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برزيل بيشترين شانس را دارد

يك مدعي و  31رقيب

پیشخوان

MARCA
روزنامه مادريدي
«ماركا» عكس لوپتگي
را روي جلد كار
كرد و نوشت ،مربي
اسپانيا بعد از جام
جهاني براي  3فصل
هدايت رئال مادريد
را در ست ميگيرد،
با امضاي قراردادي
كه خبر آن  2روز قبل
از شروع جام جهاني
اعالم شد .اتلتيكو،
لمار را خريد.

as
روزنامه مادريدي «آ .اس»
عكس لوپتگي و راموس،
كاپيتان رئال ،را روي جلد
رفت و از معرفي لوپتگي
بهعنوان مربي رئال به
«گلوله خوردن تيم ملي»
ياد كرد .رئال  3روز قبل
از بازي اسپانيا و پرتغال،
با پرداخت  2ميليون
يورو رقم فسخ قرارداد
لوپتگي ،او را بهعنوان
مربي جديدش معرفي
كرد.

MUNDO
روزنامه كاتاالن
«موندو دپورتيوو»
از انتخاب لوپتگي
بهعنوان مربي رئال
بهعنوان بمب خبري
ياد كرد و عكس او
را با پيراهني كه
نصف آن رئال و نصف
ديگرش اسپانيا بود،
چاپ كرد« .گريزمان
به بارسا چشمك زد» و
«دورتموند سراغ يري
مينا ميرود».

SPORT
روزنامه كاتاالن
«اسپورت» عكس
لوپتگي و فلورنتينو
پرس ،رييس رئال
را روي جلد كار كرد
و تيتر زد«:مادريد،
تيم ملي اسپانيا را
با موشك زد»« .تنها
 48ساعت قبل از
شروع جام جهاني،
سفيدپوشان استخدام
لوپتگي را اعالم
كردند».

حاشيهاي بر ديدار رييس جمهوری چچن
با بازيكن تيم ملي مصر

محمد صالح ،جايگزين
جنگجويان افراطي
حميد قزويني
Hamid Ghazvini

قهرمانها بخش جدا نشدني زندگي
انسانها در طول تاريخاند .آنها از فردي
به فرد ديگــر و از موقعيتي به موقعيت
ديگــر نقل مكان ميكننــد اما هيچگاه
حذف نميشوند .در جوامع امروز وقتي
فردي احســاس ضعف ميكند ،دوست
دارد در پنــاه يك قهرمان بزرگ ،بتواند
بخشــي از آن حقارت را با تالشهاي او
جبران کرده و براي لحظاتي كه شــايد
تاريخساز هم باشد ،همراه قهرمان خود
در آســمان پرواز كرده و تحقير رقيب
را ببيند.
چنــد دهه قبــل «محمــد علي
كلــي» ،مشــتزن مســلمان و معروف
آمريكايي قهرمان بسياري از مسلمانان
و سياهپوســتان و رنــج ديدگان جهان
بود .او نماد مقابله با هرگونه زورگويي و
تجاوز شد و هوادارانش با پيروزي او شاد
و با شكســتهايش غمگين ميشدند و
نوعي همزاد پنداري با او داشتند.
و اكنون «محمد صالح» فوتباليست
معروف «باشگاه ليورپول» و «تيم ملي
مصر» كه بازيهاي درخشــاني از خود
به نمايش گذاشــته ،بدل بــه قهرمان
بســياري از مسلمانان شده است .اغراق
نيست اگر گفته شود كه براي خيليها
جايگاه محمــد صــاح و بازيهاي او
مهمتر از سرنوشت تيمي است كه او در
آن حضور دارد.
ديدار «رمضــان قديروف» ،رييس
جمهوری منطقه خودمختار و مسلمان
نشــين «چچن» ،با اين بازيكن مصري
كه بازتاب زيادي در رســانههاي جهان

روزنامه انگليسي
«ديلي تلگراف»
روي جلد بخش
ورزشياش عكسي
از رشفورد كار كرد
و تيتر زد«:ترس
از مصدوميت براي
رشفورد» .انگليس
به محل اردوي خود
در روسيه سفر كرد
اما در آخرين تمرين
تيم قبل از پرواز،
رشفورد مصدوم شد.

