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شبکه های اجتماعی

لباس تیم فوتبال ناپولی برای
فصــل جدید ســری آ ایتالیا
ســوژه خنده کاربران فضای
مجازی شــد .ایــن لباس به
پولکهای ماهی شبیه است.
همین مسئله ســبب شده تا
کاربران در فضــای مجازی
آن را دســت بیندازنــد و با
انتشــار تصویر فــوق آن را
با پولکهای ماهی مقایســه
کنند.

طراحــی عجیــب پیراهــن
دوم منچســتریونایتد با رنگ
صورتی واکنشهای زیادی را
در فضای مجــازی به همراه
داشته است .برخی از کاربران
فضای مجازی با انتقاد از رنگ
صورتی و ســبک این پیراهن
نوشــتند« :آیا طراح این لباس
میدانسته ،این پیراهن را قرار
اســت غولهایی چون پوگبا و
لوکاکو بپوشند؟!»

اهدای جایزه یک عدد میوهخوری به خوآن ماتا ،ستاره منچستریونایتد
که در یکی از بازیهای تور پیشفصل شــیاطین سرخ در آمریکا به
عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شده بود ،با تعجب کاربران فضای
مجازی همراه شد .کاربران این اتفاق را مورد طعنه قرار دادند و از
کیفیت پایین این مسابقات ،چیزی شبیه لیگ محالت یاد کردند.

کریستیانو رونالدو با انتشار پستی در صفحه رسمی اینستاگرامش بار
دیگر یک رکورد را به نام خود ثبت کرد« .زندهباد یوونتوس» پستی
که بیش از  11میلیون الیک داشــت و این یعنی چهارمین پست تاریخ
با بیشترین الیک در اینســتاگرام! کاربران این مسئله را هم دستاویز
کریخوانی همیشگی ستاره محبوبشان با مسی دانستند.

نیمار در پیاسجی میماند

خیال پاریسیها راحت
مهاجم برزیلی پاریسیها سرانجام به هواداران اطمینان خاطر داد که
فصل آینده هم در پــارک دوپرنس به کارش ادامه میدهد .نیمار که
این روزها از گوشه و کنار اخبار ضدونقیضی درباره تمایل رئالمادرید
به خرید او شنیده میشود ،در یک مراسم خیریه اعالم کرد که فصل
آینده در پاریسنژرمن میماند و به قرارداد با این تیم فرانسوی متعهد
اســت .نیمار در ســائوپائولو به خبرنگاران گفت« :من در پیاسجی
میمانــم .با این تیم قرارداد دارم و رابطهام با این تیم خوب اســت».
نیمار در ادامه رسانهها را به شایعهپراکنی برای لطمه زدن به حرفهاش
متهم کرد و اظهار داشــت« :مطبوعات چنین داستانهایی را سر هم
میکنند و به خورد مردم میدهند و بعضی گمانهزنیهایشان را از حد

میگذرانند .این داستان دیگر کسلکننده شده اما تمام دنیا میدانند
که من نســبت به رئیس باشگاهم ،برای این کشــور و برای هواداران
چه احترام و ارزشــی قائلم .من برای روبهرو شــدن با چالشی جدید،
برای داشتن چیزهای جدید و رسیدن به اهدافی تازه به پاریسنژرمن
پیوستم و االن هم در ذهن من هیچ چیزی تغییر نکرده است ».مهاجم
ی در ادامه بابت حذف تیم ملی کشورش در مرحله
 26ساله پیاسج 
یکچهارم نهایی رقابتها توسط بلژیک با ابراز تاسف عنوان کرد« :اتفاق
بســیار تلخی بود .ما باور داشتیم که میتوانیم ششمین قهرمانی جام
جهانی را برای برزیل به ارمغان بیاوریم .متاســفانه این اتفاق رخ نداد.
وقت عزاداری هم گذشــته و االن باید خوشــحال باشیم چون دالیل

