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قراردادهایی که از دست رفت

پتر چک د ر هاکی روی یخ؛ دروازهبان نامدار ســابق چلســی در اولین
دیدار رسمی خود در هاکی روی یخ توانست  2ضربه پنالتی را مها ر و
تیمش را برنده از زمین خارج کند .او بعد از پایان دوران فوتبالش به این
رشته ورزشی روی آورد.

خاویر زانتی و روبرتو باجو در فســتیوال ورزش در شهر ترنتوی ایتالیا؛
زانتی نوشــت 20« :سال بعد ...زمان میگذرد اما دوستی باقی میماند.
امروز مثل دیروز و مثل همیشه باعث افتخار بود که درکنار روبرتو باجو
و سادگیاش بودم .بزرگی او این است».

استیون جرارد و پسرش در حاشیه دیدار اسطورههای لیورپول و رنجرز.

رئالمادریــد در طــول ســالهای گذشــته
همیشــه در جــذب بازیکــن موفــق نبــوده و
نتوانست ه با بازیکنان سرشناس هر دوره قرارداد امضا کند.
به گزارش ایســنا ،رئالمادرید یکی از باشــگاههای بزرگ
و قدرتمنــد در امضای قرارداد با بازیکنان اســت .این تیم
همیشــه به دنبال جذب ســتارههای جهان فوتبال است و
توانست در اوایل قرن بیستو یک کهکشانیها را بسازد .با
اینحال همیشه نتوانست ه با بازیکن مورد نظرش به توافق
برسد و در برخی موارد در این امر ناکام مانده است .سایت
آس اسپانیا در این رابطه به مهمترین قراردادهای از دست
رفته مادرید پرداخت ه که در ادامه به آنها اشاره میشود.
استیون جرارد
فلورنتینــو پــرس در  2برهــه تالش کــرد با بازیکن ســابق
لیورپــول قــرارداد امضا کند .جــرارد در ایــن رابطه اظهار
کرد« :نمیدانم روزی پشیمان شوم یا نه اما اگر به این تیم
میپیوستم بیشتر پشیمان میشــدم ».هافبک انگلیسی
ابتدا میتوانســت در اکتبر  ۲۰۰۴با مادرید قرارداد امضا
کند .سپس دوباره باشگاه اسپانیایی در سال  ۲۰۱۰برای
این انتقال تالش کرد اما بینتیجه ماند.
فرانچسکو توتی
اســطوره باشــگاه رم در یــک مصاحبــه با ایل ونــردی دی
ریپوبلیــکا درباره دلیــل رد پیشــنهاد رئالمادرید صحبت
کــرد .مهاجم ســابق ایتالیایــی در این رابطه اظهــار کرد:
«خیلی به این پیشــنهاد فکر کردم اما خانوادهام ،همسرم
و دوســتانم بــه من فهماندند کــه بایــد در رم بمانم ».توتی
همچنیــن اعالم کرد تنها تیمی که ممکن بود به خاطرش
رم را ترک کند ،مادرید بود.
لوئیز سوارس
کارلو آنچلوتی از ســال  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۵سرمربی مادرید
بــود .او اجازه نداد باشــگاه بــا مهاجم اروگوئــهای قرارداد
امضا کند چون تصور میکرد کریم بنزما زوج بهتری برای
کریستیانو رونالدو در خط حمله خواهد بود.
پل پوگبا
عالقه بازیکن فرانســوی برای پیوســتن به تیــم زینالدین
زیــدان کامال آشــکار بــود و در طول تابســتان این موضوع
دیده میشــد .سرمربی فرانسوی هم بیش از همه دوست
داشــت با پوگبا قرارداد امضا کند .مادریــد با وجود اصرار
زیدان نتوانســت با بازیکن منچســتریونایتد قرارداد امضا
کند .کسی نمیداند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
پاتریک ویرا
بازیکن فرانســوی در مصاحبه با مجله ســو فوت گفت:
«تنها از امضــا نکردن قرارداد با رئالمادرید پشــیمان
شدم ».تنها دلیلی که ویرا نتوانست با مادرید به توافق
برســد ،بدرفتاری بود که ماکهلهله پیــش از آن در تیم
اسپانیایی تجربه کرده بود.

پدیده جهان تنیس در میان ۱۰۰تنیسور برتر جهان

پیروزی کوکو گاف  ۱۵ســاله در فینال تنیس
لینز اتریش باعث شد تنیسور جوان آمریکایی
برای نخســتین بار جام قهرمانی را باالی ســر
ببرد و یک جهش چشمگیر در رنکینگ WTA
داشــته باشــد .گاف با این قهرمانی توانســت
بــرای اولین بــار در میان  ۱۰۰تنیســور برتر قرار بگیــرد .این اتفاق
پــس از صعود  ۳۹پلهای رخ داد .تنیســور  ۱۵ســاله اکنون با ۸۵۴
امتیــاز در رتبــه  ۷۱قــرار دارد .این موفقیت باعث خواهد شــد گاف
در مراحــل نهایی رقابتهای بانوان شــرکت کند .پیــش از این او به
عنوان میهمان یا صعود از طریق مراحل مقدماتی میتوانست در این
بازیها حضور داشته باشد.

