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اخبار

قیمتگذاریهای استقالل و پرسپولیس
در فضای مجازی صحیح نیست
واگذاری استقالل و پرسپولیس بعد از تصویب
در کمیسیون تخصصی و اقتصادی دولت در نوبت
بررس��ی در هیات دولت است و بعد از تصویب،
سازمان خصوصیسازی ارزشگذاری خواهد کرد.
وزیر ورزش و جوانان گفت :قیمتگذاریهایی که
در فضای مجازی انجام شده به هیچ وجه صحت
ندارد و سازمان خصوصیسازی پس از تصویب
این طرح در هیات دولت به عنوان نهاد تخصصی
این امر و با توجه به داراییها و امکانات  2باشگاه،
آنه��ا را قیمتگذاری خواهد ک��رد و پس از آن
مراحل دیگر طی خواهد شد .بنای ما این است
که صددرصد س��هام این دو باشگاه واگذار شود.
وزیر ورزش و جوانان همچنین درباره مدیرعامل
باش��گاه پرس��پولیس نیز گفت :با توجه به الزام
قانونی که داریم بزودی تکلی��ف این موضوع را
روشن میکنیم.

مصدومیت بیرانوند جدی نیست

دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس مشکلی
ب��رای همراهی تیم��ش در دی��دار برابر پارس
جنوب��ی ندارد .پ��س از مصدومیت بیرانوند در
تمرین روز سهشنبه پرسپولیس ،کادر پزشکی
باش��گاه ،وضعیت این بازیکن را بررسی کرد و
مشخص شد که مصدومیت این بازیکن جدی
نیس��ت و میتواند در دی��دار بعدی ،تیمش را
همراهی کن��د .پرس��پولیس در جریان هفته
پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر روز جمعه
از پارسجنوبی جم میزبانی خواهد کرد.

سیتی آماده پرداخت  150میلیون
یورو بابت سائول!

باش��گاه منچسترس��یتی آم��اده پرداخت
مبل��غ نجوم��ی فس��خ ق��رارداد مهاج��م
اس��پانیایی اتلتیک��و مادری��د اس��ت .س��ایت
« »El Chiringuitoاسپانیا خبر داد باشگاه
منچسترسیتی عزمش را جزم کرده تا سائول،
مهاجم اسپانیایی اتلتیکومادرید را به هر قیمتی
جذب کند .مبلغ فس��خ قرارداد س��ائول 150
میلیون یورو است و بنا به گزارشها مسؤوالن
باشگاه منچسترسیتی آماده پرداخت این مبلغ
نجومی ب��رای جذب س��تاره ملیپوش روخی
بالنکوهستند.

قلعهنویی به کمیته اخالق احضار شد

صحبتهای جنجالی س��رمربی س��پاهان
ب��ا واکنش کمیته اخ�لاق رو به رو ش��د .امیر
قلعهنویی ،سرمربی سپاهان بعد از صحبتهای
جنجالی خود درباره کمیته داوران ،علیرضا فغانی
و موضوع حمایت از پرسپولیس به کمیته اخالق
احضار شد .در شرایطی که قلعهنویی قبل و بعد
از مس��ابقه صحبتهای خاصی را مطرح نکرد،
بعد از دیدار با پرسپولیس در مصاحبه با ورزش
سه و چند رسانه دیگر موضوعاتی را مطرح کرد
ک��ه با واکنش تند کمیته اخالق روبهرو ش��ده
است .به این ترتیب سرمربی سپاهان باید برای
ارائه توضیحات پیرام��ون صحبتهای خود به
کمیته اخالق مراجعه کند .جالب آنکه سرمربی
سپاهان پیش از این و در صحبتهای جنجالی
خود این موضوع را پیشبینی کرده بود.

یادداشت

 3تیم در جدال برای صدرنشینی نیمفصل

بررسی وضعیت قهرمان

مجید جاللی از پیکان جدا شد

س��رمربی تیم فوتبال پیکان با این باشگاه
قطع همکاری کرد .پس از نتایج ضعیف پیکان
در فصل جاری ،مدیران این باش��گاه جلسهای
را در محل باش��گاه برگزار کردند که در نهایت
مقرر شد مجید جاللی به صورت توافقی از این
باشگاه جدا شود .پیکان از  ١۵بازی با  ١۶امتیاز
در رده هشتم جدول قرار دارد.

