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شبکه های اجتماعی

باشــگاه یوونتوس از کیت ســوم فصل آینده خود رونمایی کرد.
لباسهایی که از زبالههای پالســتیکی اقیانوسی ساخته شده است.
مســئلهای که مورد توجه حامیان محیط زیســت در شــبکههای
اجتماعی قرار گرفته .اقدام نمادیــن بانوی پیر برای حفظ محیط
زیست مورد ستایش کاربران قرار گرفته است.

حرکت انساندوستانه نایب قهرمان جام
بازیکنان و ســرمربی تیم ملی کرواسی  ۲۳میلیون یورو دریافتی
خود از جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه را به یک موسسه کودکان اهدا
میکنند .تی مملی فوتبال کرواســی در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
توانســت نایب قهرمان شود و بهترین افتخار تاریخ فوتبال خود را
کســب کند .زالتکو دالیچ که هدایت تی مملی فوتبال کرواسی را
در این بازیها بر عهده داشــت در صفحه شخصیاش اعالم کرد
 ۲۳میلیون یورویی که از جام جهانی به دســت آوردند را به یک
موسســه کودکان اهدا خواهند کرد .سرمربی کروات همچنین در
این پیام به شدت از دولت کشورش انتقاد کرد و نوشت« :این تیم
نشــان داد که یک گروه از فوتبالیستهای بزرگ میتوانند بدون
اهمیت داشتن ملیت به باالترین جایگاه در جهان دست یابند .این

اهدای جوایز کرواسی به موسسه کودکان

مطلب را به خاطر شرایط بد کرواسی مینویسم .کرواسی فقیرترین
کشــور اتحادیه اروپاست و توسط اعضایی اداره میشود که مانند
یک ســازمان جنایتکار است .کرواسی کشــوری است که در ۲۰
ســال اخیر هزاران نفر از آن مهاجرت کردند .امروز در کشورمان
بازنشستهها توانایی پوشش نیازهای اولیه خود را ندارند و جوانان
نمیتوانند هزینه تحصیل خود را بپردازند .وضعیت ســامتی در
شــرایط بدی قرار دارد .از سیاستمداران و همه کسانی که باعث
شدند مردم به این جهنم وارد و نابود شوند میخواهم تیم ملی را
رها کنند .به شما در تیممان خوشامد نمیگوییم و نمیخواهیم با
شما عکس بگیریم .شما باعث شدید که کرواسی فقیرترین کشور
اروپا شــود .برخی از کودکانمان با وجود کیلومترها ساحل هنوز

دریا را ندیدهاند .کودکانی هســتند که گرسنه به خواب میروند
چون پدرانشــان بیکار شــدند و چیزی برای خوردن ندارند .لطفا
بــه تصمیم ما احترام بگذارید .پیراهــن تیم ملی فوتبال را بر تن
نکنیــد و از موفقیت مــا برای تعهد خود بهره نبریــد .با این کار
تالش ما را زیر سوال میبرید ».سرمربی کرواسی در پایان نوشت:
«تمــام بازیکنان تصمیم گرفتند جوایز خــود از جام جهانی را به
یک موسسه بدهند .این موسســه کودکانی را که تا به حال دریا
نرفتهاند به سفر تابستانی میبرد .اعضای فوتبال با مردم کرواسی
هســتند و تمام تالش خود را بــرای کمک به آنها خواهند کرد.
کودکان فرصت دارند یک هفته در سواحل کرواسی سپری کنند.
این کمترین کاری است که میتوانیم برای آنها انجام دهیم».

از اشمایکل پسر تا کرواتهای جنگجو

شــادی خاص امائوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانســه به همراه پل
پوگبا ،پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی بازتاب متفاوتی در میان
کاربران شبکههای اجتماعی داشت .برخی این رفتار مکرون را به عالقه
زیاد و افراطیاش به فوتبال مربوط دانســتند و برخی هم با انتقاد از
رئیسجمهور فرانسه او را یک شومن نامیدند.

