موفقیت به خاطر نبودن در فضای مجازی

حرکت ارزشمند کاپیتان

گروگانگیری پدر بازیکن نیجریه

وقتی بازیکنان نیجریه برای بازی سوم خود در مرحله گروهی جام جهانی 2018
آماده حضور در اس��تادیوم بودند ،از سوی اعضای خانواده اوبی میکل با تماس
گرفته و به او اطالع داده میشود که پدرش در نیجریه توسط گروهی گروگان
گرفته ش��ده اس��ت و در صورتی که بخواهد چیزی به پلیس بگوید ،پدرش را
خواهند کشت! و اوبی میکل مجبور به تماس با این
افراد میشود و برای آزادی پدرش باید پول مورد
نظ��ر آنها را پرداخت کند.اوب��ی میکل به گاردین
گفت نتوانس��ته به هیچ کس در فدراسیون اعتماد
کند و برای اینکه بتواند خیالش از آزادی پدرش و
همچنين بازی محکم جلوی آرژانتین راحت باشد
مجبور به سکوت بوده است.

اسکناسهای عجیب روسی

ایگور آکنی��ف ،دروازهبان تیم
ملی روس��یه در سومین دیدار
مرحله یک هشتم نهایی برابر
تیمهای ملی اسپانیا ،با مهار یک
پنالتی نقش اساسی در پیروزی
تیمش در برابر اسپانیا داشت
و این تی��م را راهی مرحله یک
چهارم نهایی کرد.عکس ثبت
ش��ده از وی ک��ه ب��ا ضربه پا،
پنالتی آخر را مهار کرد بازتاب
زی��ادی در رس��انهها داش��ته
اس��ت.اما جالبتر از آن تشابه بس��یار زیاد این حرکت با هولوگرام اسکناسهای
صد روبلی جدید روس��یه ویژه جام جهانی است که آن را به موضوع جذابی در
رس��انههای روسی تبدیل کرده است.برخی کاربران به شوخی گفتهاند ،روسیه
از قبل برای دیدارهای فوتبال خود برنامهریزی کرده است؟!
پا اوبی میکل پدر جان ،که در جنوب ش��رقی نیجریه مورد حمله قرار میگیرد
و به گروگان گرفته می شود ،در نهایت توسط پلیس بعد از یک هفته در محل
آزادسازی در امنیت تحویل گرفته میشود و در حال حاضر به علت یک هفته
ای که پیش آنها بوده و تیری که به پایش خورده در بیمارستان بستری است.
او پیش از این در سال  2011هم به گروگان گرفته شده بو د.
اوب��ی میکل ادامه دهد :برای اینکه تمرکز تیم هم به هم
نریزد به بازیکنان و سرمربی تیم هم چیزی نگفتم و 90
دقیقه در حالی بازی کردم که هر لحظه امکان داش��ت
گروگانگیران پدرم را بكش��ند .ام��ا به هر صورت بازی
تمام ش��د و پدرم هم توس��ط پلیس س�لامت آزاد شد
ولی متاس��فانه در حال حاضر تحت مراقبتهای ویژه در
بیمارستان است.
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پ��س از پای��ان مس��ابقات جام
جهان��ی ،مس��عود ش��جاعی به
جن��وب کش��ور رفت ت��ا از این
منطقه بازدید کن��د .او خودش
هم متولد استان خوزستان است
و باتوج��ه به بح��ران بی آبی در
ش��هرهای مختلف این اس��تان
از جمل��ه خرمش��هر و آبادان،
تالش داش��ته تا کارهای مفیدی در این زمینه انجام دهد.پیش از این بسیج
دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز از شجاعی دعوت کرده بود تا در
این دانشگاه حضور یابد و شجاعی هم اوايل هفته میهمان آنها بود و عکسهایی
به یادگار در کنار آنها انداخت.شجاعی در پایان قول داد که سه دستگاه آب
ش��یرین کن به هزینه بازیکنان تیم ملی در این شهرها دایر شود.کاپیتان تیم
ملی بارها کارهایی خیرخواهانه انجام داده و به همین دلیل محبوبیت زیادی
نزد هواداران فوتبال در ایران دارد.

ب��اکا با از دس��ت دادن ضربه پنالتی
آخر مقابل انگلیس زمینه ساز حذف
کلمبیا از جام جهانی  2018شد تا در
پی این ناکامی با تهدید به مرگ روبرو
شود .کارلوس باکا مهاجم کلمبیایی
باش��گاه ویارئال که به عنوان بازیکن
تعویض��ی مقابل انگلی��س به میدان
آم��د ،به عنوان آخری��ن بازیکن این
تیم در ضیافت پنالتیها پش��ت توپ
ایس��تاد تا با از دس��ت دادن این ضربه باعث و بانی حذف این تیم از رقابتهای
جام جهانی  2018شود .این اتفاق که چندان به مذاق کلمبیاییها خوش نیامد،
دردس��رهای بزرگی برای کارلوس باکا رقم زد تا جایی که امروز رس��انههای
این کشور مدعی شدند کارتلهای قدرتمند کلمبیایی مهاجم ناکام تیم ملی این
د .این خبر در حالی به سوژه جنجالی محافل
کش��ور را تهدید به مرگ کردهان 
فوتبالی کلمبیا تبدیل شده که مشابه اتفاقی است که سالها پیش در پی ناکامی
تیم ملی کلمبیا در جام جهانی  94آمریکا برای یکی از ملی پوش��ان این کشور
افتاد و باعث قتل او توسط کارتلهای قدرتمند کلمبیایی شد.

آزادی در نبود وابستگي است

س��تاره گلزن تیم ملی انگلیس و باشگاه
تاتنه��ام اعالم کرد :׳׳ب��رای من این کار
به خاطر دوری از حاش��یه اس��ت .برای
بازیهای یورو بس��یار هیجان داش��تم،
تمام م��دت در توییتر ی��ا اپهای خبری
بودم چون دوست داش��تم ببینم مردم
چ��ه میگوین��د .اما این کار تاثیری منفی داش��ت چرا که م��ن مطالب زیادی
میخواندم و زیاد به آنها فکر میکردم.׳׳هری کین که با  6گل ش��انس زیادی
برای کس��ب عنوان آقای گلی جام جهانی روس��یه دارد ،اظهار داشت :׳׳وقتی
ذهنم آزاد باشد ،حس می کنم در بهترین حالت خودم فوتبال بازی می کنم .در
این تورنمنتها هم این رویه را عوض کردم و تا حد امکان از شبکههای اجتماعی
دوری میکنم .تمرکزم فقط روی بهتر بازی کردن است و هرچه بیشتر از این
شبکهها دوری و بیشتر بر بازی و خودم تمرکز میکنم ،بهتر خواهم شد.׳׳
توضیح عکس :کین در آکادمی فوتبال دیوید بکام رش��د کرده و آموزش
دیده است .و جالبتر اینکه هری کین در همین آکادمی با همسرش همبازی
ب��وده و در نهای��ت نیز با او ازدواج کرده اس��ت.در این عکس هری کین به
همراه همسرش در نوجوانی در کنار دیوید بکام دیده میشوند.

تهدید به مرگ ستاره کلمبیا

