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اسکوربورد

کریس ،یک قدم دیگر نزدیک
به رکورد دایی

جامجهانی فوتبال زیر ۱۷ســال بامداد روز گذشــته با قهرمانی
برزیل به پایان رســید .میزبان بازیها در فینال با نتیجه  - ۲یک
مکزیک را شکســت داد .تئوس دونلی برزیلی بهترین دروازهبان
جام شــد ،جایزه بهترین بازیکن نیز به سلسائو رسید و گابریل
ورون آن را دریافت کرد .ســانتیهانســن با به ثمر رساندن  6گل
کفش طالی این بازیها را کسب کرد.

استفانوس سیتســیپاس یونانی توانست با برتری برابر دومنیک
تیــم فاتح تورنمنت  ATPلندن شــود .در دیــدار نهایی تور ATP
لندن اســتفانوس سیتسیپاس یونانی توانســت با برتری مقابل
دومنیک تیم فاتح این رقابتها و برنــده جایزه  ۲میلیون پوندی
شود .این تنیسور  ۲۱ساله یونانی جوانترین فاتح این رقابتها
از سال ۲۰۰۱نیز محسوب میشود.

در ادامــه بازیهــای مقدماتــی یــورو
 ،2020پرتغــال در خانــه حریــف با  2گل
از ســد لوکزامبورگ عبور کرد تا حضورش در مسابقات
یور و 2020مســجل شــود .تیــم ملــی اوکرایــن نیز در
صربستان با تســاوی  2-2متوقف شد .برونو فرناندس
در دقیقــه  39گل اول را بــرای پرتغــال بهثمر رســاند و
کریــس رونالدو نیــز  4دقیقه مانده به پایان مســابقه تیر
خالص را زد .یــاران رونالدو با این پیروزی  17امتیازی
شــدند و باالتر از صربســتان قــرار گرفتنــد .صربها در
کشــور خود مقابل اوکراین که پیش از این صعود خود را
به یورو قطعی کرده بود ،با نتیجه  2-2متوقف شدند.
خنده بر لب کریس
ی  34ســالگی را به اتمام
 5توپ طال که بــه زود 
برنــده 
میرســاند ،در پیروزی  -6صفر پرتغــال مقابل لیتوانی
روز پنجشــنبه بــا یک هتتریــک ،بیتابی خــود را برای
 3رقمــی شــدن در تعداد گلهــای ملی نشــان داد و به
گل شــماره  98رسید تا در آســتانه دستیابی به رکورد
افســانهای علــی دایی بهتریــن گلــزن ملی تاریــخ قرار
گیرد .رونالدو امــا امیدوار بود در ســفر به لوکزامبورگ
موفــق شــود بــا افزایش تعــداد گلهــای خود ،شــانس
رســیدن به این رکورد گلزنی توســط مهاجم ســابق تیم
ملــی ایــران را افزایش دهد اما در شــرایط جوی و زمین
نامناســب حریــف ،تــاش او تنهــا منجــر به ثبــت یکی
از گلهــای پرتغــال در ایــن جدال ســخت شــد .بــا این
حســاب ،رونالــدو  99گله شــد و حــاال یــک گل دیگر تا
تبدیل شــدن به دومین بازیکنی که به مرز صد گل ملی
رســیده فاصله دارد .فاصله او بــا علی دایی حاال10گل
است .پرتغال که در جنگ صعود به یورو  2020درکنار
صربســتان قرار داشــت ،نیمه اول را با توجه به شــرایط
میزبانی حریف خوب شــروع نکرد و در نهایت در دقایق
پایانــی به گل برتری دســت یافت .ایــن درحالی بود که
لوکزامبــورگ د ر 40دقیقــه ابتدایی نمایــش بهتری از
حریف صاحبنام خود به جا گذاشته بود و فرصتهایی
نیز برای گشــودن دروازه پاتریسیو داشت که در این راه

آن لبخند معروف!

