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دروازه بان بلژيك: 
در كل مسابقات فقط يك اشتباه داشتيم

دروازه بانان برتر آسيا هم انتخاب خواهند شد
تيم باسكي به دنبال جهانبخش

انريكه: قصد تغيير رويه ندارم

اوون: توپ طال به رونالدو، 
مودريچ و يا صالح مي رسد

سخنگوي كرملين جواب بازيكنان كرواسي را نداد

مادر بازيكن ثروتمند آرسنال، بي خانمان است

خداحافظي ملي ستاره روسها

استارت مجدد آبي و اناري ها با 14 بازيكن

يك باشگاه هندي
خواهان مسعود شجاعي شد

 دروازه ب��ان دوم تي��م ملي فوتب��ال بلژيك 
مدعي ش��د اي��ن تي��م در كل ديدارهايش 
در جام جهاني بيس��ت و يك��م فقط مرتكب 
يك اشتباه ش��ده و همان اش��تباه منجر به 
ناكامي آنه��ا در نيمه نهايي برابر فرانس��ه و 
نرسيدن ش��ان به فينال و عن��وان قهرماني  
اس��ت. وي با تعريف از عملكرد تيبو كورتووا 
س��نگربان اصلي كش��ورش گفت: كورتووا 
مجال به ثمررس��يدن گله��اي متعددي را 
از حريف��ان گرفت ام��ا او و مدافعان ما روي 
ضربه كرنري كه منجر به تك گل س��اموئل 
اومنيتي براي فرانس��ه شد واكنش ضعيفي 

داشتند.

طبق مصوبات جديد »AFC« از اين پس در جريان انتخابات ساالنه اين نهاد بهترين دروازه بانان اين قاره 
در فوتبال و فوتسال نيز گزينش و معرفي خواهند شد و جايزه دستكش طاليي به آنها اهدا خواهد شد. 

اهداي اين گونه جوايز در همه جاي دنياي متداول اس��ت و به عنوان مثال جايزه دس��تكش طاليي ليگ 
فوتبال انگليس كه هر س��اله به بهترين دروازه بان اين ليگ )با كمترين گل خورده( اهدا مي شود، اخيراً به 
داويد دخياي اس��پانيايي از منچستريونايتد تعلق گرفت اما ژوزه مورينيو سرمربي اين تيم متذكر شد كه 

اين جايزه محصول تالش گروهي شاگردان اوست و مختص يك نفر نيست. 

رئال سوس��يه داد كه در فصل گذشته ليگ 
فوتبال اس��پانيا به رتبه دوازدهم اكتفا كرد 
در ص��دد خريد عليرضا جهانبخش اس��ت 
كه فص��ل پيش با پيراه��ن الكمار آقاي گل 
ليگ هلند ش��د. ديگر مهاجم موردنظر اين 
تيم باسكي ماكسيمييانو مساي آرژانتيني 
است كه عضويت تيم اينديپندنت كشورش 

را دارد.
لوييس انريكه سرمربي جديد تيم ملي فوتبال 
اسپانيا در اولين اظهارنظر خود پس از منصوب 
شدن به اين عنوان گفت: در 48 سالگي خيال 
تغيير دادن نگرش و سيستم هاي خود را ندارد 
و در پس��ت ت��ازه اش نيز همان��ي خواهد ماند 
كه هميش��ه بوده اس��ت. وي همچنين گفت: 
البته خوش��حالم كه س��رمربي اسپانيا شده ام 
زيرا س��الها ب��راي اين تيم بازي ك��رده و براي 

بهروزي اش تالش كرده ام. 

اندريس ايني يستا بازيكن تازه جدا شده از بارسلونا گفت پيروزي هاي ليونل مسي 
در انتخابات توپ طال طي 10 سال اخير به قدري براي او مهم و بينظير بود كه انگار 
خود او اين جايزه را برده اس��ت. در همين حال مايكل اوون گفت: مطمئن است كه 
امس��ال نه مسي بلكه كريس رونالدو، محمد صالح يا لوكا مودريچ كروات توپ طال 

را مي برند.

 رئال به دنبال 7 ستاره
رئال مادريد كه به رغم رس��يدن مجدد به عنوان نخس��ت ليگ قهرمانان اروپا از حاصل كار خود در اين 
فصل راضي نيس��ت خريد 7 ستاره را در دس��تور كار خود قرار داده است و حتي از جذب 3 تن از آنان در 
ادامه تابستان امسال هم ش��ادمان خواهد شد. آنها كين امباپه، ايكاردي، لوان لونسكي، محمدصالح، 
ادين آزار و البته نيمار هستند. رئال اميدوار است كار جمعي دو سه نفر از آنها غيبت عظيم رونالدو را كه 

به يوونتوس كوچ كرده است، جبران كند.

