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اخبار

تشکیل پرونده ویژه انضباطی
برای دیدار جنجالی

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
گف��ت :پرونده دیدار اس��تقالل خوزس��تان و
پرس��پولیس در اولوی��ت فعالیتهای کمیته
انضباطی در روزهای آتی قرار خواهد داش��ت.
به نقل از سایت رس��می فدراسیون فوتبال،
اسماعیل حس��نزاده درباره حواشی رخ داده
در دیدار اس��تقالل خوزس��تان و پرسپولیس
گفت :به طور حتم پرونده ویژهای با قید زمان
درباره دیدار استقالل خوزستان و پرسپولیس
در کمیته انضباطی تشکیل خواهد شد .انتشار
گزارشهای اولیه مربوط به این بازی از طریق
رسانهها ،روایت مقدماتی نسبت به مشکالت
بهوجود آمده را بیان میکند و بیشک ،پرونده
مربوط به این بازی در اسرع وقت و با بررسی
و تحلیل همه جزئی��ات در کمیته انضباطی
رسیدگی خواهد شد .وی ادام ه داد :از ناظران
محترم این مس��ابقه درخواس��ت میکنم در
اس��رع وقت و با قید فوری��ت ،گزارشها را به
کمیته انضباطی ارس��ال کنند تا ضمن اتخاذ
تصمیمات الزم ،اقدام مقتضی انجام ش��ود .بر
این اس��اس پرونده دیدار استقالل خوزستان
و پرس��پولیس در اولویت فعالیتهای کمیته
انضباط��ی در روزهای آتی قرار خواهد گرفت.
اگر در بررسیها به جمعبندی خاصی درباره
حواش��ی این بازی برس��یم ،تصمیمات قاطع
کمیته انضباطی اعمال میشود .حسنزاده در
ن کرد :کمیته انضباطی همه زوایای
انتها بی��ا 
پیدا و پنهان مربوط به مسابقات لیگ برتر را
زیر نظر دارد.

نصرآزادانی
مربی تیم ملی تکواندوی بلژیک شد

علیرض��ا نصرآزادان��ی ،کاپیت��ان و مربی
اسبق تیمملی تکواندوی ایران با درخواست
فدراس��یون تکوان��دوی بلژی��ک ب��ه عنوان
مربی تا المپی��ک  2020توکیو به کادر فنی
تیم ملی این کش��ور اضافه ش��د .ب��ه نقل از
رواب��ط عمومی فدراس��یون تکواندو ،علیرضا
نصرآزادانی کاپیتان با اخالق و اسبق تیمملی
که  24مدال جهانی و آس��یایی و همچنین
مربیگری تیم ای��ران را در کارنامه خود دارد
با درخواس��ت فدراس��یون تکواندوی بلژیک
و ب��ه منظور آمادهس��ازی اردونش��ینان این
کشور برای شرکت در رویدادهای پیشرو تا
المپی��ک  2020به عنوان مربی به کادر فنی
این تیم اضافه شد.

