
ورزش: ژروم بوئاتنگ براى بازى امروز آلمان مقابل اسلواكى در مرحله يك هشتم نهايى 
جام ملت هاى اروپا بار ديگر دراختيار يواخيم لو خواهد بود. او در جريان بازى مقابل ايرلند 
شمالى مصدوم شده و براى اينكه درتركيب تيمش در بازى امروز مقابل اسلواكى در ليل 

به زمين رود، نهايت تالش خود را در روزهاى اخير به كار گرفته است. تمامى 
بازيكنان تيم روز پنجشنبه را اســتراحت داشته و جمعه با هم تمرين 

كردند. اما بوئاتنگ در تمام اين مدت به تنهايى مشغول تمرين در 
سالن بدنســازى و دوچرخه زدن و دوندگى بود. مانويل نوير 

كاپيتان ژرمن ها درباره شرايط كنونى او و حضور مدافع بايرن 
مونيخ به خبرنگاران گفته، او بايد به طور مرتب با پزشكان 
تيم در مورد شرايط جسمى اش در ارتباط باشد. البته در 
نهايت تصميم گيرى در مورد بازى كردن مقابل اسلواكى 

برعهده خود اوست. 
نوير و بوئاتنگ در مرحلــه گروهى دو تن از كليدى ترين 
بازيكنان آلمان به شــمار مى رفتنــد. قهرمان جهان كه 
در مرحله قبلى حتى يك گل هــم از حريفانش دريافت 

نكرده، حاال در برابر اسلواكى بايد نگران مانورهاى همسيك 
خطرناك ترين بازيكن حريف باشــد. به رغــم برترى مقابل 

اوكراين و ايرلند شــمالى و تســاوى بدون گل مقابل لهستان، 
قهرمان جام جهانى 2014 هنوز نتوانسته انتظارها را در يورو 2016 

برآورده كند. آلمان بدون ترديد تيمى نيست كه چهار سال پيش در جام 
ملت هاى اروپا و حتى دو سال پيش در برزيل مقابل حريفان صف آرايى مى كرد و 

نوير دليل اين امر را بازى كردن ژرمن ها مقابل تيم هايى كه خيلى در عمق دفاع 
مى كردند، دانسته و معتقد اســت، مهاجمان اين تيم فضاى زيادى براى 
حركت در خط دفاعى حريف در ديدارهاى قبلى دراختيار نداشتند. از 
نظر او در چنين بازى هايى تيم ها فقط مى توانند شكست بخورند! 
به هرحال آلمــان حتى در صورت عبور از ايــن مرحله با مانع 
ديگرى نظير ايتاليا يا اسپانيا در مرحله بعدى روبه روست و 
يواخيم لو براى نشان دادن ارزش هاى تيمش بايد از همين 
ديدار برابر اسلواكى راهكارهاى جديدى پيدا كند. ماه مه 
گذشته تيم يان كوزاك موفق شــد، آلمان را در يك بازى 
تمرينى با نتيجه ســه بر صفر مغلوب كند، ولى آلمان به 
گفته كاپيتان خود بخوبى آماده ديدار امروز با اسلواكى شده 
و قصد دارد در نخستين فرصت به مرحله بعدى صعود كند. 
نوير به هم تيمى هايش هشدار داده، نبايد تمام تمركز خود را 
متوجه همسيك مهاجم ناپولى كنند. ستاره اى كه شوت هاى از 
راه دور خوبى دارد و گل هاى زيادى به ثمررسانده و البته در مرحله 
گروهى خيلى در پست مهاجم و مقابل دروازه بازى نكرده و همين به 
معناى اين خواهد بود كه هافبك هاى آلمان هم روز پركارى براى متوقف 

كردن او پيش رو دارند.

