منهای فوتبال
این روزها نگاه اسکیبازان حسرتبار است

آب شدن برفها و جاری شدن
اشکها

نام ورزش اسکی با برف گرهخورده است و اسکیباز
تنها در ماههای خاص فصل زمســتان و اوایل بهار
توان حضور در پیســتها را دارد ،او بهخوبی آگاه
است که با گرم شــدن دمای هوا برف کوهستانها
آب میشــود و کم شــدن میــزان ضخامت برف
در پیســتهای بینالمللی موجب آســیب دیدن
ورزشکاران حرفهای خواهد شد .آسیبی که ممکن
اســت به دوران زندگی قهرمانی آنان پایان دهد یا
مدت زیادی این ورزشــکاران را خانهنشین کند.
همچنین در کنار اســکیبازان ،پیستهای اسکی
در فصل زمســتان میزبان عالقهمندان به پیست و
اسکی است ،عالقهمندانی که با حضور در پیستهای
بینالمللی مانند توچال ،شمشک و دیزین روزهای
هیجانانگیزی را تجربه میکنند و برخی از جوانان
و نوجوانان نیز با حضور در این مناطق برفگیر اقدام
به فراگیری رشته اسکی خواهند کرد .اما زمستان
امســال باوجود بارشهای مناســب و برفگیری
پیست برای بازدیدکنندگان ،نوآموزان و ورزشکاران
حرفهای پایان تلخ داشت.
سید عبدی افتخاری چندی پیش گفته بود که بنا
به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و اهمیت سالمت
شــهروندان از اســفندماه تمام پیستهای اسکی
کشور تعطیل شد و تا زمانی که وضعیت سفید اعالم
نشود این تعطیالت ادامه دارد .تعطیلی این اماکن
تفریحی و ورزشی موجب شد تا اردو و مسابقات این
رشته نیز تعلیق شود .رییس فدراسیون اسکی در
بیان آسیبهای این تعطیلی عنوان کرد :ماههای
پایانی فصل زمستان و اوایل بهار فصل طالیی برای
اســکیبازان و عالقهمندان به این تفریح به شمار
میرود اما شیوع کرونا تمام برنامهها را تعطیل کرد
و ما تا اوایل فصل گرما نمیتوانیم در پیست حاضر
شویم .این تعطیلی به بخش استعدادیابی فدراسیون
اســکی ضرر زیادی زد زیرا پس از سه سال برنامه
پرورش نوجوانان و جوانان باید ثمره آن در سال سوم
مشخص میشد که شیوع کرونا آن را تعطیل کرد.
بدون شک خردادماه هرسال آغازی بر پایان هوای
دلانگیز بهاری است و روزهای میانی این ماه نوید
یک گرمای سوزان در فصل تابســتان خواهد داد
گرمایی که موجب خواهد شد تا بلندترین ارتفاعات
و پیستهای اسکی نیز در برابر نور خورشید توان
استقامت را نداشته باشــند و پیستهای پوشیده
از برف کمکم با تنپوش ســفید خود خداحافظی
میکنند .آب شــدن تدریجی و یکبــاره برف در
پیستها پیش چشم اسکیبازان حسرتی را برای
آنان باقی خواهد گذاشــت که شــاید تکرار آن در
آینده سخت باشد.

بیقراری میالن از نامشخص بودن زمان بازگشت ایبراهیموویچ

خشنترین تیم لیگ را بشناسید

ایسنا :باشگاه میالن هنوز نمیداند ستاره سوئدی چه زمان به ایتالیا برخواهد گشت تا تیم را در تمرینات همراهی کند .اگر کریستیانو
رونالدو دوشنبه به تورین بازگشت زالتان ایبراهیموویچ هنوز به میالن برنگشته و تاریخ رسمی برای بازگشتش هم اعالم نشده است .اکنون
در میالن نسبت به این موضوع بیقراری دیده میشود .به نوشته گاتزتا دلو اسپورت ،مهاجم سوئدی تقریباً هر روز با استفانو پیالی (سرمربی
میالن) در تماس است اما حتی سرمربی ایتالیایی هم نمیداند چه زمانی ستاره تیمش برخواهد گشت .این موضوع را باید یادآوری کرد که
هر زمان ایبراهیموویچ برگردد باید در قرنطینه اجباری  ۱۴روز بماند .بر این اساس بازیکن سوئدی تمام تمرینات فردی را از دست میدهد
و در آغاز تمرینات گروهی حضور نخواهد داشــت .البته زالتان خود را روی فرم نگه داشت است و در حال تمرین با تیم هاماربی سوئد
است.