گابريله ماركوتي
Gabriele Marcotti

ســه فينال قبلي جام جهانی در پايان
وقتهــاي معمول با تســاوي تمام شــد.
هشــت تا از  12فينال قبلي هم يا با يك
گل برندهشان تعيين شده يا در وقتهاي
اضافــي يــا در پنالتيها .وقتــي به آنجا
رسيدي ،اســترس ،اتفاق ،تيغههاي چمن
كه باعث ميشــود يك تــوپ محكمتر از
زمين بلند شــود يا ذرات گرد و خاك كه
باعث ميشود شما يك ثانيه ديرتر واكنش
نشــان دهيــد و  ...همه اينهــا چيزهايي
هســتند كه در نهايت ســبب ميشــوند
يك تيم بهتــر نتيجه بگيــرد .وقتي جام
جهانــي  2018را دنبــال ميكنيد ،اين را
در ذهن داشته باشــيد چون وقتي  4تيم
برزيل ،اسپانيا ،آلمان و فرانسه كه مشخصاً
يك ســر و گردن از بقيه باالتر هستند ،با
كوچكترين اشتباهي به آساني ميتوانند با
حادثهاي روبهرو شــوند كه كنترل آنها بر
استرس و اضطرابشان را از بين ميبرد.
برزيل مدعي قهرماني اســت و از دو

ديهگو ريس فرصت بازي
در جام جهاني را از
دست داد

ديهگو ريس ،بازيكن تيم ملي مكزيك
به خاطر مصدوميت از ناحيه همســترينگ
فرصت بازي در جام جهاني را از دســت داد
و جاي خــود در تركيب آزتكها را به اريك
گوتيرس داد .مدافع تيم فوتبال پورتو با اين
مصدوميــت وارد اردوي تيــم ملي مكزيك
شــده بود و اميد بود كه بتواند خودش را به
جام جهاني برســاند اما او به هيچ يك از دو
بازي دوســتانه مكزيكيها برابر اسكاتلند و
دانمارك نرسيد و به همين دليل هم خوان
كارلوس اوســوريو ترجيــح داده كه او را از
اردوي تيم كنار بگذارد .او تا روز سهشــنبه
اين هفته به ريس مهلت داده بود خودش را
آماده كند اما نتايج تستهايي كه از او گرفته
شد ،نتوانست نظر اوسوریو را جلب كند.

بالتر دعوت پوتين براي
حضور در جام جهاني را
پذيرفت

ســپ بالتر ،رييس ســابق فيفا براي
حضــور در جام جهاني  2018روســيه ،از
ســوي والديمير پوتيــن رييسجمهوری
روســيه دعوت شده اســت و قصد دارد به
اين كشــور ســفر كند .طبق اعالم توماس
رنگلي ،ســخنگوي بالتر ،اين مرد سوييسي
دعوت پوتين را براي شركت در جام جهاني
پذيرفته است و جزو ميهمانان اين تورنمنت
خواهــد بود ،اين در حالي اســت كه او دو
سال پيش با افشاي فساد گسترده در كادر
مديريتي و اجرايي فيفا مجبور به استعفا از
رياست فدراسيون جهاني فوتبال شد و بعد
از آن هــم براي  6ســال از هرگونه فعاليت
مديريتــي در حــوزه فوتبال محروم شــد.
بالتر 82ساله 17 ،سال رييس فيفا بود و در
همان مدت پيشنهاد روسها براي ميزبانی
از جام جهاني  2018پذيرفته شد.

اســطوره دو ســرعت دنيــا از تيم ملي
فوتبال آرژانتين بهعنوان تيم مورد عالقه خود
در روســيه نام برد .يوسين بولت ،سريعترين
مــرد دنيا نيز يكي از چهرههاي سرشناســي
است كه در روسيه به سر ميبرد .او كه عالقه
زيادي به فوتبال دارد ،درباره تيم مورد عالقه
خــود در جام جهاني گفــت :من طرفدار تيم
ملــي فوتبال آرژانتين هســتم و بر اين باورم
كه اين تيم شــانس بااليي براي كسب عنوان
قهرماني دارد .بيصبرانه در انتظار شروع اين
بازيها هســتم .ســتاره اهل جاماييكااضافه
كــرد« :برزيل هم نشــان داده كه تيم خوبي
اســت .نيمار آماده اســت و يكــي از بهترين
بازيكنان جهان است».