اتفاقات ریز و درشــت ،فغانــی داور بینالمللی فوتبال کشــورمان را
سوژه داغ فضای مجازی کرده است .در تازهترین مسئله روز گذشته
شایعه ممنوعالتصویری فغانی مطرح شد که اگرچه خیلی سریع توسط
مدیران شبکه ورزش سیما تکذیب شد اما تا ساعاتی شبکههای اجتماعی
را تحتالشعاع خود قرار داد.

اخبار
آمار تراکنشهای مالی هواداران

 VTBبانک روسیه اسامی  5شــهری که هواداران جام جهانی  2018فوتبال
بیشــترین زمان خود را در آنجا گذراندند مشخص کرد و در صدر این فهرست
مســکو قرار دارد .بر اســاس گزارش سرویس رســانهای  VTBبانک روسیه
مطالعــهای روی تراکنشهــای مالی هواداران خارجی صــورت گرفت و طبق
دادههای شــبکهای به ترتیب در شهرهای مسکو ،سنپترزبورگ ،اکاترینبورگ،
سامارا و نیژنی نوگورود بیشترین تراکنشهای مالی انجام شده است .بیشترین
فعاالن تراکنشهای مالی میان هواداران خارجی جام جهانی  2018روســیه از
کشــورهای آمریکا ،چین و قزاقستان بودند .طبق آمارهای  VTBبانک روسیه
حجــم تمامی عملیاتهای مالی صورتگرفته در طول دوره جام جهانی 2018
بالغ بر  100میلیارد روبل بود .بیشترین هزینههای هواداران خارجی به ترتیب
در بخشهای حملونقل ( 32میلیارد روبل) ،اماکن پذیرایی ( 20میلیارد روبل)،
البسه ( 1.4میلیارد روبل) و هتل ( 1.2میلیارد روبل) بوده است .همچنین گردش
مالی هتلها ( 2برابر) و رستورانها و کافهها ( 2.5برابر) در طول دوره جام جهانی
 2018در شهرهای میزبان افزایش یافته است.

باشگاه پیاسجی آقای گل جام

طبق آمار منتشرشده پس از پایان جام جهانی ،تیم پاریسنژرمن با بیشترین
تعداد گل زده به عنوان بهترین تیم انتخاب شد .تیم پاریسنژرمن با  13گل زده
به عنوان برترین تیم در امر گلزنی در پایان رقابتهای جام جهانی روسیه انتخاب
شد .پس از این تیم فرانسوی تاتنهام انگلیس با  12گل زده قرار گرفت .کیلیان
امباپه ( 4گل) ،ادینســون کاوانی ( 3گل) ،نیمار ( 2گل) و تیاگو سیلوا ،توماس
مونیــه ،آنخل دیماریا و کریچوویاک هر کدام با یک گل نمایندگان پیاسجی
در جدول گلزنان بودند .همچنین ،هری کین ( 6گل) ،سونمینهیونگ ( 2گل)،
کریستین اریکسن ،دله آلی ،تریپیه و فرتونگن هر کدام با یک گل بازیکنان گلزن
تاتنهام بودند .در ادامه میتوان گفت که  3باشگاه اللیگایی در میان  5تیم اول
قرار گرفتند و در این میان بارســلونا با  11گل زده در رده ســوم است .بهترین
گلزنان این تیم یری مینا ( 3گل) و لوییز سوارز و فیلیپ کوتینیو هر کدام با 2
گل محسوب میشوند .بعد از بارسا ،رئالمادرید با  10گل و اتلتیکومادرید با 8
گل قرار دارند که نیمی از آن توسط گریزمان به ثمر رسیده است.

آزادی مادر ربوده شده بازیکن برزیل

مادر تایســون ،فوتبالیست تی مملی فوتبال برزیل روز دوشنبه توسط یک گروه
مسلح ربوده شده بود .پلیس توانست با ردگیری این گروه مادر این فوتبالیست
را آزاد کند 4 .مرد در این عملیات دستگیر شدند و یک نفر نیز فرار کرده است.
پلیس ریو در این باره اظهار کرد که آدمربایی در منطقه بســیار کم شــده و در
چند ســال اخیر نادر بوده است .تایسون پیش از این در مصاحبههای خود ابراز
عالقه زیادی به مادرش کرده بود .او موفقیت خود را نتیج ه فداکاریهای مادرش
میداند .چندی پیش در زمان برگزاری بازیهای جام جهانی روســیه نیز پدر
یکی از بازیکنان تی مملی نیجریه در این کشــور ربوده شــد که پلیس توانست
او را آزاد کند.

