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واکنش مسی به از دست دادن ضربه پنالتی

مملی فوتبال آرژانتین در نخستین دیدار خود در جام جهانی
تی 
 ۲۰۱۸روسیه با تساوی یک بر یک برابر ایسلند متوقف شد.
لیونل مسی در این دیدار یک ضربه پنالتی را خراب کرد تا شب بدی را
پشت سر گذارد.
این بازیکن آرژانتینی بعد از بازی ،گفت :بسیار ناراحت هستم که
ضربه پنالتی را از دست دادم .با گل کردن آن توپ وضعیت ما بسیار
بهتر میشد .بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و بر این باور هستم که
شایسته پیروزی بودیم.
او ادامه داد :برای پیروزی به میدان رفتیم ،این در حالی بود که
ایسلند با نفرات زیاد در حال دفاع کردن بود و پشت سر گذاشتن
این خط دفاعی سخت بود .این تساوی باعث نمیشود تا ما انگیزه
خود را از دست بدهیم .بعد از استراحت الزم تمرینات خود را پشت
سر میگذاریم و امیدواریم که در دیدار بعدی عملکرد خوبی از خود
نشان دهیم.
مسی در پایان سخنانش،اضافه کرد :در جام جهانی سطح تیمها
نزدیک به هم است و هیچ تیمی از پیش باخته نیست .باید برای
پیروزی بسیار خوب ظاهر شد .امیدوارم که در دیدار بعدی عملکرد
خوبی از خود نشان دهیم.

مادرید پایتخت جام جهانی

از تیم رئال مادرید و اتلتیکومادرید  ۲۴بازیکن در جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه حضور دارند .پانزده بازیکن متعلق به مادرید است و  ۹بازیکن
در روخی بالنکو پا به توپ هستند .آنها شروع فوقالعادهای در جام
جهانی داشتند .تنها سه روز از جام جهانی گذشته است که توانستند ۹
گل این بازیها را به ثمر برساندند ( در مجموع  ۲۱گل از خط دروازهها
عبور کرده است).
 ۹گل تیمهای مادریدی را کریستیانو رونالدو (سه گل) ،دیگو کاستا
(دو گل) ،ناچو ،آنتوان گریزمان ،لوکا مودریچ و خوسه خیمنس به
ثمر رساندند .اگر مادرید پایتخت جهان فوتبال در فینالهای لیگ
قهرمانان  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۶بود و در تالین دوباره دو تیم مادریدی سوپر
جام اروپا را برگزار خواهند کرد ،در جام جهانی نیز مادرید پایتخت
است.
عملکرد درخشان رونالدو به عنوان بازیکن مادرید قابل توجه
بود .او توانست در چهارمین جام جهانی خود گلزنی کند .این آمار
فوقالعادهای است .همچنین دیگو کاستا درخشید و بهترین بازیاش
مملی اسپانیا انجام داد .در این جام جهانی بیش از دورههای
را برای تی 
گذشته سفیدپوشان حضور دارند .تونی کروس (آلمان) ،کاسمیرو و
مارسلو (برزیل) ،کیلور ناواس (کاستاریکا) ،مودریچ و متئو کواچیچ
(کرواسی) ،دنی کارواخال ،ناچو ،لوکاس واسکتس ،سرخیو راموس،
مارکو آسنسیو و ایسکو (اسپانیا) ،رافائل واران (فرانسه) ،اشرف
حکیمی (مراکش) و رونالدو (پرتغال) بازیکنان مادرید هستند .در
جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل  ۱۲بازیکن سفیدپوش حضور داشتند و در
 ۹۸فرانسه  ۶مادریدی بازی کردند.
از بازیکنان اتلتیکومادرید ،کوکه ،سائول نیگس و کاستا (اسپانیا) ،
گریزمان و لوکاس هرناندس (فرانسه) ،خیمنس و دیگو گودین
(اروگوئه) ،فیلیپه لوییس (برزیل) و ورسالیکو (کرواسی) در جام
جهانی حضور دارند .خیمنس سه امتیاز به اروگوئه داد و گریزمان
بهترین بازیکن دیدار فرانسه و استرالیا شد.

لوزانو بهترین بازیکن دیدار آلمان و مکزیک شد

هیروین لوزانو مهاجم مکزیک ،موفق شد در دیدار تیمش برابر آلمان
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به عنوان بهترین بازیکن زمین لقب بگیرد.
لوزانو تک گل مکزیک برابر آلمان را به ثمر رساند و سه امتیاز این دیدار
را به حساب تیمش واریز کرد.
دیدار آلمان و مکزیک از گروه  Fجام جهانی  ۲۰۱۸روسیه با شکست
آلمان مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید.

اخبار جام جهانی

صحبتهای اوسوریو بعد از شکست دادن آلمان

در ادامه دیدارهای جام جهانی روسیه دو تیم آلمان و مکزیک با
قضاوت علیرضا فغانی برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با برتری
یک بر صفر مکزیک خاتمه یافت.
خوان کارلوس اوسوریو سرمربی مکزیک بعد از این دیدار گفت:
نمایش بسیار خوبی برابر قهرمان جهان داشتیم .به بازیکنان تیمم
افتخار میکنم .با اعتماد به نفس خوبی برابر آلمان به میدان رفتیم
و برای خیلی از بازیکنان این تیم از جمله کیمیش برنامه داشتیم و
توانستیم او را خنثی کنیم .در این دیدار از دفاع تا حمله و برعکس از
حمله به دفاع خیلی خوب ظاهر شدیم و توانستیم حریف را شگفت
زده کنیم.
او در ادامه صحبتهای خود گفت :با این نتیجه نشان دادیم که باید
برای مکزیک احترام قائل شوند .ما توانستیم قهرمان دوره قبل را با
نمایش بی نقصی شکست دهیم .مهاجمان من فرصتهای خوبی
ایجاد کردند و شاهد بودید که چند موقعیت خوب در این دیدار
داشتیم.

