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تیتر «بوفون پاریسی» به معنای آغاز حضور
دروازهبــان معــروف ایتالیایــی درون دروازه
پــاری ســنژرمن پس از  15ســال حضــور در
یوونتوساست.جیانلوئیجیبوفون40ساله
کهشایعاتاستفادهمجددازویدرتیمملی
ایتالیا (بــا رهبر جدیــدش روبرتو مانچینی)
هم شنیده میشود ،در مراسم معارفه خود
در پاریــس گفت بــرای قهرمانیهای تازه به
ســنژرمن آمده و مطمئن است که این تیم
پرستاره توان انجام این مهم را دارد.

گراندپــری ســیلور اســتون بریتانیــا ،یکــی از
تورنمنتهــای 20گانــه اتومبیلرانــی فرمول
یک جهان با قهرمانی سباستین فتل آلمانی
همراه شــد اما جنگ کالمی همسر رایکونن،
راننــده فنالندی با لوئیس همیلتــون ،راننده
بریتانیایــی بر این مســابقات ســایه انداخت.
پسازبرخورداتومبیلهایحاملهمیلتونو
رایکونن،همسررایکوننخطاببههمیلتون
گفت« :مثل دخترها گریــه نکن .با این وضع
بهتراستبهجایاتومبیلرانی،بالرینشوی!»

 24ســاعت بعــد از برخــورد دوگانــهای کــه
با تیــم ملی فوتبــال برزیــل در بازگشــت به
کشورش پس از حذف از جام جهانی صورت
پذیرفت (از اســتقبال جوانان در فــرودگاه تا
ســنگاندازی مردم در کنار جاده به ســمت
اتوبوس حامل بازیکنان) فدراسیون فوتبال
برزیل کنکاشی پیرامون آینده این تیم را آغاز
کرده اســت .گفته میشــود با وجود شکست
سلسائو مقابل بلژیک در یکچهارم نهایی،
تیتهدرمقامسرمربیاینتیمابقامیشود.

لوکاکو؛ ستارهای برخاسته از فقر مطلق

در روزهایی که روملو در جام جهانی میدرخشد مطلبی که حاوی زندگینامه اوست به قلم خودش منتشر شده
روملــو لوکاکــو ،مهاجــم تیــم ملــی بلژیــک و
منچســتر یونایتد یکی از پنج بازیکنی است که
تا پیش از تولد  23ســالگیاش مجموع  50گل
به ثبت رسیده در لیگ انگلیس در کارنامهاش
دارد .او را یکی از نوابغ دنیای فوتبال میدانند که
ســاالنه میلیونها دالر وارد حساب بانکی خود
میکنــد .اما این همه ماجرا نیســت .او اخیراًدر
یادداشتی با عنوان «بگذار بگویم» برای سایت
«پلیرزتریبون»ازروزهایکودکیاشکهدرمیانه
فقر و بیپولی گذشته ،نقبی به روزهایی زده که
تنهــا انگیــزه زندگیاش ایــن بود کــه «بهترین
بازیکنبلژیک»باشد…
خــوب آن لحظــهای را به یــاد دارم که فهمیده
بــودم بیپولیــم .هنــوز هــم میتوانــم صورت
مادرم را تصور کنم که جلو در یخچال ایســتاده
بود 6 .ســاله بودم که روزی برای خوردن ناهار از
مدرســه به خانه آمدم .مادرم مثل هر روز تنها
غــذای موجــود در منــو را پیش رویم گذاشــت؛
نان و شــیر .وقتــی آدمیزاد بچه اســت ،هیچ به
ایــن چیزهــا فکــر نمیکند .امــا بــه گمانم من
حــدس زده بــودم این همه چیزی اســت که از
پس خریدنش بر میآییم .روزی به خانه آمدم
و رفتــم داخــل آشــپزخانه ،مــادرم را دیــدم که
بطریشیربهدستجلویخچالایستاده،کامالً
عــادی .اما این بار داشــت چیزی را بــا آن قاتی