مقصدهایاحتمالی
ستارگان جام جهانی

معتبرترین تورنمنــت فوتبالی
دنیــا ابتــدای همیــن هفته با
قهرمانی فرانسه به پایان رسید و حاال ستارگان
دنیــای توپ گــرد که عملکرد درخشــانی در
جــام بیســتویکم داشــتهاند ،چشــمانتظار
پیشــنهادات رنگارنــگ از باشــگاههای معتبر
سراســر دنیا هستند .اولین بمب نقلوانتقاالتی
تابستان انتقال رونالدو به یوونتوس و بوفون به
پاریســنژرمن بود که سروصدای زیادی به پا
کرد .شروع توفانی این آشفته بازار نوید روزهای
بهتر و اخبــار داغتری را در این زمینه میدهد.
ســایت بلیچرریپورت به همیــن بهانه نگاهی
داشته به چند ســتاره آیندهدار که در این جام
خوش درخشــیدند و هواخواهان فراوانی برای
یک انتقال بزرگ یافتهاند.
یک مکزیکی فوقالعاده
هروینــگ لوزانو با به ثمر رســاندن گل برتری
مکزیک مقابل آلمان در اولیــن دور بازیهای
گــروه ششــم جامجهانــی همه چشــمها را
خیــره کــرد به حدی کــه حاال مینــو رایوال،
ســوپرمدیربرنامههای مشــهور فوتبال دنیا به
دنبال منتقل کــردن بازیکن آیندهوون به یک
باشگاه بزرگ است .در شرایطی که دورتموند و
موناکو به عنوان مقصدهای آینده لوزانو معرفی

میشــوند ،لیگ برتر انگلیس گزینه جذابتری
برای هروینگ است.
ستاره روسیه در تور ساری
چلســی بــه بازیکن درخشــان روســیه در
جامجهانی  ۲۰۱۸نزدیک شــده و موناکو هم
پیشــنهاد خودش را ارایه کرده است .ساری
که چند روز پیش ســرمربی چلســی شــد،
فصل گذشــته در هیبت ســرمربی ناپولی به
دنبــال جذب گلوین بود و حاال هم او را برای
چلســی میخواهد .گلوین در  ۴بازی روسیه
در جامجهانی درخشــان ظاهر شــد و حاال
چشمانتظار یک انتقال بزرگ است.
اشمایکل ،این بار در لیورپول؟
عملکرد پسر پیتر کبیر در ضربات پنالتی بازی
مرحله یکهشــتم نهایــی جامجهانی ۲۰۱۸
مقابل کرواسی رویایی بود .او در وقتهای اضافه
پنالتی لوکا مودریچ ،بهترین بازیکن جام را مهار
کــرد هرچند در پنالتیها هم  ۲ضربه بازیکنان
کرواسی را گرفت اما عملکرد سوباسیچ ،همتایش
در دروازه کرواسی بهتر بود و تیمش را به مرحله
بعد بــرد .فارغ از نتیجه ،درخشــش دروازهبان
دانمارکی او را در ویترین نقلوانتقاالت قرار داد.
لسترسیتی برای نگه داشتن او کار سختی دارد
چون چلسی و لیورپول با مبالغ سنگین به شدت

