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پیــروزی  1-0فرانســه برابــر بلژیــک در
نخستین دیدار نیمه نهایی جام جهانی
فوتبــال  2018طبعاً صفحــه اول اکیپ،
مطرحترین روزنامه ورزشــی فرانســه و
کل جهــان را بــه خــود اختصــاص داده
اســت و عکــس شــادی ویــژه ســاموئل
اومتیتــی و گــرد آمدن ســایرین دور و بر
او ،صفحــه اول ایــن روزنامــه را بــا تیتر
«همآوایــی ســتارهها» تســخیر کــرده
است.

روزنامــه تایمز انگلیس با تیتــر «این همان
مســابقه بــزرگ اســت» بــه پیشــواز دیــدار
حساس دیشب انگلیس و کرواسی ،دومین
مســابقه از مرحله نیمه نهایی جام جهانی
بیســت و یکــم رفت و با چــاپ عکسهایی
از هــری کیــن گلــزن اول انگلیــس (و کل
جــام جهانی) و لوکا مودریچ هافبک وســط
محوری کرواســی ،پرســید آیــا جوانترهای
تیم ملی انگلیس قادر بــه کنار زدن مردان
پختهتر و مسنتر کرواسی هستند؟

ایــن روزنامه از دو موضوع ورزشــی به عنوان
سوژههای اصلی صفحه اول خود سود جسته
اســت .یکــی قطعــی شــدن انتقــال کریس
رونالدو به یوونتوس در ازای رقمی باالی 100
میلیون یورو و رمزگشایی از دالیل این انتقال
و دیگری ،تشریح جشــن بزرگ فرانسویها
پس از صعود تیم ملی کشورشــان به فینال
جام جهانی  2018با تیتر «جشن فینالیست
شدن» به همراه درج عکسهایی از اجتماع
مردم شادمان این کشور.

خداحافظی ملی ستاره روسها

یــوری ژیرکوف که حتی در  35ســالگی نیــز از بهترینهای
تیم ملی فوتبال روسیه در جام جهانی  2018بود ،دیروز در
اخبـــــــار
سطح ملی اعالم بازنشستگی کرد .ژیرکوف  87بازی ملی
بــرای روسها انجام داد و با اینکه بیشــتر از دو گل نــزد ،اما از ارکان اصلی بازی
روسها از  2007به بعد محسوب میشد.

«نانی»خواهانبازگشتبهفنرباغچه

نانی ،بازیکن ســابق تیــم ملی پرتغال برای خود آینــده خوبی را در
تیم والنســیا نمیبینــد .از این رو عالقهمند اســت به تیم ســابقش
یعنی فنرباغچــه ترکیه بازگردد .وی بــه  DHAگفت« :فنرباغچه از
چند ســال قبل قهرمان لیگ نشــده اســت .میخواهم در راه کسب
عنوان قهرمانی ســهمی داشــته باشــم .انجام این کار باعث شــور و
نشاط زیادی میشود».

اومتیتی؛ فرانسه را به فینال رساند

هیتسفلد :اوزیل و گوندوغان را نباید به جام جهانی میبردند

ُدم خروس روی جام!

کوچ «ریاض محرز» به منچستر سیتی

ریاض محرز ،ســتاره الجزایری لسترســیتی رسماً به منچسترسیتی
انگلیــس پیوســت .این بازیکن با مبلغی بــه ارزش  60میلیون پوند
گرانترین خرید قهرمان لیگ برتر انگلیس لقب گرفت.

حکیمیبهدورتموندپیوست

در ادامــه نقــل و انتقاالت فوتبــال جهان ،دورتمونــد آلمان یــک ورودی و یک
خروجی داشت .ابتدا آندره یارمولنکو اوکراینی این تیم آلمانی را ترک کرد و به
وستهام پیوست تا شاگرد مانوئل پیگرینی در این تیم شود .قرارداد این بازیکن
با وســتهام به ارزش  ۲۸میلیون یورو اســت .همچنین اشــرف حکیمی ،مدافع
مراکشی نیز با جدایی از رئال مادرید به صورت دوساله و قرضی راهی دورتموند
شــد .هدایــت دورتموند را در این فصل لوســین فــاوره برعهده دارد و مراســم
معارفــه این مربی نیز هفته گذشــته برگزار شــد تا خیلی ســریع تیــم زردپوش
آلمانی کار خود را برای حضور در بوندسلیگا شروع کرده باشد.

