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اخبار

یادداشت

تیم ملی فرانسه با پیروزی  4بر  2مقابل کرواسی
قهرمان جامجهانی  2018روسیه شد

جام خروسنشان

تیمملی فوتبال فرانسه درحالی با برتری برابر
کرواسی به عنوان قهرمانی بیست و یکمین دوره
رقابتهای جامجهانی دس��ت پیدا کرد که پس
از  20س��ال این عنوان را به خود اختصاص داد.
دیدار فینال بیس��ت و یکمین دوره رقابتهای
فوتبال جام بین تیمهای فرانس��ه و کرواسی در
ورزش��گاه لوژنیکی شهر مس��کو برگزار شد که
در پایان فرانس��ه به برتری  ۴بر  ۲دست یافت.
سرمربی تیمملی فرانسه توانست ضمن قهرمانی
با این تیم در جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه به سومین
سرمربی و بازیکنی تبدیل شود که توانسته با یک
تیم قهرمان جهان ش��ود .دیدیه دش��ان پس از
فرانتس بکن باوئر و ماریو زاگالو س��ومین فردی
شد که توانست عالوه بر قهرمانی جهان به عنوان
بازیکن به عنوان سرمربی نیز قهرمان جامجهانی
ش��ود .از سوی دیگر ،مهاجم تیمملی فرانسه به
عنوان بهترین بازیکن دیدار تیمش برابر کرواسی
در فینال جامجهانی انتخاب شد .آنتوان گریزمان
مهاجم تیمملی فرانس��ه توانست عنوان بهترین
بازیکن دی��دار تیمش برابر کرواس��ی در فینال
جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه را کسب کند .گریزمان
در این دیدار یک��ی از  ۴گل خروسها را مقابل
کرواتها به ثمر رس��اند .با توجه به این نتیجه،
هری کی��ن آقای گل جامجهانی ش��د .مهاجم
تیمملی انگلیس ب��ا  ۶گلزده به عن��وان آقای
گل جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه شد .بعد از پایان
جامجهان��ی  ۲۰۱۸روس��یه ،هری کین مهاجم
تیمملی انگلیس با  ۶گلزده به عنوان آقای گل
این دوره از رقابتها معرفی ش��د .پیشتر ،گری
لینهکر به عنوان نخس��تین انگلیس��ی در سال
 ۱۹۸۶آقای گل ش��ده بود که توانست  ۶گل به
ثمر برساند .این نخستین حضور هری کین در
جامجهانی بود که توانست با  ۶گلزده این دوره
را به پایان ببرد .در دوره قبل ،خامس رودریگز از
کلمبیا با  ۶گلزده آقای گل شده بود.

مصریها بیخیال
جذب کیروش شدند

فدراس��یون فوتبال مص��ر از جذب کارلوس
کیروش ،سرمربی تیمملی فوتبال ایران منصرف
ش��د .به نق��ل از بوابه االه��رام ،تیمملی فوتبال
ایران با هدایت کارلوس کیروش توانس��ت در
جامجهانی  2018روس��یه انتظارات را برآورده
کند و نتایج خوبی به دست آورد .عملکرد خوب
تیمملی فوتبال ایران در روسیه باعث شده چند
تیم به جذب سرمربی این تیم عالقه نشان دهند.
یکی از تیمهای��ی که خبرهای زی��ادی درباره
احتمال حضور کارلوس کیروش روی نیمکت
این تیم به گوش میرسید تیمملی فوتبال مصر
بود .یک منبع نزدیک به فدراسیون فوتبال مصر
در گفتوگویی که با روزنامه بوابه االهرام داشت،
تاکید کرد فدراس��یون فوتب��ال مصر بیخیال
جذب سرمربی تیمملی فوتبال ایران شده است.
او مدعی ش��د خود ک��یروش موافق حضور در
نیمکت مصر بود اما چون فدراسیون فوتبال ایران
او را میخواس��ت در نهایت در این تیم ماندنی
شد .تیمملی فوتبال مصر عملکردی ناامیدکننده
در جامجهانی  2018روسیه داشت تا جایی که
در هر  3دیدار خود تن به شکست داد.

