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اخبار
تلخ ترین پایان ممکن برای لیورپول
و کلوپ!

هواداران فوتبال عالقه ای ندارند سند
قهرمانی لیگ برتر در این فصل به نام لیورپول
زده شود.
در حالیکه لیورپول با رقم خوردن شرایطی
حتی با انجام یک بازی دیگر می توانست بعد
از سه دهه و برای اولین بار فاتح لیگ برتر شود،
اما شیوع ویروس کرونا باعث به تعویق افتادن
مسابقات شده و هنوز آینده این فصل در هاله
ای از ابهام قرار دارد .اسکای اسپورتس در یک
نظرسنجی بزرگ از هواداران خواسته حالت ایده
آل خود برای رقم خوردن اتفاقات ادامه فصل
در صورت عدم وجود امکان ادامه مسابقات را
انتخاب کنند و بیش از  50درصد معتقدند
عنوان قهرمانی نباید به لیورپول برسد.
 51.7درصد از هواداران فوتبال در انگلیس
عالقمند هستند فصل همینجا ملغی اعالم شده
و هیچ تیمی نه عنوان قهرمانی را به دست آورده
و نه تیمی به دسته پایین تر سقوط کند.
 21.3درصد از شرکت کنندگان می
خواهند لیورپول همینجا عنوان قهرمانی را به
دست آورد ،اما تیمی به دسته پایین تر سقوط
نکند.
 27درصد نیز معتقدند جدول فعلی باید
مالک اصلی برای تصمیم گیری قرار گیرد،
بدان معنا که لیورپول قهرمان شده و تیم های
ته جدولی نیز به دسته پایین تر سقوط کنند.
این در حالیست که لیورپول در حال رسیدن به
مقتدرانه ترین قهرمانی لیگ برتر در تاریخ بوده و
تقریبا تردیدی در مورد رخ دادن این اتفاق وجود
ندارد .البته یورگن کلوپ دیروز در مصاحبه ای
مدعی شد حتی اگر با تعویق مسابقات جان یک
نفر هم نجات یابد دیگر فوتبال ارزشی ندارد،
اما به هر حال این اتفاق را می توان کابوس وار
ترین پایان ممکن برای فصل درخشان لیورپول
تصور کرد.

تاثیر کرونا بر دیوید بکام و خانوادهاش

خانواده دیوید بکام که برای تماشای اولین
دیدار تیم او اینتر میامی در لیگ  MLSدعوت
شده بودند به دلیل شیوع ویروس کرونا به عکس
گرفتن در ورزشگاه خالی اکتفا کردند.
دیوید بکام خانواده خود شامل چهار
فرزندش ،همسرش ویکتوریا بکام و پدر و مادر
همسرش را برای تماشای اولین دیدار تیم او
اینتر میامی در فصل جدید لیگ  MLSآمریکا
دعوت کرده بود ،دیداری که قرار بود روز شنبه
در مقابل تیم سابق بکام ،لسآنجلس گلکسی
برگزار شود .ولی با تعویق سی روزه مسابقات
این لیگ به دلیل شیوع ویروس کرونا در آمریکا،
خانواده دیوید بکام نتوانستند شاهد این بازی
باشند و به جای آن وارد استادیوم تازهساز میامی
سیاف شده و در ورزشگاه خالی از تماشاچی
عکس یادگاری گرفتند.
ویکتوریا بکام همسر دیوید با انتشار عکس
های خانوادهاش در ورزشگاه تازهساز میامی
سیاف در پستی درباره اهمیت خانواده و
سالمت خانواده در زمان اپیدمی جهانی کرونا
نوشت »:من و خانوادهام برای شروع به کار تیم
دیوید ،اینتر میامی ،اینجا در فلوریدا و در شهر
میامی هستیم .در چنین روزهایی مهم این است
که در کنار عزیزانتان باشید و از هم حمایت
کنید .بیایید به متخصصین گوش بدهیم و سالم
بمانیم».
دیوید بکام هم با انتشار عکس هایش در
کنار خانواده خود در این استادیوم ،در اینستاگرام
نوشت »:در چنین روزهایی است که همه ما به
یاد چیزهایی میافتیم که در زندگیمان واقعا
مهم هستند .سالمتمان ،عزیزانمان و کسانی
که به حمایت ما نیاز دارند .در چنین مواقعی
ورزش در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد .همه
ما باید به توصیههای متخصصین گوش داده و
درست رفتار کنیم .سالم باشید و مراقب خودتان
و خانوادههایتان باشید».سه پسر دیوید بکام،
بروکلین ،رومئو و کروز روی چمن ورزشگاه
حاضر شده و برای تست زمین چمن به همراه
پدرشان فوتبال بازی کردند.

