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اخبار

فرگوسن:
کیروش باید جانشین من میشد

کتاب جدید سرالکس فرگوسن با نام رهبری
که امروز وارد بازار میشود ابعاد جدیدی از دوران
ی او را نشان میدهد .سرالکس در کتاب
مربیگر 
جدیدش همانند کتاب شرح حال خود بار دیگر
به تمجید از کارلوس کیروش ،دستیار سابقش
و س��رمربی فعلی تیمملی ایران پرداخته است.
نشریه گاردین انگلیس با استناد به کتاب جدید
فرگوسن نوشت« :تحسین فرگوسن از کیروش
پرتغالی که در دو مقطع بهعنوان دس��تیار او در
منچس��تریونایتد ( 2002ت��ا  2003و  2004تا
 )2008فعالیت کرد ،آشکار است .بازیکنانی که به
تمرینات سخت کیروش معترض بودند و اعتقاد
داشتند این تمرینات باید سبکتر شود ،اعتبار و
نمایش خود در دیدار مقابل بارس��لونا در مرحله
نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا  2008را مدیون
تمرینات مش��قتبار این مرب��ی پرتغالی بودند،
مربیای که فرگوس��ن میخواس��ت کاندیدای
جانشینی او باشد .در دو قسمت مجزای کتاب،
فرگوسن گفته کیروش میتوانست جانشین او
در منچس��تریونایتد باشد ولی کارلوس تصمیم
گرفت ب��ه رئالمادری��د برود و پ��س از آن هم
هدایت تیمملی فوتبال پرتغال را برعهده گرفت».
گاردین البت��ه از این تصمیمات بهعنوان فاجعه
یاد کرده اس��ت .گاردین از رسانههایی است که
بش��دت با کارلوس کیروش اختالف نظر دارد و
از هر روزنهای برای انتقاد از او اس��تفاده میکند.
آخرین بار سرمربی تیمملی ایران در یک دادگاه
این رسانه انگلیسی را محکوم کرد.

تیمملی یکشنبه در دوبی

مربی��ان تیمملی این روزها ب��ه طور کامل
رقابتهای لیگ برتر را آنالیز کردهاند و لیست
اولیه تیمملی تا حدود زیادی آماده شده است.
پ��س از نظارت بازیهای هفته هفتم لیس��ت
نهایی میشود و در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
این لیس��ت به احتمال قوی جمعه شب اعالم
خواهد شد .بازیکنان تیمملی باید روز یکشنبه
خود را به اردوی تیمملی در هتل آزادی معرفی
کنند .طبق برنامه این تیم روز یکشنبه  5مهر
عازم دوبی میشود تا اردوی خود را در این شهر
برگزار کند .ملیپوش��ان ایران پ��س از ورود به
این کش��ور سریعا با یک دستگاه اتوبوس راهی
باشگاه ایرانیان میشوند .این هتل یک طبقه را
در اختیار ملیپوشها قرار داده اس��ت .تیمملی
پس از اس��تراحت ،ساعت  9صبح روز دوشنبه
بیدارباش خواهد داش��ت و صبح اولین تمرین
ری��کاوری خ��ود را برگزار میکند .قرار اس��ت
ملیپوشان در س��الن بدنسازی باشگاه ایرانیان
ریکاوری کنند و در نهایت بعد از ظهر دوشنبه
هم قرار اس��ت اولین تمرین خود را روی چمن
برگزار کنند.

