ورزش

8
رويداد 1 -

چهارشنب ه  20تير  27 ،1397شوال  11 ،1439جوالي  ،2018سال شانزدهم ،شماره 4131

sport@etemadnewspaper.ir

چهارشنب ه  20تير  27 ،1397شوال  11 ،1439جوالي  ،2018سال شانزدهم ،شماره 4131

ديدگاه 1-

رويداد 2 -

چهره 1-

روياي انگليسي در آستانه بازي با كرواسي

انتقال بزرگ

عصر روز گذش��ته باش��گاه رئال مادريد در يك بيانيه
رسمي انتقال كريس��تيانو رونالدو به يوونتوس را تاييد
كرد .رئ��ال مادري��د در بياني��هاش اعالم ك��رد «به
درخواس��ت رونالدو احترام گذاش��تيم ».و با اين
لحن نشان داد كه رفتن كريستيانو از رئال مادريد
به مديران باشگاه مربوط نبوده و تصميم شخصي
كريستيانو ترك باشگاه بوده .رقم قطعي اين
انتقال  100ميليون يورو است .يعني تنها
10درصد از مبلغ فسخ قرارداد كريستيانو
رونالدو .پرس از چند س��ال پيش اعالم
كرده بود كه رونالدو اگر به هر ش��كلي
بخواهد از اين تيم جدا ش��ود بايد هزار
ميليون يورو بپردازد .گمان ميش��د
با اين رقم برچس��ب غيرقابل فروش
روي كريس��تيانو رونال��دو خ��ورده
باشد ،اما اين بازيكن از وضعيتش در
مادري��د راضي نبود و خواهان دس��تمزد
خيلي بيش��تري بود .او در مادريد در هر
س��ال حدودا 20ميليون يورو ميگرفت،
اما ماجراي مالي��ات و گرفتاريهاي آن
هم گريبانگيرش ميشد .در يوونتوس
او س��االنه 30ميلي��ون ي��ورو درآمد
خالص خواهد داش��ت .بع��د از رفتن
بوف��ون از يووه و پيوس��تنش به

آيا كجاست جامي...

پاريسنژرمن ،اين دومين خبر عجيب نقل و انتقاالتي
اين فصل ب��ود .اما م��وج اين خبر به ص��ورت دومينووار
گريبان خيلي از باش��گاههاي مط��رح را خواهد گرفت.
مساله جانش��يني رونالدو موضوع س��ادهاي نيست
و بايد ديد اي��ن انتقال چه تاثي��ري روي وروديها و
خروجيهايباشگاههايديگرخواهدداشت.احتماال
ايگواين از يووه برود و بخشي از انتقال رونالدو
با فروش او جبران خواهد ش��د .همچنين
بازيكناني مثل نيم��ار ،امباپ��ه ،ادن آزار
و ه��ري كين تح��ت تاثير اي��ن انتقال
هستند و به عنوان جانشين رونالدو از
آنها نام برده ميش��ود .اگر هر كدام از
آنها به جمع كهكش��انيها بپيوندد،
باش��گاهش بايد براي جبران كردن
خأل به وجود آمده ي��ك خريد ديگر
بكندوبههمينخاطرمنتظرتابستاني
داغ در فوتبال اروپا باشيد .رونالدو حاال يك
يوونتوسي ش��ده اس��ت .رونالدو در بيانهاي
در اين مورد گفت 9 «:س��ال ش��گفتانگيز
را در رئال مادريد س��پري كردم كه بيشك
بهترين لحظات عمر من بود .بايد از باشگاه
رئال مادريد ،اين شهر و هواداران به خاطر
لذت،عشق،محبتوشاديبيحديكهبه
مناعطاكردندتشكركنم».

علي كرباليي
«داره مياد خونه» شعار هوشمندانه انگليسيها براي جام
جهاني است .اشاره آنها به كاپ قهرماني اين رقابتهاست
كه به خانه فوتب��ال برميگردد .آنها با اين ش��عار در حال
يادآوري اين موضوع هستند كه فوتبال متعلق به آنهاست
و انگلس��تان خانه فوتبال اس��ت .موضوعي كه ريشه در
تاريخ اين ورزش دارد و اينكه انگليسيها فوتبال را تبديل
به يك پديده جهاني كردند و قوانين آن را به اين ش��كل
فعلي مدون كردند .حاال بيش از نيم قرن از اولين و آخرين
قهرماني تاريخ فوتبال انگليس در جام جهاني ميگذرد.
كشورپرادعاييكهفوتبالرابرايخودشميداندوهمواره
معتقد اس��ت بهترينها را پرورش ميده��د .اما همواره
شكس��ت ميخورند و اين ادعايش��ان تبديل به چيزي
مثل شوخي شده است« .داره مياد خونه» با وجود اينكه
هوشمندانه و جذاب انتخاب شده ،اما راه شوخي را هم باز
گذاشته اس��ت .افرادي ميگويند اين جام براي اينكه به
خانه بيايد ابتدا در اروگوئه ،برزيل ،آلمان و ايتاليا يك چرخ
زده و سپس رسيده به «خانه» و بعد از آن هم از خانه فرار
كرده و به هر جايي كه فكر كنيد سفر كرده ،اما به «خانه»
برنگشته است .جام جهاني مانند يك بچه فراري از خانه،
راه كش��ورهاي مختلف را در پي ميگيرد .به آرژانتين و
اسپانيا سفر ميكند؛ آلمان ،ايتاليا و برزيل را چندباري دور
ميزند و حتي يك س��فر تفريحي به فرانسه هم ميرود،
اما حاضر نيست به خانه برگردد .اينها همه شوخيهايي
است كه با اين شعار ميشود .جامي كه دور دنيا چرخيده
قرار اس��ت به خانه برگردد و انگليسيها خيلي اميدوارند
در اين راه موفق ش��وند .اما مرجع آماري اوپتا ،انگليس را
بعد از فرانسه و بلژيك و كرواسي شانس چهارم قهرماني
بينچهارتيمباقيماندهميداند.انگليسبعدازمدتهابه