جهانبخش :پدرم میخواست خودم پول درآورم!
تابستان در کارخانه دوچرخهسازی کار میکردم

فیفا

«قهرمــان ،قهرمــان میســازد ».ایــن
جملهای اســت کــه حاال دربــاره دیدیه
دشــان ،ســرمربی تیم ملی فرانســه در
حــال رخ دادن اســت .او کــه  20ســال
پیــش بــه عنــوان کاپیتــان خروسهــا،
جــام جهانــی را در کشــور خــود بــاالی
ســر بــرد و دو ســال بعــد نیــز قهرمانی
دیگری را در یورو  2000تجربه کرد ،حاال
میخواهد در قامت ســرمربی فرانسه،
تیم کشــورش را به مقام قهرمانی جام
جهانی برســاند .او حاال تنها یک گام با
این مهم فاصله دارد و سهشــنبه شــب
تیمــش را به فینال جــام جهانی 2018
روسیه رساند .البته فرانسویها در سال
 2016فینــال یــورو را از دســت دادنــد و
یادآوری بازی با پرتغال برای هواداران
این تیم خوشایند نیســت .آیا تاریخ به
شکلی متفاوت با دو دهه پیش برایشان
تکرار میشــود؟ شاید هم این بار نوبت
دبل در نایب قهرمانی است ،نه دبل در
قهرمانی! البته تیم دشــان نشــان داده
کــه با تمام خرافات و احتماالت مبارزه
میکنــد و اجازه نمیدهــد هیچ چیزی
جلوی قهرمانیاش را بگیرد.
بهتریــن بازیکن میــدان در اولین دیدار
نیمهنهایــی که میان فرانســه و بلژیک
برگــزار شــد ،ســاموئل اومتیتــی مدافع
آبیهــا بــود .بازیکنــی کــه کمتــر کســی
انتظار داشت زننده تنها گل بازی باشد.
اومتیتــی در دقیقــ ه  51کرنــر ارســالی
آنتوان گریزمان را وارد درواز ه شــیاطین
ســرخ کرد تا خروسها بلیت مســکو را
رزرو و خــود را بــرای فینال آمــاده کنند.
هوگــو لوریــس و تیبو کورتوا با ســیوهای
درخشــان خود کاری کردند تــا بازی در
نیم ه اول با تســاوی بــدون گل به پایان
برســد .امــا کمــی بعــد از شــروع نیمه
دوم ،اومتیتی با ضربه ســری زیبا ،تنها
گل بازی را به ثمر رســاند .این ســومین
گل ملی اومتیتی با پیراهن آبی فرانسه
بــود .اومتیتــی در زبــان قبلیــ ه لوهیای
کنیا لغتی اســت پرکاربرد که به معنای
چیــز یــا کمیتی کوچــک اســت .همین
باعــث شــده بســیاری از اهالــی غــرب
کنیا از هواداران پرشــور این دفاع وســط
فرانســوی باشند که فوتبال باشگاهی را
در بارســلونا دنبال میکنــد .او در پایان
به عنوان بهترین بازیکن این دیدار هم
معرفی شد.
اما در مقابل ،بلژیک که در  23مسابقه
اخیــرش بــا هدایــت روبرتــو مارتینس
هیــچ باختــی نداشــت
و در جــام جهانــی
هــم
2018

