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موانع صدور ویزا سمینار
نفتی ایران در لندن را به
تعویق انداخت

ســمینار معرفی قراردادهای نفتی تازه ایران در لندن برای
پنجمیــن بار به تعویق افتاد .شــرکت نفت ایران میگوید
تعطیلی بخش کنسولی ســفارت بریتانیا در تهران ،عامل
اصلی این تعویق است .سمینار معرفی قراردادهای جدید
نفتی ایران در شــهر لندن ،بار دیگر به دلیل مشــکالت
صدور ویزای بریتانیــا برای شــرکتکنندگان به تعویق
افتاد .علی کاردر ،معاون شــرکت ملی نفت ایران ،با اعالم
این خبر به هفتهنامهی «صدا» گفت« :ســفارت بریتانیا در
تهران نمیتواند برای متقاضیان و نمایندگان شــرکتهای
ایرانی ویزا صادر کند ».با اینکه ســفارت بریتانیا در ایران
بازگشایی شده است ،بخش صدور ویزا و خدمات کنسولی
این ســفارتخانه کماکان تعطیل اســت .بخش خدمات
کنسولی ســفارت بریتانیا در تهران از ماه قوس سال ۱۳۹۰
که گروهی از «دانشجویان بســیجی» به این سفارتخانه
حمله کردند ،تعطیل شــد و مشخص نیســت که فعالیت
مجدد آن چه زمانی آغاز خواهد شد .این پنجمین بار است
که برگزاری سمینار شــرکت نفت ایران در لندن به تعویق
میافتد .مقامات وزارت نفت ایران پیش از این اعالم کرده
بودند که شیوهی قراردادهای تازهی نفتی ایران به طور حتم
در این سمینار در تاریخ  ۲۲تا  ۲۴فبروری اعالم خواهد شد.
قرار اســت نمایندگان بیش از  ۱۳۵کمپانی نفتی از سراسر
جهان در این ســیمنار حضور پیدا کنند .شرکتهای بزرگ
نفتی از جمله شرکت «توتال» فرانسه« ،رپسول» اسپانیا و
«بریتیش پترولیوم» بریتانیا از جمله شرکتهایی خواهند
بود که در سمینار حضور پیدا خواهند کرد( .دویچه وله)

انقره پول بیشتری برای کمک
به پناهجویان تقاضا می کند

ترکیه می خواهد در مسأله کمک به پناهجویان به وضاحت
حمایت بیشتر مالی کسب کند .انقره تهدید کرده است که
در غیر آن نمی تواند موج پناهجویان به سوی اتحادیۀ اروپا
را متوقف بسازد .بر اساس یک گزارش رسانه یی ،ترکیه می
خواهد که برای اســتیال بر شمار بلند پناهجویان جنگی از
کشور همجوارش ســوریه ،دو میلیارد یورو بیشتر از آنچه
تا حال اتحادیۀ اروپا وعده داده ،بدســت بیاورد .یک مقام
عالیرتبه هفتۀ گذشــته هنگام دیــدار احمد داوود اوغلو
نخســت وزیر ترکیه از برلین پایتخت آلمان گفت« :انقره
حاال  ۵میلیارد یورو تقاضا می کند ،اما ما آماده هســتیم
که تنها سه میلیارد یوروی وعده شــده را در اختیار این
کشــور بگذاریم» .این مقام افزود« :هیچکسی نمی تواند
از ترکیه انتظار داشــته باشــد که تمام بار را به تنهایی به
دوش بگیرد» .با پول های وعده داده شده ،که تا کنون هیچ
بخش آن پرداخت نشده ،قرار اســت شرایط بهتر زندگی
برای پناهجویان ســوریایی در ترکیه فراهم گردد .شــمار
پناهجویان در این کشور به تقریب ًا  ۲،۲میلیون نفر می رسد.
اتحادیۀ اروپا در چارچوب یک برنامۀ عملی ،به پرداخت سه
میلیارد یورو به ترکیه متعهد شده بود .حکومت در انقره در
بدل این مبلغ وعده داده بود که به حفاظت بهتر سرحدات
اقدام می کند تا در نتیجه شــمار کمتــر پناهجویان وارد
اتحادیۀ اروپا شوند.
اما ایتالیا تا کنون از سهمگیری در پرداخت این مبلغ چند
میلیاردی خودداری کرده است و خواستار گرفتن تمام این
مبلغ از بودجۀ اتحادیۀ اروپا است( .دویچه وله)

