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ورزشی

وطن امروز شماره 2496

اخبار

جانشینان تیام و جپاروف
مشخصشدند

با اعالم امیرحسین فتحی ،سرپرست باشگاه
استقالل از شنبه مذاكرات این باشگاه با الحاجى
گرو و نيومایر به صورت رس��مى آغاز خواهد شد.
ب��ا جدایی تیام و جپاروف از اس��تقالل ،وضعیت
این تیم با آغاز لیگ در ابهام اس��ت در حدی که
شفر ،س��رمربی این تیم براین باور است تیم این
روزهایش ،ش��بیه تیم زیر  ۲۳س��ال شده است.
فتحی سرپرست باشگاه اس��تقالل که دیروز در
برنامه تلویزیونی حاضر بود اعالم کرد قرار اس��ت
از ام��روز مذاکرات جدی این باش��گاه با نیومایر
بازیک��ن آلمانی و الحاجی گرو آغاز ش��ود تا این
دو به اس��تقالل بپیوندند .البته مرتضی تبریزی
هم دیگر گزینه آبیپوش��ان است که مذاکرات با
باشگاه ذوبآهن برای جذب این بازیکن همچنان
ادامه دارد.

شکست تکواندوی ایران مقابل چین
در نیمهنهایی گرنداسلم

تیم تکواندوی ایران با شکس��ت مقابل چین،
میزبان دومین دوره مس��ابقات تیمی گرنداسلم
تکواندو ،از رسیدن به دیدار فینال بازماند.
در نخس��تین روز از رقابته��ای دومین دوره
مس��ابقات تیمی گرنداس��لم تکواندو در ش��هر
«ووش��ی» چین ،نماین��دگان ایران در مس��ابقه
نیمهنهاییبخشمردانبهمصافتیممیزبانرفتند
که با شکست در این دیدار ،راهی دیدار ردهبندی
این مسابقات شدند .تیمملی ایران پس از یک دور
استراحت ،مقابل ترکیه قرار گرفت که با پیروزی
 ۵۳ – ۶۵مقاب��ل ای��ن تی��م راه��ی مب��ارزه
نیمهنهایی ش��د .ش��اگردان س��یدنعمت خلیفه
در مب��ارزه مرحل��ه نیمهنهای��ی مقاب��ل تی��م
چی��ن قرار گرفتن��د که در این بازی با حس��اب
 ۵۵ – ۶۵نتیج��ه را به میزبان مس��ابقات واگذار
کردن��د .به این ترتیب تیمملی ای��ران با یک برد
(مقاب��ل ترکی��ه) و یک شکس��ت (مقابل چین)
راهی دیدار ردهبندی این دور از مس��ابقات گرند
اس��لم شد .ایران در دور گذشته این مسابقات که
به میزبانی چین برگزار شد ،عنوان قهرمانی را از
آن خود کرد .در جریان این مسابقه تیمملی ایران
تا اواس��ط راند دوم از چین عقب بود که توانست
با درخشش عرفان ناظمی اختالف  ۸امتیازی را
جبران کرده و از حریف خود پیشی بگیرد .با این
حال درخش��ش ناظمی که تا پایان مسابقه ادامه
داش��ت برای پیروزی مقابل چی��ن کافی نبود و
ایران نتیجه را به هوگوپوشان میزبان واگذار کرد.
هدایت تیمملی ایران را سیدنعمت خلیفه به عنوان
س��رمربی برعهده دارد و طبق تصمیم او ،ترکیب
تکواندوکاران حاضر در تیم ایران به قرار زیر است:
 -۱سیدحسین احسانی
 -۲مهدی جاللی
 -3رامین حسینقلیزاده
-4پوریاعرفانیان
 -5عرفان ناظمی