بهتریــن خــط حملــه را از آن خــود
کــرده بود ،بــا نمایشــی دور از انتظار که
مشــابه بازیهای اخیرشــان نبود ،برای
نخستین بار در این رقابتها نتوانست
گلی به ثمر برساند تا با شکست یک بر
صفــر برابر فرانســه از راهیابی به فینال
بــاز بمانــد و مثــل تقابلهــای گذشــته
نتیجــه را به خروسها واگذار کند .نکته
جالــب اینکه فرانســه در  20ســال اخیر
رکــورددار رســیدن بــه ایــن مرحلــه از
جامهــای جهانی اســت .خروسها در
لهای  2006 ، 1998و  2018به فینال
سا 
جام جهانی رســیدهاند تــا از این حیث
رکــورددار شــوند و فرانســه در صــورت
قهرمانی در مســکو ،دومین ستاره خود
را بر پیراهنش خواهد زد.
 ëëپوگبــا و تقدیــم پیــروزی بــه بچههای
نجاتیافتهدرتایلند
 12پسر نوجوان که بین  11تا  17سال سن
داشــتند به همراه مربیشان 17 ،روز در
غــاری در زیــر زمین گیــر افتــاده بودند.
پس از تالشهای بسیار و جهانی شدن
ایــن موضــوع ،در نهایــت تمــام تیم و
مربیاش نجات یافتند .گفته میشــود
وضعیــت تمامــی افــراد نجــات یافته
خوب اســت و مشــکلی برایشــان پیش
نیامده اســت .پــس از پیروزی فرانســه
مقابــل بلژیک ،پــل پوگبا ،صعــود این
تیــم به فینال جام جهانی را به کودکان
نجــات یافتــه از ایــن فاجعــه تقدیــم
کــرد .او با انتشــار عکس ایــن بچهها در
اینستاگرامش نوشــت« :این پیروزی به
قهرمانان امروز تقدیم میشود ،خیلی
خــوب بودید بچهها ،شــما بســیار قوی
هستید».
 ëëرکوردعجیبژیرو
با اینکه خروسها به فینال جام جهانی
روســیه راه یافتهانــد ولــی اولیویــه ژیرو
در مقابــل درواز ه حریفان نــاکام بوده و
نتوانسته گلی به ثمر برساند .او تاکنون
 13شــوت شــلیک کرده که حتی یکی از
آنهــا هــم در چارچوب نبوده اســت .به
این ترتیب او رکورد بیشترین شوتهای
خارج از چارچــوب یک بازیکن در جام
جهانی را شکســته اســت .رکــورد قبلی
در جــام جهانــی  1966ثبت شــده بود.
ژیــرو کــه  83بــازی ملــی در کارنامــه
دارد ،امیــدوار اســت یکشــنبه در فینال
به ناکامی خــود در این تورنمنت پایان
دهد.
 ëëاومتیتی :مثل ســال  98قهرمان جام
جهانیخواهیمشد
اومتیتــی کــه تیمــش را راهــی
فینــال کــرد ،پــس از بــازی

اوتمار هیتسفلد سرمربی اسبق بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند ،مخالفتش را
با استفاده از مسعود اوزیل و ایلکای گوندوغان در جام جهانی در ترکیب تیم
ملــی آلمان اعالم کرد .وی معتقد اســت به خاطر جنجالی که پیش از شــروع
جام این دو بازیکن به خاطر گرفتن عکس با رجب اردوغان ،رئیس جمهوری
ترکیه ایجاد کردند ،نه فقط باعث لطمه به خود شدند بلکه به تیم آلمان نیز در
مسابقات روسیه آسیب زدند .هیتسفلد اظهار داشت« :فکر میکنم بردن اوزیل
و گوندوغان به جام جهانی در حالی که تحت فشــار زیادی هم بودند،درست
نبود .باید با نبردن آنها ،در واقع از این دو مراقبت میشد تا بعد از جام دومرتبه
کارشــان را در تیــم ملی بتوانند ازســر بگیرنــد .آن وقت تیم در جــام جهانی از
آرامش برخوردار میشد .چون بازیکنان تیم مرتب با این مسأله درگیر بودند».

