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اخبار

هاشمیان خبر حضورش در بوخوم
را رد کرد

وحید هاش��میان ش��ایعه حضورش در تیم
بوخوم را رد کرد .روز یکش��نبه شایعهای درباره
احتمال حضور وحید هاشمیان بهعنوان سرمربی
فصل آینده تیم بوخوم در رسانههای کشور مطرح
توگو با ایسنا
شد که مهاجم سابق این تیم در گف 
ای��ن خبر را رد ک��رد .او گفت :من مصاحبهای با
رس��انه دروستن انجام دادم که خبرنگار در یکی
از س��والهای خود پرسید که «آیا دوست دارید
سرمربی تیم بوخوم شوید» که من در پاسخ گفتم
«هیچ کس نمیتواند آینده را پیشبینی کند»،
ضمن اینکه گفتم آنها بتازگی قرارداد س��رمربی
تیمش��ان را تمدی��د کردهاند .این کل داس��تان
مصاحبه من با این رسانه آلمانی بود که به اشتباه
در ایران طور دیگری منتشر شد.

کمیسیونپزشکیمصدومیت
یزدانی را تأیید کرد

کمیسیون پزشکی مصدومیت رضا یزدانی
از ناحیه آش��یل پای راست را تایید کرد و وی
در رقابتهای انتخاب��ی تاریخ  27فروردینماه
ش��رکت نمیکند .به گزارش ایس��نا ،به دنبال
مصدومی��ت رض��ا یزدان��ی ،آزادکار وزن 97
کیلوگرم ایران و قاس��م رضایی فرنگیکار وزن
 98کیلوگرم تیمملی و درخواستشان مبنی بر
عدم حضور در مرحله نهایی انتخابی تیمملی که
قرار است  27ماه جاری در تهران برگزار شود،
کمیسیون پزشکی با حضور این  2کشتیگیر
تشکیل جلسه داد تا با بررسی مدارک پزشکی
آنها در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ کند .به
دنبال برگزاری این جلس��ه اعضای کمیسیون
پزش��کی مدارک پزشکی و تصویر  MRIرضا
یزدانی را مورد بررس��ی قرار دادند و در نهایت
با درخواس��ت نامبرده مبنی بر عدم حضور در
رقابتهای مرحل��ه نهایی انتخابی تیمملی در
تاریخ  27فروردینماه موافقت کردند.

گزارش

به بهانه درگیریهای همیشگی وزارت ورزش و کیروش

تأثیر افت مسی
در نتایج ضعیف بارسلونا

افت مهاج��م بارس��لونا در بازیهای اخیر
بر نتایج این تیم تاثیر مس��تقیم داشته است.
به نقل از مارکا ،بارس��لونا شنبه شب در هفته
ل سوس��یداد
س��یودوم اللیگا با یک گل از رئا 
ی و اناریها از س��ال 2007
شکس��ت خورد .آب 
تاکنون نتوانس��تهاند در زمی��ن این تیم پیروز
ش��وند .بارسا در  3بازی آخرش نتوانسته است
حریف��ان خود را شکس��ت ده��د و از  9امتیاز
ممکن تنها یک امتیاز کس��ب کرده است .تیم
کاتاالنی در حالی در این شرایط قرار گرفته که
لیونل مسی ،ستاره این تیم نیز افت کرده است.
مهاجم آرژانتینی  4بازی پیاپی (ویارئال ،رئال
مادرید ،اتلتیکومادرید و رئال سوسیداد) پاس
گلی هم نداده اس��ت.آخرین باری که مسی در
این شرایط قرار گرفت ،به مه 2011بازمیگردد.
ل مادرید ،اسپانیول ،لوانته و
او برابر تیمهای رئا 
دیپورتیوو الکرونیا نه گلی به ثمر رس��اند و نه
پ��اس گل داد .همچنین در آوری��ل 5 ،2010
بازی را با این شرایط پشت سر گذاشت.

