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Nữ tổng thống Croatia ‘đốn tim’ người hâm mộ ở World Cup 
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Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic an ủi huấn luyện viên đội Croatia Zlatko Dalic dưới trời 

mưa. 

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar Kitarovic đã giành được rất nhiều cảm tình từ người hâm mộ 

sau trận chung kết World Cup ở Moscow, nơi bà đã đứng trong mưa tại lễ bế mạc, mỉm cười và 

ôm các cầu thủ của cả hai đội, theo Reuters. 

Croatia thua Pháp 4-2 trong trận chung kết đầy kịch tính hôm 15/7. 

Trong màu áo đỏ, trắng của đội Croatia, nữ Tổng thống Grabar Kitarovic đứng trên bục với Tổng 

thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong lễ trao huy chương cho 

các cầu thủ. 

Trong khi ông Putin được che ô, nữ Tổng thống của Croatia vẫn mỉm cười, dù bị ướt sũng do cơn 

mưa lớn. 

Theo Reuters, bà Kitarovic tỏ ra vui vì màn trình diễn đẹp mắt của đội tuyển Croatia. Sau đó thì 

các trợ lý cũng tìm được cho bà một chiếc ô. 

“Cảnh tượng đẹp nhất tại World Cup. Mưa như trút nước, không có ô dù và bà Kolinda Grabar 

Kitarovic ôm từng cầu thủ của đội Croatia và Pháp, ngay cả khi Croatia vừa thua trận. Thật sự ấm 

áp và xúc động. Không chính trị, chỉ có thể thao! Chúc mừng cả hai đội!”, Reuters dẫn một bình 

luận trên mạng xã hội. 

Một người khác thì chỉ ra thái độ lịch thiệp của bà Grabar Kitarovic, bất chấp thực tế Croatia thua 

trận chung kết. 

“Một Tổng thống Croatia đang buồn bã trông thật lịch thiệp khi ôm từng cầu thủ!”. 

“Bà ấy khiến người hâm mộ thêm xúc động”, một bình luận khác thêm vào. 

Bà Grabar Kitarovic đã thể hiện niềm đam mê lớn trong suốt giải đấu. Bà đi theo đội bóng trong 

tất cả các trận đấu sau vòng bảng, nhưng phải vắng mặt trong trận bán kết gặp đội Anh vì mắc kẹt 

hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels. 

“Tổng thống Croatia rốt cuộc là người chiến thắng. Áo phông bóng đá, mưa, nước mắt, tóc tai xấu 

xí, [bà] chẳng hề quan tâm”, một trong số nhiều ý kiến nói. 

Một số người cho rằng bà đã thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời khi ôm cầu thủ của cả hai đội: 

“Yêu cử chỉ và tinh thần thể thao của bà trong trận chung kết World Cup. Bà là hình ảnh thực sự 

của tinh thần thể thao. Khá lắm!” 

https://www.voatiengviet.com/z/5458


Cuối ngày 16/7, thủ đô Zagreb của Croatia tổ chức chào mừng đội bóng đã đạt được thành công 

lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này, vượt qua thành tích 20 năm trước khi Croatia giành vị trí 

thứ ba tại World Cup ở Pháp. 

 


