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نکته بازی

علیرضاجهانبخش خسیس باش!
علیرضا جهانبخش یکی از آن دســت بازیکنان تیم ملی است
که معموال انتقادات فنی زیادی را تحمل میکند .علیجهان که
سالهای اخیر در رده باشگاهی فراز و فرودهای زیادی را تجربه
کرده ،منتقدان جدی دارد .با این حال ،او آرامآرام به سمت بلوغ و
پختگی پیش رفته است .جهانبخش یکی از بهترین بازیکنان تیم
ملی ایران در مرحله انتخابی جامجهانی 2022بود .او در 12بازی
5گل به ثمر رساند و کمک زیادی به صعود آسان و بیدردسر تیم
ملی کرد .دراگان اســکوچیچ هم اعتقاد ویــژهای به جهانبخش
داشــت ،در نتیجه همهچیز برای او خوب و خوش پیش رفت و
انتقادات هم به حداقل رسید .همزمان در برخی مسابقات بازوبند
کاپیتانی تیم ملی هم روی دست جهانبخش دیده شد و انتقادات

بامعرفت

شرایط دراگان اسکوچیچ در فوتبال ایران خیلی خاص
بود .درحالیکه کمتر کسی تصور میکرد مربی کروات
روی نیمکت تیم ملی بنشــیند ،فدراسیون او را انتخاب
کرد و فوجی از انتقادها هم راهافتاد .اسکو اما با تیم ملی
نتایج خارقالعادهای گرفت و توانست سریعترین صعود
تاریخ به جامجهانی را رقم بزند .پس از آن اما این مربی را
برداشتند و جای او را به فرد دیگری دادند .شاید هرکس
دیگری جای اسکو بود ،منتظر شکست تیم ملی ایران در
جامجهانی میماند تا با کلمات زهرآگین انتقام خودش
را بگیرد ،اما واکنش دراگان به باخت ســنگین تیم ملی
برابر انگلســتان نشان از معرفت او داشــت« :نمیتوانم
احساساتم را در مورد این تیم کنار بگذارم .از باخت ایران
غمگین شدم .میدانم که این چهره واقعی تیم نیست و
آنها میتوانند برگردند».
احتمالی که پررنگتر شد

یکی از طوالنیترین بحثهای فوتبال ایران طی ماههای
گذشته بهاحتمال ترانســفر مهدی طارمی به یک باشگاه
بزرگ اروپایی مربوط میشد .البته که طارمی همین حاال
هم برای پورتو بازی میکند که تیم مهمی است و سابقه
درخشانی دارد ،اما بدون تعارف سطح لیگ پرتغال از  5لیگ
معتبر اروپا پایینتر است و به همین دلیل مرتبا بحثهایی
در مورد انتقال طارمی بــه تیمی دیگر ،مخصوصا در لیگ
انگلستان مطرح میشود .پیش از این از آرسنال بهعنوان
یکی از گزینههای جدی خواهان طارمی یاد میشد و حاال
اسم منچستریونایتد در کنار نام مهاجم بوشهری پرتکرارتر
شده است .همه اینها در حالی است که طارمی به نخستین
بازیکن آســیایی تاریخ جامجهانی تبدیل شد که در یک
بازی موفق به دبل شده و همین مسئله شانس وقوع انتقالی
بزرگ برای او را افزایش میدهد.

نقل قول
روبرت لواندوفسکی ،کاپیتان لهستان :هوشمندانه
بازی کردیم .بهدنبال پیروزی بودیــم و باید 3امتیاز بازی
با مکزیک را کسب میکردیم .سخت است که باور کنم به
تساوی رسیدیم .من پنالتی از دست دادم و واقعا متأسفم .از
شما (هواداران) بهخاطر حمایتی که از من داشتید ،تشکر
میکنم .نهایت تالش خود را بهکار میگیریم تا به دور بعد
صعود کنیم.

گیرمواوچوا ،دروازهبان مکزیک :در 2هفته اخیر با
مربی دروازهبانها روی پنالتــی کار کرده بودیم .درواقع
از 2ماه پیش به فکر آن بودیــم .پیشبینی پنالتیهای
لواندوفسکی سخت اســت50 .پنالتی او را میبینی اما
نمیتوانــی حدس بزنی بعــدی را کجــا میزند .خیلی
خوشــحالم که موفق شــدم پنالتی او را مهــار کنم و
کلینشــیت کنم .پیام من بــه هواداران این اســت که
همچنان از ما حمایت کنند .ما همه توانمان را در زمین
میگذاریم و امیدواریم به دور بعد صعود کنیم.

