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تیم جدید زین الدین زیدان 
مشخص شد 

ایسنا/ روزنامه الموندو اســپانیا اعالم کرد کــه زین الدین زیدان با جایگزینی 
دشان موافقت کرده است و بعد از جام جهانی رسمًا هدایت خروس ها را برعهده 

خواهد گرفت.
به نقل از الموندو، زین الدین زیدان بعد از قطع همکاری با رئال مادرید هدایت 

هیچ تیمی  را برعهده نگرفت.
زیدان در رئال به خصوص دوران نخست حضورش نتایج درخشانی کسب کرد. 

او در ادامه با پیشنهادهای زیادی مواجه شد اما به همه پاسخ منفی داد.
در گزارش الموندو آمده اســت که زیدان تیم بعدی خود را انتخاب کرده است 
و آن تیم ملی فوتبال فرانســه است که بارها اعالم کرده است رؤیای مربیگری 

در این تیم را داشته است.
طبق اعالم روزنامه الموندو زیــدان بعد از جام جهانی 2022 جایگزین دیدیه 

دشان روی نیمکت خروس ها خواهد شد.
تیم ملی فوتبال فرانســه با هدایت دیدیه دشــان نتایج درخشانی کسب کرده 
است و توانست قهرمانی در جام جهانی 2018 را به دست آورد. فرانسه در جام 
جهانی 2022 قطر هم از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید 
و در دیدار نخســت خود توانست برابر اســترالیا با نتیجه 4 بر یک به پیروزی 

دست پیدا کند.
دشان تا پایان جام جهانی با فرانسوی ها قرارداد دارد.

واکنش هری کین به برد پرگل:

نباید از ایران گل می خوردیم

ورزش 3/ هری کین، ستاره تیم ملی انگلیس، معتقد است که پیروزی این تیم 
برابر تیم ملی ایران برای آن ها بسیار خوب بوده است.

تیم ملی انگلیس شروعی طوفانی در جام جهانی 2022 قطر داشت و موفق شد 
تیم ملی ایران را با نتیجه 2-6 از سر راه بردارد. 

کین دو پاس گل در بازی روز دوشــنبه برای مارکوس راشــفورد و همچنین 
رحیم استرلینگ ارسال کرد اما خودش موفق نشد دروازه ایران را در این بازی 
باز کند اما به نظر نمی رسد که این موضوع اهمیت خاصی برای او داشته باشد. 
این در حالی اســت که انگلیس در رقابت های اخیر از نظر گلزنی بسیار به این 
بازیکن تکیه داشته است. او در جام جهانی 2018 روسیه نیز شش گل به ثمر 

رساند و موفق شد کفش طالی این مسابقات را از آن خودش کند. 
کیــن در گفت وگو با خبرنگاران درباره عدم گلزنــی در بازی برابر ایران اظهار 
داشــت:»برای این که در هر تورنمنتی بتوانیــد صعود کنید و پیش بروید، به 
گلزنی نیاز دارید اما این گل ها الزم نیست صرفًا توسط مهاجم نوک زده شود، 
بلکه همه بازیکنــان باید گلزنی کنند.« او درباره عملکــرد تیمش برابر ایران 
گفت:»ما بازی را خیلی خوب شروع کردیم و بازیکنان کاری فوق العاده را انجام 
دادنــد. این پیروزی اعتماد به نفس همه را باال برد. هر بازیکنی که گل بزند یا 
پاس گل بدهد اعتماد به نفسش بیشتر می شود و ما نیاز داریم که همه بازیکنان 
عملکرد خوبی را در این مســابقات به نمایش بگذارند. زدن شش گل در جام 

