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وطن امروز شماره 2502

اخبار

تیم فوتبال امارات جایگزین عراق
در بازیهای آسیایی شد

تیم فوتبال ام��ارات جایگزین تیم عراق
در بازیه��ای آس��یایی  ۲۰۱۸ش��د .عراق
بهخاط��ر تخلف در س��ن بازیکنانش از این
بازیها رسما کنار کشیده است .فدراسیون
فوتب��ال عراق ب��ه خاطر آنچ��ه «تخلف در
س��ن بازیکنان و صغر سن» آنها مطرح شد،
چند روز پیش از بازیهای آس��یایی ۲۰۱۸
اندونزی کنار کش��ید .کنفدراسیون فوتبال
آس��یا با تایید کنارهگیری عراق ،قرعهکشی
مجددی را انج��ام داد و امارات را جایگزین
عراق در گروه س��وم کرد .این قرعهکش��ی
دی��روز (جمعه) انجام ش��د ،همچنین گروه
پنجم این بازیها که پیش از این امارات در
آن قرار داشت ،از  5به  4تیم کاهش یافت.
ب��ه این ترتیب فقط بازیه��ای گروه اول با
 5تی��م برگزار میش��ود و س��ایر گروهها4 ،
تیمی خواهد بود .تیم ایران در گروه شش��م
با عربس��تان ،میانمار و کرهشمالی همگروه
اس��ت و تغییری در این گروه ایجاد نش��ده
اس��ت .رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی
 2018از  ۱۰آگوس��ت تا اول س��پتامبر به
میزبانی اندونزی برگزار میشود.

جدایی مودریچ از رئال
جدی است!

یادداشت

تساوی استقالل و ذوبآهن در یک بازی پر گل

همه چیز داشت

هدایت آرژانتین به مربیان موقت
سپرده شد

اتحادی��ه فوتب��ال آرژانتین تا مش��خص
شدن جانش��ین قطعی خورخه سامپائولی،
مربیان��ی موقت را مس��ؤول هدایت تیمملی
این کشور قرار داد .اگر لیونل مسی بخواهد
ب��ه دوران بازیگ��ریاش در رده مل��ی ادامه
دهد ،در  2بازی دوستانه ماه آینده تیمملی
آرژانتی��ن باید زیر نظ��ر  2مربی موقت کار
کن��د ،چرا ک��ه اتحادی��ه فوتب��ال آرژانتین
لیونل اس��کالونی و پابلو آیم��ار را به عنوان
جانشینان موقت خورخه سامپائولی معرفی
کرده است .اتحادیه فوتبال آرژانتین پس از
ناکام��ی تیمملی این کش��ور در جامجهانی
 2018روس��یه ،س��امپائولی را اخراج کرد و
دیروز (جمعه) در بیانیهای کوتاه از استخدام
اس��کالونی  40ساله ،س��رمربی تیم زیر 20
سالههای آرژانتین به عنوان سرمربی موقت
آلبیسلسته خبر داد .اسکالونی اما با کمک
همتیمی سابقش در تیمملی آرژانتین پابلو
آیمار ک��ه به عنوان دس��تیار او در تیم زیر
 20س��الهها فعالیت داش��ته ،آلبیسلس��ته
را هدای��ت خواه��د کرد و اولی��ن مأموریت
او کس��ب پیروزی از  2بازی دوس��تانه ماه
سپتامبر در برابر تیمهای گواتماال و کلمبیا
اس��ت .عالوه بر آیم��ار ،مارتی��م توکایی به
عن��وان مرب��ی دروازهبانه��ا ،اس��کالونی را
همراه��ی میکن��د .اس��کالونی که س��ابقه
بازی در باش��گاههایی مانند التزیو ،وستهام،
مایورکا و آتاالنتا را دارد ،در فاصله سالهای
 2003تا  2006عضو تیمملی آرژانتین بود،
هرچن��د تنه��ا  7بازی مل��ی در کارنامهاش
ثبت ش��د .طبق اعالم کلودی��و تاپیا ،رئیس
اتحادیه فوتبال آرژانتین ،اسکالونی تا پایان
س��ال  2018هدایت آلبیسلسته را برعهده
خواهد داشت.