بارسلونا و  2دغدغه اصلی در روزهای
کرونایی

جوزپ ماریا بارتومئو رئیس بارسلونا
تعطیلی موقت اللیگا را بهترین فرصت برای
صحبت با لیونل مسی به منظور تمدید با وی
می داند.
این روزها اللیگا تعطیل است و مشخص
نیست که چه زمانی ادامه بازی ها را شاهد
خواهیم بود .پس از گذشت  27هفته ،بارسا با دو
امتیاز اختالف نسبت به رئال صدرنشین است و
به دلیل شیوع ویروس کرونا همه چیز در حالت
تعلیق قرار دارد .این تعطیلی موقت بهترین
فرصت برای سران بارسلونا بوده تا به یک بررسی
کلی در مورد عملکرد تیم و کمی و کاستی
های آن بپردازند .آنها همچنین به فکر تمدید
قراردادها نیز هستند و البته جمع بندی در مورد
نیازهای تیم در نقل و انتقاالت تابستانی.
طبق ادعای اسپورت ،برای جوزپ
بارتومئو(رئیس) و اسکار گرائو(مدیر اجرایی) در
حال حاضر تمدید با لیونل مسی و مارک آندره
تراشتگن در اولویت قرار دارد .شخص بارتومئو
این روزها در حال صحبت با پدر مسی و وکالی
اوست تا روند تمدید قرارداد را بررسی کند.
مسی بر اساس بندی در قراردادش می تواند
همین تابستان از بارسا جدا شود اما فوق ستاره
آرژانتینی فعال چنین قصدی ندارد .قرارداد او تا
 2021اعتبار دارد و بارسا سخت در تالش است
تا او را به تمدید متقاعد کند.همچنین پس از 4
دور گفت و گو با تراشتگن ،هنوز توافقی برای
تمدید حاصل نشده است .گلر آلمانی درخواست
دستمزدی به مراتب باالتر از دستمزد کنونی
را داشته و فعال حاضر به قبول تمدید قرارداد
تا  2024نشده است اما سران بارسا خوشبین
هستند که در نهایت بتوانند رضایت او برای
تمدید را جلب کنند.

زندگینامه فرانچسکو توتی از بازی در کوچه ها تا پادشاه رم

در دنیای فوتبال کمتر بازیکنی پیدا میشوند
که پیشرفت و افتخار را فدای وفا داری به تیم و
هوادارانشان بکنند یکی از بهترین مثال ها دراین
مورد بازیکن سابق و اسطوره بزرگ رم فرانچسکو
توتی است
درین پست سعی میکنیم نگاهی کلی به
زندگی شخصی او بیندازیم
فرانچسکو توتی در27سپتامبر 1976در شهر
رم پایتخت ایتالیا متولد شد
والدین او فیورال توتی (خانه دار) و پدرش
لورنزو توتی (یک کارمند بانک ) بودند .آنها خانواده
ای مذهبی کاتولیک رومی بودند
توتی با برادر کوچکترش ریکاردو توتی بزرگ
شد .هر دو در محله  Porta Metroniaدر شهر
رم رشد کردند
میراث خانوادگی  :متاسفانه ،توتی در سنین
کودکی بود که پدربزرگ خود را از دست داد ،با
این حال ،پدربزرگش یک هدیه بزرگ را برای او به
ارث گذاشت .این هدیه بزرگ «هواداری رم « بود
جیانلوکا توتی این میراث را به پسرش و سپس نوه
اش فرانچسکو باقی گذاشت .از دوران کودکی او ،رم در
خون و روح فرانچسکو توتی و خانواده اش بوده است.
در حالی که به عنوان یک کودک ،توتی
میتوانست بسیاری از مسابقات رم را در تلویزیون
ببیند این امکان وجود نداشت  .زیرا در دهه 80
مسابقات آس اس رم به ندرت در تلوزیون پخش
میشدند  .بهترین لحظه برای فرانچسکو لحظه ای
بود که بلیط های بازی رم توسط پدرش خریداری
شده است .این به توتی خردسال فرصت سفر به
استادیوم المپیکو را داد.
همانطور که خود توتی می گوید:
ما نمی توانستیم برای تماشای مسابقات
زیاد از تلوزیون استفاده کنیم چون حتی در رم
هم آنها در دهه  80مسابقات را پخش نمیکردند .
اما وقتی که من هفت ساله بودم ،پدرم بلیط گرفت.
من می توانم چشم هایم را ببندم و آن احساس را
به یاد داشته بیارم .رنگ ها ،آوازها ،بمب ها دودک
می زنند .من کودکی پر جنب و جوش بودم و در
استادیوم در اطراف کسانی که همه هواداران رم بود
چیزی در داخل من روشن شد.
حتی به عنوان یک پسر جوان ،فوتبال بیش
از یک عشق به فوتبال برای توتی بود .در دیوار
اتاق خواب خود ،توتی تا به حال پوسترها و روزنامه
های جیانینی ،کاپیتان سابق رم و مربی را داشت.
عالقه توتی به فوتبال ،همانند بسیاری از بزرگان
فوتبال ،او را به بازی فوتبال خیابانی با سایر بچه
های بزرگتر وادار کرد .
نخستین تجربه

