آﺧﺮﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻫﻮاداران آرﺳﻨﺎل
ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ وﻧﮕﺮ!
آﻧﭽﻠﻮﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﺮﯾﮑﻪ در راه ﻟﻨﺪن؛
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺎﯾﺎن دوران آرﺳﻦ وﻧﮕﺮ ،ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آرﺳﻨﺎل
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ اﻣﺮوز  1-0ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم در درﺑﯽ ﺷﻤﺎل ﻟﻨﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ از وﻧﮕﺮ ﺑﻪ اوج ﺑﺮﺳﺪ و ﺣﺎﻻ ﺗﻮﭘﭽﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﻮرﭘﻮل رده ﭼﻬﺎرﻣﯽ 6 ،اﻣﺘﯿﺎز از اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺘﻪ و
ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ.

وﻧﮕﺮ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی و ﺧﺼﻮﺻﺎ اواﺧﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی ﻫﺎی
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد ،در ﭘﺎﯾﺎن دﯾﺪار اﻣﺮوز اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،اﻣﺎ آرﺳﻨﺎل ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﺪارد.
اﻣﺎ اﺧﺒﺎر ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاداران آرﺳﻨﺎل در اﻗﺪاﻣﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ وﻧﮕﺮ و ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرﻟﻮ آﻧﭽﻠﻮﺗﯽ ،ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﯾﺮن ﻣﻮﻧﯿﺦ روی ﻧﯿﻤﮑﺖ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاوان ،ﻫﻮاداران آرﺳﻨﺎل از
آﻧﭽﻠﻮﺗﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮﭘﭽﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ وﻧﮕﺮ از
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد.
آﻧﭽﻠﻮﺗﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﯾﺮن اﺧﺮاج ﺷﺪ و از آن ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺗﯿﻤﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺪون ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﮐﺎرﻟﻮ اﻧﭽﻠﻮﺗﯽ اﻣﺮوز در اﺳﺘﺎدﯾﻮم وﻣﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی دﯾﺪار آرﺳﻨﺎل

ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر او در ﻟﻨﺪن ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد
آﯾﻨﺪه وﻧﮕﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺮوز ﮐﻮرﯾﺮه دﻻ اﺳﭙﻮرت در ﮔﺰارﺷﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻟﻮﯾﯿﺲ اﻧﺮﯾﮑﻪ،
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎرﺳﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻠﺴﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺮﯾﮑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ آﺑﯽ ﻫﺎی ﻟﻨﺪن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺻﺒﺮ ﻫﻮاداران آرﺳﻨﺎل در ﻣﻮرد
وﻧﮕﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﻟﯿﮓ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﯿﺘﯿﺰن ﻫﺎ در ﻓﯿﻨﺎل ﺟﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،اﻗﺎﻣﺖ ﭘﺮوﻓﺴﻮر را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.

