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هنوز شكست در فينال يورو را هضم نكردهايم

دشان :ميخواهيم اين بار قهرمان شويم

پیشخوان

MARCA
«هيچكس مثل تو
نيست» تيتر اصلي
روزنامه مادريدي
«ماركا» بود كه عكسي
از رونالدو را در وسط
جلد كار كرد و دور و بر
آن را پر از توپ كرد
تا به تعداد گلهاي او
براي رئال توپ روي جلد
باشد« :جدايي اسطوره
رئال ،كريستيانو ،زننده
 451گل».

as
«خداحافظ كريستيانو»
تيتر درشت روزنامه
مادريدي «آ .اس»
بود كه نوشت ،ستاره
پرتغالي در ازاي
 100ميليون يورو به
يوونتوس پيوست .او
در  438بازي  450گل
زد« .اومتيتي فرانسه را
به فينال برد» و «جادوي
مودريچ در مقابل
تاكتيكهاي انگليس».

MUNDO
روزنامه «موندو
دپورتيوو» چاپ بارسلونا
با تيتر «كريستيانو
رفت» نوشت ،او با
قراردادي  4ساله و
قيمت  112ميليون يورو
به يووه رفت .رونالدو
در  9سال  450گل زد
و حاال مادريد ،نيمار را
ميخواهد« .نخستين
تماس بين بارسا و پاري
سن ژرمن براي رابيو».

Gazzetta
روزنامه ميالني «گاتزتا
دلو اسپورت» با اشاره
به ورود رونالدو به
يووه نوشت ،قرارداد
قرن نهايي شد .رئال
بابت فروش ستارهاش
 100ميليون يورو
گرفت و رونالدو هم
ساالنه  31ميليون يورو
خالص ميگيرد .دوشنبه
نمايش معارفه او در
تورين است.

روزنامه رمي «كوريره
دلو اسپورت» پيوستن
رونالدو به يووه را به
«فيات لوكس» تشبيه
كرد.
فيات شركت مادر يووه
است« :يووه دوباره
سري آ را روشن كرد»
و «هزينه خريد او
 117ميليون يورو
است و قراردادي 4
ساله ميبندد».

پيچيــده،
برنامهريزيهــاي
تاكتيكهــاي زيركانــه و مقابلههاي
شــطرنجوار اما برتري فرانســه برابر
بلژيــك در نيمهنهايي جــام جهاني
 2018و رســيدن به فينال روي يك
ضربه شروع مجدد رقم خورد و يك بار
ديگر روي سادگي فوتبال تاكيد شد.
كرنر آنتوان گريزمان با ضربه سر
ساموئل اومتيتي باالتر از مروان فاليني
تنها گل بازي در دقيقه  51را رقم زد
تا فرانسه به فينال يكشنبه برسد .اين
گل تنها تفاوت دو تيم در ديداري بود
كه پر از ســتارههاي هيجانانگيز بود
با تكنيك ناب ،حركات ويرانكننده و
تمامكنندگي فوقالعاده.
روبرتو مارتينس مربي بلژيك در
كنفرانس خبري بعــد از بازي گفت:
«مــا در دفــاع روي ضربات شــروع
مجدد قدرتمند بوديم اما در اين بازي
ضعف داشــتيم .روي آن كرنر درست
جاگيري كــرده بوديم اما تفاوت بازي
در چند سانتيمتر رقم خورد».
اســتارت كيليــان امباپه در 15
ثانيــه ابتدايــي بازي نشــان ميداد
فرانســه قصد دارد بلژيكيها را خوب
بدواند اما حقه جالبي بود چون فرانسه
دقيقا عكس ايــن تاكتيك را در نظر
داشــت .آنها عقب نشســتند ،گاهي
خطرناك در محوطه جريمه خود و به
بلژيك اجازه دادند توپ داشــته باشد
در عوض منتظــر ضدحمالت بودند.
اينكــه ادن آزار در اطــراف محوطه
جريمه توپ داشــته باشــد و كوين
دبروين بازي را ديكته كند ،چشمانداز
خطرناكــي دارد و كار پرريســكي از