اتحاد در تمرین

جدی مثل کارلوس

کارلوس کیروش قبل از مســابقه با ولز در تمرین تیم ملی ،بهشدت
جدی و مصمم بهنظر میرسید .او کمی هم عصبانی بود و از خبرنگارها
و هواداران تیم ملی انتظار حمایت بیشتری داشت .با وجود شکست
سنگین روبهروی انگلیس ،کیروش بالفاصله بعد از پایان بازی حلقه
اتحاد تشــکیل داد و بازیکنان را دور هم جمع کرد .این همان اتفاقی
است که میتواند در جریان مسابقه با ولز به تیم ملی ایران کمک کند.
عصبانیت کیروش اصال نشانه بدی نیســت .او باید با همین جدیت
ظاهر شــود تا تیم ملی شانسی برای بازگشت داشــته باشد .یادمان
نمیآید که او را بعد از خوردن  6گل دیده باشیم اما خوب میدانیم که
او همیشه یک مربی مصمم بوده و همیشه با بازگشتهای بزرگ رابطه
نزدیکی داشته است .حاال روبهروی ولز همه در انتظار دیدن کیروشی
هستیم که تیمش دیگر به سادگی گل نمیخورد.
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میخواهیم
اسپانیا شویم

شکست در مسابقه اول
جامجهانی روبهروی
عربستان ،آرژانتینیها
را نگران کرده است.
آنها حتی نگران هستند
در دومین بازی جام
هم شکست بخورند و
خیلی زود حذف شوند.
پذیرفتن چنین چیزی
در آخرین جامجهانی
مسی ،اسفبار بهنظر
میرسد .با این حال
این تیم هنوز امید
دارد .اینکه بتواند کار
اسپانیای  2010را تکرار
کند؛ تیمی که در شروع
جام جهانی در یک
قدمی حذف قرار داشت
اما با قدرت برگشت و در
نهایت ،جام قهرمانی را
باالی سر برد.

فوتبال
 100دقیقه است!

در این دوره از جام
جهانی در مورد وقت
اضافه سختگیری
بیشتری میشود و
هر مسابقه حدود
100دقیقه طول
میکشد .شاید این
اتفاق فوتبال را
عادالنهتر کند اما ریتم
و جذابیت بازیهای
فوتبال را میکشد.
فعال طرفداران فوتبال
در ایران چندان از
این موضوع استقبال
نمیکنند و معتقدند
که این تصمیم زیبایی
بازیهای فوتبال را
زیر سؤال برده است.
این یک چالش تازه
برای هواداران فوتبال
است.

به حداقل رسید .او در این ســالها به جایگاهی رسید که سخت
برایش تالش کرده بود و حاال هم برای همراهی تیم ملی در قطر
به سر میبرد.
مهره فیکس تیم اسکوچیچ ،در نخستین ارنج کارلوس کیروش
در جامجهانی هم در ترکیب اصلی قرار گرفت .با این حال ،مثل
بسیاری دیگر از بازیکنان تیم ملی ،علیجهان نمایش درخشانی در
برابر انگلستان نداشت .شاید یکی از مهمترین فرازهای بازی مربوط
به زمانی بود که او یک فرصت خوب گلزنی را با ضربهای کمدقت از
دست داد .اگرچه آن صحنه مشکوک به آفساید بود و حتی شاید
بعد از گلشدن هم از سوی کمکداور ویدئویی مردود میشد ،اما
مسئله مهم این است که ستاره تیم ملی ایران باید در مورد استفاده

از چنین موقعیتهایی خسیستر باشد.
در جامجهانی و مخصوصــا مقابل رقبای
بزرگ ،از این فرصتها زیاد نصیب بازیکنان
یک تیم آسیایی نمیشود .در نتیجه جهانبخش
باید به اندازه مهدی طارمی قدرشناس و حساس
باشد .درصورتی که اقبال کیروش به جهانبخش ادامه
داشته باشد و این بازیکن در برابر ولز هم به میدان برود،
او باید در فرصتهای مشابه با نهایت دقت و تمرکز عمل کند.
در غیر این صورت ،بازیکنان رقیب با همین ویژگی ،به رؤیای
ادامه حضور تیم ملی در مسابقات جامجهانی پایان خواهند
داد .جامجهانی تورنمنت بیرحمی است.

