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اخبار

ادعای رسانه ترکیهای :مجید حسینی
راهی ترابوزان اسپور میشود

یک رس��ان ه ترکی��های مدعی ش��د مجید
حسینی در آستانه عقد قرارداد با ترابوزان اسپور
است.
به نقل از س��ایت آ.اس��پور ترکیه ،در ادامه
مذاکرات باش��گاه ترابوزان اس��پور با باش��گاه
اس��تقالل برای جذب مجید حس��ینی که به
دلیل مش��کالت گذرنامه ای��ن مدافع جوان با
تاخیر مواجه ش��ده بود ،در حال حاضر با اعالم
مس��ؤوالن باشگاه ترکیهای اتفاقات مثبتی رخ
داده و مشکل این بازیکن ایرانی حل شده است.
این رس��انه ترکی��های در ادام��ه خبر خود
مدعی شده پس از آنکه گذرنامه مجید حسینی
توس��ط باشگاه اس��تقالل و فدراسیون فوتبال
ایران مصادره ش��ده بود ،این مشکل حل شده
و حسینی در هفته جاری برای انجام مذاکرات
نهایی راهی ترکیه میشود.
مجید حسینی به دنبال جدایی از استقالل
اس��ت ولی باش��گاه اس��تقالل مدعی است او
نمیتواند به دلیل داش��تن ق��رارداد از این تیم
جدا شود.

امباپه رئالیها را ناامید کرد

س��تاره جوان تیمملی فوتبال فرانس��ه به
شایعه حضور خود در رئالمادرید پایان داد و
تاکید کرد که در پاریسنژرمن باقی خواهد
ماند .به نقل از اکیپ ،کیلیان امباپه ،جامجهانی
بسیار خوبی را پشت سر گذاشت .این بازیکن
جوان در دیدار فینال برابر کرواسی هم گلزنی
کرد تا در قهرمانی خروسها برای دومین بار
در تاریخ نقش داش��ته باشد .خبرهای زیادی
درباره احتمال حضور امباپ��ه در رئالمادرید
به گوش میرس��ید اما این بازیکن تاکید کرد
به حضورش در پاریس��نژرمن ادام ه خواهد
داد .ستاره جوان تیمملی فوتبال فرانسه گفت:
 100درصد در پاریس��نژرمن باقی میمانم
و این تی��م را ترک نخواهم کرد .من هنوز در
آغاز راه هس��تم و باید به ت�لاش خودم ادامه
ده��م .مثل همیش��ه بازی ک��ردم .گلزنی در
فینال جامجهانی حس عجیبی دارد و بسیار
ویژه و خاص بود .او ادام�� ه داد :برای پیروزی
باید به توانایی و قدرت خود ایمان داشت ،چرا
که تنها داش��تن مهارت کافی نیس��ت .ایمان
داش��تن به توانایی خود ش��رط نخست پیروز
شدن است .کسی که اعتماد به نفس بیشتری
دارد در نهایت پیروز میشود .از همان ابتدای
جامجهانی به توانایی خودمان ایمان داشتیم و
همین باعث شد جامجهانی را باالی سر ببریم.
امباپه بعد از گلزنی در دیدار فینال جامجهانی
 2018روس��یه به کمسن و سالترین بازیکن
بعد از پله در تاریخ فوتبال جهان تبدیل ش��د
که توانس��ته در فین��ال گلزنی کن��د .از این
بازیکن جوان به عنوان جایگزین کریس��تیانو
رونالدو در رئالمادرید یاد میشد اما ظاهرا او
در شرایط کنونی به دنبال تغییر باشگاه نیست.

