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تیموریان از استقالل جدا شد

هافبک ارمن��ی تیم فوتبال اس��تقالل از این
تیم جدا شد .آندرانیک تیموریان چهارشنبه در
محل باشگاه استقالل حضور پیدا کرد و خواستار
رضایتنامه خود ش��د.این بازیکن که مطالباتی از
باش��گاه استقالل داش��ت در نهایت به بخشیدن
مطالباتش رضایت داد تا جدایی خود از استقالل
را قطعی کند .پس از این اتفاق بهرام افش��ارزاده
از هیات مدیره این باش��گاه خواست با حضور در
محل باش��گاه صورتجلس��ه جدایی تیموریان از
اس��تقالل را امضا کنند .به گ��زارش فارس ،آندو
تیموریان از تیمهای سپاهان ،تراکتورسازی تبریز
و پدیده مشهد پیشنهاد جدی دارد اما این بازیکن
با مس��ؤوالن باشگاه تبریزی به توافق رسیده و به
احتمال ف��راوان امروز با این تیم ق��رارداد خود را
رس��می خواهد کرد .هافبک تیم استقالل بعد از
درگیریای که در کمپ استقالل با لیدرها داشت
همچنی��ن نیمکتنش��ینی در نهایت تصمیم به
جدایی از استقالل گرفت.

صادقی در لیست مازاد قلعهنویی

امیرحس��ین صادقی با نظر امیر قلعهنویی در
لیس��ت مازاد استقالل قرار گرفت .امیر قلعهنویی
(چهارشنبه) جلسهای را با بهرام افشارزاده برگزار
کرد تا درباره مسائل نقل و انتقاالت این تیم با وی
گفتوگو کند .ظاهرا امیرحسین صادقی نتوانسته
در این فصل نظر مساعد سرمربی استقالل را جلب
کند به همین دلیل قلعهنوی��ی این بازیکن را در
لیست مازاد تیمش قرار داده است .به این ترتیب
امیر حس��ین صادقی در نیمفص��ل دوم در جمع
آبیپوشان پایتخت حضور نخواهد داشت و در تیم
دیگری توپ خواهد زد .نکته دیگر در این میان این
است که حضور امیرحسین صادقی در لیست مازاد
استقالل به معنای جدایی قطعی او از آبیپوشان
نخواهد بود و شاید سرمربی استقالل در روزهای
آینده نظرش را در این باره تغییر دهد و کاپیتان
آبیها همچنان در استقالل حضور داشته باشد.

کیروش جمعه در تهران

لیس��ت نهایی تیم ملی برای سفر به استرالیا
پنجشنبه اعالم میشود .قرار است لیست نهایی
تی��م ملی برای حض��ور در جام ملتهای آس��یا
 2015پنجش��نبه اعالم ش��ود و بازیکنان باید از
جمعه در اردو حاضر شوند .کارلوس کیروش که
همراه تیم ملی از اردوی آفریقا به ایران بازنگشت
و به تعطیالت ژانویه رفت ،بامداد جمعه به تهران
میرسد .کیروش اعالم کرده هنگام ورود به ایران
مصاحب��های نمیکند و پیش از ب��ازی تدارکاتی
یکشنبه برابر فلس��طین ،در یک نشست خبری
پاسخگوی سواالت خبرنگاران خواهد بود که البته
با لغو بازی با فلس��طین و انص��راف این تیم ،این
نشست خبری نیز لغو میشود!

