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اخبار

باشگاه شهرداری تبریز منحل شد!

شورای حل اختالف استان آذربایجان شرقی
رای به انحالل تمام تیمهای ورزش��ی شهرداری
تبریز داد .باشگاه شهرداری تبریز که بیش از 20
سال در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت کرده
ظاهرا ً در آستانه انحالل قرار گرفته است .گفته
میش��ود روز شنبه جلسهای برگزار شد که طی
آن ش��ورای ش��هر نظر مثبت خود را بابت ادامه
فعالیت باشگاه شهرداری تبریز اعالم کرد اما در
ادامه فرمانداری این موضوع را تایید نکرد تا این
باشگاه خوشسابقه در آستانه انحالل قرار بگیرد.
ظاه��را ً این موضوع همچن��ان در تبریز در حال
پیگیری اس��ت و اهالی ورزش بویژه والیبالیها
و بس��کتبالیها وارد عمل ش��دهاند تا مسؤوالن
را راضی کنند .در همین راس��تا دیروز جلسهای
فوری برگزار ش��د .عادل بناکار ،از پیشکسوتان
ورزش تبریز و سرمربی فصل گذشته تیم والیبال
ش��هرداری تبریز با اعالم این خبر به خبرگزاری
ف��ارس ،اظه��ار داش��ت :خبری که ش��نیدهایم
ناراحتکننده اس��ت .هن��وز هیچکس در تبریز
این موضوع را باور نکرده و همچنان در تالشیم
رضایت مس��ؤوالن را جلب کنیم .امیدوارم این
موضوع هرچه زودتر حل ش��ود و باز هم شاهد
حضور باش��گاه شهرداری تبریز در عرصه ورزش
کشور باشیم.
والیبالباشگاههایآسیا

«خاتم» فینالیست شد

تیم والیبال خاتم اردکان به فینال مسابقات
قهرمانی باشگاههای آسیا رسید.
تی��م والیبال خات��م اردکان با پیروزی  3بر
صفر مقابل نماینده ویتنام به فینال مسابقات
قهرمانی باشگاههای آسیا در تایلند رسید.
بازیکنان خاتم در  3ست متوالی این بازی با
نتایج  25بر  25 ،18بر  23و  25بر  19حریف
خود را شکس��ت دادند .برنده ب��ازی تیمهای
پاکس��تان و قزاقستان ،حریف خاتم اردکان در
فینال خواهد بود .هدایت تیم پاکستان بر عهده
حمید موحدی ،مربی ایرانی است.

عجمان به دنبال نهایی کردن توافق
با تیام

به نقل از س��ایت عربی ک��وره ،مامه تیام
در لیگ قهرمانان آس��یا با پیراهن تیم فوتبال
استقالل درخشید .زدن  7گل در  6بازی باعث
شد این بازیکن مورد توجه چند تیم عربی قرار
گیرد .سایت عربی کوره نوشت که تیام بعد از
درخش��ش با پیراهن تیم فوتبال استقالل در
لیگ قهرمانان آس��یا ،ابتدا مورد توجه الهالل
ق��رار گرفت اما این تیم عربس��تانی بیخیال
جذب این بازیکن س��نگالی شد و با  2بازیکن
آمریکای التین وارد مذاکره شد.
به نوش��ته این سایت عربی ،مشتری جدی
تیام تیم عجمان امارات اس��ت تا جایی که این
باشگاه سخت در تالش است قبل از بسته شدن
ل و انتقاالت تابستانی با ستاره سابق
پنجره نق 
استقالل به توافق نهایی برسد.
به گزارش ایس��نا ،مدیران و هواداران تیم
فوتبال استقالل و البته کادر فنی این باشگاه
عالقه بسیار زیادی داشتند تیام به تیم بازگردد
و با بازگش��ت این بازیکن ،استقالل نهتنها در
لیگ برتر ،بلکه در لیگ قهرمانان آسیا هم به
یکی از مدعیان اصلی کس��ب عنوان قهرمانی
تبدیل میش��د اما ظاهرا این بازیکن سنگالی
عالقهای به بازگشت به جمع آبیپوشان ندارد
و عمال بازگشت او منتفی شده است.