امشب در مرحله نيمهنهايي

كرواسي به مصاف خستگي ميرود

يادداشت

هيچ چيزي االن به اندازه خستگي س��اقهاي بازيكنان
كرواسي ،نبايد هواداران و كادر فني اين تيم را نگران كند؛
چرا كه آنها نشان دادهاند تيم قدري هستند و فوتبال را به
خوبي بازي ميكنند و از لحاظ سطح كيفي هيچ چيزي از
انگليس كم ندارند .تنها مشكل كرواتها اتفاقي است كه
در دو بازي قبلي اين تي��م رخ داد .دو تا  120دقيقه كامل
و ادامه دادن��ش در ضربات پنالتي ،احتم��اال هم از لحاظ
بدني و هم از لحاظ روحي تيم كرواس��ي را خسته كرده.
البته اينكه آنها هر دو بازي را بردهاند ،ش��ايد باعث ش��ود
كه تصور كنيم اين تيم از نظر روحي در وضعيت مطلوبي
است ،اما يادمان نرود كه فشار س��نگين و استرس باالي
حضور در وقتهاي اضاف��ه و بدت��ر از آن ضربات پنالتي
ذهن بازيكنان تيم را خس��ته و فرس��وده كرده .در تاريخ
جام جهاني سابقه نداش��ته تيمي دو تا بازي كامل 120
دقيقهاي به انضمام ضربات پنالتي را پش��ت سر بگذارد و
سه ،چهار روز بعدسهباره بخواهد بازي كند ،چرا كه همه
تيمهايي كه اين اتفاق برايش��ان رخ داده در بازي س��وم
نتوانستند به موفقيت برسند و از گردونه رقابتها خارج
ش��دند؛ غير از آرژانتين جام جهاني  1990و كره جنوبي
جام جهاني  .2002آرژانتين در جام جهاني  90توانست
يوگسالوي و ايتاليا را در ضربات پنالتي ببرد و راهي فينال
شود .سرنوشت آرژانيتن آن سال شكست در فينال مقابل
نظر

ژرمنيسم ناتمام

اگرچه پس از حذف ش��رمآور تي��م ملي آلم��ان از جام
جهاني ،يواخيم لو در سمت خودش ابقا شد و اين تصميم
فدراسيونفوتبالآلمانباعقالنيتآلمانيحاكمبرفوتبال
اين كش��ور همخواني دارد اما يواخيم ل��و در جام 2018
يكبار ديگر ثابت كرد نميتواند ورق شرايط حاكم بر بازي
را برگرداند .لو از زماني كه س��رمربي تيم آلمان شده ،در
ششتورنمنتمهمحضورداشتهاست.سهجامملتهاي
اروپا و س��ه جام جهاني .يكي از مشكالت بزرگ لو در اين
ش��ش تورنمنت ،ناتواني تيم وي در پيروز شدن در اكثر
مسابقاتي بود كه آلمان گل
اول ب��ازي را در آن مس��ابقه
درياف��ت ميك��رد .در واقع
ژرمنها به رهب��ري يواخيم
لودراينششتورنمنتفقط
دو ب��ار موفق ش��دند پس از
دريافت گل اول بازي ،نهايتا
پيروز از ميدان مسابقه خارج
شوند .مورد دوم ،همين برد
 2بر يك آلمان مقابل سوئد
در جام  2018بود ،مورد اول
هم پيروزي  3بر  2آلمان در
برابر تركي��ه در نيمهنهايي
يورو  .2008مقابل س��وئد،
آلمان نيمه اول را يك بر صفر
باخت ،در بازي ب��ا تركيه در
سال  2008هم ،ابتدا تركها
در دقيقه  22به گل رسيدند .اما جدا از اين دو مورد ،ساير
مواردي كه آلمان يواخيم ل��و از حريفانش عقب افتاد ،در
بهترين حالت با نتيجه مس��اوي از زمين بازي خارج شد
در اين شش تورنمنت مذكور .ژرمنها در يورو  2008در
بازي با كرواس��ي ،گل اول را از كرواتها دريافت كردند و
نهايتا 2بريكمغلوبحريفشدند.درفينالهمازاسپانيا
گل خوردند و بازي را يك بر صفر باختند .در جام جهاني
 2010هم در مرحله گروهي از صربستان گل خوردند و

بازيرايكبرصفربهصربهاباختند.درنيمهنهاييهمان
جام نيز مجددا از اسپانيا گل خوردند و بازي را يك بر صفر
باختند .در يورو  ،2012در نيمهنهاي��ي از ايتاليا گل اول
بازي را دريافت كردند و  2بر يك باختند .در جام جهاني
 2014نيز آلمان در بازي با غنا بعد از اينكه جلو افتاده بود،
 2بر  1عقب افتاد و نهايتا با تس��اوي  2بر  2از زمين خارج
ش��د .در يورو  2016نيز آلمان در نيمهنهايي گل اول را از
فرانس��ه دريافت كرد و آخراالمر  2بر صفر بازنده از زمين
خارج شد .در همين جام جهاني  2018نيز ،جدا از مورد
استثنايي بازي با سوئد ،تيم
يواخيم لو در بازي با مكزيك
گل اول را خورد و يك بر صفر
بازنده از زمين بي��رون آمد و
در ب��ازي با ك��ره جنوبي هم
گل اول را خ��ورد و گل دوم
را هم خ��ورد! ناتواني آلمان
تحت هداي��ت يواخيم لو در
پي��روز ش��دن در بازيهايي
كه تيم حريف گل اول بازي
را به ثمر رس��انده ،خصلتي
كام�لا غيرآلمان��ي اس��ت
كه ب��ا تاريخ فوتب��ال آلمان
منافات دارد .ژرمنها استاد
برگردان��دن ورق تقدي��ر در
بازيهايي بودند ك��ه از تيم
حريف عق��ب ميافتادند .از
پيروزي مقابل انگليس در يكچه��ارم نهايي  1970كه
بازي  2بر صفر باخت��ه را  3بر  2بردند ،ت��ا پيروزي مقابل
فرانسه در نيمهنهايي  1982كه بازي  3بر يك باخته را به
تساوي  3بر  3كشاندند و در ضربات پنالتي پيروز شدند،
مثالهاي متعددي ميتوان زد كه آلمان گل اول بازي را
دريافت كرده و نهايتا برنده از زمين خارج شده است .چرا
تيميواخيملوفاقدچنينخصلتيبود؟اينسوالياستكه
درروزهايآتيبيشتربهآنخواهيمپرداخت.