شنبه  13مرداد 1397

تیمهای فوتبال ذوبآهن و استقالل در هفته
دوم لی��گ برتر به تس��اوی  2-2رضای��ت دادند.
ذوبآه��ن و اس��تقالل در چارچوب روز نخس��ت
هفته دوم لیگ هجدهم در ورزش��گاه فوالدش��هر
براب��ر هم ق��رار گرفتند که این دی��دار در پایان با
نتیجه تس��اوی  2-2خاتمه یاف��ت .در این دیدار
رضا حبی��بزاده( )۲۴و ادی هرنان��دز( )۴۵برای
ذوبآهن گلزنی کردند و وریا غوری( ۴۲و  )۵۶نیز
گلهای استقالل را به ثمر رساند .بازی در  ۱۰قیقه
نخست پایاپای دنبال میشد و  2تیم احتیاط را در
دستور کار خود قرار داده بودند .در ادامه استقالل
بازی را در دس��ت گرفت و در دقیقه سیزدهم این
رشید مظاهری بود که دروازه میزبان را نجات داد
و ضرب��ه زیبای روحاهلل باق��ری را دفع کرد .پس از
ای��ن ذوبآهن توپ و میدان را در اختیار گرفت و
حمالت زهرداری را روی دروازه اس��تقالل ترتیب
داد 2 .واکن��ش زیب��ای رحمتی باعث باز نش��دن
ن حال ارسال یک کرنر از
دروازه آبیها ش��د .با ای 
سوی مس��لمان روی دروازه استقالل با اثرگذاری
بازیکن ذوبآهن ،دروازه خالی را مقابل حبیبزاده
قرارداد تا در دقیقه  ۲۴این بازیکن دروازه رحمتی
را ب��از کند و ش��اگردان نمازی ب��ا یک گل پیش
بیفتند .مصدومیت حبیبزاده پس از گل باعث شد
بازی متوقف شود و بعد از آن بازی آرام دنبال شد
تا اینکه در دقیقه  ۴۲توپ به روحاهلل باقری رسید
و پاس زیبای این بازیکن باعث شد وریا غفوری گل
تساوی را به ثمر برساند .در ادامه این ذوبآهن بود
که دست از حمله نکشید و باز هم روی کرنر به گل
رسید .خروج اشتباه رحمتی باعث شد توپ به ادی
هرناندز برس��د تا این بازیکن گل دوم ذوبآهن را
در دقیقه  45+2به ثمر برساند .در نیمه دوم  2تیم
بازی را هجومی آغاز کردند تا در دقیقه  ۵۶حمالت
استقالل نتیجه داد و وریا غفوری روی پاس فرشید
باقری و با از پیش رو برداش��تن مظاهری گل دوم
خود و تیمش را به ثمر رس��اند .پ��س از این گل
بازی متعادل ش��د و اشتباهات هافبکهای  2تیم
در میانههای میدان باعث ش��د بازی در نیمه دوم
موقعیتهای گل کمتری داش��ته باشد .در اواسط
نیمه دوم محمدرضا حسینی با شوتی زیبا دروازه
استقالل را تهدید کرد که باز هم رحمتی مانع به
ثمر رسیدن گل سوم شاگردان نمازی شد .در ادامه
روی حرکت زیبای روحاهلل باقری ،وحید محمدزاده
مجبور به خطا روی این بازیکن شد که داور با نشان
کالرک کنت ،پس��ربچه  10ساله آمریکایی،
رک��ورد  100متر قورباغه ک��ه متعلق به مایکل
فلپس بود را شکست و به نام خود به ثبت رساند.
در مس��ابقات فار وسترن که در شهر کالیفرنیای
آمریکا برگزار میش��ود ،کالرک کن��ت در 100
متر قورباغه ،با رکورد  1:09:38توانس��ت رکورد
پیشین را که متعلق به مایکل فلپس با 1:10:48
بود بشکند .فلپس که موفقترین ورزشکار تاریخ
المپیک با  23مدال طال به حساب میآید ،در 23
س��الگی این رکورد را به نام خود به ثبت رسانده
بود .کالرک در مصاحبه ب��ا  CBSدر این رابطه
گفت« :خیلیها من را کالرک صدا میکنند ولی
حاال ،وقتی که رکورد مایکل فلپس را شکستهام،
همه من را سوپرمن صدا میکنند».