یادداشت

رگههای موفقیت در استقالل شفر دیده میشود

خون تازه در رگ آبی

بازتاب دردسرهای پرداخت حقوق
کیروش در رسانههای جهان

اظهارات مهدی تاج درباره کارلوس کیروش
که گفته بود فدراسیون فوتبال نمیتواند به دلیل
تحریمها حقوق این مربی پرتغالی را پرداخت کند،
در رسانههای مختلف جهان از جمله آلمان بازتاب
زیادی داشته است fn1today .در اینباره نوشته
اس��ت :قرارداد کارلوس کیروش با فدراس��یون
فوتبال ایران هفته گذشته به پایان رسیده است اما
مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید
جای هیچ نگرانی نیس��ت و کیروش همچنان تا
جام ملتها س��رمربی ایران خواهد ماند .این در
حالی است که طبق گفتههای رئیس فدراسیون
فوتبال ایران ۷۰۰ ،هزار دالر به کارلوس کیروش
بدهکار است و به خاطر تحریمها نمیتوانند این
پول را به حس��اب بانکی سرمربی تیمملی ایران
انتقال دهند .فدراسیون فوتبال ایران امیدوار است
با کمک وزارت امور خارجه این مشکل حل شود
و این انتقال پول انجام شود تا تنها مانع موجود بر
سر ادامه همکاری کیروش و تیمملی ایران حل
و فصل شود .رسانههای بلژیکی و چک نیز درباره
این موضوع مطالبی را منتشر کردند .آنها نوشتهاند
با توجه به نزدیکی جام ملتهای آسیا همچنان
وضعیت کارلوس کیروش با توجه به مش��کالت
فدراس��یون فوتبال ایران برای انتقال حقوق این
مرب��ی در هالهای از ابهام قرار دارد .جام ملتهای
آسیا اواسط دی آغاز میشود و تیمملی فوتبال ایران
با تیمهای عراق ،یمن و ویتنام همگروه شده است.
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اس��تقالل در حال��ی برای دیدار هفته س��وم
آماده میش��ود که شفر قطعا تغییراتی را نسبت
به دیدارهای قبلی در دس��تور کار قرار میدهد.
اس��تقالل بعد از  2مس��اوی در هفتههای اول و
دوم ،در هفته س��وم میزبان تراکتورسازی تبریز
اس��ت؛ تیم��ی که در جدول ش��رایطی مش��ابه
اس��تقالل دارد و امتیازات ای��ن بازی برای هر 2
تیم حائز اهمیت اس��ت ،چرا که شکس��ت برای
ه��ر کدام از ای��ن تیمها میتوان��د آغاز خاموش
یک بحران باش��د و پیروزی به منزله رسیدن به
مرزهای آرامش است.
وینفرد شفر ،سرمربی آلمانی آبیپوشان برای
ای��ن بازی ناچارا تغییرات��ی را در ترکیب تیمش
اعم��ال خواهد ک��رد ضمن اینکه ج��ز تغییرات
اجباری ،احتمال تغیی��رات اختیاری هم در این
بازی بسیار زیاد اس��ت .آبیپوشان در هفته دوم
لی��گ برتر مقابل ذوبآهن ب��ه میدان رفتند که
در این بازی محمد دانش��گر مداف��ع میانی آنها
با کارت قرمز داور از زمین مس��ابقه اخراج ش��د