چهارشنبه  21آذر 1397

 3تیم شانس صدرنشینی در پایان نیمفصل اول
رقابتهای لیگ برتر را دارند .تا پایان نیمفصل اول
لیگ هجدهم  6بازی باقی مانده است .از این  6بازی
 5بازی از هفت ه پایانی نیمفصل اول رقابتهاست و
یک بازی عقبافتاده هم از هفت ه دوازدهم رقابتها
بین  2تیم اس��تقالل و پدیده باق��ی مانده که روز
پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود 3 .تیم
سپاهان ،پدیده و پرسپولیس این شانس را دارند که
نیمفصل را با صدرنشینی به پایان برسانند .سپاهان
در ب��ازی آخ��ر نیمفصل خود میهمان اس��تقالل
خوزستان است و پرسپولیسیها هم از پارسجنوبی
جم پذیرایی میکنند .با وجود اینکه صدرنش��ینی
در نیم فص��ل نمیتواند تضمینکنن��ده قهرمانی
یک تیم در پایان فصل باش��د ،در  3فصل گذشته
در لیگ برتر هر تیمی ک��ه در پایان نیمفصل اول
صدرنش��ین بوده ،در نهایت توانسته در پایان لیگ
برتر به مقام قهرمانی برسد .با توجه به اینکه  3تیم
شانس صدرنشینی در پایان نیمفصل اول رقابتهای
لیگ برتر را دارند ،در این گزارش شرایط صدرنشین
ش��دن هر یک از این تیمها را در صورتی که نتایج
عجیب و غریب در دیدارهایشان رقم نخورد و هر 3
تیم هم بازی پایانی را با شکست پشت سر نگذارند،
بررسی کردهایم.
■■ببر و قهرمان شو

صدرنش��ین لیگ برتر تا اینجای کار سپاهان
اصفهان است .شاگردان امیر قلعهنویی که در بازی
آخر خود در لیگ مقابل پرسپولیس متوقف شدند،
با تفاضل گل بهتر نسبت به پدیده در صدر جدول
ردهبندی قرار دارند .سپاهانیها اگر در بازی پایانی
نیمفصل خود مقابل قعرنش��ین جدول ردهبندی
استقالل خوزستان نتیجهای ضعیفتر از نتیج ه دو
بازی تیمهای پدیده و پرسپولیس نگیرند ،به طور
قطع نیمفصل را با صدرنشینی به پایان میرسانند.
تفاضل گل سپاهان  +16و تفاضل گل پدیده +11
اس��ت .فقط در یک صورت اس��ت که سپاهان با
وج��ود پیروزی در بازی پایانی خود نیمفصل را با
صدرنشینی به پایان نمیرساند ،آن هم این است
که ش��اگردان یحیی گلمحم��دی در بازی آخر
اع�لام اس��امی نامزده��ای انتخاب��ات
کنفدراسیون فوتبال آسیا که بهار سال ۱۳۹۸
برگزار خواهد ش��د ،نش��اندهنده شکلگیری
رقابتی حساس بین  ۳کشور عربی برای رسیدن
به کرسی ریاست فوتبال قارهکهن است.
ب��ا توجه به منازعات موجود بین  ۳کش��ور
عرب��ی قطر ،بحرین و عربس��تان ک��ه البته در
این بی��ن طبیعت��ا قطریها در جبه��ه مقابل
 2کش��ور همپیم��ان دیگ��ر ق��رار میگیرند،
یارکش��ی در انتخابات  AFCاز اهمیت باالیی
برخوردار است.
روابط سیاسی قطر با سایر کشورهای حوزه
خلیج فارس نش��ان میدهد ائتالف مقابل این
کش��ور طبیعتا با انتخاب «س��عود المهندی»
نایبرئیس فدراسیون فوتبال قطر برای ریاست
 AFCبش��دت مخالف است و در همین راستا
البیهای «شیخسلمان» و «عادل عزت» نامزد
عربستانیها برای ریاست کنفدراسیون فوتبال

خود نس��بت به بردی که سپاهان مقابل استقالل
خوزستان بهدست آورده با تفاضل بیش از  5گل
به برتری برس��ند .در صورتی هم که پرسپولیس
در بازی آخر خود برنده نش��ود و پدیده هم مقابل
استقالل در ورزشگاه آزادی متوقف شود ،سپاهان
با یک تساوی مقابل استقالل خوزستان نیمفصل
را با صدرنشینی به پایان میرساند.
■■در انتظار بازی سپاهان