بکر گرانترین سنگربان
تاریخ فوتبال شد

اشــتباهات مرگبــار کاریوس
در فینال لیــگ قهرمانان بین
رئالمادرید و لیورپول ،یورگن کلوپ و ســایر
مســئوالن تیم قرمزپوش را بر آن داشــت که
هرچه زودتر به فکر جایگزینی قابل اعتماد در
قفس توری بیفتند .از چند روز گذشته خبرهایی
درخصوص عالقه لکلکها بــه دروازهبان تیم
ملی برزیل ،آلیسون بکر در رسانههای ورزشی
پخش شــد و دیروز باالخره این شایعات رنگ
واقعیت به خود گرفت و آلیسون بکر به لیورپول
پیوست .اما این انتقال نکته مهمتری دارد و آن
رکوردشکنی در تاریخ فوتبال است! با این انتقال
رکورد جیجی بوفون در حفظ لقب گرانترین
دروازهبان تاریخ فوتبال پس از نزدیک به  2دهه
سرانجام شکسته شد .آلیســون که قراردادی
 6ســاله با لیورپول امضا کرد ،با این انتقال به
گرانترین دروازهبان تاریخ تبدیل شــد .او بعد
از نبی کیتا ،فابینیو و ژردان شقیری ،چهارمین
خرید تابستانی قرمزهای مرسیساید محسوب
میشــود .لیورپولیها که تابستان قبل محمد

صالح را از رم خریــده بودند ،برای به خدمت
گرفتن آلیسون نیز با جالوروسی مذاکره کردند
اما مدیران باشــگاه ایتالیایی حاضر به از دست
دادن دروازهبان برزیلیشان نشدند .آنها برای
فروش آلیسون درخواســت  120میلیون دالر
کــرده بودند اما لیورپول حاضر به پرداخت این
مبلغ نشــد .آنها ماه قبل هــم به لیورپولیها
اطالع دادند که حاضرند این دروازهبان برزیلی
را به مبلغ  95میلیون دالر بفروشــند .این بار
مذاکــرات دوطرف روند خوبی را ســپری کرد
و لیورپولیها توانســتند این انتقال را با مبلغی
کمتــر از  90میلیــون دالر نهایی کنند .گفته
میشــود لیورپولیها  75میلیــون دالر به رم
پرداخت خواهند کرد و مبلغ  5میلیون دالر از
این انتقال نیز به حساب اینترناسیونال ،باشگاه
قبلی آلیسون واریز خواهد شد .بقیه این مبلغ
بسته به نتایج لیورپول در لیگ برتر و رقابتهای
اروپایی به حساب رم واریز میشود .نکته مهم
در مورد لیورپــول اینکه آنها در رقم خوردن
رکورد گرانترین مدافع تاریخ فوتبال نیز نقش

تاخیر در اعالم ردهبندی جدید فیفا

خبر
نامه تند دالیچ نوشته او نبوده است!

هفته گذشــته رسانههای معتبر دنیای فوتبال یک نامه سرگشاده و سراسر
اعتراض را از زالتکو دالیچ ،سرمربی موفق تیم ملی کرواسی منتشر کردند
که انتقادات زیادی نســبت به شــرایط و وضعیت معیشتی مردم کرواسی
مطرح کرده بود .اما حاال مشخص شده که نویسنده این نامه یک روزنامهنگار
کروات به نام ایگور پراموســیچ بود که این متن را در تاریخ  18جوالی در
صفحه رسمیاش منتشر کرده و دالیچ هرگز چنین موضعی نداشته است.

از آلیسون تا کریس رونالدو
با انتقال آلیســون به لیورپول و شکســته شدن
رکورد گرانترین دروازهبــان دنیا پس از حدود
 17ســال ،وبســایت  BT Sportبه بررسی
گرانقیمت ترین ترکیب جهان پرداخته است.
دروازهبــان :درون دروازه گرانقیمتترین تیم
تاریخ ،آلیسون بکر ،گلر لیورپول حضور دارد .بکر
با درخششهای خود در فصل گذشته توجهات
بسیاری از جمله رئالمادرید و لیورپول را جذب
خــود کرد و در نهایت لیورپــول با پرداخت 67
میلیون پوند گلر اول تیــم ملی برزیل را جذب
کرد.
خط دفاعی :در سمت راست خط دفاعی ،کایل
واکر به عنوان گرانقیمتترین مدافع راست تاریخ