تا ای��ن بازیکن با محرومی��ت از حضور در هفته
س��وم مواجه باش��د .به این ترتیب ش��فر ناچار
اس��ت تغییرات��ی را برای پر ک��ردن جای خالی
مداف��ع میانیاش انجام دهد .از آنجایی که روزبه
چش��می هم همچنان شرایط بازگشت به میدان
را ندارد ،احتمال اینکه آرمین سهرابیان که هفته
نخس��ت را به دلیل آس��یبدیدگی از دست داد
و در هفت��ه دوم نیز در پس��ت مدافع چپ برای
آبیه��ا به می��دان رفت ،در هفته س��وم به جای
دانش��گر در قلب خط دفاعی نق��ش زوج پژمان
منتظری را بازی کند زیاد اس��ت .در این صورت
میالد زکیپور که در بازی نخس��ت مدافع چپ
بود و در بازی دوم وینگر چپ ،بار دیگر در پست
دفاع چپ به کار گرفته خواهد ش��د تا ش��فر از
بازیکن دیگری در نقش وینگر چپ استفاده کند.
این گزینه ممکن اس��ت از بین خریدهای جدید
استقالل باشد .از سوی دیگر استقالل  3بازیکن
جدید به اس��م نیومایر ،طارق و تبریزی دارد که
احتمال اس��تفاده از این بازیکنان نیز در ترکیب
ثاب��ت وجود دارد ،بویژه تبریزی که از پر س��ر و
صداترین خریده��ای فصل جاری هم بود و قرار
است جای خالی تیام را در ترکیب آبیها پر کند.
شاید اس��تفاده از این بازیکنان خارجی منجر به
نیمکتنش��ین شدن برخی از بازیکنانی که در 2
هفته نخس��ت در ترکیب ثابت ق��رار میگرفتند
شود .اینها نشان میدهد تیم شفر با تغییراتی که
از آن چهرهای جدید نسبت به دیدارهای گذشته
میس��ازد ،در هفته س��وم مقابل تراکتورس��ازی
صفآرای��ی میکند؛ تراکتوری که خودش هم به
احتمال زیاد با به کار گرفتن خریدهای جدید با
چهرهای متفاوت نسبت به  2دیدار گذشتهاش به
میدان میآید.
دونال��د ترام��پ ،رئیسجمه��ور آمریکا در
تازهترین جنجال خود ،به تمسخر لبران جیمز،
فوقستاره بسکتبال پرداخته است .لبران جیمز
در شبکه  CNNکه از شبکههای مخالف ترامپ
به حس��اب میآید حضور یافت و مصاحبهای با
دان لم��ون برگزار ک��رد .در طول این مصاحبه،
جیم��ز درب��اره راهان��دازی یک مدرس��ه برای
بچههایی که در خطر زندگی میکنند ،در شهر
آکرون ایالت اوهایو که زادگاه او است خبر داد و
همچنین همکاری با دیگر موسسات خیریه در
این زمینه .در طول مصاحبه ،او گفته بود ترامپ
از ورزش برای جدایی کش��ور استفاده میکند.
این مصاحبه روز جمعه منتشر شد و ترامپ در
توئیتر با توهین به لبران جیمز و لمون ،پاسخ آنها
را داد .او نوشت« :لبران جیمز با احمقترین آدم
تلویزیون ،دان لمون مصاحبه کرد .لمون کاری
کرد که جیمز انس��ان باهوشی به نظر بیاید که
کار آسانی هم نیست .من مایک را دوست دارم!»
گفته میش��ود منظور ترام��پ از مایک ،مایکل