یادداشت

ستاره دوم چگونه روی سینه فرانسه نشست؟

قهرمانثبات

بیرانوند در پرسپولیس ماندنی شد

دروازهبان تیم فوتبال پرس��پولیس پس از
جلسه با مس��ؤوالن این باشگاه تصمیم گرفت
فوتبالش را در پرسپولیس ادامه دهد.
علیرضا بیرانوند پس از جامجهانی روس��یه
پیش��نهادات خوب��ی از چند باش��گاه اروپایی
دریاف��ت کرده بود و قصد داش��ت با جدایی از
پرسپولیس ،فوتبالش را در اروپا ادامه دهد اما
در جلس��های که در باشگاه پرسپولیس برگزار
ش��د در نهایت این باشگاه با صدور رضایتنامه
علیرضا بیرانوند مخالفت کرد.
علیرضا بیرانوند تا س��ال  ۱۴۰۰با باش��گاه
پرسپولیس قرارداد دارد.
دروازهبان ملیپوش پرسپولیس عصر امروز
ن این تیم حاضر میشود.
در تمری 
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هوگ��و لوری��س ،رهبر تیمش در یک جش��ن
ایس��لندی بود .بازیکنان دور دش��ان جمع شدند
و مرب��ی را به هوا میانداختند .بی��ش از نیمی از
بازیکنان به سوی سکوها رفتند تا پرچم فرانسه را
به زمین بیاورند .عادل رامی و اولیویه ژیرو دور زمین
میدویدند و با هواداران به شادی میپرداختند ولی
وقتی به هواداران کرواسی نزدیک میشدند ،سعی
میکردن��د این رفت��ار را کنترل کنن��د .در باالی
ورزش��گاه و در قس��مت  ،VIPامانوئ��ل مکرون،
رئیسجمهور فرانس��ه نیز خوشحالیای شبیه به
بازیکنان داشت.
ولی فقط وقتی که جانی اینفانتینو ،رئیس فیفا
جام را به بازیکنان داد ،جامی که آنها  20سال بود
منتظرش بودند ،احساسات جاری شد و بازیکنان
خوشحالی خود را تخلیه کردند .بازیکنان از سکوی
قهرمانی فاصله گرفتند و با جام ،زیر بارش شدید
باران میدویدند و به سمت هوداران لیز میخوردند.
آنها رقصیدند و حلقههایی برای جش��ن زیر باران
تشکیل دادند .آدرنالین خون آنها به حدی باال بود
که رفتارشان شبیه بچهها شده بود.
حاال که آنها به چنین نقطهای رسیدند ،به کجا
باید بروند؟ کسب قهرمانی جهان مقصد آنها بود،
رسیدن به قله فوتبال ملی .فرانسه برای دومینبار
قهرمان جامجهانی ش��ده و برای نخستینبار ،این
تی��م نام خود را در تاریخ به ثبت رس��انده اس��ت؛
دش��ان سومین شخصی است که جامجهانی را به
عن��وان بازیکن و مربی برده اس��ت .کیلیان امباپه
پس از پله ،دومین بازیکن جوان است که در فینال
گلزنی کرده اس��ت .آنها نامشان را در بین بزرگان
تاریخ به ثبت رساندهاند.
عملکرد آنه��ا در فینال به طبیعت جام خیلی
نزدیک بود .اینکه تمام حال و هوای جام را در 90
دقیقه نفسگیر جای بدهید .بیشتر شبیه یک فیلم
درام بود تا یک مسابقه با کیفیت فوتبال .ورزشگاه
لوژنیک��ی نیز به یک صحنه زیبا برای این اتفاقات
حماسی تبدیل شده بود.
آس��مان رعد و برق زد و بارش شدیدی شروع
ش��د .یک معترض از بین هواداران به داخل زمین
آمد .کرواس��ی تا لحظه آخر جنگید 2 .گل از روی
ضربات ش��روع مجدد به ثمر رسید و یک برخورد
جالب که در نهایت با کم��ک  ،VARهند اعالم
شد.
ولی در نهایت ،فرانسه شایسته این پیروزی بود.
البته شاید نه بهخاطر اتفاقاتی که داخل زمین در
دیدار یکشنبهش��ب رخ داد؛ هم دژان لوورن و هم
لوکا مودریچ شاهد بودند که کرواسی میتوانست
خود را به عنوان تیم بهتری معرفی کند؛ نه ،علت
شایستگی فرانسه عملکردشان در زمین نبود بلکه
به خاطر کارهایی بود ک��ه در یک ماه اخیر انجام
دادند ،یا دقیقتر ،کارهایی که انجام ندادند.
تیم دش��ان در روس��یه عالی بود البته این عالی
بودن از بیش از یک منظر بود .آنها انگار هیچ تعلقی
به این جام و اتفاقاتی که در آن رخ میداد نداشتند