درخواست لوا برای نشست با مدیران بایرن
مهاجم لهســتانی باواریاییها به دنبال صحبت درباره موضوع خاصی با مدیران باشــگاه بایرنمونیخ
است .نشریه بیلد آلمان خبر داد روبرت لواندوفسکی  29ساله که تا سال  2021با بایرنمونیخ قرارداد
دارد ،معتقد است که از سوی این باشگاه در مقابل انتقاداتی که کارشناسان و فوتبالیستهای سابق
از وی بــه خاطر ناکامی در لیگ قهرمانان بــا باواریاییها و عملکرد ضعیفش در جام جهانی 2018
میشــود ،به اندازه کافی مورد حمایت قرار نگرفته اســت .این مهاجم لهســتانی از مدیران باشگاه
بایرنمونیخ خواســته تا نشســتی با وی برگزار کنند تا اطمینان حاصل کند که آنها در این مورد
خــاص صددرصد از او حمایت میکنند .بیلد اخیرا مدعی شــده بود لواندوفســکی که پیش از این
مورد توجه باشــگاههایی همچون رئالمادرید ،چلسی و منچســتریونایتد بوده ،تصمیم گرفته تا در
بایرنمونیخ بماند .او که در سال  2014از دورتموند به بایرنمونیخ پیوست ،در  4فصل اخیر در 195
بازی از رقابتهای مختلف برای این تیم آلمانی به میدان رفته و  151گل هم به ثمر رسانده است.

فدراســیون بینالمللی فوتبــال ،فیفا همانند
ادوار گذشته تیم منتخب جام جهانی را اعالم
کرد .یکشنبه گذشته رقابتهای جام جهانی
روســیه  2018با برتری فرانسه برابر کرواسی
و قهرمانــی این تیــم به پایان رســید و حاال
فیفــا نام  11بازیکن منتخــب را معرفی کرده
اســت .هوگو لوریس ،دروازهبان و کاپیتان تیم
ملی فرانســه عنوان سنگربان اصلی این تیم را
بــه خود اختصاص داده و ایــن اتفاق در حالی

بیتابی خامس
رودریگز برای
بازگشت به رئال

رخ داده کــه تیبو کورتووا به عنــوان بهترین
دروازهبــان جام انتخاب شــده بــود .در قلب
خــط دفاعــی رافائــل واران و دژان لوورن2 ،
مدافع میانی تیمهای ملی فرانســه و کرواسی
قــرار گرفتهاند و در جناح راســت خط دفاعی
اشــلی یانگ مدافع باتجربه و در ســمت چپ
تریپیه مدافع جوان تیم ملی انگلیس که بعد از
سالها به نیمه نهایی رسید قرار گرفتهاند .لوکا
مودریچ ،بهترین بازیکن جام روسیه  2018در

پوگبا الهامبخش خروسها

ستاره فرانســوی پیش از بازی مقابل آرژانتین
در جــام جهانــی صحبتهــای جالبــی بــا
همتیمیهایش داشــت .پل پوگبا پیش از بازی
مرحله یکهشــتم نهایی مقابــل آرژانتین در
رختکن صحبتهایی کرده و همتیمیهایش را
به پیروزی هدایت کرده است .در مستندی که
یکی از شبکههای فرانسوی منتشر کرد پوگبا در
رختکن به همتیمیهایش میگوید« :میخواهم
در زمین جنگآوران را ببینم .این مســابقه را با
خوشحالی تمام خواهیم کرد .میخواهم امشب
جشــن بگیرم .میخواهم همه با هم در زمین
بمیریم .به دنبال مردان میگردم ،جنگآوران،
سربازان! امروز آنها را خواهیم کشت ،چه مسی
باشد چه نباشد ،برایم اهمیتی ندارد! ما به اینجا
آمدهایم تا این جام جهانی لعنتی را ببریم! امروز
برای دوستانمان مبارزه میکنیم ،کاری که قبال
هم کردیم .آرژانتین و بیشــتر و خیلی بیشتر،
باید همه را شکست دهیم تا بهترین باشیم!»