توافق هدایتی و خادم

باشگاه پرسپولیس همچنان بالتکلیف است و
هر روز خبرهای مختلفی از این باش��گاه به گوش
میرسد .وزارت ورزش که در پروژه انتخاب اعضای
هیات مدیره و مدیرعامل این باش��گاه شکس��ت
خورده به دنبال راهکاری اس��ت تا سرخپوشان را
از این ش��رایط نجات دهد .در آخرین رایزنیهای
وزارت ورزش قرار بود حس��ین هدایتی بهعنوان
رئیس هیات مدیره پرس��پولیس انتخاب ش��ود
تا این تیم از لحاظ مالی مش��کلی نداشته باشد.
همزمان هم ق��رار بود محمدحس��ین نژادفالح،
بهعن��وان مدیرعامل پرس��پولیس کارش را آغاز
کند اما هدایتی با اعالم اینکه خانوادهاش مخالف
حضور او در پرسپولیس هستند عذرخواهی کرد و
از بازگشت به این باشگاه انصراف داد .با این حال
ای��ن پایان ماجرا نبود چرا که هدایتی و خادم که
رابطه چندان خوبی با یکدیگر نداشتند مدتی است
مشکالت گذش��ته را فراموش کردهاند .مصاحبه
خ��ادم با رادیو ورزش که از هدایتی حمایت کرده
بود گواه این موضوع است .طبق آخرین صحبتها
قرار شده هدایتی با وجود عدم حضور در باشگاه به
پرسپولیس کمک مالی کند.

مورینیو :مسی را نمیخواهیم

سرمربی چلس��ی تاکید کرد به خاطر رعایت
قانون فیرپلی مالی خواهان امضای قرارداد با لیونل
مسی نیست.ماه گذشته باشگاه چلسی سود خالص
خ��ود را  18/4میلیون پون��د اعالم کرد تا عملکرد
خوبی براس��اس قانون فیرپلی مالی داش��ته باشد
اما مبل��غ بازخرید قرارداد لیونل مس��ی که 205
میلیون پوند است ،همچنان دور از دسترس به نظر
میرسد .لیونل مسی که چندی پیش اعالم کرده
بود ش��اید در آینده بخواهد بارسلونا را ترک کند،
گمانهزنیهای زیادی درباره خودش برای حضور در
تیمی دیگر ایجاد کرده بود .از  3باش��گاه چلسی،
منچسترسیتی و پاریسنژرمن که توانایی پرداخت
مبالغ گزاف برای خرید بازیکنان را دارند ،به عنوان
مقصد احتمالی ستاره آرژانتینی بارسلونا نام برده
میشد .ژوزه مورینیو در این زمینه گفت که حتی
اگر بخواهند قوانین فیرپلی مالی را بشکنند ،نیازی
به حضور لیونل مس��ی در اس��تمفوردبریج ندارند.
آق��ای خاص به بیتی اس��پورت گف��ت :نه ،هیچ
شانسی برای امضای قرارداد با مسی نمیبینم .در
حال حاضر قانون��ی به نام فیرپلی مالی در فوتبال
وجود دارد که قوانینی محکم برای خودش دارد .بر
این اس��اس تیم ما شرایط این را ندارد که در حال
حاضر بخواهد مبلغ هنگفتی برای خرید یک بازیکن
بپردازد .ما چنین پولی نداریم حتی اگر آن بازیکن
فوقالعاده باشد و دستمزد گزافی هم بگیرد.
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گزارش