و نماین��ده رقابت دیگری بودند ،رقابتی که در جای
دیگری برگزار میشود و کمی بیشتر حوصله سر بر
است.
انگار همه در این جامجهانی س��عی داش��تند
رقابتها را بیش از همیشه اعصابخردکن کنند.
آلمان مقابل مکزیک و سپس کرهجنوبی شکست
خورد .آرژانتین و پرتغال و لیونل مس��ی و رونالدو،
کمی بیش��تر در جام ماندند ول��ی آنها هم خیلی
زود کنار رفتند .اسپانیا و برزیل هم مقابل روسیه
و بلژیک لیز خوردن��د .در این جام ،ابتدا انتظارات
و پیشبینیهای��ی انجام ش��د و پ��س از آن ،یک
هرجومرج عجیب و غری��ب رخ داد .هرجومرجی
با شکوه که با بیثباتی و تغییرات ناگهانی ،مردم را
جذب رقابتها کرده بود.
با این حال فرانس��ه در این ح��ال و هوا پیش
رفت و بیش از دوستانش موفق به کسب پیروزی
شد .آنها در مرحله گروهی مقابل استرالیا و پرو به
سختی پیروز شدند و مقابل دانمارک نیز با تساوی
بدون گل متوقف شدند .البته دشان بیش از تمام
رقبا ،استعداد در اختیار داشت؛ انرژی انگولو کانته،
ظرافت پل پوگبا ،بیرحمی گریزمن و درخش��ش
سوسوکنندهامباپه.
البته ،ج��ز دقایقی در دیدار مقاب��ل آرژانتین،
ح��س کردن اینکه این تیم چقدر خوب کار کرده
و اجزایش چه تواناییهایی دارند ،بسیار دشوار بود.
فرانس��ه به ندرت توانس��ت از زیر سایه تیمی که
پتانسیلش را داشت بگریزد .دیدار مقابل اروگوئه در
یک چهارم نهایی با خوششانسی و ضربات شروع
مجدد تعیین تکلیف شد .در دیدار مقابل بلژیک نیز
تقریبا همین داستان بود.
اما در مهمترین قسمت جام ،دشان به نظر توپ
جنگی خود را با تمام قدرت شلیک کرد .کرواسی