یک روز ،خانواده توتی در تعطیالت به شهر
ساحلی Torvaianicaبود  .لورنزو ،پدرش ،یک
گروه کودکان هشت ساله را دید که در آنجا بازی
می کردند .او از آنها پرسید آیا پسرش میتواند در
این بازی شرکت کند ،آنها گفتند
«او خیلی کوچک است»

آنها اصرار داشتند که توتی کوچک که چهار
سال داشت ،ممکن است صدمه ببیند.
پس از اصرار فراوان پدر او ،پسران موافقت
کردند که توتی با آنها بازی کند .توتی کوچک
پس از پوشیدن شلوارهای قرمز و پیراهن سفید
با شماره 4 :در پشت ،با وجود سن کمش به گفته
والدینش ،با وجود سن کم و ضعف مقاومت کرد
و نمایشی خیره کننده داشت ،تا برای اولین بار
مهارت خود را به نمایش در بیاورد
فرانچسکو به عنوان یک پسر عالقه مند به
فوتبال ،در سن هشت سالگی در تیم Fortitudo
 Luditorثبت نام کرد  ،که پس از بازی یک سال

به معنای عزیزم توتی نام مستعار را دریافت
کرد ‹اپی پپون ‹ این نام حاصل روزهای نوجوانی
اوست ،زمانی که توتی خیلی کوچک تر از هم تیمی
هایش بود.
ال کاپیتانو :
(کاپیتان ) توسط طرفداران خودی زمانی که
توتی سر انجام بازوبند کاپیتانی را بدست بست
اخراج از جام جهانی 2002

در جام جهانی  2002فرانچسکو  26ساله
خوش شانس نبود ،او در دور دوم رقابت ها و در
بازی برابر کره جنوبی با دریافت کارت زرد دوم از
زمین بازی اخراج شد تا ایتالیا از دور رقابت ها
کنار برود
کفش طالی اروپا

بازف کردن در سال یعد یک در سال  1984او را
به تیم  Smit Trastevereانتقال دادند و در آنجا
برای دو فصل دیگر بازی کرد.
توتی ،با استعداد فوق العاده خود خیلی زود
مورد توجه استعداد یاب ها و حتی مورد توجه
(Ermenegildo Gianniniمسئول بخش
جوانان آ اس رم)  ،پدر جوزپه جیانینی (بازیکن
سابق رم _تیم ملی ایتالیا و یکی از الگو های توتی)
قرار گرفت در آن زمان مسئول بخش جوانان رم
بود .او قبال از یک پسر جوان الغر و بسیار ماهر
شنیده بود ،بنابراین تصمیم گرفت که از بازی تیم
اورا ببیند و بازیکن جوان را زیر نظر بگیرد
در پایان بازی به توتی رسید و گفت« :تو من
را یاد پسرم می اندازی،تو همانند اون یک قهرمان
خواهی بود».
پس از مشاوره توتی تصمیم گرفت به
باشگاه جوانان رم برود .مهارت ها و استعدادهای
او ،و همچنین توانایی او برای ستاره شدن ،توجه
استعدادیابان از باشگاه های برتر سراسر ایتالیا را
جلب کرد.
رد کردن پیشنهاد بزرگ