ایسنا :لیگ برتر نوزدهم درایستگاه بیست و یکم قرار گرفته است و فع ً
ال خبری از ادامه برگزاری رقابتها نیست اما بررسی وضعیت
کارت قرمز تیمهای حاضر در این مســابقات ،حاکی از حضور دو تیم پرطرفدار پایتخت در صدر جدول تیمهای خشن دارد .تا
اینجای لیگ بیشترین کارت قرمز فصل جاری متعلق به شاهین بوشهر است که در  ۲۱هفته از فصل جاری  ۵بار با کارت قرمز
داوران مواجه شده و به طور متوســط در هر  ۴بازی ،یک بار به صورت  ۱۰نفره بازی کرده است .بعد از شاهین بوشهر ،آبیهای
پایتخت در رده دوم قرار دارند که در  ۲۰بازی ۳ ،بار کارت قرمز گرفتند .پس از استقالل تیمهای پرسپولیس ،سپاهان و گل گهر
ســیرجان با دو کارت قرمز در ۲۱هفته از فصل جاری قرار دارند .هفت تیم دیگر نیز در  ۲۱هفته اخیر فقط یک بار کارت قرمز
گرفتند.
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در روزهایی که بحث مبارزه با فساد داغ شده است،
بد نیست وزارت ورزش بیشتر روی موضوع پسرش
که وارد ماجرای پرسپولیس شده ورود کند.
بحث همیشگی هواداران طی سالیان اخیر و حضور
مســعود ســلطانیفر در وزارت ورزش مربوط به
دخالتهــای او در تصمیمات دو باشــگاه مردمی
پرسپولیس و استقالل بوده است .حضور گاه و بیگاه
مدیران ناکارآمد که تلی از بدهی و تصمیمات اشتباه
در این باشــگاه از خود به جا گذاشته در کنار روند
ناکامیهای پیاپی در این دو باشگاه از نظر ساختار
باعث شده تا بیشترین هجمه طی سالیان اخیر روی
وزارت ورزش باشد .با این حال در دوره پایانی حضور
مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش ،او طی روزهای
اخیر با صدور بیانیههایی به شدت نسبت به مبارزه
با فســاد در ورزش و خصوصاً فوتبال موضع گیری
کرده و ادعا کرده این موضوع در دســتور کار آنها
قرار داشته است.با این حال یکی از موارد عجیبی
که همواره از سوی او بی پاسخ مانده است ،اتفاقاتی
است که همواره در فوتبال شــکل گرفته و ردپای
تصمیمات اجرایی او نیز دیده میشود .از موضوع
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مربوط به فدراسیون فوتبال و قراردادهای عجیبی
که منعقد شده تا حضور علی سلطانی فر (پسرش)
در برخی اردوهای خارجی تیمهــا و کارهایی که
صورت گرفته است.
تازهترین اتفاق اما مربوط به جنجال یکی از نزدیکان
باشگاه پرسپولیس است که البته در اقدامی عجیب
نیز در صفحه شخصی به عنوان منتقد وزیر ظاهر
شده است .این فرد که در دوران گرشاسبی و سپس
ایرج عرب به باشــگاه نزدیک شــد و موفق شده با
ارتباطاتی که گرفته قرارداد مربوط به زمین تمرینی
و مدارس فوتبل این باشــگاه را در قبال پرداختی
ماهیانه تنها  35میلیون تومــان! از آن خود کند،
رابطه صمیمانهای با فرزند وزیر دارد و حتی در دوحه
و در خالل دیدار مقابل الدحیل نیز دیدار داشتهاند.
موضوع دخالت وزیــر ورزش که البتــه به عنوان
رییس مجمع ســرخابیها غیرقابل انتظار نیست
طی سالیان اخیر با تصمیمات غیرمنتظره و عجیبی
از سوی همراه شده است و در این رابطه بحثهای
زیادی نیز مطرح اســت که بــه زودی ایلنا به آن
خواهد پرداخت.
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وقتی وزیر نسبت به پسرش بیاعتنا است
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پیام نیازمند حاال
قابل خرید است

ایلنا :درقرارداد نیازمند با باشــگاه سپاهان ذکر
شده است که این دروازه بان در صورت پرداخت
مبلغی میتواند بازیکن آزاد شــودپیام نیازمند
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان عملکرد درخشانی
در لیگ نوزدهم داشــته و به همین علت از چند
تیم بلژیکی و پرتغالی پیشنهاداتی دریافت کرده
است .شنیده میشود مبلغ بند جدایی نیازمند از
سپاهان  ۲۰۰هزار دالر اســت و این دروازه بان با
پرداخت این مبلغ میتواند به راحتی از جمع زرد
پوشان اصفهانی جدا شود .سایت ترانسفر مارکت
ارزش قرارداد نیازمند را حــدود  ۹۰۰هزار یورو
اعالم کرده است ،اما در صورت انتقال این دروازه
بان به اروپا مبلغ ناچیزی نصیب سپاهان میشود.

