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وطن امروز شماره 2166

اخبار

بازگشت دستیار پرتغالی کیروش
به تمرینات

دور جدید تمرینات تیمملی فوتبال ایران
زیر نظر کارلوس کیروش آغاز شد .نخستین
تمری��ن تیممل��ی فوتب��ال ای��ران صبح ۳۱
اردیبهش��تماه در زمین پژوهشگاه نفت در
حضور کارلوس کیروش برگزار ش��د .در این
اردو بازیکنان دعوت شده همچون حامد لک،
محمدرضا اخباری ،محمدرش��ید مظاهری،
ع��زتاهلل پورقاز ،احس��ان حاجصفی ،رامین
رضاییان ،احس��ان پهلوان ،پژمان منتظری،
محمدحس��ین کنعانیزادگان ،مهدی ترابی،
س��عید آقای��ی ،ساس��ان انص��اری و وحید
محمدزاده تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی
انجام دادند .این تمرین از ساعت  ۱۰به مدت
 ۲س��اعت زیر نظر کارلوس کیروش و دیگر
اعض��ای کادر فن��ی برگزار ش��د .این تمرین
پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران
و عکاسان انجام شد .براساس تصاویر ارسال
ش��ده از تمرین دیروز ،دن گاس��پار ،دستیار
کارلوس کیروش که گفته میشد با سرمربی
پرتغالی به اختالف خورده و حتی در  2بازی
برابر قطر و چین هم غیبت داشت ،در تمرین
حاضر بود.

خادم :کسب  5طال در باکو
با ارزیابیها همخوانی داشت

رئیس فدراسیون کشتی گفت :رقابتهای
کش��ورهای اس�لامی از لحاظ فن��ی به نفع
کشتیگیران ما بود .رسول خادم با بیان این
مطلب افزود :بازیهای کش��ورهای اسالمی
یک تورنمنت فنی مناسب برای آزادکاران و
فرنگیکاران ایران بود .در این تورنمنت اکثر
کشتیگیران ما این فرصت را پیدا کردند تا با
کشتیگیران درجه یک و درجه  2برتر وزن
خودش��ان در دنیا رقابت کنند و توسط کادر
فنی ارزیابی ش��وند .وی ادامه داد :با توجه به
اینکه با یک فاصله کوتاه مس��ابقات آسیایی
و بازیهای کش��ورهای اس�لامی را داشتیم،
کادر فنی تیمهای ملی مجبور بودند  2تیم را
در هر دو رش��ته ،برای حضور در رقابتهای
قهرمانی آسیا و بازیهای کشورهای اسالمی
اختص��اص دهند ک��ه البته ای��ن موضوع به
اس��تثنای میثم نصی��ری بود ک��ه در هر 2
مس��ابقه حضور داش��ت .خادم تصریح کرد:
ما پیشبینی میکردیم حداقل  4مدال طال
و حداکث��ر  6مدال طال در هر دو رش��ته در
این مسابقات داش��ته باشیم که توانستیم 5
مدال طال را به دس��ت آوری��م که نتیجه به
دست آمده ،نسبتا با ارزیابی که ما از حضور
تیمه��ای ملی کش��تی آزاد و فرنگی در این
مسابقات داشتیم ،همخوانی داشت.