ديگركسيبراي جام جهانياشكنميريزد

علي ولياللهي
فرآيند ستاره شدن ماجراي پيچيدهاي است .اينكه يك
نفر دايم توي چشم باشد ،ش��ايد باعث شود بعد از مدتي
عطش موفقي��ت را از دس��ت بدهد و مترهاي��ش براي
اندازهگيري پيشرفت عوض ش��ود .بسيار شاهد بودهايم
كه س��تارههاي فوتبال بعد از مدتي ديگر آن حس ناب
و اصي��ل را در مورد فوتب��ال ندارند و نگاه��ي روزمره به
ي دارند .از اين تورنمنت ب��ه آن تورنمنت .از اين
س��تارگ 
تيم به آن تيم .و در همه حال زير ذرهبين رس��انهها؛ كه
باعث ميشود هيچوقت شهرتشان كاهش پيدا نكند.
صفحات مجازي هم هميشه آتشبيار معركه هستند و با
تبديلميزانكيفيشهرتبهيكعددمشخص،ستارهها
را از ميزان محبوبيتشان مطمئن ميكنند .شايد همين
امر باعث ش��ده كه خيلي از ستارههاي دنياي مستطيل
سبز ،ديگر آن اهميتي را كه قهرمانان سابق فوتبال براي
مسابقاتيمثلجامجهانيقائلبودند،قائلنباشند.نيازي

نيست خيلي راه دور برويم .همين جام جهاني روسيه را
كافي است با جام جهاني  90مقايسه كنيم .كافي است
اشكهاي تمامنشدني مارادونا بعد از فينال جام جهاني
 90را با قيافه حقبهجانب رونالدوي حذفش��ده مقابل
اروگوئه مقايسه كنيم .كافي است نگاه كنيم به كرايوفي
كه هيچوقت نتوانس��ت ضربه روحي ناش��ي از باخت در
فينال  1974را فراموش كن��د ،بگذاريم كنار پيتر چكي
كه بعد از اشتباه عجيبش مقابل نيهات قهوهچي ترك و
حذف در يورو  ،2008گفت :من واقعا خس��ته شده بودم
و االن خوشحالم كه جام به پايان رسيده ،چون ميتوانم
بروم اس��تراحت كنم .واقعيت دنياي امروز همين است؛
دنيايي كه ستارههايش همانقدر كه دوست دارند موفق
شوند ،به همان اندازه به تعطيالتشان اهميت ميدهند.
به اس��تراحت و پول درآوردن هم فك��ر ميكنند .كار به
جايي ميرسد كه بازيكني در حد سردار آزمون هم بابت
ديرتر رفتن به تعطيالت به دليل حضور در جام جهاني،
سر هواداران منت ميگذارد! مساله ،اولويتهاست وگرنه

مارادونا هم بعد از ج��ام جهاني  1990به تعطيالت رفت
و اس��تراحت كرد .باالخره او هم انس��ان است .پالتيني
هم بعد از اندوه بس��يار به خاطر دو شكست غمانگيز در
جامهاي جهان��ي  82و  86رفت پيش خانوادهاش .حتما
هم در يك جاي خوب .اما همان موقع هم ميشد حدس
زد كه نه او ،نه مارادونا ،نه كرايف و نه خيلي از ستارههاي
كالسيك فوتبال دنيا تا مدتها نتوانستند آن شكستها
را در خودش��ان هضم كنن��د و به روال س��ابق برگردند؛
برعكس چهره سرش��ار از لذت و رضايت رونالدو در حال
ِ
حمام آفتاب گرفتن در تعطيالت كنار خانوادهاش .بحث
دقيقا سر اولويتهاست .رونالدو نشان داد از اتفاقات جام
خيلي هم ناراحت نيست .او چهار گل زد ،سه گل بيشتر
از رقيب هميش��گياش مس��ي ،هر دوش��ان در مرحله
يكهش��تم حذف ش��دند و اين يعني نبايد نگران تاثير
اتفاقات جام جهاني در انتخاب بهترين بازيكن دنيا باشد.
ضمن اينكه توانسته چند ركورد را هم به نام خودش ثبت
كند .پس بايد هم بگويد كه از جام راضي بوده .حاال بايد

بگرديم دنبال بازيكنان ايتالياي جام جهاني  98كه بعد
از حذف در ضربات پنالتي چنان ماتم زده بودند كه انگار
دنيا روي سرشان خراب ش��ده .بايد بگرديم دنبال زبان
بندآمده بازيكنان فرانسه بعد از حذف در مرحله گروهي
جام جهاني  .2002البته نبايد مساله فشار بازيها روي
بازيكنان امروزي را نيز دور از ذهن داشت .پپ گوارديوال
يك بار در مصاحبهاي عن��وان كرد ،اين حج��م از بازي
در يك فصل ب��راي بازيكنان حرفهاي چيزي ش��بيه
بردهداري اس��ت .در چنين ش��رايطي طبيعي است كه
بازيكنان بايد هر لحظه براي رس��يدن ب��ه تعطيالت و
مرخصيلهلهبزنند.بازيچلسي-منچستريونايتدفصل
پيش ليگ جزي��ره را به ياد بياوري��د .جايي كه مورينيو
روي كاغذ چيزي مينويس��د و ميفرس��تد توي زمين
براي ماتيچ .ويليان سعي ميكند آن را بخواند چون فكر
ميكنداحتمااليكدستورتاكتيكيمهماست،اماموفق
نميشود و بعد هم متوجه ميشود چيزي از دست نداده.
چون مورينيو روي كاغذ خطاب به ماتيچ نوش��ته بوده:

به خاطر بازي خوبت سه روز مرخصي داري! نكته مهم
اين است كه فكر كنيم اين فش��ار از كجا ناشي ميشود.
بايد فكر كنيم كه بحث سرمايه و س��رمايهداري چقدر
در اين فرآيند مهم است .يا سيستم ستارهسازي چطور
در اين ماجرا نقش ايفا ميكند .به هر حال مدتهاست
كه ديگر ش��اهد آن اهميتي كه ج��ام جهاني قبال براي
بازيكنانداشتنيستيم.اهميتيكهتورنمنتيمثلجام
جهاني به عنوان ويترين فوتبال داشت براي ستارههاي
بزرگ از بين رفته .البته شايد هم انتظار ما از بازيكناني كه
هويتشان اين همه تحت تاثير رسانهها و پول قرار دارد،
كمي باالست .دس��ت خودمان هم نيست .ما اشكهاي
خداي فوتب��ال را در  1990ديدهايم .ح��اال چطور باور
كنيم كه س��تارهاي از حذف در جام جهاني به حد مرگ
نااميدنشدهباشد؟چطوركناربياييمباقيافههايخندان
و صورتهاي بش��اش قهرمان��ان فوتب��ال در ويالهاي
لوكس .چطور بپذيريم اين گسست بزرگ بين ذهنيت
اسطورههايسابقوفعليدنيايفوتبالرا؟چطور؟

