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صدر، همچنان کارشناس محبوب فردوسی پور است

عادل، عامل صعود سوئد و انگلیس!

شــهروند| ویژه برنامه جام جهانی 2018 از شبکه 
سوم سیما سه شنبه شــب تحت تاثیر طرفداری عادل 
فردوسی پور از تیم ملی انگلیس قرار داشت؛ اگرچه نباید 
از گزارش دلچسب گزارشگر جوان صداوسیما به راحتی 

گذشت. 
سوئد مدیون فردوسی پور!

در حالی که نیمه نخســت بازی تیم های ســوئد و 
ســوییس به تســاوی بدون گل به اتمام رســید، ویژه 
برنامه 2018 در فاصله بین 2 نیمه آیتمی از ستاره تیم 
ملی ســوئد پخش کرد. وقتی این آیتم ویــژه از »امیل 
فورســبرگ« روی آنتن شبکه ســوم به پایان رسید، 
محمدرضــا احمدی و عادل فردوســی پور بــرای این 
بازیکن در نیمه دوم آرزوی موفقیت کردند. دقیقا ستاره 
سوئدی ها کلید قفل این بازی نه چندان جذاب بود و با 
گلی که به ثمر رســاند، باعث صعود سوئدی ها شد. در 
پایان بازی مجریان برنامــه 2018 به طنز گفتند این 
بازیکن به خاطر پخش آن کلیپ در بین 2 نیمه روحیه 
گرفت و گلزنی کرد. حتی احمدی می گفت در بازی های 
بعدی هــم بازیکنانی کــه روی آنتن تلویزیــون ایران 

می روند، ستاره بازی خواهند شد! 
طرفداری علنی عادل از انگلیس

عادل فردوســی پور هیچ وقت طرفداری از تیم ملی 
انگلیس در رده ملی و لیورپول در رده باشگاهی را مخفی 
نگه نداشــته و آن را بروز داده اســت. وقتی انگلیس در 
لحظات پایانی بازی گل تساوی را از کلمبیا دریافت کرد، 
می شــد غم را در چهره فردوسی پور دید. البته او قبل از 
شــروع ضربات پنالتی خطاب به حمیدرضا صدر گفت 
که این بار انگلیس طلسم شکنی می کند و قطعا برنده 
بازی خواهد بود. وقتی این اتفاق رخ داد، تا پایان برنامه 

فردوسی پور با چهره ای شاد به اجرای برنامه پرداخت. 
صدر همچنان در تلویزیون می تازد

با وجود انتقادهایی که برخی از کارشناسان فوتبال به 
حضور حمیدرضا صدر در ویژه برنامه جام جهانی 2018 
داشتند، همچنان عادل فردوسی پور به این کارشناس 
اعتقاد ویژه ای دارد. حمیدرضا صدر برای چندمین مرتبه 
در طول هفته های اخیر به عنوان کارشــناس در شبکه 
سوم ســیما حضور پیدا کرد و با ادبیات خاص خودش 
درباره مسابقه انگلیس و کلمبیا به صحبت پرداخت. این 
اتفاق در حالی رقم خورد که شاید سایر کارشناسان نهایتا 
یک بار چنین فرصتی برای حضور در تلویزیون در طول 

جام جهانی را پیدا کردند. 
گزارش جذاب یک تازه وارد

در روزهایی که انتقادهای زیادی به نحوه گزارش برخی 
از گزارشگران قدیمی فوتبال در فضای مجازی صورت 
می گیرد، گزارش فرشاد محمدی مرام روی بازی انگلیس 
و کلمبیا به دل خیلی از عالقه مندان فوتبال نشســت. 
این گزارشگر جوان که یکی از استعدادهای کشف شده 
از دل مسابقه آقای گزارشــگر است، بدون پرداختن به 
حاشیه های بی مورد به خوبی توانست از پس گزارش این 

مسابقه حساس بربیاید. 

شبکه

کیالن امباپه، فوق ســتاره تیم ملی 
فرانسه برای گرفتن جام آبه به روسیه 
آمده است. لوئیز ســوارز گفته که ما 
نمی توانیم او را در بازی کنترل کنیم. 
جمعه شب فرانسه و اروگوئه نخستین 
بازی مرحله یک چهــارم نهایی را در 

روسیه برگزار می کنند.

