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شبکه های اجتماعی
روز گذشــته تصویــری از جای
پارک اختصاصی بــرای اتومبیل
هــری کیــن ،کاپیتان تیــم ملی
انگلســتان در سوپرمارکت محل
زندگــیاش در فضــای مجازی
منتشر شد .این تصویر که مورد
توجه کاربران فضای مجازی قرار
گرفــت ،واکنشهــای زیادی به
همراه داشت .برخی از کاربران
با طعنه به ماجــرای ادعاها علیه
مهران مدیری و احسان علیخانی
مدعی شــدند کین هــم البد از
سلبریتی بودن خود برای گرفتن
این امتیاز استفاده کرده است!

هازاردفروشی نیست!

اتمام حجت چلسی با کهکشانیها
نشریه میرر مدعی شد که باشگاه چلسی به رئالمادرید هشدار داده
که با پافشــاری آنها ادن هازارد را به فروش نخواهند رساند .پس از
جدایی کریس رونالدو به مقصد یوونتوس ،رئالمادرید در تالش است
که بتواند ادن هازارد را به عنوان جانشــین او به خدمت بگیرد .نیمار
گزینه اصلی رئال برای این جانشینی بود ولی هم قیمت بسیار باال و
هم تاکید او بر ماندن در پاریس باعث شده تا عمال از لیست گزینهها
خارج شود .امباپه نیز دیگر گزینه رئال است که برای آنها غیرقابل
دســترس است .حال که پیوســتن این  2گزینه منتفی شده ،رئال،
هازارد را به عنوان گزینه اصلی خود انتخاب کرده است .سپیدپوشان
به خوبی میدانند که جذب هازارد کار دشــواری خواهد بود ولی با

این حال تالش آنها بر این اســت که هــم هازارد و هم کورتوا را به
صورت همزمان به خدمت بگیرند .با این حال به نظر میرسد چلسی
تمایلی به همکاری با سپیدپوشــان در این زمینه نخواهد داشــت.
آبیهای لندنی به باشگاه رئالمادرید اعالم کردهاند که حتی پیشنهاد
 170میلیون پوندی ( 223میلیون یورو) که رکورد گرانترین انتقال
تاریخ را خواهد شکســت نیز برای رضایــت آنها کافی نخواهد بود.
هازارد  2سال دیگر با چلسی قرارداد دارد و در جریان جام جهانی در
مصاحبهای اعالم کرده بود که شاید زمان مناسب برای جدایی او فرا
رسیده باشد .همچنین روبرتو مارتینز ،سرمربی تیم ملی بلژیک نیز به
او توصیه کرده که حتما چلســی را در فصل نقلوانتقاالت ترک کند

و راهی تیم دیگری شــود تا شــرایط جدیدی را تجربه کرده و رو به
پیشرفت حرکت کند .در گذشته نیز شایعات در مورد حضور هازارد
در رئال شنیده میشــد .در زمان حضور زیدان در کادر فنی رئال و
دستیاری مورینیو ،او به باشگاه توصیه کرده بود که حتما ادن هازارد
را جذب کنند .با این حال باشگاه در این مورد توجهی به صحبتهای
زیزو نکرد و ستاره بلژیکی راهی چلسی شد تا با درخشش در این تیم
بار دیگر توجه کهکشانیها را به خود جلب کند .در جریان جام جهانی
 ،2018پس از اینکه شایعه جدایی هازارد قوت گرفت ،او مدعی شده
بود که همه میدانند تیم محبوب او کجاست که بسیاری این تیم را
رئالمادرید تفسیر کرده بودند.

واکنش ستاره برزیلی به چالش نیمار در فضای مجازی

مردم نمیتوانند
شرایطم را درک کنند

تصویر کیت دوم تاتنهام و شباهت عجیبش به لباس تمرین بارسلونا
در فضای مجازی به سرعت دســت به دست شد و کاربران از این
اتفاق به عنوان زرنگی شرکت نایکی در طراحی این لباسها یاد کردند.
برخی از کاربران هم در کلکل هواداری به این مسئله اشاره کردند
که پیراهن تمرین بارسلونا ،پیراهن اصلی تاتنهامیهاست!

یک هوادار باشگاه یوونتوس ایتالیا تصاویر مربوط به پیراهن بانوی پیر
را که طی  30سال هواداری نگه داشته در فضای مجازی منتشر کرد.
نکته جالب توجه این تصاویر شــباهت عجیــب پیراهن یووه در تمام
طول این  30سال بود .کاربران و هواداران یووه این اتفاق را ثبات در
هویت باشگاهی دانستند.