گزارش

لیگ هجدهم با پیروزی مدعیان آغاز شد

سومین دوره جشنواره بینالمللی
کمپینگکوهنوردی

سومین دوره جشنواره بینالمللی «کمپینگ
کوهن��وردی آفرود و ورزشهای مهیج» با ش��عار
حمایت از تولید و عرضهکنندگان کاالهای ایرانی
در ح��وزه تجهی��زات کوهن��وردی و ورزشهای
ت محور توس��ط شرکت نمایشگاهی آرمان
طبیع 
س��عادت آریانا در تاریخ  5لغایت  9ش��هریورماه
 1397در برج میالد تهران برگزار خواهد شد .این
رویداد مهیج فرهنگی و ورزشی با محوریت ترویج
ت محور ،ایجاد فضایی س��الم
ورزشه��ای طبیع 
برای تفریح جوانان و عالقهمندان ورزش ،با هدف
پیشگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر و کاهش
معضالت اجتماعی و افزایش نشاط عمومی برگزار
میشود .با عنایت به اهمیت حمایت از تولید کاالی
ایرانی شرکت برگزارکننده درنظر دارد تسهیالت
ویژهای جهت اخذ غرفه به تولیدکنندگان داخلی
در حوزه تجهیزات کوهن��وردی و طبیعتگردی
اختصاص دهد .همچنین ب��ا برگزاری این رویداد
توسط این شرکت نمایشگاهی ،افتخار کارآفرینی
برای  100جوان متخصص ایرانی فراهم آمده است.

شنبه  6مرداد 1397

سرانجام لیگ هجدهم پنجشنبهشب با  4دیدار
آغاز شد ،دیدارهایی که با پیروزی تیمهای مدعی
همراه بود .در مهمترین بازی پرس��پولیس بهرغم
یک بازی س��ردرگم و ضعیف موفق ش��د با نتیجه
یک بر صفر از س��د میزبانش پدیده مشهد بگذرد.
شروع بازی با حمالت احساسی  2تیم همراه بود که
این س��رعت گردش توپ را افزایش داده بود .با این
حال نخستینخطر جدی را تیم میزبان روی دروازه
پرسپولیس ایجاد کرد که ضربه بازیکنان این تیم
را رادوشوویچ ،دروازهبان پرسپولیس با پا برگرداند.
بعد از این حمله پرسپولیسیها سعی کردند از زیر
فشار دقایق ابتدایی میزبان خارج شوند .در دقیقه
 ۷حرکت سیامک نعمتی درون محوطه جریمه با
اعالم خطای پنالتی توسط داور مسابقه همراه شد.
این ضربه را علی علیپور در دقیقه  ۸به نخس��تین
گل پرسپولیس در فصل هجدهم لیگ برتر تبدیل
ک��رد .در ادامه  2تیم ،فوتبال پایاپایی را به نمایش
گذاش��تند و هر چند موقعیتهایی را روی دروازه
همدیگر ایج��اد کردند اما نتوانس��تند دروازهها را
به ط��ور جدی تهدید کنند .در دقایق پایانی نیمه
اول پدی��ده فش��ارش روی دروازه تی��م تهرانی را
بیشتر کرد تا ش��اید گل خورده را جبران کند اما
بازیکنان این تیم در زدن ضربات آخر دقت الزم را
نداشتند .نیمه دوم با برتری و حمالت پدیده آغاز
ش��د و این تیم تالش زی��ادی کرد تا هر چه زودتر
به گل تس��اوی دست پیدا کند .این تیم در دقیقه
 ۶۰فرصت به تساوی کش��اندن بازی را داشت اما
در زدن گل ن��اکام بود .در دقیقه  ۶۷یک بار دیگر
پدیده تا آستانه باز کردن دروازه سرخپوشان پیش
رفت اما باز هم مدافعان پرسپولیس اجازه این کار
را ندادند .در دقیقه  ۶۸دفع ناقص رادوشوویچ باعث
شد توپ به زیر تیر افقی دروازه برخورد کند اما باز
هم وارد دروازه نشد .برانکو برای اینکه تیمش را از
زیر فشار حمالت پدیده خارج کند ،گادوین منشا را
جای عالیش��اه وارد زمین کرد تا شاید با استفاده از
سرعت این بازیکن بتواند خط دفاعی پدیده را عقب
نگه دارد و فشار سنگین روی تیمش را کم کند .در
دقیقه  ۷۶بشار رسن که نمایش خوبی در این دیدار
داش��ت توپی را روی دروازه ارسال کرد که گادوین
منشا با ضربه س��ر دروازه حریف را تهدید کرد اما
ضربه غافلگیرکنن��ده این بازیکن با فاصله کمی از
کنار تیر عمودی به بیرون رفت .برانکو که س��عی
داش��ت همین برتری یک بر صفر را برای تیمش
حفظ کند و به نخس��تین  3امتیاز فصل هجدهم
خبرگزاری بلومبرگ مدعی شد توپ اهدایی
پوتین ،رئیسجمهور روس��یه ب��ه دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا احتماال حاوی یک تراش��ه
انتق��ال اطالعات اس��ت .در طراح��ی توپهای
جامجهانی ،تراش��های به کار رفته که اطالعاتی
ب��ه داور درباره عبور توپ از خط منتقل میکند.
وبسایت آدیداس در این رابطه توضیح داده که
تراشه به کار رفته میتواند امکانات متفاوتی را در
اختیار کاربر قرار دهد.
سازمان خدمات سری آمریکا در بیانیهای در این
رابطه گفته است« :تمام هدایایی که به رئیسجمهور
اهدا میش��ود ،مورد بازبینی قرار میگیرد .سازمان
سری قصد ندارد توضیح بیشتری درباره نحوه انجام
این کار ارائه کند» .اینکه توپ اهدایی پوتین به ترامپ
حاوی چنین تراشهای بوده یا نه مشخص نیست ولی
حتی اگر تراش��های در آن وجود داشته باشد ،صرفا