روســیه این بار میزبان جام جهانی 
اســت. تیم ملــی فوتبال روســیه و 
هوادارانــش می خواهنــد کــه کاپ 
قهرمانی را در کشورشــان نگه دارند 
و تاکنون هم تالش شــان بــه نتیجه 
رســیده اســت. هواداران تیــم ملی 
فوتبال روســیه از اینکه تیمشــان به 
مرحلــه یک چهــارم نهایــی راه پیدا 

کرده، بسیار خوشحالند.

رئیس جمهوری روســیه، والدیمیر 
پوتیــن، در کنار رئیــس فیفا، جیانی 
اینفانتینو به صورت نمایشــی به توپ 
ضربه زد! در میدان سرخ مسکو، پارک 
فوتبال جام جهانی ســاخته اند که در 
آن کــودکان و نوجوانــان و هواداران 

جام جهانی فوتبال بازی کنند. 

پائــول پوگبــا، بازیکن تیــم ملی 
فرانســه، جمعه شــب همــراه با تیم 
ملی اش بــه مصاف اروگوئــه می رود. 
اروگوئــه ای که از ابتــدای این جام تا 
به حــال باخــت نداشــته و تنها یک 
گل دریافت کرده اســت. اما تیم ملی 
فرانســه یکی از بخت هــای قهرمانی 
است و انگار امســال می خواهد حتما 

جام را با خود به خانه ببرد.
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اشیای بزرگ یا سنگین و همچنین 
و  چینی  ظروف  شیشه ای ،  ظروف 
ظروف  و  شکستنی  اشیای  سایر 
را  شیمیایی   و  خوراکی  مواد  حاوی 
پایین کابینت و کمد  در قفسه های 

قرار دهید.

هری کین، مهاجم و ستاره تیم فوتبال انگلســتان دارت بازی می کند. انگلستان هم به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا 
کرد و سه شنبه شب برای نخســتین بار در جام جهانی توانست در ضربات پنالتی پیروز شــود. هری کین در حضور ده ها 
خبرنگار و عکاسی که در روسیه حضور داشتند، دارت بازی کرد. ورزشکاران برای کاهش استرس و به دست آوردن آرامش 

تمرینات متفاوتی را انجام می دهند که هری کین هم دارت را انتخاب کرده است.

جام 21 در روسیه م
جا

جمعه
ساعت 18:30

اروگوئه - فرانسه
ورزشگاه  نیژنی نووگورود

ساعت 22:30
برزیل - بلژیک

ورزشگاه   کازان آرنا

مهرنوش گرکانی | جام جهانی 2018 روسیه پر از 
شگفتی بود. ســتاره ها یکی یکی از این جام حذف 
شدند و به خانه برگشتند. کریستیانو رونالدو، لیونل 
مسی، اینیستا و ... فوق ستاره هایی بودند که ازروسیه 
و جام خداحافظی کردند. اگر بخواهیم منصفانه نگاه 
کنیم هنوز هم ســتاره ها و فوق ستاره هایی در جام 
مانده اند. اما انگار تمام نگاه ها به نیمار است. نیماری که 
هم بازی مسی بوده و در برزیل او را می پرستند. نیمار 
مانده که جام را با خود به خانه ببرد. نیمار این بار دیگر 

می خواهد فاتح جام جهانی باشد.
»من برای اینکه از اقتــدار خودم لذت ببرم، نیمار 
را تنبیه نمی کنم. او را تنبیــه می کنم چون این کار 
الزم اســت.« این جمله را دوریوال جونیور، مربی 
سانتوس در سال 2010 بعد از اخراج نیمار از باشگاه به 
خبرنگاران گفت. نیمار 18 ساله، در بازی برابر اتلتیکو 
جیوننس، بعد از این که داور بــازی نظرش به نظر او 
نزدیک نبود، به داور پرخاش کرد و او از زمین اخراج 
شد و محرومیتی هم برای او در نظر گرفته شد. نیمار 
یک سوم دستمزد فصلش را جریمه شد و مورد غضب 