بر
زیل -صربستان
پیشبازی

یکی از تلختریــن قابهای ایــران در تاریخ جامجهانی،
برخورد شدید صورت علیرضا بیرانوند با مجید حسینی
بود که منجر به شکستگی بینی بیرو شــد .با این اتفاق
دروازهبــان اول تیم ایران خیلی زود ناچار شــد از زمین
بیرون برود و جانشــین او هم 6گل دریافت کرد .پس از
بازی شرایط بیرو مبهم بوده و دستکم تا لحظه تنظیم این
مطلب ،کفه غیبت او برابر ولز سنگینی میکند .با این حال،
حمید سجادی ،وزیر ورزش گفته« :خود بیرانوند دوست
دارد بازی کند ».بله خب؛ از ما هم اگر بپرســید دوست
داریم در جامجهانی بازی کنیم .منتها متخصصان باید در
مورد صالحیت طرف نظر بدهند .خیلیها میگویند اگر
بیرانوند جلوی انگلیس هم بالفاصله بعد از مصدومیت از
زمین بیرون میرفت و برای ادامه حضور در میدان اصرار
نمیکرد ،سرعت بهبودیاش بیشتر میشد.

چهره روز

A.Jahanbakhsh

ما هم م یخواهیم بازی کنیم
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امروز از مدعی اصلی قهرمانی رونمایی
میشود .برزیلیهای پرســتاره به مصاف
صربســتانی میروند که پرتغال را در دور
انتخابی به پلیآف فرستاده بود .دوره قبلی

ولــز تاکنــون 7بار با
تیمهای آسیایی روبهرو
شــده که فقط یکبار
آن با ایران بــوده و در
این 7مسابقه فقط یک
گل از آسیاییها خورده.
این تیم 5بــار تیمهای قاره
کهن را برده و 2مساوی به آنها
داده .آخرین بازی با تیمهای این قاره
مارس 2018مقابل چین برگزار شد که به
برتری 6بر صفر ولز انجامید.

بعد از یک شکست سنگین و شوکهکننده برابر انگلستان ،تیم ملی ایران ظهر
جمعه به مصاف دیگر حریف انگلیسیزبانش در این گروه خواهد رفت؛ ولز در
روز اول مقابل آمریکا به تساوی یک بر یک دست یافت و برای زنده نگه داشتن
شوق صعود نیاز به کســب پیروزی دربرابر ایران دارد .این احتیاج اما کامال
دوطرفه است و چه بسا در ســمت ایران سنگینتر هم باشد؛ تیمی که قصد
دارد آدینهای متفاوت بسازد و به دنیا نشان بدهد تصویر روز نخست از او،
واقعی و کامل نبوده است.
چرا این بازی
«مهمترین»
است؟
در تاریــخ فوتبال
ایــران شــاهد
برگزاری مسابقات
مهم زیادی بود هایم؛
باز یهــاي حســاس
انتخابی جامجهانی و پیش از آن المپیک
یا حتی فینالهای جام ملتهای آسیا که
همگی چند دهــه قبل برگزار شــدند و با
پیروزی و قهرمانی ایران در قاره کهن همراه
شــدند .طبیعتا همه آن مسابقات از اهمیت
باالیی برخوردار بودند .پلیآف 98با استرالیا از
یاد نرفتنی است و البته باید به برخی دیدارهای
حیثیتی دیگــر از قبیل رویارویی بــا آمریکا یا
ابرقدرتهایی همچون آرژانتین و اسپانیا هم اشاره
کرد .با این حال از نظر فنی بیراه نیست اگر بگوییم
در برهه کنونی دیدار با ولز یکی از سرنوشتسازترین
مسابقات تاریخ فوتبال ایران به شمار میرود .شکست
در این بازی به منزله حذف قطعی تیمی اســت که
ماهها از ســوی گروهی از کارشناسان بهعنوان نسل
طالیی فوتبال ایــران معرفی میشــد .هیچیک از
آنها ،از کارلوس کیروش تا مهدی طارمی 30ســاله
که اصال روشن نیســت در جامجهانی بعدی حضور
خواهد داشت یا نه ،دوســت ندارند ماجراجوییشان
در این نقطه به پایان برسد .در نتیجه تیم ایران با همه
توان باید برای پیروزی بر ولز به میدان برود .این خیز،
از آن جهت تاریخساز است که میتواند مقدمات
نخســتین صعود ایران از مرحلــه گروهی در