 :در سال  ،1989زمانی که توتی13 ،ساله
بود ،در آپارتمان خانواده اش در رم ،به صدا در
آمد .مادر فرانچسکو  ،فيورال ،پاسخ افرادی را داد
که میتوانستند سرنوشت فرزندش را تغییر بدهند.
وقتی فیورال درب را باز کرد ،گروهی از نمایندگان
باشگاه آ س میالن خود را به او معرفی کردند .آنها
می خواستند توتی را به روسونری ببرند
توتی جوان میگوید :مادرم دستش را پس از
شنیدن این مردها انداخت .شما فکر می کنید او
به آنها چه گفت؟
«هنگامی که شما در رم هستید ،تنها دو گزینه
ممکن وجود دارد :شما قرمز یا آبی هستید .رم یا
التزیو .اما در خانواده ما تنها یک انتخاب ممکن در
خون و روح ما وجود داشت .این رم است»
با این حال ،هنگامی که باشگاه جوانان که در
آن بازی جالوروسی بازی می کرد،با یک معضل روبرو
شد ،او موافقت کرد که او را به تیم جوانان التزیو برود!
خوشبختانه ،رم در همین زمان به او پیشنهاد
داد و توتی مشتاقانه پذیرفت
ازدواج و خانواده

فرانسچکو توتی در سال  2003وقتی  28ساله
بود با ایالری بالزی خبرنگار و مدل وارد رابطه
عاشقانه ای شد و در نهایت سال  ،2005مراسم
ازدواج این زوج برگزار شد
این زوج مبالغ جمع شد از این مراسم را به
پناهگاهی برای حیوانات بی خانمان فرستاد ،اولین
فرزند آنها کریستین  6نوامبر  2005به دنیا آمد
و دومین فرزندشان شنل متولد سال  2007است
آنها در سال  2016صاحب یک فرزند دختر

دیگر بنام ایزابال شدند ،توتی بخاطر عالقه خود به
بچه با همسرش قرار گذاشته صاحب  5فرزند شوند
تیم رویایی فرانچسکو توتی به شرح زیر است:
بوفون ,مایکون ،کانادال ،ساموئل ،د روسی,
ژاوی ,اینیستا ،توتی ،کریستیانو رونالدو ,مسی و
ابراهیموویچ .جالب توجه است که توتی مربی را
برای بستن لیست انتخاب نکرده است.
توتی جانلوییجی بوفون را به عنوان يكي از
معدودي از دوستان واقعی خود در زمین فوتبال
میداند.
بقیه بازیکنانی که با آنها بیرون از مستطیل
سبز دوستی دارد عبارتند از :الساندرو نستا،
وینسنت کاندال ،کریستین پانچچی ،وینچنزو
مونتال ,جنارو گتوزو و الساندرو دل پیرو که او با
وجود رقابت قدیمی خود در زمین،دوستی عمیقی
دارند
وفاداری به رم

توتی با وجود پیشرفت خیره کننده وفاداری
خود را به رم حفظ کرد او پیشنهاد تیم های بزرگ
 ،از جمله رئال مادرید،را رد کرد
(بعد ها آن را تنها حسرت فوتبالی خود عنوان
کرد)
بیا وفا داری به رم
«مردم از من می پرسند ،چرا تمام زندگی
خود را در رم گذراندید؟
رم خانواده ام ،دوستان من ،افرادی است که
من دوست دارم .رم دریا ،کوه ها ،بناهای تاریخی
است .البته  .رم زرد و قرمز است .رم ،به من ،جهان
است .این باشگاه ،این شهر زندگی من است« .
عشق توتی به رم و همچنین هواداران رم به
توتی پیوندی را ایجاد می کند که فراتر از فوتبال
است و به همین ترتیب به عنوان یک قهرمان
ملی با کارهای هنری اختصاص داده شده است.
او مسلما محبوب ترین بازیکن ایتالیایی و رم در
بین طرفداران تیم است به دلیل میراث او به عنوان
«یک مرد یک باشگاه «
بدون شک قاب خداحافظی او و آخرین بازیش
در المپیکو یکی از احساساتی ترین صحنه های
فوتبال است
القاب