ســال پيش كه تيته هدايتــش را برعهده
گرفت ،همه جوره «چشم ببر» بوده است.
اين چيزي فراتر از يك موضوع قابل درك
است :براي سلسائو اين جام نه تنها فرصتي
براي بردن جام جهاني ششمش است بلكه
فرصتي براي جبران خاطره تلخ شكســت
تحقيرآميزش در جام جهاني خانگي قبلي
و باخــت  7بــر يكش مقابــل آلمان در
مرحله گروهي است ،خاطرهاي كه هرگز از
ياد مردم برزيل نخواهد رفت.
نيمار ،گرانتريــن بازيكن دنيا از بند
مصدوميت رهايي يافته است ،خط مياني
تيم يــك كارگر پرتالش مثل كاســميرو
دارد و درون دروازهاش هم آليســوني كه
فصل گذشــته جزو بهترينهاي اروپا بود.
همه اينها متحد شــدهاند تا يك مأموريت
را براي سلسائو عملي كنند.
آلمان ،قاتل برزيليها در جام جهاني
قبلي ،ميخواهد بعد از  56سال نخستين
كشــوري باشــد كه دو بار متوالي قهرمان
جام جهاني ميشود .از زمان برزيل پله در
ســال  1958و  1962ديگر تيمي اين كار
را نكرده است.

تماشــاي تمريــن فرانســه براي
مطبوعــات و تماشــاگران آزاد بود ولي
اتفاقي در آن رخ داد كه شايد دشان از
اينكه اجازه داده بود ،خبرنگارها و مردم
اين تمرين را ببينند ،پشــيمان شــده
باشد .عادل رامي با قدرت بدني بااليش،
برخورد بسيار محكمي با كيليان امباپه،
ســتاره جوان پاري سن ژرمن داشت و
پــس از اينكه امباپــه روي زمين افتاد،
تيم پزشــكي و بدنســاز تيم به سرعت
باالي سر او رفتند و ترس از مصدوميت
در بيــن هواداراني كه در تمرين حضور
پيدا كرده بودند ،موج ميزد.
برخي خبرنگاران گزارش كردند كه
در آســتانه جام جهاني ،كيليان امباپه
دچار مصدوميت شــده اســت و حضور
او در ديدار اول فرانســه مقابل استراليا
در هالهای از ابهام قــرار دارد .از جمله
روزنامــه «اكيپ» كه تيتر يك و صفحه
دوم خود را به موضوع مصدوميت امباپه
اختصاص داده بود و موجي از نگراني را
در بين هواداران اين تيم به وجود آورد.
همين موضوع باعث خشم هواداران

برزيل با هدايت
تيته عصارهاش را از
دست داده است

امباپه :من خوبم

از عادل رامي شد .بسیاري معتقد بودند
كــه رامي بايــد در تمرينــات احتياط
بيشتري در پيش ميگرفت و حواسش
را بيشــتر جمع ميكرد تا چنين اتفاقي
براي ستاره جوان تيمشان رخ ندهد اما
برخي پا را فراتر گذاشتند و به صفحات
رامــي در شــبكههاي اجتماعي حمله
كردنــد و از خجالــت مدافع تيمشــان
درآمدند.

كار به جايي كشــيد كــه كيليان
امباپه ،شــخصا اعالم كرد كه وضعيت
مصدوميتش چگونه است و از هواداران
خواست دست از سر عادل رامي بردارند.
او در اينســتاگرامش نوشت«:من خوبم،
ضربه ســختي به پايم برخورد كرد ولي
جدي نيســت .از تمام پيامهاي شــما
ممنونم .پي نوشت :دوستم عادل رامي
را رها كنيد ،او قصدي نداشته است».

گريزمان :تصميم گرفتهام ولي درباره آيندهام حرف نميزنم
هفتههاست شايعات مختلفي در مورد آينده
آنتوان گريزمان شــنيده ميشــود .در بارســلونا
معتقدند كه او به اين تيم ملحق خواهد شد ولي
در مادريد مصر هستند كه او قراردادش را تمديد
ميكند.
قرار است پيش از نخستين بازي فرانسه در
جام جهاني كه شــنبه برابر استراليا خواهد بود،
گريزمان تصميم خود را علني كند .او در نشست
خبري به خبرنگاران گفت« :ميدانم كه همه شما
منتطر هستيد تا من تصميم خودم در مورد آينده
را اعــام كنم اما امروز زمان درســتي براي اين
كار نيست .من تصميمم را گرفتهام ولي در حال
حاضر ترجيح ميدهم آن را فاش نكنم .فعال تمام
تمركز و توجهم روي جام جهاني اســت .در واقع
سه ماه است كه با شايعات دست به گريبانم ولي
ديگر عــادت كرده ام .در حال حاضر جام جهاني
مهمتر از هر چيز ديگر است».
گريزمــان تاكيد كــرد« :ميخواهم با تيم
ملي كشــورم قهرماني در جام جهاني روســيه را
به دســت آورم .سبك بازي و چگونه پيروز شدن
براي من مهم نيســت ،تنها پيــروزي و قهرمان
شدن است كه اهميت دارد .بسيار خوشحالم كه
در چنين تيمي بازي ميكنــم .همه چيز خوب
اســت و بازيكنان از وضعيت و شرايط خود راضي
و خوشــحال هســتند .من رابطه خوبي با دشان
دارم .نخســتين بازي در جام جهانــي براي هر
تيمي مهمترين بازي است .هم استراليا و هم پرو
و دانمارك از تيمهاي خوب هستند اما ما بايد از
اين گروه صعود كنيم».