رئال در عصر لوپتگی

تیم ویکری :شکس��ت برابر مورینیو در نخستین
دیدار دوران «پس��ا رونال��دو» آن چیزی نبود که
هواداران رئالمادرید منتظرش بودند اما شکست
 2بر یک برابر شیاطینسرخ نشان داد که سرمربی
جدید این تیم از بازیکنانش خواهان ارائه سبکی
از تیکیت��اکا اس��ت ک��ه روزگاری اس��پانیا را به
قهرمانی جهان رس��اند .لوپتگی ،سرمربی جدید
کهکشانیها ،بعد از شکست برابر منیونایتد هدف
خ��ود را «تبدیل کردن رئال به تیمی بهتر» بیان
کرد و از آنجا که این تیم قهرمان  3سال اخیر لیگ
قهرمانان اروپا بوده ،این هدف بسیار جاهطلبانه و
البته وسوسهانگیز به نظر میرسد .برای بازیکنان
ت��ازه وارد تیم« ،هول نکنید» ی��ک زمزمه باقی
میماند و ش��رایط حداقل تا  15آگوست و دیدار
سوپرجام اروپا میان رئالمادرید و اتلتیکومادرید به
همین منوال سپری خواهد شد .با این حال بعد از
نخستین نمایش کهکشانیها در اردوی پیشفصل
آمریکا ،میتوان به اطالعاتی درباره این تیم رسید.
■■آیا او واقع ًا خرسند و راضی است؟

دادن کارت زرد دوم به مدافع ذوبآهن باعث شد
میزبان از دقیقه  ۷۳ده نفره شود.
 ۱۵دقیقه آخر بازی نیز پربرخورد بدون ایجاد
خطری روی دروازهها ادامه پیدا کرد و در این میان
در دقیقه  90+2هم محمد دانش��گر از زمین بازی
اخراج شد و در نهایت  2تیم به تساوی  2-2رضایت
دادند.
در دیگر دیدارهای روز پنجش��نبه تیم فوتبال
اس��تقالل خوزس��تان در حالی که تا دقیقه  ۹۲با
یک گل از میهمان خود پیش بود 2 ،بر یک مقابل
پدیده شکست خورد .برای پدیده امین قاسمینژاد
در دقیقه  ۹۲و یونس شاکری در دقیقه  ۹۴گلزنی
کردند و وحید خش��تان در دقیقه  ۲۴برای میزبان
گلزنی کرد .س��ایپا نیز با نتیج��ه  3بر صفر داربی
خودروسازان را به پیکان واگذار کرد .پارسجنوبی
هم با نتیجه  2بر صفر از س��د استقالل خوزستان
گذشت.
■■ وقتی هر دو تیم ناراضیاند

بازی ذوبآهن و اس��تقالل ی��ک بازی جذاب
و پربرخ��ورد بود که طبعا کار تی��م داوری را هم
سخت کرده بود اما تیم داوری این بازی نتوانست
از عه��ده کار خود برآید به ش��کلی در پایان بازی

