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گران قیمت ترین نقل و انتقال تاریخ ژوپیرلیگ

گران قیمت ترین نقل و انتقال تاریخ ژوپیرلیگ
در اولین نمایش خود با پیراهن قهرمان بلژیک نه
تنها رکوردهای استاندارد را ثبت کرد بلکه زمینه
بردی سرنوشت ساز را برای بروژ فراهم ساخت.
تنها چهار روز بعد از تبدیل شدن به گران
ترین ستاره تاریخ ژوپیرلیگ کاوه رضایی با پیراهن
شماره  10بروژ در فینال زودرس این رقابت ها
دوباره مقابل اندرلخت به میدان رفت تا در پایان
برد شیرین  1-2و بازپس گیری صدر جدول از
پرافتخارترین باشگاه بلژیکی را جشن بگیرد.
ستاره ایرانی که یک فصل درخشان را با
شارلروا در بلژیک سپری کرده بود در حالی هفته
قبل با قراردادی  5میلیون یورویی به جمع بروژی
ها پیوست که ایوان لکو سرمربی کروات این تیم
عصر دیروز در بازی سرنوشت ساز برابر اندرلخت
بار دیگر از این گلزن ایرانی در ترکیب اصلی بهره
برد تا کاوه در کمتر از یک هفته دوبار با این تیم
پرافتخار بلژیکی روبرو شود.
ستاره شماره  10و جدید بروژ در حالی 90
دقیقه برای این تیم در ورزشگاه خانگی به میدان
رفت که در لحظه تعویض در وقت های تلف شده به
شدت از سوی طرفداران حاضر در ورزشگاه تشویق
شد تا آماری که از او روی گیرنده ها نقش می بندد
نشان دهد او عملکردی فراتر از حد استانداردهای
جهانی از خود برجا گذاشته است .بیش از 11
کیلومتر و  700متر دوندگی در کنار تاثیرگذاری در
 8یورش روی دروازه اندرلخت و  9بار توپ گیری
از حریف آماری خیره کننده از ستاره ایرانی بود
که تنها چند جلسه با هم تیمی های جدید خود
تمرین کرده بود.

اخبار

مردی از دیار پارس

ایوان لکو سرمربی بروژ بعد از بازی در
مصاحبه با خبرنگاران و دوربین های تلویزیونی بار
دیگر به تمجید از خرید کاوه پرداخت و گفت«:
رضایی همان مهاجمی بود که بروژ به آن نیاز
داشت ،بازیکنی انرژیک و جنگنده که می داند در
طول نود دقیقه بازی چه اهدافی را در زمین باید
دنبال کند .باز هم تاکید می کنم او به فلسفه تیمی
بروژ می خورد و قطعا از بازی های بعدی بهتر از
این عملکرد را نیز ارائه خواهد داد».
اما این که نظر خود کاوه بعد از اولین تجربه با
پیراهن بروژ چه بود باعث شد تا خبرنگاران بلزیکی
به سراغ گران ترین بازیکن حال حاضر ژوپیرلیگ
بروند .ستاره ایرانی با دفاع از تصمیم خود برای
ترک شارلروا گفت «:این بهترین تصمیمی بود که

اشتباه تاریخی یونایتد :مویز به جای پوچ

می توانستم بگیرم چون برای رسیدن به اهداف
بزرگی که در سر داشتم باید برخالف میل باطنی از
دوستان و طرفداران حاضر در شارلروا خداحافظی
می کردم .به هر حال وقتش رسیده بود تا برای
چالشی بزرگ تر گام بردارم که بروژ می توانست
این چالش را برای من مهیا کند و حاال خوشحالم
که در این تیم هستم».
رضایی بعد از بازی معتقد بود که از بازیکنی
که تازه به تیم جدیدی ملحق شده نمیتوان انتظار
داشت که از همان بازی اول بدرخشد چرا که به
تیم و سیستم جدید عادت نکرده .او گفت »:با
اینحال اینها برای من اهمیتی ندارد .اگر تیم ما با
یک مهاجم یا دو مهاجم بازی کند ،یک فوتبالیست
همیشه باید خود را با شرایط وفق بدهد و خوب

