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شبکه های مجازی

آوردگاه لوژنیکی نه تنها دوئل فرانســه و کرواسی بلکه دوئل 2
سیاســتمدار این کشــورها ،مکرون و کالیندا کیتاروویچ هم بود.
تصاویــر متعدد هیجانهای این  2رئیسجمهــور در جایگاه ویژه
مورد توجه رسانهها بود .کاربران فضای مجازی با عنوان «دوئل
سیاستمداران»از این تصاویر یاد کرده بودند.

جوان جاهطلب فرانسه در مسیر بزرگان
کسب عنوان بهترین بازیکن جوان جام توسط امباپه
 19ســاله نوید روزهایی درخشان را به این ستاره
و تیمهایــی که در کمینش نشســتهاند ،میدهد .فرارهای مهاجم
فرانســوی و دریبلهای هیجانانگیزش در جام  21باعث شــده تا
بسیاری او را با پله ،اسطوره فوتبال برزیل مقایسه کنند و به یادش
بیفتند .پله در  17ســالگی و در جام جهانی  1958توانست با زدن
 17گل و گلزنی در فینال ،جام قهرمانی را برای برزیل به دست آورد
و امباپه نیز در  19سالگی و  60سال بعد از هنرنمایی اعجوبه برزیلی
توانست با چنین سبک و ســیاقی فرانسه را به مقام قهرمانی جام
جهانی برساند .هرچند امباپه مثل پله آقای گل جام جهانی در اوج
جوانی نشــد اما این فوتبال هم نسبت به فوتبالی که  60سال قبل

امباپه میتواند پله دوم باشد؟

بازی میشد بسیار متفاوت است .امباپه اما در حالی عنوان بهترین
بازیکن جوان جام جهانی  2018را به دســت آورد که پیش از آن
با انتقال به پاریسنژرمن یکی از گرانترین بازیکنان فوتبال جهان
شد .او حاال با درخشش در جام جهانی تبدیل به جوان اول فوتبال
جهان اســت و این در حالی است که این جام را میتوان تورنمنت
افول ســتارههایی چون لیونل مسی ،نیمار و کریســتیانو رونالدو
دانســت .بیتردید برای امباپه که درخشــیدن را از یک سال قبل
از جام جهانی آغاز کرده بود روسیه آغاز یک مسیر تازه است .حاال
امباپه میتواند با یک انتقال بزرگ مرد اول نقلوانتقاالت تابستانی
امســال باشد و از این پس رویاهای دیگری چون قهرمانی در لیگ
قهرمانان ،کســب توپ طالی جهان و شاید قهرمانی در رقابتهای

یورو  2020برنامههای آینده او به حســاب آیند .میزان موفقیت در
فتح جام جهانی همچنان عاملی است که بسیاری میگویند پله و
مارادونا را از هم متمایز میکند .امباپه برای رســیدن به روزی که
نــام او کنار این بزرگان به میان آیــد ،راه درازی در پیش دارد ولی
واقعیت این است که برعکس رونالدو و مسی ،وقتی آن روز فرا رسد
کنار نام امباپه ســتارهای درج نخواهنــد کرد و در زیرش نخواهند
نوشت« :هنوز موفق به فتح جام جهانی نشده!» خروس جوان قبل
از رســیدن به فینال جام ،در موناکو و پس از آن در پیاسجی به
ستاره تبدیل شده بود و حاال خود را به ستارهای جهانی تبدیل کرده
و بسیاری از صاحبنظران فوتبالی انتظار دارند کیلین تا سالهای
سال یکی از حاکمان بالمنازع دنیای فوتبال باشد.

به جا مانده از فینال بارانی

تصویر مشــکوک برداشــتن یکی از مدالهای اهدایی به قهرمان
جهان توسط زنی که بنا بر ادعای برخی رسانهها ،کارمند فیفاست
در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد .برخی از کاربران
در این باره نوشــتند« :ظاهرا ماجرای دزدی مدال و بیبرنامگی
فقط معطوف به لیگ خودمان نمیشود و این قضیه جهانی است».

ورود یکبــاره چندین زن در قالب جیمــی جامپ به زمین محل
برگزاری فینال توجــه تمامی دوربینها را به خود جلب کرد .این
زنان از گروه فمینیستی و معترضین به سیاستهای پوتین بودند.
یازدهمین سالگرد مرگ شاعر روسی پریگوف و رفتارهای زشت
با معترضان روس دلیل اصلی این هنجارشکنی بود.