که طبق گفته کارشناسها ،شانس کمتری برای
کس��ب پیروزی داشت ،توپ را در اختیار داشت و
موقعیتهای خوبی هم داشت .فرانسه در نیمه اول
 2بار برتری را در دست گرفت ولی اصال مشخص
نب��ود چطور؛ آنها حتی یک موقعیت درس��ت هم
ایجاد نکردند.
فرانس��وی ه��ا ب��ا یک گل ب��ه خ��ودی که با
خوششانسی روی ضربه کاشته گریزمن و برخورد
توپ با مانژو به ثمر رس��ید در ابتدا پیش افتادند.
سپس ایوان پریشیچ کار را به تساوی کشاند ولی
در ادامه ،پیتانا ،داور مس��ابقه ،خطای هند هافبک
کرواس��ی را اعالم کرد ،خطای هندی که خیلیها
به آن معترض بودند و معقتد بودند پریشیچ فرصت
کافی برای واکنش نشان دادن به آن نداشت .با این
حال ،پس از بررسی با ویدئوچک ،پنالتی اعالم شد
و گریزمن بار دیگر تیمش را پیش انداخت.
فرانسه در تمام طول رقابتها به همین شکل
به موفقیت رس��ید ،صعودی بیرحمانه و برخورد
با تمام چالشهایی که مقابل آنها قرار داده ش��ده
بود .البته که س��ختترین گره برای آنها متعلق به
کرواس��ی بود ولی آنها بار دیگ��ر در این امر موفق
بودند.
در نیمه دوم ،اوضاع برای فرانسه بهتر هم شد.
در ع��رض  6دقیقه ،پوگبا و امباپه موفق به گلزنی
شدند .در  6دقیقه ،فرانسه ریتم کرواسی را به هم
ریخت و بازی را تمام کرد و جام را به دست آورد.
این  6دقیقه فراتر از برتری فرانسه در  6هفته اخیر
بود .تیمی بسیار قدرتمند که نیازی به این نداشت
که در تمام طول بازی خوب ظاهر ش��ود ،بسیار با
استعداد که کاری که تیمهای دیگر چندین دقیقه
برای انجامش نیاز داش��تند ،فرانسه در عرض یک
چشم به هم زدن و یک ثانیه انجامش میداد.

فرانس ه دشان
بیرحم ،حسابگر ،برنده

هی��چ بازیکن��ی در این جام بی��ش از مودریچ
تالش نکرد و او بدرس��تی شایسته دریافت عنوان
توپ طالی رقابتها ب��ود .او و همتیمیهایش در
تمام دیدارهای حذفی 120 ،دقیقه بازی کردند .در
حقیقت وقتی آنها به فینال رسیدند ،در مجموع 90
دقیقه بیش از فرانسه بازی کرده بودند.
وقت��ی مانژوکیچ روی اش��تباه لوریس یکی از
گله��ا را جبران کرد ،کرواتها میدانس��تند این
گل صرفا یک تس��کین خواهد بود .وقتی س��وت
پایان بازی زده شد ،آنها روی زمین افتادند و گریه
میکردند ،برای تمام تالش��ی که انجام دادند و به
آنچه میخواستند نرسیدند.
فرانسه با سری باال و نگاهی واضح و تیزبین ،به
رویاهایش رس��ید .فرانسه میتوانست در این جام
گلهای بیشتری به ثمر برساند .شاید میتوانست
با س��بکی دیگر بازی کند .میتوانس��ت جذابتر
باشد .خیلی چیزها میتوانست رخ دهد که فرانسه
دوس��ت داش��تنیتر باشد؛ ش��اید تا  4سال دیگر
متوجه شویم ،وقتی که این تیم جوان با تجربهتر
شده باشد.
ولی هیچکدام از اینها برای جایگاه تیم در تاریخ،
برای خوشحالی بازیکنان در زمین ،برای جشن آنها
در کنفرانس خبری دش��ان مهم نبود .همینطور
برای میلیونها فرانسوی که به خیابانهای پاریس،
مارسی و لیون ریخته بودند .فرانسه قهرمان جهان
اس��ت زیرا بیش از تیمهای دیگر درخشیده است.
وقت��ی نوبت به بردن بازیها بود ،آنها موفق بودند
زیرا هیچگاه کنترل را از دست ندادند.
با ای��ن حال آنه��ا در پای��ان بازی و جش��ن،
احساس��ات خود را تخلیه کردند .تنها وقتی بر بام
جهان ایستاندند ،تنها وقتی جام را باالی سر بردند،
خنده را میشد در صورت آنها دید.