زندگی پس از رونالدو

فغانی چگونه باعث افتخار فوتبال ایران در جامجهانی شد

یکی آن باال هوایش را دارد

عملکرد فغانی در جامجهانی روسیه ،موفقیت
ژاپ��ن ،ایران و کرهجنوب��ی در جامجهانی را زیر
س��وال برده؛ حاال هم��ه به این باور رس��یدهاند
ک��ه او و کمکهای��ش موفقترین آس��یاییهای
جام بیس��تویکم بودند .قصه تی��م داوری ایران
در جامجهانی  2018هم به س��ر رس��ید ،تیمی
متش��کل از علیرض��ا فغان��ی ،رضا س��خندان و
محمدرضا منصوری که  4قضاوت در  4مس��ابقه
ای��ن تورنمنت س��هم آنها ش��د و ج��زو معدود
داوران��ی بودند ک��ه تا روز آخر در روس��یه باقی
ماندند .حس��ن ختام عملکرد فوقالعاده آنها هم
دی��دار ردهبندی میان بلژی��ک و انگلیس بود که
بخوب��ی از پس��ش برآمدند و ب��ا افتخاری بزرگ
به ایران بازمیگردن��د .حضور یک ماهه فغانی و
کمکهایش در روس��یه اما ک م حاش��یه نداشت.
حواش��یای که با هل دادن تونی کروس در بازی
آلمان و مکزیک ش��روع ش��د و با مطرح ش��دن
دس��تمزد گزاف داوران ایران��ی ادامه یافت .اینها
اما پایان ماجرا نبود؛ انتش��ار یک عکس از بوسه
فرس��تادن فغانی برای دخترش اتفاق بعدی بود
و در نهایت هم احوالپرس��ی ای��ن داور با یکی از
داوران زن اروگوئهای جنجال درست کرد .اگرچه
این اتفاقات حاش��یهای واکنش خاصی از سوی

فغانی به همراه نداش��ت اما مشخص است که او
در مهمتری��ن روزهای عمر داوری خود از چنین
حواش��ی دلخور میش��ود .داور برجسته فوتبال
جهان که افتخار ایران محس��وب میشود ،شاید
هرگز انتظار نداشت هموطنانش در این روزهای
مهم اینطور برایش حاش��یه درس��ت کنند و به
همین خاط��ر بود که بعد از قض��اوت رده بندی
انگشت اش��اره دست راستش را به سوی آسمان
گرفت و خ��دا را صدا زد .ش��کرگزاری فغانی به
همین جا هم ختم نش��د ،او در همه عکسهای
مراسم پایان بازی نیز انگشتش به سمت خداوند
دراز اس��ت و بعد از مراسم نیز در پستی که روی
صفحه شخصیاش منتش��ر کرد ،جمالتش را با
عبارت «فقط خدا» آغاز کرد.
او البته عالقهای ندارد درباره حواشی صحبت
کن��د و از موضع باال از کارهای��ی که انجام داده،
ح��رف میزن��د .فغان��ی در این باره گف��ت« :از
هیچ کاری که در روس��یه انجام دادم ،پش��یمان
نیستم .به این هم فکر نمیکنم که چه برداشتی
میشود .من اعتقاد خودم را دارم ،البته هیچکس
کام��ل نیس��ت ام��ا کاری نکردهام ک��ه بخواهم
پشیمان شوم» .ناراحتی داور بینالمللی فوتبال
نگرانیهای��ی را درباره خداحافظ��ی او از دنیای

داوری و ش��اید ت��رک ایران به وج��ود آورد که
خوشبختانه او همه موضوعات را رد و اعالم کرد
به کارش ادامه میدهد .البته حمایتهای مردمی
نی��ز که فغانی دریافت کرد ،باعث ش��د انگیزه و
ان��رژی بگی��رد و برای حض��ور در تورنمنتهای
بعدی روحیه خوبی داشته باشد .تورنمنتهایی
مثل بازیهای آسیایی اندونزی و جام ملتهای
آس��یا که طی ماهه��ای آینده برگزار میش��ود.
فغان��ی و کمکهایش از بعد فنی نیز توانس��تند
استانداردهای داوری دنیا را رعایت کنند .همین
ک��ه این داور ایرانی در طول قضاوت  4مس��ابقه
حس��اس آلم��ان -مکزیک ،برزیل -صربس��تان،
آرژانتی��ن -فرانس��ه و بلژی��ک -انگلی��س حتی
یک ب��ار از تکنولوژی ویدئوچک اس��تفاده نکرد
و قضاوتهای��ش ه��م هرگ��ز بحثبرانگیز نبود،
نش��ان از موفقی��ت او و کمکهای��ش در طول
ج��ام بیس��تویکم داش��ت .آنه��ا بازیهایی را
قض��اوت کردند که حداقل ی��ک طرف آن یکی
از غوله��ای فوتب��ال جهان حضور داش��ت اما
کنترل بازی توس��ط تی��م داوری ایران به قدری
خوب بود که صدای کسی درنیامد و البته فغانی
یکب��ار هم از کارت قرمز خود اس��تفاده نکرد .او
در مجموع  4مس��ابقهای که س��وت زد 18 ،بار