انتشــار تصاویر گرفتن چتر روی ســر پوتین رئیسجمهور روسیه به
هنگام بارش باران در ورزشگاه لوژنیکی ،زمانی که جام به قهرمان اهدا
میشد ،حاشــیههای زیادی به همراه داشت .برخی از کاربران فضای
مجازی مدعی شــدند این رفتار نشان از میزبانی ضعیف و نامهربانانه
روسها بود چراکه میهمانان زیر باران بودند.

با ورود  CR7به شــهر تورین برای حضور در باشگاه یوونتوس گویی
زلزلهای 7ریشتری در این شهر ایتالیا آمده بود .انتشار تصاویر متعدد از
استقبال باشکوه هواداران یووه از رونالدو ،حضور او در تست پزشکی و...
همه و همه خیلی سریع در فضای مجازی ترند شد تا با پایان جام جهانی
دنیای ورزش در تب و تاب این انتقال بزرگ قرار بگیرد.

قصه جام به سر رسید
تالش و اســتقامت و روحیه تســلیمناپذیری
است و امروز ویترین افتخاراتش به بزرگترین
فوتبالیســتهای تاریخ جهان تنه میزند و از
بســیاری از آنها معتبرتر اســت .مودریچ با
 4قهرمانی در چمپیونزلیــگ اروپا در زمینه
افتخارات باشگاهی موفقتر از تمامی بازیکنان
کرواســی بود و حاال او مدال نقره جام جهانی
را نیز بــه افتخاراتش اضافه کرده اســت .او
همچنیــن عنوان بهتریــن بازیکن جام را نیز
به دســت آورد تا مجموعــهای از بزرگترین
افتخــارات فوتبالــی جهــان را در ویتریــن
افتخاراتش داشته باشد.
شیرجه کورتووا برای دستکش طالیی
ســنگربان حال حاضر چلسی که زمزمههای
زیــادی پیرامــون حضــور او بــا پیراهــن
رئالمادرید در فصل پیش رو شنیده میشود،
در جام جهانی روســیه  27سیو را به نام خود
ثبــت کرد و در نهایت نیز بــه عنوان بهترین
دروازهبان مســابقات انتخاب شد و دستکش
طالیی مســابقات را از آن خود کرد .کورتووا
البتــه عالوه بر واکنشهای بســیار خوبی که
در روســیه ارایه داد ،در بخــش تهاجمی نیز
با شــروعهای به موقع به همتیمیهای خود
کمــک میکرد .در دیــدار برابــر ژاپن و در
واپســین ثانیههای بازی بود کــه او با جمع

قصه جام جهانی روســیه هم به پایان رسید
و حاال هواداران فوتبال باید بیش از  4ســال
منتظر بمانند تا جام جهانی  2022قطر آغاز
شود .فرانسه با پیروزی  2 - 4مقابل کرواسی
برای دومین بار بر بام جهان ایســتاد تا پس
از  20ســال بار دیگر مردم این کشــور طعم
قهرمانی در جام جهانی را بچشــند و به قولی
تــاج خروس  2تا شــد! جــام جهانی 2018
روســیه را شاید بتوان در یک جمله شرح داد
و آن اینکه تالشگران و زحمتکشان بودند که
توانستند به تاج و تخت دست یابند .در ادامه
نگاهی داریم به آمار و اتفاقات ثبت شــده در
فینال بارانی جام جهانی.
اشکهای بهترین بازیکن جام
شاید کمتر کسی تا قبل از جام جهانی فکرش
را میکــرد که یــک کروات با جثــه ریز و با
صورتی تکیده یکــی از پرافتخارترین مردان
فوتبال جهان باشــد اما مودریچ با کرواســی
پلههای جهانــی را یک به یک بــاال رفت تا
به فینال رسید و شــاید اگر حتی یکی از آن
بازیهای قبل از فینال به وقت اضافی کشیده
نمیشد مقابل فرانسه آن شکست سنگین - 4
 2رقم نمیخورد .کاپیتان اما زمانی که اشک
میریخت ســتارهای بود که تمام دنیا با دیده
احترام به او مینگریست؛ بازیکنی که سمبل

ردهبندی تیمهای جام جهانی
با پایان یافتن مسابقات جام جهانی  2018روسیه
و مشخص شــدن فرانســه به عنوان قهرمان این
رقابتها ،ســایت بلیچرریپورت اقــدام به معرفی
ردهبندی نهایی تیمهای حاضر در جام بیستویکم
کرد که تیمهای فرانسه ،کرواسی و بلژیک به ترتیب
ردههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .تیم
ملی فوتبال ایران هم در رده نوزدهم این ردهبندی
و باالتــر از تیمهایی همچــون آلمان و کرهجنوبی
قــرار دارد .با توجه به این ردهبندی میتوان به این
موضوع پی برد که برخــی از این مربیان از جمله
زالتکو دالیچ ،یان اندرسون و والدیمیر پتکوویچ در

