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گلمحمدي :تيم ملي ميتوانست هجوميتر باشد

كوتاه از جامجهاني 2018

ضررهاي اقتصادي كالن جامجهاني

توجه بيش از حد جهانيان به جام جهاني فوتبال  2018س��بب ش��ده بود كارفرينان در س��طح دنيا از پايين
آمدن بيالن كاري كمپانيها و كارخانههاي تحت تملك و اداره خويش طي برگزاري اين مس��ابقات ناراضي
باش��ند .بدتر از همه اين كه تعداد قابل توجهي از اين مسابقات در س��اعات برقراري كار روزانه اين شركتها
صورت ميپذيرفت و طبع��اً نگاهها در اين دقايق معطوف به صفحه تلويزيونها ميش��د تا به روند چرخش
كارها در ادارات .به اين س��بب بهرهوري اقتصادي در اين ايام به كمترين س��طح خود در سال  2018رسيد و
بيشترين ميزان تراز از كار در شهرهاي ريو دوژانيرو ،نيويورك و لتون مشاهده شد.

اوژوگو :كيروش به پيشنهادات ديگرش فكر ميكند

يحيي گلمحمدي كه امسال سرمربي پديده خراسان شده است گفت نمايش تيم ملي ايران در جام جهاني
 2018راضيكننده بوده اس��ت اما اين تيم ميتوانست بيشتر از آني كه ديديم هجومي ظاهر شود و بيشتر رو
به جلو باشد.

بركناري سرمربي ناكام تيم ملي لهستان

آدام ناوالكا س��رمربي ناكام تيم ملي فوتبال لهس��تان در جام جهاني  2018همانطور كه انتظار ميرفت ،از
س��مت خود بركنار شد .ايشان هر دو بازي اول خود را كه برابر سنگال و كلمبيا بود ،واگذار كرد و پيروزي 0ـ1
روز آخرش مقابل ژاپن هم در ديداري بيتأثير بود.

يك اتومبيل براي بيرانوند و اميري

نش��ريه معروف اوژوگو پرتغال به مقوله تمديد ش��دن قرارداد كارلوس كيروش با فدراسيون فوتبال ايران
كه در دو هفته اخير در مطبوعات متعددي در اروپا از آن ياد ش��ده ورود كرد و مدعي ش��د اين مربي پرتغالي
پيشنهادات تازه و متفاوتي دارد و در حال فكر كردن روي آنها است.

شيرر :نيمار ،دست از اين كارها بردارد!

س��يد موس��ي خادمي اس��تاندار لرس��تان گفت به پاس نمايشهاي موفق عليرضا بيرانوند و وحيد اميري
بازيكنان اس��تاني تيم ملي فوتبال اي��ران در جام جهاني  2018به هر يك از آنها يك دس��تگاه پژو 405اهدا
خواهد شد.
وي افزود :شادياي كه آنها به وجود آوردند غيرقابل وصف است و مابه آنها افتخار ميكنيم.

 18درصد استاديومهاي جام جهاني پر شدهاند

فيفا اعالم كرد در مرحله گروهها جام جهاني بيست و يكم كه در  12استاديوم در سطح  11شهر روسيه برگزار
شد98 ،درصد ظرفيت اس��تاديومها پر ش��دهاند و از اين طريق دوميليونو178هزار نفر در اين ورزشگاهها
حضور يافتهاند و براي هر بازي معدل جالب توجه  45394تماشاگر به ثبت رسيده است.

ژاپنيها ،اختاپوس پيشگو را خوردند!

تعدادي از ژاپنيها از شكست كشورشان در مرحله يكهشتم نهايي جام جهاني فوتبال  2018مقابل بلژيك
اختاپوس پيش��گويي را كه نتيجه ديدارهاي قبليش��ان را درس��ت پيشبيني كرده بود،كشتند و پختند و
خوردند! غذايي كه از اين اختاپوس (به اسم رابيو) هست و تناول شد .نوعي «سلشامي» بود و با اين كه هر سه
پيشبيني اوليه او در جام جهاني امسال درس��ت از آب درآمد اما به او فرصت اظهارنظر در مورد ديدار مقابل
بلژيك داده نشد.

درحالي كه نيمار با برخي نمايشهاي خوبش منجمله طي پي��روزي 0ـ 2تيمملي برزيل مقابل مكزيك در
مرحله يك هش��تم نهايي جامجهاني  2018بر اعتبار فوتبال كشورش افزود ،رئال مادريد شايعات مكرر يك
سال اخير در مورد اس��تخدام وي را به طور قاطع تكذيب كرد .اين باشگاه تصريح كرد اخباري كه در اين باره
مخابره ميشدند ،كذب محض اس��ت .زيرا رئال اصال پيشنهادي به پاريسنژرمن فرانسه كه نيمار عضو آن
است ،ارائه نداده است.
در همين حال نيمار ،بخش��ي از هفته گذش��ته را صرف جوابگويي به اظهارات سرمربي مكزيك كرده كه در
پايان بازي دو تيم رفتار ستاره  25ساله برزيلي را سرشار از ظاهرسازي و تبديل شدن به يك الگوي بد خوانده
بود.
نيمار گفت :نه به انتقادها از خودم توجه ميكنم و نه به تعريفها زيرا اين جور مس��ايل بازيكن را از مسير كار و
تالش خارج ميكند .من فقط به روس��يه رفته بودم تا دركنار يارانم باعث پيروزي برزيل در جامجهاني شوم
كه متاسفانه امكانپذير نشد .مكزيكيها بيش از آن كه مقابل ما فوتبال ارائه بدهند ،به صحبت و متهم كردن
ما مشغول بودند.
با اين حال دامنه اظهارات از نيمار به اين مسايل منتهي نشد و آلن شيرد كاپيتان و گلزن معروف سابق فوتبال
انگليس هم از نيمار بابت نحوه بازياش مقابل مكزيك به شدت انتقاد كرد.
ش��يرد گفت :مهارتهاي فني نيمار بالترديد اس��ت اما همس��و با آن تمارضهاي رقتانگيزي هم دارد .وي
خطاب به نيمار افزود :مرد ،بس كن.
واقعا آزرده خاطر ميشويم.
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