جهانی بسیار خوب است اما از این که دو گل دریافت کردیم راضی نیستیم.«

توضیح کولینا درمورد رکورد 
منحصربه فرد جام جهانی قطر

 جام جهانی 2022 تا به اینجا از حیث وقت های اضافه منحصربه فرد و رکورددار 
اســت. پیر لوئیجی کولینــا در این مورد توضیــح داد.پیرلوئیجی کولینا، داور 
سرشــناس و معروف ایتالیایی که از او به عنوان بهترین داور در تاریخ فوتبال 
نیز یاد می شــود، در حال حاضر به عنوان رئیس کمیته داوران فیفا مشغول به 
کار اســت. یکی از نکات قابل توجه جام جهانی 2022 وقت های اضافه طوالنی 
در پایان بازی اســت. برای مثال در بازی افتتاحیه بین قطر و اکوادور، داور 10 
دقیقه وقت اضافه منظور کرد. در بازی هلند - ســنگال و آرژانتین - عربستان، 
دقایق اضافه به ترتیب 13 و 18 دقیقه بود و در بازی ایران - انگلیس نیز داور 
24 دقیقه وقت اضافه گرفت.کولینا در مورد دلیل زیاد بودن وقت های اضافه در 
جام جهانی گفت:»هر شادی گل یک یا یک دقیقه و نیم وقت می گیرد. تصور 
کنید در یک نیمه دو یا سه گل به ثمر برسد. به راحتی سه تا پنج دقیقه وقت 
تلف خواهد شــد. تک تک این دقایق باید از سوی داور منظور شده و در پایان 
بازی اعالم شود. ما به تمام تیم ها اطالع داده ایم که در جام جهانی وقتی تابلوی 
داور چهارم باال رفت، از زیاد بودن وقت تلف شده تعجب نکنند. هدف این بود 
که زمان مفید بازی ها بیشــتر شود و بازیکنان باید برای این مهم آماده باشند. 

من تأکید داشتم که دقایق تلف شده به دقیق ترین شکلش محاسبه شود.«
کولینــا ادامه داد:»عالوه بر این باید وقفــه در بازی ها به خاطر دخالت وی ای 
آر را نیز حســاب کرد. این را کمک داوران ویدیویی به شــکلی دقیق محاسبه 
خواهند کرد و در پایان بازی از ســوی داور چهارم به دقایق تلف شــده دیگر 

اضافه می شود.«

تشکیل کارگروه ورزش 
همگانی روستایی و عشایری

کارگروه ورزش همگانی روستایی و عشایری استان فارس با هدف بررسی، چکش کاری و 
ارائه طرح های ورزشی در شورای ورزش و تربیت بدنی استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومــی  و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس، این کارگروه 
با حضور معاونین فرهنگی و امور جوانان، توسعه امور ورزش بانوان، رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرســتان شیراز، نمایندگان دستگاه های اجرایی چون شهرداری شیراز، ارتش، 
سپاه پاســداران، نیروی انتظامی ، دانشگاه شیراز و رؤسای گروه های قهرمانی و همگانی 

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس عصر دیروز دوم آذرماه برگزار شد.
در این جلســه علیرضا امینا زاده معاون توســعه ورزش ادره کل ورزش و جوانان استان 
فارس با تقدیر از حضور نمایندگان دســتگاه های مختلف گفــت: این کارگروه با هدف 
بررسی و چکش کاری طرح های ورزشی جهت ارائه و تصویب در شورای ورزش و تربیت 

بدنی استان تشکیل شده است.
وی افزود: با بررســی های انجام شده 3طرح جهت تصویب نهایی به شورای ورزش ارائه 

می شود.
المپیاد ورزشــی کارکنان دســتگاه اجرایی اســتان، طرح برنامه ورزش هفتگی دستگاه 

اجرایی، ورزش خیابانی و جام منتظران از طرح های مورد بررسی این کارگروه بود.
در ادامه نمایندگان دستگاه های اجرایی مختلف به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود 

در خصوص طرح های مطرح شده پرداختند.

