسد این حرکت به شکل
منسجمتری توس��ط یحیی ادامه پیدا خواهد کرد.
سرمربی تراکتورسازی برای جانشینی سعید آقایی،
روی یک مدافع چپ  20س��اله حساب باز خواهد

کرد .محمد نادری که نیمفصل دوم فصل گذش��ته
را ب��ه صورت قرضی در ترکیب نس��اجی به میدان
رفت ،همچن��ان با تراکتور ق��رارداد دارد و احتماال
به ترکیب ثابت این تی��م در لیگ هفدهم راه داده
خواهد ش��د .او تنها یکی از نشانههای دوران جدید
تراکتورسازی است .دورانی که سرنوشت باشگاه به
دس��ت مهرههای جوان خواهد افتاد .تراکتور حاال
سکوی پرتاب پدیدههای جوان است .پدیدههایی که
دست به هر کاری خواهند زد تا این فرصت بزرگ را
از دست ندهند .تراکتور جدید ،تیمی است که برای
آینده بس��ته میشود .تیمی که پوست میاندازد تا
دوباره نفس بکشد .تیمی که برای هر جدایی ،یک
راهحل جدید و جوان دارد.

با وجود تمام سر و صداهایی که در  24ساعت
اخیر ایجاد ش��ده ،احتمال باقی ماندن رونالدو در
رئالمادرید همچنان محتملترین س��ناریو برای
آینده اوست .رونالدو این فصل هم با درخشش به
رئال کمک کرد تا بعد از  5سال فاتح اللیگا شود و
«دودسیما» را در اروپا فتح کند .از این جهت است
که خیلیها اعتقاد دارند توپ طالی بعدی هم به
رونالدو خواهد رسید تا او برای پنجمینبار به این
عنوان برس��د .رونالدو تا امروز در  394بازی برای
رئال  406گل زده و بهترین گلزن تاریخ باش��گاه
ش��ده اس��ت ،به عالوه رکوردهای دیگری که در
اللیگا به نام خودش ثبت کرده است .عجیب است
اگر قرار باشد داستان رونالدو و رئال بدین شکل و
به یکباره به پایان برسد .پیشبینی ما این است که
رونالدو در مادرید باقی خواهد ماند ،هر چند باید
آم��اده پیچ و تابهای زیادی در این داس��تان در
هفتههای پیشرو باشیم.