از کارت زرد خود اس��تفاده کرد که بیشترینش
را ب��ه بازیکن��ان آرژانتین در مصاف با فرانس��ه
نش��ان داد .نیکوالس اوتامندی ،مارکوس روخو،
تاگلیافیکو ،ماس��کرانو و بانهگا  5بازیکنی بودند
که در بازی حس��اس یکهش��تم نهایی از فغانی
کارت زرد گرفتن��د .همچنین ماتیاس هوملس و
توماس مولر (آلمان) ،هکتور مورنو و هکتور هررا
(مکزیک) ،نمانیا ماتیچ ،آدم لیاجیچ و الکس��اندر
میتروویچ (صربس��تان) ،ماتویدی ،اولیور ژیرو و
بنجامین پاوارد (فرانس��ه) ،جان استونس و هری
مگوایر (انگلیس) و اکسل ویتسل (بلژیک) سایر
بازیکنان��ی بودند که با کارت زرد فغانی در طول
جام جریمه ش��دند .فغانی در طول این رقابتها
نش��ان داد ی��ک داور کامال حرفهای اس��ت که
میتواند از پس هر مسابقهای برآید .بیتردید اگر
قانونی برای لژیونر شدن داوران فوتبال هم وجود
داش��ت ،فغانی یکی از افرادی بود که براحتی در
بزرگترین میدانهای دنیا به زمین میرفت اما
حاال که او سرمایه ایران است ،چه بهتر که بیشتر
قدرش را بدانیم و با حاشیهس��ازیهای بیمورد
موجب آزارش نشویم .بیتردید فوتبال ایران حاال
حاالها میتواند ب��ه فغانی و کمکهایش افتخار
کند و به هنرش ببالد.

کیوسک
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ستاره درخشان

موندودپورتیوو

فینال عادالنه

توتو اسپورت

رونالدو ،کلیسای طالیی

گاتزتا

فینالی که تاکنون دیده نشده

سامپائولی از کار برکنار شد

فدراس��یون فوتب��ال آرژانتین ب��ا پرداخت 2
میلیون دالر به سامپائولی قرارداد او را فسخ کرد.
تیمملی فوتبال آرژانتی��ن در جامجهانی ۲۰۱۸
روسیه عملکردی ناامیدکننده از خود نشان داد.
آلبی سلسته که با خوششانسی از مرحله گروهی
صعود کرد در یکهش��تم نهایی برابر فرانسه تن
ب��ه شکس��ت داد و از دور رقابتها حذف ش��د.
فدراسیون فوتبال آرژانتین که با سامپائولی قرارداد
بلندمدت بسته بود بعد از جامجهانی به حمایت از
این مربی پرداخت و تاکید کرد او به کار خود ادامه
میدهد اما انتقادهای زیاد کار دس��ت سامپائولی
داد و سرانجام رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین
تصمی��م گرفت این مربی باتجربه را از کار برکنار
کند .رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین پیشنهاد
هدایت تیم زیر  ۲۰س��ال را به سامپائولی داد که
این مربی رد کرد و در نهایت با دریافت  ۲میلیون
دالر راضی شد به همکاری خود پایان دهد.

