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وطن امروز شماره 2117

اخبار

اتوبوس مدرن شاگردان کیروش و
معضلی به نام شمارهگذاری

مسؤوالن فدراس��یون فوتبال برای استفاده
از اتوب��وس مدرن ،پیش��رفته و جدید تیمملی
بزرگس��االن با یک مش��کل مواجه ش��دهاند تا
جایی که اس��تفاده از آن برای اردوهای پیشرو
در هالهای از ابهام است .ب ه گزارشایسنا ،اردوی
تیمملی فوتبال ایران از  26اسفند آغاز میشود
ل فراهم کردن
و فدراس��یون فوتبال هم در حا 
هر چ��ه بهتر امکانات برای این تیم اس��ت .در
این راستا از چندی پیش ،مسؤوالن فدراسیون
اق��دام به خرید یک دس��تگاه اتوبوس مدرن و
پیش��رفته برای ش��اگردان کارلوس کیروش
کردهاند .مهدی تاج و محمدرضا ساکت نیز پس
از دردس��رهای فراوان این اتوبوس را از گمرک
ترخیص کردهاند تا شاید ش��اگردان کیروش
در اردوی پیش رو بتوانند از آن استفاده کنند.
ل آمادهسازی برای
این اتوبوس هماکنون در حا 
استفاده ملیپوشان است و اقدامات نهایی برای
طراحی بدنه آن در حال انجام است اما کماکان
یک مشکل بزرگ پیشروی فدراسیون فوتبال
و تیمملی برای استفاده از این اتوبوس قرار دارد.
اتوبوس تهیهشده توسط فدراسیون فوتبال دارای
 5محور است و نسبت به سایر اتوبوسها اندازه
بزرگتری دارد و همین موضوع محل مناقشه
فدراسیون فوتبال با پلیس راهنماییورانندگی
شده است .پلیس راهور هنوز مجوز پالکگذاری
این اتوبوس را صادر نکرده و ظاهرا ایراد گرفته
که این اتوبوس میتواند بار ترافیکی ایجاد کند.

قهرمانی امید نمازی با تیمملی
فوتبال جوانان آمریکا

تیممل��ی فوتبال جوان��ان آمریکا با هدایت
مربی س��ابق تیمملی ایران موفق به قهرمانی
در رقابتهای قهرمانی جوانان کونکاکاف شد.
به نقل از تایمز ،تی��م فوتبال جوانان آمریکا با
هدایت امید نمازی توانست در فینال رقابتهای
جوانان آمریکای مرکزی و کونکاکاف با برتری
برابر هندوراس به عنوان قهرمانی برسد .آمریکا
موفق ش��د در ضربات پنالتی با نتیجه  5بر 3
برابر هندوراس به برتری برسد و عنوان قهرمانی
را برای نخس��تینبار کس��ب کند .امید نمازی
پیشتر به عنوان دستیار کارلوس کیروش در
تیمملی ایران فعالیت میکرد.

گزارش

وعدهای که مدیریت پرسپولیس به مهدی تاج داد

جذب خارجی برای پرسپولیس و
تراکتورسازی ممنوع

طبق قانون جدید فدراسیون فوتبال ایران
باش��گاههای بدهکار در کمیته انضباطی فیفا،
حق عقد قرارداد جدید ب��ا بازیکنان و مربیان
خارجی را ندارند .بعد از محرومیت استقالل و
تراکتورسازی از پنجره نقل و انتقاالت به دلیل
تعلل در پرداخ��ت مطالبات بازیکنان خارجی
خود این بار فدراس��یون فوتبال طرح جدیدی
را مصوب کرده که میتوان��د از ورود بازیکنان
خارجی ب��ه تیمهای ایران��ی جلوگیری کند.
به موجب این قان��ون ،تیمهایی که در کمیته
انضباطی فیفا پروندهای از س��الهای گذشته
مبنیبر پرداخت نشدن حق و حقوق بازیکنان و
مربیان خارجی خود داشته باشند ،تا زمانی که
این مطالبات تسویه نشود ،نمیتوانند بازیکن و
مرب��ی خارجی دیگری را جذب کنند .در حال
حاضر تیمهای پرس��پولیس و تراکتورسازی از
برجستهترین تیمهای بدهکار در فیفا هستند
که حق و حقوق بازیکنان و مربیان سابق خود
را ندادهان��د و با این قانون نمیتوانند بازیکن و
مربی خارجی جذب کنند.