چراغ سبز استراماچونی
به مربیگری در ایتالیا

قدوس نمیخواهد در لیگ دسته  ۲فرانسه بازی کند

کلوپ :امباپه و سانچو را دوست دارم ولی خوراک به مطبوعات را نه

مهر :رسانههای سوئدی از احتمال بازگشت سامان قدوس به لیگ این کشور خبر دادند .بعد از شیوع ویروس
کرونا در قاره اروپا و توقف لیگهای مختلف ،لیگ فرانسه زودتر از موعد مقرر به پایان رسید .بر این اساس خبر
بد برای سامان قدوس این که تیم او یعنی آمیان و تولوز به دسته پایینتر سقوط کردند .این به معنای انتقال
سامان قدوس به لیگ دسته  ۲فرانسه است ،لیگی که بازیکن ایرانی از بازی در آن لذت نخواهد برد .به نظر
میرسد با توجه به این انتقال ،قدوس نیز تصمیم به ترک آمیان بگیرد و بعد از حضور در این تیم به تیم و حتی
لیگی دیگر فکر کند .با توجه به آشنایی او با لیگ سوئد ،باید دید او میتواند بار دیگر به لیگ سوئد بازگردد
و پیراهن تیمی در قواره هامارابی را به تن کند یا خیر .سامان قدوس فصل کام ً
ال ناامید کنندهای داشت که
حتی منجر به تعلیق فیفا نیز شد .او به دنبال انتقال متوقف شده به هوسکا در اوت سال  ،۲۰۱۸بیش از چهار
ماه ،بین اوت و دسامبر از حضور در زمین محروم بود و در ادامه در حالی که در بازگشت به ترکیب تیمش
توانست برای آمیان گلزنی کند ،لیگ فرانسه لغو شد و تیم او به دسته پایینتر سقوط کرد.

ایسنا :سرمربی لیورپول تاکید کرد عالقه زیادی به بازی کیلیان امباپه و جیدون سانچو دارد .رقابتهای
لیگ برتر انگلیس مانند سایر لیگهای باشــگاهی با تعطیلی موقت روبهرو شده است .در حالی که انتظار
میرفت برنامه شروع مجدد لیگ برتر منتشر شود ،هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است .یورگن کلوپ،
سرمربی لیورپول در پاسخ به این ســؤال که آیا انتظار دارد کیلیان امباپه ،مهاجم و جیدون سانچو ،وینگر
بوروسیادورتموند در این تیم باشند؟ گفت :مانه و صالح به اندازه کافی جوان هستند که سالها در لیورپول
بازی کنند .من کام ً
ال از فهرست بازیکنان خود راضی هستم و رویای بازیکنان دیگر را ندارم .بیایید ببینیم
در آینده میتوانیم امباپه یا سانچو را خریداری کنیم یا خیر ،با این حال هدف اصلی ما دستیابی به حداکثر با
بازیکنانی است که ما داریم .من نمیتوانم به چنین سواالتی پاسخ دهم تا عناوین و تیترهایی برای رسانهها
ایجاد نکنم .من این دو نفر را دوست دارم ،اما بسیاری از بازیکنان دیگر نیز همینطور .امباپه و سانچو بازیکنان
استثنایی هستند ،اما اگر من هرگز آنها را نداشته باشم ،مشکلی نخواهد بود.

خبرآنالین :سرمربی سابق استقالل از بازگشت
به دنیای مربیگری خبر داد .آندره آ استراماچونی،
سرمربی اسبق تیم فوتبال اســتقالل تهران در
گفتگو با ســایت « »fcinternewsاظهار داشت:
از این حیث که برخی از شــرکتها به من توجه
میکنند ،خوش شانس بودم .اما هیچ مورد خاصی
برای مربیگریام ندارم و مهمترین چیز این است
که شما پروژه و فکری داشــته باشید و همیشه
باشگاههای ایتالیا را برای مربیگری دوست دارم.
استرا در خصوص مدعیان قهرمانی در این فصل
لیگ ایتالیا هم گفت :اگر التزیو فصل را با قهرمانی
تمام کند برای آنها بســیار عالی میشــود چون
یوونتوسی را مغلوب کرده که سالهای متوالی این
قهرمانی را از آن خود کرده بود .اگر التزیو لیگ را با
قرار گرفتن در رده دوم یا سوم نیز به پایان برساند
باز هم نتیجه خوبی گرفته است.