گفت« :واقعاً احساس افتخار میکنم.
بــازی مردانــهای بــود و مــا کار بزرگــی
کردیم .بازی ســختی بود ولی این کاری
بود که باید برای رسیدن به فینال انجام
میدادیم .تمام تیــم برای این پیروزی
جنگیــد .تــورام در ســال  1998گل زد
و تیــم ملــی را به فینــال رســاند ،ما نیز
میخواهیم تاریخسازی کنیم و قهرمان
این دوره جام جهانی شــویم .هدف ما
رســیدن به فینال بود و من از این بابت
بسیارخوشحالم».
 ëëلوریس:نبایداجازهبدهیمفینالیورو
تکرارشود
هوگو لوریس ،کاپیتان تیم ملی فرانسه
بــا ابــراز خوشــحالی از پیــروزی مقابــل
بلژیــک ،تأکید کرد« :فوتبــال به همین
دلیــل زیباســت؛ اینکــه میتوانــد همه
را هیجــانزده کند .هنوز یــک گام دیگر
باقــی مانــده اســت؛ مهمتریــن گام.
لحظــه فوقالعادهای اســت اما دشــوار
اســت که غرق شــادی شــویم .این یک
ماجراجویــی بــزرگ اســت .بــازی روز
یکشنبه یک هدیه بزرگ است .دو سال
قبــل در فینال یورو ،پذیرفتن شکســت
دشــوار بــود و نبایــد اجــازه بدهیــم آن
اتفــاق تکرار شــود .مــا میخواهیم این
رقابتهــا را به بهترین شــکل بــه پایان
برسانیم».

 ëëامباپــه :توپ طــا نه ،جــام جهانی را
میخواهم
کیلیــان امباپه ،ســتاره جوان تیم ملی
فرانســه کــه شــباهت چهــرهاش بــه
شــخصیت کارتونــی الکپشــتهای
نینجا سوژه رسانهها شده و از او تحت
عنوان الکپشــت نینجای فرانسه یاد
شده اســت ،در این بازی 56 ،بار توپ
را لمــس کــرد و شــش بــار موقعیــت
ایجــاد کــرد .او  28پــاس داد و هفــت
بــار در نبــرد یک در مقابــل یک پیروز
شــد .امباپــه کــه درخشــش در جــام
جهانی باعث شــده بلیچــر ریپورت او
را با اسطورههای فرانسه یعنی میشل
پالتینــی و زینالدیــن زیدان مقایســه
کنــد ،دربــاره رســیدن بــه فینــال جام
جهانی میگوید« :این غیرقابل تصور
است .این رؤیای زندگیام بود .چیزی
برای گفتن ندارم .در جاهطلبانهترین
رؤیاهایم هــم آن را تصور نمیکردم.
البتــه هنــوز رؤیــای بزرگتــری دارم.
هنوز یک گام دیگر باقی مانده اســت.
همه فرانســه پشت ما هســتند .وقتی
تقلــب نکنیــد و ســخت تــاش کنید،
نتیجــهاش را میبینیــد .تــا زمانــی که
بتوانــم به تیــم کمک کنم ،ایــن کار را
انجام خواهم داد .این چیزی است که
برایــم اهمیــت دارد .اهمیتی به توپ

طــا نمیدهــم ،میخواهــم قهرمان
جام جهانی شوم».
 ëëگریزمان:فرانسهشبیهبهاتلتیکوبازی
میکند
آنتــوان گریزمــان ،ســتاره تیــم ملــی
فرانســه در  20بــازی اخیــر ایــن تیم در
 20گل تأثیــر مســتقیم داشــته؛  12گل
زده و هشــت پــاسگل داده .گریزمــان
برای توصیف تیم ملی فرانسه ،به تیم
باشــگاهیاش اشــاره کرد« :از عملکرد
همتیمیهایم خیلی راضی هستم .ما
دفــاع کردیــم و روی یک ضربه شــروع
مجــدد بــه گل رســیدیم .کمــی شــبیه
بــه اتلتیکو بــود .از تالش و خوشــحالی
بچهها شگفتزده شــدهام .رسیدن به
فینــال هدفــی بود کــه در ابتــدای جام
تعیین کرده بودیم».
 ëëمارتینز :با کســب مقام ســوم در اوج
یکنیم
خداحافظیم 
روبرتو مارتینز ،سرمربی بلژیک پس از
شکســت تیمش مقابل فرانســه گفت:
«متأســفانه روی یک ضربه ایستگاهی
گل خوردیــم .در نیمه نهایی تفاوتها
در این لحظات رقــم میخورد .افتخار
میکنیــم ولی دلســرد هســتیم زیرا که
میخواســتیم به فینال برســیم .تمرکز
و همدلی خوبی داشتیم و میخواهیم
در بــازی بعدی موفق شــویم تا در اوج