به کام هواداران

نگاهی به بزرگترین معاوضههای
تاریخ فوتبال

یوونتوس و میالن در آستانه رقم زدن یک
معاوضه غیرمنتظره هستند .قرار است در این
معاوضه لئوناردو بونوچی به یوونتوس بازگردد
و گونزالو ایگوآین نیز راهی سنس��یرو شود .به
این بهانه ،نگاه��ی داریم به برخی از مهمترین
معاوضههای تاریخ فوتبال.

■■سانچز-میخیتاریان (منچستریونایتد-
آرسنال)

آلکس��یس س��انچز در آخری��ن روز نقل و
انتقاالت تابس��تانی  ۲۰۱۷در آستانه پیوستن
به منچسترسیتی بود و با دستیابی به توافق بر
سر موارد ش��خصی ،وقوع این انتقال در ژانویه
 ۲۰۱۸حتمی به نظر میرس��ید اما س��انچز با
تغییر جهت به اولدترافورد ،گوآردیوال را بهتزده
کرد .پیش��نهاد یونایتد برای تبدیل سانچز به
پردرآمدترین بازیکن لیگ برتر برای چرخش
آلکسیس کافی بود و توپچیها نیز از رسیدن
یک جانش��ین آماده به نام میخیتاریان راضی
بودند .در این بین به نظر میرس��ید همه سود
کردند جز س��یتی؛ با این حال سیتی در پایان
فصل با  ۱۹امتیاز اختالف نس��بت به تیم دوم
قهرمان شد و س��انچز تا پایان فصل برای ارائه
نمایشی در خور حقوقش تقال میکرد.
دس��ت پیدا کند ،در دقایق پایانی ش��ایان مصلح
را ه��م وارد زمین کرد ت��ا قدرت تدافعی تیمش را
بیشترکند.
■■هتتریک پرسپولیسیها با برد

پرسپولیس برای سومین سال پیاپی لیگ برتر
را با پیروزی آغاز کرد .پرسپولیس در حالی توانست
در هفت ه اول لیگ هجدهم با تک گل علی علیپور
از روی نقط�� ه پنالتی از س��د میزب��ان خود پدیده
بگذرد که ش��اگردان برانکو ایوانکوویچ در این تیم
در بردهای پیاپی خود در آغاز لیگ برتر ،هتتریک
کردند .پرسپولیسیها پیش از این در لیگ هفدهم
مقابل فوالد و در لیگ ش��انزدهم مقابل س��ایپا در
بازی اول به پیروزی رس��یده بودند .پدیده هم که
با یک گل مقابل پرس��پولیس تن به شکست داد،
برای نخستینبار در تاریخ لیگ برتر بود که در هفته
اول رقابتها شکس��ت میخورد .این تیم مشهدی
تا به حال موفق نش��ده از سد پرسپولیس در لیگ
برتر بگذرد و در  ۴بازی آخر خود مقابل پرسپولیس
هم در گلزنی ناکام بوده است .پرسپولیسیها آخرین
باری که در هفت ه اول لیگ برتر شکست خوردهاند
ب��ه لیگ شش��م بازمیگردد و  ۱۲دوره اس��ت که
سرخپوشان پایتخت بدون باخت لیگ برتر را آغاز
میکنند.

