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گل اس��تثنايي اوليويه ژيرو هموطن فرانسوي ونگر
0ـ 2برابر كريس��تال پاالس چيره ش��دند ،اميدي
بيش از گذشته براي براي قطع نوار  10سال قهرمان
نشدنشان در اين ليگ بدست آوردند .چلسي كه دو
هفته پيش بازي خود را برابر تاتنهام را با اميد نيل به
چهارمين برد متوالياش ش��روع كرد و ميخواست
از اي��ن طريق با رك��ورد  14برد پياپي آرس��ن ونگر
در فص��ل 2002ـ 2001برابري كند (ولي متحمل
شكست 1ـ 2شد) ،در اين فصل يك تافته جدا بافته
نشان داده است.
يك تيم متمركز بر ليگ
امتياز مهم چلس��ي كه به نحو احسن از آن سود
جسته ،متمركز بودن بر ليگ انگليسي به لطف عدم
حضور در جامه��اي اروپايي بوده حال آن كه رقباي
بزرگ آبيهاي اس��تنفورد بريج به س��بب حضوري
همزمان در جامهاي اروپايي خس��تهتر و فرسودهتر
از چلس��ي نش��ان دادهاند ،آيا همين مسئله دومين
قهرماني چلسي در ليگ انگليس طي سه سال اخير
را موجب نميشود؟
وقتي مورينيو آمد
وقتي منچس��تريونايتد ب��ه ژوزه مورينيو روي
آورد كه س��ه بار در ليگ برتر انگليس قهرمان شده

و ي��ك عنوان دومي و يك مقام س��ومي هم كس��ب
كرده و زالتان ابراهيموويچ س��وئدي و پلي پوگباي
فرانس��وي را هم جذب كرد ،بنظر ميرسيد به اولين
قهرمانياش در ليگ برتر انگليس پس از بازنشسته
شدن الكس فرگوسن اسكاتلندي بسيار اميدوارانه
مينگرد و ميخواهد به س��ه سال همكاريهاي تلخ
خود با ديويد مويس اسكاتلندي و لوييس فان خال
هلندي پايان بخشد.
ام��ا فص��ل جاري ب��ه رغم ش��روع خ��وب براي
شياطين سرخ شهر منچس��تر به يك مقطع زماني
تيره وارد ش��د و اين مقطعي بود ك��ه آنها در  7ديدار
متوالي خود در ليگ برنده نشدند و تن به باختهاي
تلخ و س��نگين 1ـ 2براب��ر منچسترس��يتي و 0ـ4
مقابل چلس��ي دادند و از آبيهاي لن��دن  13امتياز
عقب افتادند ،حاال هم كه منچستر با فتح  7مسابقه
متوالي اخيرش به آن دوران تلخ پايان داده ،سرمربي
پرتغالي و مشهور منچستر اميد چنداني براي كسب
عنوان قهرماني ندارد و برخالف زالتان ابراهيموويچ
كه هنوز به قهرماني خوشبين است اعتقاد دارد اين
امر را براي  3فصل بعد موكول كرد و از حاال براي آن
زمان كسب مهارت و هماهنگي كرد.
مقابل چشمهاي فرگوسن

مورينيو كه تيمش دو هفته پيش عقب ماندگي
0ـ 1خود برابر ميدلزبرو را با دو بار گلزني در  6دقيقه
آخر به برتري 1ـ 2تبديل كرد و س��پس با وس��تهام
هم در لندن رودررو ش��د و اين بازي را هم 0ـ 2برد،
ميگوي��د :اگر بازي م��ا با ميدلزبرو ب��ه رغم تمامي
فش��ارهاي عصبياش حسني داش��ت ،اين بود كه
منچس��تر مثل دوران اوجش با شور و شوق معروف
قديم��ي خود بازي ك��رد و تا دقيقه آخ��ر جنگيد و
نتيجه هم گرفت .ما خوشحاليم كه فرگوسن هم در
اين شب روي سكوهاي اولدترافورد حاضر بود و اين
ديدار را از نزديك به چش��م ديد .اين به واقع بهترين
كادوي تول��د از جانب ما به فرگوس��ن به مناس��بت
هفتاد و پنجمين سال تولد او بود.
راضي و ناراضي
آقاي خ��اص در اين فصل دائم��اً در حال برآورد
نفرات و نيروهاي��ش و تاكيد بر اين نكته بود كه فقط
درخش��ش در مس��ابقات و شرط نگذاش��تن براي
باش��گاه ميتواند براي موفقيت آنها ب��ه كار آيد ،او
پ��س از ب��ه راه آوردن هنريك ميختاري��ان ،مايكل
كاريك ،في��ل جونز و وين رون��ي از اين طريق روي
آنتوني مارس��يال فرانس��وي متمركز شده كه مدير
برنامههاي��ش مايل به انتقال وي به تيمي اس��ت كه
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پيشتر به او بازي بدهد .مورينيو از حاصل كار اريك
بايي مدافع ساحل عاجياش نيز كه امسال همزمان
با انتقال خود به اولدترافورد به منچستر آورد راضي
و در عين ح��ال ناراضي اس��ت .دو فقره مصدوميت
طوالنيبخش از فصل ج��اري را از بايي گرفت و وي
اينك هم كه سالم اس��ت ،راهي جام ملتهاي آفريقا
 2017شده و اين به معناي يك ماه دوري او از جمع
يونايتديهااست.مورينيوالبتهفيلجونز،ماركوس
روخو و كريس اسمالينگ را براي پوشاندن جاي وي
در خدم��ت دارد و همين طور ديلي بليندرا و در خط
حمله زالتان هميش��ه نقطه اميد است و مخيتاريان
پس از غنيمت در س��ه ماه نخس��ت فصل حاال يك
پديده در تركيب يونايتد نشان ميدهد.
آن چه موجود نيست
آن چه موجود نيس��ت فقدان خالقيت س��طح باال
در خط مياني و نداش��تن اس��تمرار در كار به رغم نوار
بردهاي اخير منچستريها اس��ت .شايد هم مورينيو
به شكلگيري تدريجي يك اپراتوري تازه ميانديشد،
چيزي كه به س��بب ق��درت گرفتن مجدد چلس��ي و
حضور آرس��نال تند و تيز و ليورپول آماده در صحنه به
زمان بيشتري براي تحقق و ثمردهي نياز دارد.
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