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دو شهر عجیب بود.چرا که جام جهانی مهم ترین رخداد بین المللی و
ورزشی است و مردم روسیه از فوتبال آنچنان استقبال نمی کنند.

تحقیر عربستان وزیر ورزش آنها را روانه
بیمارستان کرد

شکست سنگین عربستان در بازی نخست ،باعث شد تاملک سلمان
ولیعهد عربستان در جایگاه ویژه در کنار پوتین چهره غمزده ای
داشته باشد.در پایان این دیدار ترکی آل شیخ وزیر ورزش عربستان
که به شدت از شکست تیمش برابر روسیه ناراحت بود دچار حمله
قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد.خیلی از همکاران می گفتند این
نتیجه موجب تحقیر فوتبال در منطقه آسبا هم شده است.

غیبت تاج در مسکو

دوستان و همکاران رسانه ای خیلی منتظر بودند تا مهد تاج در روسیه
حاضر شده و مشکالتشان را با ایشان در میان بگذارند،اما ظاهرادکتر
معالج ایشان اجازه پرواز با هواپیما را ندادند.بنا بر این رییس فدراسبون
در ایران ماند اما اغلب مدیران و مسئوالن از جمله مهندس اسالمیان
و ساکت و ...در روسیه هستند و تاج باید به تنهایی به رتق و فتق امور
بپردازد.

توزیع لباس ایران و پرچم های تبلیغاتی

از سوی واحد فرهنگی فدراسیون فوتبال و با تالش آقای زمان آبادی
یک سری پیراهن و پرچم و یادبودهای تبلیغاتی ایران تهیه و پیش از
بازی با مراکش در اختیار عالقه مندان گذاشته شد.این کار در مسکو
و سن پترز بورگ و قبل از بازی هم انجام شد و در محل های تجمع
هواداران ایران در میدان سرخ مسکو.پرچم ها و یاد بودها و بنرهای
تبلیغاتی توزیع و در اختیار ایرانی ها قرار می گرفت.

حضور وزیر ورزش در سن پترزبورگ

بامداد روز دیدار با مراکش وزیر ورزش به همراه مدیران و همکاران
خود در وزارت ورزش وارد فرودگاه سن پترزبورگ شدند و در هتل
این شهر در کنار خبرنگاران مستقر شدند.بلیت این دیدار هم صبح
مسابقه در هتل سن پترزبورگ به همکاران تحویل شد.چون تعدادی
از همکاران آی دی کارت نداشتند و به ناچار بلیت مسابقه به آنها
تحویل شد.

شایعه حضور کی روش تا جام ملتها

یک روز قبل از بازی با مراکش خبر حضور کی روش در ایران تا جام
ملتهای آسیا در میان همکاران منتشر شد،اما هیچکس این خبر را

تایید یا رد نکرد.گفته می شود این موضوع به نتایج ایران در مرحله
مقدماتی وابسته است.چنانچه ایران در مصاف با مراکش و اسپانیا و
پرتغال به نتایج خوب برسد و همگان از عملکرد تیم ملی راضی باشند
احتمال تمدید قرار داد کی روش دور از انتظار نیست!

سه تفنگدار محبوب

همانطور که پیشتر گفته شد روسها خیلی به فوتبال رغبتی نشان
نمی دهند،اما جوانها و نوجوانها که شور بیشتری دارند،از تمرینات
تیمهای اسپانیا ،آرژانتین و برزیل دیدن کردند.در واقع آنها برای
دیدن کریس رونالدو،مسی و نیمار از هم سبقت می گرفتند.جراید
روسیه از این سه بازیکن به عنوان سه تفنگدار فوتبال جهان در روسیه
یاد کرد.

برکناری لوپتگی و حواشی آن

برکناری غیر مترقبه لوپتگی از رهبری تیم اسپانیا و پیوستن او تیم
رئال مادرید بسیار خبر ساز شد.اغلب صاحب نظران نمایش ضعیف
اسپانیا در دیدارهای تدارکاتی از جمله برابر تونس را دلیل این
برکناری می دانند.بعضی ها هم این اقدام را به نفع ایران و پرتغال و
مراکش در گروه مقدماتی قلمداد می کنند.جانشین او فرناندو هیرو
بازیکن سابق تیم اسپانیا و تیم رئال مادرید است
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