فوتبال بازی میکنم .دیگه نباید نگران چیزی
باشی».
 6ســاله بودم که از پدرم پرســیدم« :بابا ،واســه
فوتبال حرفــهای بــازی کردن ،باید چند ســاله
بشم؟»گفت 16«:ساله»،گفتم«:آهان،باشه».
زمان گذشت و این رؤیا در حال روی دادن بود.
بگذارید چیزی را بگویم .تمام فوتبالهایی که
بــازی کردم ،بــرای من حکم فینال را داشــتند.
وقتی در پارک بازی میکردم ،آن مسابقه برایم
فینال بود ،وقتی در مهدکودک بازی میکردم،
آن مسابقه هم برایم فینال بود.عادت داشتم
موقع شــوت زدن ســعی کنم تــوپ را بترکانم!
بــا تمــام قــدرت .مــن بــازی فیفــا نداشــتم.
پلیاستیشــنی هم در کار نبود .به همین خاطر
مــن فوتبال بــازی نمیکردم؛ ســعی میکردم
رقیبمرابکشم.
قدم شــروع به بلندتر شــدن کرده بــود و برخی
معلمها یا والدین بچهها به من اســترس وارد
میکردنــد .اولین باری را که یکی از آنها خطاب
به من گفت«:هی بچه ،چند سالته؟ کجا به دنیا
اومــدی؟» فرامــوش نمیکنم .گفتــم« :چی؟
شــوخیت گرفته؟» وقتی  11ســاله شــدم ،برای
تیم جوانان لیرس بازی میکردم .یک بار یکی
ازوالدینبچههاتقریباًسعی داشتنگذاردمن
بازی کنم .به من گفت« :این بچه چند سالشه؟
شناسنامهاشکو؟اهلکجاست؟»باخودمفکر
کــردم« :اهل کجام؟ مــن توی آنتــورپ به دنیا

میکــرد .بعــد آن را تــکان داد ،میدانید؟ هیچ
نمیدانســتم چرا آن کار را میکند .بعد ناهارم
را برایــم آورد و طــوری بــه مــن لبخنــد زد انگار
همهچیزعادیاست.اماهمانلحظهفهمیدم
چه خبر است .او داشت آب را قاتی شیر میکرد.
چون پول کافی نداشتیم باز شیر بخریم و ناچار
بودیمکاریکنیمکهبطریشیرتمامهفتهدوام
بیــاورد .ما بیپــول بودیم .نه فقــط فقیر ،بلکه
یپول.
کامالًب 
پــدرم فوتبالیســتی حرفــهای امــا در شــرف
بازنشستگی بود و دیگر پولی در بساط نداشتیم.
اولینچیزیکهفروختیمتلویزیونمانبود.دیگر
خبریازتماشایفوتبالنبود.دیگرنمیتوانستیم
مسابقه روز را ببینیم .شبی به خانه آمدم و دیدم
ناگهان المپها خاموش شدند .دو ،س ه هفتهای
برق هم نداشــتیم .بعد یک بار خواســتم دوش
بگیــرم ،امــا آب گرم هم نداشــتیم .مــادرم روی
اجــاق ،آب را توی کتــری گرم کرد و من زیر دوش
آب ایســتادم و آب کتــری را فنجان فنجــان روی
ســرم ریختم .حتی زمانهایــی بود که مــادرم از
نانواییپایینخیاباننان«قرض»میگرفت.نانوا
منوبرادرکوچکمرامیشناختبههمینخاطر
اجــازه داده بود مادرم روز دوشــنبه نانی بردارد و
پولش را روز جمعه بدهد.
میدانســتم در ســختی و مشقت هســتیم .اما
زمانــی کــه آب را بــا شــیر قاتــی کــرد ،فهمیدم
همهچیــز تمــام شــده اســت؛ میدانیــد چــه
میخواهــم بگویــم؟ ایــن زندگی ما بــود .هیچ
نگفتم ،نمیخواســتم به او اســترس وارد کنم.
فقط شامم را خوردم .اما آن روز قسم خوردم و
به خودم قولی دادم .انگار کسی یکباره از خواب
بیــدارم کــرده بود .خــوب میدانســتم از این به
بعد چه باید بکنم .نمیتوانستم ببینم مادرم
در چنین اوضاعی زندگی میکند .نه ،نه ،نه ،نه.
نمیتوانســتم .فوتبالیها دوســت دارند درباره
قدرتذهنیصحبتکنند.خب،منقویترین
آدمی هســتم کــه در زندگیتــان دیدهایــد .زیرا
در تاریکــی و ســکوت ،همــراه بــا بــرادر و مادرم
مینشســتیم ،فکر میکردیم ،بــاور میکردیم
و میدانســتیم باالخــره روزی اتفــاق میافتــد.
مدتی رازم را توی دلم نگه داشــتم اما روزی به
خانــه آمدم و دیــدم مــادرم دارد گریه میکند.
به او گفتم« :مامان ،همهچیز درســت میشــه.
قول میدم اوضاع ما اینطوری نمیمونه .من