در انتظار دومین »عابدزاده« در جام جهانی

 خاطرات »احمدرضا«
زنده می شود؟

به نظر می رســد »امیر عابدزاده« شــانس باالیی برای حضــور در دروازه تیم ملی ایران 
مقابــل ولز دارد. به گزارش فوتبال 360، تیم ملی ایران در بازی مقابل تیم ملی انگلیس 
در اولین دیدار خود در جام جهانی 2022 قطر، شکســتی 6 بر 2 را متحمل شد، آن هم 
در شــرایطی که دروازه بان شماره یک تیم ملی دچار مصدومیت شدیدی شد و علیرضا 
بیرانوند نتوانســت به مانند 3 دیدار قبلی ایران در جــام جهانی 2018، در درون دروازه 

مقابل ستارگان خط حمله انگلیس بدرخشد.
کارلــوس کی روش در بازی مقابل انگلیس، بعد از مصدومیت زودهنگام علیرضا بیرانوند 
تصمیم گرفت تا حســین حســینی را به میدان بفرستد و امیدوار بود حسینی در اولین 
تجربــه حضــورش در جام جهانی بتوانــد موفق عمل کند، اما شــرایط برخالف انتظار 
دروازه بان اســتقالل پیش رفت و حسین حسینی روز کابوس واری را در ورزشگاه خلیفه 

گذراند و 6 بار دروازه خود را در مقابل انگلیس باز شده دید.
بیرانوند بالفاصله بعد از خروج از میدان مسابقه به بیمارستان منتقل شد تا تیم پزشکی 
به طور دقیق شرایط مصدومیت او را بررسی کند و با وجود مرخص شدن از بیمارستان، 
فعاًل مجوز حضور علیرضا بیرانوند در تمرینات تیم ملی صادر نشده و همین مسئله باعث 
شــده تا این دروازه بان باتجربه شانس کمی  برای حضور در دروازه ایران در مصاف با تیم 

ملی ولز داشته باشد، مسابقه ای که جمعه 4 آذرماه به انجام می رسد.
کارلوس کی روش با توجه به احتمال غیبت علیرضا بیرانوند در دیدار مقابل تیم ملی ولز، 
به نظر می رســد نیم نگاهی به شرایط امیر عابدزاده دارد تا بلکه از این دروازه بان باتجربه 
در خط دروازه ایران اســتفاده کند. عابدزاده در جام جهانی 2018 هم در فهرست ایران 
حضور داشت اما با توجه به درخشش علیرضا بیرانوند فرصت حضور در خط دروازه تیم 

ملی را به دست نیاورد.
حســین حســینی بعد از دریافت 6 گل مقابل تیم ملی انگلیس در شرایط روحی خوبی 
به ســر نمی برد و بعید به نظر می رســد که دوباره کی روش بخواهد روی این دروازه بان 
باتجربه ریســک کند و همین مسئله شانس امیر عابدزاده را باالتر می برد. البته که پیام 
نیازمند هم به عنوان دروازه بان چهارم در اردوی تیم ملی حضور دارد اما با توجه به تجربه 

بیشتر عابدزاده، او شانس باالتری برای حضور در مقابل ولز دارد.
احمدرضا عابدزاده پدر امیر عابدزاده در جام جهانی 1998 در 2 مســابقه مقابل تیم های 
ملی آمریکا و آلمان در خط دروازه ایران ایستاد و با وجود دریافت 3 گل، نمایش خوبی 
را از خود نشان داد و حاال امیر عابدزاده امیدوار است بتواند در مسیر پدرش قدم بردارد 
و در بازی سرنوشت ســاز مقابل تیم ملی ولز بتواند بدرخشد و حتی برای دیدار با آمریکا 

جایگاه خود در ترکیب تیم ملی را تثبیت نماید.

گزینه اصلی سرمربیگری 
تیم ملی امید 

ورزش 3/ با عدم تمایل مجتبی حسینی برای هدایت 
تیم امید، حاال محرم نویدکیا مربی پیشین تیم سپاهان 
تبدیل به گزینه اصلی کمیته جوانان و فنی شده است.