خبر

اورتون به خريد مدافع
بارسلونا نزديك شد

يري مينا ،مدافــع مياني كلمبيايي
تيم فوتبال بارسلونا ممكن است تابستان
امســال از اين تيم جدا و راهي ليگ برتر
انگليس شود.
مينا تنها  6ماه پيش به بارســاييها
پيوست و در اين مدت نتوانست خودش
را به برنامههاي ارنستو والورده ،سرمربي
آبي و اناريها تحميل كند .حاال اخباري
به گوش ميرســد مبني بر اينكه باشگاه
اورتــون ميخواهــد در ازاي  24ميليون
يورو مدافع مياني بارساييها را بخرد.
مينا كه ماه ژانويه راهي نوكمپ شد،
در جــام جهاني با گلهاي ارزشــمندي
كه براي كلمبيا به ثمر رســاند ،توانست
ارزشهاي خود را ثابت كند و مورد توجه
اورتونيها قرار بگیرد.
با توجه به ورود قريبالوقوع كلمنت
لنگلــت از ســويا به جمع بارســاييها و
تثبيت شدن جايگاه زوج پيكه – اومتيتي
در قلب خط دفاعي اين تيم ،بعيد به نظر
ميرسد كه مينا فصل آينده هم شانسي
براي بازي در تركيب اصلي بارســا داشته
باشد و به همين دليل جدايي اين بازيكن
 23ساله از قهرمان اسپانيا بعيد نيست.

ديديه دشــان مربي تيم ملي فرانسه به
تمجيــد از بازيكنانش پرداخت و گفت باخت
در فينال يــورو  2016در فينــال پاريس را
هنوز به خاطر مــيآورد .آنها ميخواهند بعد
از قهرماني در ســال  1998در خاك خودي،
دومين افتخار جهانيشان را به دست آورند.
دشان گفت« :فينال را بايد برد ،رسيدن
به آن انتهاي موفقيت نيســت .باخت دو سال
قبــل به پرتغال را به خاطــر داريم ،هنوز آن

تيبــو كورتوا ،دروازهبــان بلژيك گفته
فرانســه ضدفوتبــال بازي كــرد .او پس از
شكست بلژيك برابر فرانسه گفت« :آنها يك
تيم ضدفوتبال هستند .مهاجمشان تنها 30
متر با دروازه خودشان فاصله داشت».
بلژيك در بازي قبل ،برزيل را شكست
داده بــود و كورتــوا گفته ترجيــح ميداد
بلژيك به برزيل ميباخت« :فرانســه با يك
ضربه ســر روي يك كرنر گل ميزند و بعد
هم كار ديگري به جز دفاع انجام نميدهد.
من ترجيح ميدادم در يكچهارم نهايي به
برزيل ميباختيــم .حداقل اينكه آنها تيمي
بودند كه ميخواستند فوتبال بازي كنند».

مارتينس :تفاوت ما با فرانسه يك ضربه كرنر بود
روبرتــو مارتينس گفته كه بلژيك تــاوان فرصتهاي از
دســترفته مقابل فرانسه را داد .او ميگويد تيمش حاال روي
ســوم شــدن تمركز دارد .مارتينس گفت كه تيمش توانست
ضدحمالت فرانسه را مهار كند اما مقابل دروازه عملكرد خوبي
نداشت« :بازي نفســگيري بود .اتفاقات بزرگ زيادي در اين
بازي نيفتاد و تفاوت بين شكســت و پيروزي ،تنها يك ضربه
شروع مجدد بود .ما ضدحمالت آنها را كنترل كرديم .ما توپ
را داشــتيم اما فرانســه عالي دفاع كرد و ما نميتوانستيم آن
جادوي خود را مقابل دروازه حريف داشته باشيم».
اين بازي نبرد تاكتيكي زيبايي بود و فرانســه توپ را به
حريف ســپرده بود و ميخواست از سرعت كيليان امباپه در
ضدحمالت استفاده كند .مارتينس گفت كه تيمش توانست
به خوبي مانع آن شــود كه فرانســه در جريان بازي به گل
برسد .موســي دمبله در اين بازي به شكل غافلگيركنندهاي