گالدیاتور :
مشهور تریل لقب توتی توسط هواداران به او
داده شد همچنین اون یک گالدیاتور روی دست
راستش خالکوبی کرده است که نتیجه یه شرط
بندی روی قهرمانی رم در اسکودتو است
پسر طالیی:
( Er Bimbo de Oroپسر طالیی ) به او
داده شد؛ زمانی که بیشترین گل را برای رم به ثمر
رساند به او داده شد
اپی پپون:

سال  2007در  31سالگی؛ رم با غلبه بر اینتر
میالن قهرمان جام حذفی ایتالیا شد که توتی با به
ثمر رساندن  26گل عالوه بر دریافت جایزه آقای
گلی اروپا ،کفش طالی اروپا را نیز کسب کرد
پیشنهاد رئال مادرید

در سال  2007باشگاه رئال مادرید به او
پیشنهاد  200میلیون یورویی داد اما او این
پیشنهاد را قبول نکرد و گفت  :باشگاه رم از همه
چیز برای من باالتر است
ادامه درخشش تا خداحافظی

در  17ژوئن  2007به عنوان آقای گلی اروپا دست
یافت و همچنین صاحب کفش طالی قاره سبز شد وی
در  786مسابقه  307گل را برای رم به ثمر رساند.
خداحافظی

فرانچسکو توتی در نهایت در جریان آخرین
بازی رم در فصل ۱۷/۲۰۱۶که بین رم  -جنوا انجام
شد در شرایطی که هر 72هزار صندلی المپیکو پر
شده بود به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و
آخرین ضربه بازی و دوران فوتبال خود را به توپ
زد و طی مراسمی در پایان بازی با عشق ابدی
خود و هواداران خداحافظی کرد تا پس از 28سال
آخرین گالدیاتور رم بازنشسته شود
و اینک نگاهی به دستاورد های توتی درون و
خارج از مستطیل سبز میندازیم
آ اس رم
سری آ :قهرمان ۲۰۰۱
قهرمانی:
نایب
۲۰۰۲٫۲۰۰۴٫۲۰۰۶٫۲۰۰۷٫۲۰۰۸٫۲۰۱۰
کوپا ایتالیا :قهرمان ۲۰۰۸ , ۲۰۰۷
قهرمانی
نایب
۲۰۰۳٫۲۰۰۵٫۲۰۰۶٫۲۰۱۰٫۲۰۱۳
جام برندگان سری آ :قهرمان ۲۰۰۱٫۲۰۰۷
نایب قهرمانی۲۰۰۶٫۲۰۰۸٫۲۰۱۰ :
تیم ملی ایتالیا
نایب قهرمانی یورو 2000
قهرمانی جام جهانی 2006
قهرمانی جام ملت های اروپا جوانان 1996
افتخارات شخصی
مقام شایستگی شوالیهٔ جمهوری ایتالیا
مقام شایستگی افسری جمهوری ایتالیا
پله او را یکی از صد و بیست پنج بازیکن برتر
تاریخ انتخاب کرد
ستاره های جام جهانی ۲۰۰۶
عضو تیم منتخب یورو ۲۰۰۰
ایتالیا:
فوتبال
سال
بازیکن
۲۰۰۰٫۲۰۰۱٫۲۰۰۳٫۲۰۰۴٫۲۰۰۷
بازیکن سال سری آ۲۰۰۰٫۲۰۰۳ :
بازیکن جوان سال ایتالیا۱۹۹۹ :
بهترین گلزن سری آ۲۰۰۶٫۲۰۰۷ :
کفش طالئی اروپا۲۰۰۷ :
پای طال۲۰۱۰ :
دومین گلزن برتر تاریخ سری آ