یادداشت

مساوی پرسپولیس بدتر بود یا نوع بازی کمخطرش؟

نیمکت علیه برانکو

اعتراض گسترده بازیکنان فوتبال
آمریکایی به ترامپ

تع��داد زیادی از بازیکن��ان حاضر در لیگ
 NFLب��ه روشهای مختل��ف اعتراض خود
را ب��ه رئیسجمهور آمریکا در هفت ه نخس��ت
پیش فصل نش��ان دادن��د.به نق��ل از موندو
دپورتیوو ،تع��داد زیادی از بازیکنان حاضر در
لیگ حرفهای فوتبال آمریکایی ( )NFLبامداد
دیروز برابر دونالد ترامپ ایستادند .آنها هنگام
نواخته شدن سرود ملی آمریکا در هفت ه نخست
پیش فصل اعت��راض خود را به رئیسجمهور
این کشور نش��ان دادند .زانو زدن ،مشتهای
ب��اال برده ،نشس��تن در نیمکت ی��ا انتظار در
رختکن روشهای اعت��راض این بازیکنان به
ناعدالتی جامعه و خش��ونت پلیس نسبت به
سیاهپوس��تهای آفریقایی ـ آمریکایی بود .به
ی آمریکایی ،در دیدار دولفینز
نوشته رسانهها 
میامی با تامپا بای کوبانرز ،هنگام نواخته شدن
س��رود ملی بازیکنان تیم میزب��ان به نامهای
کنی استیلز و آلبرت ویلسون زانو زدند و برات
کین دستهای مشت کرده خود را باال برد .در
فیالدلفیا مالکوم جنیکس ،کاپیتان ایگلز مانند
دووانت باس��بی اس��تیلرز بر نیمکت نشسته
بود .اغلب بازیکنان جاگورا جکسونویل مانند
رمزی ،تلوین اسمیت ،فورنت و تیجییلدون
هنگام نواخته ش��دن س��رود در دی��دار برابر
نیواورلئان از رختکن خارج نش��دند .در دیدار
کیلون��د ،بروان��ز و نیوی��ورک جیانتس دهها
بازیک��ن تیم نیویورکی در جریان س��رود زانو
زدند .آنها با اعتراضات خود تنها مقابل ترامپ
ق��رار نگرفتن��د ،بلکه به  NFLنی��ز اعتراض
کردند چون این لیگ برای فصل جاری قانون
جدیدی به ثبت رس��انده اس��ت که بازیکنان
معترض جریمه شوند .ترامپ که از ماهها قبل
مقابل این بازیکنان ایس��تاده است در ماه مه
از ثبت قانون جدید خوش��حال ش��د و گفت:
بازیکنانی که هنگام سرود سر پا نمیایستند
نباید در این کش��ور حضور داش��ته باشند .به
همین خاطر رئیسجمه��ور آمریکا از NFL
خواس��ت چنین بازیکنان معترضی را تا پایان
فصل محروم کند .کاخ سفید مجبور شد دیدار
رئیسجمهور با بازیکنان قهرمان ( NFLتیم
ایگلز) را لغو کند چون اغلب آنها اعالم کردند
به آنجا نمیروند.
 NFLمحبوبتری��ن لیگ آمریکاس��ت و
فوتبال آمریکایی ورزش��ی است که بیشترین
پولها در آن جا به جا میشود.

شنبه  20مرداد 1397

مه�دی طاهرخان�ی :ش��اید آنچ��ه باع��ث ش��د
پرس��پولیس در اهواز برابر استقالل خوزستان 2
امتیاز بدهد ،گرمای بیش از حد هوا و سنگپرانی
س��کوهای ملتهب بود .همان قبل از شروع بازی
معلوم بود جنگ سکوها از هفته قبل مقابل فوالد
به این ورزش��گاه کش��یده شده اس��ت .چند روز
التهابآفرینی در فضای مجازی باعث شد عدهای
از اهوازیها بگویند اتفاقات تهران را حاال در غدیر
تالفی میکنیم.
س��نگ بود که از سکو میبارید و داور مسابقه
چ��ارهای جز قطع مکرر نداش��ت .از س��وی دیگر
نمیش��ود در خان��ه زیر ب��اد کولر نشس��ت و از
بازیکنان  2تیم گله کرد چرا خوب بازی نکردید.
به گواه آنچه عکاسان و خبرنگاران شب جمعه از
اه��واز مخابره کردند ه��وا گرمتر از آن چیزی بود
که بش��ود در آن فوتبال داغی را ارائه داد .از سوی
دیگر پرسپولیس میهمان باید حمله میکرد و تیم
میزبان از همان یک امتیاز خانگی هم خوش��ش
میآمد .پس نتیجه تساوی محتملترین گزینه بود
که در آخر هم حاصل شد.
اما آنچ��ه رخ داد و برانکو ه��م قطعا میداند
مهمتر از نتیجه است و  2امتیازی که تبخیر شد،
ن��وع بازی بازیکنانش بود ک��ه روی هم رفته در
طول  90دقیقه یک موقعیت ایدهآل را هم خلق
نکردند .مهمترین حرکت تاکتیکی قرمزها پاس
تو دری بود که سیدجالل حسینی از میان صف
پرتع��داد مدافعان اهوازی برای علیپور فرس��تاد
و آق��ای گل فص��ل قب��ل ،ضربهاش ب��ا برخورد
ب��ه تیر افقی ب��ه بیرون رف��ت 90 .دقیقه و تنها
ی��ک موقعیت جدی و تاکتیک��ی .این مهمترین
اتف��اق منفی این مصاف ب��رای برانکو و هواداران
پرس��پولیس بود .پی��ش از این پرس��پولیس در
چنی��ن گرمای��ی به جنوب س��فر ک��رده بود و
برخالف این دیدار ،دستکم در آن بازیها ،فارغ
از نتیجه کس��ب شده که بیشتر هم برد بود ،آنها
موقعیتهای پرتعدادی را خلق میکردند؛ شبیه
بازی قبل برابر فوالد در آزادی.
■■خبری از خطکش تنبیه ناظم نیست