انتقاد تند عابدینی از وزارت ورزش

چرا «سیاسی» در اوین است؟

امیر عابدینی انتقاد بیسابقهای از وزارت ورزش
ک��رد و ادع��ا میکند ن��وع مدیری��ت در وزارتخانه
و منص��وب ک��ردن بعض��ی اف��راد در هیأتمدیره
س��رخابیها با شائبه همراه اس��ت البته انتقادهای
او زمانی برمال میش��ود که وزارت ورزش عابدینی
را ب��ه رابطه با مفس��دان اقتص��ادی متهم میکند!
او میگوید چ��را فرد مورد اعتماد ش��ما که تقریبا
همهکاره پرس��پولیس شده بود حاال در زندان اوین
بسر میبرد؟! قبل از این نیز عابدینی درباره مسائل
مالی و ابهاماتی که در پرونده مالی فدراسیون فوتبال
به وجود آمده ،صحبت کرده بود .او پس از جلس��ه
چهارش��نبه صبح کمیته اسناد مالی فدراسیون در
جمع خبرنگاران درباره انتقادهای وزارت ورزش از او
و همکاری با افرادی که در پرونده  3هزار میلیاردی
حضور داش��تند ،گفت :م��ن در داماش گیالن بودم
و ب��ا آب معدنی دام��اش گیالن قرارداد داش��تم و
منصوب کسی نبودم اما آقایان بگویند چگونه آقای
حمیدرضا سیاس��ی ک��ه منصوب آنهاس��ت اکنون
در زندان اوین اس��ت؟ اول جواب ای��ن را بدهند و
بعد صحبت کنن��د .عابدینی درباره وضعیت بودجه
فدراس��یون فوتبال گفت :بودجه س��ال  91-92را
مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ایرادهایی به این بودجه وارد بود که کفاش��یان
خواست این کمیس��یون تشکیل شود و به ابهامات
رسیدگی کند و علت آن هم نامهای بود که اعضای
هیأترئیس��ه نوش��ته و امضا ک��رده بودند ،من هم
آن نام��ه را امض��ا ک��رده بودم .در نهایت قرار ش��د
ما بودجههای س��ال  91-92را بررس��ی کنیم .من
مسؤول کمیته شدم و بهرامی دبیر کمیته و قنبرزاده
هم که بهعنوان یک عضو فعال در جلس��ات حضور
داش��ت در این کمیته حاضر ش��د .ایرادهایی که به
صورتهای مالی گرفته ش��د به استناد گزارشهای
حسابرسی بود .ابهاماتی در بودجه وجود داشت که
به طور مثال  -1روشن نبودن وضعیت مالی شرکت
افق سبز -2 ،مس��اله طلب و بدهی باشگاهها است
مثال گفته شده استقالل  700میلیون بدهکار است
اما این باش��گاه اعالم کرده که  100میلیون طلبکار
است و در آخر هم مشخص نشده چه کسی درست
میگوید یا وضعیت ارزی روشن نشده است .تطابق
عملکرد و بودجه هم مهم اس��ت .اینکه آیا انحراف
از بودجه داش��تهایم یا نه؟ یا نوع پرداختها چگونه
بوده اس��ت؟ آییننامههای مالی وجود داشته یا نه؟
اگر آییننامهها در دس��ترس نبوده چرا در دسترس
نبوده اس��ت؟ بنابرای��ن بهطور واض��ح بگویم ابهام

حس�ین عل�ویزاده -1 :اگ�ر ت�ا ب�ه االن هم
متوجه نش�دهاید ،باید بدانید که بارس�ا دیگر
آن تیم س�ابق نیست .با دیدن اولین بازی تیم
در تلویزی�ون ای�ن را میتوان فهمی�د .پس از
جدایی موفقترین سرمربی تاریخ باشگاه ،پپ
گوآردیوال در س�ال  ،2012بارسلونا تالشهای
بسیار زیادی برای بازگشت به دوران موفقیت
 2008تا  2012انجام داده اس�ت .والدس ،پویول
و آبیدال رفتهاند .ژاوی ،اینیس�تا ،پیکه ،پدرو،
بوسکتس و لیونل مس�ی برای تکرار موفقیت
تالش میکنند .س�رمربیهای بع�دی ،ویالنوا
و مارتین�و میتوانن�د ای�ن را گواه�ی دهند؛
میراث گوآردیوال هنوز روی نوکمپ س�نگینی
میکن�د و هر تالش دیگری را همچون اقدامی
«آمات�ور گون�ه» نش�ان میده�د .بازیکنان،
کارکن�ان ،مس�ؤوالن و ه�واداران همه و همه
ب�ه قدر کافی در غم از دس�ت دادن گوآردیوال
عزاداری کردهاند! بنابراین اکنون زمان فراموش
کردن این موضوع است.
 -2خداحافظ والدس
ویکتور والدس بدون ش�ک بهترین دروازهبان
تاریخ باش�گاه ب�وده اس�ت .او قطع�ا یکی از
بهترینها در بین همنس�لهای خ�ود بود و با
جداییاش ،تراش�تیگن و براوو برای پر کردن
ج�ای خالی ب�زرگ او خریداری ش�دند .براوو
بازیکن س�ابق سوس�یداد و کاپیتان تیم ملی
ش�یلی ،بازیکنی قدرتمند اس�ت ک�ه ویژگی
مهمی برای دروازهبانی بارس�لونا دارد؛ بازی با
پای عالی .دروازهبان شیلیایی بهصورت ذاتی،
ویژگیه�ای رهب�ری را دارد و در بازیه�ای
ابتدایی فصل موفق شد اعتماد انریکه را جلب
کند .در سالهای گذشته آندرهتراشتیگن خود
را بهعنوان یکی از ستارههای آینده آلمان نشان
داده است .سبک بازی مثالزدنی و قابلیتهای
باالی بازی با پا ،مسؤوالن بارسلونا را مجبور به
خریدن او کرد .بهرغم سن کم ،آندره به خاطر
شخصیت «حرفهای و فروتن» خود تاثیر زیادی
روی تمام باشگاه گذاشته است .او در این فصل
بازیهای کمی انجام داده اما غیر از چند اشتباه،
عملکرد قابل قبولی داشته است.
 -3لوئیز انریکه ،به کجا میروی؟!
س�بک بازی گوآردیوال فقط اوج س�بک عالی
باز کردن فضاهای یوه�ان کرویف در دهه نود