گزارش

به بهانه بازی فوقحساس پرسپولیس و تراکتورسازی در روز جمعه

شاشیچ سرمربی جدید کرواسی

فدراسیون فوتبال کرواسی ،شاشیچ  61ساله
را بهعنوان س��رمربی جدید خود انتخاب کرد تا
پیوس��تن برانکو ایوانکوویچ به تیمملی کشورش
منتفی شود .به گزارش ایسنا ،فدراسیون فوتبال
کرواسی س��رانجام پس از کش و قوسهای زیاد
جانش��ین کواچ را انتخاب کرد و با عقد قراردادی
 3ساله شاش��یچ را بهعنوان سرمربی جدید خود
برگزید .داور ش��وکر ،رئیس فدراس��یون فوتبال
کرواسی در نشستی خبری گفت :کمیته اجرایی
فدراسیون فوتبال کرواسی پس از بررسیهای الزم
تصمیم گرفت شاشیچ را با عقد قراردادی  3ساله
جذب کند .با مربیای ق��رارداد امضا کردهایم که
ب��ه تواناییهای او ایمان داریم .پیش از این برانکو
ایوانکوویچ هم یکی از گزینههای جانشینی کواچ
بود اما در نهایت فدراس��یون فوتبال کرواسی به
سرمربی پرسپولیس رای نداد تا او در قرمزپوشان
پایتختبماند.

چهارشنبه اول مهر 1394

مارتیال بهتر از آنری
کانتونا و آنلکا

خارجیها روی لبه خروج

مهمترین دغدغه این روزهای پرسپولیسیها و
تراکتوریها وضعیت سرمربی محبوبشان است،
مربیانی که با وجود حمایت از روی س��کوها اما به
نتایج دلخواه نرس��یدند .تیم تونی اولیویرا برخالف
جو اولیه که راه افتاده بود فاصله زیادی تا قهرمانی
دارد .ای��ن تی��م در  6دیدار لی��گ برتر فقط موفق
ش��د در داربی تبریز پیروز شود .هر چند که حاال
گسترش��یها هم در رتبهای باالتر از تراکتورسازی
ق��رار دارن��د .این روزها به نظر میرس��د رس��ول
خطیبی و امیر قلعهنویی چشم به نیمکت تیتیها
دوختهاند و اتمسفر را هم برای بازگشتشان آماده
میکنند اما اخراج برانکو محتملتر از تونی به نظر
میرسد .پرسپولیس در رتبه چهاردهم قرار دارد و
احتمال بردش در یادگار امام هم خیلی بعید است.
ب��ا توجه به کنار رفتن فرهاد کاظم��ی از راهآهن و
اخباری که حول این باش��گاه به گوش میرس��د،
باید از روز ش��نبه منتظر جابهجاییهای جدیدی
باش��یم .به هر حال روز جمعه یکی از س��رمربیان
 2تیم جا به جا میش��ود .ی��ک خارجی میرود و
مربیای وطنی جایش را میگیرد.

■■چهره ویژه بازی جمعه کیست؟

چهره وی��ژه دیدار حس��اس تراکتورس��ازی و
پرسپولیس فرش��اد احمدزاده هافبک سرخپوشان
تهرانی اس��ت .احمدزاده که برای گذراندن خدمت
س��ربازی به تراکتورس��ازی رفته ب��ود ،بازیهای
خوبی برای این تیم انجام داد و سال گذشته یکی
از ارکان اصل��ی این تیم بود .آخر فصل اما با پایان
یافتن سربازی احمدزاده و به واسطه قراردادی که با
پرسپولیس داشت ،وی مجبور شد از تراکتورسازی
جدا شود .اگرچه هنوز برخی هواداران تراکتورسازی
از احم��دزاده ناراحتند ولی به هر حال جدایی او از
تراکتورسازی به نوعی اجباری بود .با این وجود باید
دی��د در بازی روز جمعه که احم��دزاده با پیراهن
پرسپولیس مقابل تراکتورسازی قرار میگیرد ،چه
برخوردی با او میشود.

■■س�ؤال روز :مش�کل پرس�پولیس با تعویض
برانکو حل میشود؟

پرس��پولیس این فصل هم ب��ا برانکو ایوانکوویچ
نتوانس��ته نتایج قابل قبولی بگیرد .اتفاقی که زمان
درخش��ان و دای��ی ،گلمحم��دی ،دنیزلی و چند
مربی دیگر هم رخ داد تا ثابت ش��ود مشکل سرخها
سرمربی نیست .طی سالهای اخیر در پرسپولیس
دایی ،اس��تیلی ،گلمحمدی ،دنیزلی ،درخش��ان و
برانکو همگی سازههای یکدیگر و بازیکنان یکدیگر
را کام�لا عوض کرده و اج��ازه ندادهاند بازیکنی در
ترکیب این تیم جا بیفتد .پرس��پولیس بزرگترین
مش��کلی که دارد ،نه برانکو اس��ت ،نه طاهری و نه
وزارت ورزش ،این باش��گاه یک برنامه و اس��تراتژی
برای موفقیت خود ندارد البته یک بزرگتر به عنوان
مدیر فنی که تب داغ جوانترها را در مربیگری کنترل
کند .به دیدار پرس��پولیس با سایپا نگاه کنید ،آنها
 2گل دریافت کردند ،نه از بازیکنان س��ایپا بلکه از
بازیکنان خودشان ،همانها که روزگاری نه چندان