دیدار  2تیم استقالل و تراکتورسازی از هفته
س��وم از س��اعت  ۲۰:۳۰روز جمعه  ۱۹مرداد در
ورزشگاه آزادی برگزار میش��ود 2 .تیم در حالی
در هفته سوم به مصاف هم میروند که با شرایطی
مش��ابه و با کسب  ۲امتیاز از  ۲بازی نخستشان
در ردههای  ۹و  ۱۱جدول قرار دارند.
■■استقالل بهتر و بهتر میشود

در صورت آمادگی سیدحس��ین حس��ینی و
بازگشت مجدد او به شرایط مسابقه بار دیگر چالش
انتخاب دروازهبان برای هر بازی در تیم اس��تقالل
آغاز خواهد ش��د .سیدحسین حسینی رکورددار
طوالنیترین دقایق بس��ته نگهداش��تن دروازه در
فوتبال ایران از ابتدای فصل به دلیل آسیبدیدگی
ش��رایط بازی نداشت و به جای تمرینات گروهی
تمرینات ویژهای را زیر نظر تیم پزشکی استقالل
دنبال میکرد .مصدومیت حس��ینی هرچند برای
ش��فر و همکارانش نگرانکننده بود اما الاقل این
ویژگی را داش��ت که او چند ب��ازی اول کمترین
فرصت را برای فکر کردن درباره انتخاب دروازهبان
نخس��تش میگذاش��ت .اما بازگش��ت حسینی
به ش��رایط مس��ابقه مصادف خواهد ب��ود با آغاز
دردسرهای شیرین شفر در انتخاب نفر اول برای
آخرین سنگر تیمش .سیدمهدی رحمتی ،کاپیتان
باتجربه تیم استقالل در  2بازی نخست در غیاب
حسینی وظیفه مراقبت از دروازه آبیپوشان را بر
عهده داش��ت .او در ش��بی آرام مقابل پیکان ۹۰
دقیقه دروازهاش را بس��ته نگهداش��ت تا بر تعداد
فراوان کلین ش��یتهایش در لیگ برتر با آرامش

اضافه کند .کاپیتان آبیپوشان در دومین دیدار که
ش��ب سختی در فوالدشهر برای آبیپوشان بود با
وجود چند س��یو خیلی خوب 2 ،بار دروازهاش باز
ش��د که یکی از آن گلها حاصل اشتباه وی بود.
رحمت��ی در کنار نقاط قوت فراوانی که در دروازه
دارد ی��ک نقطه ضعف قدیم��ی دارد که دیدار با
ذوبآهن مشخص کرد این نقطه ضعف همچنان
با او همراه اس��ت .خروج از دروازه سالهاس��ت به
پاشنه آشیل رحمتی تبدیل شده و ذوبآهنیها
نیز که بارها نقاط کور در  6قدم این تیم را آگاهانه
نش��انه گرفته بودند ،از همین راه به گل رسیدند.
ح��ال باید دید باتوجه به نزدیک ش��دن به زمان
دیدارهای آس��یایی این تیم و باتوجه به بازگشت
سیدحسین حسینی ،ش��فر چه تصمیمی درباره
اس��تفاده از دروازهبان خواهد گرفت و از رحمتی
کهنهکار و باتجربه س��ود خواهد برد یا از حسینی
جوان و با انگیزه.
■■تبریزی و انتظاری مثل تیام

مرتض��ی تبریزی ،مهاجم جدید آبیپوش��ان
تمریناتش را با آبیپوشان آغاز کرد تا به احتمال
زی��اد از هفته س��وم ب��رای این تیم ب��ازی کند.
ش��اگردان ش��فر هفته دوم را هم بدون پیروزی
پشت سر گذاش��تند تا با اضافه شدن خریدهای
جدیدش��ان از هفته س��وم با امیدواری بیشتری
دیداره��ای خود را دنبال کنند .مرتضی تبریزی،
مارک نیومای��ر و همام ط��ارق  3بازیکن جدید
این تیم هس��تند که اگر اتفاق خاصی نیفتد در
هفته سوم برای استقالل به میدان خواهند رفت.

مالنیا و مایکل جردن و حمایت از لبران جیمز

ترامپ در جنگ با ستاره بسکتبال تنها ماند

جردن ،بهترین بازیکن تاریخ
بسکتبال است .ترامپ سعی
داشته با این جمله ،جنجال
را وارد فاز جدیدی کند ولی
مایکل جردن از طریق یک
نماینده ،پیام��ش را خیلی
س��ریع بیان کرد .او گفت« :من از لبران جیمز
حمای��ت میکنم .او کار بزرگی برای این قش��ر
انج��ام داده اس��ت» .ترامپ باره��ا درباره هوش
خود صحب��ت کرده و بارها نیز هوش دیگران را
پایین توصیف کرده است ،از جمله افرادی مثل
جان استوارت و جرج دبلیو بوش که در فهرست
کمهوشان ترامپ قرار دارند.
صحبتهای ترامپ درس��ت در فاصله یک
روز با حضورش در اوهایو ،شهر باشگاه کلیولند
کولیرز مطرح شده و بسیاری از هواداران لبران،