كلينزمان: مى خواهيم ميزان پيشرفت آمريكا را نشان بدهيم
سرمربى آمريكا كه تيمش در ديدار رده بندى مقابل كلمبيا به ميدان خواهد رفت تاكيد كرد قصد دارد پيشرفت فوتبال آمريكا را به همه 

نشان بدهد. برابر آرژانتين در نيمه نهايى خيلى چيزها ياد گرفتيم. اين رقابت ها فرصت آزمايش و يادگيرى را مى دهد. 
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ويژه يورو 2016 3سرمربى آمريكا كه تيمش در ديدار رده بندى مقابل كلمبيا به ميدان خواهد رفت تاكيد كرد قصد دارد پيشرفت فوتبال آمريكا را به همه 
خوان فران: اميدوارم  برابر ايتاليا كار به 

پنالتى نكشد
ماركا: بال راست تيم ملى اسپانيا و باشگاه اتلتيكو مادريد كه خاطره 
بدى از زدن پنالتى دارد، ابراز اميدوارى كرد كه ديدار حساس اسپانيا-
ايتاليا در يك هشــتم نهايى يورو 2016 به ضيافت پنالتى ها نكشد. 
خوان فران مى گويد: نمى دانم اگر كار به پنالتى بكشد چه بازيكنانى 
پنالتى هاى ما را خواهند زد. در اين مورد دل بوسكه پس از مشورت 
با بازيكنان تصميم نهايى را خواهد گرفت. اميدوارم در جريان بازى 
بتوانيم ايتاليا را شكست دهيم و اصال كار به پنالتى نكشد. در پنالتى ها 
فاكتور شانس و نيز اعتماد به نفس بازيكنان خيلى مهم است. در هر 

صورت دوست دارم در 90 يا 120 دقيقه كار را تمام كنيم.

شكل گيرى كمپين «تحريم پيتزا» در 
تركيه!

ورزش:حذف تركيه از يورو 2016 به دليل شكست ايتاليا از ايرلند 
باعث خشم مردم اين كشور شده اســت. تركيه پس از پيروزى 0-2 
برابر جمهورى چك اميد داشت بتواند به عنوان يكى از 4 تيم سوم برتر 
گروه ها راهى يك هشتم نهايى شود و براى اين منظور ايتاليا آخرين 
اميدشان محسوب مى شد. ترك ها معتقدند كه ايتاليا همه توانش را 
مقابل ايرلند به كار نبست. نكته جالب اما شكل گيرى كمپين تحريم 
پيتزا و نيز ديگر كاالهاى ايتاليايى در كشور تركيه است. در چند روز 
اخير در شــبكه هاى اجتماعى اين كمپين به راه افتاده و با استقبال 

زيادى هم مواجه شده است.

افزايش عجيب فروش پيراهن تيم ملى 
ايسلند از آغاز يورو

ورزش: فروش پيراهن تيم ملى فوتبال ايســلند بــه دليل نتايج و 
عملكرد خوبى كه اين كشــور در جام ملت هاى اروپا داشته، به طرز 
چشمگيرى افزايش پيدا كرده است. بزرگترين خرده فروش پوشاك 
و لوازم فروشى در منطقه اســكانديناورى در گزارشى اعالم كرد كه 
پيراهن تيم ملى ايسلند، ششمين پيراهنى بوده كه در سايت اينترنتى 
اين شركت بيشترين متقاضى را داشته  است. طبق اعالم يونى اسپورت 
فروش پيراهن تيم ملى ايسلند كه به عنوان صدرنشين گروه F  صعود 
كرد و نتايجش تحسين برانگيز بوده، در ايام برگزارى يورو 2016 بيش 
از 1800 درصد افزايش پيدا كرده است. سايت يونى اسپورت مجبور 
شد با انتشــار خبرى اعالم كند، در انبار اين شــركت ديگر پيراهن 

ايسلند را ندارد.

آنچلوتى: ايرلند مى تواند همه را 
متعجب كند

تلگراف: كارلو آنچلوتى كه از چند 
روز ديگر ســكان هدايت تيم بايرن 
را برعهده خواهد گرفت، نســبت به 
تيم جمهورى ايرلند در مســابقات 
يــورو2016، اعتقاد ويــژه اى دارد. 
كارلتو در يادداشتى كه براى روزنامه 
ديلى تلگراف انگليس نوشت هشدار 
داد: شگفتى جديدى در جام ملت ها 

در راه است.
 تيم مارتين اونيــل مقابل ايتاليا خيلى خــوب بازى كرد. حاال ما 
يورويى مملو از شگفتى ها داريم. مى دانم كه آنها مجبورند مقابل 
فرانســه بازى كنند. اما من ايرلند را حذف شده يك هشتم نهايى 

قلمداد نمى كنم.

ويلموتس: ناينگوالن سيگار نكشد 
اتاقش را نابود مى كند!