ادوار جامجهانی را فراهم کند .تنها با کسب امتیاز
(ترجیحا پیروزی) مقابل ولز است که ایران میتواند
به صعود امیدوار بماند ،وگرنه حاصل ششــمین
حضــور در جامجهانی هم مثــل 5دوره قبلی
خواهد بود؛ هیچ.
نوع دیگری از فوتبال
2دوره پیشــین حضور تیم ملــی ایران در
مرحله نهایــی جامجهانی بــا کیروش و
البته دیــدار آغازین ایران با انگلســتان در
همین دوره نشان داد نقشــه اصلی و اول
مربی پرتغالی دفاع کردن و اســتفاده از
ضدحمالت است؛ اینکه توپ را بدهد و
فضا را بگیرد .با این حال ممکن اســت
چنین نقشــهای در بازی بــا ولز بهکار
نیاید .در شــرایط فعلی دیگر چیزی به
اسم «باخت آبرومندانه» معنا ندارد و هر
نوع شکستی منجر به حذف زودهنگام تیم
ملی خواهد شد .بنابراین الزم است کیروش
طرحی نو در اندازد و دنبال ارائه شکل متفاوتی
از فوتبال باشد .از اردو هم خبر میرسد او اراده
انجام چنیــن کاری را دارد و احتماال ترکیب تیم
ملی نسبت به مســابقه قبلی با تغییرات پرتعداد
همراه خواهد بــود .فارغ از انگیزههــای جمعی در
تیم ایران ،حاال بازگشــت به این تورنمنت برای خود
کیروش هم حیثیتی است .او دوســت ندارد پرونده
مربیگریاش با ناکامیهای پیدرپی در کلمبیا ،مصر
و ایران به پایان برسد .در نتیجه هر چه در چنته
دارد رو خواهد کرد تا سرنوشت دیگری
برای یوزها رقم بخورد.

□2
ان

گلیس -آمریکا

هم  2تیم با هم همگــروه بودند که برزیل
2بر صفر برد و 4ســال پیش از آن در دیدار
دوستانه یک بر صفر برنده شد .برزیل تنها
تیمی است که در همه دورهها حاضر بوده.

برزیل در 15بــازی آخر خود در مرحله
گروهی جامجهانی بیشکست بوده؛ 12برد
و 3تساوی .آخرین شکست این تیم به سال
1998برمیگردد که ناباورانه به نروژ باختند.

شکست
6بر2از انگلیس چهارمین
شکســت ایران در 6دوره حضور
در جامهای جهانی بود .فقط 2بار بازی
اولمان در ج امجهانی را نباختیم؛ در دوره
قبلی افتتاحیه را بــا پیروزی بر مراکش
آغاز کردیم .غیراز سال 2006و 2شکست
پیاپی به پرتغال و مکزیک تاکنون
سابقه نداشــته ایران 2بازی
اولش را در جامجهانی
ببازد.

ایران فقط 2بار در جامجهانی به پیروزی رسیده
که هیچیک مقابل تیمهای اروپایــی یا آمریکای
جنوبی نبوده؛ پیروزی مقابل آمریکا و پیروزی در
برابر مراکش .ایران 9بار در جامجهانی با تیمهای
اروپایی بازی کرده و 2تساوی با اسکاتلند و پرتغال
بهدست آورده و 7بازی را هم باخته است.
ولز پس از 64ســال به جامجهانی برگشته .در
دوره قبلی 5بازی انجام دادنــد که با بازی اول این
دوره تعداد آن به عدد 6رسید4 .بازی از این 6بازی
با تســاوی به پایان رســیده؛ یعنی ولز 67درصد
بازیهایش را در این رقابتها مساوی کرده است.

این دومین رویارویی دو تیم ایران و ولز
است .آوریل سال 1978برای نخستین
بار این 2تیم با هم بازی کردند که آن
مســابقه با تکگل فیل دویر به سود
ولزیها تمام شد.

□2

ایران در 8بازی خود مقابل تیمهای
اروپایی تنهــا 14گل دریافت کرده
بود که 6گل آن مقابل بوســنی و هلند بود.
ایران در بازی با انگلیــس 6گل خورد و گلهای
خوردهاش را از اروپاییها به عدد20رساند.