ژرمنهــا در  4دوره قبلي جام جهاني
جزو  4تيم نيمه نهايي بودهاند ،همينطور
در سه دوره اخير جام ملتهاي اروپا .آنها
ذهنيــت ،تجربه و كيفيت الزم را دارند .به
عالوه آنها يك مربي خونسرد و كاربلد مثل
يواخيــم لوو دارند كه مغزش پر از تفكرات
ناب تاكتيكي است.
اســپانيا ،قهرمان جام جهاني 2010
به يك سرمربي جذاب جوان به نام خولن
لوپتگي اتكا كرده اســت تــا ناكاميهای
بــزرگ ماتادورهــا در دو تورنمنت بزرگ
اخيــر ،جام جهاني  2014و يورو  2016را
جبران كند.
خيليها به او خوشــبين هســتند و
بــه تواناييهايش ايمان دارنــد ،از جمله
فلورنتينو پرس رييس باشگاه رئال مادريد
كه او را يك مــاه ديگر به اين تيم ميبرد
تا جانشــين زينالدين زيــدان كند .اعالم
خبر انتخــاب لوپتگي بهعنوان ســرمربي
بعدي رئال مادريــد اگرچه براي خيليها
غيرمنتظره بــود و او در پايان جام ميرود
بــا اين حال او تيمــي مركب از جوانها و
كهنهكارها را ساخته است كه يكي از آنها

اينيســتا اســت كه خودش را براي كسب
آخرين تجربــهاش از بازي در جام جهاني
آماده ميكند.
فرانســه ،بدون شك پرمهرهترين تيم
اســت ،از ساموئل اومتيتي گرفته تا رافائل
واران در خــط دفاعــي ،انگولو كانته و پل
پوگبــا در خط مياني و كيليــان امباپه و
آنتوان گريزمان در خط حمله .در واقع اين
تيم آنقدر مســتعد و پرمهره است كه شما
حتــي ميتوانيد از بازيكنان خط خورده از
فهرست اوليه دشان براي جام جهاني يك
تيــم قدرتمند ديگر بــراي حضور در اين
رقابت بسازيد و كسي جرأت ريسك كردن
براي شــرط بستن درباره نرسيدن آن تيم
به مرحله يك چهارم نهايي را هم نداشــته
باشد.
اين موضوع از يك سو و فشار موجود
روي دشــان و يارانش براي جبران ناكامي
دو سال پيش که در خاك خودشان براي
قبــول شكســت در فينال يــورو متحمل
شــدند ،فرانســه را بيش از پيش بهعنوان
يك مدعي قهرماني جلوه ميدهد.
در اين جام همچنيــن يك بار ديگر