فوتبال ايتاليا: ســرمربى تيم ملى بلژيك تاييد كرد كه هافبك 
ميانى تيم او كه گل پيروزى بخش آخرين بــازى گروهى مقابل 
سوئد را نيز به ثمر رساند، سيگار مى كشد. مارك ويلموتس تاكيد 
كرد: بله راجا ســيگار مى كشد. اين يك ســرگرمى براى اوست 
و افراد زيادى در ايتاليا و فرانســه نيز به اين ســرگرمى مشغول 
هســتند. من نمى خواهم جلوى او را در اين زمينــه بگيرم. من 
سرمربى منعطفى هســتم و سيگار كشيدن مســأله اى است كه 

مربوط به خودش مى شود.
 تا زمانى كه كيفيت او در زمين اين گونه باشد، مشكلى با سيگارى 
بودن ناينگوالن نخواهم داشــت. اگر ناينگوالن را محدود كنيم 
و اجازه ندهيم 5 يا 6 ســيگارش را در روز بكشــد، او از عصبانيت 

اتاقش را نابود خواهد كرد.

3 بليت مجانى براى هوادار فراموشكار 
اسپانيايى ها

ورزش: فدراسيون فوتبال اســپانيا به هوادارى كه بليت مسابقه 
با كرواســى، را در كشورش جا گذاشــت، بليت مجانى داد. خوزه 
لوئيــس پيندا بعد از ترك كشــورش متوجه شــد بليت هاى اين 
مســابقه را در خانه جا گذاشته اســت. اما در بوردو وقتى متوجه 
اين بدشانسى شد، از طريق صفحه خود در يك شبكه اجتماعى، 
بدبيارى خود را عنــوان كرد. به همين دليل فدراســيون فوتبال 
اســپانيا در جريان اين ماجرا قرارگرفت و 3 بليت مجانى بازى در 
اختيار وى قرارداد تا به همراه 2 دو دوست خود شاهد باخت 2 بر 

يك از كروات ها شوند.

تعويض چمن ورزشگاه ليل فرانسه
ورزش: وضعيت اسفناك چمن ورزشــگاه پير موروا شهر ليل كه 
مورد انتقاد مربيان، بازيكنان و يوفا قرار گرفته بود، مسؤولين را بر 
آن داشت كه به صورت اضطرارى به دنبال جايگزين بگردند. آنها 
بالفاصله بعد از ســوت پايان بازى ايتاليا-ايرلند دست بكار شدند 
و موفق شــدند تا نيمه شــب فرداى آن چمن جديدى را به جاى 

آن فرش كنند. 
چمن جديد بصورت رول هايــى با عرض دو متــر ازهلند به اين 
ورزشگاه انتقال داده شــد و بعد از فرش كردن آن با غلتك، ابتدا 
آبيارى شدند و ســپس با پنكه هاى مخصوص خشكش كرده اند. 
آلمان-اســلواكى و يك بازى از مرحله يك چهارم نهايى دو بازى 

ديگرى است كه در اين ورزشگاه برگزار خواهد شد.

داور شوخ طبع مصاف آلمان و اسلواكى 
را سوت مى زند

آبندسايتونگ: سيژومون مارسينياك امروز مامور قضاوت جدال 
مهم ژرمن ها برابر حريف مرحله يك هشتم نهايى خود يعنى اسلواكى 
است. اين داور 35 ساله لهستانى مارسينياك موهايش ريخته و در 
دوران جوانى در تيم جوانان باشگاه ويسال پلوك از دسته اول كشورش 

بازى كرده است.
 بعد هم در ليگ دســته چهارم به كار ادامه داده اســت. اين داور به 
بذله گويى در ميدان معروف اســت و براى آنكــه بتواند بازى را بهتر 
كنترل كند، با شوخى و گاه گفتن لطيفه هاى كوتاه براى بازيكنان، 

مسابقه را بهتر كنترل مى كند.