ديدگاه2-

در ضرورت بازي ردهبندي

بازندگان برنده

سامان سعادت
مفهوم پيروزي و برنده ش��دن در فوتبال بسيار گسترده
و در عين حال نس��بي است .نس��بيت نگاه در پيروزي و
شكس��ت .به عنوان مثال ما از گرفتن چهار امتياز در جام
جهاني احس��اس برنده بودن داش��تيم ،ژاپن با صعود به
يك هشتم مردمش را خوش��حال كرد ،حذف برزيل در
يك چهارم باعث ش��د مردم اين كشور با گوجه و سنگ و
تخم مرغ به استقبال اعضاي تيمش��ان بروند ،آلمانيها
اعضاي تيمشان را به سرنوشتي كه عليرضا مرزبان به زبان
فارسي سخت گفت دچار كردند و مردم پاناما از زدن يك
گل جشن گرفتند .مساله سر انتظاراتي است كه تيمها،
ملتها و رس��انهها دارند .برآورده ش��دن اين انتظارات به
معني برد اس��ت و برآورده نشدنش��ان يعني شكست.
حاال اگر به وضعيت تيمهاي راه يافته به نيمه نهايي نگاه
كنيم و ببينيم كه آنها سالهاس��ت موفقي��ت درخوري
نداشتهاند و رسيدن به جمع چهارتيم پاياني آرزويشان
بوده ،ميتوانيم نتيجه بگيريم كه هر چهار تيم به نوعي با
حضور در مربع قهرماني ،برنده به حساب ميآيند .اما اين

فقط يك روي سكه است .مسابقات قهرماني فوتبال اروپا،
يعني يورو و ليگ قهرمانان و ليگ اروپ��ا اجازه نوع تفكر
باال را به تيمها نميدهد .يعني در آن رقابتها رس��يدن
به جمع چهارتيم پاياني با رس��يدن به جمع هشت تيم و
شانزدهتيمفرقينميكند،بهجزمسائلمالي.البتههمان
سال شايد بگويند :واااو فالن تيم عجيب نتيجهاي گرفت،
رس��يد به جمع چهار تيم پاياني! اما چون اين رسيدن در
نهايت منجر به كسب مقام نميش��ود ،به زودي فراموش
ميشود .يعني نه خود آن تيم ،نه طرفداران و نه رسانهها
در موردش حرف زي��ادي نميزنند .مثل موناكوي فصل
 2016-17ليگ قهرمانان كه با آن نتايج درخشان تا يك
قدمي فينال رفت و بعدش هيچ .اين مساله برعكس جام
جهاني است كه با برگزاري مسابقه ردهبندي در عمل به
تيمهاي راه يافته به نيمه نهايي مقامي ميدهد كه نشان
بدهد آنها جزو چهارتاي پايان��ي بودهاند .همين امر باعث
ميشودمايادمانبيايدكهتيمهايسوموچهارمجامهاي
جهاني قبلي كدام كشورها بودند ،مثال يادمان هست كه
كرواس��ي در  98هلند را برد و سوم شد ،يادمان هست كه
كره جنوبي در جام جهاني 2002با شكست مقابل تركيه

چهارم شد ،يادمان هست كه آلمان پرتغال را در ردهبندي
جام جهاني  2006برد و مدال برنز گرفت .اما براي اينكه
يادمانبيايدكدامتيمهابهنيمهنهايييورو2004رسيدند
بايدبيشترفكركنيميابهگوگلمتوسلشويم.همينطور
براي ي��ادآوري تيمه��اي راه يافته به نيم��ه نهاييهاي
چمپيونزليگ .در اروپا وضعيت به اين ش��كل اس��ت؛ يا
قهرمان ميشوي يا هيچي! نمونه اين تفكر را در كنفرانس
خبري س��رمربي هلند ،بعد از فينال جام جهاني 2010
ديديم .وقتي تيمش با گل دقايق پاياني اينيستا قهرماني
را به اسپانيا واگذار كرد و دوم شد ،گفت ما براي قهرماني
آمدهبوديموحاالاحساسميكنمهيچكارينكردهايم.
نميتوان واقعا ارزش��گذاري كرد كه كدام سيستم بهتر
است .ش��ايد عدهاي موفقيت مداوم تيمهاي اروپايي در
جام جهاني را به اين نوع تفكر كه در آنها نهادينه شده ربط
بدهند .آنها ميآيند براي قهرماني؛ چون باور كردهاند كه
جز قهرماني يا حداقل بودن در فينال چيز ديگري وجود
ندارد .اما از آن طرف گناه تيمهاي ديگر چيس��ت؟ مثال
كره تا س��الها ميتواند به افتخار چهارم شدن تيمش در
جهان ببالد .ي��ا اروگوئه كه در آفريقاي جنوبي توانس��ت

پس از بيش از نيم قرن دوباره «مقام» به دس��ت آورد .اگر
فقط قهرماني در جام جهاني ارزش داشت ،اين كشورها
و مردمش هيچوقت طعم موفقيت را نميچشيدند و تنها
سرخوردگي همراهشان بود .مطمئنا اگر بازي ردهبندي
جام جهاني نبود ،هيچ ك��س االن در مورد افتخارات كره
نميگفت؛ حضور در نيمه نهايي جام جهاني .حتي در بين
خود اروپاييها هم هس��تند تيمهايي كه بازي ردهبندي
برايشان جذابيت دارد .بلغارس��تان  94را به ياد بياوريد،
تركي��ه  2002را .هم��ان تركيه در ي��ورو  2008به نيمه
نهايي رسيد اما كمتر كس��ي يادش ميآيد .اين آن روي
ديگر سكه براي تيمهاي حاضر در نيمه نهايي جام جهاني
 2018اس��ت .چهار تيمي كه همه از اروپا آمدهاند و حال
سبك سنگين خودش��ان ميتواند مشخص كند كه آنها
برندهاند يا بازنده .گرچه االن همه تيمهاي حاضر در نيمه
نهايي به اين فكر ميكنند كه حاال كه تا اينجا آمدهايم چرا
قهرمان نشويم ،و اين طرز فكر جالبي هم هست ،اما بعد از
اين حرفها آن چيزي كه باقي ميماند اين اس��ت :با نوع
تفكر اول ما چهار تيم برنده داريم و با نوع تفكر دوم ،سه تيم
بازنده .اين خط كشي به راحتي انجام ميشود چون خدا را