فرانسه در صورت شکست مذاکرات صلح کشور فلسطین را به
رسمیت میشناسد

لــوران فابیوس ،وزیر خارجه فرانســه ،میگوید در
صورت شکست تالشهای این کشور برای از سرگیری
مذاکرات صلح خاورمیانه ،فرانســه کشــور مستقل
فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
آقای فابیوس گفت که فرانسه تالش میکند با برگزاری
یک کنفرانس صلــح با حضور دو طرف اســرائیلی
و فلســطینی و همین طور آمریــکا ،اتحادیه اروپا و
کشورهای عربی «راه حل دو کشور» را دنبال کند .اما
هشدار داد که اگر این تالش شکست بخورد ،فرانسه
به صورت یکجانبه فلســطین را به رسمیت خواهد
شناخت .تالشهای آمریکا برای ادامه مذاکرات صلح
خاورمیانه و محقق کردن راه حل دو کشــور در ماه
آپریل سال  ۲۰۱۴شکست خورد و از آن زمان تالشی
جدی برای ادامه مذاکرات صورت نگرفته است .توسعه
شهرکهای یهودینشین در اراضی اشغالی فلسطینی
از سوی اســرائیل مانع جدی در راه مذاکرات صلح
ایجاد کرده است .فرانســه پیش از این بارها هشدار

اشپیگل :اختالف مرکل و گابریل
بر سر دعوت از روحانی

اشــپیگل از اختالف در دولت آلمان بر سر
دعوت از روحانی خبر داده است .بر اساس این
گزارش ،مرکل میگوید ایران کماکان مدافع
حزباهلل لبنان و تهدیدی برای اسرائیل است
اما معاونش بر سودآوری معامالت اقتصادی با
ایران تأکید میکند.
مجلــه «اشــپیگل» آلمان در گزارشــی
اختصاصی به اختالف نظر بین آنگال مرکل،
صدراعظــم آلمان و زیگمــار گابریل ،وزیر
اقتصاد این کشور بر ســر دعوت از حسن
روحانی ،رئيسجمهور ایران پرداخته است.
بخشــی از این گزارش در «اشپیگل آنالین»
نیز انتشار یافته است.
اشپیگل مینویســد ،بر اساس اطالعاتی که
دریافت کرده ،زیگمار گابریل ،معاون مرکل
از حزب سوسیالدمکرات آلمان موافق این
دعوت است ،بهویژه بعد از آن که جو کیسر،
رئیس شرکت زیمنس در دیداری در حاشیه

نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس
سوئیس بر لزوم وقوع هر چه سریعتر چنین
دیداری تأکید کرد.
گابریل تصور میکند که این دیدار باید انجام
گیرد ،در غیر این صــورت اقتصاد آلمان در
هماوردی بر ســر مناسبات سودآور با ایران
عقب خواهد ماند .ایران در سفر اخیر حسن
روحانی به اروپا ،به مناسبات تجاری خود با
کشورهای اروپایی ،از جمله ایتالیا و فرانسه
حیات مجدد بخشــید .آنگال مرکل از حزب
دمکراتمسیحی بر خالف گابریل اعتقادی
به ضرورت دیدار هر چه ســریعتر روحانی
از برلین ندارد .بنا بر اطالعات کسبشده از
محافل نزدیک به صدراعظم آلمان ،او معتقد
است که ایران همچنان از حزباهلل لبنان دفاع
میکند و کماکان اســرائيل را تهدید کرده و
لبنان را بیثبات میسازد .ایران اسرائيل را به
رسمیت نمیشناسد( .دویچه وله)

تنیس آزاد استرالیا؛
کربر طلسم ۱۷ساله آلمان را شکست

آنژلیک کربر ،ستاره تنیس زنان آلمان در فینال این دوره
از مسابقات گرند اسلم استرالیا توانست شگفتی بیافریند
و با پیروزی بر ســرینا ویلیامز به عنوان قهرمانی دست
یابد .آخرین موفقیت آلمان در این مسابقات به سال ۱۹۹۹
برمیگردد.
روز شــنبه دیدار نهایی این دوره از مسابقات تنیس آزاد
استرالیا در قســمت انفرادی زنان میان آنژلیک کربر از
آلمان و ســرینا ویلیامز ،چهرهی شماره یک تنیس زنان
جهان برگزار شد.
کربر توانست این دیدار طاقتفرسا و پرهیجان را که بیش
از دو ســاعت به طول انجامید ،با نتیجه  ۲بر یک به سود
خود به پایان برد .او که ســت نخست را با نتیجه  ۶بر ۴
پشــت سر گذاشته بود ،ســت دوم را با نتیجه  ۶بر  ۳به

