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اسکوربورد

یک هفته مانده به پایان انتخابی
یورو 2020

اریک آبیدال ،مدیر ورزشی بارسلونا ،در مصاحبهای جنجالی گفت:
«ما باید در ســطح ورزشــی تصمیم بگیریم اما مسائل مالی نیز از
اهمیت باالیی برخوردار هستند .من نمیگویم که نیمار گزینه شماره
یک ماست اما میتواند یک بازیکن و گزینه خوب برای ما باشد».

دانیلو دفاع راست برزیلی تیم فوتبال یوونتوس راجع به رونالدو گفت:
«من رونالدو را از زمانی که در رئالمادرید با هم بودیم میشناســم .او
یک بار به من گفت که اگر برای تیم ملی برزیل بازی میکرد ،من و او تا
االن  5قهرمانی دیگر در جامجهانی برای برزیل کسب کرده بودیم».

دور ماقبــل آخــر رقابتهــای گروهــی
یورو شــنبه شــب بــه اتمــام رســید که در
مهمترین بازی ،هلند با کســب تساوی بدون گل برابر
ایرلندشــمالی بــه همراه دیگــر همگروهــش آلمان به
یــورو  2020صعود کرد .شــاگردان رونالــد کومان با
ارائه یک بازی دفاعی ترجیح دادند تا دســت خالی از
دابلین به آمســتردام برنگردند و البته شــانس با آنها
یــار بود کــه پنالتی حریف در نیمــه اول با ضربه محکم
و بیدقــت دیویس هــدر رفت تا پس از  8ســال به یک
تورنمنــت معتبــر برســد چراکــه آنها پیشتر شــانس
صعود به یورو  2016و جامجهانی  2020را از دست
دادنــد تا انقــاب رونالد کومــان در اللههــای نارنجی
تکمیل شــود .البته ایرلند نیز با این تســاوی به پلیآف
تیمهای ســوم صعود کرد تا همچنان به حضور در یورو
امیدوار باشد.
برد پرگل آلمان با دبل کروس
تیــم ملی فوتبال آلمان با نمایشــی تهاجمی با پیروزی
-4صفــر مقابل بــاروس صعود خود به یــورو 2020
را قطعــی کــرد .گل اول آلمــان را در دقایــق پایانــی
نیمــه اول( )42ماتیــاس گینتــر بــا یــک ضربه پشــت
پای تماشــایی به ثمر رساند و ســپس گورتسکا( )49و
تونی کــروس  2بار( 55و  )83با بغل پاهای زیبا  3بار
دیگــر دروازه حریف قرمزپوش را بــاز کردند تا آلمان با
 18امتیاز صدرنشــین گروه  Cبشــود و صعــود خود را
قطعــی کند .مانوئل نویر که در این دیدار درون دروازه
ایســتاده بــود ،بــا مهار یــک ضربــه پنالتی و یک ســیو
تماشــایی در نیمه اول از بهترینهای تیمش به همراه
کروس و گنابری بود.

بازگشت اللهها به مسیر همیشگی

برنامه
صعود نایب قهرمان جامجهانی
در گــروه  Eرقابتهــا 2 ،تیم کرواســی و اســلواکی به
مصــاف هــم رفتند کــه این دیــدار با نتیجــه -3یک به
ســود شــاگردان دالیچ به پایان رســید .به ایــن ترتیب
حضــور نایــب قهرمــان جامجهانــی  2018روســیه،
در رقابتهــای یــورو  2020نیــز قطعی شــد .در این
بازی ابتدا اســلواکی با ضربه بوژنیک به گل رســید اما
کرواســی با گلهای والسیچ پتکوویچ و پریشیچ ضمن
جبــران شکســت به عنــوان صدرنشــین گروه بــه یورو
صعــود کرد .در دیگر دیدار این گروه ولز به ســادگی با
نتیجه -2صفر از سد آذربایجان گذشت.
اتریش با آالبا در یورو
تیــم ملــی اتریــش نیــز بعــد از لهســتان ،دومیــن

آلونسو به خاطر پپ به بایرن رفت

لروی سانه در نیمفصل دوم دوباره شــرایط بازی پیدا خواهد کرد اما
احتماال بایرن در تابستان سال بعد برای خرید وی اقدام خواهد کرد .تنها
 18ماه از زمان قرارداد لروی ســانه با سیتی باقی مانده و بایرنمونیخ
قصد دارد با به تعویق انداختن این انتقال تا تابستان سال بعد با رقمی
پایینتر مقدمات جذب این بازیکن را فراهم کند.