قص��د دارن��د از خجال��ت
رئیسجمهور خود در بیایند.
آق��ای لم��ون نی��ز در دفاع
از خـ��ود توئی��ت کـ��رد:
«چه کس��ی احمق واقعی
اس��ت؟ کس��ی که بچهها
را ب��ه کالس درس میفرس��تد یا آنه��ا را راهی
قف��س میکن��د؟» اش��اره او به اقدام��ات اخیر
آمریکا در جداسازی بچههای مهاجرها از پدرها
و مادرهایش��ان است که انتقادات بسیار تندی
را به دنبال داشته است .استفانی گریشام ،مدیر
ارتباطات همسر ترامپ نیز در این رابطه گفت:
«به نظر میرسد لبران جیمز اقدامات خوبی در
راس��تای نسل بعدی انجام داده و مالنی ترامپ،
مثل همیشه به عنوان بانوی اول ،همه را تشویق
میکند راجع به بچهها و مشکالتشان صحبت

گوآردیوال مثل ساری

بفرمایید فوتبال زیبا!

در این میان پر س��روصداترین خرید اس��تقالل
بیتردید مرتضی تبریزی بود .دومین گلزن برتر
فصل گذش��ته لیگ برتر با هیاهوی فراوان و در
حالی از ذوبآهن به استقالل پیوست که با این
تیم اصفهانی یک فصل دیگر قرارداد داشت و دو
باشگاه برای این انتقال مذاکرات مفصلی داشتند
و در نهای��ت به توافق رس��یدند تبریزی در ازای
پرداخت مبلغی از سوی اس��تقالل به ذوبآهن
به این تیم ملحق ش��ود .تبریزی یکی از بهترین
مهاجمان س��الهای اخیر فوتبال ایران است که
ب��رای ذوبآهن ب��ه دفعات در لی��گ برتر ،جام
حذف��ی و لیگ قهرمانان آس��یا گلزنی کرده و 2
بار هم با این تیم ب��ه مقام قهرمانی جام حذفی
رسیده است .این مهاجم در حالی در یک انتقال
پر س��روصدا به اس��تقالل پیوس��ت که این تیم
بتازگی مامه تیام را از دست داده و آبیها به این
امید س��راغ مرتضی تبری��زی رفتند که با جذب
وی ج��ای خالی مامه تیام را پ��ر کنند و همین
مورد است که کار تبریزی را در استقالل سخت
میکن��د .تبریزی هنوز به اس��تقالل نپیوس��ته
مقایس��ه او ب��ا تیام صورت گرفت��ه و انتظار تیام
ش��دن از او میرود .این موضوع میتواند فش��ار
روح��ی را بر تبری��زی افزای��ش داده و کار او را
قدری س��خت کند .تبریزی در صورتی میتواند
در تیم جدیدش موفق باشد که سکوها و فضای
مجازی انتظارات را از او آنقدر باال نبرند و عملکرد
وی را در کن��ار تیام نگذاش��ته و این دو را با هم
مقایسه نکنند.
کنند» .اما این نخستین بار نبود که لبران جیمز
از ترامپ انتقاد میکرد .سپتامبر گذشته ،پس از
اینکه ترامپ مثل س��نت هر ساله ،تیم قهرمان
رقابتهای  NBAرا به کاخ سفید دعوت کرده
بود ،لبران او را یک ضد حال بزرگ دانسته بود.
او همچنین در توئیتر نوشته بود« :رفتن به کاخ
س��فید برای ما افتخار بزرگی بود تا وقتی که تو
آمدی!» پیش از اینکه جیمز ،کولیرز را به مقصد
لسآنجل��س لیکرز ترک کند ،با اس��تفن کری،
س��تاره تیم حریف متحد شده بود تا حضور در
کاخ سفید تحریم و دعوت ترامپ رد شود .او در
این رابطه نوشته بود« :میدانم هر تیمی قهرمان
رقابتها ش��ود ،هیچ بازیکنی از آن تیم دوست
ندارد به کاخ س��فید دعوت ش��ود» .اما به نظر
جنگ بین ترامپ و ستاره بسکتبال بتازگی وارد
فاز جدیدی ش��ده ،هر چند همسر ترامپ سعی
دارد اوض��اع را آرام کند زی��را با توجه به وجهه
بس��یار محبوب جیمز ،این درگیری میتواند به
ضرر ترامپ باشد.