زن��گ خطر برای پرس��پولیس چیس��ت و آیا
باید نتیجه گرفت در طول این فصل ،دس��ت کم
تا اواس��طش که  4بازیکن خوب و ایدهآل به تیم
اضافه میش��وند ،آنها در خارج از خانه به مشکل
جدی برمیخورند؟ ب��ازی اول برابر پدیده اگرچه
با تکگل علیپور به س��ود قرمزها به پایان رسید
اما نوع فوتبالی که ارائه دادند دقیقا مشابه بازی با
استقالل خوزستان بود .در بازی اول یک پنالتی و
یک گل  3امتیاز را به حس��اب قهرمان واریز کرد
اما در اهواز خبری از آن نبود چون به اندازه کافی
موقعیت ایجاد نش��د .اما مشکل بزرگ کجاست و
چرا باید برانکو نگران بازیهای تیمش تا نیمفصل
باش��د؟ به طور قطع مهمترین مشکل برانکو ابزار
تنبیه و تشویقش است .او در طول  3فصل گذشته
نشان داده با بازیکن ضعیف در بهترین حالت فقط
تیم فوتسال مس سونگون با غلبه بر نماینده
عراق به فینال جام باش��گاههای آسیا راه یافت.
تیم فوتسال مس س��ونگون ،نماینده ایران در
جام باش��گاههای آس��یا از س��اعت  ۱۲:۳۰روز
گذش��ته در چارچوب مرحله یکچهارم نهایی
مس��ابقات به مصاف نفت الوس��ط عراق رفت و
در پای��ان با برتری  3بر  2ب��ه فینال راه یافت.
در این بازی که با برتری ش��اگردان بیغم آغاز
شد ،ابتدا علیاصغر حسنزاده گل اول را برای
مس به ثمر رس��اند ام��ا در دقایق پایانی نیمه،
هیثم سالم کار را به تساوی کشاند .حسنزاده
باز هم در ش��روع نیمه دوم گلزن��ی کرد تا باز
ه��م مس از حریف خود پی��ش بیفتد .نفت در
 4دقیقه پایانی بازی رو به اس��تفاده از سیستم
پاورپل��ی آورد .بازیکنان مس نیز از این فرصت
اس��تفاده کردند و فخیم در ی��ک صحنه روی
اش��تباه بازیکنان حری��ف ،دروازه خالی نفت را