برنامه

گزارش
محرومیت میالن بخشیده شد

داشتهاند؛ در ژانویه با  79میلیون یورو ویرجیل
فندایک را به ترکیبشــان اضافه کردند تا حاال
گرانترین دروازهبان و مدافع تاریخ فوتبال زیر
نظر کلوپ کار کنند .آلیســون حاال گرانترین
فروش تاریخ باشــگاه رم است .جالب اینکه او
در این لیســت جای محمد صالح را گرفت که
در تابستان گذشــته در انتقالی  8+42میلیون
یورویــی به همیــن لیورپول رفته بــود .راجا
ناینگوالن ( 38میلیون یورو) و آنتونیو رودیگر
( 35میلیون یورو) در رتبههای ســوم و چهارم
گرانترین فروشهای تاریخ رم قرار گرفتهاند تا
در عرض یک ســال با مونچی 4 ،رده نخست
گرانترین فروشهای جالوروســی به دست او
رقم خورده باشد.
آلیسون :به صالح گفتم من در راهم!
ســنگربان جدید لیورپول پس از امضای قرارداد
مصاحبهای با ســایت باشــگاه انجــام داد و از
همبازی شــدن دوباره با محمــد صالح حرف

زد« :خیلی خوشحالم که رویایم برای پوشیدن
پیراهن چنین باشــگاه بامنزلتی محقق شــد؛
باشــگاهی در این حد و اندازه که به برنده شدن
عادت دارد .عضویت در این باشگاه و خانواده ،گام
بسیار بزرگی در زندگی شخصی و حرفهای من
است .مطمئن باشید که بهترین عملکردم را بر
جا خواهم گذاشــت .پس از جدایی صالح از رم،
چندان با هم در تماس نبودیم .در قالب رویارویی
تیمهایمان در لیگ قهرمانان ،دوباره یکدیگر را
مالقات کردیم .او پیامی برایم فرســتاد و گفت
منتظر چه هســتی؟ از آنجایی که مذاکرات در
مراحل پیشرفتهای قرار داشتند ،به او پاسخ دادم
خونسرد باش ،من در راهم! واقعا خوشحالم که
دوباره فرصت بازی کردن کنار او را دارم .او عالوه
بر اینکه بازیکن بزرگی است ،شخصیت بزرگی
هم دارد که این مهمترین نکته به شمار میرود.
حضو ر روزمره کنــار این افراد و بازیکنان بزرگ
برای من فوقالعاده است».

پریشیچ دوندهترین بازیکن جام جهانی ۲۰۱۸
ایوان پریشــیچ ،بال اینتری تیم ملی فوتبال کرواسی به عنوان دوندهترین بازیکن جام جهانی ۲۰۱۸
معرفی شد .فدراسیون جهانی فوتبال آمار مربوط به دوندهترین بازیکن جام جهانی  2018را اعالم کرد
که بر این اساس ،ایوان پریشیچ با  72.5کیلومتر دوندگی در صدر این فهرست قرار دارد .این آمار در
حالی منتشر شده که پریشیچ در مقایسه با دوندهترین بازیکنان  2دوره قبلی جام جهانی آمار کمتری
را به ثبت رسانده است .در جام جهانی  2014توماس مولر با  84کیلومتر و در جام جهانی  2010نیز
ژاوی هرناندس با  80کیلومتر ،دوندهترین بازیکنان جام بودند .پریشیچ عالوه بر گلزنی در دیدار نیمه
نهایی مقابل انگلیس ،در فینال هم برابر فرانســه موفق به باز کردن دروازه حریف شد .او با توجه به 3
بار کشیده شدن بازیهای کرواسی به وقت اضافی در مراحل حذفی مقابل دانمارک ،روسیه و انگلیس،
توانست بهترین آمار در میزبان دوندگی را به ثبت برساند.