 آرزوهاي سرمربي جديد دورتموند
لوسين فاوره سوئيسي و 60ساله كه س��ابقه كار در باشگاه آلماني مونش گالدباخ و هرتابرلين را دارد و 
فصل پيش نيس فرانس��ه را هدايت مي كرد، به عنوان سرمربي فصل آينده بوروسيا دورتموند معرفي و 
در اين باشگاه آلماني جانشين پيتر اشتوگر ش��د كه موجب كسب نتايجي ضعيف در پايان فصل اخير 
بوندس ليگا از س��مت خود كنار گذاش��ته شد. خاور، در ش��روع كارش گفت: هدف و آرزوي جديدش 

تجديد دوران طاليي باشگاه در نيمه دوم دهه 1990 و همچنين سال هاي 2010 تا 2015 است.
ديميتري بس��كوف س��خنگوي كرملين از اظهارنظر صري��ح درباره موضع گيري سياس��ي اخير برخي 
بازيكنان كرواسي طي پيروزي ش��ان مقابل روسيه در مرحله يكچهارم نهايي جام جهاني فوتبال 2018 
س��رباز زد. دوماگوي ويدا مدافع هافبك كرواس��ي پس از گل كردن پنالتي اش مقابل روس��ها باتوجه به 
اختالفات ش��ديد س��الهاي اخير دولت مس��كو با دولت كريف فرياد زده بود: درود بر اوكراين. با اين حال 
بس��كوف گفت: در فوتبال سياس��ت جايي ندارد و ما فقط يك بازي فوتبال را به كرواس��ي باختيم و هيچ 

پي آمد و مسئله اي سياسي در اين ارتباط وجود ندارد.

اينس��لي ماتيلندنيلز مدافع 20 ساله تيم فوتبال آرس��نال هفته اي 30 هزار پوند دستمزد مي گيرد و در 
آپارتماني 700 هزار پوندي زندگي مي كند اما مادر او كه 38 س��ال بيش��تر ندارد و نامش جول نيلز است، 
در 40 كيلومتري لندن در يك كانتينر 3 متري كه براي بي خانمان ها س��اخته مي ش��د، س��كونت دارد. 
جول نيلز مي گويد: در يك جعبه زندگي مي كنم كه پنجره يا فرش ندارد. پس��رم با دستمزد دو هفته خود 

مي تواند يك آپارتمان برايم بخرد اما اين كار را نمي كند و من دائماً اشك مي ريزم. 

يوري ژيركوف كه حتي در 35 س��الگي نيز از بهترين هاي تيم ملي فوتبال روس��يه در جام جهاني 2018 
بود، هفته پيش در سطح ملي اعالم بازنشستگي كرد.

 ژيرك��وف 87 بازي ملي ب��راي روس ها انجام داد و با اين كه بيش��تر از دو گل نزد ام��ا از اركان اصلي بازي 
روس ها از 2007 به بعد محسوب مي شد.

در حالي كه جام جهاني فوتبال 2018 حس��اس ترين و مهمترين و واپس��ين روزهاي خود را هم به پايان 
رس��اند، تمرينات فصل جديد بارس��لونا از اوايل هفته پيش كليد خورد اما به س��بب حضور ملي پوشاني 
متعدد از مليت هاي مختلف در باش��گاه بارسلونا عدم بازگشت سريع آنها به كاتالونيا تمرين هاي نخست 

آبي و اناري ها فقط با شركت 14 نفر انجام شد.

يك باش��گاه هندي به نام اف.س.گوا اميدوار  به 
جذب مسعود شجاعي كاپيتان تيم ملي فوتبال 
ايران است كه البته در جام جهاني امسال حضور 
و درخشش چنداني نداشت بهترين حاصل كار 
شجاعي در سال جاري در تيم آ.ا.ك آتن رويت 
شد كه با همت وي و ساير نفرات اين تيم عنوان 
قهرماني ليگ برتر يونان را تصاحب كرد. پيشتر 
گفته شده بود شجاعي پيشنهاداتي را از آپولون 
يونان و نس��اجي قائمش��هر هم دريافت كرده 

است.

هيتسفلد: اوزيل و گوندوغان نبايد به 
جام جهاني اعزام مي شدند

اوتمار هيتسفلد سرمربي سوييس��ي تبار سابق تيم 
باي��رن مونيخ گف��ت: دو بازيكن ترك تب��ار تيم ملي 
آلمان ك��ه همانا ايلكاي گوندوغان و مس��عود اوزيل 
هس��تند در پي تنش هاي برخاس��ته از دي��دار اخير 
اوزيل با رييس جمهوري تركي��ه اصوال نبايد به جام 
جهاني روس��يه اعزام مي ش��دند. وي افزود: آنها فرم 
چندان خوبي نداشتند و مسايل غيرورزشي اخير هم 

روي ذهن آنها اثرنامطلوب گذاشته بود.