تیم امید شــهریورماه آینده باید در مسابقات قهرمانی 
زیر 23 سال آسیا شــرکت کند، با این تفاوت که این 
بار تیم های برگزیده این مســابقات جــواز حضور در 
رقابت های المپیک را به دست خواهند آورد. مسابقات 
در این رده سنی همانند رده های سنی زیر نوجوانان و 
جوانان هر دو سال یک بار برگزار می شود، با این تفاوت 
که تیم های برتر هر چهار سال یک بار راهی المپیک می شوند. در حالی که در رده سنی 

نوجوانان و جوانان هر دوره تیم های برتر به جام جهانی راه پیدا می کنند.
کمیته جوانان و کمیته فنی که مأمور به انتخاب مربی برای هدایت تیم امید هســتند، 
بعد از عدم تمایل مجتبی حســینی برای هدایت تیم امید حاال روی محرم نویدکیا زوم 
کرده انــد، مربی که در ابتدای فصل از هدایت تیم ســپاهان انصــراف و جای خود را به 

مورایس داد.
تأیید محرم نوید کیا از ســوی اعضای هیئت رییســه و پذیرش خواست های فدراسیون 
فوتبال از ســوی این مربی در انتخاب محرم نوید کیا به عنوان سرمربی جدید تیم امید 
دخیل اســت و اگر این پروژه شکســت بخورد باز هم فدراسیون فوتبال از دل لیگ برتر 
مربــی تیم امید را انتخــاب خواهد کرد. پیش از این هدایت تیــم امید بر عهده مهدی 
مهدوی کیا بود که نتوانســت در مرحله گروهی مســابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا 
موفق عمل کند و در همان مرحله حذف شد. این حضور اولین تجربه سرمربیگری مهدی 

مهدوی کیا بود که نقدهای زیادی به آن وارد شد.

 میثم محجوبی - گروه ورزش
لیگ یک ایران نمونه خوبیســت برای مثال زدن، وقتی 
می خواهیــد از کیفیت پایین ســخن بگویید. در لیگ 
یک ایران حتی بعضی از مربیان نیز اشاره می کنند که 
کیفیت مهم نیست و فقط باید نتیجه گرفت؛ توجیهی 
که به نظر می رسد دور از واقعیت است و باید به چالش 

کشیده شود.
اما طی روزهای گذشــته، چند دیدار در باالترین سطح 
مسابقات در دنیای فوتبال نیز با کیفیت بسیار پایینی 
برگزار شده اند که از جمله آن ها می توان به دیدار ظهر 
دیروز کرواســی  و مراکش اشــاره کرد. دیداری بسیار 
بی کیفیــت و کم موقعیت که حوصلــه بینندگانش را 

حسابی سر برد.
نوع روی کار آمدن سرمربی 
تیم ملــی مراکــش، به نوع 
ســرمربی  آمــدن  کار  روی 
ایران بی شباهت نیست. ولید 
رگراگی که تا چندسال پیش 
بازیکــن تیم ملــی مراکش 
بــود، چندماه پیش به عنوان 
برگزیده  مراکشی ها  سرمربی 
شــد. در حالــی کــه وحید 
ســرمربی  هودزیچ  حلیــل 
توانســته  بوســنیایی  موفق 
بود با اقتــداری مثال زدنی، 
ایــن تیم را به جــام جهانی 
ایران  مثل  درســت  برساند، 
و اســکوچیچ. امــا در ادامه 
بــا  بازیکنــان  بعضــی  راه، 
مربی اختــالف پیدا کردند و 
فدراســیون تصمیم به قطع 
همــکاری بــا وی گرفت. باز 