افشاگری جالب
درباره کریستیانو رونالدو

ش��بکه تلویزیونی پریمو اس��پورت دست
به افش��اگری جالبی درباره رونالدو زد تا جایی
که اعالم کرد خورخهمندس ،مدیر برنامههای
کریس��تیانو رونال��دو قب��ل از اینک��ه او راهی
یوونتوس ش��ود این بازیکن را با توجه به رابطه
بس��یار خوبی که با آنچلوتی داشت به ناپولی
معرفی کرد اما رئیس این باشگاه توان پرداخت
حقوق نجومی این بازیکن پرتغالی را نداش��ت
و به همین خاطر رونالدو راهی یوونتوس ش��د.
رونالدو با حضور در ناپولی میتوانست بار دیگر
یاد و خاطر دیگو مارادونا را در این تیم زنده کند
و آنها را به قهرمانی در سری  Aبرساند.

هری کی��ن در بازی ردهبن��دی جامجهانی
 ۲۰۱۸ه��م در حس��رت گلزنی مان��د؛ اگر چه
قبل از س��وت آغ��از فینال تقریب��ا عنوان آقای
گل��یاش در ای��ن رقابتها قطعی ب��ود .مهاجم
گلزن سهش��یرها که در دور مقدماتی این نوید
را م��یداد تا یکی از مدعی��ان اصلی آقای گلی
جام باشد و در صورت رسیدن تیمش به مراحل
نهایی بتواند ی��ک رکورد خوب از خود به جای
بگ��ذارد ،بعد از مرحله یک هش��تم نهایی در ۳
مسابقه یکچهارم ،نیمهنهایی و ردهبندی پایش
به گل باز نش��د تا آمار آق��ای گل  ۲دوره قبلی
را با  ۶گل تک��رار کند .هری کین بیش از همه
عن��وان آقای گلی خود را مدیون  ۲تیم نس��بتا
ضعی��ف گروه  Gجامجهانی اس��ت .او در بازی
نخست انگلیس برابر تونس مرد اول میدان بود
و  ۲گل به ای��ن تیم آفریقایی زد .در بازی دوم
هم کاپیتان سهش��یرها ب��ه یکی از ضعیفترین
تیمهای جام بیست و یکم  ۳گل زد تا در همان
گام دوم خودش را  ۵گله کند .گل ششم هری
کین ه��م در مرحله حذفی ب��ه کلمبیا بود که
البت��ه از روی نقط��ه پنالتی به ثمر رس��ید و از
آن پس دیگر پای امید اول گلزنی س��اوت گیت
به گل باز نش��د .ش��اید جالب باش��د که االن ۶
گلی که هری کین در جامجهانی  ۲۰۱۸به ثمر
رس��انده را مرور کنی��م .گل اول او به تونس در
حالی که دروازهبان ضربه س��ر اس��تونز را مهار

درباره  6گل هری کین در جامجهانی

خوششانسی محض

کرده بود ،ب��ا زدن یک ضربه راحت در محوطه
 ۶قدم به ثمر رس��ید .گل دوم در همان بازی و
با شرایطی مشابه و روی ضربه کرنر وارد دروازه
تون��س ش��د .در بازی با پاناما میت��وان کین را
خوششانسترین مرد میدان دانست .در حالی
که داور  ۲پنالتی به سود انگلیس اعالم کرد ،او
هر  ۲بار پش��ت توپ ایستاد و تعداد گلهایش

را به  ۴رساند .سپس هری وقتی قصد داشت از
مسیر شوت یکی از همبازیانش کنار برود ،توپ
ب��ه پایش برخورد کرد و به تور چس��بید تا یک
گل کامال شانسی به ثمر برساند و یک هتتریک
ب��ه نام��ش ثبت ش��ود .شش��مین گل کاپیتان
سهش��یرها هم در مرحله یکهشتم نهایی برابر
کلمبیا از روی نقطه پنالتی بود .اگر بخواهیم ۶