فوقستارههایی که شکار
رئالمادرید نشدند

مقدماتی یورو 2020
قزاقستان صفر  -بلژیک 2
قبرس صفر  -روسیه 5
اسکاتلند  - 6سن مارینو صفر
بالروس یک  -هلند 2
استونی صفر  -آلمان 3
مجارستان یک  -آذربایجان صفر
ولز یک  -کرواسی یک
لهستان  - 2مقدونیه صفر
اسلوونی صفر  -اتریش یک

برنامه

مارکو رویس
یکی دیگر از بازیکنانی که مادرید چند بار به دنبال جذبش
بــود ،رویس آلمانــی بود .چند تابســتان از ایــن بازیکن به
عنوان خرید احتمالی بزرگ باشگاه یاد میشد .درنهایت
رویس در تیم محبوبش به فوتبال خود ادامه داد.
نیمار
مهاجم برزیلی در این تابســتان نزدیک به امضای قرارداد
بــا رئالمادرید بــود .با این حــال ناصر الخلیفــی رقمی را
پیشــنهاد داد که مورد قبول پرس قــرار نگرفت .در نهایت
نیمار در یک تابستان سرگیجهآور در پاریسنژرمن ماند.
آندره گومس
پــس از عملکرد درخشــان هافبک پرتغالی در والنســیا 2
تیم رئالمادرید و بارســلونا به دنبال امضای قرارداد با این
بازیکــن بودند .هر  2باشــگاه برای ایــن جابهجایی تالش
کردنــد اما درنهایت آبیو اناریهــا موفق به جذب گومس
شدند.
مارکو وراتی
مدیربرنامــه وراتــی دربــاره شــایعه جدایی ایــن بازیکن از
پاریسنژرمن گفت« :وراتی میخواهد عناوین بیشتری
کسب کند تا پول بیشتر».
داوید دخیا
در رابطه با دروازهبان اســپانیایی همه داستان فکس را به
یاد دارند .باشــگاه منچســتریونایتد قرارداد را دیر فرستاد
و مادرید نتوانســت نام دخیا را در اللیگا بنویســد .تمام آن
تابســتان درمــورد انتقال احتمالــی دروازهبــان یونایتد به
مادرید صحبت میشد.
سرخیو آگرو
مهاجمآرژانتینیپسازدیدارمنچسترسیتیورئالمادرید
در لیگ قهرمانان اروپا به رسانهها گفت« :اگر مادرید واقعا
به من عالقه داشــت ،اکنون در این تیم بــودم ».در آخرین

فصل حضور آگرو در اتلتیکو مادرید رسانههای ملی مدعی
شدند که بازیکن آرژانتینی میخواهد به رئالمادرید برود
اما اختالف میان خیل مارین و پرس باعث شــد این اتفاق
رخ ندهد.
پابلو آیمار
فرنانــدو مارتیــن آلــوارس کــه تنها  2مــاه رئیس باشــگاه
مادرید محســوب میشد در نخستین نشست خود گفت:
«میخواهیم با هر بازیکنی که خواهانش هستیم قرارداد
امضــا کنیم .پول موجب نخواهد شــد قــراردادی به امضا
نرســد .آلوارس میدانســت یکی از اهداف اصلی باشگاه
امضــای قــرارداد بــا هافبــک آرژانتینــی اســت .بــا وجود
مذاکرات آیمار در والنسیا ماند».
داوید سیلوا
نــام ســیلوا در ســال  ۲۰۱۰زمانــی کــه در تیــم والنســیا
درخشید بر سر زبانها افتاد .مادرید میخواست با هافبک
اسپانیایی قرارداد امضا کند ،اما سیتی موفق به انجام این
کار شــد .سیلوا میخواســت از اسپانیا خارج شــود .او در
ایــن رابطه اظهار کرد« :از امضا نکردن با مادرید پشــیمان
نیســتم .به باشــگاهی پیوســتم کــه از بهترینهــای اروپا
محسوب میشود و عناوین را فتح میکند».
روبرت لواندوفسکی
نشــریه بیلــد آلمــان اعــام کــرد رئالمادرید بــرای جذب
مهاجم لهستانی در ســالهای  ۲۰۱۵ ،۲۰۱۳و ۲۰۱۸
تــاش کــرد .در هر  3موقعیــت بایــرن مونیخ اجــازه نداد
ایــن جابهجایی اتفــاق بیفتد .نخســتین بار کــه مادرید به
یگردد.
این انتقال نزدیک شــده بود به ســال  ۲۰۱۳برم 
لواندوفسکی در آن زمان برای دورتموند بازی میکرد اما با
بایرن به توافق رسیده بود 2 .تالش دیگر باشگاه مادریدی
با مخالفت شدید بایرن روبهرو شد و تیم آلمانی دیگر اجازه
نداد سفیدپوشان با مهاجم لهستانی مذاکره کنند.