گزارش
توپ طال نصیب چه کسی
میشود؟

خواهان کاسپر هستند.
 ۲تفنگدار کلمبیایی
ویلمار باریوس و یری مینا ۲ ،ســتاره کلمبیا
در جامجهانــی  ۲۰۱۸بودنــد .باریوس مورد
توجه تیمهای لیــگ برتر و مخصوصا تاتنهام
قرار گرفته و به نظر میرســد باشــگاه لندنی
او را تصاحب کند .در سوی مقابل فنرباغچه،
وســتهام و اورتــون خواهــان درآوردن یری
مینای  ۲۳ساله از چنگ بارسلونا هستند .در
تیم کاتالونیایی اصال بازی به مینا نرسید و او
بیمیل نیست به تیم بزرگ دیگری که امکان
بازی ثابت در آنجا را دارد ،بپیوندد.
تاتنهام در کمین کوئینترو
دنیای فوتبال از زمان درخشــش کوئینترو در
جامجهانی جوانان  ۵ســال پیش ،چشمانتظار
درخشــش اوســت اما کوئینترو در چند سال
اخیر توقعات را برآورده نکرده .با این حال شاید
بازیهای خوبش در جامجهانی  ۲۰۱۸سرانجام
باشگاهی بزرگتر از پورتو را سر راهش قرار دهد.
همــه چیز به دســتودلبازی تاتنهام به عنوان
اصلیترین خریدار بستگی دارد.
کرواتهای جنگجو

دوماجو ویدا ،مدافع کروات بشیکتاش پس از
پشت سر گذاشتن یک جامجهانی درخشان،
هواداران زیادی پیــدا کرده و لیورپول حاضر
شــده برای این مدافع  ۲۹ســاله  ۲۰میلیون
پوند بپردازد .حضور او کنار الورن و فندایک،
خط دفاعی لیورپول را بیمه میکند اما سویا
و اتلتیکومادرید میتوانند با پیشنهادهایشان
مانع شــکلگیری یک انتقــال رویایی برای
لیورپــول شــوند .همتیمی او ،آنتــه ربیچ با
پیشنهاد  ۴۴میلیون پوندی از منچستریونایتد
مواجه شده و شــاید چندی دیگر اینتراخت
فرانکفورت را ترک کند.
محصول درخشان کرهجنوبی
دروازهبــان  ۲۶ســاله در جامجهانی عملکرد
خوبی درون دروازه کرهجنوبی داشــت و حاال
شاید وقتش فرا رسیده باشــگاهی بزرگتر از
دائهگــو در لیگ کرهجنوبــی را تجربه کند.
چشــم لیورپول به دنبال اوســت اما تا زمانی
که یکی از  ۲سنگربان فعلی خود را نفروشد،
اقــدام به خرید او نخواهد کرد .شــاید هم او
فصل آینده در لیگ کشــورش بماند و ســال
 ۲۰۱۹یک انتقال بزرگ را تجربه کند.

کنایه همسر ایکاردی به دخالتهای مسی
اگرچه مائورو ایکاردی این فصل با  29گل آقای گل سری آ شد اما سامپائولی در نهایت تصمیم گرفت
او را به روســیه نبرد و بسیاری از تاثیر بیعالقگی مسی به این بازیکن و بیمیلی او به حضور ایکاردی
در ترکیب تیم ملی آرژانتین خبر دادهاند که همســر مائوریتو نیز به نوعی به این موضوع اشــاره کرده
است« :دعوت نشدن به لیست نهایی تیم ملی آرژانتین خیلی مائورو را متعجب نکرد زیرا او میدانست
بازیکنانی هستند که بعد از حضور در آخرین جام جهانی خود در روسیه شایسته خداحافظی هستند.
آلبی سلسته در روسیه بسیار بد بازی کرد و برای تغییر شرایط ابتدا باید کسی در راس کادر فنی تیم
ملی آرژانتین قرار بگیرد که هنگام تصمیمگیری ،اجازه ندهد نظراتش تحت تاثیر دیگر افراد قرار گیرد.
من به ســامپائولی گفتم ایکاردی بهترین شماره  9آرژانتین است و بازیکنی است که میتواند شرایط
ترکیب آلبی سلســته را به نحوی مثبت تغییر دهد .مائورو یک رهبر و یک کاپیتان بوده و شخصیتی
مثبت برای حضور در ترکیب دارد».
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فیفا اعالم کرد

سوژه

کنار پائولینیو هافبک  30ساله تیم ملی برزیل
در خط میانی قرار گرفتهاند .نیمار ،ســتاره 26
ســاله تیم ملی برزیل که رفتار او در طول جام
به شــدت مورد انتقاد قرار داشت در کنار ادن
هازارد ،ستاره بیچون و چرای تیم ملی بلژیک
و آنتوان گریزمان بهتریــن بازیکن فینال جام
جهانــی و از ارکان مهم قهرمانی خروسها نیز
در این ترکیب  11نفره قرار دارند .در نوک خط
حمله نیز کیلیان امباپه مهاجم فرانســوی قرار