كيليان امباپه گفته حتي در دورترين روياهايش هم تصور
نميكرد كه با فرانســه به فينال جام جهاني برسد .امباپه مقابل
بلژيك نمايشي عالي داشت و شش فرصت براي تيمش ساخت.
اين بازيكن 19ساله ميگويد خوشــحال است كه در نخستين
حضورش در تيم فرانســه ،كمك كرده كه تيمش به فينال جام
جهاني راه يابد« :باوركردني نيســت .اين بهترين رويا است .اين
روياي آينده اســت .اين يعني همه چيز .من هيچ كلمهاي براي
بــه زبان آوردن پيدا نميكنم .حتــي در دورترين روياهايم هم
چنين كاري را نميتوانم انجام دهم .من فرد روياپردازي هستم،

در تركيب قــرار گرفته بود و كوين دبروين هم به جاي آنكه
در مركز باشد ،به سمت راست متمايل شده بود .جاي خالي
پاسهاي دقيق دبروين در پســت جديدش حس ميشــد و
روملو لوكاكو ،مهاجم اين تيم خوب تغذيه نميشد .زماني كه
بلژيــك عقب افتاد ،مارتينس دمبله را تعويض كرد و دبروين
به پســت هافبك مياني برگشت و از اين پس بود كه بلژيك
كنترل بازي را بهتر در دســت گرفت و فرصتهاي بيشتري
ساخت.
مارتينس گفت« :به نظرم فرانسه تيم برتر مطلق ميدان
نبود .همه چيز روي يك ضربــه كرنر رقم خورد .به همين
دليل است كه فكر نميكنم بازيكنان سرنوشت بازي را رقم
زده باشــند ».بلژيك كه زماني در روياي فينال جام جهاني
بود ،حاال بايد به فكر بازي ردهبندي باشد .مارتينس ميگويد
كه هر كاري خواهد كرد تا بازيكنانش را براي آخرين ديدار

ولي چنين دستاوردي در روياي من هم نبود.
ما بايد يك گام ديگر به جلو برداريم و به دســتاوردي كه
داشتهايم افتخار ميكنيم».
امباپه با وجود نمايشهاي درخشــانش ،گفته كه نميتواند
فعال نامزد توپ طال باشــد« :يكي از ويژگيهاي خوب من اين
اســت كه از قسمت ســخت كار فرار نميكنم و براي اين گروه
از بازيكنــان ميجنگم .اگر بتوانم با دويدن يا فرياد زدن به تيم
كمك كنم اين كار را انجام خواهم داد .من ميخواهم فاتح جام
جهاني شوم و توپ طال مساله من نيست».

مادر امباپه ،ناراحت از دست نيمار و آلوز
مادر كيليان امباپه گفته از رفتاري كه در
پاريسنژرمن با پسرش ميشود ناراحت است
و بهويژه از دســت دني آلوز و نيمار شــكايت
دارد .ايــن دو بازيكــن مرتبا ظاهــر امباپه را
مسخره ميكنند.
فائزه الماري ،مادر امباپه همچنين گفته
كه در فصل گذشته ،پس از يك بازي ،پسرش
در رختكن با نيمار درگيري لفظي داشته است.
يكي از بزرگترين مشــكالتي كه الماري

صدا ميزنند .پس از نمايش درخشــان امباپه
مقابل آرژانتين ،آلوز بهجاي آنكه او را تحسين
كند در اينســتاگرام نوشــت« :دوناتلو عجب
سرعتي دارد ،نه؟!»
همچنين مشــخص شــده كه پس از بازي
پياسجي بــا تولوز ،امباپه با نيمــار دعوا كرده
اســت .امباپه از نيمار ناراحت بــوده و گفته كه
نيمار از عمد به اين بازيكن پاس نميدهد .همين
باعث شده كه اين دو درگيري لفظي پيدا كنند.

