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وطن امروز شماره 1686

اخبار

عابدزاده زیر تیغ جراحی

دروازهبان پیش��ین تیمملی فوتبال ایران که
در دیدار برابر س��تارگان جهان نیز درون دروازه
تیم کش��ورمان قرار گرفت ،زانوی مصدوم خود
را به تیغ جراحان سپرد .این برای چندمین بار
است که وی به اتاق عمل رفته است .احمدرضا
عابدزاده که یکی از بهترین دروازهبانهای تاریخ
فوتبال ایران به ش��مار میرود و سابقه بازی در
تیمهایی چون تام اصفهان ،استقالل ،پرسپولیس
و س��پاهان را در کارنام��ه دارد ،بعدازظه��ر روز
یکش��نبه زیر تی��غ جراح��ان رفت ت��ا زانوی
آسیبدیده خود را جراحی کند .کاپیتان پیشین
تیمملی فوتبال ایران که اسفندماه سال  ۱۳۸۰به
خاطر عارضه مغزی در بیمارستان بستری شد و
پس از تحمل یک دوره سخت مجددا به زندگی
بازگشت ،حاال به دنبال برطرف کردن مشکلی
است که سالهاست او را آزار میدهد .عابدزاده
پیش از این چندین ب��ار زانوی مصدوم خود را
به تیغ جراحان س��پرده بود ک��ه در یکی از این
جراحیها که س��ال  ۱۳۷۸انجام ش��د  ۱۵تکه
اس��تخوان زائد از پای وی خارج شد .دروازهبان
پیشین پرسپولیس روز یکشنبه نیز زانوی خود
را به تیغ دکتر س��هراب کیهانی س��پرد .دکتر
مسعود صابری نیز به عنوان پزشک متخصص
بیهوشی در عمل عابدزاده مشارکت کرد.

رضایی به جای جهانبخش دعوت شد

کادر فنی تیمملی فوتب��ال کاوه رضایی را
جایگزین علیرضا جهانبخش ک��رد .به نقل از
س��ایت رسمی فدراس��یون فوتبال ،با توجه به
مصدومیت علیرضا جهانبخش و اعالم شرایط
این بازیکن از س��وی باش��گاه آلکم��ار هلند،
سرمربی تیمملی تصمیم گرفت کاوه رضایی،
بازیکن ذوبآهن را ب��ه اردوی تیمملی دعوت
کند .اردوی تیمملی برای بازی برابر گوام و هند
از پنجشنبه گذشته در تهران آغاز شده است.

نام باشگاه راهآهن تغییر کرد

اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان تهران با
تغییر نام باش��گاه راهآهن موافقت کرد .به نقل
از سایت رسمی باشگاه راهآهن یزدان ،در حالی
که ابتدا مجمع عمومی باشگاه پسوند کریستال
را برای این باشگاه قدیمی انتخاب و ترکیب نام
راهآهن کریس��تال جایگزین راهآهن سورینت
شده بود ،در ادامه جهت ثبت نهایی ،مراتب در
مجمع باشگاه بررسی و از آنجایی که هلدینگ
یزدان به عنوان شخصیت اصلی و کالن باشگاه
فعالیت دارد پس��وند یزدان برای این باش��گاه
برگزیده شد .هلدینگ یزدان زیرمجموعههای
متعددی مانند کیانآرای زاگرس ،مهرگان سبز
امرتات و ...دارد که در زمینههای مختلف تولید
و پخش لوازم آرایشی و بهداشتی ،کشاورزی و
دامپروری ،ساخت و ساز و...فعالیت میکنند.