دوشنبه  23فروردین 1395

وقتی با فیلبانان دوستی میکنی

مهدی طاهرخانی :بدون تردید بزرگترین حسرت
کاری دبی��رکل فدراس��یون فوتبال به نخس��تین
جلسهاش با کارلوس کیروش مربوط میشود ،روزی
که علیرضا اسدی بدون هیچ شناختی از مرد پرتغالی
رو در روی او در طبقه س��وم فدراس��یون نشست و
تصور کرد اگر همین ابت��دای راه گربه را دم حجله
بکشد و حرف آخر را اول به این پرتغالی بزند تا آخر
کار سوار است و کیروش حساب کار دستش میآید.
از این رو قبل از آغاز نشس��ت ،دستور داد تا کارنامه
برانک��و را در تیمملی برای او بیاورند و متقابال آن را
کنار کارنامه کیروش گذاش��ت تا با سند و مدرک
به این پرتغالی گرانقیمت بگوید ما با یک دهم رقم
تو با برانکو این نتایج را کس��ب کردیم .اسدی آمده
بود تا عین��ا به کیروش بگوید موضع وزارت ورزش
نسبت به او چیس��ت .اما او اشتباه کرد؛ بزرگترین
اشتباهی که میتوانست هر تازه واردی انجام دهد.
محبوبیت کیروش ،تفاوت او با همه مربیان داخلی
و حتی خارجی شاغل در فوتبال ما و کال شخصیت
جنگنده و خس��تگیناپذیر این پرتغالی موجب شد
دبیرکل فدراسیون بازی را شروع نکرده ببازد .اسدی
که میتوانس��ت با سیاست دیگری با پنبه سر ببرد
بدترین کار ممکن را کرد و کیروش بیشترین سود
را از این اش��تباه برد .یکسال از آن روزها میگذرد
و وزارت ورزش و جوان��ان ب��ا وجود ع��دم رضایت
«مجبور و موظف» به حفظ کیروش شد اما هرگز
امکانات��ی که قولش را داده بودند به هر دلیلی مهیا
نش��د تا کیروش برای بار چندم دم از استعفا بزند.
اگر  2س��اعت قبل از مصاحبه تند کیروش در روز
سهشنبه با خبرنگاران و همچنین درج مطلبی خاص
در صفحه فیس��بوکش و متعاقب آن یک مصاحبه
داغ در کان��ال تلگرام تیمملی او از همه طرفدارانش
نظرس��نجی میکرد ک��ه آیا الزم ب��ه اتخاذ چنین
موضع تندی هس��ت یا نه قطعا درصد بسیار باالیی
با او مخالف��ت میکردند .حداقل 80درصد .علیرضا
اس��دی یک بار یک اشتباه بسیار بزرگ کرد و هنوز
تاوانش را میدهد اما کیروش در وضعیتی که بازی
کامال به س��ود او به جلو پیش میرود در حال تکرار
اشتباه اسدی است .اینک دبیرکل فدراسیون فوتبال
در موضع فرد حمله شونده قرار گرفته و به نوعی با
س��کوتش برابر حمالت کیروش کمکم آرای افکار
عمومی را به نفع خودش باز میگرداند .همانهایی
که همیشه دلشان برای مظلوم داستان سوخته و
به نوعی با او هم��دردی میکنند فارغ از اینکه این
مظلوم آیا جرمی هم مرتکب ش��ده اس��ت یا نه .اما
چطور ف��رد زیرک و دنی��ا دیدهای مث��ل کارلوس