ساختاری داشتیم و اینکه این سیستم مثل ساعت
کار میکرده یا مثل س��اعت زنگ زده بوده است و
مس��اله دوم ابهامات مالی است که براساس گزارش
حسابرس مستقل بوده است .ما میخواهیم ابهامات
مالی برطرف ش��ود و ای��ن اتفاق بیفتد ضمن اینکه
هیأترئیسه هم با مجمع تعامل داشته باشد و اینکه
اگر مجمع دبیرخانهای را انتخاب کرده آن دبیرخانه
خودش اطالعاتی که داده شده است را انجام بدهد
و ارتباط مجمع و هیأترئیسه قطع نشود.
وی در مورد وضعیت ش��رکت افق س��بز گفت:
ما ش��رکتها را خواستیم و آنها
آمدند و گ��زارش کام��ل دادند.
ش��رکت اف��ق س��بز ه��م آمد و
گزارش کامل خ��ود را ارائه کرد.
اس��ناد مالی هم که از س��ازمان
لیگ خواس��ته بودیم نیم ساعت
پی��ش به من ارائه ش��د و درباره
پرداخ��ت ارز هم ک��ه مثال 100
هزار دالر برای تیمملی ثبت شده
و براساس اسناد ش��مارهدار هم
ب��وده ورود کردیم اما آنها مربوط
ب��ه بودجه س��ال  91-92نبود و
ما آنها را برای بعدا گذاش��تیم تا

بررسی کنیم .ماحصل این کار کمیسیون با فرصت
ی��ک هفتهای که کفاش��یان ابالغ ک��رده قابل ارائه
نیس��ت و در آن صورت گزارشی باری به هر جهت
بای��د بدهیم که من و همکاران��م نمیتوانیم چنین
گزارش��ی ارائه بدهی��م .به همین دلی��ل از مجمع
عمومی فدراس��یون  2ماه وقت خواهیم خواست تا
به طور دقیق اس��ناد مالی را بررسی کنیم و سپس
در ی��ک مجمع فوقالعاده گزارشه��ا را ارائه کنیم.
در مجمع  6دی این مس��اله بررسی نخواهد شد و
فقط بودجه  92-93و اشکالهایی که به آن گرفته
میشود بررسی میشود.
همچنی��ن رأی دادن ب��ه
عض��و هیأترئیس��ه ک��ه ق��رار
اس��ت به عضویت هیأترئیس��ه
درآی��د و درباره گ��زارش ما هم
در ای��ن مجمع ش��اید بهعنوان
س��ایر بخشها صحبت شود .ما
س��ند اولیه را دیدیم .طباطبایی
مسؤولیت مالی داشته و حسابدار
بوده است و به اصطالح مادرخرج
بوده و در هر سفری که با تیمملی
بوده حضور داشته و حدود 2500
دالر هم پاداش گرفته است .وی