دور برای خود این تیم بازی میکردند .در واقع تاکید
ما روی سرمایهس��وزی اس��ت که ج��زو بدنه اصلی
پرسپولیس طی همه سالهای اخیر شده است ،آنها
مربی میآورند و کنارش میگذارند ،دایی ،استیلی،
گلمحم��دی و ...جزو آنها هس��تند و اتفاقا همین
مربیان بارها پرس��پولیس را بردهاند .سرخها بازیکن
هم میآورند و نگه نمیدارند ،از سیدجالل حسینی
بگیرید تا برسید به همین نوروزی و همان غالمرضا
رضایی ،رضا نوروزی و بهادر عبدی و محمد نوری و
بسیاری دیگر .در واقع پرسپولیس محدودیتی برای
تغییرات انگار ندارد .هر سال آنها خانهتکانی میکنند
و کمیته فنی یا مدیر فنی مثل منصور پورحیدری که
بماند و بازدید کند و بدون اینکه به جایگاه سرمربی
چشم داشته باشد حرف بزند و از آن باالتر مربیان هم
به حرفهایش گوش دهند .در پرسپولیس دایی که
میآید بدون توجه به سرمایهگذاریهای باشگاه در
روزهای گذشتهاش روی بازیکنان ،بسیاری را بیرون
میریزد و جوانهای خودش را میآورد .او حرف شنو
نیست و در واقع پرسپولیس کسی را ندارد که در کنار
باشگاه باشد و مربیان هم احترامش را داشته باشند.
گلمحمدی میآید بدون توجه به س��ازههای قبلی
همه چیز را عوض میکند ،درخشان همینطور؛ او
امثال نیلسون را هم کنار میگذارد در حالی که همه
میدانند او بهتر از سوشا است .استیلی همینطور،
دنیزل��ی ایضا ،برانکو هم به همچنی��ن .در واقع هر
کس که میآید باند خود یا تفکرات خود را میآورد
و مربی��ان بازیکنان را یکجا با لودر عوض میکند تا
ی که امروز آنقدر این تغییرات زیاد ش��ده که به
جای 
جز طارمی و بنگر بیشتر پرسپولیسیها اکثر بازیکنان
تیم خودشان را به چهره نمیشناسند! در واقع شاید
باشند برخی هواداران که نمیتوانند همین حاال 11
بازیکن خود را در پس��تها درست خود روی کاغذ

بچینند .این همه در حالی اس��ت که پرس��پولیس
یک علی پروین ک��م دارد ،نه علی پروین امروز که
آنقدر نامهربانی دیده که حاضر نیست حتی مصاحبه
کند و نگران اس��ت که حرمت��ش را تخریب کنند
بلکه علی پروینی قدرتمند که مربیان پرس��پولیس
هم البته حرمتش را حفظ کنند .پرسپولیس دقیقا
همین ایراد را دارد ،آنها ستون استوار ندارند ،هرکس
میآید خانه را از پای بس��ت وی��ران میکند و از نو
میس��ازد و طبیعتا تا این خانه بخواهد سروشکلی
بگیرد به دلیل زمان بردن در س��اختن آن ،مربی یا
معمار عوض میش��ود و باز روز از نو روزی از نو .در
واقع این باش��گاه یک ثبات میخواهد و استفاده از
برترینهایی که میس��ازد ،برای سالهای متمادی.
فراموش نکنید پروین و پنجعلی و بهزادی و کالنی و
کرمانی و محرمی و پیوس و ...سالها در پرسپولیس
ماندند و با چشمبس��ته همعصریهای زمان خود را
پیدا میکردند و اخالق را هم میدانس��تند و رفاقت
بسیاری داشتند .این پرسپولیس اما با سرمایههایش
درست برخورد نمیکند ،نمونهاش خودزنی رضایی
و نوروزی بود در هفتهای که گذش��ت .این  2هنوز
میتوانس��تند برای این تیم مفید باشند و البته به
جای آنها هم باشگاه رونالدو نگرفت ،بازیکنانی گرفت
ضعیفتر از خود اینها!
■■مدیرعام�ل تراکت�ور :ب�ازی با پرس�پولیس
سنگیناست