ش��اگردان یحیی گلمحم��دی در تیم پدیده
اگر میخواهند نیمفص��ل اول لیگ هجدهم را با
صدرنش��ینی به پایان برسانند یکی از راههای آن
این است که استقالل تهران را در ورزشگاه آزادی
شکس��ت دهند و امیدوار باشند سپاهان در بازی
خود در اهواز مقابل استقالل خوزستان در کسب
پیروزی ناکام باشد .اگر سپاهان صدرنشین در اهواز
مقابل قعرنش��ین جدول ردهبندی تن به شکست

دهد ،پدیدهایها در صورتی که پرسپولیسها در
بازی آخر خود مقابل پارسجنوبی جم در ورزشگاه
آزادی ببازند ،مس��اوی کنند یا با اختالف کمتر از
 3گل به پیروزی برس��ند ،با یک تس��اوی مقابل
اس��تقالل تهران هم میتوانند نیمفصل اول لیگ
برتر را با صدرنشینی به پایان برسانند.
س��پاهان اگر بتواند از سد استقالل خوزستان
بگذرد در صورتی که پدیده بردی بهدست آورد که
تفاضل گل آن بیش از  5گل با برد سپاهان اختالف
داش��ته باش��د ،ش��اگردان گلمحمدی میتوانند
نیمفصل اول را با صدرنشینی به پایان برسانند.
■■کسب پیروزی و انتظار

پرسپولیس که همراه با برانکو در  2فصل گذشته
قهرمان فوتبال ایران شده و این روزها در رده سوم
ج��دول ردهبندی ق��رار دارد ،برای صدرنش��ینی
در پایان نیمفص��ل اول رقابتهای لیگ برتر باید

رقابت  3کشور برای ریاست AFC

فدراسیون ایران ،حامی قطر یا شیخ سلمان؟

آسیا آغاز شده است.
قطریها برای موفقیت
در ای��ن انتخاب��ات مذاکره
ب��ا کش��ورهای ش��رق و
جنوبشرق آسیا ،همچنین
آس��یای میان��ه را آغ��از
کردهان��د ،چرا که ش��انس زی��ادی برای جلب
حمای��ت کش��ورهای عربی منطق��ه نخواهند
داش��ت .با این وجود نقش ای��ران در انتخابات
آتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
از ناحیه موازنه سیاس��ی طبیعتا جمهوری
اس�لامی ایران در تقابل نامزد قطر با نامزدهای
عربس��تان و بحری��ن باید از س��عود المهندی
حمای��ت کند اما معادالت اخی��ر فوتبال ایران
و ماجرای دخالت ش��خصی ش��یخ سلمان در

موض��وع اج��رای قان��ون
بازنشس��تگان ک��ه حاصل
رابطه نزدیک وی با رئیس
فدراس��یون فوتب��ال ایران
ب��وده مس��أله را پیچیدهتر
میکند.
در واقع اگر شیخ س��لمان از حمایت ایران
در انتخابات آتی  AFCاطمینان نداشته باشد
برای حفظ س��اختار مدیریتی فعلی فدراسیون
فوتبال ایران وارد عمل نمیشود.
از س��وی دیگ��ر مهدی تاج با ش��یخ حمد،
رئی��س فدراس��یون فوتب��ال قطر ه��م روابط
نزدیک��ی دارد با ای��ن وجود باید دی��د تاج در
انتخابات آت��ی  AFCدر دوگانه قطر -بحرین
ک��ه البته ح��اال ب��ه نوع��ی عربس��تان را نیز