گرانترین تیم دنیای فوتبال

حضور دارد .او تابســتان گذشته با  47.5میلیون
پوند از جمع اسپرز جدا شد و به سیتی پیوست
تا در پســت خود رکورددار شود .در دفاع وسط،
الپورته از ســیتی و فن دایک از لیورپول حضور
دارند .الپورته فرانســوی در زمســتان گذشته با
 58.5میلیون پوند به سیتی پیوست .فن دایک
نیز برای تقویت خط دفاعی تیم کلوپ در اواخر
نقلوانتقاالت فصل گذشــته از ســاوتهمپتون
بــه لیورپول پیوســت و بــا  70.1میلیون پوند
بــه گرانقیمتترین مدافع تاریخ تبدیل شــد.
بنجامین مندی نیز پس از یک فصل درخشــان
در موناکو ،نظر گواردیــوال را به خود جلب کرد
و ســیتی  51.75میلیون پوند بــرای جذب او

دوستانه باشگاهی
ولورهمپتون یک – آژاکس یک
ولفسبورگ یک -نورویچ سیتی یک
پیشفصل یونایتد
کالب آمریکا یک – منچستریونایتد یک
پیشفصل لیورپول
بلکبرن راورز صفر – لیورپول 2

پیشفصل اینتر
اینتر – زنیت سنپترزبورگ
جام قهرمانان بینالمللی
منچسترسیتی – دورتموند
بایرنمونیخ – پاریسنژرمن
سویا – بنفیکا

رکورد قفس توری شکست

ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان بر اســاس قواعــد جدید با توجه به برنامهریزی قبلی که قرار بود
ک ماهه مواجه شده .گروهی از کارشناسان روی فرمول جدید
پنجشنبه گذشته منتشر شود ،با تعویق ی 
محاسبه ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان کار کردهاند که در این مدل امکان هرگونه دستکاری وجود
ندارد و همانند گذشته روی امتیازهای ب ه دست آمده هر بازی تاکیدی نخواهد داشت .در فرمول جدید
هر بازی و قدرت حریفان مورد توجه قرار خواهند گرفت .فیفا وعده داده که فرمول جدید ردهبندی مدل
صادقتری نسبت به طرح قدیمی باشد و هر تیمی در جایگاه واقعی خود قرار میگیرد .طبق اعالم جیانی
اینفانتینو ،رئیس سوئیســی فیفا قرار بود پس از جام جهانی  2018روســیه ردهبندی تیمهای ملی بر
اساس نسخه جدید تعریفشده منتشر شوند .سرویس رسانهای فیفا در این رابطه اعالم کرد« :ردهبندی
بعدی فیفا  16آگوست ( 25مرداد) منتشر خواهد شد که در واقع تاخیر تقریبی یک ماهه دارد».
کریســتیانو رونالدو در تــور تبلیغاتی چین با روپایــی زدن درآمد
هنگفتی را به حســاب بانوی پیر میریزد .برخی از کاربران در فضای
مجازی رونالدو را شــوآف جدید تبلیغاتی برای یووه قلمداد کردند
و معتقدنــد یووه از محل تبلیغات میتواند چند  10برابر رقم خرید
رونالدو عایدی داشته باشد.

زیادی برای خوشــحال بودن وجود دارد .فصل آینده برای من فصلی
است که انتظار دارم با موفقیت و جامهای فراوان توام باشد چون تیم
ما تیم بسیار خوبی است و من خوشحالم که همتیمیهای سطح باالیی
دارم .به کیلیان امباپه به خاطر قهرمانی کشورش در جام جهانی تبریک
میگویم .من و او در جام جهانی با هم خیلی در ارتباط بودیم ».نیمار
در پایان درباره پیوستن جان لوئیجی بوفون ،سنگربان سابق یوونتوس
به پاریســنژرمن هم گفت« :برای من بازی کردن در کنار او که یک
دروازهبان بزرگ اســت و سوابق و شــخصیت فوقالعادهای دارد ،مایه
افتخار اســت .ما با کمال میل آمادهایم و انگیزه زیــادی داریم که او
تجربیاتش را در اختیار ما قرار دهد».

اسکوربورد

پرداخــت کرد ولی او بیشــتر فصــل را به علت
مصدومیت از میادین دور بود.
خط میانی :پل پوگبا که زمانی که از یوونتوس
جدا شد و به منچستریونایتد پیوست 94 ،میلیون
پوند برای انتقالش پرداخت شــد که در آن سال
او به گرانقیمتترین بازیکن تاریخ تبدیل شــد.
دیگر بازیکن حاضر در این خط ،کوتینیوســت
که با  112.5میلیون یورو از لیورپول جدا شــد
و به بارســلونا پیوســت .نفر ســوم خط میانی،
خامس رودریگس اســت .او سال  2014و پس
از درخشــش در جام جهانی بــا  67.5میلیون
پوند از موناکو جدا شد و به رئالمادرید پیوست.
هرچند که او در حال حاضر به صورت قرضی در