هم همان داستانی که برای ایران و اسکوچیچ به وجود 
آمد. در نهایت ولید رگراگی به عنوان سرمربی شیرهای 
اطلس انتخاب شــد. حریف مراکشــی ها در نخستین 
بــازی جام جهانی، نایب قهرمان دوره قبل این پیکارها 
بود. کرواســی که سال هاست شخصیت خوبی در بین 
مدعیان جهان برای خود دست و پا کرده، توانست برای 
نخســتین بار به فینال یک تورنمنت معتبر برسد و به 
رغم نمایشی خوب مقابل فرانسه، شکست خورده و به 
عنوان نایب قهرمانی جام جهانی 2018 روســیه دست 

یافتند؛ افتخاری بسیاربزرگ.
آن ها امسال ســنگینی این افتخار را نیز با خود حمل 

می کنند، چیزی که در نخســتین بازی هم به چشــم 
می آمد. کرواسی نتوانســت برتری چندانی مقابل تیم 
خوب آفریقایی از خود نشــان دهد. در 45 دقیقه نیمه 
نخست، هیچ موقعیتی روی دروازه ها خلق نشد و تنها 
یک شــوت از ایوان پریشــیچ در دقیقه 17 بود که به 

شکل خطرناکی از روی دروازه عبور کرد.
امــا پس از دقیقــه 45 و پیش از ســوت پایان نیمه، 
کروات ها به دو موقعیت خوب دیگر دست پیدا کردند. 
ضربه والشــیچ را یاسین بونو با خوش شانسی برگشت 
داد و در ادامه نیز شوت سنگین لوکا مودریچ با اختالف 

بسیار کمی  از روی دروازه به بیرون رفت.
در نیمــه نخســت، مراکش از 7 حمله خــود، به یک 

موقعیت نصفه و نیمه نیز دســت پیــدا نکرد. آن ها در 
دقیقه 20 این شــانس را داشــتند که از ضربه آزاد به 
دســت آمده در بهترین نقطه، نهایت اســتفاده را برده 
و توســط اشرف حکیمی  یا حکیم زیاش به گل برسند 
اما ضربه حکیم به دیــوار دفاعی برخورد کرد. در نیمه 
دوم تعــداد حمالت دو تیم از نیمه اول هم کمتر بود و 
شاهد یک بازی هیجانی و فاقد برنامه منسجم تهاجمی 
 از ســوی دو تیم بودیم. هر تیــم نهایتًا به دو موقعیت 
نسبی دســت پیدا کرد. در دقیقه 56 ضربه سر مدافع 
پیــش تاخته مراکش یعنی نصیــر مزروعی با واکنش 
لیواکوویــچ به کرنر رفت. یک دقیقه بعد کرواســی در 

شــلوغی های جلوی دروازه حریف می توانســت گلزنی 
کند اما ضرباتی که در حالت نامتعادل زده شد، توسط 

مدافعان سرخپوش دفع شد.
در دقیقه 65 ضربه آزاد اشرف حکیمی  از راه دور، پس 
از برخورد با پــای مدافع کروات می رفت تا وارد دروازه 
شود اما لیواکوویچ این توپ را هم برگشت داد. در دقیقه 
72 نیز یک موقعیت روی ارسال از جناح راست توسط 
کرواسی ایجاد شــد اما ضربه کراماریچ از باالی دروازه 

به بیرون رفت.
پس از این گل، بیشــتر شــاهد یک بازی درگیرانه و 
فیزیکی از سوی دو تیم بودیم و فشارهای چشم بسته 
و بدون برنامه در دقایق پایانی. بدین ترتیب ســومین 
تساوی بدون گل این جام نیز 

رقم خورد.
در این مسابقه کروات ها 65 
درصــد مالکیت تــوپ را در 
اختیار داشتند اما این برتری 
در طول بازی چندان به چشم 
نیامد. جالب اینجاست که به 
رغم این برتری کرواســی در 
تصاحب تــوپ و میدان، این 
مراکش بود که در شــوت به 
سمت دروازه حریف موفق تر 
بود و برتــری 8-5 را در این 
فاکتــور به ثبت رســاند. اما 
در به دســت آوردن ضربات 
کرنــر، برتری مطلــق از آن 
نماینده شطرنجی پوش اروپا 
بود که 5 ضربه کرنر را روی 
دروازه حریف ارســال کرد و 
هیچ کرنری را هم به حریف 