زوف: بوفون دروازه بان بزرگى است اما 
بهترين نيست

گل: دروازه بان اسطوره اى ايتاليا با بررسى ديدار تيم كشورش با 
اسپانيا تاكيد كرد جيانلوئيجى بوفون بهترين دروازه بان نسل خود 
در ايتاليا است اما بهترين دروازه بان تاريخ اين كشور نيست. دينو 
زوف مى گويد: هر دو تيم ايتاليا و اسپانيا از شانس يكسانى براى 
صعود برخور  دارند  بازى برابرى خواهد بود. تيمى كه مى خواهد 
قهرمان شــود بايد دير يا زود با بهترين ها  رو به رو شود. اسپانيا 
عادت به حفظ توپ دارد و ايتاليا بايد مانع از آن بشود. هنگامى كه 
دورتر از دروازه باشــند از طريق ضد حمله ضربه مى زنند. اسپانيا 
نسبت به چهار سال پيش كه توانست ايتاليا را در فينال گل باران 
كند تفاوت دارد. در خصوص بهترين خواندن بوفون نيز بايد بگويم 
او دروازه بان بزرگى اســت اما بهترين نيســت.  نامزدهاى زيادى 

براى بهترين ها وجود دارند.

گل جنجالى فرانسه به ايرلند در پلى آف جام جهانى

سبزها  در حال و هواى انتقام 
 فوتبال  دالرام عظيمى  ايرلند در بازى امروز مقابل 
فرانسه بهترين فرصت ممكن براى انتقام گيرى را به دست 
آورده است. نبرد فرانســه و ايرلند براى هيچ يك از دو تيم 
حاضر در مرحله يك هشــتم نهايى يــورو 2016 بازى كم 

اهميتى نخواهد بود.
 اين بازى بخصوص براى ايرلندى ها كه به دليل حذف تلخ 
در پلى آف جام جهانى 2010 بــه دنبال گل گاالس كه در 
موقعيت آفســايد و درحالى كه آنرى مرتكب خطاى هند 
شده بود، انگيزه هاى متفاوتى ايجاد كرده است. در آن زمان 
جووانى تراپاتونى روى نيمكت ايرلند حضور داشت و آن بازى 
به دليل درخواست هاى رسمى ايرلند از فيفا براى بررسى آن 
صحنه و موافقت نكردن فيفا با اين درخواست و انجام دوباره 

مسابقه، جنجال هاى ديپلماتيك زيادى به همراه داشت. 
در فرانسه از وقتى كه ايرلند حريف مرحله يك هشتم نهايى 
اين تيم شــده، تمامى رســانه ها درباره اينكه ايرلند براى 
يك تســويه حســاب قديمى به مصاف خروس ها مى رود، 
هشدارهاى الزم را به تيم دشان داده اند. فرانسه به لطف آن 
گل در وقت هاى اضافى جواز صعود به جام جهانى 2010 را 

دريافت كرد.
 دوربين هاى تلويزيونى لحظه خطاى هند آنرى را ثبت كرده 
و ميليون ها نفر در سراسر جهان آن را تماشا كردند. اما داور 
آن صحنه را نديد و آن آغاز رســوايى بود. آنرى هم به دليل 
اينكه درپايان مسابقه بازيكنان حريف را دلدارى مى داد، با 
انتقادهاى زيادى روبه رو شد. فيفا به رغم دخالت نخست وزير 
ايرلند، درخواست تكرار بازى را رد كرده و به عقيده اكيپ 
فيفا حتى چهار ميليون يورو به ايرلندى ها پرداخت تا اين 

قضيه تمام شود.
 تراپاتونى هم كه از قتل عمد و اين جور حرف ها گفت. فرانسه 

به جام جهانى رفت و در همان دور نخست با سرافكندگى از 
دور رقابت ها كنار رفت و تيم دومنك به دليل درگيرى هاى 
داخلى و اعتصاب دســته جمعى بازيكنان براى همدردى 

با آنلكا كه بــه دليل توهين به دومنــك از اردوى تيم طرد 
شده بود، رسوايى بى ســابقه اى در جام جهانى 2010 به 

بار آوردند.

 شايد آن اتفاق ها بخشى از انتقام ايرلند از فرانسه از راه دور بود و 
حاال در ليون اين تيم بهترين بخت ممكن را براى انتقام گيرى 

درست و حسابى از ميزبان جام ملت هاى اروپا دارد. 

