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گزارش روز
جزییات تازه از پرونده تخلف مالی در تیم
ملی فوتبال

پرونــده تخلف مالی در تیم ملی فوتبال ایران که با احضار مدیر ســابق
تیم ملی به جریان افتاده ،اکنون مشــخص شــده که افراد بیشــتری را
درگیر خود دارد .به گزارش ایســنا ،افشــین پیروانی که چندی پیش به
دلیل توضیح دربــاره پرونده تخلف مالی در دوران حضورش در مدیریت
تیم ملی فوتبال به کمیته اخالق فدراســیون فوتبال احضار شده بود ،در
ارتباط با یک شــرکت طرف قرارداد با فدراسیون و تخلفات مالی که در
آن مرتکب شــده بود ،توضیحاتی را ارائه کرد .البته پس از انتشــار این
خبــر پیروانی در تماس با ایســنا اعالم کرد که بــه عنوان مطلع در این
پرونده احضار شده است .اکنونایسنا به جزییات بیشتری از این پرونده
مســتند دست یافته ،جزییاتی که نشــان میدهد  4نفر از اعضای نامدار
تیــم ملی فوتبال ایــران درگیر این پرونده تخلف مالی هســتند و هر 4
نفر از اسپانســر فدراســیون فوتبال مبالغ چند میلیون تومانی را خارج
از قــرارداد برای ارائه برخی خدمات عــادی ،دریافت کردهاند .تاکنون 3
نفر از این افراد در زمانهای مختلف به کمیته اخالق فدراســیون فوتبال
احضار شــدهاند و درباره جزییات انجام این تخلف مالی چند صد میلیون
تومانی توضیحاتی را ارائه کردهاند .ســایر افراد درگیر و مرتبط با پرونده
نیز بهزودی احضار خواهند شــد .به نظر میرســد فدراســیون فوتبال و
کمیته اخالق که از حدود یک ســال پیــش در جریان این پرونده بوده،
تاکنون به هر دلیلی نخواســته یا نتوانســته در این پرونده به جمعبندی
برسد .امید است که مسئوالن فوتبال در راه مبارزه با تخلف و فساد مالی
در فوتبال بــدون درنظر گرفتن جایگاه افراد با متخلفان برخورد کنند تا
یک بار برای همیشــه موضوع فســاد مالی در فوتبال به صورت ریشهای
پیگیری و حل شود.

عکس نوشت

تیبو کورتووا که مقابل بارســلونا  2گل مشابه و الیی از لیونل
مســی دریافت کرد ،به ضعف بزرگ خــودش در این خصوص
اقرار کرد .دروازهبان چلســی بعد از بازی گفت« :باید همانند
یک مرد رفتار کرده و نشــان بدهم که اشــتباه کردهام .برای
ســنگربانی چون من الیی خوردن نقطه ضعف بزرگی است .من
قبال هم مقابل مســی بازی کرده و گل الیی هم از او خوردهام.
برای سنگربانی  2متری مانند من این خصیصه بزرگترین نقطه
ضعف محسوب میشود».

خبر
سریعترین گل مسی در بارسلونابه ثمر
رسید

اشتباه عجیب کورتووا باعث شد که لیونل مسی خیلی سریع دروازه چلسی
را باز کند و راه پیروزی بارســا مقابل چلسی هموار شود .در حالی ک ه تنها
 2دقیقه و 6ثانیه از بازی چلســی و بارسا ســپری شده بود ،کاتاالنها با
ضربه مسی و اشتباه کورتووا به گل رسیدند .این گل سریعترین گل مسی
د ر بارســلونا بود .تا قبل از این رکورد متعلق به ســال ۲۰۱۰بود که مسی
در دقیقه  ۲:۳۶مقابل ریســینگ گلزنی کرد.ســومین گل سریع بازیکن
آرژانتینی نیز در بازی بارســا و سلتیک در فصل گذشته ثبت شده بود که
فقط  2دقیقه و  ۴۶ثانیه از بازی گذشته بود.