رقباي ابدي ،كريســتيانو رونالدو و ليونل
مسي ،رهبران تيمهاي مليشان پرتغال و
آرژانتين خواهند بود و تمام تالش خود را
خواهنــد كرد تا انتظارات را برآورده كنند.
قهرمان يورو  2016تيمي نسبتاً پا به سن
گذاشته است بخصوص در خط دفاعي و با
كاري كه دو ســال پيش در فرانسه انجام
داد ،احتمــال رقــم خوردن يــك معجزه
ديگر را براي اين تيم باقي گذاشــته است.
آرژانتين هم مثل هميشــه تيمي پرستاره
در خط حملــه و ضعيفتر در خط دفاعي
است.
به اين ترتيب به نظر ميرسد قهرماني
هر كــدام از اين دو تيــم تنها در صورتي
محقق شود كه دو ســتاره داراي ظرفيت
كسب عنوان بهترين بازيكن جام ،به طور
منظم در تمــام بازيهايشــان كارهايي
خارقالعاده انجام دهند.
در همين حال انگليس توانسته نسبت
بــه تورنمنتهاي بزرگ قبلــي ،انتظارات
مردمش را متعادل كند .گرت ساوتگيت
ســرمربي تيم اهدافي بلند مــدت دارد و
با اينكه شــايد اين كممهرهترين سهشير
در ساليان اخير باشــد ،اين تيم جوان باز
هم دوست داشــتني است .از طرف ديگر،
ثانيههــا دارد بــرای بلژيــك يكي پس از
ديگري ســپري ميشــود تا فرصت نسل
طاليي فوتبال اين كشور براي گرفتن يك
جام مهم به پايان برسد.
دوران اين نسل طاليي خيلي زود به
پايان خواهد رســيد و اين يعني كه روبرتو
مارتينس ،بايد از حداكثر توان ستارههاي
تيمش براي گرفتن نتيجه اســتفاده كند.
اروگوئه ،كرواســي و كلمبيا هم با توجه به
ستارههايي که دارند شايد به نظر بعضيها
مدعي محسوب شوند اما قهرماني در جام
جهاني يعني يك ماه در اوج بماني.
در هميــن حــال روســيه ميزبــان،
ردهپايينتريــن تيــم جــام ،لهســتان
لواندوفسكي ،دانمارك كريستين اریکسن
و مكزيك بــا ثبات تحــت هدايت خوان
كارلــوس اوســوريو را هم بايــد در كنار
سوييس ،صربســتان و پرو ،جزو تيمهايي
دانســت كه ميتواننــد حرفهايي براي
گفتن داشته باشند.
آفريقاييها هم تيمهاي با استعدادي
دارند و در ميان آنها ميتوان بهترين شرط
را روي مراكش بست .حواستان به نيجريه
هم باشــد ضمــن اينكه مصر با رســيدن
صالح هم ميتواند كارهايــي انجام دهد.
آسياييها امسال ضعيفتر از ادوار قبلي به
نظر ميرسند.
ايران بهعنوان قويترين تيم اين قاره
در گروه سختي اســت ،ژاپن ،مصدوماني
داشــته و كره هم در دوران گذار اســت.
استراليا هم در همين حال چرخه جديدي
را بــا تغييــر ســرمربياش آغــاز كرده و
عربستان را هم مگر آنكه از بازي افتتاحيه
ف شــدههاي
نتيجــه بگيرد ،بايد جزو حذ 
زودهنگام جام دانست.
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و به ويژه رســانههاي كشورهاي عربي
داشت ،جلوهاي از همين وضعيت است.
حضور رييس جمهوری چچن در اردوي
تيم ملي مصــر در گروزني پايتخت اين
منطقه و ديدار ســرزده با محمد صالح
در مقابــل هــزاران تماشــاگري كه به
ورزشــگاه آمده بودند ،نشــان ميدهد
كه سياســتمداران تــا چه انــدازه به
ظرفيتهاي ايــن قهرمان ِ دوران جديد
آگاه هستند.
فراموش نكنيم كه در سالهاي اخير
هزاران جوان مسلمان از مناطق مسلمان
نشــين روســيه براي جنگ در سوريه و
عراق بــه عضويت داعــش درآمدهاند و
روســيه با بحرانهاي شــديد امنيتي از
ناحيه همين افراد مواجه اســت .شــايد
بيراه نباشــد اگر گفته شــود كه ميزبان
مســابقات جام جهاني عمدا ً اردوگاه تيم
ملــي مصر را در منطقه مسلماننشــين
چچن قــرار داد تا از ايــن فرصت براي
معرفي و ارتباط بيشــتر مردم با محمد
صــاح  -قهرمــان جديد مســلمانان-
اســتفاده كند .آنهــا ميدانند كه جامعه
نيازمند قهرمان است و چه بهتر كه اين
قهرمان به جاي انس با اسلحه و بمب ،با
توپ فوتبال مانوس باشد.
به جــاي آنكــه نگاههــا معطوف
جنگجويان خشــونتطلب و افراطيون
مذهبــي و آواره در نقاط مختلف جهان
شود؛ بهتر اســت متوجه قهرماني باشد
كه مسلمان اســت و تنها در مستطيل
ســبز براي تصاحب توپ فوتبال مبارزه
ميكنــد و زمانــي كه همــه حريفان
را مقهــور خــود ميســازد ،گلهاي او
هيجانانگيزترين صحنهها را به ارمغان
ميآورد.

