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اخبار

مودریچ الیق توپ طال

تصاویر هنجارشکن را پخش نکنید

مارسلو -یوونتوس
شایعه یا واقعیت؟

پروسه انتقال رونالدو به تورین سریعتر از حد
تصور انجام ش��ده و تنها مدتی پس از انتشار این
شایعه ،ستاره پرتغالی با انعقاد قراردادی  4ساله از
مادرید راهی تورین شد .بالفاصله بعد از این انتقال،
اخباری درباره تمایل بیانکونری به جذب مارسلو،
مداف��ع برزیلی و  30س��اله رئالمادرید که رابطه
نزدیک و دوس��تانهای با رونالدو هم دارد منتش��ر
ش��د و حاال اس��پورت ایتالیا ادعا میکند ممکن
است اتفاقاتی در این باره در آیندهای نزدیک بیفتد.
اما مهمتری��ن عامل درباره احتمال انجام ش��دن
ای��ن انتقال ،آینده الکس س��اندرو ،مدافع برزیلی
یوونتوس اس��ت .اخباری درباره تمایل تیمهایی
چون منچستریونایتد ،چلس��ی و پاریسنژرمن
به جذب این مدافع برزیلی ش��نیده شده و اگر او
از یوونتوس جدا ش��ود ،انتقال مارس��لو تبدیل به
هدف اول مدیران بیانکونری خواهد ش��د .اما این
انتقال برای یووه بس��یار پرهزینه خواهد بود ،زیرا
رئالمادرید  50میلیون دالر برای فروش مارس��لو
میخواه��د و او در ح��ال حاض��ر ب��ا دریافت 11
میلیون یورو در س��ال ،یکی از بازیکنان با درآمد
باال در برنابئو است که همین موضوع کار را برای
یوونتوس دشوار خواهد کرد.

گرشاسبی :بیرانوند
حدود  ۸پیشنهاد اروپایی دارد

سرپرس��ت باش��گاه پرس��پولیس میگوی��د
دروازهبان این تیم از  8باش��گاه که عمدتا اروپایی
هستند ،پیش��نهاد دارد .حمیدرضا گرشاسبی در
گفتوگو با ایس��نا درباره گل��ر ملیپوش این تیم
گفت 8 :باش��گاه خوب پیشنهاداتی برای جذب
بیرانوند ارائه کردهاند که بیشتر آنها تیمهای خوب
اروپایی هس��تند و یکی ،دو تیم از آس��یا هم به او
پیش��نهاد دادهاند .رقمهای خوبی هم برای جذب
بیرانوند پیشنهاد دادهاند که در حا ل بررسیهای
آن هستیم .قرار است طی چند روز آینده صحبتی
با خود او انجام دهیم و با توجه به حساسیتی که
پرسپولیس در نیمفصل اول دارد و نمیتواند بازیکن
ج��ذب کند ،بتوانیم بهترین تصمی��م را بگیریم.

یادداشت

به بهانه فینالیست شدن کرواسی در جامجهانی

درخواستفیفا
برای توقف نگاه جنسیتزده به زنان

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) از مسؤوالن
ش��بکههای تلویزیونی که رقابتهای جامجهانی
را پخ��ش میکنند ،خواس��ت از توج��ه بیش از
ح��د به زنان حاضر در اس��تادیومها و ترویج نگاه
جنس��یتزده پرهیز کنند .این خبر را «فدریکو
آدیچی» از مدیران ارشد فیفا در جمع خبرنگاران
اعالم ک��رده اس��ت .فیف��ا از مس��ؤوالن پخش
تلویزیونی رقابتهای جامجهانی خواسته است به
پخش تصاویر «زنان جذاب» حاضر در استادیومها
پایان دهند .نگاه جنس��یتزده و آزار و اذیت زنان
در روسیه از جمله چالشهای برگزاری جامجهانی
 2018بوده و موجب ش��ده اس��ت که مسؤوالن
رقابتها با همکاری گروههای فعال حقوق زنان،
اقدام به آسیبشناس��ی در ای��ن زمینه کنند .بر
مبنای گزارشهای منتشر شده ،تاکنون شکایات
متعددی از مواجهه زنان با آزار و اذیت در خیابانها
و مکانهای عمومی روسیه به ثبت رسیده است.
از جمله این موارد ،آزار زنان خبرنگاری است که
برای پوشش خبری رقابتها در این کشور به سر
میبرند .فیفا اعالم کرده است که کارت هواداری
اف��راد خاطی را باطل و آنها را با همکاری مقامات
روسیه از این کشور اخراج میکند.