اومدم .خب معلومه کــه اهل بلژیکم».
پدرمهمراهمنبود.چونماشیننداشت
که بتواند به مســابقههای راه دورم بیاید.
خــودم بــودم؛ تــک و تنهــا .بنابراین باید
از خــودم دفــاع میکردم .رفتــم و از توی
کیفــم شناســنامهام را بیــرون آوردم .بــه
دســت او دادم .او هم به دست بغلیاش
داد و شناســنامهام همینطور دســت به دست
میچرخیــد .خــون زیر پوســتم میجهیــد و با
خودمفکرمیکردماگرتاقبلازاینمیخواستم
پســرت را بکشــم ،حاال میخواهم تــوی زمین
نابــودش کنــم .مجبوری تمــام راه برگشــت به
خانه،بهصدایگریهکردنشگوشکنی.
میخواســتم بهتریــن بازیکــن تاریــخ بلژیک
باشــم .ایــن هدفم بــود .نه بازیکنی خــوب ،نه
بازیکنی عالی .فقط بهترین بازیکن .با خشــم
زیــادی بــازی میکــردم ...علتــش هــم خیلی
چیزهــا بودنــد .بــه خاطــر موشهایــی کــه در
آپارتمانمان این طرف و آن طرف میدویدند.
به خاطر اینکه لیگ قهرمانی را نمیتوانســتم
از تلویزیــون تماشــا کنــم .بــه خاطر طــرز نگاه
کردن معلمها و والدین به من .من مأموریتی
داشــتم .وقتی  12ســاله بودم ،در  34بازی76 ،
گل زدم .تمــام آنها را با کفش پــدرم زده بودم.
از وقتی اندازه پایمان یکی شده بود ،این کفش
را مشترک به پا میکردیم .روزی به پدربزرگم،
پدر مــادرم ،تلفن کــردم .او یکــی از مهمترین
آدمهــای زندگی من بود .او نقطــه اتصال من
بــا کنگــو ،جایی کــه پــدر و مــادرم متولد شــده
بودند ،بود .یک روز داشتم با او تلفنی صحبت
میکــردم و بــه او گفتــم« :آره ...خیلــی خوبم.
من  76تا گل زدم و تیممون برنده شــده .حاال
تیمهایبزرگمتوجهمنشدهاند».اوهمیشه
میخواست درباره اوضاع فوتبال بازی کردنم
بداند .امــا این بار رفتارش عجیــب بود .گفت:
«باشــه روم .باشــه ...عالیه ...اما میتونی کاری
واسم انجام بدی؟» گفتم« :آره ...چی؟» گفت:
«میتونــی مراقــب دختــرم باشــی؟ خواهش
میکنم» .یادم میآید کامالً گیج شده بودم و با
خودم فکر میکردم پدربزرگ درباره چه حرف
میزند.گفتم«:مامان؟آره...ماباهمخوبیم».
گفــت« :نه بهم قول بــده .میتونی قول بدی؟
مراقب دختــرم باش .به خاطــر من مراقبش
باش» .گفتم« :باشه بابابزرگ .فهمیدم .بهت