حاج صفی خودش خواست
به تیم دوم فرانکفورت برود

سرمربی تیم فوتبال سپاهان میگوید انتقال
احس��ان حاجصفی به تیم دوم شهر فرانکفورت
خواس��ته این بازیکن بوده و معتقد بود میتواند
از ای��ن تیم به بوندسلیگا برود .حس��ین فرکی
درباره انتقال احسان حاجصفی به تیم افاسوی
فرانکف��ورت آلمان و تایید این موضوع از س��وی
اصغر باقریان مدیرعامل باشگاه سپاهان ،گفت :از
ابتدا قرار بر این بود که احسان به آلمان برود اما
نام تیم را نمیدانس��تم .خوشحالم که این اتفاق
افت��اد و او به تیمی که عالقه داش��ت ترانس��فر
میش��ود .سرمربی س��پاهان اضافه کرد :احسان
خودش عالقه داشت که به این تیم برود و معتقد
بود با پیشرفت در این تیممیتواند به بوندسلیگا
راه پیدا کند .با توجه به ش��رایط و تفکری که او
داشت این اتفاق افتاده و آرزو میکنم به هدفش
برس��د .در نبود او گزینه دیگری را برای پیوستن
به سپاهان در نظر نداریم و با بازیکنانی که در تیم
هستند جای او را پر میکنیم.

دوشنبه  9شهریور 1394

گزارش

چرا حواشی بازی ستارگان ایران و جهان زیاد شد؟

وقتی جنس بازی خیرخواهانه را نمیدانیم

مهدی طاهرخانی :نبرد خیرخواهانه با ستارگان سابق
فوتبال جهان .فوتبال ما با این دست از بازیها غریبه
اس��ت ،نمیداند تکلیفش چیست .از این رو به سراغ
افرادی میرود که نامناس��بترین آدمه��ا برای این
دست از بازیها هستند .سرمربی سابق پرسپولیس
و تیمملی نه امروز که همیش��ه گفت��ه و میگوید از
باخ��ت بدش میآید حتی از والیبال خانوادگی .بازی
با ستارگان س��ابق جهان نخستین تجربه بزرگ ما
برای چنین مصافهایی بود .یک بازی فان ،یک 90
دقیقه برای خنده و تفریح و مهمتر از همه رسیدن به
نیت اصلی آن یعنی کار خی��ر .در همه جای جهان
وقتی این دس��ت از بازیهای انجام میشود حرکات
تکنیکی فراوان ،شوخیهای زیاد با بازیکنان حریف و
حت��ی داور حرف اول را میزند .چون تنها چیزی که
در آن اهمیت ندارد نتیجه است اما کادر فنی از همان
ابت��دا همه چیز را جدی گرفت .یادش رفت که اصال
به دعوت تیم هنرمندان بود که سالگادو دوستانش را
به ایران دعوت کرد .پروین یک بار مصلحتی قهر کرد
تا حرفش را به کرسی بنشاند که برای او نتیجه مهم
است و حاضر نیست مربی تیمی باشد که  2جین گل
بخورد .او حتی برای رس��یدن به پیروزی بزرگترین
اهانت را به همه بازیکن��ان و هنرمندانی کرد که در
طول هفته از کار و مشغله خود زدند به تمرین آمدند
و دست آخر این فرهاد مجیدی بود که در آستانه بازی
به جمع تیم اضافه شد و وسطش هم قهر کرد و رفت.
اگر کادر فنی ماهیت این بازی را درک میکرد در بین
دونیمه با غرولند به بازیکنان ناآماده و ش��کم برآمده
نمیگفت چ��را  3گل خوردید؟ خب قرار بود تیمی
که روی هم رفته «نیمتن» اضافه وزن دارد تیکی تاکا
بازی کند؟ زیباترین و مهیجترین قسمت بازی برای
ما آن لحظاتی بود که فرهاد مجیدی قیچیبرگردان
میزد اما وقتی کادر فنی از آن ناآمادهها بازی جدی
میخواهد آن وقت خداداد عزیزی هم همه چیز را با
هم قاطی میکند و میگوید چرا مجیدی قیچی زد!
خداداد که چند متر هم نمیتوانست با توپ راه برود
و هیچ هرجی هم با توجه به فیزیکش به او نیس��ت،
به مجیدی میگوید قیچی نزن و کار را جدی بگیر!
احمدرضا عابدزاده که در سختترین لحظات تاریخ
این فوتبال تنها میخندید و حت��ی پس از دریافت
گل به مدافعانش روحیه میداد روز جمعه تنها اخم
بود ک��ه بر چهرهاش مینشس��ت و ناراحت از اینکه
چرا جواد زرینچه با آن ش��کم و سن و سال به فیگو
اجازه داده تا توپ را سانتر کند .قطعا آنچه باعث افت
فاحش اسطوره دروازهبانی فوتبال ایران شده نه دوری
از مس��تطیل سبز اس��ت و نه اضافه وزن که او هنوز
روزی چند س��اعت تمرین میکند ،بلکه آن بیماری
تلخ و آن عمل جراحی وحش��تناک ،بدترین تاثیر را
بر عابدزاده گذاشت؛ چه حرف زدنش که قبل از عمل
یکی از شیواترین زبانها را داشت چه تیزهوشیاش
در جاگیری که در تاریخ این فوتبال بینظیر بود .آن
ضربه مغزی لعنتی برای همیش��ه هنر عقاب را از ما
گرفت اما همین که عابدزاده زنده و سرحال است برای