سرمربی باشگاه قرار گرفت. 
اما 24 ســاعت بعد ماجرا جور دیگری رقم خورد. 
باشــگاه، دوریوال جونیور را با همه نتایج خوبش و 
65 درصد برد از کار برکنار کرد و یک پیغام مهم را به 
همه رساند: نیمار مهمتر است.  این مهم بودن تا همین 
امروز هم ادامه پیدا کرده. از رقابت بین بارســلونا و 
رئال مادرید برای امضای قــرارداد با او تا ماجراهای 
اخیر پاری سن ژرمن و ماجرای کاوانی. نیمار، همیشه 

تحسین شده است. اما حاال وقت تجدید نظر نیست؟
روزنامه گلوبو برزیل، بعد از بــازی برابر مکزیک 
10تصویر از رونالدو را در حال به خود پیچیدن بر روی 
زمین بعد از برخورد با حریفان منتشر کرد. بعد از یک 
ابراز همدردی کوتاه با نیمار، ادامه مطلب به انتقاد از 
او اختصاص داشــت. گلوبو: او به عنوان یک ستاره، 
اگر به این روند ادامه دهد بهتر است که به خانه برود 
و روی تختخواب راحتش بخوابد، نه روی زمین چمن 

استادیوم های جام جهانی.
مارادونا در این مورد گفته:»یک ســتاره در جام 
جهانی و در بازی های بزرگ همیشه تحت فشار است. 
این را باید بدانیم. نیمار، یک ســتاره است اما هنوز 
چیزهایی کم دارد. نیمار باید چیپ  داخل مغزش را 

عوض کند.«
گلوبو درباره او نوشــته که نیمار، تکرار شخصیت 
خودش در زمین است. همین روی زمین خوابیدن ها 
و ایجاد وقفه در بازی را در شخصیت بیرون زمینش هم 
دارد و این خوشایند نیست. این حرف، فقط از سوی 
تماشاگران و طرفداران تیم های حریف درباره نیمار 
مطرح نشده است. حتی در میان افکار عمومی برزیل، 

او بچه ای است که می خواهد با رفتارهای بچه گانه به 
خواسته هایش برسد. 

جوسا فری، مفسر و روزنامه نگار مطرح برزیلی نیمار 
را متهم کرده که دارای بیماری »ســندرم پیترپان« 
است. سندرمی غیر علمی که به انسان هایی اطالق 
می شود که سنشان زیاد شــده اما مسئولیت های 
اجتماعی خود را نمی پذیرند و براســاس سنشان 
رشــد نکرده اند و رفتار نمی کنند. اگر او می خواهد 
بازیکن اول جهان باشــد، باید نــگاه خود را تغییر 
دهد. عدم مسئولیت پذیری او و رقابت نکردنش در 
کورس با کریســتیانو رونالدو و مسی و هجرتش به 

پاری سن ژرمن به خاطر همین نوع نگاه اوست.
این مسائل، مشکالت واقعی برای نیمار به وجود 
آورده. پدر او، افســار زندگی او را در دست گرفته و 
هدفش این است که نیمار را تبدیل به بازیکن اول 
جهان کند، حتی به قیمت فنا کردن تیم های ملی و 

باشگاهی اش. رابطه او بعد از قرارداد 222 میلیون 
دالری اش با رســانه ها هم به مشکل برخورد و 

حاال نیمار بر روی شبکه های اجتماعی سوییچ 
کرده است. او به جای گفت وگو با رسانه ها در 

اینستاگرام پست می گذارد و بابت هر پست 
400 هزار یــورو درآمد دارد.  این حرف ها 
اما یک سوی ماجراست. در سوی دیگر، 
نیمار در بازی برابــر مکزیک با یک گل 