سهشنبه  17اسفند 1395

مه�دی طاهرخانی :تیمملی و بازیکنانش در پرواز
ته��ران به دوبی بودند ک��ه ناگهان یکی از اعضای
تیمملی آرام به کنار یکی از بازیکنان پرسپولیس
آمد و گفت :س��رانجام برانکو کارش را کرد .شاید
بازیکنان پرسپولیس��ی تیمملی خبر داشتند که
قرار است سرمربی تیمشان درباره اردوی تیمملی
در دوبی مصاحبه کند .بدترین اتفاق ممکن برای
این بازیکنان همین بود .برانکو صریحترین انتقاد
ممک��ن را علیه ک��یروش و برنامه آمادهس��ازی
تیممل��ی انجام داد و بدترین ج��ای قضیه همان
قس��متی بود که او مدعی ش��د بازیکنانش بعد از
اردوی تیممل��ی ب��ا اضافه وزن مواجه میش��وند!
حرفی که هیچ تناس��بی با واقعیت نداش��ت ،چرا
که تمرینات کیروش غالبا س��نگین است و بعضا
بس��یاری از بازیکن��ان با مصدومی��ت هم مواجه
میشوند .شاید بهتر بود برانکو به خستگی بیش
از حد اشاره میکرد تا چاقی و اضافه وزن.
کیروش تاب این یک حرف را نیاورد و تصمیم
گرفت جنگ��ش را با برانک��و وارد مرحله دیگری
کند .از همان لحظهای که بازیکنان پرس��پولیس
از اردوی دوب��ی اخ��راج محترمانه ش��دند ،ترس
و واهم��ه در چهره آنها موج میزد .میدانس��تند
شاید به همین راحتی تیمملی و جامجهانی را از
دست بدهند .حضورشان در فرودگاه تهران و عدم
مصاحبه با خبرن��گاران ،بازگوکننده همه واقعیت
بود .کیروش کمی بعدتر آب پاکی را روی دست
برانک��و و بازیکنان تاثیرگذارش ریخت و گفت :به
علت چاق نش��دن این بازیکن��ان ،دیگر آنها را به
تیممل��ی دعوت نمیکنم .مصاحب��های که باعث
شد ملیپوش��ان قرمز با برانکو و طاهری چندین
جلس��ه را برگزار کنند تا به نوعی این مشکل حل
شود .اخبار درز کرده به بیرون از فدراسیون گواهی
میداد در لیس��ت بازیکنان اعزامی به قطر خبری
از پرسپولیسیها نیست .این شوک بهای سنگینی
را برای برانکو و مدیریت باش��گاه در بر داشت .از
محمدمهدی تقوي :یک :با وجود یک اصل قدیمی
در فوتب��ال كه به ترکیب ثابت تيم برنده دس��ت
نمىزنند اما برانکو ایوانکووی��چ برای بازی مقابل
نفت مجبور بود ترکیب تیم را تغییر دهد .انصاری،
کامیابینیا ،ماهینی و امی��ری محروم و رضاییان
مغضوب موجب شدند سرمربی فکور پرسپولیس
مجبور شود نیمی از ترکیب را تغییر دهد.
دو :نقط��ه عطف بازی حرکت عجی��ب دروازهبان
نفت در لم��س عمدی توپ در بی��رون محوطه
جریمه ب��ود که جریم��هاش کارت قرم��ز و 10
نفره شدن ش��اگردان دایی در بازیای به سختی
بازی با پرس��پولیس بود .بی��رون بردن مهندس
تمامنش��دنی نفت ،ایمان مبعلی خی��ال برانکو را
از برد تقریب��ا راحت کرد .دایی ک��ه از دروازهبان
نخس��ت خود بیبهره بود ،حاال مجبور بود حدود
 90دقیقه به دروازهبان سوم خود اعتماد کند.

سکوت دائمی برانکو

اینرو طاهری چندین جلسه را با تاج و همچنین
وزیر ورزش برگزار کرد که ماحصل این جلس��ات
یک چیز بود؛ کیروش از مواضعش عقبنش��ینی
کرد به شرطی که برانکو در یک مصاحبه رسمی
از تیممل��ی و برنامههایش صریحا حمایت کند و
مهمت��ر از آن دیگر علیه تیمملی حرفی را به زبان
نیاورد .با صحبتهای طاهری با برانکو هر دو اتفاق
رخ داد .در آس��تانه بازیهای آسیایی پرسپولیس
بود که س��رمربی این تی��م در مصاحبهای کامال
سفارشی ،از تیمملی حمایت کرد .حرفهایی که
شنیدنش در این برهه دور از انتظار بود اما برانکو
میدانس��ت اگر این  8ملیپوش راهی به تیمملی
نداشته باشند ،شاید پروژه قهرمانیاش براحتی به
شکست منجر شود.