نیمار پس از یک مصدومیت طوالنی توانست
به بازیهای جام جهانی  2018برســد اما در
این رقابتها خیلیهــا معتقد بودند بیجهت
خــودش را روی زمین میانــدازد و تمارض
میکنــد .از این بابــت انتقــادات زیادی به
ستاره برزیلی وارد شــد .حتی در شبکههای
اجتماعی چالش نیمار بــه وجود آمد و همه
پــس از شــنیدن نام او ،خــود را روی زمین
میانداختنــد تــا کار وی را مســخره کنند.
با وجود گذشــت یک هفته از جــام جهانی
 2018روســیه هنوز هم حواشــی مربوط به
این تورنمنت از جمله واکنشهای اغراقآمیز
نیمار پــس از خطای بازیکنان حریف روی او
ادامه دارد و هنوز هم هســتند افرادی که در
شبکههای اجتماعی با تصاویر و کلیپهایی او
را دســت بیندازند .نیمار اما نه تنها از اینکه
چنیــن کمپینی برای دســت انداختن او در
فضای مجازی شکل گرفته ناراحت نشده بلکه
از خــودش در این خصوص دفاع کرد .مهاجم
گرانقیمت پیاسجی روز گذشــته مراســم
خیریهای در موسسهاش در برزیل ترتیب داد

و در جمع گروهی از خبرنگاران در پاســخ به
این ســوال که آیا تا به حال در فضای مجازی
با پســتها و مطالب طنزآمیزی که درباره او
ساخته شده ،مواجه شــده ،گفت« :بله آنها
را دیدهام .حتی در اینستاگرام یک شوخی که
چند بچه دربــارهام انجام داده بودند را دیدم.
شــیوه بازی من بر اساس دریبل زدن بازیکن
حریف اســت و به همین دلیل مدام با آنها
روبهرو میشــوم .نمیتوانم در صورت بازیکن
حریف نــگاه کنم و به او بگویم عشــقم ،مرا
ببخش ،میخواهم گل بزنــم ،میتوانی کنار
بروی تا من رد بشوم؟ نمیتوانم چنین کاری
بکنم .من بایــد از او عبور کنم و کاری انجام
دهــم اما او هم نمیگذارد من به آســانی رد
شوم و روی من خطا میکند ».مهاجم سلسائو
انتقادها بــه تمارضش را بیاســاس خواند و
گفت به دلیل تواناییهای تکنیکیاش ،هدف
خشــونت حریف قرار میگیرد« :اغلب اوقات
من ســریعتر از بازیکن حریف عمل میکنم
و چون از او الغرتر و ســبکتر هســتم ،آخر
سر روی من خطا میشود اما تشخیص چنین

رافائل مارکز از فوتبال خداحافظی کرد

طغیان اینستاگرامی کریم بنزما

یک نقاش گمنــام روی متروی پاریس پیراهن ســتارههای تیم ملی
فوتبال فرانسه را نقاشی کرد .تصویر این نقاشی در شبکههای اجتماعی
توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است .گرافیتی و نقاشی
روی دیوار در کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکای جنوبی رسم
است اما روی متروی پاریس اتفاق جدیدی است.

درآمدزایی هواداران از جام جهانی روسیه

با اتمام جام جهانی هوادارانی که در طول مســابقات در کمپهای ورزشــی به
دنبال گرفتن امضای بازیکنان روی کاالهای مختلف بودند ،حاال کســب درآمد
جدیدی برای خود به راه انداختهاند .بر این اساس توپهایی که بازیکنان فوتبال
امضا کردهانــد از  ۲۰۰تا  ۵۰۰هزار روبل ( ۷۷۰۰دالر) قیمتگذاری شــدهاند
و قیمــت توپهایی که بازیکنان فرانســوی آن را امضا کردهاند در حراجیهای
آنالین از حداقل قیمت پایه  7هزار دالر شروع میشود! توپهایی هم که توسط
بازیکنان تیم ملی روسیه امضا شدهاند بیش از  ۶هزار دالر قیمت دارند.

به نظر میرسد اتفاقات روزهای اخیر به شدت باعث ناراحتی کریم بنزما ،ستاره فرانسوی رئالمادرید
شــده است .عملکرد کریم بنزما در فصل گذشته و البته جدایی زینالدین زیدان باعث شد بسیاری بر
این باور باشند که این آخرین فصل حضور او در برنابئو بوده ،به همین دلیل شایعات در مورد او افزایش
یافت .پس از آنکه دی لورنتیس ،مالک باشگاه ناپولی شایعات انتقال بنزما به سنپائولو را تکذیب کرده و
وی را پیرمرد خواند ،بنزما پاسخ تندی به او داد و حاال این اتفاق در مورد جانلوکا دیمارتزیو خبرنگار و
مدیربرنامه مشهور ایتالیایی نیز تکرار شده .دیمارتزیو در توییتر خود ادعا کرد کار انتقال کریم بنزما به
میالن تقریبا نهایی شده و او در آیندهای نزدیک به جمع بازیکنان روسونری میپیوندد که این ادعا با
واکنش تمسخرآمیز مدیربرنامه بنزما مواجه شد .اما خود بنزما نیز بیکار نماند و در صفحه رسمی خود
نوشت« :دیمارتزیو تو یکی از افرادی هستی که باید شغل خود را عوض کنی؛ دروغگو!»