مارکا

ما یک دنیا میارزد .کاش پروین اینها را میفهمید و
با حرفهای جدیاش موجب نمیشد اخم از چهره
عابدزاده دور نشود حتی وقتی روی نیمکت رفت .این
بازی ،برای ش��اد کردن بود و اصال نتیجه در اولویت
دهم هم قرار نداشت .مردم آمده بودند تا دریبلهای
فانتری علی کریمی را ببینند اما شماره  8هم از ترس،
تنها پاس سر ضرب میانداخت .رسول خطیبی تا له
کردن مچ پای میش��ل س��الگادو پیش رفت .محمد
مایلیکهن  90دقیقه روی نیمکت چنان اخم کرده
بود که گویا قرار اس��ت جواز حضور در جامجهانی را
در این نبرد بگیریم .این ب��ار بیتجربه بودیم اما اگر
دفعه بعد قرار ش��د چنین بازیهای خیرخواهانهای
برگزار شود بهتر است س��راغ افراد دیگری که خلق
و خوی دیگر دارند برویم ،اینها والیبال خانگی را هم
به جنگ اعصاب میکشند پس بهتر است سراغ افراد
دیگری برویم .این دس��ت از بازیها برای اثبات هیچ
چیز نیست جز شاد کردن مردم .چه کسی است که
به یگانه بودن احمدرضا عابدزاده درون دروازه ش��ک
کند؟ آیا حمید استیلی که روزگاری «دو  »90دقیقه
پشت س��ر هم توان بازی کردن داش��ت الزم بود در
این نبرد باز هم همچنان بدود تا در نیمه دوم هر دو
پایش را کمپرس یخ بگذارد؟ دریبلهای خداداد و سر
توپهای ویرانگرش هنوز در ذهنمان مانده ،یادمان
است یحیی رس��وخناپذیر بود ،س��انترهای زرینچه
الگوی همه راستهای این فوتبال است ،درست 20
س��ال قبل علی منصوریان در سال  ۱۳۷۴در همین
ورزشگاه آزادی بار یک تیم را به تنهایی روی دوشش
میکشید .علی پروین بزرگیاش را روی نیمکت با ۲۵
قهرمانی با پرس��پولیس ثابت کرده و اگر  ۱۷بار هم

در چنین بازیهایی تیمش گل بخورد س��انتیمتری
خدشه به بزرگیاش نمیخورد .مردم دوست داشتند
بازی هنرمندان را ببینند ،حتما برایشان جالب بود
یکی مثل محس��ن تنابنده یا کام��ران نجفزاده ولو
ب��رای  20دقیقه فوتبال بازی کند اما طرز فکر غلط
باعث شد یک جشن بزرگ را به یک بازی صددرصد
درگیرانه تبدیل کنیم .کاش این دست بازیها بیشتر
انجام شود تا فرهنگش را یاد بگیریم.