س��عید عباس��ی درباره برخی حاشیهسازیها
مبنی بر مذاکره باش��گاه تراکتورس��ازی با برخی
مربیان برای جایگزینی تونی گفت :ما صحبتهای
خصوصی را برای مسائل اصلی تیم فقط با کادر فنی
انجام میدهیم که با ما ق��رارداد دارند .مدیرعامل
باش��گاه تراکتورس��ازی ادامه داد :سعی میکنیم
مثل فصل گذش��ته وارد حاشیه نشویم چون همه

میدانند که حواشی به ضرر تراکتورسازی خواهد
ب��ود و ما مان��ع ورود چنی��ن حواش��یای به تیم
میش��ویم .روی س��خن من با هواداران است و از
آنها میخواهم توجهی به مسائل حاشیهای نداشته
باش��ند و فقط تیم خودش��ان را مورد حمایت قرار
دهند و اطمینان داشته باشند که این تیم به جایگاه
واقعی خود برمیگردد .مدیرعامل تراکتور در پاسخ
به اینکه آیا باشگاه با حمایت از سرمربی تیم خیال
او را بابت حواش��ی راحت میکند؟ گفت :هدف ما
این نیس��ت که هر روز یک سرمربی معرفی کنیم
و وقتی تیم ب��ه روال خوب خود برمیگردد نیازی
نیس��ت به این مسائل حاش��یهای فکر کنیم .ما با
آق��ای تونی قرارداد داریم و ت��ا زمانی که این روند
خ��وب ادامه یابد و هم خودش��ان ،هم بازیکنان و
هم هواداران راضی هستند هیچ دلیلی نمیبینیم
صحبتی با س��رمربیان دیگر انجام دهیم .عباسی
درباره دیدار روز جمعه مقابل پرس��پولیس تصریح
کرد :پرسپولیس شرایط بدی را پشتسر گذاشته
و بهرغ��م پرمهره و مردمی بودن نتوانس��ته نتایج
خوبی کسب کند ولی قطعاً بازی سنگینی برای هر
 ۲تی��م خواهد بود و یار دوازدهم بیش��ترین تأثیر
را در ای��ن دیدار روی بازی تیم ما خواهد داش��ت.
وقتی ما در تبریز بازی داریم برای پیروزی همیشه
از حضور هواداران بهرهمند شدهایم و امیدوارم روز
جمعه هم این وفاداری هواداران را مثل گذشته کنار
تیمخودمانببینیم.مدیرعاملباشگاهتراکتورسازی
در پایان گفت :تراکتورسازی بدون هوادار یک تیم
معمولی اس��ت و فقط با حضور هوادارانش از سایر
تیمها متمایز میشود .حضور هواداران مشکالت را
در تیم ما کمتر میکند و پشتوانهای برای باشگاه و
تیم محسوب میشوند که امیدوارم با حضورشان در
ورزشگاه از تیمشان حمایت کنند.
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روماریو :بالتر سردسته مدرسه
ستمکاران است

بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال برزیل از س��پ
بالتر انتقاد کرد و وی را ش��خصیتی نادرست
خوان��د .روماری��و در گفتوگویی ب��ا روزنامه
ایتالیایی گاتزتادلواس��پورت در م��ورد فضای
مس��مومی که بر فیفا حاکم بوده،نظر داد .وی
گفت :متاسفانه به فیفا آسیب وارد شده است.
در داخ��ل آن یک باند وج��ود دارد ،باندی که
برخی نفراتش دستگیر ش��ده و برخی هم نه.
امی��دوارم و دعا میکنم بالتر را هم دس��تگیر
کنند ،چون او سردس��ته مدرس��ه ستمکاران
اس��ت .کس��انی که در فوتبال فساد داشتند و
دنیای فوتبال را مسموم کردند .او ادامه داد :فکر
نکنم پالتینی در صورتی که رئیس فیفا شود ،به
آن آسیب برساند اما مدلی که او تاکنون یوفا را
هدایت کرده ،بهترین نبوده است .در مدیریتش
نکته مثبتی نیست .در این مصاحبه روماریو از
فرصت استفاده کرد و درباره نامزدی هموطنش
یعنی زیکو برای ریاست فیفا نیز حرف زد :زیکو
چهره مثبتی اس��ت اما برای احراز این پس��ت
شانس ندارد بویژه که توسط فدراسیون فوتبال
برزیل نیز حمایت نمیشود.

بازیهای ضعیف تیمملی والیبال در جامجهانی
مقاب��ل کانادا ه��م ادامه پیدا کرد و ش��اگردان کواچ
برابر این تیم نیز در  3س��ت متوالی مغلوب ش��دند.
این هفتمین باخ��ت تیمملی والیبال ای��ران در ۱۰
بازی برگزار شده است .تیمملی والیبال ایران در ادامه
رقابتهای جامجهانی ژاپن در شهر توکیو به مصاف
کانادا رفت و با ارائه یک بازی ضعیف و انتقادآمیز در
 3س��ت متوالی نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.
ش��اگردان کواچ در این بازی به ترتی��ب با امتیازات
 ۲۵بر  ۲۹ ،۲۳بر  ۲۷و  ۲۶بر  ۲۴مغلوب کانادا شدند.
این هفتمی��ن باخت تیم ای��ران در  ۱۰بازی برگزار
شده در جامجهانی اس��ت .تیم ایران بازی را نسبت
ب��ه روزهای قبل با  2تغییر ش��روع ک��رد .در ابتدای
بازی سامان فائزی و فرهاد قائمی به عنوان بازیکنان
سرعتی و دریافتکننده جانشین غالمی و عبادیپور
ش��ده بودند .مجتبی میرزاجانپور ،شهرام محمودی،
سعید معروف ،سیدمحمد موسوی و مهدی مرندی
(لیبرو) نیز دیگر بازیکنان ایران در شروع بازی بودند.

تیمملی به کانادا هم «نه» نگفت

هفتمین باخت برای شاگردان کواچ
در س��ت نخست  2تیم بازی را پایاپای پیش بردند و
اجازه ندادند حریف بر بازی مسلط شود .تیم کانادا که
به خاطر نتایج قبلی ایران با اعتماد به نفس باالیی برابر
کشورمان قرار گرفته بود ،وقت اول استراحت فنی را
 ۸بر  ۷پیش افتاد و در ادامه هم برتری  ۱۴بر  ۱۱را
روی تابلو ثبت کرد تا کواچ درخواست تایم اوت کند.
تیم ایران با چند دفاع روی تور و س��رویس خوب در
امتیاز  ۱۴با این تیم برابر شد اما کاناداییها در وقت
دوم استراحت فنی  ۱۶بر  ۱۴پیش افتادند .تیم کانادا
ک��ه در دفاع روی تور مهاجمان ایران را تحت کنترل
داشت فاصله را بیشتر کرد و  ۲۳بر  ۱۹پیش افتاد تا
کواچ دومین وقت اس��تراحت خود را هم تقاضا کند
ام��ا این تایم اوت چن��دان اثربخش نبود و تیم کانادا
این ست را با حس��اب  ۲۵بر  ۲۳برنده شد .با شروع