■■برانکو :طبیعی بود روی فرم نباشیم

سرمربی پرسپولیس گفت :هیچ تیمی زودتر از
هفته پنجم نمیتواند روی فرم ایدهآل قرار بگیرد.
برانک��و ایوانکووی��چ پس از پی��روزی یک بر صفر
پرسپولیس مقابل پدیده مشهد در هفته نخست
رقابتهای هجدهمی��ن دوره لیگ برتر در جمع
خبرنگاران گفت :قبل از هر چیزی این پیروزی را
به هوادارانمان تبریک میگویم .باید عنوان کنم
اگر نمیبردیم به خاطر حضور پرشور هوادارانمان
مایوس میشدم .سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
ادامه داد :پرسپولیس همیشه در مشهد بازیهای
سختی داش��ته است ،این بازی هم همینطور بود
اما معتق��دم باید هجومیتر از اینه��ا بازی کنیم.
مهم  3امتیاز بود که در هفته نخست گرفتیم .وی
در پاس��خ به این سوال که آیا قبول دارد بازیکنان
ایرانی نس��بت به بازیکنان خارج��ی دیرتر آماده
میش��وند؟ اظهار داشت :با ش��ما موافق نیستم،
همه جا اینطور است که بازیکنان و تیمها از هفته
پنجم آماده میشوند .بازیکنانی که در جامجهانی
بودند ،هنوز تمرینات خود را کامل شروع نکردهاند
و خودشان هم میدانند دیر میرسند .برانکو افزود:
ما نسبت به فصل گذش��ته با  4-5بازیکن کمتر
کارمان را آغاز کردیم .بیرانوند ،احمدزاده ،محرمی،

بلومبرگ :در توپ اهدایی پوتین به ترامپ تراشه جاسوسی وجود داشت

جنجال جدید علیه ترامپ

نمیت��وان گفت خط��ر امنیتی ایج��اد میکند .در
حقیقت این تراشه طبق توضیحات آدیداس ،برای
ارتباطات نزدیک زمین اس��ت و این امکان را ایجاد

میکند ک��ه اطالعات بین دو طرف منتقل ش��ود.
با این حال ش��ایعاتی وجود دارد که این توپ
احتم��اال حاوی یک تراش��ه خاص ب��رای انتقال

امیری و مس��لمان را نداش��تیم .معلوم است روی
فرم نیس��تیم .در واقع هیچ تیمی نمیتواند روی
فرم باش��د .همه در تمام لیگها انتظارشان آماده
شدن در هفته چهارم و پنجم است .البته انتظارم
این است در بازیهای لیگ قهرمانان آسیا به فرم
ایدهآل برسیم که یک ماه دیگر است .برانکو درباره
دی��دار با الدحیل تصریح ک��رد :اینکه نمیتوانیم
بازیکن بگیریم ،فقدان بزرگی اس��ت ولی به تیمم
اعتقاد دارم .سرمربی پرسپولیس درباره داور دیدار
نیز گفت :معموالً درباره داوری صحبت نمیکنم و
به آنها خستهنباشید میگویم.
■■نتایج روز اول هفته نخست

*نساجی مازندران صفر -ذوبآهن اصفهان یک
گل :گابریل هرناندز()۱۷
* سایپا تهران  -۳سپیدرود رشت صفر
گل :آرش رضاون��د( ،)۴۵علی دش��تی( )۶۰و
آرمان رمضانی()۹۳
* فوالد خوزستان  -۲پارس جنوبی یک
گلها :حس��ن بیت سعید( )۵و مجتبی لطفی
( -۸۶گل به خودی) ب��رای فوالد -مجید علیاری
برای پارس()۲۱
* پرسپولیس یک -پدیده صفر
گل :علی علیپور (پنالتی)۸-

اطالعات باش��د .روزی که پوتی��ن این توپ را به
ترامپ اهدا کرد ،سناتور ایالت کارولینای جنوبی
ت کرده و در این رابطه هش��دار داده بود .او
توئی�� 
نوشته بود« :اگر من بودم ،توپ را بررسی میکردم
که در آن دستگاه شنود وجود دارد یا نه و هیچگاه
آن را به کاخ سفید نمیآوردم».
آدی��داس در این رابطه که تراش��ه موجود در
توپ ،قابل هک ش��دن هست یا نه توضیحی ارائه
کرده اس��ت .در طول کنفرانس خبری مش��ترک
پوتی��ن و ترام��پ ،رئیسجمهور آمری��کا هرگونه
دخالت روسیه در انتخابات سال  2016را تکذیب
ک��رد که ای��ن موضوع ب��ا واکنشهای بس��یاری
همراه ش��د .رئیسجمهور آمریکا به خاطر موضوع
دریافت چنی��ن هدیهای و صحبتهایی که در آن
کنفران��س خبری انجام داد بش��دت م��ورد انتقاد
قرار گرفته است.