مراسم سالگرد زندهیاد ناصر
حجازی پنجشنبه برگزار میشود

مراسم ششمین سالگرد درگذشت کاپیتان
اس��بق تیمملی فوتبال و همچنین سرمربی و
کاپیتان پیشین استقالل روز پنجشنبه هفته
جاری برگزار خواهد شد .این مراسم از ساعت
 ۱۰صبح روز پنجش��نبه  4خردادماه در قطعه
نامآوران برگزار میشود .زندهیاد ناصر حجازی
خردادماه سال  ۱۳۹۰به دلیل عارضه سرطان
و در حالی که  ۶۲س��ال از عمرش میگذشت،
چشم از دنیا فرو بست.
وی در دوران بازیکن��ی ،توفیقه��ای
ارزش��مندی را به هم��راه تیمملی و باش��گاه
اس��تقالل کس��ب کرد که قهرمانی با تیمملی
کش��ورمان در جام ملتهای آس��یا در س��ال
 ۱۹۷۲و بازیهای آسیایی سال  ۱۹۷۴و کسب
مقام نخست در جام باشگاههای آسیا در سال
 ۱۹۷۰از آن جمله است .حجازی همچنین در
بازیهای المپیک  ۱۹۷۶مونترال و جامجهانی
 ۱۹۷۸آرژانتین ،دروازهبان تیمملی فوتبال ایران
بود و در نقش کاپیتان در سال  ۱۹۸۰تیمملی
کشورمان را به مقام سوم آسیا رساند.
او در س��ال  ۱۳۷۷که س��رمربی استقالل
ب��ود ،این تیم را به مقام قهرمانی لیگ آزادگان
رهنمون کرد و یک سال بعد این تیم را به مقام
نایبقهرمانی در جام باشگاههای آسیا رساند.

یادداشت

تقابل سرنوشتساز استقالل با نماینده امارات

شکست تیمملی والیبال
در خانه عقابها

تیمملی والیبال ایران برابر لهستان شکست
خورد .تیمملی والیبال ایران در ادامه بازیهای
دوس��تانه خود در اردوی برونمرزی به مصاف
لهس��تان رفت و برابر این تیم شکست خورد.
ستهای این بازی با نتایج  ۱۹-۲۵ ،۱۹-۲۵و
 ۲۳-۲۵به نفع میزبان به پایان رسید .دجورجی
که زمانی گزینه اصلی هدایت تیمملی والیبال
ای��ران بود ،روی نیمکت قرمز و سفیدپوش��ان
لهستان نشسته بود .آخرین بازی تدارکاتی ایران
در لهستان با تیمملی استرالیا برگزار میشود و
بعد از انجام این دیدار تیم راهی ایران میشود
تا خود را ب��رای حضور در لیگ جهانی ۲۰۱۷
آماده کند.

دوشنبه اول خرداد 1396

در ادامه دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا در منطقه
غ��رب قاره کهن ،تیم فوتبال اس��تقالل ایران ،امروز
دوش��نبه در تهران به مصاف العی��ن امارات میرود.
آبیپوشان تهرانی در حالی در خانه به دیدار حریف
اماراتی میروند که میتوانستند به عنوان تیم نخست
گروه خود به مرحله یکهشتم نهایی صعود کنند و به
دیدار تیم دوم گروه  Cبروند اما به دلیل اینکه االهلی
عربس��تان در گروه س��وم بازیها رتبه دوم را کسب
کرد ،در صورتی که استقالل در گروه خود اول میشد
باید ب��رای  2دیدار رفت و برگش��ت با آن تیم ،یک
کش��ور ثالث را انتخاب میکرد .در نهایت ،شاگردان
منصوریان با قرار گرفتن در رده دوم گروه خود ،حاال
باید به مصاف تیم نخس��ت گروه سوم یعنی العین
امارات بروند .حریف اماراتی اس��تقاللیها بازیکنان
پرقدرت و توانمندی دارد که میتوانند این تیم ایرانی
را دچار مش��کل کنند .عم��ر و محمد عبدالرحمن،
 2بازیکن ش��اخص العین هس��تند ک��ه در مرحله
گروهی هم عملکرد درخش��انی داشتند و توانستند
تیم خود را به مرحله حذفی برس��انند .عالوه بر این
دو ،چن��د ملیپوش و چند بازیکن خارجی تکنیکی
و با کیفیت در ترکیب العین حضور دارند .استقالل
برای رس��یدن به مرحله حذفی ،کار چندان سختی
نداشت و میتوان گفت در آسانترین گروه مقدماتی
قرار داش��ت اما حاال در دیدار با العین ،محک جدی
خواهد خورد .مهمترین چالشی که استقاللیها با آن
روبهرو هستند ،غیبت جابر انصاری و احتمال غیبت
امید ابراهیمی در دیدار رفت با العین اس��ت .این در
حالی است که امید نورافکن ،هافبک جوان و بازیساز
استقالل هم به همراه تیمملی جوانان به کرهجنوبی
رفت��ه و میانه میدان آبیها اکنون از بازیکن خالق و
توانمند ،خالی است .باید دید منصوریان چگونه بر این
مشکل فائق میآید و چطور جای خالی این بازیکنان
را پر میکند .دیدار  2تیم ،امروز س��اعت  ۲۰:۴۵در
ورزشگاه آزادی برگزار میشود .در دیگر دیدار امروز،
االهلی عربستان و االهلی امارات از ساعت  ۲۲:۱۵با
هم دیدار میکنند .دیدارهای دو نماینده دیگر ایران
در لیگ قهرمانان آسیا یعنی پرسپولیس و استقالل
خوزستان برابر حریفانشان ،فردا برگزار میشود.