فرحناز دهقی
مترجم

قول مــیدم ».پنج روز بعد ،او از دنیا رفت و آن
موقعبودکهفهمیدممنظورشچهبودهاست.
فکر کــردن بــه آن مرا خیلی غمگیــن میکرد.
آرزو میکردم که  4ســال دیگر زنــده بود و بازی
من را برای اندرلشت میدید .میدید که چطور
سر قولم ایستادهام .میدید که چطور همهچیز
داشت خوب میشد .به مادرم گفته بودم در16
ســالگی به هدفم میرســم .اما  11روز دیر کرده
بودم.
24ëëمه/2009فینال،اندرلشتواستانداردلیژ
آن روز عجیبتریــن روز زندگــیام بود .اما تیم
بایــد بــرای یک دقیقــه بازیکــن ذخیــره را وارد
زمین میکــرد ،زیرا در ابتــدای فصل ،به ندرت
برای اندرلشــت بازی میکردم .مربی من را به
نیمکتبرگرداند.ازخودمپرسیدم«:وقتیروی
نیمکت نشســتهام ،چطوری میتونــم تو تولد
 16سالگیم قرارداد حرفهای امضا کنم؟» اما با
مربیامشرطیبستم.بهاوگفتم«:یهضمانتی
بهت میدم .اگه منو بازی بدی ،تا ماه دســامبر
 25تا گل میزنم».
خندید.بلهبهمنخندید.
گفتم«:بیاشرطببندیم».
گفت« :باشــه .اما اگر تا دسامبر  25تا گل نزنی،
دوبارهمیریروینیمکت».
گفتــم« :باشــه ،امــا اگــر من بــردم ،شــما همه
ونهایی رو که بازیکنها رو از سر تمرین به خونه
میبره،تمیزمیکنین».

متواضعبودن،هنوزبچهبودم.
گفت«:بازیکنایجوانبایدشماره 30یاباالتررو
انتخابکنن»
گفتم« :باشه ،خب 3به اضافه 6میشه9؛ عدد
خوبیه ،پس بهم 36رو بده»
آن شــب در هتل ،بازیکنان قدیمیتر مجبورم
کردند ســر میز شــام آوازی بخوانم .حتی یادم
نیســت چه خواندم .ســرگیجه داشــتم .صبح
روز بعــد ،دوســتم در خانهمــان را زد تــا ببینــد
میخواهــم با او توی پــارک فوتبال بازی کنم یا
نــه .مــادرم به او گفت که من بیــرون دارم بازی
میکنم .دوستم پرسید« :کجا؟» ،مادرم گفت:
«فینال» .ما در استادیوم از اتوبوس پیاده شدیم
و همه بازیکنان سوئیشــرتهای باحالی به تن
داشتند .البته به جز من .از اتوبوس پیاده شدم،
لباسخیلیبدیبهتنداشتموجهتدوربین
تلویزیونها دقیقاًروی صورتمنبودند.مسیر
رســیدن به رختکن حدوداً 300متر بود .شــاید
فقــط  3دقیقه طول میکشــید .تا پایــم را توی
رختکنگذاشتم،تلفنممنفجرشد.همهمنرا
توی تلویزیون دیده بودند 25 .پیام از دوستانم
داشــتم ،آن هم در عرض  3دقیقه! دوســتانم
داشتنددیوانهمیشدند.
«داداش ،توی بازی چی کار میکنی؟»
«روم چی شده؟ چرا توی تلویزیونی؟»
دوســتم تنها کســی بود که جوابش را
دادم .گفتــم« :داداش! نمیدانم