حریف آمریکایی خود واگذار کرد.
ستاره تنیس آلمان اما توانســت در ست سرنوشتساز
سوم با تمرکز بیشتری در میدان ظاهر شود و با پیروزی
 ۶بر  ۴در این ست طلسم  ۱۷ساله آلمان در این رقابتها
را بشکند.
آخرین موفقیت تنیس زنان آلمــان در رقابتهای گرند
اسلم استرالیا به سال  ۱۹۹۹میالدی برمیگردد.
کربر با این پیروزی همچنین مانع از آن شــد که ویلیامز
به ۲۲مین قهرمانی خود در رقابتهای گرند اسلم دست
یابد و با اشتفی گراف ،اسطوره تنیس زنان آلمان همشمار
شود .گراف در طول فعالیتحرفهای خود  ۲۲بار قهرمان
تورنمنتهای گرند اسلم شــده و از این لحاظ رکورددار
است( .دویچه وله)

بهترین پیروزی
اینتر در داربی
میالن
هافبک پیشــین اینتر در آســتانه داربی دالمادونینا از
بهترین برد در این دیدار گفت.
به نقل از مــارکا ،یکی از قدیمی ترین داربیهای فوتبال،
امروز در شــهر میالن بین تیمهای اینتر و میالن برگزار
میشــود .به همین منظور روزنامــ ه ایتالیایی گازتا دلو
اسپورت با اســتبان کامبیاســو ،هافبک پیشین اینتر
گفتوگو کرد .کامبیاسو ،ســال  2004به جمع نرآتزوری
اضافه شد و تا فصل  2013 – 14در این تیم حضور داشت.
سپس به لسترسیتی رفت؛ تیمی که به یکی از پدیدههای
فصل تبدیل شده و صدرنشین لیگ برتر انگلیس است.
کامبیاســو در اینباره گفت :هرگز از چیزی که نمیتوانم
انتخاب کنم ،پشیمان نمیشــوم .در اینتر بودم؛ با تیمی
که گذشته مرا ساخت .میتوانستم در لستر بمانم اما برای

داده بود که ادامه وضعیت فعلی احتمال رسیدن به راه
حل سیاسی را از بین خواهد برد.
ریاض منصور ،سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد،
از اظهارات آقای فابیوس و تالش فرانسه برای ترتیب
دادن یک کنفرانــس بینالمللی طی هفتههای آینده
استقبال کرده است.
آقای منصور با اشاره به رای مثبت پارلمان فرانسه به
شناسایی کشور مستقل فلسطین در پارلمان فرانسه
گفت که فلسطینیها مدتی است که در انتظار تایید
این موضوع از سوی دولت فرانسه هستند.
پیش از فرانسه پارلمانهای بریتانیا ،ایرلند و اسپانیا
از دولتهایشان خواسته بودند کشور فلسطین را به
رسمیت بشناسند .دولت سویدن هم اواخر ماه اکتبر
 ۲۰۱۴اعالم کرد که فلســطین را به عنوان یک کشور
مستقل به رســمیت میشناسد .تاکنون ،بیش از ۱۳۰
کشور جهان فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل
به رسمیت شناختهاند( .بی بی سی)

کلودیو رانیری ،بازیکن آزاد بودم .این در حالی بود که از
موقعیتم رضایت نداشتم.
هافبک ارجنتین درباره وضعیــت دو تیم میالن و اینتر
اظهار کرد :قدرت ذهن ،انــدازه ندارد .اگر به تمام فصل
توجه نکنیم ،فکر میکنم میالن بالتکلیفتر بود و از برخی
جهات ضربه دید .اینتر با ثباتتر است و سرمربی این تیم
کمتر مورد سوال قرار میگیرد .برخی چیزها باعث کسب
امتیاز میشوند .اکنون میالن و اینتر با توجه به امتیازاتی
که به دست آوردند ،شایسته این جایگاه هستند.
کامبیاسو درباره بهترین داربی که تجربه کرده است نیز
گفت :زیباترین داربی تمام دوران برای ما ،پیروزی سه بر
دو اینتر اســت .دیداری که با گل آدریانو در دقیقه  92به
سود ما تمام شد.