بازی کند».
رضایی گفت »:بازی سختی بود ولی ما
استحقاق سه امتیاز را داشتیم .من از اینکه از ابتدا
به میدان نرفتم غافلگیر نشدم ولی کام ً
ال آمادهی
بازی کردن بودم .من تا کنون در سه جلسهی
تمرینی شرکت کردهام و بنابراین هنوز نمیشود
گفت که 100درصد در تیم جا افتادهام ولی شک
ندارم که شرایط در هفتههای آینده بهتر خواهد
شد».
رضایی دربارهی حضور در کلوب بروژ گفت»:
سال گذشته میتوانستم باشگاه را ترک کنم ولی
دلم نمیخواست شانس خودم برای بازی در جام
جهانی را به خطر بیندازم .ولی در نهایت هم
نتوانستم در جام جهانی بازی کنم .حاال میخواهم
تالش خودم را بیشتر کنم و میدانم اگر اینجا خوب
بازی کنم ،شانسم برای بازی در تیم ملی ایران
بیشتر خواهد شد».
با روندی که کاوه رضایی در یک سال گذشته
بعد از جدایی از استقالل طی کرده می توان گفت
پیشرفت او فوق العاده بوده است و جزو معدود
ستاره های ایرانی شاغل در اروپا است که حاال
حق دارد یکی از مهره فیکس تیم ملی در جام
ملت های آسیا  2019باشد .به خصوص حاال که
خداحافظی سردار جدی تر از هر زمان دیگری
است کاوه رضایی مسلما می تواند بهترین آلترناتیو
برای مهاجم فیکس سال های گذشته ایران باشد.
مهاجمی که با بروژ تا یکی دو هفته دیگر وارد
لیگ قهرمانان اروپا می شود و در ژوپیرلیگ نیز در
کورس قهرمانی مهره ای کلیدی و ارزشمند برای
باشگاه جدیدش خواهد بود.

میالن-کارلتو پس از ٩سال؛ بیخوشحالی مشترک
علی ولیاللهی

بعد از  ٩سال .بعد از  ٩سال آزگار آنچلوتی به میالن رسید٩ .
سال پرفراز و نشیب برای کارلتو و میالن ٩ .سالی که مربی ایتالیایی
داشت بین بزرگترین باشگاههای دنیا میچرخید و آن طرف میالن
روز به روز وضعیتش شکنندهتر میشد ٩ .سال زمان کمی نیست.
روزی که آنچلوتی هدایت میالن را برعهده گرفت سال ٢٠٠١
بود .او سال  ٢٠٠٩میالن را ترک کرد .در روزهایی که سری آ را
اینتر قبضه کرده بود و میالن هنوز نتوانسته بود از تبعات کالچوپولی
خودش را رها کند .اما  ٨سالی که کارلتو صاحب نیمکت میالن
بود ،قطعا جزو بهترین سالهای این باشگاه به حساب میآید .سه
بار حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا و پیروزی در دو فینال چیزی
نیست که هواداران فوتبال و میالن آن را فراموش کنند .شاید اگر
معجره استانبول رخ نمیداد و لیورپول نمیتوانست در  ٨دقیقه سه
بار دروازه دیدا را باز کند ،االن آنچلوتی با سه بار قهرمان کردن میالن
در لیگ قهرمانان دست نیافتنیترین مربی تاریخ این باشگاه بهشمار
میرفت.
آنچلوتی میالن را ترک کرد تا ماجراجویی تازهای را آغاز کند.
برای اولینبار خارج از ایتالیا .کارلتو رفت به انگلیس و فرانسه و اسپانیا

و درنهایت آلمان و بعد برگشت به سری آ .چهار لیگ معتبر اروپایی.
مجموعه بینظیری از افتخارات به همراه چهار تیم چلسی و پاریسنژرمن
و رئال و بایرن .قهرمانی در الشامپیونه و لیگ جزیره و بوندسلیگا .کسب
دسیمای طلسم شده برای رئالمادرید .همه این افتخارات روزهایی سرشار
برای آنچلوتی بین سالهای  ٢٠٠٩تا  ٢٠٠١٨رقم زد .سالهایی که
روزهای تلخ هم داشت .روزهایی که غم هم بود ،اما کم بود .در کنار
مارکوپولو بازی کارلتو در بهترین تیمهای فوتبال جهان و لبخندهای او
با جامهایی که برنده میشد ،در آن روی سکه ،میالن بود .میالن خسته
و تنها که دست به سوی هر کسی که دراز میکرد ،فقط ناکامی سهمش
میشد .فقط یک سال آلگری توانست اسکودتو و سوپرجام را برای سیاه
و مشکیپوشان به ارمغان بیاورد .یک بار هم میالن که نایب قهرمان جام
حذفی شده بود ،بهدلیل دبل یونتوس در لیگ و جام حذفی اجازه حضور
در فینال سوپرجام را پیدا کرد و یک جام هم آنجا برد .این تمام افتخارات
میالن پرافتخار در سالهای نه چندان دور از زمان جدا شدن آنچلوتی از
نیمکت این تیم بود .اصال نیازی به مقایسه نیست تا متوجه شویم میالن
و کارلتو در این  ٩سال چه سرنوشت متفاوتی را تجربه کردند .میالن در
این مدت  ٩سرمربی روی نیمکتش دیده .از برزیل و ایتالیا و صربستان
و هلند .با این تفسیر میالن هم به نوعی جهانگردی کرده .اما جهانگردی