آفریقایی خود نداد.
دو رقیب کرواسی و مراکش در گروه ششم جام جهانی، 
دیشــب از ســاعت 22:30 دقیقه به مصاف هم رفتند.  
مراکش در دومین بازی خود در این رقابت ها از ساعت 
16:30 دقیقه روز یکشــنبه 6 آذرماه به مصاف بلژیک 
می رود و کرواسی از ســاعت 19:30 دقیقه همان روز 
بــا کانادا پیکار خواهد کرد. به جــز کانادا که در میان 
تیم های جام جهانی یک تیم ناشناخته به شمار می رود، 
به نظر می رسد ســه تیم بلژیک، کرواســی و مراکش 
تیم هایی هستند که قدرتی نزدیک به یکدیگر دارند و 
رقابت جذابی را برای صعــود از این گروه تا روز پایانی 

دنبال خواهند کرد.

مصاحبه  از  پــس 
ســتاره  جنجالی 
باشــگاه  یونایتد، 
را  رونالدو  رســمًا 
کنار گذاشــت. به 
گــزارش فوتبــال 
داســتاِن   ،360
کــج دار و مریــز 
با  منچستریونایتد 
رونالدو  کریستیانو 
زمان  همان  از  که 
بــه  پیوســتنش 
یتد  نا یو منچســتر
بود،  آغــاز شــده 
از ابتــدای فصــل 
تحــت  و  جــاری 
اریــک  هدایــت 
مراحل  به  تن هاخ 

پیچیده تری وارد شد و سرانجام به پایان رسید.
کریستیانو که در نقل وانتقاالت تابستانی ترجیح داد 
غایب سرشــناس اردوی پیش فصل منچستریونایتد 
باشــد و ســپس انواع و اقســام پیشــنهادات مدیر 
برنامه هایــش به تیم های حاضــر در لیگ قهرمانان، 
مورد پذیرش واقع نشــد، اعالم کــرد در موقعیتی 
مناسب با هواداران راجع به شرایطش و حاشیه سازی 
رسانه ها صحبت خواهد کرد؛ زیرا از هر 100 خبری 
که رســانه ها در رابطه با او منتشر می کنند، تنها 5 
خبر صحت داشــته و در همین مــورد نیز به مرور 

زمان، وضعیتش در منچستریونایتد بدتر شد.
**روز به روز، بدتر از دیروز

از اعتراض به هم تیمی هــا در هر صحنه ای که توپ 
بــه او نمی رســید و اعتــراض به تصمیم ســرمربی 
مبنی بــر تعویضش، تا ترک نیمکت پیش از به صدا 
درآمدن ســوت پایان بــازی، کارد را به اســتخوان 
تن هاخ رســاند و او نیز کریستیانو را جریمه سنگین 
انضباطی کرد. عذرخواهی فرمالیته و بازگشــتن به 
ترکیب تیــم، اتفاقی بود که پس از جریمه ســتاره 
پرتغالــی افتاد امــا درحالی که تیــم در یک بازی 
حســاس، موفق به کسب 3 امتیاز از فوالم شده بود، 
بدترین زمان ممکن را بــرای مصاحبه انتخاب کرد 
و در مصاحبــه اش نیز بدتریــن موضوعات را مطرح 

کرد. از حمله و تهمت به تن هاخ، مدیران باشــگاه و 
سرمربیان ســابق این تیم تا خود بزرگ بینی بیش 
از حدی که سرانجام، او را از چشم هواداران یونایتد  
انداخت تا ســرمربی با قاطعیــت، اعالم کند تصمیم 
جدی تری راجع به بازیکنی کــه خود را بزرگ تر از 