کیوسک
مارکا

خیال مادرید

کوریره

الئوتارو و مودریچ

اسپورت

آرتورو ویدال جنگجو

آ.اس

مودریچ نخ می دهد

مایکل کاکس :زمان در فوتبال س��ریع میگذرد؛
در کوتاهمدت ،جالب است که تنها  3هفته بعد از
قهرمانی فرانسه در مسکو ،بازی سوپرجام انگلیس
بین منچسترسیتی و چلسی را در ویمبلی تماشا
کردی��م و در بلندمدت ،اینکه پپ گوآردیوال حاال
ی��ک دهه از مربیگریاش گذش��ته ،خبر مهمی
است .مربیهای تحولگرا که گوآردیوال را باید یکی
از آنها بدانیم ،بعد از یک دهه کنار میروند؛ یا زیر
بار سنگین استرس مربیگری کمر خم میکنند
مثل آریگو س��اکی یا از متدهایشان الگوبرداری
میش��ود یا بهتر از خودشان عمل میکنند مثل
آرس��ن ونگر .گوآردیوال بعد از یک دهه همچنان
از بهترین مربیهای اروپا محسوب میشود ،چون
بعد از دوران س��نگین مربیگری در بارسلونا یک
سال استراحت کرد و مثل ساکی نشد و به مشکل
ونگر هم دچار نشد ،چون دیدگاههایش را اصالح
میکند و رقبا همواره به این فکر میکنند چه ایده
نویی دارد .از  2س��ال قبل که به منچسترسیتی
آم��ده 2 ،رقی��ب اصلیاش ش��امل ژوزه مورینیو
نمیش��ود که رقابت سختی با او داش��ته؛ اولی،
«آنتونیو کونته» مربی چلسی بود که در فصل اول
کارش در لیگ برتر روی گوآردیوال سایه انداخت
و با سیس��تم  3-4-3قهرمان لیگ برتر شد و در
اتحاد هم به پیروزی  3بر یک دست یافت.
دومی «یورگن کلوپ» مربی لیورپول بود که
سیستم «گگن پرسینگ» او دردسرهای زیادی در
تقابلهای مستقیم برای گوآردیوال درست کرده،
نمونه بارزش پیروزی  3بر صفر در لیگ قهرمانان
در آنفیلد .بر خالف مسائل قبلی با مورینیو ،روابط
 2مربی بزرگ ش��هر منچس��تر کامال حرفهای و
خوب بوده؛ گوآردیوال برای کونته و کلوپ احترام
خاصی قائل بوده است.
ام��ا او قطعا یکی از کس��انی اس��ت که مربی
جدید چلسی ،مائوریتزیو ساری –که اصلیترین
رقیبش برای ارائه فوتبال زیبا بوده -را تحس��ین
میکند .سیس��تم تدافعی کونته در تقابل آشکار
با عش��ق گوآردیوال به فوتبال مالکانه است ،مثل
فوتبال جسورانه و پرانرژی کلوپ ،البته به شکلی
کامال متفاوت اما شیوه بازی ناپولی ساری یادآور
بارسلونای گوآردیوال بود؛ پاسکاری ساختاری و نافذ
آنها تکرار تیکیتاکا بود .او از بازیکنانش میخواهد
تیم رقی��ب را که مالکیت توپ را در اختیار دارد،
«تحریک» کنند ،مدافعان با حریف بازی میکنند
و ناگهان با توپربایی از دفاع به حمله تغییر حالت
میدهند بدون اینکه از توپهای بلند اس��تفاده
کنند .ناپولی اگر چه نتوانست از یوونتوس سبقت
