با جام جهاني

ناشنيده هاي جام جهاني
حرکت ارزشمند ژاپنیها

تیم ملی فوتبال ژاپن شگفتیساز قاره
آس��یا بود .این تیم ب��ا صعود از گروه
خود ب��ه خاط��ر کارت زرد کمتر به
مص��اف بلژی��ک رفت و ب��ا اینکه از
این تی��م دو بر صفر پی��ش افتاد ،اما
س��رانجام با شکست سه بر دو از دور
مسابقات کنار رفت .ژاپنیها که تمیز
کردن استادیوم توسط تماشاگرانشان تبدیل به سنت شده ،این بار بازیکنان تیم
ملیش��ان دس��ت به کار شدند و پس از شکست و حذف از جام جهانی رختکن را
تمیز و از میزبان هم تشکر کردند.

استقبال با تخم مرغ

به نظر میرس��د حتی پیروزی در
براب��ر مدافع عنوان قهرمانی جام
جهانی یعنی آلمان هم برای برخی
از طرفداران فوتبال در این کشور
کافی نب��وده و مردم این کش��ور
اس��تقبال عجیبی از بازیکنان در بدو ورود به س��ئول داش��تند.کره جنوبی اولین تیم
آس��یایی تاریخ جام جهانی بود كه آلمان را در جام جهانی شکس��ت داد .این تیم در
س��ومین دیدار خود در مرحله گروهی ب��ا  2گل ژرمنها را مغلوب کرد تا با  3امتیاز
باالتر از رقیب قدرتمند خود در رتبه سوم مرحله گروهی قرار گیرد.هنگامی که تیم
ملی کره جنوبی  4سال پیش به خانه بازگشته بود ،بعضی از طرفداران شیرینی های
سنتی کره ای را به سمت بازیکنان پرتاب کردند که در فرهنگ این کشور به عنوان
یک توهین عمومی ش��ناخته می ش��ود و اینگونه هواداران از بازیکنان کره اس��تقبال
کردند.اما با این حال با توجه به پیروزی تاریخی در آخرین مسابقه با آلمان ،بسیاری
انتظار داش��تند که جو بین مردم در هنگام بازگش��ت تیم متفاوت باشد که البته در
نهایت این اتفاق هم تقریبا افتاد .با این حال ،تعداد انگشت شماری از هواداران تخم
مرغ به س��مت بازیکنان پرتاب کردند که باع��ث ناراحتی برخی دیگر از هواداران
حامی شد و آنها از پلیس خواستند که علت این حادثه را بررسی کنند.

راز پنالتیها و بطری آب

جردن پیکفورد دروازهبان انگلیس گفته ،قبل از بازی با کلمبیا درباره بازیکنان
این تیم تحقیقات بس��یار زیادی انج��ام داده و بخصوص پنالتیزنهای احتمالی
کلمبیا را به دقت بررس��ی کرده تا ببیند در گذش��ته پنالتیهایشان را بیشتر به
کدام س��مت دروازه شلیک کردهاند.پیکفورد گفته من همه  5پنالتیزن کلمبیا
را بررسی کرده بودم و میدانستم بیشتر به کدام سمت شوت میکنند .فالکائو
تنها کسی بود که پنالتیاش را خالف جهتی شلیک کرد که من حدس میزدم.
فاکس س��اکر در حساب رسمی توییتر خود با انتشار عکسی از جردن پیکفورد
درحالیکه یک بطری آب به دست دارد و به دقت در حال تماشای بطری آب
اس��ت نوش��ته ׳׳ جردن پیکفورد درباره پنالتیزنهای کلمبیا تحقیق کرده بود...
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درآمد مارادونا از جام جهانی

مارادونا یکی از تماش��اگران ویژه رقابتهای جام
جهانی  2018در روس��یه کش��ور اس��ت.طبق
اعالم آ.اس ،دیگ��و آرماندو مارادونا با حضور
در روس��یه نظارهگر بازی های تیم ملی فوتبال
آرژانتین اس��ت و فیفا برای اینکه ستاره پیشین
آرژانتی��ن این بازیها را از ورزش��گاه نگاه کند،
ی��ازده هزار و  ۳۰۰یورو برای هر دیدار هزینه میکند.با دعوت جیانی اینفانتینو
از رونالدو نازاریو ،ساموئل اتوئو ،ایکر کاسیاس ،کارلس پویول و ژاوی ارناندس
به روس��یه فقط مارادونا نسبت به دیگر ستارهها هزینه زیادی دارد .فیفا هزینه
سفر ،اقامت ،غذا و دیگر مسائل را برای این ستارگان میپردازد.

بازداشت ستاره مراکش به جرم قتل

امی��ن ح��ارث ،هافبک
تی��م مل��ی مراک��ش در
مس��ابقات ج��ام جهانی
روس��یه از جمل��ه بازی
برابر ایران ،توسط پلیس
کشورش بازداشت شده
اس��ت.طبق اخبار اعالم
شده ،وی جمعه شب در تصادف رانندگی حضور داشته که منجر به مرگ
مردی جوان شده است.شاهدان عینی به پلیس گفتند که حارث در حال
رانندگی با خودرویی بوده که با یک خودروی دیگر تصادف کرده اس��ت
و در این حال ،مردی  28س��اله که در حال عب��ور از عرض خیابان بوده،
ت.طبق گزارش برخی رسانهها ،برادر کوچک وی هنگام
فوت کرده اس�� 
برخورد پش��ت فرمان بوده اما پلیس عنوان کرده در آن زمان ،حارث در
ت.در این ارتباط باش��گاه شالکه آلمان اين خبر را
حال رانندگی بوده اس�� 
تایید کرد.سخنگوی مطبوعاتی آبی پوشان اعالم کرد ،باشگاهش در حال
رایزنی است تا نمایندگانی را به مراکش اعزام کند.طبق گفته وی ،شالکه
در حال تالش است تا مجوز آزادی ستارهاش را بگیرد.
و البته از بطری آبش کمک گرفت ׳׳ .ماجرای بطری آب از این قرار اس��ت که
نگاهه��ای دقیق پیکفورد به بطری آب آبیرنگش به حرف و حدیثهای زیادی
دامن زده .گفته میش��ود او آمار جهت پنالتی بازیکنان کلمبیایی را روی بطری
آب یادداش��ت
ک��رده بوده و قبل
از هر ضربه پنالتی،
بازیک��ن پش��ت
ت��وپ را با بطری
آب محبوب��ش
چک میکرده. 