مرور دنیای فوتبال در هفته اخیر

جادوی سانچو ،جدی نگرفتن توپ طال

حتما از س��د پارسجنوبی جم بگذرد و با توجه به
نتایج  2تیم مدعی دیگر وضعیت صدرنشینیاش
مشخص میش��ود .در صورت برتری پرسپولیس
مقابل پ��ارس ،اگر  2تیم س��پاهان و پدیده بازی
خود را ببازند پرسپولیسیها نیمفصل اول لیگ را
با صدرنش��ینی به پایان میرسانند .در صورتی که
پدیده و سپاهان هر دو بازی آخر خود را با تساوی
به پایان برسانند ،پرسپولیس برای قهرمانی باید با
اخت�لاف بیش از  7گل از س��د پارسجنوبی جم
بگذرد که منطقی به نظر نمیرسد.
در صورتی هم که س��پاهان در بازی خارج از
خانه مقابل استقالل خوزستان تن به شکست دهد
و پدیده هم بتواند استقالل تهران را متوقف کند،
پرسپولیسیها با پیروزی با تفاضل بیش از  2گل
مقابل پارس نیمفصل اول را با صدرنشینی به پایان
میرسانند.
دربر میگیرد به کدام س��مت متمایل میشود؟
خصوصا در حالی که فراموش نکردهایم عملکرد
شیخسلمان طی س��الیان گذشته در معادالت
 AFCهمواره علیه مناف��ع فوتبال ایران بوده،
چه در ماجرای میزبانی از تیمهای عربستانی و
چه در مسأله انتخاب بیرانوند.
تنه��ا گامی که ش��یخ بحرینی  AFCبرای
فوتبال ایران برداشت تهدید حاکمیت و وزارت
ورزش در ماج��رای اجرای قانون بازنشس��تگی
و در واق��ع حفاظت و حمای��ت از مهدی تاج و
همکارانش در فدراس��یون فوتب��ال بود! با این
ش��رایط آیا حمایت دوباره فدراس��یون فوتبال
ایران از شیخسلمان بحرینی محتمل نیست؟
البته همه اینها به ش��رطی است که مهدی
تاج بعد از جام ملتهای آسیا هم بتواند زمینه
ماندنش در فدراس��یون فوتب��ال را فراهم کند
و قانون��ی که ش��امل حالش ش��ده را تا پایان
دورهاش حفظ کند!

کیوسک
مارکا

حفظ نیمار

گاتزتا

اینتر روی شانههای ایکاردی

کوریره

فقط جای شما خالی است

موندودپورتیوو

پرسش غرور و افتخار

اسنایدر هم از الغرافه جدا میشود

همتیمی سرشناس طارمی در الغرافه هم خود
را آماده جدایی از این تیم میکند .به نظر میرسد
تغییرات اساسی در این تیم قطری در راه است .به
نقل از الرای ،الغرافه در فصل جاری لیگ ستارگان
قطر نتوانس��ته عملکرد خوبی از خود نشان دهد.
وسلی اسنایدر و مهدی طارمی هماهنگی باالیی
در این تیم داش��تهاند ،بویژه در فصل قبل که از
بهترینه��ای تیم خ��ود بودند .به نظر میرس��د
عملکرد ضعیف تیم فوتبال الغرافه در فصل جاری
باعث ش��ده تا این تیم به دنبال تغییرات اساسی
باشد .روزنامه الرای خبر داد وسلی اسنایدر فصل
پایانی حضور خود در الغرافه را پشت سر میگذارد
و به احتمال خیلی زیاد راهی لیگ آمریکا خواهد
ش��د .البته او از الریان هم پیش��نهاد دارد و شاید
در لیگ س��تارگان قطر باقی بمان��د .ب ه گزارش
ایس��نا ،به نظر میرس��د مهدی طارمی زودتر از
اسنایدر از الغرافه جدا میشود .او در فصل جاری
آماری ناامیدکننده از خود نش��ان داده است و با
وجود اینکه تا تابس��تان با الغرافه قرارداد دارد اما
به احتمال خیلی زیاد در همین زمس��تان از آنها
جدا ش��ود .از تیم فوتبال پرس��پولیس به عنوان
مقص��د بعدی طارمی س��خن به می��ان میآید.

درحالی که تیم اس��تقالل با کس��ب  3پیروزی
متوالی توانس��ته خ��ود را به جم��ع تیمهای باالی
جدول برساند ،برخی اتفاقات پشتپرده حاشیههای
جدیدی را برای این تیم ایجاد خواهد کرد .از رفتار
س��رمربی آلمانی استقالل در یک س��ال گذشته،
تشخیص این موضوع آسان بود که او موافق حضور
فرهاد مجیدی در کنار خود بهعنوان دستیار نیست.
حتی وقتی امیرحسین فتحی در ابتدای حضورش
در اس��تقالل با وینفرد شفر درباره حضور مجیدی
روی نیمکت صحبت کرد ،سرمربی بشدت مخالف
بود و انگار گزینه آنها مجتبی جباری بود .اما حدود
یک ماه قبل فرهاد مجیدی با وساطت یک ایجنت
نه چندان خوشنام با ساشا ،فرزند سرمربی استقالل
دیدار کرد .خبر این نشس��ت ،رسانهای نشد و چند