جام جهانی  2018عملکردی به مراتب بهتر نسبت
به سرمربیانی که دســتمزدهای میلیونی دریافت
میکنند ،داشتهاند .در ادامه ردهبندی نهایی تیمها
و دستمزد مربیانشان را مشاهده میکنید .ناگفته
نماند هیرو و نیشینو به دلیل اینکه در آستانه آغاز
جام جهانی به عنوان ســرمربیان  2تیم اسپانیا و
ژاپن منصوب شدند ،نامشان در لیست دستمزدها
نبوده است.
 -1فرانســه ،دشان  3.5میلیون یورو -2 ،کرواسی،
دالیچ  550هزار یــورو -3 ،بلژیک ،مارتینس یک
میلیون یورو -4 ،انگلیس ،ســاوتگیت  2میلیون

کــردن به موقع تــوپ در محوطه جریمه که
به خاطر قامــت بلندش بود ،بالفاصله توپ را
در فضایی مناســب در اختیار دیبروینه قرار
داد و ایــن بازیکن هم پایهگــذار گل برتری
شــیاطین ســرخ در مرحله یکهشتم نهایی
جام جهانی شد .این سنگربان که در طول 7
دیدار  6گل دریافت کرد ،با خاطرهای خوش
و کسب دســتکش طالیی مسابقات را خاتمه
داد؛ افتخاری که بســیاری از دروازهبانهای
بزرگ دنیا در رســیدن به آن نــاکام بودهاند
ولی کورتووا در  26سالگی به این مهم دست
یافت.
تنها یک بازی صفر  -صفر
یک رکورد بســیار ویژه در این رقابتها ثبت
شده است .در  65مسابقه برگزار شده در این
رقابتها فقط یک مســابقه بــدون گل تمام
شــده؛ دیدار فرانســه و دانمارک در مرحله
گروهــی 64 .دیدار دیگر این مســابقه بدون
اســتثنا بــا گل همراه بوده اســت 177 .گل
طی  66بازی یعنی متوســط  2/68گل در هر
دیدار یعنی بیشتر از متوسط  2/3گل در جام

جهانیهای  2010و .2006
آقای گلی عجیب کین
هریکین بیش از همه عنوان آقای گلی خود
را مدیون  ۲تیم نســبتا ضعیف گروه  Gجام
جهانی است .او در بازی نخست انگلیس برابر
تونس مــرد اول میدان بــود و  ۲گل به این
تیم آفریقایی زد .در بــازی دوم هم کاپیتان
سهشیرها به یکی از ضعیفترین تیمهای جام
بیســتویکم  ۳گل زد تــا در همان گام دوم
خودش را  ۵گله کند .گل ششــم هریکین
هم در مرحلــه حذفی به کلمبیا بود که البته
از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و از آن پس
دیگــر پای امید اول گلزنــی تیم ملی فوتبال
انگلیس به گل باز نشــد .نکته بسیار جالبتر
اینکه از این  6گل  3گل از روی نقطه پنالتی
به ثمر رسیده اســت! هری در دیدار با پاناما
نیز وقتی قصد داشــت از مسیر شوت یکی از
همبازیانش کنار برود ،توپ به پایش برخورد
کرد و به تور چسبید تا یک گل کامال شانسی
به ثمر برساند و یک هتتریک به نامش ثبت
شود.

کیروش و یوزها نوزدهم شدند

یورو -5 ،برزیل ،تیته  3.5میلیون یورو -6 ،اروگوئه،
تابارس  1.7میلیون یورو -7 ،روســیه ،چرچسوف
 2.6میلیون یورو -8 ،ســوئد ،اندرسون 450هزار
یورو -9 ،مکزیک ،اوسوریو  1.05میلیون یورو-10 ،
کلمبیا ،پکرمن  1.5میلیون یورو -11 ،ســوئیس،
پتکوویچ  850هزار یورو -12 ،اسپانیا ،هیرو-13 ،
دانمارک ،آگههاریده یک میلیون یورو -14 ،پرتغال،
ســانتوس  2.25میلیون یورو -15 ،ژاپن ،نیشینو،
 -16آرژانتین ،ســامپائولی  1.8میلیون یورو-17 ،
سنگال ،سیســه  200هزار یورو -18 ،صربستان،
کرســتائیچ  350هزار یورو -19 ،ایران ،کیروش