خواهد کرد و باید به مصاف تونس برود .گرت ساوت گیت سرمربی
جوان انگلیسیها در نشست خبری قبل از این بازی گفت :کامال برای
جام جهانی آماده هستیم و میخواهیم فوتبالی زیبا و تماشاگرپسند
به نمایش بگذاریم .من به بازیکنانی که در اختیار دارم ایمان دارم
و مطمئن هستم تورنمنت موفقی خواهیم داشت .وقتی پیشنهاد
مربیگری در تیم ملی انگلیس به من داده شد ،بدون فوت وقت آن را
قبول کردم چون از زمانی که سرمربی زیر  ۲۱سالههای انگلیس بودم،
از این موضوع شناخت داشتم که بازیکنان تیم ملی فعلی انگلیس یکی
از بااستعدادترین نسلهای فوتبال ما هستند.
انگلیس که با روی هاجسون در یورو  ۲۰۱۶نتایج ضعیفی کسب کرد،
سام آلردایس را به عنوان سرمربی انتخاب کرد ولی رسوایی آلردایس
در تیم ملی انگلیس و انتشار ویدئویی که در آن صحبتهای غیر
مرتبطی درباره بازیکنان انگلیس به زبان آورده بود باعث شد گرت
ساوت گیت به عنوان سرمربی تیم ملی انگلیس انتخاب شود.

کوتینیو بهترین بازیکن دیدار برزیل و سوئیس شد

فیلیپ کوتینیو هافبک تیم فوتبال برزیل به عنوان بهترین بازیکن
دیدار تیمش برابر سوئیس انتخاب شد.
کوتینیو توانست در این دیدار گل نخست بازی را با شلیکی دیدنی
وارد دروازه سوئیس کند.
دیدار برزیل و سوئیس در چارچوب دومین دیدار گروه  Eجام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه با تساوی یک بر یک دو تیم خاتمه یافت.

شادمانیسرمربیسوئیسبعدازمتوقفکردنبرزیل

لوو :نمیدانم چرا توپهایمان وارد دروازه نشد

تیم ملی فوتبال مکزیک موفق شد شگفتی بزرگی خلق کند و قهرمان
دوره قبل جام جهانی یعنی آلمان را با تک گل لوزانو شکست دهد.
یوآخیم لوو سرمربی تیم ملی آلمان بعد از شکست ناباورانه تیمش
در اولین گام در جام جهانی گفت :در نیمه نخست عملکرد ضعیفی
داشتیم و نتوانستیم سبک همیشگی بازی خودمان را خصوصا در
حمله و پاسکاری به حریف دیکته کنیم .در نیمه دوم خیلی بهتر
شدیم و کامال مکزیک را به عقب راندیم .شوتهای زیادی به سمت
دروازه حریف زدیم اما نمیدانم چرا توپهایمان وارد دروازه نشد.
او در پایان گفت :طبیعی است بعد از چنین نتیجهای همه از بازیکنان
و کادر فنی ناراحت باشند اما باید امیدوار باشیم و به بازیهای بعدی
فکر کنیم .قبول دارم االن تیمم تحت فشار است و در بازی با سوئد
این فشار روی ما وجود خواهد داشت ولی چارهای جز برد حریف خود
نداریم.

ساوت گیت :فوتبال مالکیت محور و زیبایی به
نمایش خواهیم گذاشت

تیم ملی انگلیس دوشنبه اولین بازی خودش را در جام جهانی برگزار

در ادامه سریال توقف تیمهای بزرگ مدعی این بار برزیل برابر
سوئیس با نتیجه یک بر یک زمین بازی را ترک کرد تا  ۲امتیاز حساس
را از دست بدهد.
والدیمیر پتکوویچ سرمربی تیم ملی سوئیس بعد از پایان این دیدار
گفت :به بازیکنانم افتخار میکنم .در طول  ۹۰دقیقه خیلی خوب توپ
را به گردش درآوردیم و هر جا که نیاز بود توانستیم موقعیتسازی
کنیم .بازی مقابل تیم ملی برزیل به هیچ وجه آسان نیست .برزیل نه
تنها برنامه خوبی در زمین دارد بلکه از کیفیت باالیی هم از نظر بازیکن
برخوردار هستند.
سرمربی تیم ملی سوئیس اضافه کرد :از کسب این نتیجه رضایت
دارم .حاال دو بازی حساس دیگر در گروه داریم .صربستان و کاستاریکا
نشان دادند تیمهای خوبی هستند که میتوانند ما را اذیت کنند .ما
باید گام به گام پیش برویم .االن فقط به بازی با صربستان فکر میکنم
که بازی دوم ماست .برای صعود از گروه باید بتوانیم صربستان را
شکست دهیم.

تیته :از موقعیتهایمان استفاده نکردیم

تیته سرمربی صاحب سبک تیم ملی برزیل بعد از توقف تیمش در این
مسابقه گفت :فقط میتوانم بگویم بدشانسی آوردیم .موقعیتهای
زیادی برای گل داشتیم .به وجود آوردن این همه موقعیت گل در
یک مسابقه جای تشکر دارد ولی با بدشانسی این موقعیتها تبدیل
به گل نشد .درباره گل تیم ملی سوئیس هم باید بگویم که بازیکنانم
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