کیروش دچار این اش��تباه میشود؟ چرا او باید این
همه دم از استعفا بزند و دست آخر وقتی میخواهد
به صورت حقیقی هم برود کسی او را باور نمیکند.
 2سناریو بیشتر وجود ندارد .نخست اینکه کیروش
بهخاطر بیماری و توصیه پزشکان مبنی بر دور بودن
از محیط اس��ترسزا این بار از ته دل خواستار قطع
همکاری با تیمملی فوتبال ایران است و میخواهد
با پافشاری روی این موضوع که فدراسیون و وزارت
ورزش حداق��ل امکانات را در اختیارش قرار ندادند،
س��رانجام این همکاری  5س��اله را خاتمه دهد و از
سوی دیگر موضوع را طوری مدیریت کند که مجبور
به پرداخت غرامت نباشد .وقتی او طی  3ساعت در
یک روز  3حمله گازانبری و رعدآسا را علیه اسدی و
وزارت ورزش انجام میدهد یعنی قطعا هدف خاصی
را در سر میپروراند .اما سناریوی دوم؛ مرد پرتغالی
هم از میزان محبوبیتش بین مردم آگاه است و هم
میداند دولت به همین راحتی حاضر نمیشود در
فاصله یک سال تا انتخابات سال  96یک بحران برای
خودش بابت از دست دادن کیروش درست کند از
این رو برخالف سیاستهای وزارت ورزش و جوانان
که صریحا منتقد کیروش است ،دست آخر یکی از
آن باال دستور حفظ سرمربی را میدهد و او همانند
سال گذشته و گذشتهترها میماند .با این تفاوت که
با جنجالس��ازیهای اخیر موفق میشود شیر پول
را به صورت واقعی نه نمادین باز کند .ش��یری که

در س��ال  94به هر دلیلی بسته بود .یکسال زمان
داش��تیم تا یک بار برای همیشه زمین شماره یک
کمپهای تیممل��ی را آماده کنیم اما زمان را آنقدر
هدر دادیم تا این آمادهسازی به میانههای سال 95
برس��د .کیروش میداند و مطمئن است در انتهای
این بگیر و ببندها ،آخر همه این مصاحبهها و بیانیهها
اوست که برنده بازی است نه طبقه سوم فدراسیون
از این رو با آسودگی خاطر با همان برگهای قدیمی
ب��ازی میکند و میخواهد به هر قیمتی که ش��ده
ضمانتی برای تامین خواستههایش بگیرد ،ضمانتی
که مثل سالهای قبل نباش��د .در هر دو صورت او
برنده اس��ت اما قطعا محبوبیتش نس��بت به قبل
ری��زش قابل اعتنایی پیدا میکن��د .آنچه کیروش
میخواهد و برای مطالب��هاش این همه دم از رفتن
و نمان��دن میزند ،افزایش حق��وق خودش ،گرفتن
ماش��ین مدل باالتر ،عوض ک��ردن خانه و غذایش
نیس��ت .او برای تیمملی فوتبال ایران و شاگردانش
چیزهایی را میخواهد که در کش��ورهای توس��عه
یافته یا حداقل صاحب نام فوتب��ال از آن به عنوان
حداقلها یاد میشود .اینکه ما زمین مناسب تمرین
نداریم چه دلیلی دارد جز عدم مدیریت؟ آیا مشکل
ورزش ما پول است؟ اگر اینچنین است چرا ساالنه
مبلغی نزدیک به  500میلیارد تومان در فوتبالمان
گردش مالی وجود دارد؟ اگر بیپولیم چگونه یکی از
گرانقیمتترین مربیان ملی جهان را در اختیار داریم؟