خبر

كارلو آنچلوتى كه از چند 
روز ديگر ســكان هدايت تيم بايرن 
را برعهده خواهد گرفت، نســبت به 
تيم جمهورى ايرلند در مســابقات 
، اعتقاد ويــژه اى دارد. 
كارلتو در يادداشتى كه براى روزنامه 
ديلى تلگراف انگليس نوشت هشدار 
داد: شگفتى جديدى در جام ملت ها 

فرانس فوتبال
هفته نامه فرانس فوتبال چاپ فرانسه در 
تازه ترين شماره خود، بررسى دقيق ترى 
از تيم ملى اين كشــور انجام داده اســت. 
فرانس فوتبــال با چاپ عكســى از چند 
بازيكن محورى فرانسه، تيتر «آيا به آن ها 
باور داشته باشيم؟» را به روى جلد برده و 
مى خواهد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا 
نمايش نه چندان مستحكم تيم فرانسه در 
دور گروهى مى تواند براى آن ها قهرمانى 

يورو را به همراه بياورد يا خير؟

تايمز اسپورت
روزنامه تايمز ورزشى در گزارشى ويژه با 
تيتر «نسل طاليى انگليس»، به درخشش 
مجدد تيم ملى راگبى اين كشور پرداخته 
كه بعد از مدت ها دوباره نــام آن ها را در 
ورزش راگبى به سر زبان ها انداخته است. 
ايــن روزنامه خبر مى دهــد كه وضعيت 
رحيــم اســترلينگ ملى پوش باشــگاه 
منچسترسيتى مشخص نيست و او با پپ 
گوارديوال ســرمربى جديد اين تيم براى 
روشن شدن آينده اش مذاكره خواهد كرد.

ماركا
روزنامه ماركا چاپ اســپانيا در آســتانه 
ديدار دو تيم ملــى اســپانيا و ايتاليا در 
مرحله يك هشــتم نهايى يورو2016 در 
مصاحبه اى اختصاصى به ســراغ سسك 
فابرگاس هافبك طراح ماتادورها رفته است 
تا نظر او را در خصــوص اين بازى حياتى 
جويا شــود. فابرگاس معتقد است در هر 
شرايطى در مقابل تيم قدرتمند آتزورى، 
اسپانيايى ها نبايد فراموش كنند كه آن ها 

مدافع عنوان قهرمانى هستند.

سان اسپورت
روزنامه سان ورزشى چاپ انگيس در آستانه 
بازى حساس تيم ملى اين كشــور در دور 
يك هشتم  نهايى يورو2016 مقابل ايسلند 
صحبت هــاى الرس الگربك يكــى از دو 
سرمربى اين تيم را بازتاب داده كه از پيروزى 
قطعى تيمش بر سه شيرها گفته است. سان 
درمصاحبه با گرگ دايــك رئيس اتحاديه 
فوتبال انگليس از نگرانى هاى او در خصوص 
مشكالت احتمالى براى فوتبال اين كشور بعد 

از خروج از اتحاديه اروپا خبر مى دهد .

توتو اسپورت
اين روزنامــه چاپ ايتاليا در گزارشــى با 
تيتر «ايتاليا - اســپانيا؛ نبــرد تاكتيك و 
زيبايى» به استقبال ديدار امشب تيم ملى 
اين كشور در مقابل ماتادورها رفته است. 
توتو مصاحبه اى با پائولو ديباال پديده جوان 
يوونتوس نيز ترتيب داده كه او اعالم كرده 
مطمئن است پل پوگبا فوق ستاره اين تيم 
كه صحبت ها از انتقال ركوردشكنش به 
تيم هاى ديگر شنيده مى شود در تورين 

خواهد ماند.
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گزارش كوتاه

اشكان كيهان:  بلژيك كه در گروه پنجم جام ملت هاى اروپا 
در رتبه دوم قرار گرفته، براى راهيابى به مرحله يك چهارم 
نهايى اين مسابقات امروز با مجارستان صدرنشين گروه 6 اين 
رقابت ها روبه رو مى شود تا براى دومين بار پياپى جواز حضور 
درمرحله يك چهارم نهايى يك تورنمنت مهم را پس از جام 
جهانى 2014 برزيل كسب كند. مجارستان بدون شكست 
در اين مرحله حاضر شده، ولى از نظر تكنيكى محدوديت هاى 

زيادى در مقايسه با بلژيك دارد.
 تيم برنارد اشــتورك كه در نخســتين بــازى اين گروه، 
اتريــش را غافلگير كرد، مقابل ايســلند هم يــك امتياز 
شــيرين گرفت و در بازى تماشــايى مقابــل پرتغال هم 
با تســاوى 3-3 متوقف شــد. اين درحالى است كه تيم 
ويلموتس مســير متفاوتى را با شكست بازى نخست برابر 
ايتاليا تجربه كرد. همان باخت كافى بــود تا ترديدها در 
مورد اينكــه آيا مــارك ويلموتس بهتريــن گزينه براى 
هدايت نسل طاليى فوتبال بلژيك محسوب مى شود يا نه 