برنامه

ناکام ماند .رونالدو اما در کنار صعود تیم ملی کشورش
به یورو  ،2020هدف شخصی خود را نیز دنبال میکرد
و امیــدوار بــود در نیمه دوم شــانس گلزنی خــود را باال
ببــرد .او کــه بــا  127گل درحال حاضــر بهترین گلزن
لیــگ قهرمانــان اروپا و باالتر از لئو مســی بهترین گلزن
تاریخ لیگ قهرمانــان اروپاســت ،در تمامی رقابتهای
رســمی بیش از 700گل به ثمر رســانده و حاال امیدوار
است در سایه این درخشش باز هم جایزه توپ طال را در
دستان خود بفشارد .رونالد و روی دفع ناقص دروازهبان
لوکزامبورگ ،درســت روی خــط دروازه بــا نوک پایش
موفق به ثبت دومین گل پرتغال در این جدال ســخت و
گل شماره  99خود در رقابتهای ملی شد .خوشحالی
و لبخند ویژه او بعد از ثبت این گل حاکی از زنده شــدن
امیدهــا برای دســتیابی به رکوردی اســت کــه اکنون
تنهــا 10گل ملی بــا آن فاصله دارد .امــا در بلگراد ،گل
دیرهنگام بازیکن تعویضی اوکراین یعنی آرتم بسیدین
در وقتهای تلفشــده بود که اوکراین را در صربســتان
بــه یک امتیاز رســاند .صربســتان در این دیــدار جذاب
توســط تادیچ و میترویچ  2بــار از حریف پیش افتاده بود

افتخار دشان به  3رقمی شدن

درحالی که کریم بنزما مهاجم الجزایریاالصل سابق تیم ملی فرانسه
چندی پیش گفته بود که میخواهد ملیتــش را عوض کند ،این چهره
جمال بلماضی ،ســرمربی تیم ملی فوتبال الجزایــر در واکنش به این
صحبتها گفت« :من مهاجمــان خوبی نظیر بغداد بونجاح ،اســام
ســلیمانی ،اندی دلورت و هــال صودانی در تیم ملــی دارم و از همه
بازیکنانم نیز راضی هســتم و عالقهای به صحبت درباره موضوعات
دیگر ندارم!»

مقدماتی یورو 2020
گروه A
بلغارستان یک -جمهوری چک صفر
کوزوو صفر -انگلیس 4
گروه B
لوکزامبورگ صفر -پرتغال 2
صربستان  -2اوکراین 2
گروه H
آلبانی صفر -فرانسه 2
آندورا صفر -ترکیه 2
مولداوی یک -ایسلند 2

دیدیه دشــان و فرانســه که قبال صعودشــان به مســابقات یــورو  2020را قطعی کرده
بودند ،یکشــنبه شــب با  2گل از کورنتین تولیســو و آنتوان گریزمان ،آلبانی را هم 2
 صفر شکســت دادند .دیدیه دشــان که به عنوان ســرمربی یک قهرمانی جام جهانیو یک نایبقهرمانی یورو را برای فرانســویها ،به دســت آورده ،بــرای صدمین بار روی
نیمکت خروسها نشست و بعد از بازی ،درباره پیروزی تیمش گفت« :از بابت عملکرد
خوب بازیکنانم که باعث صدرنشینیمان در گروه شد ،تشکر میکنم .صدمین بازیام
به همراه تیم ملی فرانسه ،همراه با نتیجهای خوب بود و باید اعالم کنم تمام افتخاراتی
که تا به امروز به دســت آوردیم ،به خاطر بازیکنان بوده اســت .آنها بودند که این نتایج
خوب را رقم زدند .افتخار میکنم که صد بار روی نیمکت تیم ملی فرانســه نشســتهام،
ولی همهچیز به بازیکنان برمیگردد که توانستند این قدر خوب عمل کنند».

که اولینبــار یارمچوک کار را برای اوکراین به تســاوی
رساند .بدین ترتیب ،اوکراین که قبال صعود خود به یورو
را قطعی کرده بود ،حاال با  20امتیاز در صدر گروه خود
قــرار گرفت .پــس از پرتغال  17امتیازی ،صربســتان با
 14امتیاز سوم شد و در ماه مارس این فرصت را خواهد
داشت تا در مرحله پلیآف مسابقات لیگ ملتها شانس
خود را برای صعود به یورو  2020امتحان کند.
داستان تعویض
پــس از پیروزی پرتغال برابــر لوکزامبورگ در مقدماتی
یورو  ،2020کریســتیانو رونالدو باالخــره به حرف آمد
تا در مورد حاشــیههای پیش آمده پس از تعویض مقابل
میالن و لوکوموتیو و تصمیم مائوریتسیو ساری صحبت
کنــد« :طــی  3هفته گذشــته ،از نهایــت ظرفیت خودم
استفاده نکردم .همه میدانند که دوست ندارم تعویض
شــوم امــا هیچ مشــکلی در حرکــت من پــس از تعویض
مقابل میالن نبود .ســعی کردم حتی با مصدومیت هم
به یوونتوس کمک کنم .هیچکس دوست ندارد تعویض
شود اما حاال درک میکنم زیرا در آن  2بازی اصال خوب
نبودم .در واقع صددرصد آماده نبودم».