شكر ،هيچ كدام از اين تيمها نميتوانند ادعا كنند ما براي
قهرماني وارد جام ش��ديم و هدفي جز رفتن روي سكوي
اول نداش��تيم .مثال اگر برزيل يا آلمان يا اسپانيا در نيمه
نهايي حضور داشتند ،داستان كمي پيچيده ميشد .مثل
فرانسه يورو  2016كه با وجود حضور در فينال و شكست
در وقتهاي اضافه مقابل پرتغال ،شمايل يك تيم كامال
بازنده را داش��ت .ناگفته نماند كه ميتوان اين دو ديدگاه
متفاوت در برگزاري مس��ابقات را از ديدگاههاي كليتر و
جهانشمولتري بررس��ي كرد .مثال تفكر بازنده /برنده را
كه مسابقات اروپايي ترويج ميكنند و تا همين چند وقت
پيش امريكاييها هم به نوع��ي آن را بازتوليد ميكردند،
با نداش��تن چيزي به اسم مس��اوي در بازي فوتبال ،را در
بستر مقوله دو قطبيسازي تحليل كرد .بعد آن را اهرمي
در جهت حمايت از س��رمايهداري عنوان كرد و به نكاتي
رسيدكهشايددرنگاهاولكمترديدهميشوند.مثالوقتي
هيچ چيزي غير از قهرماني ارزش نباش��د ،ساير تيمها و
مردمشان عمال هيچوقت نميتوانند خودشان را آدمهاي
برندهاي بدانند ،چون آنها هيچوقت قهرمان نميش��وند.
همان برگزاري بازي ردهبندي در جام جهاني هم بهشدت
به مساله سرمايه مرتبط است و قطعا فيفا صرفا به خاطر
دلخوش��ي تيمهاي كوچكتر و دادن مقام به اين تيمها
نيست كه دلش ميخواهد بازي ردهبندي برگزار شود .به
هرحالهمهاينمسائل،نكاتيقابلبحثهستند.

جمعچهارتيمبرترجهانرسيدهوحاالبايدامشبساعت
 22:30به مصاف كرواسي برود .كرواسي تيمي است كه
جانش در بازيهاي قبلي گرفته ش��ده و قطع��ا ياراي با
تمام توان بازي كردن را ندارد .آنها دو بازي پياپي كارشان
به وقتهاي اضافه و ضربات پنالتي كش��يده شده است.
حسابي خسته هستند و انگليس كافي است با مديريت
بازي و دواندن توپ ،حريف را از آنچه هس��ت خس��تهتر
كند و در  20دقيقه پاياني كار كرواسي را تمام كند .گرت
ساوتگيت موجي از انتقادات را خريد تابه اين مسير ساده
براي صعود به فينال برس��د .او حاضر ش��د يك «بزدل»
خطاب شود ،اما تيمش به فينال جام جهاني برسد .تنها
يك قدم مانده تا اين اتفاق رخ بدهد و بايد ديد هري كين
ميتواند يارانش را براي رسيدن به اين موقعيت تاريخي
رهبري كند يا خير؟كرواسي با وجود خستگي ،همچنان
تيم قلدري اس��ت .آنها همچنان خط ميان��ي فوقالعاده

قدرتمندي دارند و انگليسيها براي اينكه بتوانند مقابل
اين تيم توپ را در اختيار داشته باشند كار سختي دارند.
مودريچ و راكيتيچ از تمام هافبكهاي انگليسي بازيكنان
بهتري هس��تند و حتي در اين مس��ابقه احتم��ال دارد
كواچيچ از ابتدا به ميدان برود كه اين موضوع ميتواند كار
سهشيرهاراسختترازقبلهمبكند.ضمناينكهانگليس
با دفاع س��ه نفره بازي ميكند و اين مساله عرض زمين را
براي كرواتها باز ميگذارد .البته كه روز گذشته شايعاتي
مطرح شد كه ورساليكو مدافع راست كرواسي بازي مقابل
انگليس را از دست داده و اين موضوع ميتواند كار داليچ را
سختكند.بههرحالانگليسبهدنبالكاپقهرمانيجام
جهاني سالهاست دربهدر شده و هميشه بابت ادعاهاي
زيادش مورد تمس��خر قرار گرفته است .ش��ايد بهتر بود
امسال هم ميگفتند« :كسي جام ما را نديده؟» تا اينكه
بگويند«:دارهميادخونه»

هريكينگرد مولر انگلستان

هري كي��ن ،پي��ش از ش��روع رقابتها توس��ط مرجع
آماري اوپتا به عنوان با ارزشتري��ن بازيكن جام معرفي
ش��د .برآوردها نش��ان ميدهد هري كين چيزي حدود
201ميليون يورو قيمت دارد و اگر تاتنهام با قيمتي كمتر
از اين واگذارش كند ،ضرر كرده است .با شروع جام جهاني
و درخشش كين در دور گروهي ،صحبتها در مورد هري
كين هم بيشتر شد .حاال او شش گله است و اين فرصت
را دارد تا با زدن دو گل ديگر به رك��ورد رونالدوي برزيلي
در سال  2002برسد .همچنين اگر كين يك گل ديگر به
ثمر برساند ،ركور د گري لينهكر به عنوان برترين
گلزن انگليس��ي در يك دوره جام جهاني را
هم ميش��كند .هري كين حتي ميتواند
به ركورد گرد مول��ر در دو بازي باقيمانده
حملهكندو 9گلهشود.امااينهاهمهچيزي
كه از هري كي��ن خواهيم ديد ،نيس��ت .او
ميداند درخش��ش در جام جهاني،
افقهاي ت��ازهاي را ب��راي او در
دس��ترس قرار خواه��د داد.
كين ميتواند ركورد نقل و
انتقاالت را جابهجا كند و با
رقم نجومي  250ميليون
يورو ب��ه رئ��ال مادريد
بپيون��دد .انتقالي كه
بعد از قطعي شدن
جـدايــ��ي
كــري��س
ر و نا ل��د و

