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زیادی در سیستم این تیم انجام داد و ما باید با آمادگی کامل برابر تیم
آسیایی به میدان برویم.
دشان در مورد ترکیب اصلی تیمش گفت :من تیم مورد نظر خود
را انتخاب کردهام و به نظرم بهترین تیم فرانسه است .آنها از لحاظ
گروهی انرژی کامل دارند و تواناییهای فردیشان آشکار است.
بازیکنانم همیشه به دنبال به دردسر انداختن حریفانشان هستند.
فرانسه دومین تیم جوان جام جهانی با میانگین سنی  ۲۶سال است.
سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه در این رابطه اظهار کرد :بازیکنانم
در بهترین باشگاههای جهان پا به توپ هستند و به رقابتهای بزرگ
عادت دارند .جوان بودن بازیکنانم برایمان دردسرساز نخواهد شد.
آنها آماده هستند ۱۴ .بازیکن از  ۲۳بازیکنم هرگز در یک تورنمنت
بزرگ بازی نکردهاند اما اگر آنها را انتخاب کردم به این خاطر بود که
آماده بودند .همه آنها در سطح بسیار باالیی بازی میکنند.
او افزود :فرقی نمیکند بازیکن جوان یا باتجربه باشد ،برای من
کل مجموعه مهم است نه سن بازیکنان .آنها به بازی کردن در
مسابقههای سطح باال عادت دارند.
آنتوان گریزمان بامداد امروز با منتشر کردن یک ویدئو اعالم کرد که
در اتلتیکو مادرید میماند .دشان در این رابطه اظهار کرد :این خبر
بزرگی برای باشگاه اتلتیکو و تیم ملی بود .دو نکته از تصمیم گریزمان
برایم اهمیت دارد .او وفاداریاش را به اتلتیکو نشان داد و اکنون با
خیال راحت میتواند در جام جهانی بازی کند .این نکته مثبتی برای
ماست.

فغانی دیدار آلمان و مکزیک را سوت میزند

 25خرداد -روز دوم مسابقات

روسیه در دومین بازیاش که سهشنبه هفته آینده برگزار میشود ،به
مصاف مصر میرود.

انتقاد تند بعد از شکست شرم آور سعودیها

اخبار جام جهانی

محسوب میشوند که مرحله گروهی را بدون دریافت گلی پشت سر
گذاشتند .یونس بلهنده و حکیم زیاش از جمله بازیکنان مهم این تیم
هستند که با حضور فوتبالیستهای مشهور مانند مونیر حدادی ،بونو،
نورالدین امرابط ،النصیری ،فیصل و اشرف حکیمی یک تیم قدرتمند
از مراکش ساخته می شود.
ایران نیز در حالی به جام جهانی صعود کرد که هزار و ۱۲۱دقیقه
دروازهاش را در مرحله گروهی بسته نگه داشت .کارلوس کیروش در
این بازی نمیتواند از یکی از مهرههای خوب خود به نام سعید عزت
اللهی بهره ببرد .او محروم است .با این حال در خط حمله میتواند از
دو بازیکن گلزن به نامهای علیرضا جهانبخش و سردار آزمون استفاده
کند.