پی��رو ای��ن اتفاق��ات بود ک��ه دس��ت آخر با
فش��ار وزارت ورزش و جوان��ان مبن��ی بر حضور
پرسپولیسیهای شایس��ته در تیمملی ،کیروش
هم عقبنش��ینی کرد و به تاج گف��ت اگر برانکو
روی حرفش بماند و دیگر حرفی درباره برنامههای
تیممل��ی و روند آمادهس��ازیاش نزن��د ،من هم
شایستهها را دعوت میکنم.
اگ��ر فردوس��یپور در برنامه هفت��ه قبل ،90
این سازش را افش��ا نمیکرد ،شاید به این زودی
رسانهای نمیشد اما حاال همگان میدانند جلسات
طاه��ری با برانکو ،تاج و وزی��ر ورزش جواب داده
است .مطمئن باشید تا پایان مسابقات تیمملی در
راه صعود به جامجهانی  2018روسیه ،شاهد هیچ
مصاحبهای از سوی برانکو علیه کیروش و تیمملی

کسی را یارای مبارزه با پروفسور «مدیر» نیست

گمشدهپرسپولیس

سه :فوتبال به دلیل داشتن مردان تکنیکی که در
یک لحظه نتیجه را تغییر میدهند ،جذابترین
رشته ورزشی است .زمین فوتبال جوالنگاه هوش و
تکنیک خدادادی سروش رفیعی است .پرسپولیس
با جذب سروش رفیعی بس��یار قوی شده است؛
مربی باهوش و عاقبتاندیشی چون برانکو شهاب
کرمی و سامان نریمانجهان را نیز جذب میکند
برای روزهایی چون بازی با نفت که تیم نیمی از
بازیکنان خود را ندارد .وی با دیس��یپلین بینظیر
خود ،در را روی شفاعتها برای رامین رضاییان که
دیگر رفتارهای غیرقابل تحملش حتی مربی صبور
و اخالقگرای��ی چون برانکو را نیز خس��ته کرده،
میبندد و «تیم» ش��دن پرس��پولیس را با نشان

دادن «مدیریت» خود در موضوع رضاییان همراه
میکند .تيم قوى شدن ،بستگى تام دارد به اتخاذ
تصمیم صحیح در چنین بزنگاههایی .با وجود نیاز
شدید به بازیکن بسیار آماده و مؤثر ،برای مسابقات
لی��گ قهرمان��ان و در روز «فرار ب��زرگ» از دیگر
مدعیان در لیگ برتر ،همه دوس��تداران خواسته
و ناخواسته بازیکنساالری و من بمیرم تو بمیری
را ط��رد میکن��د و اجازه دخال��ت در کار خود را
نمیدهد .این است برانکویی که میخواهیم.
چهار :صادق محرمی نش��ان داد بازیکنی اس��ت
بااستعداد و برای بهترین شدن کافی است کمی
بیش��تر تاکتیکپذیر شود .وی در بازی برابر نفت
نمایش بینقصی داش��ت و چه در حمله ،چه در