مالقات محرمانه شفر با فرهاد مجیدی

تغییرات جدید؟

روز بعد ش��خص شفر در یک
مالق��ات محرمان��ه روبهروی
فرهاد مجیدی نشست! درباره
اقدام فره��اد ب��رای ارتباط با
فرزند شفر میتوان انتقادهایی
را مطرح کرد؛ مثال اینکه او با
ادعای فوتبال پاک چطور حاضر ش��ده با وس��اطت
ایجنتی کار خود را پیش ببرد که عملکرد پرحرف
و حدیثی در فوتبال ایران داشته و بازیکنان خارجی
بیکیفیتی را در این سالها به استقالل آورده است.

ش��نیده میش��ود این ایجنت
ایرانی ب��ا «ش��رمن» ،ایجنت
خارجی و نزدیک به شفر رابطه
نزدیکی دارد و ای��ن روزها در
محافل مختلف وعده بس��تن
استقالل در فصل بعد با حضور
مجی��دی روی نیمکت اس��تقالل را میدهد و خبر
بدتر اینکه یکی از بازیکنان جوان و مستعد استقالل
ه��م گرفتار این جریان اس��ت .آیا ش��أن و جایگاه
مجیدی با چنین البیهایی برای نزدیکی به نیمکت

استقالل زیر سوال نمیرود؟ سوال عجیبتر؛ چطور
فرزند ش��فر از دوس��تی با مجتبی جباری و پژمان
منتظری به سمت فرهاد چرخیده است؟ چه عامل
مهم��ی در این میان اثرگذار بوده؟! باید دید کمیته
فنی باش��گاه اس��تقالل در این میان چه واکنشی
خواهد داشت؟ آیا گزینهها از دل جلسات محرمانه
شفر نهایی میش��وند یا باشگاه هم تصمیمگیرنده
است؟ از سوی دیگر امثال مجتبی جباری ،محمد
تقوی ،داری��وش یزدانی و مربیان جوان دیگر که با
حضور آنها به دالیل مش��ابه مثل مجیدی مخالفت
ش��ده بود چگونه مقابل این خبر موضع میگیرند؟
اس��تقالل در شرایط فعلی که رو به پیشرفت است،
نیازی به این هیاهو نداشت با تصمیم ناگهانی شفر
وارد حاشیههای تازه خواهد شد.