کارمان به پایان برســد .این تیم سزاوار
مقام سومی است».
 ëëدشــان :فرانســه شایســته حضــور در
فینالبود
دیدیه دشان هم پس از پیروزی مقابل
بلژیــک گفــت« :کار اســتثنایی انجــام
دادیــم ،ذهنیت و شــخصیت خودمان
را نشــان دادیم .بلژیک تیــم خوبی در
ایــن جام بود .اینکه یــک مدافع گل ما
را زد نشــانه خوبی اســت و مــا در دفاع
خوب کار کردیم .بــه بازیکنانم تبریک
میگویــم .احســاس غــرور میکنــم،
مدتی است که با هم هستیم و کارهای
ســختی با هــم انجــام دادیم .فرانســه
شایسته حضور در فینال بود».
ëëواران :بــازی با بلژیــک ،پیچی دهترین
مسابقهفرانسهبود
رافائــل واران بعد از برتری فرانســه در
مسابقه با بلژیک اظهار داشت« :شاید
ایــن مصــاف ،بهتریــن بازی مــن برای
فرانســه بوده اســت .البته بازیکنانی که
جلوی من کار دفاعی انجام میدادند،
باعــث کمک زیادی به من شــد .وقتی
شــما در جلــوی خــود بازیکنــی مثــل
انگولو کانته را داشــته باشــی که مرتب
مــیدود یا پل پوگبا که توپهای زیادی
را میگیــرد ،کار کــردن به عنوان مدافع
راحتتر خواهد شد».

بازتابهای انتقال پرسروصدای کریس به یووه

هدف رونالدو از ترک رئال چه بود؟
همزمــان با جدایی کریس رونالدو
از رئــال و انتقــال او بــه یوونتوس،
اعــام شــد وی طــی  9ســال بازی
برای این تیم اســپانیایی ،در 438
مسابقه شــرکت کرد و  451گل زد.
با همت او ،رئــال  316بار برد70 ،
مرتبه مساوی کرد و  52بار هم تن
به شکست داد.
اگــر رونالــدو به رئــال نمیآمد،
بردهــای ایــن تیــم  89مــورد
کمتر میشــد و آمار فوقالذکر
به  227برد 104 ،تساوی و 95
شکست تغییر مییافت.
در پــی انتقــال رونالــدو
بــه یوونتــوس ،رایــان
گیگــز مهاجــم ســابق
منچســتریونایتد و ســرمربی
فعلــی تیــم ملــی ولــز گفــت
دلیــل و انگیــزه اصلــی انتقال
ایــن فــوق ســتاره پرتغالــی بــه

توریــن ،وجــود لیونــل مســی بــوده
است .وی افزود :حساسیت رونالدو
روی مســائل مرتبط با مسی فراوان
اســت و او با این هدف به یووه رفته
کــه بــا کســب افتخاراتی تــازه با این
تیم ،ثابــت کند که برخــاف رقیب
آرژانتینیاش وابســته و منحصر به
یک تیم (بارسلونا) نیست.
روزنامــه مــارکا هــم دیــروز در
مطلبی ،ادعا کرد که رونالدو ،رئال
و یوونتــوس ،هــر ســه در ماجــرای
انتقــال اخیــر وی متحمــل ناکامی
شــدهاند و آثــار این مســأله بزودی
هویــدا خواهــد شــد .ایــن روزنامــه
اضافه کرد :رئال بازنده این ماجرا
است زیرا تأثیرگذارترین مهره یک
دهــه اخیــر و شــاید هــم کل تاریخ
حیاتش را از دست داده است.
یوونتــوس نیز از ایــن بابت متضرر
میشــود کــه بــا وجــود پرداخــت