مذاکرات بایرن و پوچتینوبرای جانشینی یوپ
هاینکس

هاینکس که در میانه فصل هدایت بایرن را برعهده گرفت و جانشین کارلو
آنچلوتی شــد ،تا پایان فصل هدایت این تیم را برعهده خواهد داشــت و
بایرن برای فصل آینده باید به فکر مربی جدیدی باشــد .حال هامان تایید
کرد که مذاکراتی بین بایرنمونیخ و پوچتینو انجام شــده است .او گفت:
«من در جریان هستم که بایرن با پوچتینو صحبتهایی داشته و او یکی
از گزینههای باواریاییهاســت .بعضیها میگویند مربی بایرن باید آلمانی
باشد ،شاید از برخی وجوه مهم باشد ولی نه اینکه شرط الزم باشد .حتی
پپ گواردیوال هم بینقص نبود .باید بهترین گزینه ممکن را انتخاب کرد.
به نظر من پوچتینو بهترین گزینه اســت ».پوچتینو  46ســاله  ،در سال
 2014هدایت تاتنهام را برعهده گرفت و توانست این تیم را به عنوان یکی
از بهترین تیمهای انگلیســی در چند ســال اخیر معرفی کند .او تا سال
 2021با تاتنهام قرارداد دارد و باید دید درنهایت کار او در این تیم به کجا
خواهد رســید .در حالی این اخبار منتشر شده که چندی پیش سرمربی
باتجربه بایرنیها ،پاســخ مبهمی نســبت به ماندن و یا پایان حضورش در
دنیای مربیگری داشت.

اسکوربورد

رئال -نیمار جدی شد

مالقات پرز با ستاره برزیلی

تقریبا روزی نیســت که در مورد نیمار خبر و شایعه جدیدی منتشر
نشــود .فوقستاره برزیلی این روزها در کشور خود دوران نقاهت پس
از مصدومیتش را پشت سر میگذارد و مشخص نیست که چه زمانی
به پاریس بازخواهد گشت .نیمار که از  3،2هفته پیش ،بار دیگر اخبار
مربوط به انتقالش به رئال سوژه داغ رسانههای اسپانیایی شده ،چند
روز قبل میهمانی ویژه از پاریس داشــت .ناصر الخلیفی ،مدیر باشگاه
پیاسجی به برزیل رفته بود تا ضمن عیادت از نیمار ،در مورد اخبار
و شــایعات جدید نیز با او و پدرش گفتو گو کند .پس از این مالقات
بود که پدر نیمار از ماندنی شــدن پسرش در پیاسجی برای فصل
بعد ابراز اطمینان کرد .در همینرابطهدیروز  UOLبرزیل تایید کرد

که هفته گذشته مالقاتی بین پدر نیمار و فلورنتینو پرز(رئیس باشگاه
رئال) صورت گرفته و دوطرف درمورد راههای جدا کردن نیمار از پی
اسجی به بحث و گفتو گو پرداختهاند .بر اساس این گزارش ،درحال
حاضر هیچ نشانهای دال بر اینکه نیمار فصل بعد به رئال منتقل شود،
وجود ندارد و این ماموریت تقریبا غیرممکن است؛ ولی تالشهای رئال
برای جذب نیمار کامال جدی و پیگیرانه بوده و تا تابســتان نیز ادامه
توگوهای
خواهد داشت .گویا پرز حتی با اطرافیان نزدیک نیمار نیز گف 
خوبی داشته است .طبق گزارش ،UOLرئال حتی اگر یک درصد نیز
شانس جذب نیمار را داشته باشد ،تمام سعی خود را برای عملی کردن
رویای چندین و چند ساله خود خواهد کرد.
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دیدارهای جذاب در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

تکرار فینـال
و یک جنگ انگلیسی

در پایان شب چهارم بازیهای
دور برگشت مرحله یکهشتم
نهایی لیگ قهرمانان اروپــا ،چهره  8تیم راه
یافته به مرحله بعدی مشخص شد 3 .نماینده
از اســپانیا 2 ،نماینده از ایتالیا 2 ،نماینده از
انگلستان و یک نماینده از آلمان 8 ،تیم نهایی
ایــن مســابقات را تشــکیل میدهنــد.
جزیرهنشــینها با نتایج خــوب خود در دور
رفت ،این امیدواری را در بین هوادارانشــان
ایجاد کرده بودند که در مرحله بعدی 5 ،تیم
انگلیسی حاضر باشد اما سرانجام سهمیه این
لیگ در جمع  8تیم برتر اروپا 2 ،تیم است و
با توجه بــه قرعه مرحله یکچهــارم نهایی
درنهایت ســهم انگلیس در مرحله نیمهنهایی
فقط یک تیــم میتواند باشــد .ایتالیا بعد از
11ســال  2نماینــده در این مرحلــه دارد و
فوتبال آلمان نیز همچون ســالهای اخیر به
شــکوه بایرنمونیخ در این مســابقات چشم
دوخته اســت .اللیگا نیز با درخشش سویا3 ،
نماینده دارد .این  8تیم روز گذشــته رقبای
خود در مرحله یک چهارم نهایی را شناختند.
طبق قرعه بازی تیمهای رئــال و یوونتوس،
فینال زودرس مرحله یک چهارم خواهد بود و
یک تقابل تمام انگلیسی نیز جذابیتهای این