 2میلیون یــورو -20 ،کرهجنوبی ،تائهیونگ 450
هزار یــورو -21 ،پــرو ،گارکا  1.15میلیون یورو،
 -22نیجریه ،روهر  500هزار یورو -23 ،آلمان ،لو
 3.85میلیون یــورو -24 ،مراکش ،رنار  780هزار
یورو -25 ،استرالیا ،فنمارویک  1.25میلیون یورو،
 -26لهستان ،ناوالکا  270هزار یورو -27 ،ایسلند،
هالگریمســون  700هزار یورو -28 ،تونس ،معلول
 350هــزار یــورو -29 ،عربســتان ،پیتزی 1.44
میلیون یورو -30 ،کاســتاریکا ،رامیرس 350هزار
یورو -31 ،مصر ،کوپر  1.5میلیون یورو -32 ،پاناما،
داریو  400هزار یورو.

گزارش
داستان مدالی که در جیب
یکی از مسئوالن فیفا رفت

در پایان بیســتویکمین دوره مســابقات جام
جهانــی که بــه قهرمانــی فرانســه انجامید،
اتفاقی جالب به هنگام مراســم اهدای مدالها
در ورزشــگاه لوژنیکی شهر مســکو رخ داد .در
صحنهای از مراســم ،خانمی که یکی از اعضای
کمیتــه ســازماندهی این مســابقات بود و در
توزیع مدالها به جانــی اینتفانتینو رئیس فیفا
و والدیمیر پوتین رئیسجمهور روســیه کمک
میکــرد ،مدالی را داخل جیبش گذاشــت! در
حالی که برخــی معتقدند ایــن خانم مدال را
به نوعی به ســرقت برده ،برخی رسانهها مدعی
شــدهاند این مدال اضافی متعلق به کالینیچ از
تیم کرواســی است که در جریان این تورنمنت
به دلیل ســرپیچی از دســتورات زالتکو دالیچ
از اردوی کرواســی اخراج شــد .گفته میشود
بازیکنان و اعضای کادر فنی کرواســی تصمیم
میگیرند که آیا این مدال باید به کالینیچ برسد
یا خیر! در ســوی دیگر ادعا شده که این مدال
احتماال متعلق به یکی از اعضای اتحادیه فوتبال
فرانسه اســت که در این مراسم حضور نداشته
و از این خانم خواســته شــده تا مدال را برای
وی نگه دارد.

اخبار
ن قهرمانی
تلفات در جش 
فرانسویها

قهرمانی تیم ملی فرانســه در جــام جهانی با
جشــن و پایکوبی در اکثر شهرهای این کشور
همراه شد که این جشنها حادثهآفرین شدند.
تعداد زیادی از این حوادث در حضور پلیس رخ
داد و به خشــونت کشیده شــد اما در برخی از
آنها وخامت اوضاع شدید بود و منجر به مرگ
شد .اما تلخترین مورد از جشنهایی که در این
کشــور به خاطر قهرمانی خروسها رخ داد در
شهر آنسی بود که یک مرد حدودا  50ساله پس
از افتــادن درون یک کانالی که عمق آب در آن
کم بود ،جانش را از دســت داد .مورد دیگر هم
در شــهر سنفلیکس و در منطقه اویسه بود که
یک مرد در حین رانندگی مشــغول خوشحالی
بود که کنترل خودروی خود را از دســت داد و
بر اثر برخورد شــدید با یک درخت جان سپرد.
در همین حال گزارش شده که  2کودک  3و 6
ساله هم در اثر تصادف با موتورسیکلت در شهر
فروار در وضعیتی وخیم بسر میبرند.

جدایی سمپائولی از آرژانتین

دوران ســمپائولی در آرژانتین به پایان رسید.
همانطور که انتظار میرفت ،خورخه سمپائولی
از تیم ملــی آرژانتین جدا شــد .بــه گزارش
وبســایت فدراســیون فوتبال آرژانتین ،تیم
ملی و ســمپائولی طی توافقی مشترک به این
نتیجه رســیدند که با هم قطع همکاری کنند.
تمام عوامل کادر فنی آرژانتین هم با سمپائولی
از تیــم ملی خداحافظی میکنند .فدراســیون
فوتبال آرژانتین در پیامی یک خطی از زحمات
ســمپائولی تشــکر و برای وی در آینده آرزوی
موفقیت کرده است.