قطعا مشکل پول نیست .در بهترین حالت میشود
عدم مدیریت خطابش کرد یا با نگاه بدبینانه ،چوب
الی چرخ گذاشتن تیمملی برای فراری دادن عنصر
خارج��ی .اما این بار یک عنص��ر خارجی به تورمان
خورده که ب��ا بقیه تفاوت اساس��ی دارد .بهای این
تفاوت ارزان نیست و وضعیت غیرعادی این روزهای
فوتبال ما دقیقا ریشه در غیرعادی بودن این عنصر
دارد .مردی که نه شبیه برانکوست و نه هیچ شباهتی
به هیچ یک از مربیان خارجی قبلی و احتماال بعدی
دارد .دفعه بعد یادمان باش��د اگر س��راغ یک گزینه
درجه یک و گرانقیمت رفتیم آداب معاش��رت با او
را هم یاد بگیریم .هر چمن س��بزی را که دیدیم به
کسی که احیانا در منچستر و رئال روی چمن واقعی
بازیک��ن تمرین داده ،ندهیم و نگوییم بفرما این هم
زمی��ن چمن عالی! اگر نمیتوانیم خودمان را تغییر
دهیم دس��تکم س��راغ مربیانی هم قیمت برانکو
برویم که حاضرند برای تردد سوار پراید شوند،روی
هر چمنی تیمش��ان را تمرین دهند و با هر نداری
و فقر خود س��اخته ما بس��ازند .ک��یروش بیعیب
نیس��ت و آنقدر زیرک اس��ت که با اولین لبخند ما
همه دندانهایمان را شمرده است اما آنچه او امروز
میخواهد حداقلهای هر تیمی اس��ت که سودای
جام جهانی دارد .دوس��تی با فیلبانان قطعا خانهای
میخواهد در ش��أن فیل ،یا دوستی نکنیم یا آن را
بنا کنیم.
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سقوط بارسای شیطانی در آنوئتا

خوراکی که هواداران به رسانههای
عربی دادند

بعد از بازی پرسپولیس برابر ملوان ،هواداران
دو تی��م از خجالت هم درآمدند که عکسهای
منتشرش��ده از این درگیریها خوراک خوبی
را برای رس��انههای عربی منطق��ه فراهم کرد.
ب��ه نق��ل از  ،eremnewsدر یک��ی از
حساسترین بازیهای هفته بیستوپنجم لیگ
ایران ملوان در انزلی از پرسپولیس پذیرایی کرد.
این دیدار تا دقایق پایانی با تس��اوی یک-یک
دنبال میش��د و همه چیز آرام پیش میرفت
اما بعد از گلی که کمالالدین کامیابینیا به ثمر
رساند و جنجال و حاشیههایی که مازیار زارع
کاپیتان ملوان در میدان داشت به یکباره فضای
ورزشگاه به هم ریخت و پیشبینی هم میشد
بعد از بازی هواداران دو تیم با هم درگیر شوند
بویژه هواداران ملوان که بسیار خشمگین بودند.
بعد از بازی هواداران دو تیم با هم درگیر شدند و
صحنههای زشتی را رقم زدند که در رسانههای
عربی منطقه بازتاب زیادی داشت تا جایی که
سایت مصری  eremnewsخبر اصلی خود را
به عکسهای درگیری بازی ملوان با پرسپولیس
اختصاص داد و اینگون��ه تیتر زد «درگیرهای
خونین بین تماشاگران ایرانی»
بدون شک چنین حرکاتی به ضرر فوتبال
ایران اس��ت بویژه در ش��رایطی که سعودیها
بشدت به دنبال کوچکترین بهانهای هستند تا
نشان دهند فوتبال در ایران ناامن است و ورزش
ایران توان میزبانی ندارد .شاید برخیها بر این
باور باشند که چنین درگیرهایی خیلی زود از
اذهان پاک میش��ود اما ب��ه هیچوجه اینگونه
نیست و کنفدراس��یون فوتبال آسیا با جدیت
زیادی این مس��ائل را پیگیری میکند و حکم
اخیر آنها هم نشان داد به دنبال بهانه هستند تا
فوتبال ایران را جریمه کنند.