شنبه  23تیر 1397

مودری��چ ،س��تاره رئالمادری��د در رس��یدن
تیمش کرواسی به فینال جامجهانی نقش بسیار
مهمی ایفا کرده و یکی از ش��انسهای کس��ب
کفش طالی جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه اس��ت.
امسال س��الی است که حاکمیت دوگانه بر توپ
طالی فیفا میتواند س��رانجام به پایان برسد .در
یک دهه گذشته ،جایزه پرافتخار دنیای فوتبال
یا در اختیار لیونل مس��ی یا کریس��تیانو رونالدو
قرار گرفته ولی این بار ممکن اس��ت توپ طال،
برنده دیگری داشته باشد.
ب��ا توجه به اینکه رونالدو و مس��ی هر دو در
مرحله یکهشتم نهایی جامجهانی حذف شده و
به خانه بازگش��تهاند و هیچ یک از آنها نتوانست
در بزرگترین صحنه فوتبالی دنیا ،نشان دهد در
اوج آمادگی قرار دارد ،حاال این فرصت به وجود
آمده که در ماه دس��امبر ،توپ طال به دس��تان
فوتبالیست دیگری سپرده شود.
در بنگاههای ش��رطبندی ،رونالدو همچنان
بخت اول فتح توپ طال به حس��اب میآید ،چرا
که او در ماه مهبه رئالمادرید کمک کرده برای
س��ومین س��ال پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا به
قهرمانی برس��د و در روس��یه هم برابر تیمملی
اسپانیا یک هتتریک عالی داشت .مسی هم در
فصل  ۲۰۱۷-۱۸به بارسلونا کمک کرد تا هم در
اللیگا و هم در کوپا دلری به قهرمانی برسد .او
هم در جامجهانی روسیه مقابل نیجریه گلی زیبا
به ثمر رساند و در جریان شکست تیمش مقابل
فرانسه هم  2پاس گل به همتیمیهایش داد.
ادن آزار ،ستاره بلژیک در آستانه بازی تیمش
با فرانسه در مرحله نیمهنهایی گفت« :توپ طال
را یا به رونالدو میدهند یا به مسی .یادم میآید
یک س��ال فرانک ریبری همه افتخارهای ممکن
را به دست آورد ولی توپ طال نصیبش نشد».
وقتی داور اروگوئهای بازی فرانسه -بلژیک
س��وت پایان ب��ازی را در دقیق��ه  96به صدا
درآورد« ،خروسها» موفق شدند با گل دقیقه
 51س��اموئل اومتیت��ی کامرونیاالصل راهی
فینال شوند .اما این صعود با صعودهای قبلی
فرانسه به فینال کمی فرق داشت؛ «شیرهای»
آفریقای��ی موف��ق ش��دند تی��م خروسها را
فینالیست کنند.
فرانس��ه؛ کش��وری اس��ت که از گذش��ته
در مع��رض مهاجرت آفریقاییهای بس��یاری
بوده اس��ت اما هیچگاه حضور آفریقاییها در
تیمهای ملی یک کش��ور اروپایی تا این اندازه
پررنگ نبوده اس��ت 15 .بازیکن از  23بازیکن
تیمملی فوتبال فرانس��ه در جامجهانی 2018
را بازیکنان آفریقاییاالصل تشکیل میدهند.
کیمپمبه (کنگو) ،اومتیت��ی (کامرون) ،پوگبا
(گین��ه) ،امباپه (پدر کام��رون ،مادر الجزایر)،
دمبله (مادر موریتانی ،پدر س��نگال) ،تولیسو
(توگو) ،کانت��ه (مالی) ،ماتوئیدی (پدر آنگوال،
م��ادر کونگ��و) ،انزون��زی (کونگ��و) ،مانداندا

کریس��تیانو رونالدو که مثل مس��ی تاکنون
 5ب��ار فاتح توپ طال ش��ده در س��ال  ۲۰۱۸به
هیچوجه در حد و اندازه س��الهایی که با اقتدار
عن��وان بهترین فوتبالیس��ت دنیا را به دس��ت
آورده ظاهر نش��ده اس��ت .مس��ی هم با اینکه
امسال در بارسلونا عملکرد فوقالعادهای داشته
ولی کارشناسان بعید میدانند بار دیگر به توپ
طال برسد .همه انتظار داشتند امسال توپ طال
به نیم��ار برزیلی تعلق بگی��رد ولی مصدومیت