 10نکتهای که باید درباره بارسلونای انریکه بدانید

انریکه به کجا میرود

بود؛ سبکی که با یوهان شروع شد و با مربیان
هلندی بعد از او یعنی فانخال و رایکارد ادامه
یافت .س�بک رفتن به نیمه حریف با پاسهای
کوتاه و س�ریع در تمام زمین .س�بکی که نیاز
به بازیکنانی داش�ت تا از کودکی این نوع بازی
را تمری�ن کرده باش�ند و بقیه مش�کالت را با
خریده�ای خارجی برطرف ک�رد و پس از آن
موفقی�ت تضمین ش�ده اس�ت .گوآردیوال به
این فرمول پایبند بود و بارس�لونا را تبدیل به
ماشینی برنده و بیرحم کرده بود.
طبق این توصیفات ،باشگاه کامال آگاه است که
بازی زیبا نهتنها راه موفقیت است بلکه هویت
آنه�ا هم تلقی میش�ود .لوئی�ز انریکه چالش
بزرگی پیش روی خ�ود میبیند تا بازیکنانش
را متقاع�د کن�د و به تماش�اگران از همیش�ه
مشتاقتر اطمینان دهد که برنامهای دارد .هنوز
خبری از این برنامه دیده نشده است.
-4مسی هنوز «رئیس» است!
بهرغم تغییرات زیادی که در تیم ایجاد ش�د و
اشتباهاتی که مس�ؤوالن باشگاه در سالهای
گذش�ته داشتند ،همه روی ش�خصی که باید
مردان انریک�ه را در زمین رهبری کند همنظر
هستند؛ مردی که موفق نشد جامجهانی 2014
را با آرژانتین باالی سر ببرد .لئو مسی هنوز هم
کلید اصلی بازگش�ت بارس�لونا به قله فوتبال
جهان خواهد بود.
 -5سوارز
مهاج�م اروگوئ�های تنها به خاط�ر تکنیک و
ش�وتهای قدرتمندش مشهور نیست .هوش
ب�اال و ح�رکات س�ریع در زمین ،هم�ه و همه
شرایط را برای یک خط حمله سه نفره رویایی
به همراه مسی و نیمار آماده کرده است .سوال
اینجاس�ت که او چه موقع میتواند به اعصاب
خود مس�لط باش�د؛ چیزی ک�ه باره�ا او را از
پیشرفت باز داشته است.
 -6دفاع راست
شایعات تابس�تانی حاکی از این بود که انریکه
هیچگونه برنامهای برای استفاده از دنی آلوز در