فکرش را هم نمیکردم یک روز در یونایتد بازی کنم

اودیون ایگالو ستاره جدید منچستریونایتد میگوید از کودکی
شیفته شیاطین سرخ بوده و فکرش را هم نمیکرده که یک روز بتواند
برای این تیم بازی کند.
اودیون ایگالو ،ستاره نیجریهای جدید منچستریونایتد میگوید از
کودکی هوادار پر و پا قرص منچستریونایتد و شیفته شیاطین سرخ
بوده ولی هرگز فکرش را هم نمیکرده که یک روز بتواند برای این تیم
بازی کند .ایگالو میگوید همیشه بازیهای یونایتد را با شور و شوق
دنبال میکرده و در گذشته اندی کول و دوایت یورک اسطورههایش
در این تیم بودهاند.
یونایتد در ماه ژانویه و در آخرین روز فرصت نقل و انتقاالت
موفق شد ایگالو را با یک قرارداد قرضی شش ماهه از شانگهای
شینهوای چین به خدمت بگیرد .در آن زمان عده زیادی از
کارشناسان انگلیسی نسبت به جذب او انتقاد کردند .ایگالو سه
سال اخیر دوران فوتبالش را در چین سپری کرده و تنها تجربهاش

تاکنون به طور رسمی تست کرونای 25
ورزشکار مختلف مثبت اعالم شده است.
پس از سری آ ،لیگ برتر انگلیس و
بوندسلیگای آلمان ،امروز اعالم شد که اللیگای
اسپانیا هم به فهرست رقابتهایی که بازیکنان
شاغل در آن کرونایی شدهاند ،اضافه شده است.
ابتدا اسکیل گارای مدافع والنسیا در اللیگا
و پس از او جاناتان از تیم الچه در دسته دوم
بازیکنانی بودند که تست کرونای آنها مثبت اعالم
شد .ساعتی پیش تست کرونای  4بازیکن دیگر
والنسیا نیز مثبت اعالم شد ولی به طور رسمی نام
گارای ،مانگاال و گارای عنوان شده است.

در لیگ برتر به فاصله سال های  2014تا  2017برمیگردد که در
آن زمان برای واتفورد توپ میزد.
با وجود انتقادها اوله گنار سولسشر از تصمیم خود برای جذب
ایگالو دفاع کرد و او در این مدت با درخشش با پیراهن یونایتد نشان
داده که حق با سرمربی این تیم بوده است.
ایگالو در این باره گفت »:برای کسی مثل من که در نیجریه
شیفته منچستریونایتد است اولین قدم این است که از کشور
خارج شود و حتی اگر شده در یک تیم کوچک بازی کند .ولی
من واقعا شیفته منچستریونایتد بودم و هر هفته اگر میشد حتما
بازیهایش را تماشا میکردم .آن خاطرات را خیلی خوب به خاطر
دارم .هرگز تصورش را هم نمیکردم که یک روز اینجا باشم».
ستاره نیجریهای یونایتد میگوید »:وقتی بچه بودم شیفته
اندی کول بودم و من با او بزرگ شدم .اندی کول و دوایت یورک
دو مهاجمی بودند که همه گل های یونایتد را میزدند .دو مهاجم

خیلی قوی که گل های زیادی میزدند .آنها بت های بزرگ من
و الگوهایم بودند».

 -1تیمو هوبرس (هانوفر)
 -2جیمز هورن (هانوفر)
 -3دانیله روگانی (یوونتوس)
 -4مانولو گابیادینی (سامپدوریا)
 -5میکل آرتتا (سرمربی آرسنال)
 -6کالو هادسون اودوی (چلسی)
 -7عمر کولی (سامپدوریا)
 -8آلبین اکدال (سامپدوریا)
 -9آنتونیو الگومینا (سامپدوریا)
 -10مورتن دپائولی (سامپدوریا)
 -11بارتوژ برژینسکی (سامپدوریا)
 -12جرمن پتزال (فیورنتینا)

 -13پاتریک کوترونه (فیورنتینا)
 -14دوسان والهوویچ (فیورنتینا)
 -15اسکیل گارای (والنسیا)
 -16جوناتاس (الچه)
 -17مانگاال (والنسیا)
 -18گایا (والنسیا)
بسکتبال
 -1رودی گوبرت (یوتا جاز)
 -2دوناوان میچل (یوتا جاز)
 -3تری تامپکینس (رئال مادرید)
 -4کریستین وود (دیترویت پیستونز)

زالتان به یک شرط در میالن خواهد ماند
آینده زالتان ،ستاره سوئدی میالن در هاله ای از ابهام قرار گرفته
است.
بعد از نزدیک به یک دهه دوری ،زالتان در فصل زمستان
دوباره به میالن بازگشت و در این مدت نیز کارنامه قابل قبولی
در این تیم ارائه داده است .تمدید قرارداد زالتان ابراهیموویچ با
میالن هنوز قطعی نیست .ستاره سوئدی هنوز در مورد آینده
اش تصمیم گیری نکرده است و علی رغم  38سال سن ،بسیاری

