جام جهانی

مهدی زارعی

دومین قهرمانی آبی ها در جام جهانی

بازگشت خروس ها بر قله فوتبال جهان

دیدیه دشان ،مردی با تمام افتخارات ممکن

« از نظر من مودریچ بازیکن بسیار کامل و منحصر به فردی است .او
بازیکنی است که کار را برای مربی مقابل سخت میکند چون تحرک
زیادی دارد و جاهای مختلف زمین دیده میشود و از تکنیک باالیی
هم بهرهمند است .آنچه من خیلی درباره مودریچ دیدهام هوش باالی
او است که تاثیر زیادی روی تیمش میگذارد .ما بازیهای کرواسی
را در این جام دیده و به خوبی بررسی کردهایم و میدانیم که برابر تیم
بزرگ و با برنامهای بازی داریم .کرواسی در این جام نشان داد که تیم
نترسی است .آنها نشان دادند از شجاعت باالیی برخوردار هستند و
میدانم که چه بازی سختی در پیش روی ماست اما با نهایت تمرکز و
توان برای جدال با حریف آماده میشویم».

شماره 2240-سال چهل وهشتم 25 -تیر 1397

66

این ها بخش هایی از صحبت های دیدیه دشان قبل از بازی با کرواسی
در فینال جام جهانی روسیه بود .مردی که قبال در سال  1998جام
جهانی را باالی سر برد و دو سال بعد از آن هم با تیم ملی فرانسه موفق
شد یورو را تصاحب کند .با این حال افتخارات دشان به این عناوین
محدود نمی شد .او در سال  1993با تیم المپیک مارسی به اولین
کاپیتان فرانسوی بدل شد که با یک تیم فرانسوی قهرمان اروپا شده
است .البته در بین افتخارات دشان ،جای خالی یک قهرمانی با تیم
ملی فرانسه به عنوان مربی دیده می شد .دشان دو سال پیش در خانه،
می توانست یورو را فتح کند اما باخت ( )0-1در وقت اضافی مقابل
پرتغال ،این شانس را از دشان گرفت...

مردی که برای کرواسی احترام آورد

« من در یک باشگاه کوچک کارم را آغاز کردم و خیلی راحت به آنها
گفتم یک نام بزرگ برابر است با یک اشتباه بزرگ که منجر به هزینه
ای گزاف می شود .برعکس برخی مربیان در اروپا که فقط به خاطر
اسم و رسمشان می توانند مربیگری کنند ،هیچ وقت چیزی به من در
یک بشقاب حاضر و آماده تحویل داده نشده است .اما همیشه گفته ام
که به من یک بارسلونا یا رئال مادرید بدهید تا جام ها را برای شما به
ارمغان بیاورم .در طول دوران حرفه ای و زندگی ام ،من همیشه سخت
ترین مسیرها را طی کرده ام و مجبور به جنگیدن بوده ام .من نمی
خواستم در کرواسی بمانم تا یک مربی متوسط باشم ،برای همین هم
به خارج از کشور رفتم .ما در اروپا مورد احترام نیستیم ،حتی با اینکه