دارد و در کمــال تعجب نامی از هری کین که
بــا اقتدار عنوان آقای گلی را به خود اختصاص
داد دیده نمیشود.
ترکیب  4-2-3-1فیفا به شرح زیر است:
هوگو لوریس
رافائل واران -دژان لوورن -تریپیه -اشلی یانگ
لوکا مودریچ -پائولینیو
آنتوان گریزمان -ادنهازارد -نیمار
کیلیان امباپه

خامس برای بازگشــت به رئالمادرید بیتاب اســت و مسئوالن رئال نیز تحرکات برای بازگرداندن او را شروع کردهاند .در یک هفته گذشته اخباری مبنی بر بازگشت
خامس به رئال منتشــر شده است .هرچند برخی رســانهها همچون آ.اس ،این اتفاق را غیرممکن میدانند اما مارکا حتی خبر از گفتوگوی خامس با لوپتگی داده و
اینکه رئال در تالش است تا بایرن را برای بازگرداندن ستاره کلمبیایی متقاعد کند .دیروز حتی اسپورت 1آلمان به نقل از مدیر برنامههای خامس ادعا کرد که ستاره
کلمبیایی در بایرن میماند اما مارکا همچنان پافشاری میکند که خامس قصد بازگشت دارد و بایرنیها نیز در صورت تقاضای خود بازیکن ،مخالفتی نخواهند کرد.
خبرنگار مارکا حتی گزارش داده که بایرن به دنبال یافتن جایگزینی در حد و اندازههای خامس اســت و باید جدایی او را قطعی دانســت .گورتســکا ،رناتو و گنابری،
ســتارههایی هســتند که در این فصل به بایرن اضافه خواهند شد و جذب موراتا نیز در دســتور کار باواریاییها قرار دارد .به عقیده مارکا ،در حالی که مسئوالن رئال
قصد ندارند  150میلیون یورو برای ادنهازارد به چلسی بپردازند ،بازگشت خامس میتواند انتقال کهکشانی این تابستان رئال باشد.

مهم نیســت لوکا مودریچ برترین بازیکن جام
جهانی شــود یا خیر و اصال هم مهم نیست که
امباپه  19ساله آمادهترین بازیکن جهان است،
از نظر کســانی که به تــوپ طال خیلی اهمیت
میدهند مهم این اســت که کریستیانو رونالدو
امســال باز هم توپ طالی جهان را میبرد .بر
اساس گزارش سایت بلیچرریپورت ،کریستیانو
رونالــدو با اینکــه در یکهشــتم نهایی جام
جهانــی با تیمش حــذف شــد از مودریچ که
برترین بازیکن این رقابتها شــد و یا از امباپه
ســتاره  19ساله و درخشــان تیم ملی فوتبال
فرانسه شانس بیشتری برای کسب توپ طالی
امســال دارد .رونالدو در صورتی که توپ طالی
امســال را هم ببرد از مســی جلو میزند و با 6
توپ طال رکورددار جهان میشــود .بر اســاس
این ردهبندی لوکا مودریچ (کرواســی) ،کیلیان
امباپه (فرانسه) ،لیونل مسی (آرژانتین) و آنتوان
گریزمان (فرانسه) در ردههای بعدی برای کسب
توپ طال قرار دارند.

اسکوربورد
دوستانه باشگاهی
زنیت  – 3جنوا 2
اونیون  – 2نورویچ سیتی یک
آژاکسیو  – 5باستیا یک
کلن یک – واتفورد یک
ویارئال یک – هراکولس یک
بشیکتاش  – 2ردینگ 2
مایورکا صفر – سویا 2
والسال یک – استون ویال 4

برنامه
دوستانه باشگاهی
ولورهمپتون – آژاکس
ولفسبورگ – نورویچ سیتی
پیش فصل منچستریونایتد
کالب آمریکا – منچستریونایتد
پیشفصل لیورپول
بلکبرن راورز – لیورپول