او در نیمفص��ل دوم لیگ فرانس��ه و حذفش از
جامجهانی روس��یه در مرحله یکچهارم نهایی،
احتمال تصاحب توپ طال توس��ط نیمار را هم
بسیار کاهش داده است.
ب��ه نظ��ر میرس��د در ح��ال حاض��ر هی��چ
فوتبالیس��تی به ان��دازه لوکا مودری��چ ،کاپیتان
 ۳۲س��اله کرواسی شایس��ته دریافت توپ طال
نباش��د .مودریچ یکی از اصلیترین عوامل صعود
کرواتها به فین��ال جامجهانی  ۲۰۱۸بوده و در

شیرهای خروس نشان!

آفریقاییها یک پای فینال جام جهانی

(جمه��وری دموکراتی��ک
کنگ��و) ،فکی��ر (الجزایر)،
س��یدبه (مال��ی) ،من��دی
(س��نگال) ،لمار (نیجریه)،
عادل رامی (مراکش).
وضعیـ��ت تیـمملـ��ی
بس��کتبال فرانس��ه از این هم جالبتر است؛ 10
بازیکن از  12بازیکن!
وقت��ی به آمار بازیکنان ملیپوش فرانس��ه
در گذش��ته نگاه میکنی��م ،در بین  10نفری
که بیش��ترین بازی ملی را برای فرانسه انجام
دادهان��د ن��ام  6بازیک��ن آفریقاییاالص��ل به
چش��م میخورد جالبتر آنک��ه  5بازیکن اول
این فهرس��ت ،همگی آفریقاییاالصل هستند.
گلزن تیمملی فوتبال فرانسه هم تیری
برترین 
آنری ،بازیکن آفریقاییاالصل فرانسه است.
ب��ه نظر میرس��د س��بک زندگ��یای که

سالهاس��ت اروپاییه��ا
گرفت��ار آن ش��دهاند،
نش��انههای بحرانش دیگر
قاب��ل کتمان نیس��ت؛ اگر
ای��ن روند ادام��ه پیدا کند
روزی خواه��د رس��ید که
نس��ل اروپاییهای چش��مآبی و بلوند با رنگ
پوس��ت سفید متمایل به قرمز را فقط باید در
عکسهای تاریخی و موزهها ببینیم.
نرخ منف��ی جمعیت در اغلب کش��ورهای
اروپای��ی ب��ه دلی��ل سیاس��تهای فرهنگی
ضدخان��واده ک��ه فرزندآوری را ام��ری دور از
ذه��ن ب��رای جوانان کرده ،خطری اس��ت که
نسل اروپاییها را تهدید میکند.
تیمهای ملی کشورها همیشه نماد فرهنگ
م��ردم و جامعه آن کش��ور بودهاند؛ این روزها
وقتی به تیمملی فوتبال یا بس��کتبال فرانسه

موندودپورتیوو

اسپورت

نوادگان ناپلئون
در سودای فتح مسکو

کنار راکیتیچ ،س��تاره بارس��لونا در روسیه یکی
از باکیفیتترین زوجهای فوتبالی را س��اختهاند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر امسال توپ
طال به مودری��چ تعلق گیرد ،واقعا حق به حقدار
رسیده اس��ت؛ کارشناسانی که تعدادشان روز به
روز بیشتر و بیش��تر میشود .باید تا ماه دسامبر
صبر کرد و دی��د در نهایت جایزه پرافتخار توپ
طال به دس��ت کدام فوتبالیست خوشاقبال داده
خواهد شد.
نگاه میکنیم کمتر نشانهای از فرهنگ و نژاد
بومی فرانسه به چشم میخورد.
کش��ورهای دیگر اروپا هر چند با وضعیت
عجیب فرانس��ه روبهرو نیستند اما نشانه زوال
نس��ل در آنها هم دیده میش��ود .همین تیم
بلژی��ک 8 ،بازیکن آفریقاییاالص��ل دارد؛ در
انگلس��تان چندی قبل وزارت تنهایی تشکیل
ش��د تا ش��اید بتواند بحران میلیونها انسان
تنه��ا را مدیری��ت کن��د .تش��کیل وزارتخانه
تنهای��ی یعنی میخ آخر بر تابوت فمینیس��م،
همجنسب��ازی ،آزاد ب��ودن روابط جنس��ی،
رهایی پوش��ش و پایان اس��فبار مس��یری که
غربیه��ا در ن��گاه به زن و خانواده و مس��ائل
جنس��ی در پیش گرفتهان��د و اکنون در حال
نمایان ش��دن در برابر چشمان همه دنیاست؛
فرانس��ه به عنوان مهد دموکراس��ی و آزادی و
نماد دنیای مدرن برای روشنفکرهای داخلی،
ح��اال باید به م��دد سیاهپوس��تانی که روزی
مس��تعمره و تح��ت ظلم همین فرانس��ویها
بودند ،فینالیست شود.