اســت .باید تظاهر میکــردم که انــگار من هم
در جریانم کــه دارند درباره چه حرف میزنند.
دو هفته بعــد ،در کالس رایانه نشســته بودیم
کــه یکــی از دوســتانم ویدئویــی دانلــود کــرد و
باالخــره زیــدان را دیــدم .آن تابســتان به خانه
دوستم رفتم و آنجا بود که رونالدو برزیلی را در
فینال جام جهانی دیــدم .مابقی چیزهای آن
تورنمنتصرفاًداستانهاییبودکهازبچههای
مدرسهشنیدهبودم.
اکنوندارمدرجامجهانیدیگریبازیمیکنم
و میدانیــد چیســت؟ این بــار میخواهم بهم
خــوش بگــذرد .زندگــی آنقــدر کوتاه اســت که
نگرانی و غصه در آن جایی نداشته باشد .مردم
هرچــه میخواهند دربــاره من و تیمم بگویند.
مرد!گوشبده!وقتیبچهبودیم،نمیتوانستیم

امشب؛ دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی 2018

انگلیسجوانمقابلکرواسیخسته
جام جهانی

وصال روحانی
خبرنگار

از ساعت  22/30امشب در دومین مسابقه از مرحله نیمه نهایی جام جهانی
فوتبال  ،2018تیمهای ملی انگلیس و کرواسی در ورزشگاه مدرن شده لوژنیکی
شهر مسکو رو در رو میایستند .در جامی که به سبب اروپایی بودن هر چهار تیم
نیمه نهایی ،نتایج حاصله تفاوت چندانی برای سران فوتبال قاره و بویژه یوفا
ندارد .انگلیس و کرواســی با جدیت هر چه بیشتر به دیدار امشب مینگرند تا
شانس فینالیست شدن و یک قهرمانی ناب غیرمنتظره را از دست ندهند.
اگــر انگلیــس یک رجحان آشــکار بر کرواســی در دیدار امشــب داشــته باشــد،
ســرحالتر بودن این تیم اســت زیرا «سه شــیرها» از دیدار مرحله یکچهارم
نهایی خود مقابل سوئد در مسابقهای  90دقیقهای عبور کردند و کارشان فقط
برابر کلمبیا به ضربات پنالتی کشــیده شــد حال آن که کار کرواسی چه مقابل
دانمارک و چه برابر روسها به  120دقیقه و ضربات پنالتی کشیده شد و از هر
جهت تخلیه انرژی شدند و انگلیس حتی به حکم جدول نیز یک روز بیشتر از
کرواتها وقت اســتراحت برای دیدار نیمه نهایی خود داشــته است .به لحاظ
فنــی نیز تیم جوان شــده و پر اســتعداد انگلیــس برتریهای محسوســی را بر
کرواســی به نمایش گذاشته و تعداد نفرات کلیدی و عمده در اردوی انگلیس
بیشــتر از همتاهایشــان در اردوی کرواسی اســت .با این حال لوکا مودریچ که از
بهترینهای جام بیســت و یکم بوده ،بســیاری از کمبودهای فنــی را در اردوی
کرواســی یکتنــه بی اثر کرده و بــا اینکه متکی بودن بیش از حد تیم کرواســی
بــه وی به عنوان هافبک وســط محــوری در جای خود یک ضعف به حســاب
میآید اما زالتکو دالیچ ،سرمربی کرواتها توانسته است از لژیونرهای پرتعداد
کشــورش که در اینجا و آنجای اروپا پخشاند ،یک جمع متشــکل بسازد .دیگر
سالح ویژه در اردوی کرواسی ،دروازهبان این تیم به نام دانیل سوباشیچ است
که در جنگ ضربات پنالتی مقابل دانمارک و روســیه رقبایی را از میدان بهدر
کرد که سنگربانی مثل کسپر اشمایکل و سرگی اکینفییف را در داخل آخرین
سنگر خود داشتند .امشب یک تست مهم برای کل خط دفاع کرواسی خواهد
بود که باید ثابت کند که توان رویارویی با مهرههایی فنی و جوان مثل لینگارد،
واکر ،استرلینگ و دله الی را دارد یا خیر و خیلیها میپرسند آیا این خط دفاعی
آماده تقابل با هری کین ،پیشتاز گلزنان جام بیست و یکم هست یا خیر .برنده
دیدار امشــب هر یک از دو تیم فوق باشــند ،یکشــنبه شــب آینده ( 24تیرماه)
در مســابقه فینــال مقابل برنده نخســتین دیــدار نیمه نهایی خواهد ایســتاد.
مسابقهای که دیروقت دیشب بین فرانسه و بلژیک برگزار شد.