بيشتر از آن خواهيد خواند .رئال قصد دارد او و ادن هازارد
را به تركيب تي��م اضافه كند تا جور رفتن كريس��تيانو و
همچنين نداش��تن يك مهاجم ش��ماره  9تمامكننده
را بكش��ند .براي فلورنتينو پرس بازيه��اي جام جهاني
اهميت زيادي دارد و معموال بهترين بازيكنهاي هر جام
را با هر قيمتي كه ش��ده به مادريد م��يآورد .اتفاقي كه
پيشتر براي رونالدو ،كاناوارو ،اوزيل و خامس رودريگس
رخ داده بود ميتواند با ش��كل و شمايلي «كهكشانيتر»
براي كين و هازارد هم رخ بدهد .هري كين يك پنالتيزن
خبره است و اگر امشب كار به ضربات پنالتي بكشد يا در
طولبازيچنينفرصتينصيبكينشود،بعيداستكه
آن را از دس��ت بدهد .او از اين نظر يك آمار بينظير دارد
و تنها بازيكن اين جام است كه بيش از دو ضربه پنالتي
به س��مت دروازهه��ا زده و همه آنها را گل كرده اس��ت.
ضمن اينكه او در جريان بازي هم تاثير زيادي روي پرس
حريف دارد .همچنين براي توپگيري به عقب
زمين ميآيد و منتظر هافبكهاي تيمش
نمينشيند تا توپهاي آماده تحويلش
بدهند .نقش��ه گرمايي او در چهار بازي
گذش��ته نش��ان ميدهد كه هري
كين در تمام
نقاط زمين
حري��ف به
ع�لاوه نق��اط
زيادي از ميانه ميدان خودي حضور داشته و
يكي از رموز موفقيت تيم گرت ساوتگيت،
جاعوضكردنهايمداومهريكينبوده.

چهره 2-

يك قدم تا افسانه

بهسوي عقلدورانديش

بهرام سرگوسرايي

آلمان بود .با اينكه فاصله بازي آخر آلبيسلسته تا فينال
پنج روز بود ،اما نميتوان كتمان كرد كه خستگي ناشي
از دو بازي  120دقيقهاي پياپي روي كيفيت كار آرژانتين
تاثيرگذار بوده .ك��ره جنوبي هم در ج��ام جهاني 2002
مقابل ايتاليا در دقيقه  117برنده شد و بعد مقابل اسپانيا
هم در ضربات پنالتي به پيروزي رسيد و ميشود گفت اين
تيم تقريبا بعد از دو تا  120دقيق��ه به مصاف آلمان رفت
كه بازي را باخت .جالب اس��ت كه هر دو تيمي كه بعد از
دو بازي  120دقيقهاي راهي بازي بعد ش��دهاند ،به پست
آلمان خوردهاند و آلمان هم هر دو بار با يك گل پيروز شده.
اما اينبار كه كرواسي بعد از دو بازي  120دقيقهاي راهي
مرحلهبعدشده،آلمانيوجودندارد!باتوجهبهپيشرفتهتر
شدن علم ورزش و آمدن دستگاههاي جديدتر و متدهاي
نوتر بازيكن��ان از لحاظ بدني وضعيت ب��ه مراتب بهتري
نسبت به گذشته دارند .فوتبال سال  2018در مقايسه با
دهه 80و 90بسيار پرفشارتر است .بازيهاي باشگاهي با
فاصله كمتري برگزار ميشود .اما اين پيشرفت چشمگير
هم نميتواند باعث شود كه فكر كنيم بازيكنان كرواسي
بيخستگيدوبازيقبل،مقابلانگلستانبهزمينخواهند
رفت .اثر خستگي حتي باعث شده كه مصدوميتهايي
نيز به وجود بيايد .ورساليكو در تمرينات دچار مصدوميت
شدهواحتماالبازيمقابلانگليسراازدستخواهدداد.
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رونالدو يوونتوسي شد
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در برزي��ل و آرژانتين به ن��درت اتفاق افت��اده كه يك
مربي نتواند در جام جهاني نتيجه بگيرد و فدراسيون
فوتبال اين دو كش��ور بخواهند آن س��رمربي را حفظ
كنند .اگر س��ري به تاريخچه اين دو تيم بزنيم با موارد
انگشتشماري از حفظ سرمربي بعد از نتيجه نگرفتن
تيم در جام جهاني مواجه ميش��ويم .كال مدت زمان
سرمربيگري يك ش��خص در اين دو كشور معموال به
درازا نميكشد .طوالنيترين دوره مربيگري در فوتبال
برزيل مربوط ميش��ود به زاگالو كه در دو جام جهاني
 70و  74هدايت طاليي پوش��ان را به عهده داشته كه
البته دليل تداوم او قهرماني در ج��ام جهاني  70بوده.
هرچند س��اير مربياني كه توانس��ته بودن��د برزيل را
قهرمان كنند هم بعد از جام از تيم خداحافظي كردند
و اگر دوباره سرمربي سلسائو ش��دند ،مربوط به چند
سال بعد بوده .مثل اس��كوالري كه يك بار در  2002و
يك بار هم در  2014در اين سمت بوده يا سانتانتا كه
از سال  80تا  82و بعد از آن از س��ال  85تا  86هدايت
برزيل را به عهده داشته .در دو جام جهاني  82و  .86در
آرژانتين هم وضعيت تقريبا به همين شكل است .اگر
سزار لوييس منوتي هشت سال هدايت آرژانتين را به
نگاه 2-

عهده داشت ،به خاطر قهرماني در جام جهاني 1978
بوده يا اگر بيالردو توانس��ت در دو ج��ام جهاني روي
نيمكت آلبي سلسته بنشيند به خاطر موفقيتش در
جام جهاني  1986بوده .از آن طرف گيلرمو استابيله را
داريم كه از س��ال  39تا  60هدايت آرژانتين را به عهده
داشته و البته فقط در يك دوره جام جهاني با آرژانتين
حضور داش��ته ،جام جهاني  .58اين مقدمه طوالني از
وضعيت س��رمربيگري تيمهاي برزي��ل و آرژانتين را
آوردم تا نشان بدهم خبر تمديد قرارداد تيته با برزيل
و سمپائولي با آرژانتين با وجود نتيجه نگرفتن اين دو
تيم در روسيه مس��الهاي مهم و تازه به حساب ميآيد.
البته تمديد ق��رارداد تيته خيل��ي دور از ذهن نبود .با
توجه به نتايج درخشاني كه اين مربي با برزيل گرفته
و تنها نقطه تاريكش حذف مقابل بلژيك است ،بيشتر
كارشناسان بر اين باور بودند كه او بايد در راس تيم ملي
برزيل بماند .البته اگر او اخراج ميشد هم كسي تعجب
نميكرد ،چون سياس��ت تغيير مربي در فدراس��يون
فوتبال برزيل امري طبيعي است .كافي است به اخراج
سرمربيهاي سابق اين تيم بعد از نتيجه نگرفتنهاي
برزيل نگاهكنيم .به اخراجپيمنتا و كوتينيو از سالهاي
دور تا دونگا و پري��را در همين اواخر .اما نگه داش��تن
سمپائوليبعدازآنشرايطعجيبتيمآرژانتينوبحث