کیوسک
مارکا

خامس میخواهد بازگردد

تب داشتم و  4کیلو کم کردم

 DNAبارسا

آ.اس

کدام یک؟

تاریخ برگزاری جامجهانی  ۲۰۲۲رسم ًا اعالم شد

میزبانی پاییزی قطریها

فدراس��یون جهان��ی فوتبال زمان س��نتی
برگ��زاری بازیهای جامجهانی را ب��رای دوره
پیشرو تغییر داد .فدراس��یون جهانی فوتبال
(فیفا) به طور رسمی اعالم کرد زمان برگزاری
مس��ابقات جامجهان��ی  2022قطر متفاوت با
زمان برگزاری سنتی دورههای قبل خواهد بود.
بر این اساس این مسابقات در تاریخ  21نوامبر
 30( 2022آب��ان  )1401آغ��از و در تاریخ 18
دس��امبر  27( 2022آذر  )1401پایان خواهد
یافت .این برای نخستینبار در تاریخ است که
این مس��ابقات در فصل پاییز برگزار میش��ود.
تاکنون تم��ام دورههای جامجهانی در ماههای
ژوئن و جوالی (خرداد و تیر) برگزار شده است.

بازیکن تراکتورسازی
به تیم بلژیکی پیوست

بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال تراکتورسازی
تبریز به کورتریک بلژیک پیوست.محمد نادری،
بازیکن جوان فصل گذش��ته تیم تراکتورس��ازی
تبریز که از نیمفص��ل دوم به طور قرضی در تیم
نساجی مازندران توپ میزد ،با عقد قراردادی به
تیم کورتریک بلژیک پیوست .تیم کورتریک فصل
گذشته در لیگ بلژیک به مقام هفتم رسید و یکی
از تیمهای نیمه باالی جدول این کشور بود.
محمد نادری فصل قبل برای تراکتورسازی
 21بازی و برای نساجی  8بازی انجام داد.

ش��اید خیلیها انتخ��اب علیرضا فغان��ی ،داور
شایس��ته ایران��ی و کمکهای��ش را ب��رای دیدار
ی یا اعمال نفوذ
ردهبندی نتیجه عدم حمایت از فغان 
کشورهای صاحب فوتبال چون آرژانتین بدانند که
تیم داوریش��ان با میدانداری پیتانا دیدار فینال را
همچون بازی افتتاحی��ه قضاوت میکند .در اینکه
عدم راهیابی تیمهای آمریکای التین به نیمه نهایی
و نف��وذ آرژانتین در فوتبال جهان در انتخاب پیتانا
برای دیدار فینال تاثیراتی داش��ته تردید نیست اما
نباید فراموش کرد که عالوه بر داوران سرش��ناس
مرحل��ه نیمهنهای��ی ۱۲ ،تی��م داوری دیگر با نظر
دپارتم��ان داوری و کولینا ،رئی��س کمیته داوران
فیفا در روس��یه باقی مانده بودند و انتخاب فغانی،
سخندان و منصوری به عنوان داوران بازی ردهبندی
به همین دلیل اتفاق بسیار مهمی به شمار میآید
که در داوری فوتبال ایران و آس��یا ت��ا ابد از آن به
عنوان یکی از رخدادهای تاریخی یاد خواهد شد.

فغانی و کمکهایش مایه افتخار فوتبال ایران

تیم داوری ایران دیدار ردهبندی جامجهانی را قضاوت میکند
فغان��ی و کمکهایش بعد
از قض��اوت در فینال المپیک
 ،۲۰۱۶فین��ال جامجهان��ی
باشگاههای  ،۲۰۱۵فینال جام
ملتهای آس��یا  ،۲۰۱۵فینال
لی��گ قهرمانان آس��یا ۲۰۱۴
و نیمهنهایی جام کنفدراس��یونهای  ،۲۰۱۷چنان
م��ورد اعتماد و وثوق کولین��ا و کمیته داوران فیفا
بوده و هستند که قضاوت حساسترین بازی مرحله
گروهی بین مکزیک و آلمان به آنها سپرده شد .آنها
در ادامه نیز بازی سرنوشتس��از برزیل -صربستان
را قضاوت کردند و در مرحله یکهش��تم نهایی نیز
ماموریت داوری حس��استرین بازی بین فرانسه و