چند بازی مدارا میکند و اگر آن بازیکن تغییری
در کیفیتش ایجاد نکند ،روی نیمکت کنار دستش
مینشیند .فصل قبل بازی رفت مقابل السد که به
شکس��ت  3بر یک پرسپولیس منجر شد آخرین
باری بود که برانکو کارت سبز را در جیب گادوین
منشا قرار داد .بعد از آن بازی منشا جایگاه ثابتش
را از دست داد تا همین امروز .اما با توجه به اتفاقات
انضباطی و خالی بودن نیمکت پرسپولیس ،برانکو
دیگر توان استفاده از این حربه را ندارد .تنها تصور
کنی��د امروز وحید امیری و فرش��اد احمدزاده در
بدترین شرایط ممکن به تیمشان وفادار میماندند.
خب! در این صورت عالیشاه میتوانست در  3بازی
به صورت ثابت وارد ترکیب شود؟ بشار رسن قادر
بود به جای فرش��اد به عنوان وینگر راس��ت بازی
کن��د؟ یا اگر محرمی نمیرف��ت باز ماهینی دفاع
راس��ت تغییرناپذیر بود؟ جوابها به روشنی روز
مشخص است.
■■جایی برای بدها هست

ب��ه این ترتیب گویا تا نیمفصل ،پرس��پولیس
بهشت بازیکنان افت کرده به حساب میآید .امید
عالیش��اه تقریبا  2س��ال از زمین مسابقه دور بود
و طبیعتا این افت محس��وس وج��ود دارد اما اگر
دس��ت برانکو باز بود او کماکان به عنوان ذخیره
امیری روی نیمکت مینشست تا به فرم ایدهآلش
بازگردد .خیال بش��ار رس��ن تقریبا جمع است و
س��یامک نعمتی هم مانند بس��یاری دیگر از این
موهبت س��ود میبرد .از این رو برخالف  3فصل
گذشته ،برانکو مجبور به تحمل وضعیت است تا
به هر صورتی با بیش��ترین امتیاز ممکن خودش
را به نیمفصل برس��اند و از آنجا به بعد همان متد
پیشین را پیش گیرد .مشکل امروز قرمزها بیشتر
به بازیهای خارج از خانه مربوط میشود برخالف

فصول قبل که از قضا بیش��تر امتی��ازات را دور از
خانه میگرفت اما  2بازی مقابل پدیده و استقالل
خوزستان نشان داد احتماال در این فصل قرمزها
در خانه همان تیم مقابل فوالد باش��ند؛ هجومی،
موقعیتساز و گلزن.
■■کتفی که تیم را هجومی میکند

تفاوت فاحش��ی بین  2بازی پرسپولیس برابر
فوالد و اس��تقالل خوزس��تان وجود داشت .نکته
عجیبتر آنکه فوالد که طبیعتا تیم بسیار بهتری
از همش��هری آبیپوشش اس��ت در تهران  3گل
خورد و چندین گل را هم نخورد ولی قرمزها در
اهواز حتی یکدهم بازی  6روز قبلشان موقعیت
ایجاد نکردند .تفاوت بزرگ در نگاه نخست شاید
مربوط به بازی در آزادی ،حضور پرتعداد هواداران
خودی و هوای کمی مطبوعتر تهران باشد اما یک
تفاوت بزرگ دیگر هم وجود داشت؛ زمانی دامنه
حمالت تیم برانکو بیش��تر شد که کتف کمال از
ج��ا درآمد تا با حضور ی��ک مهاجم به جای یک
هافبک دفاعی ،بازی برای میزبان در بیاید .فارغ از
کیفیت منشا که با وجود گلزنی ،باز هم با روزهای
خوبش در پیکان فاصله زیادی دارد ،حضور او نوع
بازی تیم را تغییر داد و فوالد که دفاع میکرد تنها
یک هافبک دفاعی را پی��ش رویش میدید .اگر
پرس��پولیس کمی خوششانستر بود و کمال به
خاطر مصدومیتش به بازی اهواز هم نمیرسید،
شاید همان ترکیب نتیجه را باز هم به سود برانکو
تغییر میداد .وقتی اس��تقالل خوزستان در خانه
به همان یک امتیاز قانع است و اصوال مساوی را
مترادف ب��ا برد میبیند ،حضور  2هافبک دفاعی
برای پرس��پولیس بیمعناست .حتی اگر به گفته
س��رمربی قرمزها این  2هافب��ک دفاعی وظایف
هجومیتری را داشته باش��ند .اما احتیاط برانکو