کارلتو کجا و جهانگردی میالن کجا.
شنبه شب بعد از  ٩سال میالن و آنچلوتی به هم رسیدند .در هفته
دوم فصل جدید سریآ .سرمربی سابق روسونری اینبار روی نیمکت
تیمی از ایتالیا نشسته بود؛ ناپولی .قبل از شروع فصل و بعد از جدا شدن
آنچلوتی از بایرن مدام اخباری از بازگشت آنچلوتی به نیمکت تیم سابقش
در ایتالیا به گوش میرسید .اخباری که در حد شایعه باقی ماند و ناپلیها
موفق شدند بعد از جدایی ساری ،یکی از موفقترین مربیان دنیا را به
خدمت بگیرند .تقابل کارلتو و گتوزو هم از زیباییهای بازی به حساب
میآمد .مرد مورد اعتماد خط میانی میالن در سالهایی که این تیم با
هدایت کارلتو در اروپا آقایی میکرد ،میخواست نشان بدهد که چیزی
از استاد سابقش کم ندارد .میخواست نشان بدهد همانقدر که در زمین
جنگنده بوده و به کسی باج نمیداده ،در کنار زمین هم محکم است.

مربیگری فوتبال قصهای قدیمی و بامزه است .هواداران استوک سیتی و وست بروم هر دو از اخراج
تونی پیولیس خوشحال و راضی بودند ،اما حاال این تیم کجا هستند و مربی سابقشان کجاست؟ پیولیس
در حال حاضر میدلزبورو را به یکی از قدرتمندترین تیمهای چمپیونشیپ بدل کرده و رقابتی شانه به
شانه با مارسلو بیلسا و لیدز یونایتد برای صدرنشینی این لیگ دارد.
با اینکه نوع فوتبال پیولیس محافظهکارانه و عملگراست ،اما روحیه او اکثرا مثبت و خوشبین است.
واکنش پیولیس به شکستشان در به خدمت گرفتن یانیک بوالسی از اورتون چکیدهای از این روحیه
بود« :اگر موفق نشویم بازیکنانی که به پیشرفت تیم کمک میکنند را به خدمت بگیرم ،نهایت تالشمان
را میکنیم تا با بازیکنانی که داریم پیشرفت کنیم و بهترین استفاده را از آنها ببریم ».باشگاه منچستر
یونایتد هرگز و هیچوقت دنبال مربیای چون پیولیس نخواهد رفت ،اما چیزی که دقیقا در این روزها
بهش نیاز دارند حداقل اندکی از این روحیه است ،رویکردی که باعث اتحاد تیم و بازیکنان میشود.
ژوزه مورینیو در پنج پنجره نقل و انتقاالتش با یونایتد  364میلیون پوند خرج کرده ،اما همچنان از
باشگاه ناراضی است که چرا در این تابستان بازیکنانی که بهشان نیاز داشته را برایش نخریدهاند .مورینیو
به خصوص در این تابستان یک مدافع مرکزی درجه یک میخواست ،اما اد وودوارد با نگاهی منطقی این
خواسته را رد کرد ،چون یونایتد در این منطقه به اندازه کافی بازیکن دارد ،بازیکنانی که خود مورینیو
هم خریده ،بازیکنانی چون ویکتور لیندلوف و اریک بایی که رفتار و گفتار مربیشان در ماههای اخیر
ضربهای شدید به اعتماد به نفسشان زده است.
مشکالت یونایتد در این روزها صرفا به خط دفاعیشان ختم نمیشود .پل پوگبا و آنتونی مارسیال
رابطهای گرم با مربیشان ندارند و در کل به نظر نمیرسد هیچکدام از بازیکنان حتی نزدیک به پتانسیلی
که ازشان میشناسیم کار میکنند .در مجموع این تیم شبیه پروژهای شکست خورده شده است.
دالیل وضعیت کنونی یونایتد جنبههای مختلفی دارد .برخی از سندروم فصل سوم مورینیو حرف
میزنند و برخی از فاصله بسیار زیادی که همسایه آنها ،منچستر سیتی ،باهاشان گرفته میگویند .اما
شاید دلیل اصلی نه به این فصل بلکه به پنج سال پیش بازگردد.