گل هری کین را تفکی��ک کنیم ،به این نتیجه
میرس��یم؛  ۳پنالت��ی ۲ ،گل روی کرنر و یک
گل هم به صورت اتفاقی .اولگ سالنکو ،مهاجم
تیمملی فوتبال روسیه در جامجهانی  ۱۹۹۴به
همراه استویچکف با  ۶گل عنوان آقای گل این
دوره از رقابته��ا را به دس��ت آورد .برخی او را
عجیبترین آقای گل تاریخ جامجهانی میدانند
چون در یک بازی  ۵گل به ثمر رس��اند .سالنکو
در یک بازی  ۵گل به کامرون زد؛ اتفاقی که در
تاریخ جامجهانی بینظیر به حس��اب میآید .او
در سایر مس��ابقات فقط یک گل به ثمر رساند
ام��ا در نهایتبا گلزنی در  ۲مس��ابقه آقای گل
ش��د .در جامجهانی  ۲۰۱۴هم خامس با  ۶گل
از کلمبی��ا به عنوان آقای گلی دس��ت یافت اما
در جامهای جهانی  ۲۰۰۶و  ۲۰۱۰که ژرمنها
این عنوان را کس��ب کردند ،ضعیفترین آمارها
را ثبت ک��رده بودن��د .از جامجهانی  ۱۹۹۸که
این رقابتها با  ۳۲تیم برگزار میش��ود ،رونالدو
ب��ا  ۸گل در جامجهان��ی  ۲۰۰۲بهترین آمار را
ثبت کرده ام��ا کل��وزه در جامجهانی  ۲۰۰۶و
توم��اس مولر در جامجهانی  ۲۰۱۰ضعیفترین
آمار را با  ۵گل زده دارند .میروس�لاو کلوزه که
برترین گلزن تاریخ جامجهانی به شمار میرود،
در شرایطی که آلمان به نیمهنهایی جامجهانی
 ۲۰۰۶در کش��ور خودش رسید ،نتوانست بیش
از  ۵گل وارد دروازه حریفان کند.