و یک پاس گل بازی خوبــی را از خود به 
نمایش گذاشــت و تعداد گل هایش از 9 
بازی در جام جهانی را به 6 رساند. نیمار 
هنوز هم می تواند زخم عدم حضورش 
در بازی برابر آلمــان در جام پیش را 
جبران کند. می تواند یکه تاز برزیلی 
باشد که قهرمان 2018 لقب بگیرد و 
کمی از زخم هفت گل آلمان بر پیکر 
تاریخ فوتبالش را ترمیم کند. کلید 
در دســتان نیمار است، به شرط 
این که به جای صحبت کردن در 
با پاهایش  شبکه های اجتماعی، 
و بر روی زمیــن صحبت کند. او 
تنها ستاره  زنده حذف نشده  اسم 
و رســم دار در میان هشت تیم 
باقیمانده در جام است. کوتینیو، 

ام باپه، گریزمان، ادن هازارد، لوکاکو، 
سوارز، کاوانی، هری کین، مودریچ 

و مانژوکیچ شــاید در لحظاتی بازیکنان 
بهتری از نیمار باشــند، اما هیچ کدام فوق ستاره 
نیستند. آن که می تواند در روسیه بدرخشد، کودکی 
است به نام نیمار داسیلوا سانتوس جونیور، پیترپانی 

از آمریکای جنوبی.

کسی که می تواند بهترین بازیکن جهان باشد، اما اول باید بزرگ شود!

نیمار، تنها ستاره روشن جام

شــهروند | اگر انگلیسی ها روز سه شــنبه مقابل 
کلمبیــا می باختنــد، بســیار بــرای خودشــان و 
هوادارانشــان ناراحت کننده بود اما ایــن بازی برای 
تیم ملــی کلمبیا بازی مرگ و زندگی بــود. آنها قبل 
از بازی می دانستند که باخت در بازی مقابل انگلیس 

می تواند به قیمت جان بعضی از آنها تمام شود.
این نوع خشونت درکشــور جرم خیز کلمبیا سابقه 
طوالنی دارد. ستاره پیشین آنها آندرس اسکوبار بعد 
از گل به خودی در بازی مقابل آمریکا در جام جهانی 
1994 بعد از بازگشــت به کشــورش ترور شده بود. 
در این ســری از بازی ها هم کارلوس سانچز، بازیکن 

32ســاله تیم ملی کلمبیا بعد از اخراج شدنش در 
بازی مقابل ژاپن که بــه باخت کلمبیا منجر 

شــد، تهدیدهای جانی دریافت می کند. 
ایــن تهدیدها حتــی در توییتر هم 

نمود پیدا کرده است. کاربری با 
انتشار عکس سانچز در کنار 
آندرس اســکوبار نوشته: من 

رویایی دارم! شــخص دیگری 
نوشته: اگر اسکوبار برای زدن گل به 

خودی کشته شده، ســانچز باید تکه تکه 
شود. 

تیم ملــی فوتبــال کلمبیــا در رقابت هــای جام 
جهانــی 2018  بــه مصــاف تیم ملی ژاپــن رفت 
کــه درنهایــت کارلوس ســانچز موره نــو،  هافبک 
دفاعــی 32ســاله تیم ملــی کلمبیــا بــه دلیــل 

تهدیــد ژاپــن  مقابــل  بــازی  در   اخــراج 
به مرگ شد.

پلیس کلمبیــا پس از ایــن اتفاق اعــالم کرد که 
پرونده ای را برای بررســی این موضوع بــاز کرده تا 
مشــخص شــود گروهی که اقدام بــه تهدید جانی 
کارلوس ســانچز کردند، چه افرادی هستند. خورخه 
ورگاس، ســخنگوی پلیــس کلمبیــا در این بــاره 
گفت: »درحال جمع آوری اطالعات هســتیم، چون 

می خواهیم افراد خاطی را دستگیر کنیم.«
ســانچز می داند که بعد از این که نخســتین 
بازیکن جام شــد کــه کارت قرمز 
گرفــت، در کشــورش در خطر 
خواهد بود، اما با شکســت در 
برابر انگلستان، سانچز تنها 
فردی نخواهد بود که با 
این وحشــت مواجه 
بازیکنان  می شود. 
تنها  کلمبیایــی 
بایــد آرزو کنند 
مــردم  کــه 
کشورشان این بار 

فوتبال را با دید دیگری نگاه کنند.

بازیکنان کلمبیایی بعد از باخت مقابل انگلستان به مرگ تهدید شدند

آیاتاریختکرارمیشود؟