تنها  24ساعت از ادعای حسین عبدی مبنی بر
اینکه هیات مدیره پرسپولیس ،هیچ برنامهای برای
تمدید قرارداد برانکو ندارد ،گذش��ته بود که ناگهان
خبر تمدید قرارداد س��رمربی کروات قرمزها از سوی
باش��گاه رسانهای ش��د .از میان مدیران پرسپولیس،
تنها فردی که روی حفظ برانکو اصرار داشت و مرتب
درباره آن با رسانهها صحبت میکرد علیاکبر طاهری
بود .مدیرعاملی که ماههاست در کسوت «سرپرست
موقت» کارهای اجرای��ی قرمزها را به عهده دارد .اما
او چگونه موفق ش��د ب��دون رضایت اولی��ه اعضای
هیاتمدیره ،دس��ت به چنین کار بزرگی بزند و بعد
از مدتها پرس��پولیس خیالش از انتخاب سرمربی
فصل بعدش مطمئن باش��د .تنها الزم است از موتور
جس��توجوی گوگل یاری بجویید تا به شما نشان
ده��د  2خط فکری کام�لا متفاوت درب��اره تمدید
قرارداد برانکو وجود داش��ت .طاهری که میدانست
در پایان فصل ممکن است عالوه بر تیمملی فوتبال
کشورمان ،باشگاههای متمولی مثل سپاهان به دنبال
برانکو باشند ،همه تالشش را انجام داد تا اعضای هیات
مدیره را برای امضای قرارداد دستکم  2ساله متقاعد
کند .از این رو او چند جلسه با سرمربی کروات تیمش
برگزار کرد و خروجی این جلسات در مصاحبه برانکو با
یکی از رسانههای کرواسی فاش شد .سرمربی قرمزها
هفته قبل صریحا از تمدید قراردادش به مدت  2سال
دیگر حرف زد اما هیچ یک از اعضای هیات مدیره این
خبر را تایید نکردند .طاهری تا قبل از روز پنجشنبه

چگونه قرارداد برانکو تمدید شد؟

هیأت مدیره در کار انجام شده

 19فروردینماه نتوانسته بود سایر مدیران پرسپولیس
را متقاعد کند .نش��ان به آن نشان که حسین عبدی
به عنوان س��خنگوی هیات مدیره روز چهارشنبه در
مصاحبهای صریحا گفت تا این لحظه در هیات مدیره
کوچکترین بحثی درباره تمدید قرارداد انجام نشده
است .این حرف عبدی پاسخ منفی و سیاستمدارانهای
ب��ود به درخواس��ت طاهری ب��رای تمدید ق��رارداد
سرمربی تیم .اما چرا اعضای هیات مدیره در این باره

محافظهکاران��ه عمل کردند؟ هیچ یک از آنان در این
باره پاس��خ شفافی ندادند اما جعفر کاشانی به عنوان
رئیس هیات مدیره عنوان کرده بود بهتر است منتظر
پایان فصل بنش��ینیم و ببینیم برانکو چه نتیجهای
میگی��رد .این مصاحبه به آن معناس��ت که اعضای
هیات مدیره آنطور که باید و ش��اید به قهرمان شدن
پرس��پولیس اعتقاد قلبی ندارند و احتمال میدهند
شاید تیم با برانکو حتی قادر به گرفتن سهمیه لیگ