با رفتــار نيمار و آلوز دارد اين اســت كه آنها
پســرش را دست مياندازند و اسم اين بازيكن
19ساله را دوناتلو گذاشتهاند كه يك شخصيت
از كارتون «الكپشتهاي نينجا» است .آنها در
پاييز سال گذشته حتي يك نقاب دوناتلو را هم
به امباپه دادند.
اين موضــوع در ابتدا ب ه عنوان شــوخي
مطرح شــد اما امباپه از اين موضوع خوشش
نيامــد .با اين حال همچنان او را به اين اســم

محرز پس از پيوستن به تيم پپ گوارديوال:

منچسترسيتي فوتبال انگليس را از نو تعريف ميكند

رياض محرز ســرانجام از لسترسيتي به
منچسترسيتي منتقل شد .مبلغ انتقال او 60

ميليون پوند است .پپ گوارديوال اين بازيكن
را در ژانويه ميخواســت اما در آن هنگام ،دو
باشگاه بر سر مبلغ انتقال او به توافق نرسيدند
تا اينكه سرانجام اين بازيكن 27ساله حاال به
منچسترسيتي ميرود .او اخيرا با اجازه سران
لستر در تمرينات اين تيم حضور نيافت و در
آزمايش پزشكي منچسترسيتي شركت كرد.
اين بازيكن الجزايري كه قراردادي پنجساله با
سيتي امضا كرده ،ميگويد« :بسيار خوشحالم
كه به ســيتي پيوســتهام ،تيمي كه فوتبالي
عالــي زير نظر پپ گوارديــوال بازي ميكند.
تماشاي بازي آنها برايم لذتبخش بوده است.
پپ متعهد به فوتبال تهاجمي اســت كه اين

براي من عالي است و عملكرد سيتي در فصل
گذشــته هم فوقالعاده بوده است .آنها دارند
فوتبال انگليس را از نو تعريف ميكنند و من
هم ميخواستم بخشي از پروژه آنها باشم .به
نظرم ما در ســالهاي آينده ميتوانيم موفق
باشــيم و بــاور دارم كه بازي خــود من هم
ميتواند زير نظر پپ بهتر شود».
گفتــه ميشــد انتقال ايــن بازيكن به
بنبست رسيده و ســيتي حاضر است دست
از خريــد او بــردارد اما در هــر حال چيكي
بگيريستين ،مدير ورزشي سيتي توانست اين
بازيكن كه در صدر فهرست گوارديوال حضور
داشت را بخرد.

جام آماده كند« :ما بســيار نااميد شدهايم .رختكن تيم حاال
بسيار اندوهگين است اما من نميخواهم بازيكنانم ناراحت و
نااميد باشــند .كنترل اين حس كار دشواري است .ما نااميد
هســتيم چون نيمهنهايي را باختهايم و بسيار سخت است
كه خوشــحال باشــيم كه يك بازي ديگر هم داريم .ما بايد
دوباره متحد شــويم و از اين فرصت اســتفاده كنيم .تالش
براي ســوم شدن در جام جهاني اتفاقي نيست كه زياد روي
بدهد .فوتبال بلژيك چنين تجربهاي را تنها در جام جهاني
 1986داشــته كه در آن سال هم چهارم شده است .ما بايد
درك كنيم كه اين هم ديدار مهمي اســت اما ميپذيرم كه
كار بسيار دشــواري داريم چون امروز چنين احساساتي را
تجربــه كرديم .زماني كه روياي رســيدن به فينال را داريد
و نميرســيد ،ســخت ميتوانيد براي بازي ردهبندي آماده
شويد ،چه از نظر فردي و چه از نظر جمعي».