■■منصوریان :خیلی بد است تیم دوم پایتخت از
هوادار محروم شده است!

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت :خیلی بد است
تیم دوم پایتخت از هوادار محروم شده است و ممکن
است به دلیل نداشتن تماشاگر سرنوشتش تغییر کند.
علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از بازی با
العی��ن گفت :یک بازی خیلی خوب از آن بازیهایی
که م��ن خیلی دوس��ت دارم ،داریم .م��ن در دوران
مربیگریام از بازیهای س��نگین اس��تقبال کردهام.
یک آزمون و خطای بسیار خوب داریم و از یک فیلتر
خیل��ی خوب باید عبور کنیم .وی افزود :در این بازی
تیم فوتبال جوانان ایران که پس از  ۱۶سال در
جامجهانی حضور پیدا کرده در نخستین دیدار خود
برابر کارستاریکا به برتری رسید تا  3امتیاز ارزشمند
کس��ب کند .تیمملی فوتبال جوانان در نخستین
دیدار خود در رقابتهای جامجهانی در ورزش��گاه
جامجهانی «ججو» به مصاف تیم کاستاریکا رفت
که این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان پیروانی
به پایان رس��ید .محم��د مهدیخان��ی( )۸۱برای
ایران گل زد .ملیپوش��ان جوان ایران که در دقایق
ابتدای��ی فرصتهای خوبی برای ب��از کردن دروازه
حریف داش��تند با کمتجربگی این موقعیتها را از
دس��ت دادند و در ادامه هم نتوانستند برتری خود
را حفظ کنند و تیم کاستاریکا هم بهموقعیتهای
خوبی رسید اما در نهایت نیمه اول با تساوی بدون
گل به پایان رسید .نیمه دوم هم ملیپوشان جوان
کشورمان برای رسیدن به گل تالش زیادی کردند
اما نبود دیدارهای تدارکاتی مناسب و کمتجربگی
بازیکنان عمال زیبایی بازی را از این تیم گرفته بود .با
این حال تیم ایران در دقیقه  ۸۱توسط مهدیخانی
به گل برتری دس��ت پیدا کرد .در دقایق باقیمانده
تیم کاستاریکا فش��ار زیادی روی دروازه ایران وارد
کرد تا بتواند گل خورده را جبران کند اما دفاع خوب
و چن��د الیه ایران این فرصت را به تیم حریف نداد