مرحلــه را دوچنــدان کرده اســت .در ادامه
نگاهی خواهیم داشت به بازیهای مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا.
لیورپول -منچسترسیتی
شاید در نگاه اول لیورپول در مقایسه با بایرن،
رئال یا بارســلونا برای منچسترسیتی حریف
ایدهآلتری به نظر برسد اما آمار چیز دیگری
میگویــد .اگر بخواهیم از نــگاه آمار به قرعه
ســیتی نگاه کنیم ،باید لیورپــول را بدترین
قرعــه ممکن برای این تیــم و پپ گواردیوال
بدانیم .سیتی که در بهترین روزهای خود به
ســر میبرد ،همیشــه مقابل لیورپول مشکل
داشته و در  5بازی اخیر خود  3بار به این تیم
باخته و یکبار هم با نتیجه تســاوی متوقف
شده .از سوی دیگر یورگن کالپ هم همیشه
گربه ســیاه گواردیوال بــوده و هم با لیورپول
و هم با دورتموند ســابقه شکســت دادن این
مربی را دارد .یورگن کلوپ 6 ،رویارویی از10
رویارویــی قبلیاش برابر پپ را با برد پشــت
ســر گذاشته اســت .نکته مهم درباره  2تیم،
عالقه سرمربیان آنها به نمایش بازی هجومی
اســت که قطعا میتواند بازی پرگلی را برای
طرفداران فوتبال به ارمغان بیاورد.
یوونتوس -رئالمادرید

طفره رفتن ونگر از صحبت راجع به پنالتی جنجالی
پنجشنبه شب  2تیم آرسنال و میالن در ورزشگاه امیریتس به مصاف
یکدیگــر رفتند و توپچیها با وجود برتری  -2صفر در دیدار رفت ،در
بازی برگشــت نیز موفق شدند  -3یک پیروز شده و مقتدرانه به دور
بعد صعود کننــد .ابتدا میالن با گل چالهــان اغلو از حریفش پیش
افتاد ،سپس یک پنالتی کامال مشکوک علیه میالن روی ولبک اعالم
شــد که با اعتراضات بسیاری همراه بود .حال ونگر از اینکه ولبک را
به شبیهسازی متهم کند ،طفره رفت« :راستش را بخواهید ،نمیدانم.
بار دیگر تصاویر را نگاه میکنم و قول میدهم که حقیقت را به شــما
بگویم .شــاید اگر به واکنش بازیکنان نگاه کنیم به نظرم کمی خوششانس بودیم .نکته مثبت این
قضیه این اســت که ما یک -صفر عقب بودیم و واکنش تیم را به خوبی دیدیم .ترمز دســتی را رها
و خوب بازی کردیم .روی ضربه پنالتی خوششــانس بودیم؟ شــاید؛ نمیدانم .نمیخواهم راجع به
شــیرجه زدن دنــی ولبک در این مورد و موارد قبل صحبت کنم .به نظــرم پنالتی بود ولی باید بار
دیگر تصویر را نگاه کنم».

امســال در مرحلــه یکچهــارم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا ،شــاهد تکرار فینال فصل قبل
خواهیم بود .فصل گذشــته رئال و یوونتوس
در فینال مقابل هم قــرار گرفتند و درنهایت
این رئال بود که توانســت بــا پیروزی مقابل
یووه از عنــوان قهرمانی خود دفاع کند .حاال
بازی امســال میتواند برای یوونتوسیها یک
بازی انتقامی باشــد 2 .تیم سابقه تقابلهای
متعــددی در لیگ قهرمانــان دارند و رقابت
نزدیکی بین دوطرف در جریان اســت .رئال
در فینال ســال  98هم موفق شــد یوونتوس
را شکســت دهد اما درمجموع تورینیها در
مراحل مختلف لیگ قهرمانان رئال را شکست
دادهاند و آمار بهتری مقابل این تیم دارند .این
بازی برای بوفون از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت .بوفون که آخرین فصلهای فوتبالش
را پشــت سر میگذارد ،به دنبال کسب اولین
چمپیونزلیگ است که کارنامه فوتبالیاش را
کامل کنــد .او تقریبا تمام جامهای ممکن را
کســب کرده ولی جای لیــگ قهرمانان اروپا