■■کاملترین روایت از درگیری در رختکن

شایعه درگیری خداداد عزیزی و فرهاد مجیدی
تمام اخبار و رویدادهای مربوط به بازی س��تارهها را
تحتالش��عاع قرار داده و درب��اره اتفاقی که انگار در
رختکن س��تارهها رخ داده ،هزار جور حرف و حدیث
به گوش میرس��د .نزدیکترین روایت به واقعیت (با
توجه به تعداد کسانی که این روایت را تایید کردهاند)
این اس��ت که خداداد به فرهاد گفته عشق عکسی
و وقتی  3بر صفر عقب هس��تیم قیچی میزنی که
مجی��دی از این حرف عزیزی دلخور ش��ده و بین 2
نیمه کیف خود را برداشته و رفته است البته فرهاد در
رختکن به علی پروین گفته پایم درد میکند ،پرواز
دارم و بای��د بروم .او قبل از همه اینها ،وقتی داش��ت
ب��ه رختکن میآمد ،پیراهن��ش را هم به یک هوادار
بخشید تا هواداران بدانند او برای شروع نیمه دوم در
زمین نیس��ت اما این ماجرا یک داستان قدیمی هم
داش��ته است .مجیدی خودش میدانست یک نیمه
ن تیم تاب نمیآورد .او که هیچ وقت
بیشتر در کنار ای 
در زمان اوج فوتبالش ه��م با بچههای  98وصلهای
جور نش��د .او که میدانست چه فضایی در انتظارش
اس��ت ،از قبل شروع کرده بود به بهانهتراشی .نبودن

علی دایی باعث میش��د نازش را بکشند تا دوقطبی
قرمز و آبی ایجاد شود و جماعتی به ورزشگاه بیایند.
پس حرفهایش را گفته بود .از شماره  7که باید به
تن کند و اینکه باید نیمه اول در زمین باش��د چون
قرار رفتن دارد و دیرش میشود .اتفاقات همان طور
ک��ه خودش پیشبینی میکرد پیش رفت .جماعت
توی رختکن از او ش��اکی بودند؛ شاکی از اینکه چرا
وقتی نامجو اس��ت باید او بگوید شماره  7میپوشد.
درحالی که برایش پیراهن شماره  15را آماده کرده
بودند و این ش��ماره را چون او نپوشید داده بودند به
یکی از هنرمندان تیم ،علیرضا سلیمانی .فرهاد شماره
 7پوش��ید تا استیلی هم جای  ،9شماره  7بپوشد و
منصوریان هم شماره  7به تن داشته باشد البته نامجو
هم که از اول قرار بود  7بپوشد ،شمارهاش را پوشید
و برایش هم فرقی نداشت اگر میگفتند  777بپوش.
فرهاد که فقط یک ساعت قبل از بازی به اردو رفته
بود و فیکس بازی کرد ،وقتی در نیمه اول به خداداد
پاس نداد ،شاید انتظار اتفاقات توی رختکن را داشت.
جای��ی که صدای خداداد باال رف��ت و از حاضران در
رختکن تنها مایلیکهن به او معترض ش��د .حاجی
مایلی گفت« :خداداد زشت است ،حرمت نگه دارید».
اما بغض ستاره مشهدی ترکیده بود و فریادش قطع
نمیش��د .او حتی با حرفهای پروین هم آرام نشد
تا فرهاد س��اکش را بردارد و برود .با رفتن او کس��ی
ناراحت نش��د ام��ا پروین گفت« :هیچک��س درباره
اتفاقات رختکن حرفی نزند .زشت است که بگویند
 20دقیقه نتوانس��تید همدیگر را تحمل کنید ».اما
هنوز سوت پایان زده نشده ،این خبر همه جا پیچیده
بود و همه میدانستند در رختکن چه گذشته است.