زالتــان به
قولش به
بکام عمل
میکــــند

 2هفته قبل در آستانه بازی حساس سوئد و انگلیس
در یکچهارم نهایی جام جهانی ،زالتان ایبراهیموویچ
و دیوید بکام روی برد تیم کشورشــان شرطبندی
کردند .در نهایت زالتان شرط را به بکام باخت و قرار
شد با پیراهن تیم ملی انگلیس در ویمبلی ،ماهی و
ســیبزمینی بخورد .اکنون او پذیرفت که شرط را
باخته و برای انجام این کار اعالم آمادگی کرد .پیش
از بازی  2تیم سوئد و انگلیس ،زالتان ایبراهیموویچ
خطاب به بکام در اینستاگرام نوشت« :هی دیوید ،اگر

چیزی با داوران است .آیا مردم فکر میکنند
که من دوســت دارم تمام طــول بازی با درد
قدم بردارم؟ نــه .آنطور راه میروم چون پایم
درد میکنــد .بعد از هر بــازی مجبورم روی
پاهایم  5 ،4ســاعت یخ بگذارم .واقعا سخت
است .کسی که هرگز چنین شرایطی را تجربه
نکرده باشــد نمیتواند درک کند که من چه
میگویم ».ســتاره برزیلی پاریسنژرمن در
ادامه یک بار دیگــر درباره آیندهاش صحبت
و تاکید کرد کــه میخواهد در پاریس بماند
و به این ترتیب کورســوی امید رئالیها برای
به خدمت گرفتن او در تابســتان امسال را از
بین برد« :من صددرصد در پاریســنژرمن
میمانم .به شــنیدن انتقادات عــادت دارم.
میدانــم دربارهام چــه میگوینــد .میدانم
در مواجهــه بــا ایــن وضعیت بایــد چه کار
کنم .آنهایــی که به من نزدیکتر هســتند،
میدانند نیمار بودن چه دردســرهایی دارد».
سوپراستار برزیلی در خالل صحبتهایش به

ســرخوردگی بعد از حذف از جام جهانی هم
اشاره کرد و گفت که بعد از شکست تیم ملی
کشورش مقابل بلژیک دیگر نمیتوانسته باقی
مسابقات را تماشــا کند« :نمیخواهم بگویم
دیگر دلم نمیخواســت فوتبــال بازی کنم،
نه ،این تندروی اســت ولی دلم نمیخواست
تــوپ فوتبال ببینم .دیگر دلم نمیخواســت
بازیهای فوتبال را تماشــا کنم .عزادار شده
بودم و خیلی ناراحــت بودم ولی ناراحتی هر
چقدر هم شــدید باشــد میگذرد و میرود.
من پســرم را دارم ،خانوادهام و دوســتانم که
نمیخواهند دائم مرا در حال ناراحتی ببینند.
رویهمرفته دالیلی که برای خوشحال بودن
دارم بیشــتر از ناراحت بودن است ».در پایان
هم بازیکن ســابق بارســلونا دربــاره انتقال
رونالــدو از رئالمادرید به یوونتوس نظرش را
گفت« :بــرای او در مرحله جدید زندگیاش
آرزوی موفقیت میکنم .رونالدو با حضور در
سری آ سطح این لیگ را باال میبرد».

رافائل مارکز ،اســطوره مکزیک پس از تاریخسازی در فوتبال این کشور ،کفشهایش را برای همیشه
آویخت .او  22سال سابقه بازی در سطح اول فوتبال جهان را در کارنامه دارد و  21سال با پیراهن تیم
ملی مکزیک به میدان رفت .او در همه صفحات رسمیاش در فضای مجازی ،کلمه سابق را به بازیکن
فوتبال تیم ملی مکزیک اضافه کرده اســت .مارکز در تیم اطلس مکزیک مطرح شد ،سپس به موناکو
آمد و  4فصل در فوتبال فرانســه درخشــید تا راهی بارسلونا شــود .او بین سالهای  2003تا 2010
در پیراهن بلوگرانا به افتخارات زیادی از جمله  2قهرمانی چمپیونزلیگ و  4قهرمانی اللیگا رســید تا
فوتبال اروپا را به سمت  MLSترک کند .در رده ملی رافا مارکز  146بار با پیراهن مکزیک به میدان
رفت و  19بار هم موفق به گلزنی شد .او رکورد منحصربهفردی دارد که شاید تا مدتها دست نخورده
باقی بماند .مارکز در  5جام جهانی با بازوبند کاپیتانی به میدان رفته است.