پیاسجی پيشنهاد
بارسلونا براي خريد
رابيو را رد كرد

باشــگاه بارســلونا در جذب
آدريــن رابيو ،هافبك فرانســوي
تيــم فوتبال نــاكام خواهد ماند.
مديربرنامههاي اين بازيكن مدتي
اســت كه بــا هموطــن او اريك
آبيدال كه به تازگي در پست مدير
ي و اناريها مشغول به
ورزشي آب 
كار شــده ،مذاكراتي داشته و در
چنــد روز اخير زمزمههايي مبني
بر احتمال پيوستن او به قهرمان
فرانسه شــنيده ميشد اما باشگاه
فرانسوي گفته اســت كه امكان
ندارد با فروش بازيكنش موافقت
كند .اينطور كه به نظر ميرســد
خريــد رابيــو براي بارســلونا در
تابســتان امسال بســيار سخت
خواهد بود .رابيو تابســتان سال
آينــده قــراردادش با پیاسجی
تمــام و بازيكن آزاد ميشــود و
ميتوانــد به بارســلونا يا هر تيم
ديگري كه بخواهد ملحق شــود
البته اگر امسال تصميم به تمديد
قراردادش نگيرد.
بارســلونا بعد از خداحافظي
آنــدرس اينيســتا و پــس دادن
پائولينيــو به گوانگــژو اورگراند،
به دنبــال جذب هافبك اســت
و تاكنــون آرتــور را جذب كرده
و رابيــو گزينه ديگر اين باشــگاه
اســت اما ظاهرا ً تيره و تار بودن
روابط بارســا و پاريسيها بعد از
ماجراي انتقــال نيمار به پايتخت
فرانســه سبب شــده كه مالكان
قطري پیاسجی تمايلــي براي
فــروش بازيكن خود بــه قهرمان
الليگا نداشته باشند.

امري :همه ما بازيهاي او را در جام جهاني ديديم
انتقال اين بازيكن به توافق رســيده بودند
اما تا زمــان حذف اروگوئــه از جام صبر
كردند.
ايــن بازيكــن اروگوئهاي بــه لندن
ســفر كرد و در آزمايش پزشكي آرسنال
شــركت كرد .او پس از انجام انتقال گفت:
«ميخواهم از فرصتــي كه اين زندگي به
من داده ،نهايت اســتفاده را داشته باشم.
من واقعا مشــتاق شــروع اين سفر جديد
هستم .مدتي اســت كه پيامهاي بسياري
در شــبكههاي اجتماعي دريافت ميكنم.
به نظرم همه اينها به دليل اين اســت كه
صحبت بر سر انتقال من به آرسنال ،پيش

عکس نوشت

 -ESPNسرخیو راموس
با گذاشتن این عکس روی
توییتر نوشت« :گلهایت،
آمارت و همه جامهایی که
کنار هم بردیم ،خودش گویا
است .تو جایگاه خاصی در
تایخ رئال مادرید به دست
آوردهای و بازی در کنار تو
لذتبخش بود»...

 -ESPNسامی
خدیرا در توییترش
نوشت« :دوره فوق
العادهای در کنار هم
در مادرید داشتیم.
برای شروع کار با
تو لحظه شماری
میکنم»...

 -ESPNدیباال هم با انتشار این عکس در اینستاگرام ،به رونالدو خوشامد گفت.

توريرا به آرسنال پيوست

آرسنال لوكاس توريرا را از سمپدوريا
بــا قيمت  25ميليون پوند خريداري كرده
اســت .آنها در جريان جام جهاني بر ســر

بهتر استفاده ميكرديم اما به بازيكنانم و همه
اعضاي تيم تبريك ميگويم».
ســاموئل اومتيتي زننده تك گل بازي
هم گفــت« :ما خيلــي كار كرديم ،من گل
زدم اما اين حاصــل يك بازي خوب از همه
بود و مــن به همه تيم افتخــار ميكنم .در
ســال  1998آنها تالش كردنــد و ما امروز
كوشيديم ،هدفمان رســيدن به فينال بود،
من واقعا راضيام».