مس فینالیست فوتسال باشگاههای آسیا شد

یک گام تا جام

گلر جدید چلسی

چرا کپا اینقدر گران بود؟

که از غافلگیر ش��دن بش��دت واهمه دارد ،باعث
ش��د در نهای��ت ناب��اوری تنها  5روز بع��د از آن
مصدومیت سنگین ،کامیابینیا به ترکیب اصلی
برس��د .فوتبال قابل پیشبینی نیست و شاید در
نبود کمال ،پرس��پولیس روی یک حادثه بازی را
واگذار میکرد و بع��د از آن برانکو میگفت نبود
کامیابینیا باعث این شکس��ت ش��د اما این نیمه
خال��ی لیوان و نگاه بدبینانه اس��ت .بازی قبل در
تهران نشان داد خارج شدن یک هافبک دفاعی و
آمدن یک مهاجم تخصصی چه نقش ویژهای در
هجومیتر شدن پرسپولیس دارد .اگر برانکو کمی
ش��هامت بیش��تر به خرج میداد شاید دست کم
این مساوی با خلق چندین موقعیت خوب حاصل
میش��د .با این وجود تغیی��ر دادن عقاید برانکو
تقریبا نشدنی است و شاید تا رسیدن به نیمفصل
و اضافه ش��دن خریدهای جدید ،پرسپولیس در
بازیهای س��ادهتر ،محتاج کمی خوششانسی از
نوع بازی با فوالد است؛ کتفی که تیم برانکو را جا
انداخت و آنها همانی شدند که باید.
تکمله :تساوی در ابتدای لیگ ،در گرمای تقریبی
 50درجه اهواز و وضعیت ش��بهجنگی س��کوها با
سنگپراکنی نفرتانگیز ،ش��اید چندان بد و قابل
مالم��ت برای قهرمان  2فصل اخی��ر فوتبال ایران
نباش��د اما  90دقیقه فوتب��ال و تنها خلق یکی دو
موقعیت گل ،زنگ هشدار است و باید دید حاال که
دس��ت برانکو برای تنبیه بدها کالمال خالی است،
او چگون��ه در خ��ارج از آزادی از تکرار این نمایش
ناامیدکننده جلوگیری میکند .کار سادهای نیست
ام��ا جم��ع ک��ردن گاف تاریخی مدیریت س��ابق
(محرومیت از دو پنج��ره نقل و انتقاالت) خودش
یک شاهکار تمامعیار است ،چیزی که برانکو باید
ثابت کند توانش را دارد.
ایران��ی در ترکیب نفت ع��راق به میدان رفتند
و نمایش درخشانی داشتند .به این ترتیب تیم
فوتسال مس سونگون ایران در دیدار فینال باید
یکشنبه به مصاف تیم تایسون نام ویتنام برود.
تیمهای بانک بیروت لبنان و تایسون نام ویتنام
دیدار دوم مرحله نیمهنهایی را برگزار کردند که
تیم ویتنامی با نتیجه  6بر 5به پیروزی رسید.