لبنان کرکس ‹جاسوس›
را به اسرائیل بازگرداند

مقامهای اسرائیل میگویند لبنان کرکس بزرگی را که
به ظن جاسوســی برای تل آویو به دام انداخته بود ،با
دخالت ســازمان ملل متحد آزاد کرده و به این کشور
بازگردانده است.
به گفته مقامهای اســرائیلی ،این کرکس که پهنای بال
او یک متر و  ۹۰ســانتیمتر است ،روز سهشنبه از یک
منطقه حفاظت شده به سوی لبنان پرواز کرد و در آن
سوی مرز توسط روستاییان به دام انداخته شد.
‹اتهام جاسوســی› به این پرنده بزرگ پس از آن ‹زده
شد› که روستاییان متوجه شدند یک دستگاه ردیابی
به او وصل شده است.
این در حالی است که به گفته مقامهای اسرائیل ،دستگاه
متصل شده به این کرکس بخشی از یک طرح پژوهشی
است که به دنبال زمینهسازی برای بازگرداندن پرندگان
شکاری و الشخورها به خاورمیانه است.
مقامهای حیات وحش میگویند این کرکس از اسپانیا
آورده شــده و یک ماه پیش در بلندیهای جوالن رها
شده بوده است.
دانشــگاه تلآویو که مجری این طرح تحقیقاتی است
اعالم کرده هم بروی دســتگاه ردیــاب و هم بر حلقه
فلزی متصل شــده به پای این کرکس ،نام دانشــگاه
تلآویو حک شده است.
دانشــگاه تلآویو هنگامی از ‹بازداشــت› این کرکس
خبردار شد که عکســی از آن در شبکههای اجتماعی
منتشر شد.
پس از آن ،صلحبانان سازمان ملل متحد مداخله کردند
و با وساطت آنها این کرکس به اسرائیل بازگردانده شد.
این نخستین بار نیست که کرکسی به اتهام ‹جاسوسی
برای موساد› گرفتار میشود( .بی بی سی)

زیدان :امیدوارم مشکالت
شخصی بنزما حل شوند

ســرمربی رئال مادرید امیدوار است مشکالت شخصی
مهاجمش هر چه زودتر حل شود.
به نقل از آس ،رئال مادرید یکشنبه شب در ادامه هفته
بیست دوم اللیگا به مصاف اسپانیول می رود.
زین الدین زیدان در نشست خبری پیش از بازی گفت:
باید برابر اسپانیول قدرتمند ظاهر شویم و گلزنی کنیم.
ســرمربی رئال مادرید درباره شرایط بازیکنانش گفت:
گرت بیل از لحاظ جســمانی وضعیت خوبی ندارد .هنوز
آســیب دیدگی دارد و فکر میکنم هفته آینده تیم را
همراهی خواهد کرد.
در مورد خامس رودریگس نیز صبر کنیم .از او خواستم
بهتر بازی کند .او بازیکن خیلی خوب و باهوشــی است.
پس از آن باید همچون دیگر بازیکنان در کارهای دفاعی
به تیم کمک کند.
او در ادامه افزود :کریستیانو رونالدو در گلزنی همچون
گذشــته موفق است تنها باید بیشــتر کار کند .کریم
بنزما را در وضعیت خوبی میبینم اما همیشــه میتواند
بهتر شود .او در سطح خیلی باالیی بازی میکند .پیش
از رفتن به فرانســه و حضور در دادگاه صحبت کردیم.
همه چیز خوب پیش رفته است .او خوب تمرین و بازی
میکند .امیدوارم مشــکالت شخصیاش خیلی زود حل
شوند و آن را سریع فراموش کند.
زیدان در رابطه با تساوی هفته گذشته مقابل رئال بتیس
اظهار کرد :زمانی که دو امتیاز از دست میدهید شرایط
سخت میشود چون ما همیشه به دنبال پیروزی هستیم.
با توجه به بازی که به نمایش گذاشــتیم شایسته کسب
امتیاز بیشــتری بودیم .در ورزش فوتبال باید از فرصت
ها استفاده کرد.