کیوسک
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دو ستاره

توتو اسپورت

اکیپ

جهان آبی است

یک خوشحالی ابدی
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فرانسه ،قهرمان جام جهانی VAR

جلسه  ۴ساعته کیروش و تاج
در مسکو

رئیس فدراس��یون فوتبال ایران با کارلوس
کیروش جلس��های را در مس��کو درباره روند
آمادهسازی تیمملی برگزار کرد.
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ،مهدی
تاج ک��ه به دع��وت جانی اینفانتین��و ،رئیس
فدراس��یون بینالمللی فوتبال برای تماش��ای
دیدار فینال جامجهانی به روس��یه سفر کرد،
یکش��نبه ش��ب و پس از دیدار تیمهای ملی
فرانس��ه و کرواس��ی در مسکو ،نشس��تی را با
کارلوس کیروش برگزار کرد.
در این جلسه که بیش از  4ساعت به طول
انجامید ،رئیس فدراس��یون فوتبال و سرمربی
تیمملی درباره روند آمادهس��ازی این تیم برای
حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا بحث و
تبادل نظر کردند.
در همین حال ،رئیس فدراس��یون فوتبال
روز پنجشنبه گذش��ته درباره برنامهریزیهای
آتی تیمملی جهت حضور قدرتمندانه در جام
ملتهای آس��یا و همچنین موضوع بازیکنان
سرباز تیمملی ،نشستی با وزیر ورزش و جوانان
برگزار کرده بود.

باش��گاه اس��تقالل اعالم کرد ب��ا علی کریمی
هافبک فصل گذش��ته س��پاهان بهطور رسمی و
برای مدت یکسال به توافق رسیده و این بازیکن
در لیگ برتر ،با پیراهن استقالل به میدان خواهد
رف��ت .عقد قرارداد با ای��ن بازیکن که پیش از این
گفته میش��د با مصدومیتی کهنه روبهرو است اما
بالفاصله واکنش معاونت پزشکی باشگاه استقالل
را در پ��ی داش��ت .کریمی قبل از عق��د قرارداد با
استقالل در تس��تهای پزشکی ایفمارک شرکت
کرد اما نتیجه این تس��ت با اما و اگرهای بسیاری
همراه بود تا دکتر امین نوروزی ،معاونت پزش��کی
باش��گاه اس��تقالل که پیش از این هم درباره عدم
انجام تست پزشکی بازیکنان پیش از عقد قرارداد
گالیههایی را متوجه مسؤوالن باشگاه کرده بود ،در
پستی اینستاگرامی بنویسد« :در پی عقد قرارداد
باش��گاه محترم اس��تقالل با آقای علی کریمی و
طرح بعضی ن��کات جهتدار و با نیت خاص ،الزم
است توضیحاتی چند را جهت تنویر افکار عمومی

کریمی با قید مالحظات فیزیوتراپی در استقالل!

خرید جنجالی

و روشن شدن حقیقت اعالم
بنمایی��م .اول آنکه وظیفه ما
در معاون��ت پزش��کی درباره
اع�لام وضعی��ت س�لامتی
جس��مانی بازیکنان بر مبنای
ارزیاب��ی و آزمایش��ات دقیق
توس��ط پزشکان متخصص و موسس��ه ایفمارک،
استوار اس��ت و در واقع نوعی تصمیمسازی است
نه تصمیمگیری .تست پزشکی وضعیت بازیکنان
را تشریح میکند و آن مقامی که باید برمبنای این
واقعیات تصمیم به عقد قرارداد بگیرد ،مقام مسؤول
در باشگاه است .درباره آقای کریمی هم آزمایشات
دقیق صورت گرفته و تمام مستندات موجود است
و ش��رایط جسمانی ایش��ان برای مدیران محترم

روش��ن و تصمیمگی��ری در
زمینه عق��د ق��رارداد یا عدم
آن ب��ر عهده کس��انی اس��ت
که قطعا بر س��ایر امور باشگاه
احاطه کامل داشته و بر مبنای
مصالح باشگاه ،تصمیم نهایی
را میگیرن��د و ب��ه عبارت بهتر معاونت پزش��کی
تصمیمگیر نهایی نیست .دس��ت آخر باید ادغان
داش��ت که بازیکنان جهت تس��ت پزشکی به این
معاونت معرفی میشوند و در نهایت نتایج حاصله
از ارزیابی و آزمایش��ات هم عینا در اختیار مقامات
مسؤول قرار داده میش��ود و اصوال در معرفینامه
درب��اره عقد ق��رارداد یا عدم آن ،ی��ا صدور مجوز
از س��وی معاونت پزش��کی یا موارد مشابه سوال