ست دوم بازیکنان ایران  3امتیاز گرفتند و  ۳بر یک
پیش افتادند ولی کانادا با تغییر سرویس وضعیت را
 ۵بر  ۴به نفع خود عوض کرد 2 .تیم تا امتیاز  ۷برابر
پیش رفتند که کانادا  ۸بر  ۷پیش افتاد و به استقبال
وقت نخست استراحت فنی رفت .کانادا پس از آن بود
ک��ه از ایران فاصله گرفت و با چند دفاع خوب  ۱۳بر
 ۹پیشی گرفت تا کواچ تایم اوت خود را تقاضا کند.
کانادا با دریافتهای خوب در کار سرعتی هم به خوبی
پیش میرفت و وقت دوم استراحت فنی را  ۱۶بر ۱۳
پیشی گرفت .در ادامه تیم کانادا اختالف را به  ۴امتیاز
هم رساند اما بازیکنان کشورمان به یکباره با دفاع روی
تور و دفاع انتهای زمین به بازی بازگشتند و عالوه بر
تساوی در امتیاز  ۲۱از این تیم پیش افتادند .کانادا در
امتیاز  ۲۳با تیم کش��ورمان برابر شد و این تساوی تا

امتیاز  ۲۷هم ادامه یافت که در نهایت کانادا  2امتیاز
متوالی کسب کرد و  ۲۹بر  ۲۷برنده شد .با شروع ست
سوم تیم ایران عبادیپور را در ترکیب جایگزین قائمی
کرد اما روند امتیازات در آغاز این ست چندان تغییری
نکرد .کانادا اگرچه در دریافت اول مشکالتی داشت اما
در دفاع روی تور آنقدر منس��جم عمل کرد که وقت
نخست استراحت فنی ست سوم را هم  ۸بر  ۶پیش
افت��اد .در ادامه کار بازیکنان ایران انگیزه الزم را برای
مقابله با حریف نداشتند و کانادا فاصله خود را با برتری
 ۱۶بر  ۱۲در وقت دوم اس��تراحت فنی بیشتر کرد.
بعد از آن ش��اگردان کواچ فاصله را روی اش��تباهات
حریف کاهش دادند و به  2امتیازی این تیم رسیدند
و با سرویس س��همگین عبادیپور بود که در امتیاز
 ۲۲ب��ر  ۲۱اختالف را به یک امتی��از کاهش دادند.
اش��تباه مهاجم تیم کانادا باعث ش��د ایران در امتیاز
 ۲۳با این تیم برابر ش��ود با این حال کانادا این ست
را ه��م  ۲۶ب��ر  ۲۴برد ت��ا ایران ب��ازی را در مجموع
 ۳بر صفر واگذار کند.

