لیگ جزیره

 وصال روحانی

كدام تيم قهرمان ليگ برتر انگليس ميشود؟

از آبيهاي لندن تا قرمزهاي ليورپول

هفته گذش��ته ليگ برتر فوتبال انگليس برگزار
نشد و به جاي آن ش��اهد انجام ديدارهاي دور سوم
جام حذفي اين كشور و مسابقات رفت مرحله نيمه
نهايي ج��ام اتحاديه انگليس بودي��م كه حذف تيم
ليگ برت��ري اورتون از نقاط اوج و رويدادهاي جالب
ج��ام حذفي بود ام��ا تيمهاي ليگ برت��ري در اكثر
موارد جان سالم بدر بردند و به مرحله بعدي رسيدند
كه اين البته برخالف سنت اين پيكارها است كه در
آن تيمهاي كوچك به دفعات باش��گاههاي بزرگ را
حذف كرده و به قولي دس��ت به غولكش��ي زدهاند.
فوتبال باش��گاهي انگليس مثل فرانس��ه و سوئيس
به س��بب داش��تن  3جام داخلي با مسئله خستگي
تيمهاي حاضر در اين مس��ابقات روبرو اس��ت و به
تيمهاي حاضر در جامهاي اروپايي فش��ار مضاعفي
وارد ميش��ود زيرا آنها از س��ه جام ه��م فراتر رفته و
عم ً
ال درگير چهار جام ميشوند .اينها مسايل مهمي
هس��تند كه به هن��گام صدور رأي درب��اره مدعيان
قهرماني در ليگ برتر انگليس و در يافتن پاس��خ اين
سؤال كه امس��ال كدام تيم فاتح اين ليگ ميشود،
بايد مدنظر قرار داد.
اميدواران نخست
س��ؤال فوق آنقدرها هم پاس��خي مبهم ندارد.
پس از گذش��ت  21هفت��ه از رقابته��ا و در حالي كه
دو هفته نخس��ت از نيم فصل دوم نيز برگزار ش��ده،
چلسي و ليورپول ش��انسداران اصلي و به واقع تنها
مدعياني هس��تند كه ميتوان آنه��ا را جديترين
كانديداها دانس��ت و با اي��ن كه آرس��نال نيز براي
اين مهم بدون اقبال نيس��ت اما اگ��ر ريتم اتفاقات و
ش��رايط تيمها هماني بماند كه تا به حال مش��اهده
شده ،چلسي اميدوار نخست و بسيار جدي قهرماني
اس��ت و چنانچه بلغزد ليورپول سرخپوش اقبالدار
اول براي پش��ت س��ر گذاش��تن اين رقيب و كسب
قهرماني اس��ت .اگر ه��م دو تيم ف��وق در  17هفته

بعدي مسابقات كم بياورند آرسنال ميتواند مدعي
اول ب��راي بهرهگيري از چن��ان وضعيتي و قهرمان

قهرماني دو تيم آخر بس��يار دور از ذهن اس��ت و اگر
بخواهيم فق��ط از احتمالهاي قوي و قابل تحقق در

* براي قهرماني شياطين سرخ منچستر
دير شده اما نگاه اميدوارانه «آقاي خاص»
به فصل آينده دوخته شده است
ش��دن به حس��اب آيد و اگر آرس��نال هم بد نتيجه
بگيرد و از محاس��بات خارج ش��ود منچسترسيتي
مطرح ميگردد و «قدرت»هاي بعدي ليگ تاتنهام
و منچس��تريونايتد تلقي ميش��وند ول��ي احتمال
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راه قهرمان��ي ياد كنيم آنها به ترتيب ميزان ش��انس
چلسي ،ليورپول ،آرسنال و منچسترسيتي هستند
و احتمال قهرمان ش��دن س��اير تيمها كمتر از  10و
حتي  5درصد است.

ليورپول هميشه بازميگردد
البته ليورپول دو هفته پيش در بازي دور بيستم
خ��ود ك��ه در برابر س��اندرلند يكي از قعرنش��ينان
جدول بود به نتيجهاي بهتر از تساوي  2-2نرسيد و
اين مسئله به «من.سيتي» اين امكان را بخشيد تا با
پيروزي خفيف خانگي  2-1برابر برنلي فاصله خود
با ليورپول را كه بر اثر شكس��ت  1-0برابر سرخهاي
آنفيلد در يك هفته پيش��تر ايجاد ش��ده ب��ود ،از نو
كاهش بدهد .با اين ح��ال تيم يورگن كلوپ آلماني
ب��ا نمايشهايش ط��ي فصل جاري نش��ان داده كه
معموالً از اين لغزشه��اي مقطعي رهايي مييابد و
براي بازگشت به كورس قهرماني در هر زماني آماده
است.
مظهر فراز و فرود
به واقع «من.سيتي» بيشتر از هر تيم ديگري در
اين فصل در معرض نزول و صعود قرار داش��ته و اين
عارضهاي اس��ت كه مالكان بس��يار ثروتمند و عرب
زبان اين باش��گاه در زمان اس��تخدام پپ گوارديوال
براي تيمش��ان ب��ه ختم آن امي��د داش��تند و نه به
فرايندي خالف اين .پپ در بارس��لونا و بايرن مونيخ
بسيارموفقتربودبهايندليلخاصكهتركيبهايي
بسيار بهتر را در آن باش��گاهها در خدمت داشت اما
در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر و در جمع آبيهاي
اين شهر هرچند تركيب پرمهرهاي را در اختيار دارد
اما آنها دچار نوعي تف��رق و عدم هماهنگي در بازي
خود هستند و فراز و فرودهاي اين تيم نشان ميدهد
كه شايد پپ فصل اول حضورش در فوتبال انگليس
را بدون جام و مقام سپري كند.
اميدهاي تيم ونگر
آرسن ونگر سرمربي آرسنال كه بيست و يكمين
س��ال خود را در اين تيم سپري ميكند در  10سال
اخير دائماً با نوسانهايي از همين دست مواجه بوده
است اما هنگامي كه توپچيهاي شهر لندن به لطف