ه��ر  2تیم از قضاوت آنه��ا ناراضی بودند و جالب
اینکه ه��ر دو طرف هم در ای��ن نارضایتی کامال
مح��ق بودند! اولین چالش بیژن حیدری در بازی
روی صحنه گل اول ذوبآهن به وجود آمد .همان
صحنه دلخراشی که مصدومیت حبیبزاده ،گلزن
ذوبآهن را به دنبال داشت .ضربه وریا غفوری به
صورت حبیبزاده کامال اتفاقی و ناآگاهانه بود اما
این حرکت یک بیمباالتی و بیاحتیاطی محض
بود که میتوانست یک کارت قرمز را برای غفوری
به همراه داشته باشد .اما شاید به دلیل اینکه این
صحن��ه منجر به گل ش��د و بازی ب��رای دقایقی
متوقف ش��د تا به وضعیت حبیبزاده رس��یدگی
ش��ود ،حیدری از جریمه کردن غفوری گذش��ت
کرد .بدشانس��ی بزرگ بیژن حیدری این بود که
بازیکنی که بهزعم کارشناسان باید از بازی اخراج
میش��د کلیدیترین بازیکن میدان ش��د و هر 2
گل استقالل را به ثمر رساند .بیشک اگر غفوری
اخراج میش��د روند بازی تغییر میکرد و ممکن
بود نتیجه دیگری رقم بخ��ورد اما غفوری بعد از
آن خطای خطرناک در زمین ماند و س��تاره بازی
ش��د تا ذوبیها در پایان بازی به قضاوت حیدری
اعتراض کنند .از س��وی دیگر استقاللیها هم از

پسربچه  ۱۰ساله رکورد فلپس را شکست

شگفتی بزرگ

نکته جالب در این میان
این اس��ت که کالرک کنت،
نام واقعی شخصیت افسانهای
سوپرمن اس��ت که حاال در
میادین ش��نا ،هم ن��ام او در
خردسالیتوانستهسروصدای
بسیاری به پا کند .طبق گفته مربیاش ،کالرک در
 16سالگی ،از امیدهای آمریکا در المپیک 2024
پاریس خواهد ب��ود .کالرک ادامه داد« :المپیک
پاری��س  2024یا لسآنجلس  .2028این رکورد
به من انگیزه میدهد که به شنا کردن ادامه دهم

و تمام تالش��م را کنم که به
باالترین سطح برسم».
فلپس وقتی  15ساله بود
برای نخستینبار در المپیک
ش��رکت کرد و پس از آن ،در
دوران  16ساله حرفهایاش،
 23مدال طال کسب کرد .با این حال ،مربی کالرک
معتقد است او پتانسیل تبدیل شدن به موفقترین
ورزشکار تاریخ المپیک و شکستن رکورد مدالهای
فلپس را دارد .مربی کالرک گفت« :این پس��ربچه
با تمام نوجوانانی که تا به حال مربیش��ان بودهام