در ویتریــن افتخاراتش خالیســت و یکی از
انگیزههای اصلی بازیکنان یووه همین موضوع
است.
بارسلونا -رم
بــازی بــا رم نمیتوانــد برای بارســایی که
چلســی را شکســت داده و به ایــن مرحله
رسیده ،چندان سخت باشد .رم این فصل در
رقابتهای مختلف بیش از 30بار دروازه خود
را باز شده دیده و بازی مقابل تیمی که از نظر
تدافعی متزلزل اســت ،میتواند شانس مسی
برای کسب عنوان آقای گلی را هم باالتر ببرد.
سویا -بایرنمونیخ
همه چیز بــرای بایرن خــوب پیش میرود.
نماینده آلمان در مرحله قبلی به بشــیکتاش
خــورد تــا صعود آســانی بــه ایــن مرحله
داشــته باشــد .در ایــن مرحله نیــز یکی از
ایدهآلتریــن قرعهها نصیب بایرنیها شــد و
حاال پرافتخارتریــن تیم آلمان باید به مصاف
ســویایی برود کــه اولین حضــورش در این
مرحله از رقابتها را تجربه میکند.

گتوزو :اشتباه داوری ،بهانه شکست ما نیست
گنارو گتوزو ،ســرمربی میالن مدعی شــد که قصد ندارد برای شکست
تیمش بهانهای مطرح کند .روســونری در مصاف با آرسنال با نتیجه -3
یک مقابل این تیم شکســت خورد .این درحالیســت که آنها در دیدار
رفت نیز  -2صفر مغلوب شده بودند و برای جبران نتیجه راهی امیریتس
شــدند ولی پنالتی مشکوک اعالم شــده روی ولبک همه چیز را بههم
ریخت .پس از بازی گتوزو گفــت« :من به بازیکنانم افتخار میکنم ،در
سنسیرو باختیم و چیزی که مرا خیلی عصبانی میکند ،وقتی است که
در این بازی -2یک عقب بودیم و تسلیم شده بودیم .باید ادامه میدادیم.
نمیخواهم راجع به داوری صحبت کنم زیرا آنها هم مثل بازیکنان ممکن اســت اشتباه کنند .من به
بازیکنانم و تالش آنها در زمین افتخار میکنم .فکر میکنم تیم ما در ایتالیا در حال پیشــرفت است،
بود ولی نشان دادیم میتوانیم برای آرسنال مشکل ایجاد کنیم .من ب ه دنبال
این  2بازی خیلی سخت 
بهانهگیری نیستم .همانطور که گفتم ،از گل سوم خیلی عصبانی هستم زیرا نباید آنقدر راحت تسلیم
میشدیم .باید تا دقیقه 90میجنگیدیم».

پاسخ نگرانکننده اینیستا به احتمال جدایی از بارسا
سن و ســال نسل طالیی بارسلونا رو به افزایش
است و به نظر میرسد یکی دیگر از بازماندگان
این نســل بایــد روزهای پایانــی حضورش در
نوکمپ را ســپری کند .بعــد از بازیکنانی مثل
پویــول و ژاوی ،به نظر میرســد حاال نوبت به
آندریس اینستا ،ستاره خط میانی آبی واناریها
رسیده اســت .بازیکنی که شاید مثل همتیمی
سابق خود ،ژاوی ،سالهای پایانی فوتبالش را در
تیمهای متمول آسیایی سپری کند .در یک ماه
گذشته شــایعات زیادی درمورد رفتن احتمالی
اینیســتا به فوتبال چین شــنیده شــده است.
اینیستا چهارشنبه گذشته معجزهوار به بازی با
چلسی رسید و یک نیمه هم برای آبیواناریها
بازی کرد .او در اوایل نیمه دوم جای خود را به
پائولینیو داد .اینیســتا که 10روز پیش مصدوم