خريد لمار

اين در حالي اســت كه اتلتيكو ،لمار را خريده است .ســتاره  22ساله موناكو در
يك سال اخير مورد توجه باشــگاههايي مثل آرسنال و ليورپول قرار داشته ولي
در نهايت راهي اســپانيا شد .در بيانيه باشــگاه اتلتيكو آمده« :اتلتيكو مادريد
و موناكو بــه توافق اوليه براي انتقال توما لمار دســت پيدا كردند .در طول چند
روز آينده ،مذاكرات دقيقتري براي نهايي شــدن انتقال انجام خواهد شــد».
لمار در حال حاضر به همراه تيم ملي فرانسه در روسيه حضور دارد .او سال  2015از
باشگاه كان به موناكو پيوست و درخشش چشمگيري در اين مدت كوتاه داشت .در
حالي كه موضوع گريزمان و آيندهاش در اتلتيكو هنوز نامشخص است ،اضافه شدن
هموطن گريزمان به جمع شاگردان سيمئونه ،ممكن است شرايط را به نفع ماندن
گريزمان تغيير دهد .تستهاي پزشكي لمار هنوز انجام نشده و به زودي ،اين انتقال
نهايي خواهد شد .رقم انتقال او چيزي بين  60تا  75ميليون يورو گزارش شده است.

روبرتــو كارلــوس دفاع چپ
اســطورهاي برزيل و رئــال مادريد
ميگويد كه تيم ملي كشــورش از
زماني كه تحــت هدايت تيته قرار
گرفته اســت ،روحش را از دســت
داده است اما از نظر ساختار دفاعي
وضعيت بهتري پيدا كرده اســت.
كارلــوس در مســكو به رســانهها
گفت« :مــا عصاره فوتبــال برزيل
را از دســت دادهايم كه آن فوتبال
هجومــي بود اما االن از نظر دفاعي
سازمانيافتهتر هستيم».
كارلــوس كــه ســال 2002
بــه برزيليها براي كســب آخرين
قهرمانيشــان در جام جهاني تا به
امروز كمــك كرد ،درباره تيمي كه
امسال بهعنوان مدعي قهرماني جام
شناخته ميشــود و شانس خوبي
براي پايــان دادن به ناكاميهايش
در ايــن جــام دارد ،تأكيــد كرد:
«اميدوارم ما يك بار ديگر قهرمان
شويم چون از سال  2002ديگر آن
را نبردهايم .معتقدم كه امسال نوبت
قهرماني برزيل اســت و به نظر من
اين اتفاق شدني است».
برزيليها يكشنبه هفته آينده
كارشان را در جام جهاني با مصاف
با سوييس در شــهر روستوف آغاز
ميكنند و استقبال گسترده مردم
اين كشــور براي تماشاي بازيهاي
سلسائو سبب شده كه دولت برزيل
از بابت شــدت افزايش مصرف برق
نگرانيهايي داشــته باشــد .با اين
حال دولت برزيــل اعالم كرده كه
آماده تأمين انرژي مورد نياز مردم
اين كشــور هنگام افزايش مصرف
خواهد بود .چنين اتفاقي  4ســال
پيــش در جام جهانــي برزيل هم
رخ داد و برزيــل وقتي كه تيمش
بازي داشــت تــا مرز فلج شــدن
پيش ميرفــت چون ميزان مصرف
انرژي در آســتانه بازيها به شدت
افزايــش پيدا ميكرد كه آن نتيجه
هجوم مــردم به يخچالهــا براي
مصرف نوشيدني يا اســتفاده آنها
از ماكروويوها بــراي تهيه ذرت بو
داده بود.
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عکس نوشت

دیلی میل -محمد صالح در تمرین مصر ،کتف چپش را که مصدوم شــده،
چک می کند .او برای اولین بار بعد از مصدومیتش پا به توپ شد اما مصریها
میگویند ،هنوز معلوم نیست به بازی اول این تیم برابر اروگوئه می رسد یا نه.

دیلــی میــل -لهســتان بــا  4گل لیتوانی را بــرد تا با
آمادگــی کامل به جــام جهانی بــرود .لواندوفســکی
در نیمــه اول دو گل زد و ســپس تعویــض شــد.

دیلی میــل -ژاپــن توانســت پاراگوئــه را در حالی  4بــر  2ببرد که
یک بــر صفر عقــب افتاده بــود .شــینجی کاگاوا ســتاره تیمش بود
کــه یــک گل زد و دو پــاس گل داد .این اولیــن برد آکیرا نیشــینو،
مربــی جدید ژاپنیهــا بود .تاکاشــی اینوئی نیز دو گل به ثمر رســاند.