انگلیس برد ،برایت یک شام ،هر جای دنیا خواستی
میخرم اما اگر ســوئد برد ،تــو برایم هر چیزی که
خواســتم از ایکیا (یک برند سوئدی) بخر .اوکی؟»
دیوید بکام نیز در پاسخ به او گفت« :اگر سوئد برد،
من شــخصا تو را به ایکیا میبرم و برای خانهات در
لسآنجلس هر چه خواســتی ،میخــرم اما زمانی
که انگلیس برد ،میخواهم بــا من برای دیدن بازی
انگلیس به ویمبلی بیایی و پیراهن انگلیس را بپوشی
و بین  2نیمه از ماهی و ســیبزمینی لذت ببری».

اکنون به نقل از بیبیسی اسپورت ،غول سوئدی پس
از باختن شرط به بکام گفت« :دیوید ،ما شرطبندی
کردیم و من باختم .آمادهام که برای تماشــای یکی
از بازیهای تیم ملی انگلیس بــا پیراهن انگلیس
به ویمبلی بیایم و ماهی و ســیبزمینی بخورم .اول
اجازه بده کمی نفس بکشم و از باختمان آرام شوم اما
مشکلی نیست برای یکی از بازیهای آینده میآیم».
سهشیرها  11سپتامبر در ویمبلی به مصاف سوئیس
میروند و  15نوامبر با آمریکا دیدار خواهند داشت.

اسکوربورد
دوستانه باشگاهی
سوانسی یک – جنوا یک
خنک  – 4المپیاکوس صفر
هامبورگ  – 2استوکسیتی یک
فورتونا دوسلدورف یک – واتفورد 3
پرستون نورث  – 2وستهام 2
راچدیل یک – هال سیتی صفر
پادربورن  – 3موناکو 2
دربیکانتی  – 3ساوتهمپتون صفر
بولتون صفر – خیرونا صفر
گاالتاسرای یک – والنسیا 2
آتاالنتا  – 3هرتابرلین 2
اورتون صفر – لیل صفر
لیون  – 4فوالم صفر
هادرسفیلدتاون صفر – بتیس 2
هوفنهایم یک – کوئینزپارک رنجرز صفر
فیورنتینا صفر – ونیز یک
اندرلخت  – 3رن 2
ریسینگ صفر – سناتین یک
مارسی یک – ویارئال یک
فنرباغچه  – 3فاینورد 3
پیشفصل اینتر
اینتر  – 3زنیت 3
چمپیونزکاپ
منچسترسیتی صفر – دورتموند یک
بایرنمونیخ  – 3پاریسنژرمن یک
سویا صفر – بنفیکا یک

برنامه
پیشفصل چلسی
پرث گلوری – چلسی
دوستانه باشگاه
ایبار – باشاکشهیر
ترابزون اسپور – الدحیل
خنت – استراسبورگ
پرستون نورث – برنلی

سوژه
درخواست رونالدو برای
جذب بازیکن از رئال

هنوز مدت زیادی از انتقال کریســتیانو رونالدو،
ســتاره پرتغالــی و  34ســاله رئالمادرید به
یوونتوس سپری نشــده که حاال این بازیکن از
مدیریت باشــگاه جدیدش خواسته برای جذب
مارسلو اقدام کنند .طبق ادعای سان ،رونالدو در
جریان مذاکرات با باشگاه یوونتوس برای توافق
نیز این درخواســت را مطرح کرده بود و حاال و
بعد از نهایی شــدن این انتقال نیز روی موضع
خود پافشــاری کرده است .رونالدو در سالهای
حضــور در رئالمادرید هــم در زمین و هم در
خارج از دنیای فوتبال رابطه بسیار صمیمانهای
با مارسلو داشــته و این موضوع از سبک بازی
این  2بازیکن در ترکیب رئالمادرید و همچنین
شــادیهای پس از گل آنها کامال مشــخص
بود .اگر انتقال الکس ساندرو به پاریسنژرمن
نهایی شود ،آنگاه مارســلو تبدیل به هدف اول
بینکونری برای تقویت جناح راست خود خواهد
شــد زیرا هم بازیکن باکیفیتی را جذب کرده و
هم به درخواست رونالدو پاسخ مثبت داده است.
مارسلوی  30ساله  3فصل دیگر با رئالمادرید
قرارداد دارد اما به نظر میرســد کهکشــانیها
بــا فروش او با مبلغی حــدود  60میلیون یورو
مشکلی نخواهند داشت.