توتو

رم  -یووه ،مجبور به مبارزه

اسپورت

فرمالنمنجی

گاتزتا

میالن با لوئیز نور را دید

دلهر ه ایجاد تغییرات در تراکتورسازی

ب��ا تعطیل��ی  20روزه رقابته��ای لی��گ
برت��ر ،به احتمال زیاد تغییرات��ی در کادر فنی
تی��م تراکتورس��ازی به وج��ود خواه��د آمد.
پس از تس��اوی تیم تراکتورس��ازی و استقالل
خوزس��تان بود که صحبته��ای دارا غزنوی،
عضو هیأتمدیره باش��گاه تراکتورس��ازی در
خصوص اضافه ش��دن یک دس��تیار ایرانی به
کادر فنی تیم منتش��ر ش��د و این اظهارات در
نشستخبری پس از بازی ،تعجب تونی اولیویرا
را در پی داشت .تونی اولیویرا در نشست خبری
پس از بازی هفته پنج��م ،اعالم کرد هنوز در
اینباره با وی صحبتی نش��ده است اما به نظر
میرسد مدیریت باشگاه برای اضافه کردن یک
دستیار ایرانی به جمعبندی نهایی رسیدهاند و
به احتمال زیاد ،طی روزهای آینده این تصمیم
را عملی خواهند کرد .از سوی دیگر ،اظهارنظر
تونی اولیویرا درباره خرابکاری ایوب ذوالفقاری
در تیم تراکتورسازی ،صحبتهای قابل تأملی
ب��ود که باید منتظر ماند و دید آیا تغییراتی در
این سمت انجام میگیرد یا نه؟

سقوط بهتآور قهرمان

ش��اید بت��وان گف��ت عجیبتری��ن و
غیرمنتظرهتری��ن نتیج��ه هفت��ه چه��ارم
رقابتهای لیگ برتر انگلیس شکست چلسی
در دیدار برابر میهمانش کریستالپاالس بود.
ش��اگردان ژوزه مورینیو در این هفته میزبان
ش��اگردان آلن باردو بودند .آنها امید زیادی به
پیروزی در این دیدار داشتند و پیشبینی هم
میش��د که چلس��ی در این دیدار با حمایت
هوادارانش نخس��تین پیروزی این فصل خود
را به دس��ت آورد اما آبیپوشان لندن با مربی
سرشناس خود در استمفوردبریج تحقیر شدند
و ب��ا نتیجه دوبریک ب��ازی را واگذار کردند تا
اختالف آنها با منچسترسیتی صدرنشین تنها
بعد از  4هفته ب��ه  ۸امتیاز افزایش یابد .یک
س��وال برای هواداران این تیم بزرگ انگلیسی
وج��ود دارد و آن اینکه چرا چلس��ی در فصل
جاری به یکباره افت کرده یا به اصطالح ذلیل
شده است؟ در این گزارش میخواهیم به این
سوال پاسخ دهیم.
■■ستارههای پوشالی چلسی