دوباره سر زبان ها بيفتد.
 اما اين تيم دو نتيجه قابل قبول برابر ايرلند شمالى و سوئد 
گرفته و راهى مرحله بعدى شد. با اين حال اين تيم هنوز با 
تيمى كه صدر رنكينگ فيفا را براى مدتى در اختيار داشت، 

فاصله دارد.

 انتظارها از اين تيم كه به عنوان سيد نخست در رقابت هاى 
يورو 2016 شركت كرده، بســيار باالست. درحالى كه همه 
بلژيك را مدعى اصلى سرگروهى در اين گروه مى دانستند، 

ايتاليا شوك بزرگى به آن ها وارد كرد و البته قرارگرفتن در 
رتبه دوم قرعه بهترى براى آن ها رقم زد. درغير اين صورت 
حريفانى نظير اسپانيا و سپس آلمان يا فرانسه در انتظار اين 

تيم بود... حاال حتى درصورت عبور از مجارستان هم بلژيك 
در مرحله بعدى با ولز روبه رو خواهد شد. 

تيم ويلموتــس تمامى مؤلفه هاى الزم را براى پيشــروى تا 
مراحل بااليى رقابت هاى جام ملتهاى اروپا داراست، ولى هنوز 
نتوانسته ريتم الزم را در اين دوره از مسابقات يورو كسب كند. 
اگرچه همه تيم ها هرچه از زمان شروع مسابقات مى گذرد، با 
پيشرفت قابل توجهى روبه رو مى شوند كه مسلماً بلژيك هم 
از اين قاعده مستثنا نخواهد بود. مجارستان هم بخوبى به اين 
موضوع آگاه است كه در صورت شكست دادن بلژيك افسانه 
آن ها در اين دوره از رقابت ها و موفقيت آن ها تكميل خواهد 
شد. آنچه مسلم است اين تيم در برابر بلژيك با خط دفاعى 
مقتدرى به زمين مى رود و با توجه به تاكتيك پذير بودن اين 
تيم، فضاى كمى در اختيار مهاجمان بلژيك خواهد گذاشت. 
البته مجارســتان فاقد تكنيك و خالقيت مهره هاى حريف 
خواهد بود و عمده موفقيت خــود را به لطف حضور كيرالى 
40 ســاله درون دروازه و تالش هاى جمعــى بازيكنانش به 

دست آورده است. 
بلژيك و مجارستان تا امروز12 بار با هم رودررو شده اند 
كه بلژيك در هشت مسابقه و مجارستان در دو بازى برنده 
بوده و دو مســابقه هم با نتيجه تساوى تمام شده است. با 
اين حال از آخرين پيروزى مجارســتان مقابل بلژيك 60 
سال گذشته و بلژيك در هر چهار بازى قبلى دو تيم برنده 
بوده است. آخرين بازى آن ها در سال 2009 و زمانى كه 
مجارســتان با نتيجه ســه بر صفر مغلوب حريفش شده 
بود، انجام شــده بود. مجارها همه ابزار ممكن براى ادامه 

شگفتى آفرينى را در اختيار دارند...

در برابر شگفتى ساز بزرگ مرحله گروهى 

زمانى براى محك خوردن بلژيك

مجارستان- بلژيك
ورزشگاه: مونيسيپال (تولوز)

داور: ميلوراد مازيچ (صربستان) 

آلمان- اسلواكى
ورزشگاه: پير مائوروى (ليل)

داور: سايمون مارسينياك (لهستان)

فرانسه - جمهورى ايرلند
ورزشگاه: پارك المپيك ليون (ليون)

داور: نيكوال ريتزولى (ايتاليا)