ارقامــی کالن ،بازیکنی را تصاحب
میکنــد کــه بــه ســبب  33ســاله
بــودن ،آیندهای کوتاه دارد و ســال
پیش نیــز  7بازی اللیــگا و  6دیدار
جــام حذفــی اســپانیا را از دســت
داد و خود رونالــدو نیز این بازی را
میبازد زیرا خصلتهای ســنگین
فیزیکــی لیــگ ایتالیا هرگــز به وی
اجازه نمیدهد کــه مثل ایام رئال
مادریدیاش هر ســال حداقل 50
گل بــرای گورخرهــای تورین بزند.
در ایــن میــان واکنــش باشــگاه رم
بــه انتقال رونالــدو نیز در نوع خود
بسیار جالب بود.
ایــن باشــگاه در ســایت رســمی
خــود عکسهایــی از مالقــات
چنــدی پیــش فرانچســکو توتــی،
اســطوره رم بــا لیونــل مســی را به
چاپ رســاند و نوشــت :پادشاه رم
و بهتریــن بازیکــن تاریــخ فوتبال.

ماسیمیلیانو الگری ،سرمربی یووه
نیــز گفــت جــذب رونالدو یــک کار
فوقالعــاده از جانــب ســران ایــن
باشگاه بوده است.
ëëپیراهن رونالدو ناپدید شد
روزنامــه مونــدو دپورتیــوو اســپانیا
خبــر داد بــا وجــود اینکــه تنها یک
روز از ایــن انتقــال میگــذرد ولــی
بــه طــرز عجیبــی پیراهنهــای
رونالــدو در فروشــگاههای ســطح
شــهر مادریــد جمــعآوری شــده
بــود و اثری از لبــاس رونالدو نبود.
در ســایتهای فــروش اینترنتــی
رئــال نیز خبــری از پیراهن رونالدو
نبود .در همین ارتباط خبر رســیده
کــه تقاضاهــا بــرای خریــد پیراهن
رونالدو در ایتالیا تا جایی باال رفت
که ســایت فروش اینترنتی باشگاه
یــووه خــراب و از دســترس خــارج
شد.