به مناسبت ۲۰سالگی «انگشتی» که نوکمپ را ساکت کرد

س با گل تساویبخش
 ۲۰سال از روزی کهرائول گونزال 
خود بــرای رئــال مقابل بارســلونا ،هــواداران حاضر در

اسکوربورد

نوکمــپ را در ســکوتی محض فرو بــرد ،میگذرد و حاال
مرد افسانهای اسپانیا معتقد است که آن اتفاق مثل یک
قصــه در نوکمپ باقی خواهد مانــد .رائول پس از به ثمر
رساندن گل نخست کهکشــانیها در فاصله  4دقیقه تا
پایــان بازی بار دیگــر دل هواداران بارســا را در نوکمپ
شکســت تــا بازی بــا تســاوی  ۲ - ۲تمام شــود .ســتاره
اسبق تیم ملی اســپانیا در رابطه با آن روز گفت« :در آن
لحظه و آن بازی شرایط اینطور ایجاب میکرد؛ بدیهی

اســت که تصویر من (که با انگشتم هواداران بارسا را به
ســکوت دعوت کــردم) تا ابــد در تاریخ خواهــد ماند اما
روابطــم با بازیکنان ،باشــگاه و هواداران بارســا همواره
همــراه با احترام بــوده اســت ».وی در ادامه افــزود« :با
این وجود ،لحظاتی در فوتبال وجود دارد و تنش و فشار
بــازی شــما را وادار به انجــام بعضی کارهــا میکند؛ آن
لحظــه با تمــام جزئیاتش همانجا میمانــد و آن را مثل
یک قصه و حکایت در نوکمپ رها خواهم کرد».

مقدماتی یورو 2020
فنالند  -ارمنستان
یونان  -بوسنی
لیختناشتاین  -ایتالیا
جزایر فارو  -مالت
رومانی  -نروژ
سوئد  -اسپانیا
جبل الطارق  -گرجستان
سوئیس  -جمهوری ایرلند

اخبار
صعود روسیه و لهستان به یورو۲۰۲۰
و برد ارزشمند هلند

در ادامــه دیدارهــای مرحلــه انتخابــی
یــورو ۲۰۲۰چند دیدار برگزار شــد که در
یکــی از بازیهــا تیــم ملی فوتبال روســیه
بــا  ۵گل قبــرس را در هــم کوبیــد و جــواز
حضــور در یــورو  ۲۰۲۰را بعــد از بلژیک و
ایتالیا به عنوان سومین تیم به دست آورد.
چریشــف  2بار ،زیوبا ،اوزدوئف و گولووین
بــرای روسهــا گلزنــی کردنــد .تیــم ملی
فوتبال هلند نیز توانست با نتیجه  - ۲یک
بــاروس را در خانــه خود شکســت دهد.
جورجینیو فاینالدام هافبــک لیورپول هر
 2گل اللههــای نارنجی فوتبــال اروپا را به
ثمر رساندند .همچنین لهستان با پیروزی
 -۲صفــر برابر مقدونیه صعودش را به دور
نهایی یورو  ۲۰۲۰قطعی کرد .پرژمیسالو
فرانکوفســکی تنها به یک دقیقه حضور در
میــدان نیاز داشــت تا گل صعــود را به ثمر
برساند .در دقیقه  ۸۰هم میلیک گل دوم
لهستان را وارد دروازه حریف کرد .لهستان
با  ۱۹امتیاز در گروه  Gصدرنشین است.

رکورد جهانی دونده کنیایی
در ماراتن

برجید کاسگی دونده کنیایی با ثبت زمان
 ۲ســاعت و  ۱۴دقیقــه و  ۴ثانیــه ،رکــورد
ماراتن زنان را که پیشتــر در اختیارپائوال
ف بود ،شکســت .ردکلیف در آوریل
ردکلی 
 ۲۰۰۳در رقابتهای لندن موفق به ثبت
رکورد جهانی شده بود .کاسگی بهعنوان
مدافع عنوان قهرمانی در رقابتهای سال
گذشــته لندن ،میگوید با هدف شکستن
رکورد ردکلیف پا به این رقابتها گذاشته
بوده است.