نمیشود کما اینکه چند بازیکن با استقالل عزیز
قرارداد بس��تهاند که اصال آزمایش��ات پزشکی بر
روی آنان انجام نش��ده و این بیانگر و تاییدکننده
این موضوع است که نظر نهایی را مقامات مسؤول
نقلوانتقاالت میدهند نه معاونت پزشکی».
با این تفاس��یر به نظر میرس��د بعد از نتیجه
تس��ت پزش��کی علی کریم��ی ،امین ن��وروزی
مس��ؤولیت کامل عقد قرارداد با چنین بازیکنی
را متوجه مسؤوالن باشگاه دانسته و البته وینفرد
ش��فر که راضی به ج��ذب بازیکنی برای تیمش
ش��ده که ب��ه گفت��ه توفیقی تح��ت مالحظات
فیزیوتراپی با اس��تقالل قرارداد بسته است .این
در حالی اس��ت که نتیجه تست پزشکی مرتضی
آقاخان و میث��م تیموری هم با وج��ود توافق با
باشگاه ،مورد تایید معاونت پزشکی باشگاه نبود
تا از میان نفرات جذب شده ،تنها تست پزشکی
دانشگر مورد تایید واقع شود و اینچنین تیموری
و آقاخان هم از استقالل دور شوند.