ابقایسمپائولیباسیم!

در پــی اعــام ابقای خورخه ســمپائولی در تیــم ملی فوتبال
آرژانتین ،نشــریه معروف «اوله» این کشــور به طعنه نوشت:
اخبـــــــار
«او را با ســیم نگه داشتهاند» که در فرهنگ آرژانتین اشاره به
حل مشــکالت از سادهترین راه به شمار میآید .در حالی که برکناری سمپائولی از
ســرمربیگری آرژانتین حتمی به نظر می رســید ،فدراســیون فوتبال این کشــور در
اقدامی عجیب ،وی را تا زمان برگزاری تورنمنتی ویژه زیر 20سالهها در والنسیا ابقا
کرده و قرار اســت در پایان این تورنمنت کل عملکرد وی بررســی و درباره او اتخاذ
تصمیم شــود .این در حالی اســت که مطبوعــات مکزیک گــزارش داده بودند که
سمپائولیگزینهشمارهیکمربیگریتیمکشورشاناست.

تورس رسم ًا به لیگ ژاپن پیوست

فرناندو تورس پس از  17ســال بازی در سطح یک اروپا،
رســماً به باشگاه ژاپنی ســاگان توسو پیوست.
مهاجمسابقاتلتیکومادریدبرایاین
باشگاه در 2

:

گفــت
«باشه،قبوله».
گفتــم« :و یه چیز دیگــه ،هر روز
بایدواسههم هپنکیکدرستکنید».
گفت«:باشه،خیلیخب».
این احمقانهترین شرطی بود که انسان در طول
تاریخ بســته اســت .تا ماه نوامبر  25تا گل زدم.
قبل از کریســمس هر روز پنکیــک میخوردیم
داداش!
بگذاریددرسیبهتانبدهم؛سربهسرپسریکه
گرسنهاست،نگذارید!
 13مــه ،روز تولــدم ،قــرارداد حرفــهایام را بــا
اندرلشــت امضا کردم .همه چیــز خوب پیش
میرفت و بــازی جدید فیفــا و تلویزیون کابلی
خریــدم .دیگر پایان فصل شــده بود ،بههمین
خاطر در خانه مشغول استراحت بودم .اما آن
ساللیگبلژیکفوقالعادهبود،زیرااندرلشت
و اســتاندارد لیــژ نتایجشــان نزدیــک هــم بود.
بنابراین بازی رفت و برگشت حساسی در پیش
بودکهنتیجهنهاییرامشخصمیکرد.دربازی
اول ،مثل یک طرفدار توی خانه نشستم و بازی
را تماشــا کــردم .بعد روز قبل از بازی برگشــت،
مربیبامنتماسگرفت.
«سالم»
«سالم روم،داری چی کار میکنی؟»
«میخوامبرمپارکفوتبالبازیکنم»
«نه ،نه ،نه ،نه ،نه ،کیفت رو جمع کن ،یاال»
«چی؟مگهچیکارکردم؟»
«نــه بابا ،منظورم این نیســت .باید همین االن
بیاییاستادیوم.اولینتیمتورومیخواد»
«چی؟ من رو؟»
«آره ...زود باش»
پریــدم تــوی اتــاق پــدرم و بــه او گفتــم« :بند و
بساطت رو جمع کن ،بدو بریم مرد!»
گفت«:ها؟کجابریم؟»
گفتم«:اندرلشتمرد!»
هرگزیادمنمیرود،رفتمتویاستادیوموتقریباً
بهسمترختکنمیدویدمکهمسئولرختکن
گفت« :خب بچه ،چه شمارهای رو میخوای؟»
گفتم« :شماره 10رو بده»
هاهاهاهاهاها! نمیدانم .حدس میزنم برای