حمله با چشمان باز

جوانان ما به یک امتحان بسیار خوبی رسیدهاند و باید
یک بار دیگر این پرچم را که امانت دستش��ان بوده
ایستاده نگه دارند .ما قطعا با خیل جمعیت حرفهای
زی��ادی برای گفتن خواهیم داش��ت .تیم العین را به
طور کامل میشناسیم .خصوصیات اخالقی سرمربی،
یو
اعض��ای کادر فنی و بازیهای قبل��ی ،مربی قبل 
شیوه بازیشان ،نقاط ضعف و نقاط قوتشان و نقاط
آس��یب در زمان حمله و نقاط آسیبشان را در زمان
دفاع بخوبی بررسی کردهایم .در مجموع  180دقیقه
از ای��ن تیم غرب آس��یا را آنالیز کامل داریم .تکتک
نفراتش��ان را برای تکتک بازیکنانمان آنالیز کامل
کردهای��م .س��عیمان بر این بوده ک��ه در فاصله بین
آخری��ن بازی لیگمان و این بازی به طور کامل تیم
حریف را مثل یک س��فره جلوی بازیکنانمان پهن
کنیم تا آنها کامال بدانن��د با چه حریفی باید مقابله
کنن��د .ما  2تا  90دقیقه داریم ک��ه باید در این 2تا
 90دقیقه به هدفمان برسیم .هدفمان کلینشیت
کردن اس��ت و اگر به یاری خدا به این مهم دس��ت
پیدا کنیم قطع ب��ه یقین با توجه به اینکه العین در
بازیهای گذشتهاش جز بازی با ذوبآهن در اصفهان
هیچ بازی را نتوانسته کلین شیت کند میتوانیم به
این تیم آسیب کلی برسانیم .منصوریان ادامه داد :نگاه
ما به بازی با العین دو مسابقه  90دقیقهای است .من
به عبدالرحمان و هم تیمیهایش خوشامد میگویم.
نگاه ما روی سکوهاست .امیدوارم هواداران ما ورزشگاه
آزادی را پ��ر کنند .کمیته مش��وقان ما برنامه خوبی
برای این مس��ابقه گذاشته اس��ت .من برای حریف
احترام قائلم .استادیوم آزادی گذرگاه سختی است و

سرمربی العین دوشنبه(امروز) نخستین حضورش را
تجربه میکند .منصوریان درباره محرومیت هواداران
پرسپولیس در بازی با لخویا گفت :رنگ هوادار فرقی
ندارد .اینکه یک بازی تماش��اگر ندارد خیلی سخت
اس��ت .ما هفتههای پیاپی میگوییم لی��زر نیاورید.
م��واد منفجره پرتاب نکنید اما ی��ک لحظه هواداری
احساس��اتی میش��ود و ش��اید در آن لحظه برایش
لذتبخش باش��د که چنین کاری میکند اما خیلی
بد است تیم دوم پایتخت از هوادار محروم شده است
و ممکن است به دلیل نداشتن تماشاگر سرنوشتش
تغییر کند .ما هم در آسیا روی استندبای هستیم .از
هواداران میخواهم لیزر نیندازند و مواد منفجره پرتاب
نکنن��د و اگر هواداری را دیدند چنین رفتاری کرد او
را معرفی کنن��د و در صورت مقاومت او را در اختیار
نیروهای انتظامی قرار بدهند .تلخ است ما به مرحلهای
برسیم که از هوادار محروم شویم.

■■سرمربی العین :نیمه اول مصاف با استقالل را
«سر»میکنیم

زوران مامیچ میگوید برای حریف ایرانی احترام
زیادی قائل اس��ت .زوران مامیچ سرمربی العین در
نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقالل
در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا گفت :ما یک برنامه
سخت و سنگین داریم .ما برای تیم استقالل احترام
زیادی قائل هستیم .او افزود :استقالل بازیکنان خوبی
دارد و ما احترام زیادی برای آنها قائلیم .ما استقالل را
بخوبی میشناسیم و با شناخت کامل به مصاف آنها
میرویم .برای ما مهمترین چیز این است که نیمه
اول را اصطالحا سر کنیم .ما سعی میکنیم بازی را

پیروزی تیمملی فوتبال جوانان برابر کاستاریکا

شاهکار شیربچههای ایران

تا نخس��تین پیروزی تیم ایران در جامجهانی رقم
بخورد .تیمملی فوتبال جوانان در این مس��ابقات با
تیمهای کاستاریکا ،زامبیا و پرتغال همگروه است.
در نخستین بازی این گروه تیم زامبیا برابر پرتغال
به برتری رسید.