فدراسیون فوتبال انگلیس با ارائه مدارک و تصاویر مربوط به صحنه خطای پنالتی روزبه چشمی روی هری مگوایر که توسط
داور و کمکداور ویدئویی نادیده گرفته شد و همچنین خطاهای خشــن بازیکنان ما روی ستارههای این تیم از فیفا در این
زمینهها توضیح قانعکننده خواست .هری مگوایر ،هری کین و رحیم اســترلینگ در تمرینات این تیم غایب بودند و درد
داشتند .آسیبدیدگی هری کین که با خطای پورعلیگنجی مصدوم شــد از بقیه جدیتر است .برای بازی فرداشب مقابل
آمریکا نگرانیهایی در اردوی سهشیرها ایجاد شده است.

□3

این ســومین دیــدار آمریکا و
انگلیس در جامجهانی اســت.
ســال 1950آمریــکا یک بر
صفر برد و ســال2010بازی
یک  -یک تمام شــد .انگلیس
که مخترع فوتبال است ،هنوز
نتوانســته تیم رقیــب را که
هنوز به فوتبال میگوید ساکر
شکست دهد.

□8

2تیم 11بار در همــه رقابتها با هم
بازی کردهاند که 8پیروزی به انگلیس
رسیده و یک برد به آمریکا2 .بازی هم
مساوی تمام شــده .آمریکا تنها در
جامجهانی حریف انگلیسیهاست.
آخرین بــازی ســال2018بود که
انگلیس 3بر صفر برد و آرنولد و کالوم
ویلســون تنها گلهای خود را برای
سهشیرها ثبت کردند.

ژاپن  -2آلمان یک

دومین شوک آسیا به جام
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ساموراییهاي آبی ،در یکی از بازیهای فراموشنشدنی تاریخ این کشور ،شکست
یک بر صفر برابر آلمان را با نتیجه 2بر یک عوض کردند تا نهتنها دومین شــوک
آسیایی را به جامجهاني وارد کنند ،که گام بلندی برای صعود از مرحله گروهی
بردارند .گل اول این بازی دقیقه 33توسط ایلکای گوندوغان برای آلمان به ثمر
رسید اما در نیمه دوم ،ریتسو دوان و تاکوما آسانو مهاجمان تعویضی ژاپن که هر
دو در بوندسلیگا بازی میکنند ،در 15دقیقه پایانی بازی 2گل بهثمر رساندند تا
این تیم برای نخستینبار طعم پیروزی برابر آلمان را بچشد .بعد از عربستان که
در بازی نخست موفق شد آرژانتين را شکســت بدهد ،این دومین شوک بزرگی
است که تیمهای آســیایی به جامجهانی وارد میکنند .آلمان که دور قبل هم با
شکست برابر کره موفق نشد به دور دوم صعود کند ،کار سختی در  2بازی بعدی
برابر اسپانیا و کاســتاریکا دارد و برای صعود از گروه  ،Eتقابلی حیاتی با اسپانیا
خواهد داشت.

18

از ســال1950که آمریکا
یک بر صفر مقابل انگلیس
به پیروزی رسید ،این تیم
در هیچیک از 18رویارویی
خود با تیمهــای اروپایی
نتوانســته درواز هاش را
بسته نگه دارد و رویهم
32گل دریافــت کــرده
است.

□3

انگلیســیها تا بهحــال 3بار هر
2دیــدار نخســت خــود را در
جامجهانی بردهاند؛ ســال،1962
2006و 2018و اکنــون دنبال
تکرار این دســتاورد برای
چهارمیــن بــار
هســتند .آنهــا در
دومین بازی دوره قبلــی پاناما را
6بر یک شکست داده بودند.

برزیــل از ســال 1982در همه دورهها
بهعنوان صدرنشین گروه صعود کرده .تنها
سال 1966بود که آنها موفق به صعود نشدند.
صربســتان از ســال 2006چهاربار به

جامجهانی راه یافته و فقط سال 2014موفق
به صعود نشده .آنها در 3دوره اخیر در 9بازی
7شکست داشتهاند که بین همه تیمهای
اروپایی بدترین رکورد است .در این مقطع

تنها استرالیا با8شکست رکورد بدتری دارد.
با تصمیم کمیتــه داوران فیفا ،علیرضا
فغانی داور این بازی است .او در جامجهانی
 ۲۰۱۸نیز همین بازی را قضاوت کرده بود.