امیدوار هستند که این بازیکن حداقل تا سال  2021در سن
سیرو بماند.
گاتزتا دال اسپورت مدعی شد زالتان به همراه خانواده اش در
سوئد بوده و در انتظار است ببیند چه زمان تمرینات را در میالن از سر
خواهد گرفت .در این مدت ،زالتان فرصت خواهد داشت تا با جزئیات
بیشتری در خصوص آینده اش فکر کند.
به نظر می رسد زالتان تنها در صورتی در میالن باقی خواهد

اخبار
لیورپول آماده باالبردن
جام قهرمانی است

مدافع هلندی لیورپول عقیده دارد قهرمانی
در لیگ برتر هم اندازه قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا ماندگار است و اینکه آماده باالبردن جام
هستند.
ویرژیل فان دایک مدافع هلندی لیورپول
نقش فوق العاده ای در موفقیت های یکی دو
سال اخیر لیورپول داشته است .قرمزها با حضور
او در خط دفاع به استحکام الزم دست یافته اند
و کسب عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ و سوپرکاپ
اروپا بدون درخشش فن دایک ممکن نبود.
لیگ برتر به دلیل شیوع کرونا به تعویق
افتاده در حالی که لیورپول با  25امتیاز اختالف
نسبت به سیتی تنها به دو برد دیگر برای
قهرمانی نیاز دارد .لیورپول چهارشنبه گذشته
با شکست از اتلتیکو ،وداعی زودهنگام با لیگ
قهرمانان داشت.
فن دایک درباره نزدیک بودن این تیم به
قهرمانی در لیگ برتر انگلیس گفت «:خیلی
خوشحالم که توانستم با لیورپول قهرمانی
در لیگ قهرمانان اروپا را تجریه کنم و اکنون
نیز در نزدیکی قهرمانی در لیگ برتر انگلیس
هستیم .این برای من افتخار است همانگونه که
توانستم بهترین بازیکن لیگ و بهترین بازیکن
اروپا شوم .همه این افتخارات را فراموش نخواهم
کرد چون می دانم با طی کردن چه مسیری به
اینجا رسیدم .میدانم لیورپول سال ها قهرمانی
در لیگ برتر انگلیس را تجربه نکرده است و
این قهرمانی بسیار ماندگار خواهد بود و تمام
بازیکنان فعلی تیم در تاریخ باشگاه ماندگار
خواهند بود».
مدافع هلندی درباره فشارهای موجود روی
لیورپول گفت «:اوضاع نباید اینطور پیش برود
که نگرانی بابت قهرمانی وجود نداشته باشد .ما
می دانیم هنوز کارمان برای قهرمانی در لیگ
برتر انگلیس تمام نشده است و تا جایی که
شانس قهرمانی ما  100درصد نشده است نمی
توان از این اتفاق صحبت کرد.
ما آماده باالبردن جام قهرمانی هستیم و
در صورتی که این اتفاق رخ دهد می خواهم
قهرمانی در لیگ برتر را به همسر و فرزندانم
تقدیم کنم که در کنار من خیلی سختی
کشیدند» .

چگونگی پایان لیگ عربستان در ابهام

طبق تصمیم مسئوالن برگزاری فوتبال
عربستان ،مسابقات فوتبال لیگ و جام حذفی
تا اطالع ثانوی تعطیل شد.
ولید الفراج ورزشی نویس فوتبال عربستان
در حساب توئیتر خود در این خصوص نوشت:
غیر منطقی واست که اکنون درباره چگونگی
پایان یافتن مسابقات لیگ برتر و جام حذفی
عربستان بخواهیم نظر بدهیم چرا که ما اکنون
در ابتدای این تعطیلی هستیم و نمیتوان
تصمیم عجوالنه گرفت.
وی همچنین افزود :تصمیم اکنون تنها
ورزشی نیست و حداقل دو هفته نیاز داریم تا
شرایط درمانی را بسنجیم و تعداد مبتالیان
به کرونا را بدانیم و سپس منتظر رای کمیته
برگزاری مسابقات باشیم ،به نظر من هیچ
مسابقات و فعالیتی قبل از آپریل انجام نخواهد
گرفت.
ولید الفراج پیش از تعطیلی مسابقات در
پیامی که در صفحه مجازی خود منتظر کرده
بود ،با حمله به کسانی که خواستار تعلیق لیگ
عربستان هستند  ،تأکید کرده بود که این یک
فرصت طلبی غیراخالقی است .فرج در ویدئویی
که در حساب کاربری خود در توییتر منتشر
کرده گفت« :به دور از تمایالت و تعصبات
ورزشی  ،آیا فکر نمی کنید که فقط صحبت
در مورد متوقف کردن مسابقات حال حاضر یک
فرصت طلبی غیراخالقی باشد؟»

