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كودتا برعليه رنكينگ فيفا!

تنها  3تيم از جمع  10تيم برتر رنكينگ فيفا در مرحله يك چهارم نهايي جام جهاني  2018حضور داشتند و
اين امر نوعي كودتا برعليه اين جدول توصيف شده است .از جمع اين  3تيم نيز البته برزيل به بلژيك باخت و
حذف شد و فرانسه و انگليس نيز دقايق جانكاهي را تجربه كردند.

كوتاه از جامجهاني 2018

ثبتنام ساموراييهاي شجاع در موزه ملي ژاپن

انتقاد از نيمار در بارسلونا

نمايش قهرمانانه تيمملي ژاپن در جامجهاني بيس��ت و يكم س��بب ش��د فدراس��يون فوتبال اين كشور در
اقدامه��اي جالب پيراهن اين تيم را با ثبتنام تمامي اعضاي تي��م در موزه ملي ژاپن قرار بدهد و از اين طريق
آنها را جاودانه كند .س��اموراييهاي شجاع در حالي در يك هشتم نهايي 2ـ 3به بلژيك باختند و حذف شدند
كه در اوايل نيمه دوم با دو گل از حريف اروپايي خود پيش افتاده بودند.
درپ��ي حذف برزيل از مرحل ه يكچهارم نهايي جام جهاني فوتبال  2018بدس��ت تيم بلژيك نش��ريه موند و
ديورتيوو كه رويكرد بارس��لونيايي دارد با اس��تفاده از واژه «نيمال» به جاي نيمار به انتقاد از ستاره برزيليها
پرداخت و نوشت نيمار با عجز از فتح جامجهاني فرصتي ايد ه آل براي كسب توپ طالي امسال را از دست داد.
گفتني است نيمال تركيبي از كلمات«نيمار» و «بد» و به معناي نيمار بد است!

پورشه آزمون آسيب ديد ،خودش سالم ماند

حمايت راينا از دروازهبان ناكام اروگونه

پهپه راينا دوازهبان فقيد تيمملي فوتبال اسپانيا اشتباه مسلم فرنادو موسلرا دروازهبان اروگوئه روي گل دوم
فرانس��ه در ديدار اخير دو كش��ور در جامجهاني  2018را محصول نقص توپهاي مورد استفاده در اين جام
توصيف كرد و گفت :بياييد توپهايي را طراحي و اس��تفاده كنيم كه برخالف محصوالت اديداس كار كردن
با آنها آسانتر باشد.

تكليف نامشخص درآمد  80ميلياردي فوتبال ايران

ب��ا اين كه پاداش  80ميليارد تومان��ي ايران بابت حضور تيمملي فوتبال اي��ران در جامجهاني  2018بايد به
فدراس��يون پرداخت شود ،اوالً مش��خص نيست كه به س��بب تحريمهاي جاري اين پول كه به دست سران
فدراسيون ميرسد و ثانياً صرف اجراي كدام برنامه و اهداف خواهد شد.

كيروش :رونالدو به دنبال چالشهاي تازه است

كارلوس كيروش س��رمربي پرتغالي تيمملي فوتبال ايران در گفتگو با يك رس��انه خبري ايتاليايي به انتقاد
مجدد از هموطنش كريس رونالدو پرداخت و او را به سبب ترك رئالمادريد و پيوستن به يوونتوس بازيكني
بس��يار مغرور خواند .وي گفت :رونالدو مرد فوتبال چالشهاي جديد است اما بايد ديد در تيم بعدياش هم
ميتواند موفق شود يا خير .البته او يك ژن برنده دارد و ميخواهد به فتوحات متفاوتي برسد.

انتقاد صريح بيرهوف از اوزيل

اوليور بيرهوف مدي��ر تيم ملي فوتبال آلمان  20روز بع��د از حذف ژرمنها از
جامجهاني  2018زبان به انتقاد صريح از مسعود اوزيل ستاره تركتبار و نزول
كرده اين تيم گش��ود و وي و بازيهاي ضعيفش را از عوامل اصلي ناكامي بزرگ
آلمان در جام بيس��ت و يكم معرفي كرد .انتقاد تن��د بيرهوف و اعتراضهايي
كه به اوزيل به سبب مالقات اخير وي با رجب طيب اردوغان رييسجمهوري
تركيه در هفتههاي منتهي به جامجهاني صورت پذيرفته بود از ديد رسانههاي
آلمان به اين معنا اس��ت كه بيرهوف و يواخيم لو سرمربي ابقاشده آلمان از اين
پس بسيار كمتر از گذش��ته از اين هافبك باشگاه آرس��نال استفاده خواهند
كرد.

س��ردار آزمون كه چند روزي در تهران بس��ر ميبرد و براي اكران فيلم «سريك» هم جلوي دوربينها حاضر
شد ،در بازگشت به خانه دچار سانحه رانندگي شد .بر اثر اين سانحه خودروي گرانقيمت سردار در مسير نكا
ـ بهشهر آسيبي محسوس ديد اما خود وي صدمهاي جدي را متحمل نشد و فقط قدري پارگي روي چانهاش
محسوس و قابل مشاهده است .سردار روي اينستاگرام خود متني را آورده است كه نشان ميدهد چه كسي
پش��ت فرمان اتومبيل بوده است« :ديگر فهميدم ماشينم را نبايد بدهم به داماد خونه كه اين جور ما رو ناقص
كنه .خدا را شكر كه همه سالماند».
پليسراه مازندران هم تصريح كرد عدم توجه به جلو از سوي راننده وانت نيسان دليل وقوع اين حادثه بوده و
سواري پورشه آزمون مقصر تشخيص داده نشده است.
در همين حال ساالر عقيلي خواننده سرود اخير تيمملي فوتبال ايران با حمايت از سردار آزمون گفت كساني
كه اخيرا ًاز اين بازيكن انتقاد كردهاند فوتبالدوس��تان واقعي نيس��تند و هواداران حقيقي كساني هستند كه
براي استقبال از او و ساير مليپوشان اخيرا ًبه فرودگاه تهران رفته بودند.
عبدالكاظ��م طالقاني عضو هياتمديره فدراس��يون فوتبال هم ب��ا تاكيد بر اين كه تم��ام مربيان و مديران
باش��گاهي در خدمت تيمملي هس��تند گفت اين فرضيه را كه خداحافظي اخير س��ردار آزمون از مسابقات
ملي به خاطر كمآوردن وي بوده باش��د ،قبول ندارد .وي البته متذكر شد ماندن كيروش بعد از جام ملتهاي
آسياي  2019هنوز حتمي نشده است.

بشيكتاش هم از جذب انصاريفرد پشيمان شد
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بش��يكتاش تركيه هم
ب��ا در پي��ش گرفت��ن
راه لگزب��ورگ آلم��ان
انصراف خود را از جذب
كري��م انصاريفرد ابراز
داش��ت .المپياك��وس
يونان براي جداس��ازي
وي  10ميلي��ون ي��ورو
طلب كرد.
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