فابرگاس؛ جادوگر خاموش
استمفوردبریج

نخواهیم بود.
مهدی تاج روز یکش��نبه به ص��ورت تلویحی
از مدیریت باش��گاه پرس��پولیس تش��کر کرد که
توانس��تند این بحران را بهدرستی مدیریت کنند.
ت��اج به صورت کدوار همه ماج��را را لو داد و حاال
ستارههای پرسپولیس میتوانند روی قول سرمربی
تیمشان مطمئن باشند و خیالشان راحت باشد،
خبری از حذف ناباورانه از لیست تیمملی نیست.
سکوت برانکو و قولش ،بهای این بازگشت بود.
شاید اگر زمان  2ماه به عقب بازمیگشت ،برانکو
هرگ��ز آن مصاحبه را انجام نم��یداد ،او بیجهت
وارد یک بحران خودساخته شد آن هم در صورتی
که تیمش با فاصله خوب نس��بت به رقبا در صدر
جدول حضور داشت.
دفاع و چه در هماهنگی با همتیمیهای خود ،روز
خوبی را پشتسر گذاشت.
پنج :پرسپولیس اختالف امتیاز خود با رقبا را آنقدر
افزای��ش داد که اگر بخواهیم واقعبین باش��یم؛ با
توجه به روند پرسپولیس و نوسانهای گاه و بیگاه
استقالل و تراکتورسازی ،این دو تیم تالششان را
باید به کسب عنوان نایبقهرمانی معطوف کنند.
فقط یک اتفاق غیرمنتظره برانکو را از قهرمانی در
سومین لیگ پس از کرواسی و چین دور میکند.
شش :پرسپولیس در سالهای این یک دهه ،همه
چیز داشت غیر از یک پروفسور .این همان تیمی
است که با ژوزه و گلمحمدی و دایی و درخشان،
تیمی معمولی شده بود .برانکو نشان داد گمشده
س��رخها بوده است .برانکو قهرمان بشود یا نشود،
پرس��پولیس خوبی ساخته که س��الها میتواند
هواداران این تیم را خوشحال کند.

کیوسک
مارکا

نگرش کسانی که بازی میکنند

کوریره

موندودپورتیوو

بلوتی دیوانه

دالیلی برای باور داشتن

آ.اس

من در باشگاه رؤیاهایم هستم

تنها مسی باالتر از گریزمان

مهاج��م اتلتیکومادرید در س��ال جدید تنها
از لیون��ل مس��ی کمت��ر گلزنی کرده اس��ت .به
نقل از آ.اس ،آنتوان گریزمان توانس��ت در دیدار
یکشنبهش��ب اتلتیکومادرید برابر والنسیا  2گل
به ثمر برس��اند .مهاجم فرانس��وی همچنین در
این دیدار ب��رای صدمینبار ب��ا پیراهن اتلتیکو
ب��ه میدان رف��ت .او در این م��دت  56گل برای
تیمش به ثمر رسانده که نسبت به حضورش در
رئالسوسیداد این آمار بهتر شده است .گریزمان
زمان��ی که در این تیم ب��ازی میکرد  40گل در
 141بازی در اللیگا به ثمر رساند .یعنی میانگین
گلهای��ش  0/28بود که اکن��ون در اتلتیکو به
 0/56رس��یده اس��ت .او عالوه بر این توانست در
بازی یکشنبهشب سومین گلش را در این فصل
اللیگا برابر والنسیا به ثمر برسانده و رکورد خود
را مقابل این تیم در  12بازی به  7گل برس��اند.
مهاج��م فرانس��وی همچنین در س��ال جدید
( )2017عملکرد درخشانی داشته است .گریزمان
که س��ال  2016را با آم��ار ضعیفی در گلزنی به
پایان رساند در این سال دوباره به دوران اوج خود
رس��یده و توانسته اس��ت در  16بازی  11گل به
ثمر برساند .لیونل مسی در اسپانیا تنها بازیکنی
است که در این زمینه بهتر از گریزمان بوده است.
مهاجم بارس��لونا از اول ژانویه تا به امروز  15گل
به ثمر رسانده است .لوییس سوارس دیگر مهاجم
آبیواناریها در این زمینه با گریزمان برابر است.

پرس��پولیس در دیدار برابر نفت نشان داد بوی
قهرمانی میدهد و شایستهترین تیم برای باال بردن
جام اس��ت .چرا تیم برانکو تا این اندازه آماده است
و زیبا بازی میکند؟ پرس��پولیس در حساسترین
ب��ازی هفته بیستوس��وم رقابته��ای لیگ برتر
توانست در ورزشگاه تختی برابر تیم پرستاره نفت
ته��ران با  2گل به پیروزی برس��د و یک گام دیگر
به کسب عنوان قهرمانی نزدیک شود .پرسپولیس
در حالی توانس��ت در این دیدار به پیروزی برس��د
که  5بازیکن اصل��ی و تاثیرگذار خود را در اختیار
نداش��ت .قرمزپوش��ان پایتخت با این پیروزی که
به دس��ت آوردند  53امتیازی ش��دند و با  8امتیاز
اختالف نس��بت به تراکتورس��ازی در صدر جدول
ردهبندی قرار گرفتند .چرا پرس��پولیس در فصل
جاری تا این اندازه خوب اس��ت؟ معموال تیمی که
میخواهد جام قهرمانی را باالی س��ر ببرد باید در
کنار آماده بودن شانس هم داشته باشد و در بعضی
از بازیها داور هم به س��ود آن تیم س��وت بزند اما
پرسپولیس نه با اشتباهات داوری صدرنشین شده