کیوسک

خامس نابغه

چرا چلسی تا این حد ذلیل شده است؟

بدون ش��ک مهمترین دلیل نتایج ضعیف
چلسی در فصل جاری افت شدید ستارههای
بزرگ و تاثیرگذار چلسی بوده است .به عنوان
مث��ال جان تری ک��ه در فصل قبل با نمایش
خوب خود نشان داد دوران فوتبالی او به پایان
نرسیده است در فصل جاری شروع بسیار بدی
داشته اس��ت و دیگر آن بازیکن آماده نیست.
چلسی نهایت تالش خود را کرد تا جانشینی
شایسته برای تری پیدا کند اما مذاکرات این
باش��گاه با اورتون مثبت نبود و نتوانس��ت در
نهایت استونز را جذب کند .مورینیو از عملکرد
ت��ری اصال راضی نیس��ت و به نظر میرس��د
کاپیتان چلس��ی جای خود را به کورت زوما
خواهد داد .در کل میتوان گفت خط دفاعی
چلسی در فصل جاری اصال صالبت فصل قبل
را ندارد به عبارت دیگر اتوبوس مورینیو دیگر
به خوبی مقاومت نمیکن��د .تیمی که فصل
قبل بهترین خط دفاعی را داش��ته در  4بازی
 ۹گل دریافت کرده است و این نشان میدهد
این خط دفاعی تا چه اندازه متزلزل شده است.
یکی دیگر از مهرههای خط دفاعی چلسی که
در فصل قبل بسیار خوب ظاهر شد و در این
فصل بسیار بد ،ایوانوویچ است .این بازیکن در
دیدار برابر کریستال پاالس هم صدای مورینیو
را درآورد و این مربی پرتغالی بهخاطر تعویض
نکردن او خودش را سرزنش کرد.
■■خط هافبک چلسی

چلسی در فصل قبل بهترین خط هافبک
را داش��ت .ادن هازارد ،نمانیا ماتیچ و سسک
فابرگاس ه��ر  3جزو بهترینها بودند .ماتیچ
ک��ه مورینیو از او با لقب هی��وال یاد میکند
در فص��ل قبل فراتر از انتظار ظاهر ش��د اما
در فصل جاری بازیهای بس��یار ضعیفی را
به نمایش گذاش��ته اس��ت .او در دیدار اخیر
چلس��ی و همچنین دیدار برابر سیتی بسیار
بد ظاهر شد و با ماتیچ آماده فصل قبل فاصله
زیادی دارد.خبرهایی درباره پیوستن پوگبا به
چلسی به گوش میرسد و در صورتی که این
خبر قطعی ش��ود مورینیو میتواند مشکالت
خ��ط میانی تیم��ش را برطرف کن��د .یکی
دیگر از مهرههای چلس��ی ک��ه در این فصل
ناامیدکننده ظاهر ش��ده سس��ک فابرگاس
اس��ت .س��لطان پاس گل فص��ل قبل لیگ
جزیره در این فصل بس��یار افت کرده اس��ت
و دیگ��ر با پاسهای طالیی خ��ود نمیتواند
همتیمیهای��ش را در موقعی��ت گلزنی قرار
ده��د .فابرگاس دیگ��ر آن بازیکن فصل قبل
نیس��ت که با دادن یک پ��اس به ادن هازارد
و ویلیان چلس��ی را از حالت دفاعی به حمله
درمیآورد .افت ش��دید این بازیکن در فصل
ج��اری لیگ جزیره باعث ش��ده اس��ت تا 2
بازیکن سرعتی چلس��ی یعنی ادن هازارد و
ویلیان هم افت کنند و نتوانند آن بازیهای
خوب سابق را به نمایش گذارند.

■■مورینیو نیازمند تغییر تاکتیک و تفکر

ش�اهرخ عبدالرزاق :درخواس��ت مالی مس��ؤوالن
ورزش��گاه دستگردی از فدراس��یون فوتبال ،باعث
ش��د تیمملی نتوان��د تمرین��ات خ��ود را در این
ورزشگاه پیگیری کند .در حالی که تیمملی ایران
تمرینات خود را از ابتدای سال جاری در ورزشگاه
دس��تگردی واقع در شهرک اکباتان دنبال میکرد
و امکانات خوب این ورزشگاه نیز موجبات رضایت
کادر فنی تیمملی و بازیکن��ان را فراهم آورده بود،
این انتظار میرفت تا آمادهسازی کامل زمین کمپ
تیمهای ملی ،این تیم همچنان تمرینات خود را در
دستگردی دنبال کند که با آغاز دور جدید تمرینات
تیمملی برای برگ��زاری دیدار مقابل گوام و هند از
هفتههای سوم و چهارم مقدماتی جامجهانی 2018
روس��یه این امر هرگز محقق نشد .تا پیش از این
برخیها دلیل عدم اس��تفاده از زمین دس��تگردی
توسط تیمملی در دور جدید تمرینات را برگزاری
دیدارهای سایپا در لیگ برتر و همچنین در اختیار
قرار دادن این ورزشگاه برای انجام دیدارهای عراق در
مقدماتی جامجهانی  2018روسیه عنوان میکردند