بایرنمونیخ توپ میزند.
مهاجمان :در خط حمله این ترکیب نیز  3بازیکن
حضور دارند .نیمار ،فوقســتاره پاریسنژرمن
کــه گرانقیمتترین بازیکن تاریــخ فوتبال به
حســاب میآید با  199.8میلیــون پوند در این
ترکیــب حضور دارد .دیگــر مهاجم این ترکیب
کریســتیانو رونالدوســت که  9فصل به همراه
رئالمادرید بهترین عملکرد ممکن را داشــت و
سرانجام تصمیم به ترک برنابئو گرفت و با 105
میلیون پوند راهی یوونتوس شد .نفر آخر ترکیب،
فوقستاره  19ساله فرانسوی یعنی کیلیان امباپه
است .او در تابستان گذشته با  121میلیون پوند
از موناکو جدا شد و به پاریسنژرمن پیوست.

پــس از اینکه ســهام میالن توســط مدیران
چینی خریداری شــد ،آنها هزینه بسیاری در
نقلوانتقاالت تابســتانی انجام دادند اما توازنی
بین هزینهها و درآمدهای باشگاه وجود نداشت
و همین موضوع باعث ورود کمیته فیرپلی مالی
به پرونده شــد .پس از انجام تحقیقات ،میالن
با حکم یوفا یک ســال از حضور در رقابتهای
اروپایی محروم شــد .با این حال میالنیها که
ســهام باشگاهشــان در نهایت به یک شرکت
آمریکایی منتقل شــده ،پرونــده را به دادگاه
حکمیت ورزشــی بردند و طبق ادعای اسکای،
رای ایــن دادگاه بــه رفع محرومیــت میالن
انجامیده است و این تیم ایتالیایی میتواند فصل
بعد در لیگ اروپا حاضر شود.

سوژه
مشاجره مسی و سامپائولی در
جام جهانی

تیرهوتار بــودن روابط میــان بازیکنان تیم ملی
آرژانتین و اعضای کادر فنی این تیم به خصوص
سرمربی آلبیسلسته ،خورخه سامپائولی در خالل
برگزاری رقابتهای جام جهانی  2018روســیه
برای همه آشــکار شــده بود اما اکنون جزییاتی
دقیقتر درباره ایــن اختالفات میان کاپیتانهای
تیم به فرماندهی لیونل مســی و سامپائولی افشا
شــده اســت .این جزییات را آریل سنوسیایین،
خبرنــگار آرژانتینی کــه در ایام برگــزاری جام
تویکم در روســیه حضور داشت در کتابش
بیس 
منتشر کرده اســت .در کتاب سنوسیایین آمده
که بعد از پیچیده شــدن وضعیت فنی و روحی
تیم ،بازیکنان تیم درخواست برگزاری یک جلسه
میکنند تا مواضع و طرز تفکــر خود را در مورد
سامپائولی و کادر فنی او مشخص کنند .آنها در
این جلسه به ســامپائولی میگویند« :ما دیگر به
آنچه تــو میگویی عمل نمیکنیم .ما دیگر به تو
اعتماد نداریم .ما میخواهیم نظرمان را بگوییم».
سپس سامپائولی از آنها میخواهد که نظرشان را
درباره تاکتیکها و شیوه تمرینات تیم ارایه کنند
و اگر اعتراضی دارند بگویند و مســی در جواب او
میگویــد« :تو  10بار از من پرســیدی که کدام
بازیکنان را میخواهی به میدان بفرستم و کدام را
نمیخواهم و من هرگز به تو اسم هیچ بازیکنی را
نگفتم .جلوی همه این بازیکنان به من بگو اگر که
من حتی یک بار به تو گفته باشم که بازیکنی را به
میدان بفرستی ».در این لحظه کلودیو تاپیا ،رئیس
فدراسیون فوتبال آرژانتین از سامپائولی خواست
بحث را متوقف کند .سباستین بکاسسه (دستیار
سامپائولی) میخواست از سمتش استعفا دهد که
سامپائولی توانست او را بر ماندن راضی کند.

