فوتبال انگلیس

خيز منچستريونايتد و منچسترسيتي به سوي قهرماني

دوئل بزرگ و تازه ژوزه و پپ

هدايتگ��ران مش��هور دو تي��م منچس��تريونايتد و منچسترس��يتي اميدوارن��د فصل تازه آغاز ش��ده جوابش نكردهاند.
گوارديوال حتي مجوز خريدهاي بيپايه و بس��يار گرانقيمت تازهاي را از س��ران «منسيتي» دريافت
2018ـ 2017بهگونهاي باشد كه يك بار ديگر فوتبال اروپا معروف و معطوف به دوئلهاي ويژه آنان شود .در
سالهاي  2004تا  2015هر جا كه ژوزه مورينيوي پرتغالي و  54ساله و پپ گوارديوالي اسپانيايي و  48ساله ك��رده و با پولهايي نجومي امثال جورج مندي مدافع موناكو را به ورزش��گاه اتحاد ش��هر منچس��تر آورده و
اميدوار اس��ت با حفظ نيروهاي كليدي مثل ديبروين ،داويد سيلوا و خس��وس گابريل راه قهرماني را بيابد.
در آنجا حاضر بودند ،توفان هم به شدت ميوزيد.
پپ البته س��رخيو اگهرو را هم تا اين لحظه حفظ كرده اما تا
آقاي خ��اص در زمان هدايت چلس��ي ،اينترميالن و
رئالمادريد تا جايي كه توانست بال بر بارسلونا و بايرنمونيخ * مورينيو و گوارديوال مصمماند كه برخالف فصل پيش رقابت بر سر قهرماني  10شهريور كه پايان نقل و انتقالهاي تابستاني است وقت
ليگبرتر انگليس را به چلسي ،تاتنهام و ليورپول واگذار نكنند
دارد تصميم��ي تازه را درباره اين مهاج��م آرژانتيني اتخاذ
كه تيمهاي تحت هداي��ت گوارديوال بودند ،نازل كرد و پپ

هم از هر فرصتي براي حاشيهنش��ين ك��ردن مرد پرگوي
پرتغالي بهره گرفت .چلسي و اينتر مجموعاً سه بار بارساي پپ را از صحنه مسابقات ليگ قهرمانان اروپا حذف
كردند و همين دو فتح اس��پانيايي و آلماني هم در دو نوبت موجب حذف تيمهاي تحت هدايت آقاي خاص از
همين رقابتها ش��دند .از آن رابطه غريب و رقابت بزرگ آتش ميباريد و اين دو را به مدت  10سال تبديل به
مطرحترين مربيان جهان كرد.
وقتي بازي عوض شد
اما س��ال پيش بازي عوض شد .چون مورينيو سرمربي منچس��تريونايتد شده بود و پپ در اولين آزمون
در ليگ بسيار دشوار انگليس هدايت منچسترسيتي را در دست گرفته بود ،تصور ميشد كه باز اين دو حرف
نخست را بزنند و سرنوش��ت قديميترين ليگ جهان را دوئل تازه ژوزه و پپ تعيين كند اما هر دو در ليگ كم
آوردند و سيتي سوم و يونايتد ششم شدند و چلسي و تاتنهام با فاصلهاي زياد نسبت به دو «بزرگ» ناكام شهر
منچستر بر سكوهاي اول و دوم تكيه زدند.
0ـ 3به سود آقاي خاص
البت��ه در محاس��بات پاياني فصل ،مورينيو از گوارديوال بس��يار پيش بود زيرا س��وپرجام انگليس ،جام
اتحاديه اين كش��ور و مهمتر از تمامي آنها «ليگ اروپا» را فتح كرد و منچس��تر را سه جامي كرد اما گوارديوال
در اولين فصل بدون جام دوران س��رمربيگرياش (كه از فصل  2008ـ  2007شروع شده است) مشتهايي
كام ً
ال خالي داش��ت و خودش هم معترف بود كه مالكان عرب «من س��يتي» به او بس��يار لطف داشتهاند كه
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كند ولي قدرمسلم اينكه خسوس ناواس اسپانيايي ديگر
در كورس نيمكتنش��ينيهاي رايج در س��يتي مش��اركت ندارد زيرا گوارديوال او را به تيم سهويا بازگردانده
است.
خريدهاي «خاص»
مورينيو هم در نيمه قرمز ش��هر منچس��تر بيكار ننشس��ته اس��ت .او مي داند براي هواداران منچستر
مهمترين جام مربوط به ليگ برتر انگليس ميش��ود و اين حتی از تصاحب جام قهرماني باشگاههاي اروپا نيز
مهمتر اس��ت .در همين راستا وي نهايتاً ماتيچ هافبك وسط دلخواهش را از تيم چلسي به اولدترافورد آورده،
رومل��و لوكاكو غول بدهيبت بلژيكي را ك��ه نمود حضوري زالتانوار دارد ،از تيم اورت��ون صيد كرد و ويكتور
ليندلوت مدافع وس��ط بنفيكا را نيز به جمع شياطين سرخ آورده اس��ت .آقاي خاص در ابهام حفظ يا فروش
داويد دخيا كه رئال مادريد حاضر اس��ت به پاي او طال بريزد س��رگردان و مردد اس��ت اما اگر قرار است رئال
گرتبيل را به سوي اولدترافورد راهي كند ،دخيا ميتواند بهترين معادل پولي براي چنين انتقالي باشد.
زالتان رفت ،زالتان ميماند؟!
ً
مورينيو با افكار حفظ ابراهيموويچ و يا جدايي وي نيز كلنجار ميرود .البته دو ماه پيش رس��ما اعالم شد

كه دو ماه تصميم به قطع همكاري گرفتهاند اما چون پزش��كان اعالم كردهاند كه زالتان مصدوم دو ماه زودتر
از محاس��بات اوليه آنها (دي به جاي اسفند) به صحنه بازميگردد آقاي خاص با خود ميانديشد چرا «ايبرا»
را كه رابطه فوقالعادهاي نيز با وي دارد ،حفظ نكند و با داشتن همزمان او و لوكاكو ،بهطور يك در ميان از آنها
در نوك حمله استفاده كند.