موندودپورتیوو

اسپورت

داوری حیدری متضرر ش��دند 2 .حمله خطرناک
این تیم که موقعیت مسلم گلزنی به شمار میرفت
با پرچم اشتباه کمکداور و سوت حیدری ناتمام
مان��د .همین دو صحنه میتوانس��ت  2گل برای
استقالل به همراه داشته باشد اما تیم داوری مانع
این اتفاق ش��د .حی��دری در دادن کارت زرد دوم
به محمد دانشگر هم سختگیری کرد و در حالی
که یک بازیکن ذوبآهن در میان چند استقاللی
به خطا متوقف شده بود و در این صحنه ،جریمه
تیمی کفایت میکرد ،کارت زرد دوم را به دانشگر
داد و او را اخراج کرد .استقاللیها مدعی هستند
حیدری برای اینکه تیم  10نفره شده ذوبآهن را
راضی کند ،دانشگر را اخراج کرد .در نهایت بازی
مساوی تمام شد اما اتفاقات داوری بازی به شکلی
ب��ود که هر دو تیم بش��دت متضرر ش��دند و این
اتفاق عجیبی است که کمتر پیش میآید .معموال
قضاوتها در بازی فوتبال به س��ود یک طرف رقم
میخورد و میتوان با مرور صحنهها مشخص کرد
کدام تیم از داوری بازی بیشتر متضرر شده است
اما قضاوت درباره اینکه از بین استقالل و ذوبآهن
ک��دام یک س��ود برد و ک��دام یک متضرر ش��د،
آسان نیست.
متفاوت اس��ت .او همیش��ه نس��بت ب��ه دیگران
برجستهتر بوده و به نظرم یک نابغه است» .کریس،
پ��در کالرک نی��ز در این رابطه گف��ت« :کالرک
س پیانو میرود ،در مدرسه هنرهای رزمی یاد
کال 
گرفته و اگر در مدرس��ه کالسهای برنامهنویسی
کامپیوتر و مش��ابه آن برگزار شود ،همواره در آنها
شرکت میکند» .مایکل فلپس نیز نسبت به این
رکوردش��کنی واکنش جالبی داشت .او در توئیتر
خود نوش��ت« :به کالرک کنت برای شکستن این
رکورد تبریک میگوی��م .ادامه بده رفیق! رویاهای
بزرگ داش��ته ب��اش» .به نظر میرس��د یک نابغه
اس��تثنایی دیگر در رشته ش��نا ظهور کرده و باید
انتظار درخشش او را در آینده و رقابتهای المپیک
داشت.

کیوسک
مارکا

مودریچ تنها در ازای  750میلیون
با وج��ود واکن��ش تند رئی��س رئال به
شایعات جدایی مودریچ ،در ایتالیا معتقدند
که س��تاره کروات تصمیم قطعی خود برای
پیوس��تن ب��ه اینت��ر را گرفته اس��ت .لوکا
مودریچ در چند روز اخیر به س��وژه خبری
مهم��ی برای رس��انههای ایتالیای��ی تبدیل
ش��ده اس��ت؛ ابتدا گاتزتا دلو اسپورت فاش
کرد مودریچ به مس��ؤوالن اینتر اعالم کرده
است اگر پیشنهاد جدی بدهند ،او حاضر به
ترک رئال خواهد شد و سپس شاهد اخبار و
شایعات مختلفی در این زمینه بودیم.
فلورنتنیو پرز ،رئیس رئال که در آمریکا
حضور دارد ،در پاس��خ به سوال خبرنگاران
درب��اره مودریچ گف��ت او تنه��ا در صورتی
جدا میش��ود که اینت��ر  750میلیون یورو
رقم فس��خ قرارداد را بپ��ردازد یا اینکه علنا
درخواست جدایی دهد.
گاتزت��ا دلو اس��پورت در گزارش��ی ادعا
ک��رد که مودری��چ تصمیم قطع��ی خود به
جدای��ی از رئ��ال را گرفت��ه و قص��د دارد
هفته بع��د در مالقات با پرز این مس��اله را
ب��ه وی اطالع دهد .پرز پی��ش از این بارها
نش��ان داده اس��ت که در مقابل خواس��ته
قلب��ی بازیکنان��ش مقاوم��ت نمیکن��د و
ای��ن را در قضی��ه زی��دان و رونال��دو نی��ز
شاهد بودیم.

زالتک��و کرانچار به تعریف و تمجید از تیمملی
بزرگساالن پرداخته و از تعامل با سرمربی تیمملی
صحبت کرده است.
زالتک��و کرانچار که همیش��ه رابط��ه خوبی
ب��ا هموطن خ��ودش برانکو ایوانکوویچ داش��ته،
در برنامه زنده ش��بکه  5تلویزیون حاضر ش��د و
درباره تعامل با تیمملی و کیروش صحبت کرد.
کرانچار گف��ت :هدف ما این اس��ت که بازیکن
خ��وب تربی��ت کنی��م و تحویل تیم بزرگس��ال
بدهیم ،فارغ از اینکه سرمربی تیمملی چه کسی
باشد .االن کیروش نسلی دارد که  2جامجهانی
با هم بودهاند .با این وضعیت میتوانند دستاورد

آرتورو ویدال ،ابربمب!