■■باز هم پیروزی خواهیم داشت

س��رمربی تیم فوتب��ال جوانان ای��ران با ابراز
خرسندی از پیروزی تیمش در جامجهانی گفت:
درست اس��ت که ما بعد از  ۴۰سال به نخستین

پیروزی رسیدیم اما قطعا این آخرین برد نخواهد
بود .امیرحس��ین پیروانی در نشست خبری پس
از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر کاستاریکا در
جامجهانی ،گفت :در چنین تورنمنتهایی بازی
اول همیشه سخت اس��ت .ما دیدار سختی برابر
کاستاریکا داشتیم .هم در نیمه اول و هم در نیمه
دوم کارمان سخت بود .در بین  2نیمه با بازیکنان
صحبت کردم که مراقب فضاهای خالی باش��ند
تا بتوانیم نتیجه بگیریم .خوش��بختانه بازیکنان

هدف جدید کونته

موفقیت در لیگ قهرمانان

اداره و تمرکز خود را حفظ کنیم .دقیقا میدانیم باید
در این بازی چه کنی��م .چیزی که مرا تحت تاثیر
قرار میدهد این اس��ت که در استادیوم آزادی یک
اتمس��فر عالی را دیدهام .مطمئن��م میتوانیم بازی
خوب و قشنگی را ببینیم .مطمئن هستم میتوانیم
با آرامش و خوش��حالی به خان��ه بازگردیم .وی در
پاسخ به س��والی درباره حضور تماشاگران و ایجاد
جو سنگین در ورزشگاه آزادی و تاثیر آن بر نتیجه
مصاف استقالل و العین گفت :مهمترین مساله این
است که ما حریف را میشناسیم و میدانیم در کجا
بازی میکنیم .ما میخواهیم ببریم .هیچ چیزی جز
این نمیتوانم بگویم چ��ون حریف را بخوبی آنالیز
کردهای��م .مامیچ در پاس��خ به این س��وال که آیا از
برانکو برای مصاف با استقالل مشورت گرفته است،
عنوان کرد :من اصال با برانکو صحبت نکردم .نیازی
به صحبت هم نبود چون استقالل تیمی است که
همه آن را میشناسند .من و برانکو دوستان خوب
و قدیمی هستیم .ما مطلقا درباره استقالل صحبت
نکردهایم .استقالل تیم کوچکی نیست و الزم نیست
از این تیم بپرس��م .مامیچ درباره اظهارات مدیران
العین مبنی بر پیروزی برابر اس��تقالل در ورزشگاه
آزادی عن��وان کرد :در همه جا تیمها به دنبال برد
هستند .همه میخواهیم پیروز شویم و باید تا بازی
صبر کنیم .ما برنامه داریم تا پیروز ش��ویم .وی در
پایان افزود :مهمترین مساله برای ما نیمه اول است
چون نتیج��ه را معلوم میکند .مطمئن��ا در بازی
برگشت خیلی باهوشتر خواهیم بود .امیدوارم بازی
خوبی را شاهد باشیم.
خواسته ما را اجرا کردند و توانستیم به نخستین
پیروزی برسیم .پیروانی در پاسخ به پرسش سایت
فیفا که ایران بعد از  ۴۰سال توانست به گل و یک
پیروزی برسد ،چه احساسی دارید؟ گفت :تیم ما
بعد از  ۱۶سال توانست به جامجهانی صعود کند.
ما جوانان خوب و مستعدی در فوتبال ایران داریم،
تیم نوجوانان ایران هم به جامجهانی صعود کرده
اس��ت .تیم بزرگساالن هم گزینه اصلی صعود به
جامجهانی است .این نش��ان میدهد فوتبال در
ایران بسیار پیش��رفت کرده است .درست است
که اولین پیروزی تیم جوانان در جامجهانی است
اما این بار آخر نخواهد بود و باز هم پیروزیهای
ایران تکرار خواهد ش��د .پیروانی درباره آنالیزش
از تی��م زامبیا گفت :گروه آنالیز م��ا دیدار زامبیا
را فیلمب��رداری کردهاند و قطع��ا آنالیز خواهیم
ک��رد اما در دقایق کوتاهی که ب��ازی زامبیا برابر
پرتغال را تماشا کردم تیم زامبیا را تیمی خوب و
قدرتمند دیدم که قطعا بازی ما با این تیم میتواند
تعیینکننده برای صعود باش��د .پرتغال هم تیم
خوبی بود که چند موقعیت داش��ت اما نتوانست
از آنها استفاده کند .قطعا بازی ایران و زامبیا دیدار
خوبی خواهد شد چرا که  2تیم با  2روش متفاوت
با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