کونته :بهترین فوتبال در
لیگ انگلیس ارائه میشود

سرمربی تیم ملی ایتالیا به تمجید از لیگ برتر انگلیس
پرداخت و عنوان کرد بهترین بازی ها در این لیگ ارئه
میشود.
به نقــل از فوتبال ایتالیا ،آنتونیو کونته ســرمربی تیم
ملی ایتالیا قرار اســت در یورو  2016روی نیمکت این
تیم بنشیند و بعد از پایان این رقابتها نیز از الجوردی
پوشان جدا خواهد شد .در واقع صرف نظر از هر نتیجه
ای که کونته با ایتالیا کسب کند ،فدراسیون فوتبال این
کشور قرار اســت بعد از یورو  2016مربی جدیدی را به
جای او معرفی کند.
به همین خاطر صحبت های زیادی درباره تیم آینده او به
گوش میرســد و از چلسی به عنوان مقصد بعدی کونته
یاد شده اســت .او زمانی که فوتبال بازی می کرد  5بار
قهرمان ایتالیا شــد و به عنوان مربی نیز  3بار قهرمان
لیگ ایتالیا شــد و بعد از جام جهانــی  2014و نمایش
ضعیف ایتالیا به جای چزاره پراندلی روی نیمکت ایتالیا
نشست.
آنتونیو کونته سرمربی فعلی ایتالیا در گفتوگو با مجله
هفتگی فیفا درباره لیگ ایتالیا و فوتبال باشــگاهی در
اروپا گفت :فوتبال ایتالیا نسبت به قبل افت کرده و این
افت خیلی فاحش است .در حال حاضر بهترین بازیکنان
فوتبال جهان ترجیح میدهند که به لیگ ایتالیا نیایند و
این محسوس است.
در حال حاضر به نظر مــن لیگ برتر بهترین لیگ دنیا
است و بهترین فوتبال در لیگ برتر ارائه میشود .بعد از
لیگ انگلیس نیز اسپانیا و آلمان قرار دارد و لیگ ایتالیا
در رده چهارم قرار دارد .این حقیقت اســت و باید با آن
کنار آمد.

معدنچیان چینی بعد از
 ۳۶روز نجات یافتند

بنا به گزارش رســانههای دولتی چین،
چهــار معدنچی که در اعمــاق زمین
محبوس مانده بودند ،بعــد از  ۳۶روز
نجات یافتند.
آنها در روز در  ۲۵دســمبر  ۲۰۱۵و پس
از فروریختن دیوارههای معدن ســنگ
گچ در والیت شاندونگ ،در اعماق زمین
محبوس شدند.
شــدت فروریختن معدن به حدی زیاد
بود که لرزشهای ناشی از آن در مرکز
زلزله نگاری چین ثبت شده است.
تصاویر تلویزیونی یکی از معدنچیان را
در حالی نشان داد که به بیرون کشیده
میشود و پزشکی که آنجا حضور داشت
چشــمان او را برای حفاظــت در برابر
نور میپوشــاند .این معدنچی ســپس
به ســرعت به شــفاخانه انتقال یافت.
سپس ســه نفر دیگر هم یکی پس از
دیگری به همین منوال از اعماق زمین
بیرون کشیده شدند .بر اساس گزارش

رســانههای محلی ،آنهــا اکنون در
شفاخانه بستری و در وضعیت با ثباتی
به سر میبرند.
بیش از  ۴۰۰مامــور امداد در عملیات
نجات این معدنچیان شرکت داشتند.
آنها هفتهها مشغول حفر کردن تونل
برای نجات معدنچیان بود ه و از طریق
حفره باریکی به آنهــا آب و غذا می
رساندند.
بعد از ریزش معدن چند نفر از مقامات
محلی اخراج شدند .ما کونگ بو ،رئیس
شــرکت مالک معدن چنــد روز پس
از این حادثه داخــل یکی از چاههای
معدن پرید و خودکشی کرد .مجموعا
 ۲۹نفر هنگام ریزش معدن زیر زمین
مشــغول به کار بودنــد .در این میان
یک نفر کشته شــد و تاکنون  ۱۵نفر
نجات یافتهاند.این در حالی است که از
سرنوشت  ۱۳نفر دیگر هنوز خبری در
دست نیست( .بی بی سی)