■■حسنزاده بهترین بازیکن

گش��ود .قدرت بهادری ،بازیکن ایرانی تیم نفت
نی��ز در ادامه گل دوم این تیم عراقی را به ثمر
رساند تا دقایق پایانی با هیجان باال دنبال شود

اما دفاع همهجانبه مسیها مانع از گلزنی نفت
شد و بازی با برتری  3بر  2مس به پایان رسید.
ق��درت به��ادری و فرهاد توکل��ی  2ملیپوش

بازیکن تیم فوتس��ال مس با درخش��ش در
دیدار نیمهنهایی جام باشگاههای آسیا به عنوان
بهتری��ن بازیکن زمین انتخاب ش��د .علیاصغر
حسنزاده ،ملیپوش تیم فوتسال مس سونگون
از س��وی AFCبه عنوان بهترین بازیکن دیدار
مس و نفت عراق انتخاب شد .حسنزاده در این
بازی که در مرحله نیمهنهایی جام باشگاههای
فوتسال آسیا برگزارشد 2 ،گل از  3گل تیمش
را به ثمر رساند.

کیوسک
مارکا
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موندودپورتیوو

یری مینا و آندره گومز در اورتون

کوریره

فوتبال دیوانگان

آ.اس

کورتوا در برنابئو معارفه شد

بن هیوارد :تنها چند س��اعت پس از انتشار خبر
رس��می انتقال «تیبو کورتوا» از چلس��ی به رئال
مادرید،آبیهایلندنموفقشدند«کِپاآریساباالیا»
دروازه باشگاه آتلتیک بیلبائو را با مبلغ  72میلیون
پوند به خدمت بگیرند و به این ترتیب این دروازهبان
 23س��اله اس��پانیایی ،با عبور از «آلیسون بکر»،
تبدیل به گرانقیمتترین دروازهبان تاریخ ش��د.
ح��ال کپا ک��ه تم��ام دوران حرفهای خ��ود را در
بیلبائو س��پری کرده بود ،به یک��ی از بزرگترین
باشگاههای جهان پا گذاشته و طبیعتاً عملکردش
بیش از پیش م��ورد توجه فوتبالدوس��تان قرار
خواهد گرفت .سوالی که اکنون در ذهن بسیاری
ن است که «چرا
از فوتبالدوس��تان نقش بسته ای 
چلس��ی باید چنین هزینه هنگفتی را برای یک
دروازهبان تقریباً کم نامونشان پرداخت کند؟» برای
رس��یدن به پاسخ صحیح این سوال ،نخست باید
نگاهی به گذشته او بیندازیم :کپا در  6سالگی در
شهر کوچکی به نام « اونداروآ» در ایالت «باسک»
اس��پانیا فوتبال را آغاز کرد ،یعنی در شهر محل
تولدش .در  9سالگی به حدی خوش درخشید که
توجه مسؤوالن بیلبائو را به سوی خود جلب کرد
و در نهایت نیز به این تیم پیوست و همانطور که
گفتیم تمام دوران حرفهایاش تا این لحظه را در
این تیم سپری کرد .جالب اینکه او در کنار فوتبال،
عالقه شدیدی هم به آموزش پرندگان داشت و به
همراه پدرش ،به فنچها آموزش آواز میداد و  2بار
نیز در س��الهای  2008و  ،2010برنده مسابقات
محلی شد! قهرمان زیر  19سالههای اروپا در سال
 ،2012سال گذش��ته اولین بازی ملی خودش را
برای تیم بزرگساالن اسپانیا نیز انجام داد .بد نیست
بدانید که همتیمیهایش به س��بب عالقهاش به
پرندگان و همچنین دایوهای بسیار بلندش ،به او
لقب «فنچ طالی��ی» ( )El Jigueroدادهاند .کپا
در جامجهانی  2018روسیه نیز در تیم اسپانیا به
حضور داشت.
■■چرا رقم او تا این اندازه باالست؟

