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ي دیگر نيست
رون 
افكار هر س��رمربي بزرگ مش��غول آرام��ش نيروهايي از همين
دست اس��ت اما بيكر وين روني در اولدترافورد نيست و وي به اورتون
بازگش��ته است و س��رمربي «س��يتي» نيز دائماً از خود ميپرسد چرا
جاناس��تونز مدافع وسط س��ابق اورتون كه او آن همه رويش حساب
ميكرد فصل پيش هيچ گرهي را از كار وي نگش��ود .هر دو تيم نامدار
شهر منچستر اميدوارند بعد از يك فصل واگذاري حكومت به چلسي،
س��لطه قبلي خود را پس گيرند و بهواقع از  2010تا  2015هيچ تيمي
به جز يونايتد و سيتي قهرمان ليگ انگليس نشد.
معجزه بي معجزه
از كار معج��زهوار لسترس��يتي در فص��ل 2016ـ 2015ج��ز
خاطرهاي گنگ باقي نمانده اس��ت و امس��ال هم معماي قهرماني در
انگليس روي سر يونايتد ،سيتي ،چلسي ،تاتنهام ،ليورپول و آرسنال

چرخ ميزند ام��ا مورينيو و گواردي��والر مصمماند كه تحت هيچ ش��رايطي
بازي را مانند فصل پيش دربس��ت به رقبا واگذار نكند و فتح  25جام طي عمر
سرمربيگري  17س��اله مورينيو و رسيدن  22جام به گوارديوال طي  11سال
سرمربيگري وي حاكي از آن است كه عاقالنه نيست بر عليه آنها شرط بست.
آنها باز هم توپپري براي يك فصل نبرد بيرحمانه دارند و در آرزوي قهرماني
تازه بهسر ميبرند.
از پيروزي منچستريها تا شكست چلسي
اين را هم بگويیم كه هفته پيش در ش��روع فصل تازه ليگ برتر انگليس
منچس��تر يونايتد 0ـ 4بر وس��تهام و «من.سيتي» 0ـ 2نيوكاس��ل را برد اما
ليورپول به تس��اوي 3ـ 3با واتف��ورد اكتفا كرد و چلس��ي در زمينش 2ـ 3به
برنلي باخت و آرس��نال كه تا مرز شكست برابر لسترس��يتي پيش رفته بود با
گلهايي ديرهنگام 3ـ 4برنده شد و با اين اوصاف بيش از پيش مشخص شد كه
بخشي عمده از سرنوش��ت ليگ امسال انگليس وابسته به دوئل جديد ژوزه و
پپ و البته تالش و تكاپوي تاتنهام شده است.
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