نیک رای�ت :بعد از پایان نیمه اول واقعا درک
اینکه چطور فرانس��ه از کرواس��ی پیش است
س��خت بود .لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ به
هم��ان فرم عالی خودش��ان در ب��ازی مقابل
انگلیس ادامه دادند و باعث برتری تیمشان در
زمین بودند اما یک گلبه خودی و یک گل از
روی پنالتیای جنجالبرانگیز باعث شد نتیجه
نیمه اول  2-1به س��ود فرانس��ه رقم بخورد،
تیمی ک��ه تعداد گلهای��ش از تعداد ضربات
درون چارچوبش بیشتر بود.
این سناریویی عجیب و غریب برای فینال
بود اما از جهاتی نمادی مناسب از کل داستان
فرانسه در جامجهانی به نظر میرسید ،تیمی
که نتیجه برایش مهمتر از سبک و فرم است.
روی اعالم ضربه پنالتی از س��وی داور بخت و
اقبال به سوی فرانسه آمد؛ آنها از این شرایط
نهای��ت اس��تفاده را بردن��د و در پای��ان الیق
قهرمانی بودند.
بخ��ش اعظمی از ای��ن قهرمان��ی را باید
مدی��ون یکدندگ��ی دیدیه دش��ان بدانیم،
مربیای که تحت هیچ شرایطی نظر خودش
را زیر فش��ار نظرات مخال��ف تغییر نمیدهد.
او ب��ا همین منش بدل به س��ومین مردی در
تاریخ فوتبال ش��د که هم به عن��وان بازیکن
و هم مرب��ی جامجهانی را فتح کرده اس��ت.
دش��ان در حالی به این افتخار رس��ید که در
دور گروهی بعد از پیروزیهای خفیف مقابل
پرو و استرالیا و تساوی بشدت کسالتبار بدون
گل برابر دانمارک زیر باد انتقادات زیادی قرار
گرفته بود.
فرانس��ه قویترین تیم جام را داش��ت؛ پر
از مهرههای درجه یک هجومی .تنها مس��اله
مهم برای دشان اما بردن بود ،نه چطور بردن،
روحیهای که به بازیکنانش هم منتقل ش��ده
بود و آنتوان گریزمن هم چنین نظری داشت:
«اصال برام مهم نیست چطور .من ستاره دوم
را روی ای��ن پیراهن میخوام .مادامی که این
اتفاق بیفته هیچ اهمیتی نداره که چطور بهش
رسیدیم».
موفقیت فرانسه با اتکا به ساختار مستحکم
خط دفاعیشان به دس��ت آمد .درست است
که آنها مقابل آرژانتین  3گل و در فینال هم 2
گل خوردند اما در راه رس��یدن به بازی نهایی
 4کلینش��یت ثبت کردن��د و تنها تیمی در
تورنمنت بودند که دروازه خودش��ان را مقابل
اروگوئه و بلژیک بسته نگه داشتند.
البته که این س��اختار دفاعی روی قدرت
هجومی فرانس��ه تاثیر منفی نگذاشت .شاید
اگ��ر مربی دیگری بود با توج��ه به مهرههای
پرتعدادی که در اختیار داش��ت نوعی دیگر از
فوتبال را برای تیمش میساخت ،مثال فوتبالی
با مالکیت توپ بیش��تر که فرصتهای گلزنی
بیشتری خلق میکند اما دشان مطمئن بود با
توجه به داشتن پدیدهای به نام کیلین امباپه
بهترین راه ضربه زدن به حریفان اس��تفاده از
ضدحمالت است و تیمش را در این راه عالی
سازماندهی کرد.
فرانس��ه در فینال تنها  34درصد مالکیت
ت��وپ داش��ت و میانگین مالکیت��ش در کل
تورنمنت از ژاپن ،تونس و اس��ترالیا هم کمتر
بود .این آمار دقیقا نقش��ه دش��ان را نش��ان
میدهد؛ نقش��های با هدف س��پردن توپ به
حریف و جلو کشیدن خط دفاعیشان و ضربه
زدن در ضدحملههای برقآس��ا .شاید فرانسه
جریان بازیها را کنترل نمیکرد اما رای نهایی
در اینکه توپ باید کی و کجا برسد با آنها بود.
بی��ن  13تیمی ک��ه در جامجهانی بیش
از  50ضرب��ه به س��مت دروازه حریفان زدند
فرانسه باالترین درصد استفاده از فرصتهای
گلزن��یاش را دارد (17/3درص��د) .ای��ن آمار
ق��درت و هوش ب��االی آنه��ا در زدن ضربات
آخر را نشان میدهد ،عاملی که ضدحملههای
فرانسویها را مرگبار میکرد.
اما قب��ل از اینکه ح��رف از تمامکنندگی
بزنیم ،یک ضدحمله خطرن��اک نیاز به پاس
اول��ی دقیق دارد ،کاری ک��ه پل پوگبا در این
تورنمنت برای فرانس��ه به ش��کل بینظیری
انج��ام داد .پوگبایی که در منچس��تریونایتد
تح��ت رهب��ری ژوزه مورینی��و ان��گار رو به
خاموش��ی میرف��ت ،در جامجهان��ی و برای
تیمملی درخششی فوقالعاده داشت .او پاس
اولی که منجر به گل خودش در فینال شد را
ب��ه امباپه داد و چند دقیقه بعد هم یک پاس
بلند دقیق دیگر برای ماتوئیدی ارس��ال کرد.
ج��دا از این پاسها پوگب��ا در بعد دفاعی هم
بس��یار منظم بود و بدل به هافبک همهکاره
برای تیمش شد.
در نهای��ت این کیفی��ت ب��االی انفرادی
فرانس��ویها بود ک��ه قهرمانی را برایش��ان
به هم��راه آورد .فرانس��ه ش��اید جذابترین
و دوستداش��تنیترین تی��م ج��ام نب��ود اما
بیرحمترین و حس��ابگرترین بود ،پس ستاره
دوم روی پیراهن آبی فرانس��ه بس��یار مدیون
همان مردی است که فرانسویهای زیادی در
طول تورنمنت از وی انتقاد میکردند.