ویدال ،خیلی نزدیک

دعوای کرانچار و کیروش به پایان رسید؟

صلح مطلوب

بیشتری داش��ته باشند و از
جام ملتها با مدال به ایران
برگردند .مطمئن باشید اگر
او و تیمملی بازیکن بخواهند
با کمال میل در اختیارش��ان
ق��رار میدهی��م .س��رمربی
تیمملی امید همچنین درباره تعامل مستقیم با
ک��یروش گفت :از زمانی که من روی کار آمدم،

کیروش درگی��ر جامجهانی
بود .برخ��وردی ب��ا یکدیگر
نداش��تیم ولی از این به بعد
احتم��اال خواهی��م داش��ت.
کرانچ��ار همچنی��ن درباره
اینکه کیروش پیش از این از
ضربه زدن مربی کروات به برنامههایش گفته بود،
اضاف��ه کرد :من االن عضو تیمملی امید هس��تم

آ.اس

مودریچ مردد است

و مش��کلی از س��مت من به برنامههای تیمملی
بزرگساالن وارد نمیشود .اگر قبال درباره چنین
چیزی گفته ،منظورش م��ن ،برانکو و قلعهنویی
بودیم ،چون ما به مراحل باالتر در آس��یا رسیده
بودیم .االن به نظر من هنوز چیزی تغییر نکرده
است .اگر باش��گاهی ایرانی در آسیا مدال بیاورد
ه��م افتخار بزرگی اس��ت .آن موقع م��ن انتقاد
کردم ،همانطور که برانکو و قلعهنویی هم چنین
کاری انجام دادند .هر  3ما بنا داشتیم به فوتبال
ای��ران کمک کنی��م ،بنابراین دلیل��ی نمیبینم
س��وءتفاهم پیش بیاید ،از االن به بعد هم وجود
نخواهد داشت.