شــده بود ،به لطف فیزیوتراپ معتمد
خود توانســت به بازی حساس لیگ
قهرمانان برســد و کمــک خوبی بود
برای بارســا تا چلسی را مغلوب کند.
اینیســتا در پایان بــازی و در
پاســخ به ســوالی در مورد
آینده خود گفت« :تصمیم
خودم را ابتدا به مسئوالن
باشگاه اطالع خواهم داد
و سپس در جریانش قرار
خواهید گرفت .پیش از30
آوریل ( 45روز دیگر) به یک
نتیجه مشــخص خواهم رسید.
تصمیمــی صادقانه برای خودم
و باشــگاه .هنوز چنــد هفته

باقیمانده و من  2راه بیشتر ندارم .یا اینکه
بروم و یا همچنان در بارســا بمانم .روزی
که تمدید قرارداد کردم نیز گفته بودم که
قطعی نیست که در بارسا بازنشسته شوم».
اینیســتا چند ماه پیش قراردادی
مادامالعمر با بارســا امضا کرد؛ به
طوری که باشگاه ،تصمیمگیری
در مــورد ادامه حضور را به خود
او واگذار کرده است 16 .دسامبر
گذشته یعنی  3ماه پیش بود که
موندودپورتیوو خبر از پیشــنهاد
یک باشگاه چینی به اینیستا برای
انتقاالت زمستانی داد .این پیشنهاد
از ســوی اینیستا رد شد و او که به
تازگی قــراردادش را تمدید کرده،

عنوان کرد که به جدایــی فکر نمیکند .هدف
او کســب جامهای بیشــتر با آبیواناریها بود.
حاال اما اوضــاع کامال تغییر کــرده و کاپیتان
به جدایی از بارســا نزدیکتر از همیشــه است.
موندودپورتیوو در گزارشــی ویژه ادعا کرد که
اینیستا  4پیشنهاد نجومی از باشگاههای چینی
دریافت کرده و جدیترین آنها مربوط به تیان
جین اســت .اینیســتا که چندی دیگر قدم در
 34ســالگی خواهد گذاشت ،جدیتر از همیشه
درحــال فکر کردن درباره آینــده فوتبالی خود
اســت و فعال تصمیم او مبنی بر جدایی اســت.
او میداند که به تدریج اهمیت خود در ترکیب
ثابت بارســا را از دست خواهد داد و این یکی از
مهمترین دالیلی است که باعث شده به جدایی
فکر کند.
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خبر
مرحله یکچهارم نهایی لیگ اروپا

قرعه مناسب برای مدعیان

قرعهکشــی مرحله یکچهارم نهایــی لیگ اروپا
برگزار شد و  ۸تیم راه یافته به این مرحله حریفان
خود را شناختند .براساس قرعهکشی صورت گرفته
در این مرحله ،این دیدارها برگزار خواهد شد:
آرسنال  .............................................زسکامسکو
الیپزیش  ................................................مارسی
اتلتیکومادرید ..................اسپورتینگ لیسبون
التزیو  ................................................سالزبورگ

سوژه
کونته و افشای مکالمه جنجالی
با مسی

درحالی که چلسی بازی برابر بارسا را با 3گل باخته
بــود و وداعی زودهنگام با لیگ قهرمانان داشــت،
آنتونیو کونته ،ســرمربی ایتالیایی چلســی بدون
ذرهای ناراحتی و با لبخند به مســی نزدیک شد و
برای ثانیههایی با وی صحبت کرد .برخورد این دو به
قدری دوستانه بود که به نظر میرسید مسی بازیکن
چلســی بوده و کمک کرده تا این تیم بارســا را در
نوکمپ مغلوب کند .کونته به این هم بسنده نکرد
و در نشســت خبری پس از بازی به تمجید ویژه از
مســی پرداخت .او عنوان داشت که بازیکنی مثل
مسی هر 50سال یک بار متولد میشود و از اینکه
شانس گفتو گو با وی را پیدا کرده ،خوشحال است.
واکنش کونته با بازخورد خوبی در میان مســئوالن
و هواداران چلســی مواجه نشده اســت .کونته در
مصاحبه با پرمیوماسپورت ایتالیا و در پاسخ به سوالی
درمورد مکالمهاش با مسی گفت« :به او بهخاطر بازی
خوبش تبریک گفتم .به مسی گفت م همچنان در هر
دیداری آشکارا تفاوتها را رقم میزند».