بــازیام میدهند یا نــه .نمیدانم
چــه خبــر اســت .فقــط چشــم از تلویزیــون
برندار ».دقیقه شــصت و سوم ،سرمربی من را
جایگزین کرد .در 16سالگی و 11روزگی در زمین
برای اندرلشــت دویدم .مــا آن روز باختیم ،اما
من انگار در آســمان پرواز میکــردم .قولم را به
مادروپدربزرگماداکردهبودم.همانلحظهبود
کهفهمیدماوضاعماروبهراهمیشود.
فصــل بعــد ،مشــغول تمام کــردن ســال آخر
دبیرســتانم بودم و همزمان در لیگ اروپا بازی
میکردم .عادت داشــتم بــا خودم کیف بزرگی
به مدرســه ببرم تا عصرها پرواز کنم .ما لیگ را
بردیم و من دومین بازیکن برتر آفریقایی سال
شــدم .ایــن ...فوقالعاده بــود .در واقــع انتظار
داشتم که همه اینها اتفاق بیفتد ،اما نه اینقدر
ســریع .رسانه به ساخته شدن جایگاهم کمک
میکردوباعثباالرفتنانتظارهاازمنمیشد.
بویژهدرتیمملی.بههردلیلی،منبرایبلژیک
خوببازینمیکردم.یکجایکارمیلنگید.
امــا ،در چشــم بر هــم زدنــی 19 ،18 ،17 ،ســاله
شــدم .وقتی همــه چیز خوب پیــش میرفت،
یادداشتهایروزنامههارامیخواندمکهمنرا
روملولوکاکو،مهاجمبلژیکخطابمیکردند.
اماوقتیاوضاعزیادهمخوبنبود،منراروملو
لوکاکو ،مهاجــم بلژیکی با ریشــههای کنگویی
خطابمیکردند.
هیچ اشکالی ندارد اگر کسی بازی من را دوست
ندارد.امامناینجامتولدشدهام.درآنتورپولیژ
و بروکسل بزرگ شدهام .رؤیای من بازی کردن
در اندرلشت بود .رؤیای من بخشی از وینسنت
کمپانی بــودن ،بــود .مــن جملــهای را در زبان
فرانسوی شروع میکنم و به زمان آلمانی تمام
میکنم و بســته به اینکه چه کسی کنارم باشد،
چنــد کلمه هم بــه زبان اســپانیایی یا پرتغالی
میگویم .اما من بلژیکی هستم .نمیدانم چرا
درکشورم،بعضیهادوستدارندمنشکست
بخورم.وقتیبهچلسیرفتموبازینمیکردم،
میشــنیدم کــه برخــی بــه مــن میخندیدند.
اما اشــکالی نــدارد .میدانید چه چیــزی بامزه
است؟ وقتی بچه بودم 10 ،سال بازیهای لیگ
قهرمانــی را ندیــدم .نمیتوانســتیم تلویزیون
بخریــم .به مدرســه میآمــدم و بچههــا تمام
مــدت درباره فینــال صحبت میکردنــد و من
هیچ نمیدانستم در مسابقه چه اتفاقی افتاده

دوره نزدیک
بــه  270بازی انجام داد و
 95گل به ثمر رســاند .وی در باشگاههای
لیورپول ،چلســی و میالن نیز بازی کــرد .به این ترتیب
پس از آندرس اینیستا ،یک اسپانیایی دیگر هم فصل آینده
در لیگ ژاپن بازی خواهد کرد.

روسها در اندیشه میزبانی المپیک

روسهــا بــر این باور هســتند کــه بعــد از برگزاری مســابقات جــام جهانی
میتواننــد میزبانی پیکارهــای المپیک را بگیرنــد .در این ارتبــاط «ارکادی
دورکویچ» ،رئیس کمیته ســازماندهی مسابقات روز گذشته در مصاحبه با
خبرنگاران از کشورش به عنوان برگزارکننده قدرتمند بازیهای جام جهانی
فوتبال نام برد .این مقام افزود« :امیدواریم زمانی به بهانه برگزاری خوب
بازیهــا ،بتوانیــم امتیاز میزبانی المپیک را بگیریم .بایــد اوضاع را در چند
سال آینده مورد ارزیابی قرار دهیم و بعد تصمیمگیری کنیم .البته اکنون در
این مورد صحبتکردن خیلی زود اســت .بخصوص که در صورت رسیدن
بــه موضوع که برگزارکننده المپیک باشــیم ،در نهایــت رئیس جمهوری و
دولت حرف نهایی را در این مورد خواهند زد».