چلسی میتواند برای این ماجرا ،رئال را مقصر
بدان��د ،چرا که درس��ت پس از لغو انتق��ال او به
سانتیاگوبرنابئو ،مسؤوالن آتلتیکبیلبائو بدرستی
متوجه عالقه باشگاههای بزرگ اروپایی به وی شدند
و به همین منظور در قرارداد جدید ،مبلغ فسخ را از
 18میلیون پوند به  72میلیون پوند افزایش دادند.
نکته جالب درباره باشگاه آتلتیک بیلبائو اینکه با
وجود فعالیتهای وسیع تیمهای حاضر در اللیگا
برای جذب بازیکنان اروپایی ،این تیم از سیاست
خاص��ی پیروی میکند و دس��ت ب��ه خریدهای
خارج از ایالت باس��ک نمیزند .به این ترتیب ،کل
مبلغ دریافتی از چلس��ی نه در بازار نقلوانتقاالت
بلکه در تیمهای پایه باش��گاه هزینه خواهد شد.
■■کپا چه دروازهبانی است؟

او بارها با جوانیهای اس��طوره فوتبال اسپانیا
در درون دروازه یعنی «ایکر کاس��یاس» مقایسه
ش��ده است و حتی برخی معتقدند کپا حتی این
توانای��ی را دارد تا از ایکر مقدس نیز بهتر باش��د.
ای��ن دروازهبان  189س��انتیمتری با وجود اینکه
 11س��انتیمتر از «تیبو کورتوا» کوتاهتر است اما
رفلکسهای بس��یار خوبش زبانزد خ��اص و عام
شده و تحسین تمام کارشناسان زبده را برانگیخته
است .او با وجود  23سال سن ،تجربه بسیار باالیی
هم در سطح باشگاهی و هم در سطح ملی کسب
کرده است .فراموش نکنید که او از  17سالگی به
تیمملی اسپانیا فراخوانده شده و پیش از راهیابی
ب��ه ترکیب اصلی بیلبائو یک فص��ل را به صورت
قرضی در لیگ یک اسپانیا بازی کرده است .شاید
برایتان جالب باش��د که بدانید «ارنستو والورده»
سرمربی سابق بیلبائو و کنونی بارسلونا ،کسی بود
که پیراهن ش��ماره یک تیم را به کپا داد و او را به
عنوان دروازهبان نخس��ت خود برگزید .او در بازی
با پا بس��یار مهارت دارد که این ویژگی در فوتبال
مدرن کنونی ،بسیار حیاتی است« .داوید دخهآ»
سنگربان نخست تیمملی اسپانیا ،از کپا به عنوان
«س��تاره آینده الروخا» نام میبرد و معتقد است
او آینده بسیار درخشانی پیش روی خود میبیند.
■■آیا برای چلسی مهره کارآمدی است؟

چن��د ماه پیش فقط  18میلی��ون یورو ارزش
داشت اما بازار به حدی بیرحم شده است که اگر
شما نتوانید بازیکنی را در زمان مناسب شناسایی
و خریداری کنید ،مثل لیورپول و چلس��ی مجبور
ب��ه پرداخ��ت هزینههایی گزاف میش��وید .حاال
که چلس��ی حاضر به پرداخت این هزینه ش��ده،
میتوانس��ت کمی بیشتر دس��ت به جیب شود و
با  89میلی��ون یورو «یان اوب�لاک» را به خدمت
ی اس��ت که اوبالک
بگیرد اما بیان این نکته ضرور 
بازی ب��ا پای چن��دان خوبی ن��دارد و فقط برای
تیمهای تدافعی کارآمد خواهد بود .نکته بس��یار
ن است
خیرهکننده درباره او در فصل گذش��ته ای 
که هیچ بازیکنی در اللیگا به اندازه کپا پاس بلند
دقیق ارس��ال نکرده؛  368پاس دقی��ق .این آمار
نشان از قدرت بازیس��ازی و بازی با پای کپا دارد،
خصیصهای که برای فلس��فه فوتبال ساری بسیار
مهم است .ضمن اینکه کپا شوتگیر ماهریاست
و با توجه به س��ن کمش ،س��الهای زیادی را در
پیش خواهد داشت و چنانچه بتواند یک دهه درون
دروازه چلسی حضور داشته باشد ،آنگاه مبلغی که
باش��گاه برایش پرداخت کرده ،ناچیز خواهد بود.