بس��یاری ب��ه انتق��اد از س��ران باش��گاه
منچستریونایتد برای جذب مارتیال فرانسوی
پرداختند چرا که آنها حاضر شده بودند برای
بازیکنی  19س��اله  80میلیون یورو پرداخت
کنند اما این مهاجم آیندهدار خیلی س��ریع
در ترکیب شیاطینس��رخ ج��ا افتاد و در دو
بازی ک��ه در لیگ جزیره ب��رای این تیم به
میدان رفته  3گل به ثمر رس��انده اس��ت که
این بهترین شروع بین اسطورههای فرانسوی
لیگ جزیره اس��ت .منچستریونایتد در یکی
از دیدارهای حساس هفته ششم رقابتهای
لیگ برتر انگلیس در خانه س��اوتهمپتون به
میدان رفت و در نهایت توانس��ت با نتیجه 3
بر  2برابر حریف سختکوش خود به پیروزی
برس��د .س��تاره این دی��دار آنتون��ی مارتیال
فرانسوی بود .این مهاجم جوان موفق شد 2
گل به ثمر برساند تا سهم بسزایی در پیروزی
تیمش داش��ته باشد .رس��انههای انگلیسی
و فرانس��وی بعد از این بازی به س��تایش از
ستاره  ۱۹ساله شیاطینسرخ پرداختند و او
را شایسته پوشیدن پیراهن تیم بزرگی چون
یونایتد دانس��تند .روزنامه لوفیگاروی فرانسه
با این تیتر «مارتیال بهت��ر از آنری،کانتونا و
آنلکا» به س��تایش از پدی��ده جدید فوتبال
فرانسه پرداخت و نوش��ت :مارتیال عملکرد
خیرهکنن��دهای در قرمزپوش��ان اولدترافورد
داش��ته تا جایی که او ش��روع بهتری نسبت
به بهترین فرانس��ویهای لیگ جزیره داشته
اس��ت .در این گزارش لوفیگارو آمده است:
اریک کانتونا که یکی از اسطورههای باشگاه
منچستریونایتد به ش��مار میآید و از سوی
هواداران این تیم بهعنوان بازیکن قرن انتخاب
شده است برای رسیدن به گل نخست خود
 2ماه صبر کرد تا اینکه موفق ش��د در دیدار
برابر چلس��ی نخس��تین گل خ��ود را به ثمر
برس��اند .در ادام��ه این گزارش آمده اس��ت
اما تیری آنری که اس��طوره باش��گاه آرسنال
اس��ت در  ۸دیدار نخس��ت خود با آرس��نال
موفق به گلزنی نش��د .او در سال  ۲۰۰۰بود
که به چهرهای شاخص برای آرسنال تبدیل
شد و توانس��ت در دور رفت لیگ جزیره ۱۳
گل و در دور برگش��ت  ۸گل به ثمر برساند
اما نیکوالس آنلکا ک��ه در فوریه  ۱۹۹۷با ۵
میلیون فرانک به آرسنال پیوست سرنوشتی
بسیار پیچیدهتر داشت .او وقتی به تیم ونگر
پیوست تنها  ۱۸سال س��ن داشت .آنلکا در
 ۵دیدار نخس��ت خود موفق به گلزنی نشد.
بعد از آن آس��یب دید و نتوانس��ت به میدان
برود .این بازیکن فرانسوی در فصل دوم خود
تا حدودی بهتر ظاهر ش��د و توانست در ۲۶
دیدار  ۶گل به ثمر رساند .اوج درخشش آنلکا
با پیراهن آرسنال به فصل سوم برمیگردد تا
جایی که توانس��ت در  ۳۵بازی  ۱۷گل برای
این تیم انگلیس��ی به ثمر رساند و بعد از آن
بود که راهی رئال مادرید ش��د .و اما اولیویه
ژی��رو برای زدن گل نخس��ت خود با پیراهن
آرسنال تا پایان سبتامبر  ۲۰۱۲صبر کرد تا
اینکه توانست در دیدار برابر کاونتری گلزنی
کند .او در فصل نحست حضورش در آرسنال
تنها  ۱۱گل به ثمر رساند اما مارتیال ،ستاره
جوان منچستریونایتد برای زدن گل نخست
خود تنها به چند دقیقه زمان نیاز داش��ت .او
در دیدار برابر لیورپ��ول که بهعنوان بازیکن
جانش��ین به میدان رفت موفق شد تنها بعد
از چند دقیقه حضورش در بازی گل بس��یار
زیبایی را به ثمر برساند .او در دیدار دوم خود
در لیگ جزیره موفق شد برابر ساوتهمپتون
هم خوش بدرخش��د و  2گل به ثمر رس��اند
تا بهترین شروع را بین ستارههای فرانسوی
لیگ جزیره داشته باشد .این بازیکن  ۱۹ساله
در آخرین روز فصل جابهجایی تابس��تانی با
 ۸۰میلیون یورو به منچستریونایتد پیوست.
بس��یاری این رقم را برای بازیکنی که حتی
وین رونی اس��م او را نش��نیده بود اغراقآمیز
دانس��تند اما این س��تاره جوان ب��ا عملکرد
درخش��انی که داش��ته ثابت کرد شایس��ته
دریافت این رقم بوده است .منچستریونایتد
در  ۴بازی نخست خود در فصل جدید لیگ
جزیره تنها  4گل به ثمر رس��انده بود اما در
دو دیدار اخیر خود با حضور مارتیال توانسته
 ۶گل به ثمر رساند که این نشان میدهد این
بازیکن فرانسوی خط حمله شیاطینسرخ را
در نبود فانپرس��ی و افت وین رونی تقویت
کرده اس��ت .منچس��تریونایتد با پیروزیای
که برابر س��اوتهمپتون به دس��ت آورد جمع
امتیازات خود را به عدد  ۱۳رساند تا پایینتر
از س��یتی  ۱۵امتی��ازی در رده دوم جدول
ردهبندی قرار گیرد.