کیوسک
مارکا

یک امتیاز تا قهرمانی

گاتزتا

یوونتوس آیا اینجا هستی؟

توتو

افسانهها اینجا هستند

آ.اس

قضاوت آخر

نیزار کنسیال :آنتونیو کونته از جشن قهرمانیاش
در لیگ برتر لذت خواهد برد اما مطمئنا ذهنش
درگی��ر فین��ال ج��ام حذفی و بعد ه��م پنجره
نقلوانتق��االت اس��ت .او همچنی��ن میخواهد
مذاک��رات درباره تمدی��د قرارداده��ا را هم آغاز
کند ،آن ه��م بالفاصله بعد از اینکه فصل تمام و
نقلوانتقاالت شروع ش��د .در دنیای تجارتهای
بزرگ همیش��ه قدرت نقش مهم��ی دارد ،همان
دنیایی که چلس��ی در آن قرار دارد .آدم خوب و
بد وجود ندارد اما برنده و بازنده زیاد است .کونته
یک برنده است و مطمئنا حاال او از مزیت قهرمانی
در لیگ استفاده میکند تا در فصل نقلوانتقاالت
تیمش را تقویت کند .گفته میشود اینتر پیشنهاد
دستمزد سالی  12میلیون پوند بیشتر به کونته
داده و او همچنان تصمیم دارد در چلس��ی بماند.
از طرفی در چلسی همیشه رومان آبراموویچ حرف
آخ��ر را میزند اما کونته تنها مربیای اس��ت که
توانسته بیشتر از مربیان دیگر این تیم روی مالک
روس تاثیر داشته باشد .نخستین اعتراضات او هم
به خاطر از دس��ت دادن برخی سوژههای نقل و
انتقاالتی چلس��ی برای فصل گذشته بوده است.
او ناینگوالن ،کولیبالی و موراتا را میخواست که
موفق به جذب هیچیک از آنها نش��د اما توانست
تیمش را بدون آنها قهرمان کند .همچنین فرناندو
یورنته مد نظرش بود  -در ماه ژانویه  -اما باز هم
موفق به جذبش نشد .در ابتدای فصل گذشته این
تیم انگولو کانت��ه و داوید لوئیز را جذب کرد .هر
دوی آنها هم در این فصل از بهترین بازیکنان لیگ
برتر بودند اما از آنجایی که اینتر مشتاق به خدمت
گرفت��ن کونته اس��ت ،حاال این مرب��ی راحتتر
درخواس��تهایش از باش��گاه را مطرح میکند.
یک��ی از اصلیترین دالیلی که یوونتوس کونته را
از دست داد این بود که نتوانست بودجه مناسب
برای ترانسفرهای او را فراهم کند .همین موضوع
هم بود که باعث ش��د یوونتوس بیشتر در کشور
خودش بزرگ باش��د و در لیگ قهرمانان اروپا از
قدرتهای اصلی به حساب نیاید .گفته میشود
کونته وقتی میخواسته یووه را ترک کند ،گفته:
«وقتی در جیبتان  10یورو پول دارید نمیتوانید
در رستورانی ش��ام بخورید که قیمت گوشت در
آن  100یورو اس��ت» .او همچنین در یوونتوس
درخواست دستمزد بیشتر هم داشت .حاال هم در
لیگ انگلیس در بین مربیان  6تیم باالی جدول
ردهبندی فقط مائوریس��یو پوچتین��و کمتر از او
دس��تمزد میگیرد .او چندی پیش در کنفرانس