فصل  2014-15ندارد .این روزها دفاع راس�ت
تبدیل به اصلیترین نگرانی هواداران نوکمپ
شده است .عملکرد آلوز در سالهای گذشته
به وضوح افت کرده اس�ت و جانشینی برای او
وجود ندارد .اگرچه بس�یاری معتقدند مارتین
مونتویا (که بازیکن کلیدی انریکه در بارسلونای
دو بود) شایسته فرصت برای اثبات خود است
اما او بدون توضیح «طرد» شده است .داگالس
هم ک�ه خرید جدید تیم تلقی میش�ود تا به
اینجا ه�ر کاری انجام داده اس�ت جز امیدوار
کردن هواداران!
 -7هیچ خریدی تا  2016ممکن نیست؟
به آوریل گذش�ته ک�ه برگردیم ،بارس�لونا از
هرگون�ه خری�د تا تابس�تان  2016منع ش�د.
بازیکنان باتجربه تیم مثل ژاوی ،اینیستا ،پدرو،
آلوز یا پیکه در دوران آخر بازیگری قرار دارند
یا حداقل نیاز به زمان بیشتری برای استراحت
در خود احس�اس میکنن�د .در حالی که خط
حمله تیم به نظر کامل میرس�د ،خط دفاع و
میانی ضعفهای ساختاری زیادی میبیند که
باید ب�ا بازیکنان تیمهای پایهای کامل ش�ود.
به عبارت دیگر تاثیر بع�دی در دوران «بعد از
گوآردیوال» باید اثبات شود؛ شعاعهای نور برای
درخشش جوانان الماسیا.
 -8بارتومئو در لبه تیغ
مدیر فعلی بارسلونا ،جوزپ ماریا بارتومئو که
پس از جدایی ناگهانی س�اندرو روس�ل در
ژانوی�ه روی کار آمد ،قطعا «رکورد گینس»
را نشکسته است اما محرومیت از نقل
و انتقال ،اتهام بینظمی در خرید نیمار،
اخراجه�ای توجیه نش�ده و افت
محس�وس عملکرد تیم فقط
گوش�های از ضعفهای او
بوده است .همه اینها باعث
ش�ده بخش�ی از نوکمپ
حس کند که تصویر باشگاه
بشدت آسیب دیده و صبر
آنها کمتر شود.

درباره اینکه گفته میش��ود  450میلیون تومان یا
یک میلیارد تومان پاداش به این شخص داده شده،
گفت :ما چنین اسنادی را ندیدیم .این ابهاماتی که
گفته میشود به شخصیت افراد خدشه وارد میکند
و باع��ث وهم فوتبال میش��ود .یک ری��ال خارج از
آییننامه و ضوابط گرفته ش��ده باشد آن را بررسی
و برمال خواهیم کرد اما نمیتوانیم خیلی س��ریع و
فوری و فوتی این مسائل را بررسی کنیم و بیخود از
یکسری آدم دفاع کنیم که بعد مشخص شود نباید
دفاع میکردیم .ما همه را بررسی خواهیم کرد .وی
درباره اینک��ه وزارت ورزش او را متهم به همکاری
با پرون��ده  3هزار میلیاردی کرده اس��ت ،گفت :ما
در کش��وری زندگی میکنیم که  450هزار میلیارد
تومان هزینهها جابهجا میشود .اگر یک معاون وزیر
تخلف کرد و یک میلیارد تومان باال و پایین شد ،آیا
معنایش آن است که همه آن کشور مشکل دارند؟
من در داماش گی�لان بودم و با آب معدنی داماش
قرارداد داش��تم .منصوب هیچکس هم نبودم ضمن
اینکه قوهقضائیه هم با کس��ی تعارف ندارد .آقایان
س��واد ندارند که این مس��ائل را مطرح میکنند اما
بگویند چرا حمیدرضا سیاس��ی که منصوب آقایان
اس��ت اکنون در زندان اوین اس��ت و سپس درباره
مسائل دیگر صحبت شود.
 -9پویول
آسیبدیدگیهای فراوان ،اثرات اجتنابناپذیر
 36سالگی او و مهمتر از همه حسی که او دیگر
نمیتواند در درجات ب�اال به تیم خدمت کند،
همه و همه سبب شد کارلوس پویول به دوران
موفقش در بارسلونا و تیم ملی اسپانیا خاتمه
دهد و بازنشسته شود .مهارتهای چشمگیر
و حرف�های او در کارهای تدافعی برای همگان
شناخته شده است .پویول بازی را به مرتبهای
رس�اند که ه�ر بازیکن�ی در پس�ت او رویای
رسیدن به آن را داشته باشد.
 -10جوانان الماسیا و آینده باشگاه
الماس�یا جایی اس�ت که همه از آن ش�روع به
کار کردهاند؛ ژاوی ،اینیس�تا ،فابرگاس ،مس�ی،
بوس�کتس و ...همه اینها تبدیل به س�تارگانی
در س�طح کالس جهان�ی ش�دهاند .کارخان�ه
ستارهس�ازی نگاه�ی به گذش�ته ن�دارد بلکه
همیشه به آینده مینگرد .با انجام بازیهای کم
در تیم اصلی هم مش�خص است که بازیکنانی
مثل مونیر ،س�اندرو ،س�امپر و آداما میتوانند
تبدیل به اس�طوره ش�وند .البت�ه نکته کلیدی
برای همه آنها این اس�ت که آنها نیاز به حمایت
کامل مربی خود دارند .در س�وی دیگر ،اخباری
ب�د از این قرار اس�ت که بازیکن�ان جدید مثل
روبرتو ،رافینیا و مونتویا به ندرت در زمین دیده
میشوند؛ جدا از بازیکنان یاد نشده مثل تیاگو
یا تهیو .در باالی همه اینها به نظر میرسد لوئیز
انریکه قصد س�اختن تیم جدیدی با استفاده از
بازیکن�ان تیم دوم بارس�لونا ندارد و در س�وی
دیگر محرومی�ت بارس�لونا از خرید
بازیکن شاید انریکه را مجبور به
استفادهبیشترازاینبازیکنان
کند؛ نقشی بیشتر از یک نقش
«حمایتی» و فرعی.