مقدماتی یورو 2020
گروه C
آلمان -4بالروس صفر
ایرلندشمالی صفر-هلند صفر
گروه E
آذربایجان صفر-ولز 2
کرواسی -3اسلواکی یک
گروه G
اسلوونی یک-لتونی صفر
اتریش -2مقدونیه یک
گروه I
قبرس یک-اسکاتلند 2
روسیه یک-بلژیک 4
سن مارینو یک-قزاقستان 3

ژابی آلونسو بعد از حضور در رئالمادرید در سال  2014و قهرمانی در لیگ قهرمانان
راهی بایرنمونیخ شــد .او  3ســال موفق را در این تیم آلمانی پشــت سر گذاشت و پس
از آن از دنیــای فوتبال خداحافظی کرد .اکنون آلونســو مصاحبــه جالبی درباره دالیل
انتقالش به بایرنمونیخ انجام داده است« :خیلی کنجکاو بودم که با گواردیوال کار کنم
و در واقع به خاطر پپ راهی بایرن شدم .اوانگیزه و اشتیاق زیادی در کار دارد .فوتبال
در یک فصل طوالنی است اما گواردیوال هیچ وقت خسته نمیشد .او همواره هوشیار و
آماده بود ».آلونســو که سابقه بازی در لیورپول را نیز داشته درباره بازی این تیم مقابل
منچسترســیتی گفت« :لیورپول بسیار سازمانیافته عمل کرد .آنها فشار زیادی روی
حریف وارد کردند و درنهایت یک پیروزی بسیار مهم به دست آوردند .به نظرم ایدهها و
نحوه بازی تیم کلوپ در لیورپول نسبت به دورتموند تغییر کرده است».

صعودکننــده به یــورو از گروه  Gمرحله انتخابی شــد.
آنها در مســابقهای سخت مقدونیه را شکست دادند.
 2گل اتریــش در این بازی توســط داوید آالبا و الینر به
ثمر رسید تا آلمانیزبانهای اروپا شب خوبی را پشت
ســر گذاشــته باشــند .در دیگر بازی این گروه مصاف
تیمهای لهســتان و رژیم اشــغالگر نیز با نتیجه -2یک
به سود لهستان به پایان رسید تا لهستانیها همچنان
صدرنشینیشــان را حفــظ کــرده باشــند .اکنــون تــا
پایان بازیهای شــنبه شب ،کشــورهای هلند ،آلمان،
کرواســی ،انگلیس ،بلژیک ،ایتالیا ،فنالند ،اســپانیا،
ترکیه ،روسیه ،اوکراین ،چک ،سوئد ،لهستان ،اتریش
و فرانسه به رقابتهای جام ملتهای اروپا که تابستان
سال آینده برگزار میشود ،قطعی شده است.

انتقاد ریوالدو به شماره  10پاکتا
در جریان دیدار دوستانه تیمهای برزیل و آرژانتین ،لوکا پاکتا پیراهن شماره  10سلسائو را
پوشید .این دیدار درنهایت با تک گل لیونل مسی با برتری آرژانتین به پایان رسید .ریوالدو
در صفحه اینســتاگرامش در این مورد نوشــت« :بازی برزیل-آرژانتین را تماشــا کردم و از
اینکه پیراهن شــماره  10برزیل به پاکتا داده شــد ،ناراحتم! آن پیراهن در سراسر جهان
شناختهشده و محترم است ،بنابراین نمیتوان آن را به کسی داد که باید روی نیمکت باشد
یا فقط یک نیمه بازی کند ،این بیاحترامی اســت .پیراهن شــماره  10معروف اســت زیرا
بازیکنانی مانند پله ،ریولینو ،زیکو ،ریوالدو ،کاکا ،رونالدینیو و نیمار پوشیدهاند .من اصال
پاکتا را مقصر نمیدانم اما تیته و کادر او باید بدانند پوشیدن آن پیراهن چه وزنی روی شانه
شــما میگذارد .آنها نباید یک بازیکن  22ســاله مانند پاکتا را کــه میتواند آینده بزرگی
داشته باشد ،بسوزانند .باید مانند رودریگو در رئالمادرید ،از او مراقبت شود».

مقدماتی یورو 2020
گروه D
جبل الطارق-سوییس؛ 23:15
جمهوری یارلند-دانمارک؛ 23:15
گروه F
مالت-نروژ؛ 23:15
اسپانیا-رومانی؛ 23:15
سوئد-جزایرفارو؛ 23:15
گروه J
یونان-فنالند؛ 23:15
ایتالیا-ارمنستان؛ 23:15
لیختناشتاین-بوسنی؛ 23:15

خبر
بنزما میخواهد برای یک تیم
ملی دیگر بازی کند؟!

کریــم بنزمــا در توییتر خــود واکنش تندی
نســبت به صحبتهای رئیس فدراســیون
فرانســه نشــان داد و نوشــت« :نوئــل! من
گمان میکردم که تــو در تصمیمات مربی
دخالتی نمیکنی .به خاطر داشــته باشید
که این تنها من هســتم که میتوانم درباره
پایــان حرفهام در رده ملــی تصمیم بگیرم.
اگر فکر میکنید کار من در فرانسه به پایان
رسیده ،پس اجازه دهید در یک کشور دیگر
که واجد شرایط آن هستم بازی کنم».