سخنگوی کرملین جواب بازیکنان کرواسی را نداد

بــازی تیــری آنری
را ببینیــم .امــا اکنــون
هــر روز در تیــم ملــی از او
چیزی یاد میگیــرم .در کنار
این اســطوره میایستم و به من
میگویــد چطور بــدوم ،تا مثــل او در
زمین بدرخشم .شاید تیری تنها کسی
است که از من بیشتر فوتبال میبیند .ما
با هم درباره بازیها بحث میکنیم و این
بهتریناتفاقدنیابرایمناست.
فقــط آرزو میکنــم کاش پدربزرگم بود تا
شــاهد این بود .دربــاره لیگ انگلیس صحبت
نمیکنم.
نهمنچستریونایتد.
نهلیگقهرمانی.
نهجامجهانیها.
منظورم این نیســت .آرزو میکنم کــه کاش او
هــم بود تا زندگی ما را میدید .آرزو میکنم که
ای کاش یک بار دیگر بهمن تلفنمیکرد ،تا به
اومیگفتم«...دیدی؟بهتکهگفتهبودم.حال
دختــرت خوب اســت .دیگــر در آپارتمانمان
مــوش نداریم .دیگــر روی زمین نمیخوابیم.
خوب
دیگــر اســترس نداریــم .حــاال خوبیــمِ .
خوب .دیگر الزم نیســت شناســنامهام را چک
کنند.دیگرهمهناممارامیدانند».
منبعthe players tribune :

دیمیتری بســکوف ،ســخنگوی کرملین از اظهار نظــر صریح درباره
موضعگیری سیاسی اخیر برخی بازیکنان کرواسی طی پیروزیشان
مقابل روسیه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی فوتبال 2018
ســر باز زد .دوماگوی ویدا ،مدافع -هافبک کرواسی پس از گل کردن
پنالتیاش مقابل روسها با توجه به اختالف شــدید سالهای اخیر
دولت مســکو با دولــت کییف فریاد زده بــود« :درود بر اوکراین ».با
این حال بســکوف دیروز گفت :در فوتبال ،سیاست جایی ندارد و ما
فقط یک بازی فوتبال را به کرواسی باختیم و هیچ پیامد و مسألهای
سیاسی در این ارتباط وجود ندارد.

سفر مالک یووه به یونان برای دیدار با رونالدو

در ادامــه اقدامــات یوونتــوس برای جذب کریــس رونالدو ،آنــدر ه انیلی مالک
یوونتوس که خاندانش از مالکان اصلی فیات ،شــرکت اتومبیلســازی ،حامی
اصلی یووه هم بودهاند ،دیروز راهی یونان شد تا با رونالدو دیدار و گفتوگو کند.
ماروتا ،مدیرکل یووه نیز در این ســفر در کنار انیلی اســت و دلیل ســفر رونالدو
به یونان ،اســتقرار در جزیره پلوپونسوی این کشور به قصد گذراندن تعطیالت
تابســتانی اســت .دیروز بعضــی مطبوعات اســپانیا هم گــزارش کردند تالش
جولن لوپتگی ،سرمربی جدید رئال برای متقاعد کردن رونالدو به ادامه حضور
در برنابئو بیحاصل مانده است.

هجوم 10هزار انگلیسی به مسکو

در اســتقبال از بازی حســاس امشــب انگلیس با کرواســی در شــهر
مســکو ،چیزی حدود  10هزار تن از هواداران معموالً تندرو انگلیس
که در میانشان هولیگانها هم کم نیستند ،به سمت این شهر روانه
شدهاند .انگلیس برای نخستین بار از سال  1990به بعد است که به
نیمه نهایی جام جهانی رسیده است.