کومان جانشین سانه میشود؟
در روزهایــی کــه از عالقه بایرنمونیخ به لروی ســانه ســخن گفته میشــود ،رســانههای
انگلیســی گزارش دادند اگر وینگر آلمانی به قهرمان بوندسلیگا ملحق شود ،سیتی نیز
انتقــال کینگزلی کومان به منچســتر را درنظر خواهد گرفــت .کومان در فصل جاری که
کمتــر مصدومیــت را تجربه کرده ،یکــی از مهرههای اصلی باواریاییها بــوده اما تاکنون
تنهــا  2گل و پــاس گل بهنام خود ثبت کرده اســت .پپ گواردیــوال در دوران حضور خود
در بایرن ،کومان را در ســال  2015با یک قرارداد قرضی  2ساله از یوونتوس به خدمت
گرفــت و پــس از این مدت قرار این بازیکن با باشــگاه دائمی شــد .ســانه فصل قبل برای
بازیهــای بزرگ ســیتی جــزو گزینههای اصلی گواردیوال نبود و اغلب پشــت ســر رحیم
اســترلینگ ،برناردو سیلوا و ریاض محرز قرار داشت .بازگشت به آلمان شاید برای سانه
مناسب باشد ،او در سال  2017با مبلغ  37میلیون پوند از شالکه به سیتی پیوست.

مقدماتی یورو 2020
گروه C
آلمان -ایرلند شمالی23:15 ،
هلند -استونی23:15 ،
گروه E
اسلواکی -آذربایجان23:15 ،
ولز -مجارستان23:15 ،
گروه I
بلژیک -قبرس23:15 ،
سنمارینو -روسیه23:15 ،
اسکاتلند -قزاقستان23:15 ،

ویژه
اینتر تهدید شده ،نه کونته

باشــگاه اینتــر میــان تایید کرد ه کــه نامه
تهدیدآمیــزی کــه اخیــرا گفته میشــد به
سوی آنتونیو کونته فرستاده شده ،نه توسط
شــخص کونته بلکه توسط باشگاه دریافت
شــده اســت .مربی 50ســاله ایتالیایی که
ســوژه تهدیــدات یک نامــه ناشــناس قرار
گرفته بــود ،اکنــون تحــت حفاظت پلیس
ایتالیــا قــرار گرفتــه اســت .پلیــس ایتالیا
هماکنــون تحقیقــات خــود را آغاز کــرد ه و
سطح امنیتی پیرامون مربی سابق چلسی
افزایش یافته است .اینتر هم طی یک بیانیه
اعــام کرد آنتونیــو کونته نامــه تهدیدآمیز
را شــخصا دریافــت نکــرده ،بلکه ایــن نامه
بهدســت باشــگاه رســیده .گفته میشــود
پلیس نامه را برای بررســی اثر انگشــت به
منظور پیدا کردن تهدیدکنندگان و انگیزه
آنها آزمایش خواهد کرد .گفته شده کونته
که همراه با همســرش الیزابتا موســکارلو
و دخترشــان ویتوریــا زندگــی میکند ،در
خانــه خانوادگــی خــود تحــت برنامههای
حفاظتیقراردارند.همچنیندوربینهای
نظارتی اضافی نیز بــه کمپ تمرینی اینتر
که حدود 50کیلومتر بیرون از شهر میالن
قــرار دارد؛ اضافــه خواهد شــد .برنامه این
است که مسیر بین خانه و مجموعه تمرینی
اینتر تحت نظارت ویدیویی قرار بگیرد.