مطبوعاتی هم گفت موضوع برایش پول بیش��تر
نیس��ت اما دستمزد باالتر باعث میشود پرستیژ
بهتری هم داشته باشید«:وقتی سطح باالیی داری
پ��ول زیادتر هم میگی��ری و پولی که میگیری
نشاندهنده ارزشی است که داری .پول مهمترین
چیز نیس��ت اما نشاندهنده اهمیت و ارزش یک
فرد اس��ت» .کونته و اعضای هیات مدیره چلسی
به نظر رابطه خوبش��ان را برای فصل آینده هم
حفظ خواهند ک��رد .او همچنین تصمیم گرفته
برای فصل آینده خانوادهاش را هم به لندن منتقل
کند و آبراموویچ ه��م طبق گفت هها با او موافقت
کرده اس��ت .بویژه که چلسی در بهترین شرایط
اقتصادیاش به سر میبرد و دلیلش قراردادهایی
اس��ت که با کمپانیهایی مانند نایکی ،کارابائو و
یوکوهاما دارد .مربیش��ان هم در نخستین فصل
حضورش در این تیم پاداشی  50میلیون پوندی
برایش��ان داشته است 38 ،میلیون پوند از لیگ
برتر 10/8 ،میلیون برای راهیابی به لیگ قهرمانان
و احتماال  1/8میلیون پوند برای قهرمانی در جام
حذفی که هنوز مسجل نش��ده است .حضور در
لی��گ قهرمانان یکی از اهداف چلس��ی بود که او
خیلی زود و در نخس��تین فصل حضورش آن را
یخواهد تیمش
برآورده کرد .حاال کونته نهتنها م 
باالتر از منچسترسیتی و منچستریونایتد بماند،
بلکه در لی��گ قهرمانان هم آنه��ا را به موفقیت
برس��اند .در ابتدای فصل جاری چلسی از فروش
اس��کار به ش��انگهای  50میلیون پوند به دست
آورد و در مقاب��ل  20میلیون پون��د برای خرید
بازیک��ن هزینه کرد .همچنی��ن بازیکنانی مانند
اوبی میکل ،کوادرادو و ایوانوویچ که دستمزدهای
زی��اد میگرفتند هم حاال دیگر نیس��تند .کونته
معتقد است اس��تعدادش را دارد که روزی رکورد
موفقیتهای مورینیو در چلسی را بشکند.
خبر

دستگیری  2دالل فوتبال ایران

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال اطالعیهای
درباره عوامل ایجاد فساد مالی در فوتبال صادر
کرد .به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،
کمیته اخالق در اطالعیهای اعالم کرد  2فرد
از عناصر دالل و عوامل ایجاد فس��اد مالی در
فوتبال با هماهنگی کمیت��ه اخالق و نیروی
انتظام��ی و دادس��رای ویژه ورزش دس��تگیر
ش��دهاند و هماکن��ون تحقیق��ات از این افراد
ادام��ه دارد .در ادام��ه اطالعیه کمیته اخالق
آمده اس��ت :امیدواریم بتوانیم با اعترافات این
اش��خاص و مدارکی که در اختیار داریم سایر
اش��خاصی که عامل فس��اد در فوتبال کشور
هستند نیز مشخص شود تا اقدامات بعدی در
اینباره انجام شود.