پیام ستارههای اسپانیایی :به خاطر همه
در خانه بمانید

کرونا چه ورزشکارانی را مبتال کرده است؟

به این ترتیب تا صبح امروز تعداد افراد مبتال
به کرونا در فوتبال اروپا به  18نفر افزایش پیدا کرد.
فوتبال اما تنها رشته ورزشی نبوده که
ورزشکاران آن به این بیماری مبتال شدهاند و
تاکنون مواردی از ابتال در میان بسکتبالیستهای
سرشناس دنیا و دوچرخهسواران هم گزارش شده
است.
طبق گزارش نشریه آ اس اسپانیا فهرست
ورزشکاران مبتال به کرونا تا به این لحظه به شرح
زیر است:
فوتبال

شماره 2931

ماند که این تیم پروژه ای بزرگ و مهم برای فصل بعد ترتیب دیده و
با تیمی آماده و قدرتمند راهی مسابقات شود .اگر این اتفاق رخ ندهد،
زالتان نیز دیگر عالقه ای به ماندن در تیم میان جدولی ندارد .میالن
به ادامه همکاری با زالتان عالقمند بوده و از عملکرد و شخصیتی که
این بازیکن در دو ماه گذشته به این باشگاه تزریق کرده رضایت دارد،
اما این ستاره باتجربه فعال قصد دارد منتظر مانده و از برنامه روسونری
برای فصل تابستان مطلع شود.

رییس فدراسیون فوتبتل اسپانیا و
ستارههای سابق فوتبال این کشور با انتشار
پیامی مردم را به مقابله بیشتر با کرونا دعوت
کردند.
فدراسیون فوتبال اسپانیا با انتشار
ویدیویی با حضور شماری از داورها و مربیان
در رده های مختلف ،مردم را به ماندن در
خانه دعوت کرد.
فدراسیون فوتبال اسپانیا با انتشار ویدیویی
با هشتگ «در خانه بمان» از مردم خواست تا از
حضور در خیابان ها پرهیز کرده و اقدامات دولت
و کادر درمانی در جهت کنترل و مهار ویروس
کرونا در کشور را اثربخش سازند.
در ویدیوی منتشر شده که لوئیس
روبیالس رئیس فدراسیون و همچنین لوئیس
انریکه بازیکن سابق تیم فوتبال اسپانیا نیز
حضور دارند ،مربیان با جمالتی از قبیل «به
خاطر همه در خانه بمان»« ،عمل کردن به
توصیه های مسئوالن بسیار ضروری است»،
«این مسابقه در خانه برگزار خواهد شد»،
«باید به توصیه ها عمل کنیم تا هرچه سریعتر
از این بحران خارج شویم»« ،در شرایط حاضر،
ما باید یک تیم شویم»« ،مسئولیت پذیر باش
و در خانه بمان» همراهی خود با مردم را
اعالم کردند.
بنابر آخرین آمارهای رسمی از وزارت
بهداشت اسپانیا ،تاکنون نزدیک به  ۶هزار
و  ۴۰۰نفر از مردم این کشور به بیماری
کرونا مبتال شده و حدود  ۲۰۰نفر نفر جان
خود را از دست داده اند .بیش از  500نفر
از مبتالیان به کرونا در اسپانیا هم بهبود
یافته اند.
اسپانیا بعد از ایتالیا ،وخیم ترین وضعیت را
از نظر میزان شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از
آن در میان کشورهای اروپایی دارد.
سازمان جهانی بهداشت روز جمعه گذشته
رسما اعالم کرد در شرایط کنونی ،اروپا کانون
کرونا در جهان محسوب می شود.