گـــــپ

علیرضا جهانبخش در مصاحبه با مجله AFCبه بیان زندگی فوتبالی خود در دوران
نوجوانی پرداخت و در خصوص جامجهانی و جام ملتهای آسیا سخن گفت.
مجلــه « »AFC - Quarterlyدر جلــد اصلــی خــود عکس جهانبخش را قــرارداد و
مصاحبهای با ســتاره ایرانی پس از درخشــش در جام جهانی منتشــر کرد که در آن
آمده جهانبخش پســر اهل قزوین در یک خانواده فوتبالی به دنیــا آمد .وی در این
رابطــه گفــت« :مــن از خانواده بشــدت فوتبالی آمــدم و پدر ،عمو و پســرعموهایم
بسیار به فوتبال عالقه داشتند .یکی از بهترین خاطراتی که هنوز فراموشش نکردم،
لحظه صعود ایران به جام جهانی  1998فرانســه بود .من  5یا  6ســاله بودم و بازی
دراماتیک صعود ایران به جام جهانی و پیروزی مقابل اســترالیا را دیدم .کل کشــور
بســیار خوشحال شــده بودند ،همه در خیابانها آمده بودند و جشن گرفتند .از پدر
و مادرم که عاشــق فوتبال هســتند تا مردمی که برای خوشحالی به خیابانها آمده
بودنــد ».وی ادامــه داد «:من ورزشهای مختلفی را امتحان کردم حتی کونگفو و
ورزشهای دوومیدانی ،برای تیم ملی هندبال بازی کردم و یکی از انتخابشدگان
فوتسال تیم جوانان بودم .فکر کنم  12سالم بود که معلم ورزشمان به من گفت که
باید راهم را پیدا کنم .باید بین فوتبال و فوتســال یک رشــته را برگزینم .در آن زمان
من فوتبال را انتخاب کردم».
به مانند بسیاری از فوتبالیستهای ایرانی ،علیرضا فوتبال را در خیابانها و بازی با
بچههای محل زندگی در قزوین آموخت.
جهانبخــش در خصوص بــازی در کوچهها گفت« :کامالً یادم اســت که برای زودتر
تمام شــدن مدرســه عجله داشــتیم تا در کوچه با بچهها فوتبال بــازی کنیم .تمام
چیزی که برایم مهم بود ،یک توپ کوچک و بازی در کوچهها و خیابانها بود .اینکه
دمای هوا بین  32تا  35درجه است ،زمستان است ،هوا سرد است برایم مهم نبود.
فقط میخواســتم که خــوش بگذرانم .بهترین چیــز بازی با بزرگترهــای خودم در
خیابانها بود زیرا آنان میگفتند که علیرضا مهارت جالبی دارد و برای تیمشان مرا
انتخاب میکردند .بسیار زمان خوب و خوشی برای من بود».
پــدر علیرضا اما برای فرزند ارشــدش در روزهای تابســتان برنامه خاصی داشــت.
علیرضا به همراه پدر در کارخانه دوچرخهســازی کار میکرد تا مفهوم کار ،تالش و
استقالل را یاد گیرد .جهانبخش در این خصوص گفت« :من چرخهای دوچرخهها
را درســت میکردم ،پدرم میخواســت که من با دســتهای خودم پول دربیاورم و
مســتقل شــوم .درســت کردن چرخها در کارخانه دوچرخهســازی خاطــره خوب و
خوشــایندی برایم بود .اما چیزی که برای من خوشــایند نبوداین بود که زمان کمی
برای فوتبال بازی کردن داشتم .من از ساعت  6صبح تا  5بعداز ظهر کار میکردم و
پس از آن تا ساعت  8شب وقت داشتم که فوتبال بازی کنم .بسیار خسته بودم ولی
همچنان عالقه داشتم که در خیابانها مشغول فوتبال بازی کردن باشم».
وی دربــاره حضــورش در هلند هم حرف زده اســت« :یاد گرفتن زبــان برایم اصالً
ساده نبود ،هفتههای اول بسیار سخت بود زیرا هلند با ایران تفاوتهای زیادی دارد.
فرهنگی متفاوت ،زبان و تفکری متفاوت دارند .من از کشــوری اســامی به کشوری
دیگر نقل مکان کردم که کار سختی بود و من باید با شرایط خودم را وفق میدادم.
در آن زمان معلم خصوصی زبان انگلیسی داشتم ولی این کافی نبود .همزمان با
یادگیری زبان انگلیسی به آموختن زبان هلندی پرداختم .پس از چند ماه توانستم
با همتیمیهایم معاشرت و صحبت کنم».
جهانبخــش در جام جهانی  2018روســیه نیــز تأثیر فراوانی بــرای تیم ملی و ثبت
این عملکرد درخشــان در روسیه داشت .او در رابطه با انتظاراتی که از او وجود دارد
گفت« :میدانم که به خاطر یک فصل فوقالعاده انتظارها از من زیاد است .تالش
خواهم کرد که بهترین توانم را برای تیم ملی بگذارم چه بازی جام جهانی باشد چه
دوستانه و چه جام ملتهای آسیا .مشخصاً این رقابت بسیار مهم است .میدانیم
ت برای مردم اهمیت زیادی دارد .یکی از رؤیاهایم قهرمانی در جام
کــه این  2رقاب 
ملتهای آسیاست ،اتفاقی که مدتهاست بهدست نیامده است».