ستاره

مرد تمامنشدنی!
ژیرو یک گل تا رسیدن به رکورد جدید در فوتبال
فرانسه فاصله دارد
اولیویه ژیرو دوباره ستاره کلیدی تیمش برای یک
برد حساس در جامجهانی بود؛ کسی که در همین
نخستین مسابقه فرانسه نمایش رؤیایی دیگری
داشــت .اولیویه کاری کرد که همــه خیلی زود
غیبت بنزما در جام را از یاد ببرند .او باز هم نشان
داد که چقدر قابل اعتماد است و چطور میتواند
در همه بازیها به یک مهره مهم برای فرانسه بدل
شود .خیلیها انتظار داشــتند فرانسه در غیاب
ستارههای کلیدی؛ پوگبا ،کانته ،انکونکو و بنزما
بحران بزرگی را پشت سر بگذارد .خوردن گل اول
از استرالیا ،نگرانیها را هم کمی در اطراف این تیم
بیشتر کرد اما فرانسه خیلی زود به بازی برگشت
و با نمایشی یکطرفه ،حریف را میخکوب کرد.
جالب اینکه این فرانسه ،شــباهت زیادی به تیم
قهرمان دوره گذشــته جامجهانی داشت؛ تیمی
که در فاز هجومی روی درخشش گریزمان ،امباپه
و ژیرو حساب باز میکرد .هر 3بازیکن نیز در این
نبرد موفق به گلزنی شدند .جالب اینکه کابوس
مصدومیت دست از سر این تیم برنداشت و این بار
نوبت لوکاس هرناندز بود که ادامه جام را از دست
بدهد .فهرست تیم ملی فرانسه حاال 24نفره شده.
ژیرو با درخشش مقابل اســترالیا ،به یک رکورد
تاریخی رســید .شــادی گلش در این مسابقه
نیز همیــن موضوع را نشــان مــیداد .او با گل
شماره 51صاحب یک رکورد ویژه شد .ژیرو حاال
بهصورت مشــترک با تیری آنری ،بهترین گلزن
تاریخ تیم ملی فرانســه بهحساب میآید؛ رکورد
خیرهکنندهای که او را در تاریخ فوتبال این کشور
ماندگار خواهد کرد .ژیرو همین حاال هم بیشتر
از ستارههایی مثل پالتینی ،زیدان ،بنزما ،ژوس
فونتین و ژان پیر پاپن برای تیمش گل زده است.
جالب اینکه تقریبا قبل از شــروع هر تورنمنتی،
کمتر کسی در مورد این ستاره حرف میزند اما
بهمحض شروع جام ،ژیرو همه نگاهها را به طرف
خودش برمیگرداند .او استاد انجامدادن این کار
است که در سکوت روی صحنه بیاید و چشمها
را خیره کند .او بهتر از هر کسی این کار را انجام
میدهد؛ چه زمانی که در آرسنال بود ،چه زمانی
که برای چلسی بازی میکرد و چه حاال که بازیکن
میالن است .با این حال ،تقریبا همیشه درخشش
او در تیم ملی فرانسه پررنگتر بوده و نتایج بهتری
را نیز به همراه داشــته است .او با فرانسه قهرمان
دنیا شده و برای تکرار این موفقیت نیز انگیزههای
زیادی دارد.
ژیرو نخستین گل ملیاش برای فرانسه را 10سال
قبل روبهروی آلمان به ثمر رساند .این گل در یک
نبرد دوستانه رقم خورد .او در جامجهانی2014
یک بازیکن فیکس نبود و فقط یکبار توانست برای
فرانســه گلزنی کند .با وجود قهرمانی فرانسه در
جامجهانی ،2018ژیرو هیچ گلی در این تورنمنت
نزد اما این دوره او بازی اول را با گل شروع کرده.
ژیرو سال 2022توانســته 5گل ملی بزند .ژیرو
28گل در نبردهای دوستانه به ثمر رسانده3 ،گل
در یــورو زده3 ،گل در جامجهانی و
5گل نیــز در لیگ ملتها.
اولیویه حاال فقط یک گل
با تبدیلشــدن به بهترین
گلزن تاریخ فوتبال فرانسه
بهتنهایــی فاصلــه دارد؛
اتفاقی که احتماال در همین
جام بــرای او رخ
میدهد.