قهرمانان آسیا هم نباشد .آرایش جدول هم بهگونهای
اس��ت که هر اتفاقی ممکن اس��ت رخ دهد .اما برگ
برنده برانکو رضایت عمومی هواداران پرسپولیس است.
علیاکبر طاهری اعتقاد دارد اگر برانکو با پرسپولیس
قهرمان ش��ود آن وقت ممکن است قیمت قرارداد به
خودی خود افزایش زیادی پیدا کند و از سوی دیگر
تیم متمولی مانند سپاهان که به دنبال یک سرمربی
خوب میگردد از این خأل به وجود آمده نهایت استفاده
را ببرد .اما چه ش��د که عاقبت اعضای هیات مدیره با
وجود مخالفت اولیه خود ،با این تمدید قرارداد موافقت
کردند؟ سرپرس��ت پرس��پولیس بعد از اینکه متوجه
ش��د برای متقاعد کردن هیات مدیره یکتنه قادر به
انجام کاری نیس��ت از مدیران باالدستی وزارت ورزش
کمک خواس��ت .از آنجایی که شخص وزیر و نصراهلل
س��جادی به صورت کام��ل از برانکو ،نتایج و مهمتر از
همه اخالق به دور از حاش��یهاش رضایت کامل دارند،
یک جلسه کوتاه توانست آرای اعضای هیات مدیره را
به نفع طاهری و خواستهاش برگرداند .البته جزئیاتی از
قرارداد باقی مانده که گفته میشود جایگاه پرسپولیس
در پایان لیگ جاری تاثیر بسزایی در آن دارد .برانکو در
صورتی که بتواند بعد از  8فصل پرسپولیس را قهرمان
لیگ برتر کند آنگاه بعضی از مفاد قرارداد و بندهایش
به خودی خود اجرا میشود و متعاقبا قیمت این مربی
باالتر خواهد رفت .یکی از محسنات این قرارداد جدید،
باال بردن انگیزه برانکو برای قهرمان کردن تیم متبوعش
در لیگ پانزدهم است.

چرا لقب «پدیده» را
به رونالدو دادند؟

لقب پدی��ده مختص به چه بازیکنی اس��ت
و چ��را ای��ن لقب را به ای��ن بازیک��ن دادند؟ در
گزارش��ی ب��ه ای��ن  2س��وال پاس��خ میدهیم.
به گزارش ش��فقنا ورزش��ی ،در تاری��خ فوتبال
جهان  2بازیکن هس��تند که ن��ام رونالدو دارند؛
نخس��ت رونالدوی برزیلی که در دهه  90و آغاز
ق��رن  21از بهترین بازیکنان جه��ان بود و دوم
کریس��تیانو رونالدوی پرتغالی که در س��الهای
اخیر از بهترین بازیکنان جهان بوده اس��ت .لقب
«پدیده» مختص رونالدوی برزیلی است و اما چرا
این لقب را به رونالدو دادهاند؟ رونالدو فوتبال خود
را همچ��ون دیگر بازیکنان برزیلی از خیابانها و
کوچهپسکوچههای ریودوژانیرو ش��روع کرد .او
در فص��ل  1993-94فوتب��ال را از تیم کروزیرو
ش��روع کرد و در  14بازی  12گل به ثمر رساند
و قهرمان��ی در  2جام حذفی و لیگ مینیرو را به
دس��ت آورد .رونالدو بعد از درخشش در کروزیرو
راهی فوتبال اروپا ش��د و آیندهوون را به عنوان
مقصد بعدی خود انتخاب کرد .او در  2فصل 46
بار برای این تیم هلندی به میدان رفت و توانست
 42گل به ثمر رساند .رونالدو در حالی که تنها 19
سال سن داشت این آمار خیرهکننده گلزنی را از
خود به جای گذاشت و مورد توجه باشگاه بارسلونا
ق��رار گرفت اما تنها یک فصل برای آبیواناریها
به میدان رفت و توانست در  37بازی  34گل به
ثمر رساند و قهرمانی در جام حذفی اسپانیا ،سوپر
جام اسپانیا و جام در جام را به دست آورد .در آن
زمان رونالدو با وجود سن بسیار کمی که داشت
توانس��ت توپ طال را به دست آورد .این بازیکن
برزیلی با تیم ملی هم افتخارات زیادی به دست
آورد و عالوه بر قهرمانی در کوپا آمهریکا در سال
 1997قهرمانی در جام کنفدراسیونها را تجربه
کرد و در بازیهای المپیک  1996در جایگاه سوم
جای گرفت .قهرمان��ی در این همه جام و آمار و
ارقام خیرهکنندهای که این بازیکن برزیلی از خود
به جای گذاشت باعث شد تا کارشناسان و مربیان
بزرگ فوتبال جهان لقب «پدیده» را به او بدهند.
نخستین کسی که لقب پدیده را برای رونالدو به
کار برد ،کافو ،اسطوره سلسائو در جناح راست بود
تا جایی که در حالی که رونالدو تنها  17سال سن
داشت درباره او گفت :او بهراستی یک پدیده است
و در آینده این را خواهید دید.
جزیره