چرا پرسپولیس برانکو تا این اندازه خوب است؟

قالب خوب ساخته

و نه تیم خوششانسی بوده است .شاگردان برانکو
ایوانکوویچ در ص��در جدول ردهبندی ق��رار دارند
چون بهتری��ن بازیها را به نمای��ش میگذارند و

آمادهتر از دیگر تیمها هستند .بعضی براین باورند
دلیل کیفیت باالی پرسپولیس ابزار مناسبی است
که برانکو در اختی��ار دارد اما دیدار برابر نفت چیز

دیگری را به اثبات رساند .پرسپولیس در این دیدار
محمد انصاری ،رامین رضاییان ،حس��ین ماهینی،
وحی��د امیری و کمالالدین کامیابینیا را که هر 5
بازیکن ملیپوش هستند در اختیار نداشت اما برانکو
با بازیکنان جوانی که در ترکیب تیم گذاش��ت و با
تغییر پست چند بازیکن خود اجازه نداد پرسپولیس
در این دیدار آس��یب ببیند و ب��ا اقتدار نفت را هم
از پیش رو برداشت .پرسپولیس زیبا بازی میکند
و خ��وب نتیجه میگیرد به این دلیل که قالب این
تیم خوب پیریزی شده است و هر بازیکنی که در
این قالب قرار گیرد حتی اگر جوان و بیتجربه باشد
و حتی اگر در پس��ت غیرتخصصی خود به میدان
برود بازهم به این قالب آسیب نمیزند .برانکو قالب
پرسپولیس را خوب ساخته است و این دلیل اصلی
کسب نتایج خوب تیم او است .این مربی کروات با
ب��ازی دادن به بازیکنان ج��وان و قرار دادن آنها در
قالب تیم آینده پرسپولیس را میسازد و هواداران
باید به این تیم امیدوار باشند که حتی در آسیا هم
نتیجهبگیرد.