پ تیمهای ملی
گزارشی از شرایط نامساعد کم 

تمرین در چمن به ظاهر زیبا!

اما این همه ماجرا نبود .ورزشگاه دستگردی برای
هر جلسه تمرینی شاگردان کیروش از فدراسیون
فوتبال درخواس��ت  15میلیون توم��ان کرده بود
که در صورت برگزاری  10جلس��ه تمرینی قبل از

دیدار با گوام و هند ،هزینهای حدود  150میلیون
تومان روی دست فدراسیون فوتبال میماند که در
نهایت فدراس��یون ترجیح داد به جای این هزینه،
تمرینات تیمملی را به کمپ تیمهای ملی با شرایط

چمنی بسیار بد منتقل کند .این روزها خبرنگارانی
که برای پوش��ش اخبار تیمملی به کمپ تیمهای
ملی میروند با شرایط بسیار بدی مواجه میشوند؛
از صندلیهای خاکی و کثیف گرفته تا چمنی که
فقط در ظاهر زیباس��ت و حت��ی بدون جایگاهی
مناس��ب برای خبرنگاران برای پوش��ش خبری و
تصوی��ری تمرینات .در زمین چمن کمپ به جای
رویش چمن ،انواع و اقس��ام گلها و گیاهان دیده
میش��ود و جالب اینکه همین چمن خراب هم از
نظر کوتاهی و بلندی ،یکدس��ت نیست .در کمپ
همچنین خبری از اینترنت هم نیست ،ضمن اینکه
به تازگی موبایلها نیز برای آنتندهی با مش��کل
مواجه هس��تند .با این ش��رایط چطور فدراسیون
فوتبال به جای هزینه کردن برای تمرینات تیمملی
در ورزشگاهی با امکانات باال ،کمپی را در نظر گرفته
که از هیچ لحاظ از استانداردهای اولیه نیز برخوردار
نیست ،جای سوال و تعجب دارد ،هرچند در گذشته
نیز از این دست اقدامات بحثبرانگیز در فدراسیون
فوتبال کم رخ نداده است.

ژوزه مورینیو نشان داده از مربیانی نیست
که سیستم چرخش��ی را در دستور کار خود
ق��رار دهد ی��ا اینکه زیاد سیس��تم تیمش را
دستخوش تغییر قرار دهد .این مربی پرتغالی
در بازگش��ت به چلس��ی معموال از سیس��تم
 4-2-3-1استفاده میکند البته با اضافه شدن
پدرو تا حدودی در سیستم چلسی تغییراتی
ایجاد شده است اما این تغییرات اساسی نبوده
است .سیستم مورینیو برای همه تکراری شده
است و دیگر مربیان به راحتی راههای مقابله
با این سیس��تم را میدانند .سرمربی پرتغالی
چلسی در نشست خبری بعد از شکست تیمش
برابر کریستال پاالس اعتراف کرد که تیمش
نیاز به تغییر دارد و باید با اندیشههای جدیدی
برابر حریفان خود به میدان رود .مورینیو باید
با بازیکنان تنبل و ک��مکار تیمش برخورد و
آنها را نیمکتنش��ین کن��د .او حداقل در این
کار بس��یار تبحر دارد و با ش��خصیت خاصی
که دارد میتواند چلس��ی را دوباره به روزهای
اوج بازگرداند.