سید لو :مساله تنها بر سر جدایی رونالدو نیست،
به هر حال این اتفاق میافتاد .حاال همه توجهها
ب��ه جامجهانی اس��ت و انگار اتف��اق دیگری در
فوتبال نمیافتد .این جامجهانی است ،بزرگترین
رقابت تاریخ فوتبال .باید احترام این مسابقات را
نگه داشت .جامجهانی بسیار مهمتر از هر اتفاق
دیگری اس��ت اما نکته ناراحتکنن��ده این بود
که تیتر روزنامههای اس��پانیا ،اخیرا این بوده که
لوکا مودریچ یا آنت��وان گریزمان فاتح توپ طال
خواهند شد اما نه! آنها برای قهرمانی جامجهانی
میجنگن��د ،جامجهانی؛ نقط��ه اوج فوتبال ،نه
مسیری برای فتح توپ طال .در این جامجهانی،
کار تیمی بسیار مهمتر از کار انفرادی بوده است.
جامجهان��ی یعنی تیمهای ملی ،نه باش��گاهی.
جامجهانی به معن��ای رقابت لیگ برتر و اللیگا
نیس��ت ،هر چند که آن را به این ش��کل نشان
دادهان��د .حتی در داخل اس��پانیا هم میگویند
اللیگا یعنی نبرد بارسلونا و اتلتیکو مادرید ،چیزی
که باعث میشود انسان بخواهد فریاد بزند!
تی��م اس��پانیا در مرحله یکهش��تم نهایی
جامجهانی حذف ش��د و هی��چ تاثیر خاصی بر
جام نگذاش��ت .آندرس اینیستا برای همیشه از
تیمملی رفت .روز قبل از حذف اس��پانیا ،مسی
و رونالدو هم حذف ش��ده بودند؛ آنها این بار هم
در ی��ک روز و با هم حذف ش��دند .آنها در  31و
 33سالگی هستند و احتماال این آخرین فرصت
قهرمان��ی جامجهانی برای این دو ب��ود .به این
ترتیب عصر جدیدی رقم خورده اس��ت و عصر
مس��ی و رونالدو دارد به سر میرسد .این کمی
ناراحتکننده است .آیا فوتبال دارد از اسپانیا نقل
مکان میکند؟ چ��ه اتفاقاتی در آینده انتظار ما
را میکشد؟ این دو فوقستاره اسپانیایی نیستند
اما تونی کروس ،دیگر بازیکن غیراسپانیایی لیگ
اسپانیا و زننده گل زیبای آلمان برابر سوئد هم از
جام حذف شد .زمانی که نیمهنهایی از راه رسید،
یکی از رس��انههای اسپانیایی با ناراحتی نوشت:
این «لیگ برتریترین جامجهانی» از نظر سبک
و از نظر آمار اس��ت .در واقع  40بازیکن از جمع
 4تی��م پایانی جام در لیگ برتر بازی میکردند،
 44گل جام را بازیکنان لیگ برتر زدند و  2گلزن
برتر ه��م از لیگ برتر آمده بودن��د اما بازیکنی
ک��ه در آن هنگام توجه همه را جلب کرده بود،
کیلیان امباپه از فرانس��ه بود که فصل گذش��ته
پیش��نهاد رئالمادرید را رد کرد 2 .روز بعد ،یک
رس��انه دیگر تیتر زد« :اللیگا به لیگ برتر غلبه
ک��رد» .در فاصله  2روز چ��ه اتفاقاتی افتاده بود!
نوبت به بازی فینال رسید .این فینال اسپانیایی
نبود ،هر چقدر هم که رسانهها تالش کردند آن
را اس��پانیایی جلوه دهند اما در هر حال باید در
نظر داشت که اللیگا در فینال جامجهانی بیشتر
از هر لیگ دیگری نماینده داش��ت 11 :بازیکن.
این در حالی اس��ت که لیگ فرانسه  ،9سری آ
 ،7لیگ برتر  ،6بوندسلیگا  ،5لیگ کرواسی  2و
لیگهای بلژیک ،اتریش ،ترکیه ،روسیه و اوکراین
هم یک نماینده در فینال داشتند .درست است
که پل پوگبا ،امباپه و انگولو کانته در فهرس��ت
بسیاری از افراد بهعنوان بازیکن برتر جام حضور
دارند اما مردم ب��ه گریزمان ،لوکا مودریچ ،ایوان
راکیتیچ ،س��اموئل اومتیتی و رافائ��ل واران هم
توجه دارند .همچنین ممکن است برخی بگویند
بهترین بازیکن جام دیگو گودین ،فیلیپه کوتینیو
یا دنیس چریش��ف بوده است که تیمهایشان
پیشتر حذف شدهاند.
به ای��ن ترتیب میتوان گف��ت زندگی پس
از مس��ی و رونال��دو هم ادامه دارد .البته مس��ی
همچن��ان در اللی��گا حضور خواهد داش��ت اما
بازیکن��ان دیگری ه��م در اللیگا هس��تند که
تماشای بازیش��ان ارزش داشته باشد .تازه باید
انتقاالت را هم در نظر گرفت ،چون از حاال تا آخر
پنجره نقل و انتقاالت ،مادرید و بارسلونا کارهای
بسیاری انجام خواهند داد و دست روی بازیکنان
بزرگی گذاش��تهاند .ادن آزار ،هری کین ،نیمار،
امباپه و خامس رودریگس؛ دست کم یکی از این
نفرات در فصل پی��ش رو در اللیگا بازی خواهد
کرد .تباس میگوید« :کریستیانو رفته ولی بقیه
میآیند ».آنهای��ی که همین حاال هم در اللیگا
هس��تند ،یک گام به پیش نهادهاند .جامجهانی
باعث ش��ده افراد دیگری بیاین��د و انحصار این
دو نفر را بشکنند .گریزمان در تابستان سرانجام
تصمیمش را درباره آیندهاش گرفت .او به بارسلونا
نرفت و در اتلتیکو ماند ،تیمی که در فصل پیش
باالت��ر از رئالمادری��د قرار گرفت .ای��ن اقدام او
نمادی است از رشد و مقاومت اتلتیکو ،باشگاهی
که توانس��ته شکل فوتبال اسپانیا را تغییر دهد؛
تیمی که فینالیس��ت در جامجهانی دارد .تیمی
که مانند بارسلونا و مادرید ،بیتردید یک قهرمان
جامجهانی خواهد داش��ت ،چرا ک��ه  4بازیکن
حاضر در فینال در این تیم بازی میکنند.
بحث درباره  2فوقستاره نیست .بحث دیگر
درباره  2باشگاه هم نیس��ت .در حال حاضر که
کسی درباره این دو باشگاه حرف نمیزند .اکنون
صحبتها درباره فینال جامجهانی است و حاال
که جامجهانی به پایان رسیده ،فوتبال باشگاهی
به اسپانیا بازخواهد گش��ت .البته بدون رونالدو
اما در هر حال همانند گذش��ته جذاب و خوب
خواهد بود.