کیوسک
مارکا

آمدم ،دیدم ،فتح کردم

گاتزتا

ایگوآین -میالن

اسپورت

والورده ،پارخو را میخواهد

آ.اس

کاوانی خودش را پیشنهاد میکند

بارسا در تمام جامهای سال  ۲۰۰۹قهرمان
شد اما گوآردیوال در تصمیمی عجیب ،اقدام به
حذف یکی از ستونهای آن تیم کرد .ساموئل
اتوئو با ق��راردادی  ۵۶میلیون پوندی به اینتر
رفت و در ازای او ،زالتان به بارسا پیوست .اتوئو
که به ش��کلی بیرحمانهتنها  ۲۰میلیون یورو
ارزشگذاری ش��ده بود به همراه اینتر در سال
 ۲۰۱۰دومین س��هگانه خودش را نیز کس��ب
کرد اما زالتان به دنبال اختالف با پپ ،تنها یک
فصل در نوکمپ دوام آورد.

■■نونز-اوون(لیورپول-رئالمادرید)

به عنوان بخشی از سیاست کهکشانیسازی،
رئال برنده س��ابق توپ طال ،مای��کل اوون را در
تابس��تان  ۲۰۰۴به خدمت گرفت .در ازای این
انتق��ال  ۸میلیون پون��دی ،آنتونیو نونز هافبک
پرنوس��ان رئالیها راه معک��وس را طی کرد .هر
دو بازیک��ن در تیمهای جدیدش��ان با بداقبالی
مواجه شدند و تنها  ۱۲ماه در آنجا دوام آوردند.
اوون ب��رای رئ��ال  ۱۶گل زد (از جمله یک گل
در الکالس��یکو) اما فرصتهای محدودی برای
بازی به عنوان بازیکن ثابت داشت .نونز هم بعد از
تنها  ۱۸تجربه لیگ برتری به همراه لیورپول ،در
بازگشت به اسپانیا پیراهن سلتاویگو را به تن کرد.
■■روبرتوکارلوس-زامورانو(رئالمادرید-اینتر)

ای��وان زامورانو ب��ا زدن  ۲۸گل به قهرمانی
رئال در اللیگای  ۱۹۹۵کمک کرد اما با طلوع
س��تارهای خانگی ب��ه نام رائول ،او به س��رعت
جایگاه خود را از دست داد .اینتر به او پیشنهاد
ف��رار از وضعیت موجود را داد .در ازای زامورانو،
روبرتو کارلوس��ی از اینتر خارج شد که در آن
س��ال عملکرد ناامیدکنندهای ب��ه عنوان یک
وینگر تحت نظر روی هاجسون داشت .دوران
زامورانو در اینتر بیش��تر با ای��ن نکته یادآوری
میش��ود که او به خاطر اش��غال بودن پیراهن
شماره  ۹توسط رونالدو ،تصمیم گرفت پیراهن
ش��ماره  ۱+۸را بپوش��د .اما در مقاب��ل روبرتو
کارلوس  ۱۱سال پرافتخار را در برنابئو گذراند
و به همراه این تیم  ۴بار قهرمان اللیگا و  ۳بار
قهرمان لیگ قهرمانان شد.
■■کوارشما-دکو(پورتو-بارسلونا)

بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانان  ۲۰۰۴به
همراه پورتو ،مشتریان زیادی برای جذب دکو
به صف ش��دند .ریکاردو کوارش��ما نیز  ۱۲ماه
قبل بعد از نمایشهای مناسب در اسپورتینگ
وضعیت مشابهی را تجربه کرد اما نتوانست در
بارسلونا انتظارات را برآورده کند .یک پیشنهاد
 ۱۵میلیون یورویی از سوی بارسا برای معاوضه
دکو با کوارشما کافی بود .کوارشما در پورتو به
روزهای خوب خود بازگشت اما دکو در بارسلونا
به اوج خود رسید و نقشی کلیدی در قهرمانی
بلوگرانا در لیگ قهرمانان  ۲۰۰۶ایفا کرد.
■■کاناوارو-کارینی(یوونتوس-اینتر)

خادمی به نیمهنهایی کاپ
دوچرخهسواری چین نرسید

رکابزن س��رعتی ایران در کاپ چین توانست
تا مرحله یکچهارم نهایی پیش برود اما توس��ط
دارنده برنز المپیک حذف ش��د .در سومین روز از
کاپ دوچرخهسواری چین ،احسان خادمی در ماده
اسپرینت شرکت کرد که توانست عملکرد خوبی
از خود نش��ان دهد .خادمی در مرحله تایمگیری
ب��ا زمان  10ثانیه و  20هزارم ثانیه پنجم ش��د و
توانست به مرحله یک هشتم نهایی راه یابد .او در
مرحله یک هش��تم نهایی با لیو از چین همگروه
ش��د که توانس��ت او را شکس��ت ده��د و راهی
یکچهارم نهایی ش��ود .خادمی در این مرحله با
عزیز اوانگ مالزیایی که مدال برنز المپیک را دارد
همگروه ش��د که در رقابت با او توانست یک دور
پیروز ش��ود اما  2دور دیگر را اوانگ برنده ش��د و
در نهایت خادمی نتوانست به نیمهنهایی راه یابد.