مسی و رونالدو  1000گله شدند

با گلزنی لیونل مسی برابر اتلتیکومادرید ،تعداد گل های
دو فوق ستاره فوتبال جهان به عدد  1000رسید.
به نقل از بلیچر ،کریســتیانو رونالدو و لیونل مســی دو
بازیکن بزرگ فوتبال جهان که در یک دهه گذشته فاصله
زیادی با بقیه بازیکنان ایجاد کردند ،دو رقیب جدی برای
هم هستند که توانستند با گلهای پرتعداد خود تیمشان
را به موفقیت برسانند.
این دو بازیکن تا قبل از دیدار بارسلونا و اتلتیکومادرید
در مجموع  999گل در دوران بازیگری خود به ثمر رسانده
بودند که گل تساوی بخش مسی در دیدار مقابل اتلتیکو
مادرید باعث شــد تا تعداد گل هــای این دو بازیکن در

مجموع به عدد  1000برسد.
کریســتیانو رونالدو توانســته  518گل در  773بازی
بــه ثمر برســاند .او این تعداد گل را در اســپورتینگ،
منچســتریونایتد ،رئال مادرید و تیم ملی پرتگال به ثمر
رسانده است .اکنون لیونل مسی نیز  482گل در  612بازی
به ثمر رسانده است.
در این بین بیشتر گل های مسی با پای چپ بوده و برای
رونالدو نیز بیشتر گل های او با پای راست به ثمر رسیده
است.
رئال مادرید باید این هفته برابر اسپانیول به میدان برود و
رونالدو می تواند تعداد گل های خود را بیشتر کند.

جاپان قهرمان
امیدهای آسیا شد

واکنش پوچتینو به مذاکره
با چلسی

تیــم ملی امید جاپــان با برتری  3بــر  2برابر کوریای
جنوبی فاتح رقابت های امیدهای آسیا شد .دیدار نهایی
رقابتهای زیر  23سال آسیا بین دو تیم جاپان و کوریای
جنوبی برگزار شــد .دیداری که تکــرار بازی رده بندی
المپیک  2012لندن بــود و کوریایی ها همچون المپیک
توانستند از حریف خود پیش بیفتند .چانگ هون کونگ
در دقیقه  20توانست کوریا را پیش بیندازد تا نیمه نخست
با برتری یک بر صفر این تیم به پایان برسد .در حالی که
دو دقیقه از نیمه دوم گذشته بود اینبار سئوک وون جین
موفق شــد گل دوم کوریا را نیز به ثمر برساند تا برتری
قرمزها تثبیت شود .جاپان در دقیقه  67با گل آسانو یکی
از گلهای خورده را جبران کرد و در دقیقه  68یعنی یک
دقیقه بعد یاجیما گل دوم را نیز به ثمر رساند تا در عرض
یک دقیقه همه چیز عوض شود .بازگشت رویایی جاپان
به مسابقه در دقیقه  81تکمیل شد و آسانو گل دوم خود
و گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا ساموراییها شکست
 2بر صفر را با برد  3بر  2عوض کند و قهرمان آسیا شود.

سرمربی تاتنهام به خبر مذاکره و توافق با باشگاه چلسی
واکنش نشــان داد .به نقل از اسکای اسپورتس ،تاتنهام
با هدایت مائوریســیو پوچتینو ارجنتینی در فصل جاری
لیگ جزیره عملکرد خوبی داشــته است .این تیم با 42
امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی جای دارد و یکی از
شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید.
عملکرد خوب سرمربی سفیدپوشــان وایت هارت لین
باعث شده است تا رسانه های انگلیسی از احتمال حضور
این مربی در چلسی سخن به میان آورند .باشگاه چلسی
بعد از اخــراج ژوزه مورینیو ،گاس هیدینگ هلندی را به
عنوان سرمربی خود انتخاب کرده است اما هیدینک مربی
موقت اســت و تا پایان فصل جاری هدایت آبی پوشان
لندنی را بر عهده خواهد داشــت .به همین خاطر است
که از اکنون خبرهای زیادی درباره جانشین هیدینگ در
نیمکت چلسی به گوش می رســد .پوچتینو در واکنش
به پیشــنهاد باشگاه چلســی گفت :همچنان که درباره
بازیکنان شایعات زیادی به گوش می رسد ،درباره مربیان
هم شرایط اینگونه اســت .خبر پیوستن من به چلسی
دروغ است و هیچ مذاکرهای هم با این باشگاه نداشتم.