آرژانتین به تی��م داوری ایران
داده شد.
انتخ��اب فغان��ی و ش��رکا
ب��ه عن��وان داور دی��دار
ردهبن��دی نهتنه��ا هرگ��ز از
شایستگیهایش��ان نخواهد
کاس��ت بلکه اتفاقا انتخاب آنها به عنوان داور ديدار
ردهبندی از میان  12داور باقیمانده در جام نش��ان
میدهد که فیفا چه اعتقاد و اعتمادی به تیم داوری
ایرانی دارد که داورانی سرشناس همچون کوئیپرس
هلندی ،ریچی برزیلی ،مازیچ صربس��تانی ،ماالنگ
سنگالی ،گایگر آمریکایی ،راموس مکزیکی ،روچی
ایتالیایی و کانگر متیو نیوزیلندی بهرغم حضور در

روسیه شانس قضاوت آن را پیدا نمیکنند.
همچنین فارغ از حساس��یت و اهمیت فینال و
عرق و تعصبی که به نمایندگان افتخارآفرین ایران
داریم بای��د بگوییم به باور ما دیدار  2تیم بلژیک و
انگلیس در ردهبندی از نظر فوتبالی بازی س��نگین
و فنیت��ری نس��بت به بازی فرانس��ه و کرواس��ی
محسوب میش��ود .هر چه هست به خود میبالیم
که نمایندگان شایس��ته ای��ران کاری کردهاند که
فوتبال آس��یا برای چهارمین ب��ار در تاریخ و بعد از
 ۱۲س��ال آن هم در میان  ۱۲تیم داوری ،به عنوان
داوران ب��ازی ردهبندی جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه
انتخاب میشوند .به امید یک قضاوت بینقص دیگر
خطاب به فغانی ،سخندان و منصوری مینویسیم:
«ش��ما مایه فخر و مباهات ایران و ایرانیان هستید
و همچ��ون همه هموطن��ان خ��ود صمیمانه آرزو
میکنیم در این آزمون هم س��ربلند و در این بازی
پیروز باشید».