بگیرد اما فوتب��ال کامال تاثیرگ��ذاری ارائه کرد.
ساری و گوآردیوال فلسفه فوتبالی مشابهی دارند.
فصل قبل که سیتی و ناپولی با هم روبهرو شدند،
گوآردیوال گفت تیمش با بهترین رقیب بازی کرده
اس��ت .وقتی ساری بهعنوان مربی جدید چلسی
معرفی ش��د ،گوآردیوال را «ب��اکالس ،قهرمان و
نابغه» توصیف و اعت��راف کرد جبران فاصله 30
امتیازی چلسی با سیتی در فصل قبل بینهایت
س��خت است .سیتی  2س��ال تجربه کار با روش
گوآردیوال را دارد ،چلسی کمتر از یک ماه با ساری
بوده است .سیتی ترکیب اصلی و در مجموع تیم
بهتری دارد با تنوع تاکتیکی بیشتر اما چلسی چه
دارد؟ ژرژینیو .اگر چلسی این فصل سیتی را کنار
بزند ،تصمیم ژرژینیو برای انتخاب آبی پررنگ به
جای آبی آسمانی قطعا موثر بوده است .گوآردیوال
مصمم بود این برزیلی ایتالیایی شده را بگیرد و از
او بهعنوان یک بازیساز از عقب زمین استفاده کند
اما ژرژینیو تصمی��م گرفت به دنبال مربیاش به
استمفوردبریج برود .درک او از سبک کار ساری،
چلسی را متحول میکند .بازیساز عقب زمین در
سیستم  4-3-3برای دیکته بازی تیم حیاتی است
و برای همین تحول ذهنی سریع چلسی با نرمی
انجام میشود.
یک بازیساز عقب زمین باکیفیت چیزی است
که س��یتی ندارد .فرناندینیو فوقالعاده اس��ت و
گوآردیوال هم قدر او را میداند اما در اندازه سرخیو
بوس��کتس یا ژابی آلونسو نیس��ت که گوآردیوال
وابستگی زیادی به آنها داشت .او بیشتر یک کارگر
و سرباز پیاده است .ژرژینیو اما میتواند در پست
خودش بهترین دنیا باشد ،بازیکنانی در این پست
در حدود  30سالگی اوج میگیرند ولی او  26سال
دارد .برای چلسی هم سرمایه غریبی است .سالها
اتکای این تیم به هافبکهای دفاعی بوده که در
قلمروش��ان حکمرانی میکردند ،تکل میزدند و
توپ پخ��ش میکردند .از دیدیه دش��ان تا کلود
ماکلله ،جان اوبی میکل و انگولو کانته ،هافبکهای
چلسی بیش��تر دفاعی بودند تا خالق .چلسی در
دوران مالکیت روم��ن آبراموویچ هرگز به فوتبال
زیبا مشهور نبوده که شاید دلیل اصلیاش نداشتن
هافبکهای طراح و بازیس��از بوده .ژرژینیو اقتدار
و آرامش را به بخش پاس��کاری از عقب چلس��ی
میآورد .بیانصافی اس��ت اگر گفته شود چلسی
با این مفهوم بیگانه است ،چون سزار آسپیلیکوئتا
بخصوص فصل قبل در این بخش فوقالعاده بود
و داوید لوییز هم بی��ش از وظایف و مهارتهای
دفاعی دوست دارد خود و تیم را به خطر بیندازد
و در حمله مشارکت کند اما سطح شجاعتی که
ش طلب میکند قبل از این در لیگ
ساری از تیم 
برتر دیده نشده حتی از سیتی گوآردیوال.