 5لحظ ه مهم باشگاه منچستریونایتد
در سال 2014

نوید صراف :منچس��تر یونایتد سال  2014را در
حال��ی به پایان خواهدبرد که نس��بت به  12ماه
پیش و شروع سال  ،2014به مراتب در شرایطی
بهتر و موقعیتی قابلقبولتر قرار دارد .سال 2014
سالی پر از اتفاقات ناخوشایند با پایانی امیدوارکننده
برای این تیم بود .فصل گذشته در رده هفتم جای
گرفتند و حض��ور در جام باش��گاههای اروپا را از
دس��ت دادند ،بعد از  28سال مربی خود را اخراج
کردند ،رکورد نقلوانتقاالت انگلستان را شکستند و
اکنون با حضور لوئیس فانخال در راس کادر فنی؛
به روزهای آینده و سال جدید بسیار امیدوارند .در
این مقاله به بررس��ی  5لحظ ه مهم منیونایتد در
سال  2014خواهیم پرداخت.
■■ باخ�ت  3ب�ر صف�ر مقابل لیورپ�ول در
اولدترافورد ( 16مارس )2014
دقیق��اً پس از باخ��ت در این ب��ازی بود که
اکثر ه��واداران شیاطینس��رخ به ای��ن امر پی
بردن��د که دیوی��د مویس باید هرچه س��ریعتر
اولدتراف��ورد را ت��رک کن��د .لیورپ��ول در ای��ن
دیدار توانست به ش��انزدهمین پیروزی خود در
اولدترافورد در چارچوب لیگ برتر جزیره دست
یابد .شیاطینس��رخ برای سروس��امان دادن به
شرایطش��ان در لیگ به پی��روزی در این دیدار
نیاز مبرمی داش��تند اما آنچه در مقابل دیدگان
ه��واداران متعصب منچس��تریونایتد اتفاق افتاد
شکست س��نگین مقابل رقیب دیرینهشان بود.
اگر استیون جرارد پنالتی خود را بههدر نمیداد،
این شکست سنگینتر نیز میشد .اگر تیم تحت
رهبری دیوی��د مویس نمیتوان��د مقابل رقیب
دیرینهاش آنه��م در خانه؛ یک بازی قابلقبول
ارائه کند ،کام ً
ال واضح است که سرمربی این تیم
هیچ آینده و جایگاهی در این تیم نخواهد داشت.
■■ اخراج دیوید مویس ( 22آوریل )2014
پ��س از باخ��ت  2بر صف��ر منیونایتد مقابل
اورتون و مش��خص شدن عدم کسب جواز حضور
در لیگ قهرمانان اروپا ،هیات مدیره باشگاه؛ پس
از  28س��ال برای اولین بار سرمربی خود را از کار
برکنار کرد .انتخاب یک مربی بدون داشتن سابقه
قهرمان��ی و عدم کار کردن ب��ا بازیکنان بزرگ و
صاحبنام مخصوصاً در باشگاههای بزرگ جهان،
همواره با ریس��ک همراه بوده و اینبار منچس��تر
قربانی این اش��تباه ش��د.مویس با نتایج بس��یار
ضعیفی که گرفت ،منیونایتد را به جایگاه هفتم
جدول رس��اند ،یعنی پایینترین رده کسب شده
توسط شیاطینسرخ طی  24سال گذشته! اخراج