لسترسیتی میتواند ارزانترین
قهرمان لیگ انگلیس لقب بگیرد؟

هنوز کسی شگفتیسازی لستر را باور نکرده
است اما هر لحظه به این اتفاق باورنکردنی نزدیک
میشویم .حضور لستر در صدر جدول این فصل
لیگ برتر به برنامهریزی و تالش چندینساله این
تیم پیش از حضور رانیری بازمیگردد .این تیم
بودجه زیادی ندارد و در  5س��ال اخیر ،تنها 55
میلیون یورو خرج کرده اس��ت .این مبلغ تقریبا
نیمی از هزینههایی اس��ت که رئالمادرید برای
گرت بیل و بارس��لونا برای نیمار پرداخت کرده
اس��ت .همچنین کمتر از ارزش ق��رارداد رحیم
استرلینگ با منچسترسیتی یا آنتونی مارسیال
با منچستریونایتد است .لستر  55میلیون یورو
برای  18بازیکن هزینه کرده اس��ت .گرانترین
بازیک��ن این تیم کمی بیش از  10میلیون یورو
ارزش دارد .درون دروازه ،کاس��پر اشمایکل قرار
دارد .او همچون پدرش دروازهبان مطمئنی است.
اش��مایکل  4فصل پیش با  1/5میلیون یورو به
این تیم آمد .مارک شوارتزر ،دیگر دروازهبان این
تیم فصل پیش به صورت بازیکن آزاد آمد .خط
دفاعی نقش کلیدی در قرار گرفتن لستر در این
جایگاه دارد و گلهای کمی که این تیم دریافت
کرده است ،نشانگر عملکرد خوب مدافعان تیم
است .لستر در  12بازی دروازه خود را بسته نگه
داشت ه و برای این کار هزینه زیادی نکرده است.
دنی سیمپسون ( 2/3میلیون) ،وس مورگان (یک
میلیون) ،روبرت هوث ( 4میلیون) و کریستین
ماچ (بازیکن آزاد) ،اغلب در ترکیب اصلی حضور
دارند .در پست هافبک نیز بازیکنان زیادی کشف
شدند .رانیری درباره انگولو کانته ،هافبک تیمش
گفت« :روزی که ت��وپ را از مرکز به کنارههای
زمین برد و خود را به محوطه جریمه رس��اند تا
با س��ر گلزنی کند ،شگفتزده نشدم .او میداند
توپ به کجا میرس��د و حریف به کدام س��مت
م��یرود .او همه چیز را از قبل میداند» .لس��تر
ب��رای انتق��ال کانت��ه ،هافبک دفاع��ی تیمش
 8/4میلیون یورو هزینه کرد .زوج خط حمله این
تیم را جیمی واردی و شینجی اوکازاکی تشکیل
میدهند .واردی برترین گلزن کنونی لیگ برتر
از فلتوود تاون با یک میلیون یورو به لس��تر آمد
و مهاج��م ژاپن��ی در این فصل با مبل��غ 10/3
میلیون یورو به این تیم پیوس��ت .او گرانترین
بازیکن لستر است .در کنار او دنی درینکواتر دیده
میشود که فصل  2011-12از منچستریونایتد با
مبلغ ناچیز  850هزار یورو به این تیم پیوس��ت.
مارک آلبراتیون به عنوان بازیکن آزاد ،فصل پیش
از استونویال آمد و ریاض محرز که اکنون مدنظر
تیمهای اروپایی اس��ت ،تنها با نیم میلیون پوند
برای  2فصل با تیم انگلیسی قرارداد امضا کرد.