وجدلهايبسياردرموردباندبازيوتاماالختيارنبودن
س��رمربي و در نهايت حذف در يكهش��تم ،از تمديد
تيته هم جالبتر اس��ت .بعد از جام جهاني سمپائولي
اعالم كرد كه قصد استعفا ندارد و فدراسيون آرژانتين
فهميد براي رد كردن او بايد مبلغ زي��ادي را به عنوان
غرامت پرداخت كند .البته كه اين باعث نميشود كه
فكر كنيم مسووالن فوتبالي آرژانتين صرفا به خاطر آن
يك ميليون دالر مجبور به حفظ سرمربي شدهاند .به
نظر ميرسد حركت از عقل هيجاني مردمان امريكاي
جنوبي به سمت عقل دورانديش اروپايي را بايد دليل
حفظ سرمربيان دو تيم مطرح فوتبال جهان دانست.
آرژانتينيها نخواس��تند با تكيه بر حواش��ي و حرف و
حديثها تصميم بگيرند .اگر چند نفر گفتهاند كه مثال
در تيم باندبازي وجود داشته ،از آن طرف دستيار سابق
سمپائولي هم اين مساله را تكذيب كرده .پس با توجه
به منطق بايد به فدراسيونهاي اين دو كشور تبريك
گفت .فدراسيونهايدوكشور احتماالپيشخودشان
تحليل كردهاند كه ثبات ميتواند در آينده به دردمان
بخوردچراكههمتيتهوهمسمپائوليمربيانيهستند
كه آزمون خودشان را قبال پس دادهاند و ثابت كردهاند
مربيان فوتبالبلدي هس��تند .پس منطقي است كه
فرصتبيشتريدراختيارايندوشخصبگذاريم.

بلژيكيهادرانديشهتاريخسازي

كودكانيكه بزرگ شدند و ستاره

بلژي��ك س��ال  2010براي صع��ود به ج��ام جهاني
آفريقاي جنوبي مقابل بوس��ني و هرزگوين شكست
خورد و از راهيابي به اي��ن رقابتها بازماند .بلژيك در
آن سال در رنكينگ فيفا از بوركينافاسو هم پايينتر
بود .البته اين اولين ناكام��ي فوتبال آنها نبود .بلژيك
در واقع فقط يك بار به نيمهنهايي جام جهاني رسيده
و آن يك بار هم نه به دليل تيم پرستاره ،كه به خاطر
تيم منسجمش��ان بوده .اما يورو  2000نقطه طاليي
فوتبال بلژيك است .ورنر هلسن ،استاد دانشگاه لوون
بلژيك ،با مسووالن فدراسيون فوتبال صحبت كرد و
پرسيد مش��كل اين فوتبال دقيقا كجاست؟ پاسخي
كه او شنيد كوتاه و سخت بود« :همهچيز اين فوتبال
مش��كل دارد ».اينكه فكر كنيد امروز بلژيك اتفاقي
يك نسل پرستاره دارد كامال سادهلوحانه است.
س��ال  2002ي��ك روزنامه چ��اپ بلژي��ك تعدادي
از اس��تعدادهاي مط��رح كش��ور را معرف��ي ك��رد؛
ليس��تي باورنكردني كه تقريبا تمامش��ان تبديل به
فوتباليس��تهايي بزرگ ش��دند .ادن آزار ،اكس��ل
ويتسل ،ونس��ان كمپاني ،كوين ديبروين ،سايمون
مينيوله ،دريس مرتنز ،روملو لوكاكو ،موسي دمبله و
يان فرتونگن ،از جمله بازيكناني هس��تند كه در اين
جام شركت دارند و در آن ليست هم حضور داشتند.
همچنين نام بازيكناني مثل كريستين بنتكه ،كوين

ميراالس و ...نيز به چش��م ميخورد ك��ه آنها نيز به
تيم ملي بلژيك دعوت ميش��دند ولي به خاطر افتي
كه در چند فصل اخير داش��تهاند ،از تيم ملي بلژيك
براي جام جهاني خط خوردند .تيمهاي پايه بلژيك در
اين سالها با سيستم  3-3-4بازي ميكردند كه هيچ

ربطي به تاريخ فوتبال اين كشور نداشت .آنها هميشه
يك فوتبال دفاعي داشتند و در تمام ردهها بر همين
اساس كار ميكردند .اما بلژيكيها متوجه شدند كه
بايد به پرورش استعدادهاي هجومي بينديشند و به
آنهابهايبيشتريبدهند.
مدير تيمهاي ملي بلژيك ،در تمام اين سالها آقاي
س��ابلون بوده؛ كس��ي كه به هلس��ن اعتماد كرد و با
برنامههاي عملي و تئوريك او براي پيشرفت فوتبال
بلژيك حركت ك��رد .بلژيك امروز بااس��تعدادترين
فوتباليستهاي دنيا را دارد و تقريبا پرستارهترين تيم
جهان است .سابلون معتقد بود اين تغييرات و رسيدن
بازيكناني كه در سيستم جوانان اساسا دگرگونشده
فوتبال بلژيك پرورش يافتهاند ب��ه تيم ملي ،بلژيك
را به تيمي تبديل ميكند ك��ه بيرحمانه به حريفان
حمله كرده و حتي ي��ك لحظه از يورش به س��مت
دروازه حريف غافل نميش��ود .فراموش نكنيد كه تا
پيش از شروع نيمهنهايي ،بلژيك قدرتمندترين خط
حمله رقابتها را داشته است .بلژيك يك تيم تازه به
دوران رسيده است ،به مفهوم بد اين واژه توجه نكنيد.
آنها در حال رقم زدن دوران جديدي هستند كه خود
ميتوانند رهبرش باش��ند .بلژيك بعد از مدتها وارد
جمع مدعيان قهرماني در اروپا و جام جهاني ش��ده
است.