تقریباً همه سرمربیهای جهان فوتبال ،همواره
چیز بیش��تری از تیمش��ان میخواهند .اگر ادن
آزار به جمع کهکش��انیها میپیوس��ت ،لوپتگی
یک بازیکن در کالس جهانی دیگر در دس��ترس
داشت اما نبود ستاره بلژیکی به این معناست که
لوپتگی میتواند رهبری تیمش را به آسنس��یو و
ایسکو بسپارد .دیگر بازیکنی که میتواند در آینده،
در خط حمله رئالمادرید مورد استفاده قرار گیرد،
ی
«وینسیوس جونیور» مهاجم  18ساله و برزیلیا 
است که در دیدار برابر یونایتد برای نخستین بار
پیراهن قوهای س��پید را برتن ک��رد و به حدی
خوش درخشید که در پایان بازی لوپتگی عملکرد
او را مورد تحس��ین و تقدیر ق��رار داد اما واقعیت
ن اس��ت که اگر رئالیها در این تابستان دست
ای 
به خرید نزنند ،بس��یار تعجببرانگیز خواهد بود.
ش��ک و دودلی فلورنتینو پرس در این اس��ت که
او س��ودای جذب نیمار در فصل آینده را در س��ر
میپروراند و با توجه به مبلغ مورد نیاز این انتقال،
نبای��د تا فصل بعد هزینه س��نگینی برای خرید
بازیک��ن انجام دهند ،هر چند ب��ا فروش رونالدو،
رئ��ال  100میلیون یورو به دس��ت آورده و دیگر
ساالنه  22میلیون یورو برای دستمزد او پرداخت
نخواهد کرد .انتقال نیمار به پاریس��نژرمن و به
دنبال آن خرید دمبله و کوتینیو توسط بارسلونا،
باعث دگرگون��ی بازار نقلوانتقاالت ش��د و حاال
هر تیمی برای فروش س��تارهاش ،دمبله را مثال
میزند و مدعی میشود اگر بارسلونا برای دمبله
 105میلی��ون یورو به ع�لاوه متغیرات پرداخت
ک��رده ،پس بازیک��ن آنها قیمت بیش��تری دارد.
رئالمادرید مایل اس��ت کاوانی ،لواندوفس��کی یا
هری کی��ن را جذب کند اما بعید اس��ت چنین
انتقاالتی نهایی شود ،چرا که نه باشگاههایشان
راضی به این انتقال هس��تند و نه خود بازیکنان.
تنها یک مس��اله میتواند باعث شود رئالمادرید
قبل از بس��ته شدن پنجره نقلوانتقاالت ،توفانی
بزرگ به پا کند .چه مس��الهای؟ شکس��ت برابر
اتلتیکومادرید در سوپرجام اروپا 2 ،هفته مانده به
پایان پنجره نقلوانتقاالت ،قطعاً موجب میشود
مس��ؤوالن رئال با تمام قدرت وارد گود شوند اما
خب تا آن زمان پنجره نقلوانتقاالتی لیگ جزیره
بسته شده و آنها به دنبال خرید از فرانسه ،آلمان
یا همان اس��پانیا خواهند رفت .شاید حتی خرید
رکوردشکنی نیز نداشته باشند و تنها بازیکنی را
ب��ه برنابئو بیاورند که بتواند هواداران را کمی آرام
کند .پس آیا اصال تیم خریدی خواهد داشت؟ به
محض اینکه چلسی جانشینی برای کورتوا پیدا
کند ،رئالمادرید با این گلر قرارداد خواهد بست.
■■خروجیهایتیم؟

کواچی��چ خواه��ان جدایی بود ام��ا او بخش
بزرگ��ی از برنامه لوپتگی برای آینده اس��ت و به
او اج��ازه جدایی داده نخواهد ش��د .مودریچ در
حالی به اینتر لینک شده که  2سال دیگر با رئال
قرارداد دارد و بند فسخ  500میلیون یوروییاش
کار را برای نراتزوری س��خت میکند .اودگارد اما
به احتم��ال زیاد به تیمی اللیگای��ی قرض داده
میش��ود ،از طرفی لونی��ن اوکراینی که بتازگی
در پست دروازهبانی خریده شده نیز برای کسب
تجربه به صورت قرضی از تیم جدا خواهد ش��د.
بازیکن دیگری اما قصد جدایی ندارد و همه باور
دارند که میتوانند در تیم جدید لوپتگی ،نقشی
مه��م ایفا کنند ،برای مثال آسنس��یو و بیل که
آیندهشان زیر نظر زیدان در رئال مبهم بود ،حاال
با جدایی زیزو و رونالدو ،شرایط به نفعشان تغییر
کرده است.
■■آیا نبود رونالدو حس خواهد شد؟

کریس ساالنه  50گل برای رئال میزد و حاال
گزارش��گران زیادی این سوال در ذهنشان نقش
بسته که این تعداد گل چگونه جبران خواهد شد؟
ی اس��ت که لوپتگی مطمئن است در
این در حال 
نبود رونالدو ،موقعیتهای گل به دیگران میرسد
و آنها توپهای ارسالی را به گل تبدیل میکنند.
در حقیقت رونالدو به طور متوسط در هر فصل9 ،
گل از روی نقطه پنالتی بهثمر میرساند ،پس اگر
این ضربات را بازیکن جدیدی گل کند ،مشکلی
نخواه��د بود .تا پیش از این همه چیز پیرامون او
بود و حاال لوپتگی میخواهد همه چیز پیرامون
تیم باشد.