با وجود انتقاد رسانه ها و عدم درخشش در حد انتظار
پوگبا، نماد فرانسه، وارث پالتينى و زيزو 
دانيال صدقى: حركت جنجالى پوگبا در دومين بازى فرانســه خطاب به 
خبرنگاران كمترين اهميت ممكن را براى مردم اين كشــور دارد. انتقادها از 
بازيكنى نظير او به دليل اينكه هنوز نتوانسته مهره سرنوشت ساز اين تيم در 
جام ملت هاى اروپا باشــد هم تأثيرى در مورد نظر افكار عمومى روى ستاره 
يوونتوس ندارد. پوگبا درهمه حال ستاره فرانسه از نظر ماركتينگ محسوب 
مى شــود. آمار ارايه شده توســط شــركت آديداس كه پوگبا طرف قرارداد 
آن هاســت، چنين چيزى را تأييد مى كنند. اگرچه تيم ملى فرانسه پيراهن 

نايكى برتن مى كند.
 با قهرمانى در جام جهانى چهره زيدان با پروژكتور روى طاق نصرت شانزه ليزه 
منعكس شد و تصوير بزرگى از او روى ديوار شهر مارسى نقش بست. پوگبا هم 
حاال همين سرنوشت را در رؤياهايش مى بيند و شايد قرارداد جديد او با شركت 
آديداس كه ساالنه 4 ميليون يورو به او پول پرداخت مى كند، بتواند كمك قابل 

توجهى به تحقق اين هدف او بكند. 
هاينر رئيس شــركت آديداس گفته، فرانســه بازيكنان خوب زيادى در تيم 
خود دارد، ولى كودكان فقط پوگبا را مى بينند و او ســتاره نسل آن هاست. او 
ظرفيت كافى براى تبديل شدن به زيدان جديد را دارد و شخصيت مقتدرانه و 

ارزش هايى نظير تواضع و وابستگى به خانواده اش دارد .
 او دوران كودكى اش را با الگو قرار دادن زيزو سپرى كرده و حاال بهترين 
وارث اوســت. آديداس با تكيه به توانايى او مى خواهد قرارداد بهترى به 
تيم ملى فرانسه پيشــنهاد كند و گوى سبقت را از نايكى بگيرد. بخصوص 
كه اين برند اسپانســر اصلى رقابت هاى جام ملت هاى اروپا هم محسوب 

مى شود. 

آلمان - اسلواكى
مانشافت  پوست اندازى مى كند

به زمين رود، نهايت تالش خود را در روزهاى اخير به كار گرفته است. تمامى 
بازيكنان تيم روز پنجشنبه را اســتراحت داشته و جمعه با هم تمرين 

كردند. اما بوئاتنگ در تمام اين مدت به تنهايى مشغول تمرين در 
سالن بدنســازى و دوچرخه زدن و دوندگى بود. مانويل نوير 

كاپيتان ژرمن ها درباره شرايط كنونى او و حضور مدافع بايرن 
مونيخ به خبرنگاران گفته، او بايد به طور مرتب با پزشكان 
تيم در مورد شرايط جسمى اش در ارتباط باشد. البته در 

بازيكنان آلمان به شــمار مى رفتنــد. قهرمان جهان كه 
در مرحله قبلى حتى يك گل هــم از حريفانش دريافت 

نكرده، حاال در برابر اسلواكى بايد نگران مانورهاى همسيك 
خطرناك ترين بازيكن حريف باشــد. به رغــم برترى مقابل 

اوكراين و ايرلند شــمالى و تســاوى بدون گل مقابل لهستان، 
2016 هنوز نتوانسته انتظارها را در يورو 2016 هنوز نتوانسته انتظارها را در يورو 2016

برآورده كند. آلمان بدون ترديد تيمى نيست كه چهار سال پيش در جام 

نوير دليل اين امر را بازى كردن ژرمن ها مقابل تيم هايى كه خيلى در عمق دفاع 
مى كردند، دانسته و معتقد اســت، مهاجمان اين تيم فضاى زيادى براى 
حركت در خط دفاعى حريف در ديدارهاى قبلى دراختيار نداشتند. از 
نظر او در چنين بازى هايى تيم ها فقط مى توانند شكست بخورند! 
به هرحال آلمــان حتى در صورت عبور از ايــن مرحله با مانع 

متوجه همسيك مهاجم ناپولى كنند. ستاره اى كه شوت هاى از 
راه دور خوبى دارد و گل هاى زيادى به ثمررسانده و البته در مرحله 
گروهى خيلى در پست مهاجم و مقابل دروازه بازى نكرده و همين به 
معناى اين خواهد بود كه هافبك هاى آلمان هم روز پركارى براى متوقف 