گابریله مارکوتی :یک بازی خوب ،با بازیکنانی
سطح باال و درجه یک در صحنهای تماشایی؛
این دقیقاً مشابه صحنههای نخست آثار «آگاتا
کریستی» نویس��نده انگلیس��ی داستانهای
جنایی و کارآگاهی بود؛ چندین و چند انسان
حاضر در صحنه و این سوال مهم که «اسلحه
مرگبار در دس��ت کیست و چه کس��ی از آن
بخوبی استفاده خواهد کرد؟»
مطابق انتظارات ،ش��ما در ابت��دا به یک یا
 2ش��خصیت اصلی ماجرا مضنون میش��وید
و ح��رکات آنها را زیر نظ��ر میگیرید ،چرا که
معتقدید یکی از آنها دیگری را به زانو در خواهد
آورد .آقای پوگبا؟ ش��اید هم امباپه جوان! نه،
صب��ر کنید ،دکتر آزار هم کمی مش��کوک به
نظر میرسد! کمی دقیقتر میشویم و حرکات
کش��یش لوکاکو نیز توجهمان را به خود جلب
میکند! بعید نیس��ت که کشیش در لحظهای
که کس��ی انتظارش را ندارد ،اس��لحه را از زیر
لب��اس بلندش خارجکند! دس��ت نگ��ه دارد؛
پروفسور گریزمن چرا تا این حد ساکت است؟
چیزی را مخفی میکند؟ شاید به انتظار لحظه
مناسب برای اجرای نقشهاش نشسته! عرق روی
پیشانی سرهنگ ژیرو طبیعی نیست! چرا دچار
استرس ش��ده؟ همه شخصیتهای حاضر در
صحنه مضنون هستند ،همه زیر ذرهبین قرار
گرفتهاند.
اما با گذر زمان مشخص میشود هیچکدام
از تئوریهای ذهن ش��ما صحیح نبوده و سالح
مرگبار در اختیار کسی بود که از پشت ناگهان
روی صحنه پرید ،کس��ی که به هیچ عنوان در
مظان اتهام قرار نداش��ت و بدون اینکه کس��ی
انتظارش را بکش��د ،وارد محوطه جریمه رقیب
شد و با چرخش زیبای سرش ،توپ را به جایی
فرستاد که باید .درست همانند تمام رمانهای
آگاتا کریس��تی ،در حضور تمام شخصیتهای
اصلی در ابتدای ماجرا ،داستان به دست شخص
دیگری به اتمام میرس��د .همه شخصیتهایی
که در نگاه اول ب��ه عنوان مضنون در ذهنمان
نقش بسته بودند ،نقش تماشاگرانی را ایفا کردند
برای شکلگیری یک سورپرایز ویژه؛ دقیقاً همان
چیزی که در بازی بلژیک و فرانسه اتفاق افتاد و
ستارههای نخست به تماشای هنرنمایی اومتیتی
نشستند .با توجه به دیدار بلژیک و ژاپن ،بسیاری
از فوتبالدوس��تان با دیدن م��روان فیلینی در
خط حمله شیاطین سرخ در مصاف با فرانسه،
منتظر درخش��ش مج��دد او بودن��د و بازیکن
موفرفری نیز ه��ر آنچه در توان داش��ت انجام
داد اما هر چه زد به در بس��ته خورد؛ نه فقط او،
بلکه تمام ستارههای صد میلیون دالری بلژیک.
اگرچه برخی با استناد به میانگین سنی پایین
بازیکنان بلژیک ،معتقدند آنها در آینده میتوانند
به قهرمانی در جهان دست یابند اما واقعیت این
است که نسل طالییشان ،فرصتی استثنایی را
از دست داد ،آن هم با گل بازیکنی که هیچگاه
انتظارش را نمیکشیدند .اکنون فرانسه بیشتر از
هر زمان دیگری به تکرار موفقیت خروسها در
جامجهانی  1998نزدیک شده است ،افتخاری
ک��ه این بار ن��ه در خاک خود ،بلک��ه در خاک
روسیه میتوانند به آن دست یابند .حاال نوادگان
ناپلئون بیشتر از هر زمان دیگری به فتح مسکو
میاندیشند ،رویایی که ناپلئون در تحققش ناکام
بود و حتی به سقوطش منجر شد .همانطور که
میدانید ناپلئون  22ژوئن  1812با ارتشی 530
هزار نفری ،به سمت روسیه شتافت و در جنگ
بورودینو ( )Borodinoروسیه را شکست داد
اما وقتی به مس��کو رسید ،متوجه شد روسها،
آذوقهها و شهر را سوزانده و فرار کردهاند .ناپلئون
پس از مواجهه با س��رمای کش��نده ،بیماری و
گرس��نگی ،راهی جز عقبنش��ینی پیش روی
خود ندید .در این میان س��ربازانش بش��دت از
اثرات س��رمای جانگداز روسیه صدمه خوردند
بهطوری ک��ه از  530هزار س��رباز فرانس��وی،
فقط  13هزار نفر جان س��الم ب��ه در بردند ،در
حال��ی که ارتش  120هزار نفری روس��یه ،تنها
 40ه��زار نفر تلف��ات داد .ناپلئون پ��س از این
شکست با شتاب به پاریس بازگشت تا پول الزم
را ب��رای حمالت بعدی خود فراهم کند اما این
ماجراجویی تحقیرآمیز ،دیگر کشورهای رقیب
فرانسه را تحریک کرد تا در حال ضعف به ارتش
فرانسه یورش برده و امپراتور فرانسه را سرنگون
کنند ...اما تیم تحت رهبری دشان ،گویا از تاریخ
و ناپلئون بخوبی درس گرفته ،او نیروی تیمش
را به یکباره به هدر نداده و در هر بازی همانقدر
انرژی صرف کرده که نیاز بوده؛ نه بیش��تر و نه
کمتر .همین امر باعث شده خروسها تا اینجا در
هیچ مسابقهای از لحاظ بدنی دچار افت نشوند
و به لطف این دوراندیش��ی ،فرانسویها حاال در
خاک روس��یه به فینال رقابته��ا راه یافتهاند و
تنها  90یا شاید  120دقیقه با فتح مسکو فاصله
دارند .دیداری که در آن قطعاً ش��اهد تمام توان
ش��اگردان دشان خواهیم بود ،چون اینجا دیگر
ی است ،اینجا باید تا لحظه آخر با تمام
نبرد نهای 
توان جنگید ،اینجا باید تا پای جان مبارزه کرد،
چرا که اینجا مس��کو است و فتحش تاریخساز
خواهد شد.