دیوید مویس امری اجتنابناپذیر و بسیار ضروری
و مهم بود.
■■امض�ای ق�رارداد ب�ا لوئی�س فانخ�ال
( 19مه)2014
لوئی��س فانخال در تاری��خ  19مهبهصورت
رس��می بهعنوان س��رمربی جدید شیاطینسرخ
معرفی ش��د .او نهمین س��رمربی تاریخ باش��گاه
منچس��تریونایتد پس از جنگ جهانی دوم است.
س��رمربی کهن��هکار و هلن��دی ،برخالف مویس
سابقهای درخشان در کسب جام در پرونده خود
به یدک میکشد .کسب عنوان قهرمانی در لیگ
قهرمانان اروپا ،کس��ب جام در کشورهای هلند،
اس��پانیا و آلمان و در نهایت بازیهای درخش��ان
تیم ملی هلند تحت رهبری او باعث شد او دقیقاً
به نقط ه مقابل دیوید مویس تبدیل ش��ده و یک
گزین ه ایدهآل و رویایی برای هواداران سرخپوشان
منچس��تر باش��د .حضور او در اولدترافورد باعث
افزایش اعتم��اد بهنفس و متقاب ً
ال ترمیم اعتبار از
دسترفت ه این باشگاه بزرگ شد.
■■پیوستن آنخل دیماریا ( 26آگوست )2014
در میان ه ماه آگوست بود که ناامیدی و یأس
در میان هواداران منچستر رخنه کرده بود .آنها
آندر هررا و لوک ش��او را بهخدمت گرفته بودند
ول��ی هم ه هواداران این تی��م بهخوبی از این امر
آگاه بودن��د که در ب��ازار نقلوانتقاالت از رقیبان
خود عقب ماندهاند اما درس��ت در عصر روز 26
آگوست بود که بهصورت رسمی اعالم شد باشگاه
منچستریونایتد با شکستن رکورد نقلوانتقاالت
بریتانی��ا ،آنخل دیماری��ا را در ازای مبلغ 59/7
میلیون پون��د از رئال مادری��د بهخدمت گرفته
اس��ت .با اعالم این خبر ناگهان دوستداران این
تیم ش��اهد تالش و موفقیت مسؤوالن تیمشان
برای بهخدمت گرفتن یکی از بهترین ستارههای
جهان فوتبال بودند و موجی از ش��ادی هواداران
این تیم را فراگرفت.
■■پی�روزی  2ب�ر ی�ک مقاب�ل آرس�نال
( 22نوامبر )2014
شیاطینسرخ شاید اکنون از جایگاه سومی
خود در جدول ردهبندی راضی بهنظر برس��ند
اما اوضاع این تیم در ابتدای فصل چندان خوب
نبود .ش��اگردان لوئیس فانخال از  11مسابقه
ابتدای��ی خود در این فصل تنه��ا در  4دیدار با
پیروزی و کسب  3امتیاز از میدان خارج شدند
اما یخ این تیم دقیقاً پس از برد شیرینشان برابر
آرس��نال باز ش��د و این تیم موفق به کسب 6
پیروزی پیدرپی شد ،پیروزیهایی که این تیم
را تا رده س��وم جدول باال آورد و حتی هواداران
این تیم را به کسب عنوان قهرمانی در این فصل
امیدوار کرد.