ادن آزار ،كاپيتــان بلژيــك گفته كه
تيمش نتوانست آن لحظه جادويي را مقابل
فرانسه رقم بزند .آزار خطرناكترين بازيكن
بلژيــك بود و پس از بــازي گفت« :ترجيح
ميدهم با ايــن بلژيك ببازم تــا اينكه در
آن تيم فرانسه باشــم و پيروز شوم اما آنها
دفاع قدرتمندي دارند و بسيار كارآمد بازي
كردند .ما نتوانستيم نقطه ضعفشان را پيدا
كنيم .ما نياز به لحظهاي جادويي داشتيم تا
گل بزنيم اما چنيــن لحظهاي براي ما پيدا
نشــد .تيم بلژيك رويايي بازي كرد و مقابل
تيمي حذف شد كه منســجمتر از ما بازي
ميكرد».
آزار با وجود آنكه بلژيك نتوانســت به
فينال برسد ،گفت« :ما نشــان دادهايم كه
تيم بســيار زيبايي هســتيم .ما ميتوانيم
به آنچه به دســت آوردهايــم افتخار كنيم.
بهعنوان كاپيتان ،خوشــحالم كه عضوي از
اين تيم هستم».

تالش ميكنيم براي بازي ردهبندي آماده شويم

امباپه :حتي در روياهايم تصور فينال جام جهاني را نداشتم

بايرن مونيخ تياگو را
نميفروشد

با وجــود دريافت پيشــنهادهايي از
باشــگاههاي منچسترســيتي ،بارسلونا و
رئال مادريــد ،باوارياييهــا قصد ندارند
هافبك اسپانيايي خود ،تياگو آلكانتارا را
در بازار نقل و انتقاالت تابســتان امسال
بفروشــند .آلكانتــارا يكــي از مهرههاي
كليدي بايرن مونيخ در فصل 2018-19
بــود و اين تيــم با وجود داشــتن چند
گزينه در خــط ميانياش از جمله خاوي
مارتينس ،آرتورو ويدال ،سباستين رودي،
كورنتين توليســو ،لئون گورتزكا ،خامس
رودريگس ،رناتو سانچس و توماس مولر،
نميخواهد هافبك ســابق بارسلونا را از
دست بدهد.
حسن ساليحميدزيچ ،مدير ورزشي
باشــگاه بايرن مونيخ درباره آينده بازيكن
 27ســالهاي كه محصول آكادمي باشگاه
بارسلونا است ،به نشريه سودتش زيتونگ
آلمان گفت« :بدون شك ما روي استفاده
از آلكانتارا برنامهريزي ميكنيم .با حضور
 9هافبك ،قطعاً نبرد داخلي براي رسيدن
به تركيب اصلي جالــب خواهد بود .اين
وظيفه سرمربي تيم است كه اعضاي تيم
را كنار هم حفظ کند و احساس نارضايتي
را از آنهــا دور نگه دارد تا در مواقع مورد
نياز به تيم كمك كنند».

را هضــم نكردهايــم و ميخواهيــم اين بار
قهرمان شــويم ».ماريو زاگالــوي برزيلي در
ســالهاي  1958و  1962بهعنوان بازيكن و
در ســال  1970بهعنوان مربي قهرمان جهان
شــد ،فرانتس بكن باوئر در سالهاي 1974
و  1990به ترتيب بهعنــوان بازيكن و مربي
آلمان غربي قهرمان جام جهاني شــد و حاال
دشــان ميخواهد ســومين نفر اين فهرست
باشــد .دشــان ادامه داد« :به تيمــم افتخار

