یونایتد

 مهدی زارعی

همه ولخرجی های یونایتد پس از فرگوسن

 584میلیون یورو برای سهمیه لیگ قهرمانان!
یک قهرمانی در جام حذفی  2016و متعاقب آن فتح جام خیریه در همان س�ال با قهرمانی در لیگ کاپ و یورو لیگ در سال  2017همراه
ش�د .از این عناوین به جز قهرمانی جام حذفی که با لوییس فن خال به دست آمد سایر عناوین با ژوزه مورینیو کسب شد .حاال یونایتد می
تواند در ابتدای این فصل به دنبال فتح سوپرکاپ اروپا هم باشد .با این حال آمارها نشان می دهد که یونایتد در سالهای اخیر و پس از رفتن
آلکس فرگوسن  584.2میلیون یورو هزینه کرده است.

میراث بال استفاده فرگوسن
" من هیچ متنی برای س��خنرانی آماده نک��رده ام  .می خواهم راحت و بدون آمادگ��ی قبلی صحبت کنم .
می خواهم در مورد معنی و فلس��فه اصلی این باش��گاه صحبت کنم  .من می خواهم از منچستریونایتد تشکر
بکنم .نه تنها از مدیران ،کادر فنی ،کادر پزش��کی بلکه از هواداران و بازیکنان  .همه ش��ما ! هیجان انگیزترین
تجربه زندگی من بودید ".من خیلی خوش ش��انس بودم که این ش��انس را داش��تم در منچس��تریونایتد و با
بهترین بازیکنان کش��ور کار کنم و تمامی این بازیکنان امروز باشگاه را در مسیر درستی هدایت خواهند کرد.
آن ها قهرمانی لیگ را به طوری فوق العاده به دست آوردند .آفرین به بازیکنان.
این ها بخش هایی از صحبت های آلکس فرگوس��ن در روز خداحافظی از منچس��تریونایتد است .قرار بود
بازیکنانی ک��ه آخرین قهرمانی فرگی را به ارمغان آوردند تا مدتها این رون��د را ادامه دهند اما روزهای خوش
منچستر فرگوسن با رفتن او به سرآمد .در این مدت دیوید مویس ،لوییس فن خال و ژوزه مورینیو آمدند و هر
یک لیستی از بازیکنان جدید داشتند .بازیکنانی که آمدند اما منچستر دیگر آن تیم همیشگی نشد...

آنخل دی ماریا

به عنوان یکی از مهره های تاثیرگذار رئال مادرید به یونایتد آمد .او که طی سالهای  2010تا  2014در 124
مس��ابقه برای رئال به میدان رفته بود ،در یونایتد طی یک فصل تنها  27بار به میدان رفت .آمار ناامیدکننده 3
گل وی ،ش��یاطین سرخ را خیلی زود از ادامه همکاری با ملی پوش آرژانتینی ناامید ساخت .مبلغی که یونایتد
برای او هزینه کرد  59.7میلیون یورو بود اما ش��یاطین سرخ ناچار شدند تنها پس از گذشت یک سال با مبلغی
حول و حوش  44میلیون یورو دی ماریا را به پاری سن ژرمن فرانسه واگذار کنند!

خوآن ماتا
س��ال  2014بود که ماتا به شکلی عجیب در لیست
مازاد چلس��ی قرار گرفت و یونایتد برای خرید او اقدام
کرد .ش��یاطین س��رخ  37.1میلیون ی��ورو برای این
هافبک اسپانیایی هزینه کردند .ماتا تا امروز در یونایتد
مانده و در  111مس��ابقه  27گل نیز برای شیاطین به
ثمر رسانده است .حتی حضور ژوزه مورینیو در یونایتد
که قبال ماتا را در لیست مازاد چلسی قرار داده بود ،مانع
از ادامه کار وی در یونایتد نشد.

ممفیس دی پای
متولد  13فوریه  1994و بازیکن خط حمله .دی پای هلندی در س��ال  2015از آیندهوون راهی یونایتد
ش��د و منچستر برای او  25میلیون یورو هزینه کرد اما طی دو سال از دی پای تنها  33بار استفاده شد و او تنها
 2بار دروازه رقبا را گش��ود .آماری ناامیدکننده که موجب فروش او به المپیک لیون شد .قرارداد جدید او 16
میلی��ون یورو بود که با توجه به بندهای موج��ود در آن تا  22میلیون یورو هم افزایش می یافت اما در هر حال
این بازیکن هم یک خرید پر ضرر دیگر برای منچستر به شمار می آمد.
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