تیمملی فوتبال عربستان در دیدار نخست جا ۲۰۱۸ .روسیه ناامید
کننده ظاهر و تحقیر شد .عربستان که به مصاف روسیه میزبان رفت با
پنج گل تن به شکست داد.
بعد از این شکست رسانههای عربی و به ویژه سعودی به انتقاد تند از
عملکرد عربستان پرداختند و آن را شرم آور دانستند.
روزنامه اسپورت نوشت :شکست سنگین برابر میزبان ،سبز پوشان
همه را ناامید کردند.
بعد از این شکست ترکی آل شیخ ،رئیس هیات ورزش عربستان انتقاد
تندی از بازیکنان کرد و گفت :این بازیکنان ما را روسیاه و شرمنده
کردند اما باید اعتراف کرد که این قدرت آنها است .من مسئولیت این
شکست را برابر ولیعهد و مردم عربستان تحمل میکنم .برای این
نسل همه کار انجام دادیم .بهترین کادر فنی را آوردیم و حقوق سه
سال آنها را پرداخت کردیم اما این نهایت قدرت ما است .بازیکنان تنها
پنج درصد توان خود را گذاشتند.
او ادامه داد :من از همین االن برنامه ریزی کردهام و راه حل را پیدا
کردم تا جایی که میخواهیم  ۱۰۰۰بازیکن بین  ۱۲تا  ۱۶سال را به
اروپا بفرستیم تا اصول حرفهای را یاد بگیرند .من پیش از این گفتم که
هیچ بازیکن عربستانی در سال بیشتر از یک میلیون شایسته دریافتی
نیست اما همه از من انتقاد کردند .ما به خاطر ضعف بازیکنان خودی
تعداد خارجیها را در لیگ به  ۸بازیکن افزایش دادیم و لیگ خود را
لیگ ستارگان نام نهادهایم .میخواهیم نسل جدیدی را آماده جام
جهانی  ۲۰۲۲کنیم و ثمره آن را در جام جهانی  ۲۰۲۶خواهیم یافت.
بعد از این شکست بازیکنان هم از ملت عربستان عذرخواهی کردند و
قول دادند که در دیدارهای بعدی بهتر ظاهر شوند.

متحد برابر ترامپ با تکیه بر خط دفاعی مستحکم!

علیرضا فغانی داور بینالمللی فوتبال ایران که به عنوان یکی از
داوران جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه در این کشور حضور دارد ،به همراه
محمدرضا منصوری و رضا سخندان از سوی فیفا به عنوان تیم داوری
دیدار آلمان و مکزیک انتخاب شدند.
این دو تیم در گروه  Fرقابتهای جام جهانی حضور دارند و دیدار
آنها یکشنبه هفته آینده ساعت  ۱۹:۳۰برگزار میشود.

کیک خاص روسها پس از شکست عربستان

جام جهانی  ۲۰۱۸با دیدار روسیه و عربستان آغاز شد .میزبان با
پیروزی  ۵بر صفر برابر تیم آسیایی شروع درخشانی داشت.
یوری گازینسکی ،دنیس چریشف (دو گل) ،آرتم ژیوبا و الکساندر
گلووین گلهای روسیه را به ثمر رساندند.
بازیکنان روس جشن خاصی به مناسبت این پیروزی گرفتند و یک
کیک سفارش دادند که در آن نتیج ه  ۵بر صفر نقش بسته بود.

نخستین دیدار از گروه  Bجام جهانی  ۲۰۱۸روسیه عصر امروز
مملی فوتبال ایران و مراکش برگزار میشود .تیم
(جمعه) بین تی 
آفریقایی چند ماه است که روابطش را با ایران قطع کرده است .با
این حال فوتبال ،دو کشور را مقابل هم قرار خواهد داد .دو تیم ایران و
مراکش با وجود نداشتن روابط سیاسی در یک چیز متحد هستند .هر
دو مخالف دونالد ترامپ هستند .مراکش یک روز پیش از جام جهانی
برابر آمریکا شکست خورد و نتوانست میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۶را از
آن خود کند .از طرفی شرکت آمریکایی نایکی ایران را در استفاده از
کفشهای ورزشی تحریم کرده است.
مراکش پس از  ۲۰سال دوباره به جام جهانی رسیده است .این تیم
در گروه Aجام جهانی  ۹۸فرانسه حضور داشت و پس از پیروزی
نروژ مقابل برزیل از راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی باز ماند.
تیم آفریقایی در چهار دوره جام جهانی حضور نداشت .با این حال
شیرهای اطلس با قدرت به جام جهانی بازگشتند و تنها تیمی
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