همیشه قضاوت در چنین زمینههایی بعد از مشخص شدن نتیجه سادهتر است ،اما هواداران یونایتد
مدتهاست از خودشان میپرسند چرا باشگاهی که همیشه به فوتبال هجومی و شجاعانهاش شهرت
داشته ،بعد از بازنشستگی سر الکس فرگوسن سه مربی محافظهکار را پشت سر هم به خدمت گرفته
است؟ انگار یونایتد از جریان روز فوتبال عقب مانده و به جای پیوستن به موج تغییرات به سکون رسیده
است .برای یونایتد به خدمت گرفتن پپ گواردیوال واقعگرایانه نبود ،چون منچستر سیتی سالها بود
بستر حضور او را در اتحاد فراهم کرده بود و ارتباطات بارسلونایی آنها در بعد مدیریتی با پپ مقصد
او در انگلیس را قطعی جلوه میداد .اما یورگن کلوپ بعد از فتح بوندسلیگا با دورتموندی که از هر نظر
دست پایین را نسبت به بایرن مونیخ داشت و البته رسیدن به فینال چمپیونز لیگ ،بدل به گزینهای
جدی برای یونایتد شده بود.
و گزینه دیگر البته مربیای بود که امشب رقیب یونایتد در اولدترافورد را رهبری خواهد کرد،
گزینهای که حاال خیلیها باور دارند میتوانست انتخابی ایدئال برای جانشینی سر الکس باشد .موریسیو
پوچتینو هنوز جامی نبرده ،اما وقتی یونایتد مویز را به عنوان مربی جدیدش در سال  2013انتخاب کرد
او هم وضعیتی مشابه داشت .در همین دوران بود که پوچتینو با اینکه هنوز حتی انگلیسی هم حرف
نمیزد نامی برای خودش در ساوتهمپتون دست و پا کرده بود ،نامی به عنوان یکی از جذابترین مربیان
جوان و تازه وارد نه تنها لیگ برتر ،بلکه کل اروپا.
پوچتینو با باورش به بازیکنان جوان و محصوالت آکادمی باشگاه ،با جا انداختن فلسفه فوتبال
هجومیاش ،در اولین فصل کاملش روی نیمکت ساوتهمپتون این تیم را به رده هشتم جدول لیگ برتر
رساند .اما برای مدیران یونایتد این لویی ون گال بود که گزینهای مطمئن به نظر میرسید ،مربیای با
نامی بزرگ که دو سال کسالتبارترین دوران باشگاه را رقم زد.
یکی از دالیلی که یونایتدیها از آمدن مورینیو ،بعد از ون گال ،خوشحال شدند ،این بود که با تمام
شک و تردیدهایی که نسبت به فوتبال و شخصیت او داشتند با خودشان میگفتند هر چه شود بدتر از
این که نمیشود .با اینکه مورینیو با یونایتد جام برد ،چه داخلی و چه اروپایی ،اما انرژی که پوچتینو
به تاتنهام داد و پیشرفتی که برای این تیم حاصل کرد قابل مقایسه با کاری که مربی سابق چلسی با
باشگاه جدیدش کرد نیست .باشگاه تاتنهام به قدری از عملکرد پوچتینو راضی است که قراردادش را
تا سال  2023تمدید کرده .اگر این قرارداد تا آخر اجرا شود یعنی پوچتینو  9سال روی نیمکت اسپرز
نشسته ،و این دقیقا ثباتی بود که یونایتد بعد از دوران سر الکس و برای ادامه دادن به همان شیوه بهش
نیاز داشت .انتظار یونایتدیها این بود که مویز چنین نقشی برایشان بازی کند ،نه اینکه هر دو ،سه سال
یک بار شاهد تغییر مربیشان باشند.
در نهایت هیچ تضمینی وجود نداشت که پوچتینو جانشینی صد در صد مناسب برای سر الکس
باشد .دوران پسا-فرگوسن و عادت به نظم جدید و گذار از آن مرحله شرایطی سخت برای هر مربیای
میساخت .اما میتوان تصور کرد هواداران یونایتد عالقه بسیار بیشتری به پوچتینو پیدا میکردند ،تا
حسی که نسبت به مربیانشان در پنج سال اخیر داشتهاند.