گابریل�ه مارکوت�ی :دنیای فوتب��ال در هفته
اخی��ر ،از گ��ری لینک��ر گرفت��ه ت��ا روزنامه
کاتاالناس��پورت ،پر ب��ود از آدمهایی که از
نمایش لیونل مسی مقابل اسپانیول به عنوان
سندی بر مس��خره بودن انتخابش به عنوان
پنجمین بازیکن برتر جهان در مراسم اهدای
توپ طال یاد کردند اما به نظر من بهتر است
هرچ��ه زودتر به این نتیجه برس��یم که این
جوایز را چندان جدی نگیریم.
مسی بدون شک نمایش��ی فوقالعاده در
داربی کاتالونیا داش��ت .او  2ضربه ایستگاهی
را گل ک��رد ،یک پاس گل عال��ی به عثمان
دمبله داد و یک فرصت صددرصد گلزنی هم
برای لوئیس س��وارز پدید آورد که از دس��ت
رفت اما آیا این نمایش مسی مقابل اسپانیول
واکنشی به پنجم ش��دنش در فهرست توپ
طال بود؟ فکر نمیکنم .مس��ی مثل همیشه
در بازیای مهم تالش کرد در باالترین سطح
خودش باش��د .واقعا بهتر اس��ت بدون اینکه
اصال بحث توپ طال را وس��ط بکشیم از نبوغ
مسی حرف بزنیم و لذت ببریم.
ام��ا در این هفته کریس��تیانو رونالدو هم
درباره مسی حرف زد .رونالدو بعد از پیروزی
 1-0یوونت��وس مقابل اینتر در داربی ایتالیا،
در مصاحبهای با روزنامه گاتزتا دلواس��پورت
گف��ت« :م��ن نمیخواهم خودم را با مس��ی
مقایس��ه کنم یا با هرکس دیگری .این اصال
شیوه درستی نیست اما آمار دروغ نمیگوید
و اگ��ر به اع��داد ن��گاه کنید هر آنچ��ه باید
برایتان آشکار میشود».
رونالدو در ادامه این مصاحبه یک قدم هم
جلوتر گذاش��ت« :من محیط امن و آرامم را
ت��رک کردم تا به همه نش��ان دهم همچنان
چه فوتبالیس��ت فوقالعادهای هستم ،چیزی
که خودم همیش��ه به آن باور داشتم .من در
انگلیس ،اسپانیا ،ایتالیا و پرتغال بازی کردهام.
مسی اما همیشه در اس��پانیا بوده .من واقعا
دوست دارم مس��ی هم این چالش جدید را
قبول کند و روزی ب��ه ایتالیا بیاید اما اگر او
در جایی که هست احساس آرامش میکند و
قصد ترکش را ندارد ،برای من تصمیمی قابل
احترام اس��ت .مسی فوتبالیستی عالی و پسر
واقعا خوبی است».
رونال��دو در این مصاحبه درباره توپ طال
هم حرف زد و آنچه همیشه دربارهاش تقریبا
مطمئ��ن بودیم را تایید ک��رد« :به نظرم من
لیاقت بردن توپ طال را هر س��ال دارم .این
هدفی اس��ت که برایش ت�لاش میکنم اما
اگ��ر بازیکن دیگری این جایزه را ببرد من به
این تصمیم احترام میگذارم و مشکلی برایم
پیش نمیآید .من هر کاری میتوانستم برای
بردنش کردم ولی حاال که نبردمش ناراحت
نیستم».
این س��وال ک��ه بعد از به پایان رس��یدن
دوران رونالدو و مسی چه بازیکنی جای آنها
را در فوتبال اروپا خواهد گرفت مدتهاست
پرس��یده میش��ود .یکی از گزینههای اخیر
برای حداق��ل حرکت کردن در این مس��یر
جیدون سانچو است.
س��انچو تمرین آخر هفته دورتموند را به
خاطر مرگ مادربزرگش و سفرش به انگلیس
از دست داد ،آن هم در آستانه «ریورداربی»
مقاب��ل ش��الکه .ب��رای ه��واداران دورتموند
پیروزی در این بازی اهمیت بسیاری داشت.
ب��ا اینکه تیم لوس��ین ف��اور ب��ا اختالف در
صدر جدول قرار دارد و در «در کالس��یکر»
مقاب��ل بایرن مونیخ به پیروزی رس��یده و به
دور بع��دی چمپیونزلیگ هم صعود کرده اما
شکست دادن ش��الکه مزه دیگری برای آنها
دارد.
این حساس��یت بویژه وقتی بیشتر به نظر
میرس��ید که دورتموند  5ب��ازی پیاپی بود
شالکه را شکست نداده بود و آخرین پیروزی
آنها مقابل دش��من قدیمیش��ان ب��ه نوامبر
 2015بازمیگش��ت .خاطره از دس��ت دادن
پیروزی  4ب��ر صفر در نیم��ه اول و رضایت
دادن ب��ه تس��اوی  4-4در فص��ل پیش هم
هن��وز از ذهن این هواداران بیرون نرفته بود،
بنابراین وقتی س��انچو با ی��ک و دویی که با
رافائل گوئررو کرد ،توپ را به گوش��ه دروازه
رالف فارمن فرستاد ،عشق و عالقه دیوار زرد
وستفالن به او چند برابر شد.
نکته مهم درباره تیمی که فاور از دورتموند
ساخته این است که آنها از راههای مختلفی
به حریفانش��ان ضربه میزنند و حتی وقتی
روز خوبشان را پشت سر نمیگذارند ،راهی
ب��رای پیروزی به دس��ت میآورند .س��انچو،
توماس دیلینی ،مارکو رویس ،لوکاژ پیژچک،
اکس��ل ویتس��ل و جیکوب برون الرسن به
موناکو س��فر نکردند تا فاور استراحت الزم را
به بازیکنان کلیدیاش برای چند بازی باقی
مانده تا ش��روع تعطیالت زمس��تانی بدهد؛
تعطیالتی که دورتموندیها برای ادامه دادن
رون��د شکستناپذیریش��ان در این فصل از
بوندسلیگا به آن نیاز دارند.