سرمربي 51س��اله تيم ملي كرواس��ي ،اين كشور
را پس از بيس��ت س��ال به جمع چهار تي��م پاياني
جام جهاني رس��انده و اين فرصت را دارد تا امشب
تاريخس��از بشود .گذش��ته او بس��يار جالب است و
اگر كسي دو س��ال پيش ميگفت تيمي كه داليچ
هداي��ت آن را بر عهده دارد يك��ي از چهار تيم برتر
جام جهاني خواهد بود ،حتما ب��ه او ميخنديدند.
مردي كه 5س��ال در تيم ملي كرواسي دستيار بود
و پس از آن به س��رمربيگري رژيكا رس��يد .بعد از
اين قيد حضور در كش��ورش را زد ب��ه ليگ آلباني
رفت و با تي��م دينامو تيرانا س��وپركاپ را فتح كرد.
بعد به كرواسي برگش��ت و در چند تيم مشغول به
كار ش��د ،اما هرگز موفق نش��د در فوتبال كرواسي
در اروپ��ا موف��ق باش��د .در نهايت قي��د حضور در
اروپا را زد و س��ال  2010به عربس��تان سعودي و
تيم الفيصل��ي آمد .او در اين تيم ه��م موفق نبود و
به عنوان خاصي نرس��يد .اما در فوتبال اين كشور
شناخته ش��د و هدايت تيم دوم الهالل را عهدهدار
شد .او خيلي زود به تيم اول رس��يد و قهرمان جام
حذفي عربس��تان شد و در ليگ دوم ش��د .اوج كار
او زماني بود كه به امارات رف��ت و هدايت العين را
بر عهده گرفت .او العين را ب��ه نايب قهرماني ليگ

قهرمانان آسيا رساند و با اين تيم ليگ برتر را جارو
ك��رد .در نهايت عملك��رد او مدي��ران العين را هم
راضي نك��رد و با اين تي��م قطع رابطه ك��رد .بعد از
اينكه او بيكار شد ،باشگاه اس��تقالل كه در بحران
بود به اين س��رمربي كروات پيام داد و تماسهايي
با هم رد و بدل كردند .دالي��چ در مورد اين اتفاقات
حدود  10م��اه پيش گف��ت« :يكي از مس��ووالن
استقالل با من صحبت كرده اس��ت تا هدايت اين
تيم را برعهده بگيرم اما من اين پيش��نهاد را موقتا
به تاخير انداختهام تا پيش��نهاد بهتري برسد .فعال
در كرواس��ي هس��تم و تعطيالت خود را پشت سر
ميگذارم و تا اين لحظه با استقالل قراردادي امضا
نكردهام » .و پيشنهاد بهتر رسيد و او سرمربي تيم
ملي كرواسي ش��د .بعد از اولين بازيهايش گفت
كه دوست داش��تم يازدهتا بازيكن مثل مانژوكيچ
داشته باش��م ،اما بناي تيمش را روي تواناييهاي
مودري��چ و راكيتيچ بنا ك��رده اس��ت .داليچ حاال
چيزي تا تبديل شدن به يك افس��انه فاصله ندارد.
پيروزي مقابل انگليس ميتوان��د نام داليچ را براي
هميش��ه به عنوان يك��ي از بزرگتري��ن نامها در
فوتبال كرواس��ي ثبت كند .آيا امشب داليچ از بالژ
بزرگتر ميشود يا نه؟ بايد ببينيم.

كوتاهازجامجهاني
خوزه لوييسچيالورت ،س��نگربان سابق تي مملي
فوتبال پاراگوئه بر اين باور است كه برنده ديدار بلژيك
و فرانس��ه جام قهرماني را در روسيه باالي سر خواهد
برد.
ژاوي ،ستاره سابق تي مملي فوتبال اسپانيا و بارسلونا
به س��تايش دو بازيكن كليدي و تاثيرگذار كرواسي
پرداخت و اع�لام كرد راكتي��چ و مودريچ كاملترين
هافبكهايجهانهستند.
زنان خبرن��گار جامجهان��ي  ۲۰۱۸در اعتراض به
آزارهاي جنسي و توهينهاي صورت گرفته به آنها در
جريانبرگزارياينرقابتهاكمپينتشكيلدادند.
 ۲۸س��ال زمان برد تا انگليس بتوان��د دوباره نيمه
نهايي جام جهان��ي را تجربه كند .اي��ن تيم در نيمه
ي مغلوب
نهايي جام جهان��ي  ۱۹۹۰در ضربات پنالت 
آلمان ش��د ۱۶ .بازيكن انگليس در آخرين موفقيت
جهانيتيمشانهنوزمتولدنشدهبودند.
تاتنهام انگليس با  9بازيكن بيشترين بازيكن را در
مرحله نيمهنهايي جام جهاني دارد .تيمهاي چلسي،
منچسترس��يتي و منچس��تريونايتد با  7بازيكن در
ردههاي بع��دي قرار دارند .ليورپول ،بارس��لونا ،پاري
س��ن ژرمن و موناكو هم با  4بازيكن در اين ردهبندي
در جايگاه بعدي قرار دارند.
بيليچ ،س��رمربي اس��بق كرواس��ي كه در انگليس
مربيگري كرده ،شانس پيروزي تيم سابقش را مقابل
سهشيرها بس��يار زياد ميداند و ميگويد انگليس را
دوست دارم اما  99درصد كرواسي برنده ميشود.
ديتم��ار هام��ان ،هافب��ك اس��بق مانش��افت در
مصاحبهاي عنوان كرد آلمان فاقد فرماندهاي واقعي
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در جام جهاني روسيه بود.
روسها ب��ر اين باور هس��تند كه بع��د از برگزاري
مس��ابقات جام جهاني ميتوانند ميزباني پيكارهاي
المپيكرابگيرند.
ن در جام جهاني ايتاليا گفت:
ماتيوس ،كاپيتان آلما 
امباپه ميتواند ب��ه دوران يكهتازي مس��ي و رونالدو
پاياندهد.
وين روني ،ركورددار گلزني سهشيرها آنقدر تحت
تاثير بازي تيم انگلي��س قرارگرفته ك��ه از قهرماني
حرف ميزند و ميگويد آرزو ميكنم انگليس با جام
قهرمانيبهكشوربازگردد.
رييس فدراسيون فوتبال كرواسي اعضاي تيمش را
به صرف ميهماني شام براي ايجاد همبستگي بيشتر
نزدشطرنجيهادعوتكرد.
ابقاي خورخه س��امپائولي در مسند سرمربيگري
آلبيسلسته باعث عصبانيت رسانههاي آرژانتين شده
است.
 15بازيك��ن تي��م ملي فوتب��ال فرانس��ه اصليتي
آفريقاييدارند.
جونيت چاك��ر ،داور تركي��هاي ديدار كرواس��ي -
انگلي��س در مرحله نيمه نهايي ج��ام جهاني 2018
روسيه را قضاوت خواهد كرد.
سايت اوپتا درصد قهرماني  4تيم حاضر در مرحله
نيمه نهايي ج��ام جهان��ي  2018را اع�لام كرد كه
خروسهاي آبي بيشترين شانس را براي كسب جام
دارند.
ونگر س��رمربي س��ابق توپچيهاي لندن ميگويد
اوزيل جامجهاني ،اوزيل واقعي نبود.

بهترينگلزنان
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