گل��ی که پدرو در فاصل ه  20دقیقه به پایان
بازی چلس��ی و س��وآنزی زد نقش��ی مهم در
تعیین نتیج ه نهایی داش��ت .شاید این گل را
پدرو بیش از هرکسی مدیون لوکاژ فابیانسکی
باش��د که اجازه داد ش��وت ن��ه چندان محکم
و زاویهدار او از زیر دس��تهایش رد ش��ود و به
تور بچس��بد اما به هر س��و این گل روی پاس
سس��ک فابرگاس ،پاس��ی که با آن  2هافبک
س��وآنزی را از جریان بازی خارج کرد به دست
آمد .این صدودومین پاس گل فابرگاس در لیگ
برتر بود ،در سیصدمین حضورش در این لیگ.
هافبک اسپانیایی چلسی از این منظر حاال فقط
رایان گیگز را باالی س��ر خودش میبیند .پاس
گل فابرگاس به پ��درو اما تنها تاثیر او در بازی
هفت ه گذشته نبود .ستاره سابق آرسنال در همان
 3دقیق�� ه ابتدایی بازی  2بار دیگو کاس��تا را با
پاسهای عمقی دقیقش روان ه دروازه فابیانسکی
ک��رد و در نیم ه دوم هم یک بار ادن آزار را با او
در موقعیت��ی تکبهتک قرار داد .مهمتر از همه
البته گل اول بازی بود که خود فابرگاس زد .او
در ادامه یک بار هم تیر دروازه فابیانسکی را به
ل��رزه درآورد .با اینکه فابرگاس این فصل جایی
در ترکیب اصلی چلسی به رهبری آنتونیو کونته
نداشته اما از فرصتهای کمی که به او رسیده
به بهترین ش��کل اس��تفاده کرده و به شکلی
شگفتانگیز نسبت به دقایقی که در زمین بوده
بیشترین تاثیر مستقیم روی گلهای تیمش را
داش��ته؛ بیشتر از کاستا و آزار و پدرو .فابرگاس
ت��ا این مقطع از فصل  7پ��اس گل داده و تنها
 5بازیک��ن را در این جدول باالتر از خودش در
لیگ میبیند ،بازیکنانی که البته هر کدامشان
حداقل  3برابر او بازی کردهاند .شاید فابرگاس
دیگر گزین�� ه اول برای ترکیب اصلی چلس��ی
نباشد اما همچنان پاسور و گلآفرینی فوقالعاده
اس��ت ،نکتهای که خود کونته هم بخوبی از آن
آگاه است« :سسک یک بازیکن درجه یک و یک
نابغ ه فوتبالیه .من میتونم اونو همرده با آندرهآ
پیرلو قرار بدم .اشکال نداره اگه سسک نتونه در
 10ثانیه  100متر بدوه ،چون س��رعت اون در
ذهنش هست و وقتی توپ زیر پاشه واقعا یک
نابغه است» .کونته درباره سرعت فابرگاس هم
البته حق دارد .در جدال مقابل سوآنزی باالترین
سرعت او  25/8کیلومتر در ساعت بود ،عددی
ک��ه ب��ه  2دروازهبان حاض��ر در زمین نزدیکی
بیش��تری داش��ت تا هر کدام دیگر از بازیکنان
 2تی��م .با این حال فاب��رگاس یک بار دیگر در
این بازی هم ثابت کرد وقتی صاحب توپ است
میتواند بیشترین تاثیر را در زمین داشته باشد.
شرایط این فصل فابرگاس کمابیش به همین
شکل بوده و او مجبور بوده از فرصتهای کمی
که به دستآورده اس��تفاده کند .فابرگاس در
همان هفت ه اول پاس گلی درجه یک به کاستا
داد تا گل پیروزی چلس��ی در دقایق پایانی به
ثمر برس��د .فابرگاس در ضمن در جدال بسیار
حساس در زمین منچسترسیتی هم یک پاس
گل داد و روی  2گل دیگ��ر هم نقش داش��ت.
فابرگاس در ش��ب سال نو هم مقابل استوک 2
پ��اس گل داد اما تعوی��ض او با نمانیا ماتیچ در
دقیق ه  73در حالی که چلسی  3بر  2پیش بود
چکیدهای بود از وضعیت او در این فصل .سیستم
 3-4-3کونته با فابرگاس در مرکز زمین ،کنار
آنگولو کانته ،فوتبالی جذابتر پدید میآورد اما
در عین حال اس��تحکام دفاع��ی الزم را ندارد.
چلسی در نهایت بعد از خارج شدن فابرگاس از
زمین ،بازی مقابل استوک را با نتیج ه  4بر  2برد.
 2گلی که تیم کونته در این بازی خورد دقیقا
به اندازه تعداد گلهایی بود که در  12بازی قبل
روی هم خ��ورده بود .از اینجا بود که فابرگاس
ی��ک بار دیگر از ترکیب اصلی کنار رفت و در 6
بازی آینده تیمش ،تا همین بازی هفت ه گذشته
مقابل سوآنزی ،نیمکتنشین شد .درست است
که کونته ،فابرگاس را با پیرلو مقایسه میکند اما
حقیقت اینجاس��ت که استفاده از او در ترکیب
چلسی ،به شکلی که کونته از پیرلو در یوونتوس
استفاده میکرد خیلی سخت است .کونته ،پیرلو
را در سیستم  3-5-2یوونتوس بین  2هافبک
دیگ��ر قرار میداد تا خط میانیاش از پوش��ش
الزم دفاع��ی برخوردار باش��د اما در سیس��تم
 3-4-3چلسی ،سیس��تمی که آزار و کاستا و
پدرو در آن میدرخشند ،تنها  2هافبک میانی
بازی میکنند و برای همین قرار دادن فابرگاس
کنار کانته یا ماتیچ به استحکام دفاعی خط میانی
ضربه میزند« :گاهی باید تصمیمی مشکل برای
ایجاد تعادل در تیمت بگیری» .خود فابرگاس
هم آنقدر باهوش هس��ت که ش��رایط کونته و
تصمیمی که گرفته را درک کن��د« :از ابتدای
راه این چال��ش پیش پای من بود و البته مثل
همیشه شایعات زیادی هم وجود داشت .برای
من مهم نیست بقیه چی میگن .من حتی یک
لحظه هم به فکر ترک چلس��ی نیفتادم .گاهی
تصمیمگیری برای بازیکنها ساده است و بعد
از اینکه  2تا بازی پشت سر هم به زمین نمیرن
خسته میش��ن و میخوان تیمشون را عوض
کنن .برای من اینطوری نیس��ت؛ برعکس ،من
از این چالش استقبال میکنم».