ميكنم ،ما  49روز با هم بوديم .خيلي كارها
كرديم ،كارهاي سخت ،همه شايسته تحسين
هستند».
فرانسه در برابر  9شوت بلژيك مقاومت
كرد و دشــان به طور خــاص از دفاع تيمش
تعريف كرد« :اســتثنايي بود .براي بازيكنانم
خيلــي خوشــحالم ،ما شــخصيت و ذهنيت
صحيح را نشان داديم .بازي خيلي سختي بود،
مــا فوقالعاده دفاع كرديم .بايد از ضدحمالت

از جــام جهاني آغاز شــده بود .من خيلي
خوشحالم و اميدوارم كه بتوانم خيلي زود
با همه هواداران ديدار كنم».
اوناي امري ،مربي آرســنال هم گفت:
«لــوكاس توريــرا بازيكني جوان اســت
كه اســتعداد بسيار درخشــاني در فوتبال
به شــمار ميرود .او هافبكــي با كيفيت
باال اســت .من از تماشــاي عملكرد او در
سمپدوريا در دو فصل گذشته لذت بردهام.
همه ما ديدهايم كه او در جام جهاني چقدر
عالي براي اروگوئه بــازي كرد .او بازيكني
جوان با تجربه خوب است كه ميخواهد به
رشد ادامه دهد».

عکس دوربر

Corriere

مارک گلیسون
Mark Gleeson

كورتوا :فرانسه ضدفوتبال
بازي ميكرد

آزار :ترجيح ميدهم
در اين بلژيك بازي كنم
تا در آن فرانسه!

فوتبال همچنان ساده است
سوي فرانسويها محسوب ميشود اما
وقتي فرصت ضدحمله پيدا ميكردند
به شــكل هولآوري سريع و به همان
اندازه خطرناك بودند .مثل اين بود كه
دو بوكسور ســنگين وزن زيرچشمي
همديگــر را بپايند و منتظر باشــند
ديگري پا پيش بگذارد.
لحظــه تعيينكننده بــازي را نه
يك حركت انفجاري ويرانگر يا شــمه
تكنيكي اســتثنايي بلكه يك موقعيت
استاندارد به وجود آورد كه ثابت كرد
همچنان در باالترين سطح فوتبال هم
كارايي خود را حفظ كرده اســت .در
حالي كه فوتبال با ســرعتي فزاينده
پيچيده ميشــود و با علم روز دنيا و
تكنولوژيهاي ويدئويي ممزوج شده،
اين گل يادآوري آن بود كه اين ورزش
همچنان چقدر ساده است
اين گل اجازه داد فرانســه بازتر
بازي كند اما نه به قيمت از دست رفتن
شــكل دفاعياش و اينكه توانستند به
خوبــي آزار و دبرويــن را مهار كنند.
هوگو لوريس ،دروازهبان فرانسه روي
ضربــه توبي آلدرويرلــد در نيمه اول
يك ســيو در كالس جهاني داشت اما
در نيمه دوم فقــط يك بار مجبور به
واكنش روي شــوت برقآساي اكسل
ويتسل شــد چون همتيميهايش به
خوبي بازي را كنترل كردند.
فرانسه كه به خاطر شروع كندش
در اين مســابقات مــورد انتقادهاي
زيادي قــرار گرفته بــود ،در بهترين
زمــان ممكــن اوج گرفتــه و حــاال
ميخواهند در فينــال هم همينطور
ساده و هدفمند بازي كنند .هر تيمي
كه به فينال برســد ،شانس بيشتري
نسبت به تيم ديديه دشان ندارد.
منبع :رويترز
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 -ESPNرئالیهای
زیادی با رونالدو
خداحافظی کردند و
یووهایها با هیجان
به او خوشامد
گفتند ،اما واکنش
باشگاه رم عجیب
بود که با انتشار
این عکس نوشت:
«سلطان رم و بز
(مخفف بزرگترین
بازیکن تاریخ)».