■■اتوئو-ابراهیموویچ(اینتر-بارسلونا)

مدیر اجرایی تیم کشتی کلرادو اسپرینگز آمریکا
اعالم کرد قصد دارد کشتیگیران ایرانی و روس را
برای یک مسابقه کش��تی در ورزشگاه فوتبال این
منطقه دعوت کند.
به نق��ل از  ،The Gazetteری��چ بندر ،مدیر
اجرایی تیم کش��تی کلورادو اس��پرینگز آمریکا در
حال رایزنی با مدیر استادیوم فوتبال سوییچ بکس
اس��ت تا بتواند مسابقات کشتی را خارج از سالن و
در فضای باز در شهر کلرادو اسپرینگز برگزار کند.
استادیوم سوییچ بکس ،استادیوم فوتبال جدید

برای افتتاح یک استادیوم فوتبال در آمریکا انجام می شود

دعوت احتمالی از تیم کشتی ایران

این ش��هر است که در س��ال  ۲۰۲۰افتتاح خواهد
شد.
ش��هر کلرادو اس��پرینگز در ارتفاعات کوههای
راکی در آمریکا واقع شده است.
ری��چ بندر درباره برنامه مس��ابقات میگوید :ما
خیلی خوشحالیم این اس��تادیوم ساخته میشود.

سالهاست به فکر برگزاری مسابقات کشتی خارج
از سالن هستیم .کشتی ورزش خارج از سالن نیست
و معموال داخل سالن برگزار میشود .اما در آمریکا
مس��ابقاتی خارج سالن داشتهایم مثل میدان تایمز
نیویورک .میخواهیم  ۱۰تا  ۱۵تش��ک در وس��ط
استادیوم فوتبال قرار دهیم .مهمترین کشتیگیرانی

که دوس��ت داریم دعوت کنیم ایرانیها و روسها
هستند که در کشورهای آنها کشتی محبوب است.
هنوز تاریخ برگزاری این مسابقات مشخص نیست.
بن��در پیش از این با تیم کش��تی آمریکا به ایران و
روسیه سفر کرده است.
همچنین صحبتهایی درباره انجام مس��ابقات
والیب��ال و بس��کتبال به صورت خارج از س��الن در
استادیوم فوتبال جدید نیز انجام شده است .احتماال
مس��ابقات بسکتبال  ۳در  ۳در این ورزشگاه برگزار
خواهد شد.

تصمیم اینتر برای معاوضه کاناوارو و کارینی،
هنوز هم مرموز و اس��رارآمیز باقی مانده اس��ت.
کان��اوارو بعد از انتقال  ۲۳میلیون یورویی از پارما
به اینتر در سال  ،۲۰۰۲دو فصل سخت را سپری
کرد .ش��ایعه شده بود لوچیانو موجی ،مدیر وقت
یوونتوس به کاناوارو گفته خودش را به مصدومیت
بزند تا اینتر قیمت او را کاهش دهد .هنوز معلوم
نیست اینتر با چه استداللی روی کارینی -که 2
فصل قبل را به ش��کل قرضی در اس��تاندارد لیژ
س��پری کرده بود -برچس��ب قیمت  ۱۰میلیون
یورویی گذاش��ت .کاناوارو خود گفت��ه بود اینتر
کارینی را به هر قیمت��ی میخواهد .فابیو بعد از
ترک اینتر خود را به عنوان برترین مدافع جهان
ثابت کرد و کاپیتان ایتالی��ای قهرمان جهان در
سال  ۲۰۰۶بود .کاناوارو بعد از افتضاح کالچوپولی
یوونتوس را به مقصد رئال ترک کرد و  ۳فصل را
نیز در پایتخت اسپانیا سپری کرد .در مقابل ،فابین
کارینی بعد از انجام تنها  ۴بازی با پیراهن اینتر ،این
تیم را در سال  ۲۰۰۷به مقصد مورسیا ترک کرد.