تیم می بیند، اتخاذ کند.
**یونایتد به انتظار ژانویه

رونالدو پیش از سفر به همراه تیم ملی پرتغال به مقصد 
قطر برای حضور در آخرین جام جهانی دوران حرفه ای 
خود، میخ آخر را بر تابوت حضورش در منچستریونایتد 
کوبید و ســرانجام عصر سه شــنبه، با اعالم باشــگاه 
منچســتریونایتد قراردادش با توافق دوطرفه، فسخ شد 
تا تن هاخ به خوبــی در نقل وانتقاالت ژانویه، تیمش را 
همچون گذشــته بدون در نظر گرفتن شــانس حضور 
رونالدو به میدان بفرســتد و به خوبی نیز فاز تهاجمی 
 تیم را با در اختیار گرفتن بازیکنان جوان و ســطح باال، 
یک دســت تر از گذشــته کند. مدیران منچستریونایتد 
ترجیح دادند بدون اقدام جدی قانونی، با ستاره تیمشان 
کنار بیایند و سرانجام نیز رونالدو بدون دعوای قانونی، 

راهش را در ادامه مسیر از منچستریونایتد جدا کرد.
**آرزوی موفقیت، نه چندان از ته دل!

کریستیانو درحالی که در آخرین بازی دوستانه پرتغال 
غایب بود، تقریبًا حمایت هم تیمی هایش در ترکیب تیم 
را نیز از دســت داده بود و در این رابطه گفت: »پس از 

گفت وگو با باشگاه، 
هــر دو طــرف به 
این نتیجه رسیدیم 
که پایــان دادن به 
قــرارداد پیــش از 
اتمام موعد، تصمیم 
منطقــی اســت و 
کار  این  ســرانجام 
انجام دادیم.  را هم 
این اتفــاق، ذره ای 
از عالقــه مــن به 
و  منچستریونایتد 
هوادارانش را کمتر 
نخواهد کــرد و به 
هرحــال، اطمینان 
دنبال  زمــان  دارم 
پروژه  یــک  کردن 
جدید برای من فرا 
رسیده است. برای تیم در ادامه فصل و سال های آینده، 

آرزوی موفقیت دارم.«
**حواشی ادامه خواهد داشت

ســتاره پرتغالی البته پس از این ماجرا، درحالی که 
تیمــش روز پنجشــنبه به مصاف غنــا خواهد رفت 
و برای صعــود به دور حذفی مســابقات باید مقابل 
اروگوئــه و کره جنوبی نیز به میــدان برود، لحظاتی 
پس از فســخ قرارداد از ســاعت لوکــس جدیدش 
رونمایــی کرد کــه شــمایلی از گل او بــا پیراهن 
رئال مادریــد مقابل منچســتریونایتد را به نمایش 
می گــذارد! به هرحال، رونالدو اکنــون تنها بازیکنی 
در قطر اســت که در تیم باشــگاهی عضویت ندارد 
و در نقل وانتقــاالت ژانویه نیز به عنوان بازیکن آزاد 
حضور خواهد داشــت. رونالدو با انتخاب تیمی که در 
جمع تیم هــای صعود کننده به مرحله یک هشــتم 
نهایی تورنمنت حضور دارند، قادر خواهد بود رکورد 
منحصر به فــردش در این رقابت هــا را حفظ کند. 
البته اگر تیمی  حاضر به اســتخدام او باشد! در این 
میان، شــایعات مبنی بر جایگزینی کوتاه مدت او با 
کریم بنزمای مصدوم، به احتمال فراوان از ســاعات 
آینده در فضای هواداری دســت به دســت خواهند 
چرخید و باید به انتظار اعالم تیم جدید فوق ســتاره 

مغضوب پرتغالی ایستاد.

قرارداد رونالدو با یونایتد فسخ شد

یکپایانتلخ،بهترازتلخیبیپایان

توقف مدافع عنوان نایب قهرمانی برابر سرخ های آفریقا 

کیفیت در حد لیگ یک ایران!


