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وطن امروز شماره 2595

اخبار

مسؤوالن پرسپولیس
منتظرلیست برانکو

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هنوز لیست
خرید خود را به باشگاه ارائه نکرده است .بهگزارش
مهر ،تیم فوتبال پرس��پولیس که از حضور در 2
پنج��ره نقلوانتقاالتی محروم بود با پایان یافتن
محرومیت خود از س��وی کمیته انضباطی فیفا
میتواند در تعطیالت نیمفصل جاری رقابتهای
لیگ برتر ،بازیکن��ان مدنظر برانکو ایوانکوویچ را
جذب کند .حمیدرضا گرشاس��بی ،مدیرعامل
باش��گاه پرسپولیس پس از بازی این تیم مقابل
تراکتورسازی تبریز به سرمربی تیم اعالم کرده
ب��ود هر وقت صالح دانس��ت اس��امی بازیکنان
دلخ��واه خ��ود را ب��ه وی اعالم کند تا باش��گاه
پرس��پولیس اقدامات الزم را انج��ام دهد .با این
حال ،سرمربی سرخپوشان پایتخت هنوز لیستی
را برای خرید به حمیدرضا گرشاسبی اعالم نکرده
و قرار اس��ت ظرف روزهای آینده به گرشاسبی
فهرست مدنظرش را ارائه دهد.

قطبی در فرودگاه اهواز:
فوالد را آسیایی میکنیم

یادداشت

خیال هواداران استقالل راحت نیست

صعود تیم ملی فوتبال ساحلی ایران
به رده دوم جهان

تیمملی فوتبال س��احلی ایران به رده دوم
ردهبن��دی جه��ان راه یافت .به نقل از س��ایت
فدراس��یون فوتبال ،آخرین ردهبندی تیمهای
ملی فوتبال س��احلی جهان (ماه نوامبر )۲۰۱۸
اعالم شد و ملیپوشان فوتبال ساحلی کشورمان
با یک پله صعود ،در رده دوم جهانی قرار گرفتند.
بر همین اساس ،تیمملی فوتبال ساحلی برزیل
با  ۳۸۷۵امتیاز ،ایران با  ۲۵۷۳امتیاز ،پرتغال با
 ۲۴۵۰امتیاز ،روسیه با  ۲۰۱۷امتیاز و ایتالیا با
 ۱۹۷۸امتیاز در ردههای اول تا پنجم ردهبندی
جهانی ایستادند .ضمن اینکه تیمهای تاهیتی،
پاراگوئه ،س��وییس ،اس��پانیا و ژاپن در ردههای
ششم تا دهم جهان ایستادند .نحوه امتیازدهی
در جدول ردهبندی تیمهای ملی فوتبال ساحلی
جهان بر اساس امتیازات کسب شده از مجموع
مس��ابقات ش��رکت کرده در  4س��ال گذشته
توسط تیمهاست که البته نمایش خیرهکننده
س��احلیبازان کش��ورمان در مس��ابقات ج��ام
بینقارهای  ۲۰۱۸و کسب مقام قهرمانی ،موجب
افزایش امتیازات ایران و صعود درخشان به رده
دوم جهان شد .سازمان جهانی فوتبال ساحلی
ضمن اعالم این خبر در تارنمای خود و تشریح
کوتاهی از روند کسب قهرمانی ایران در مسابقات
جام بینقارهای نوشت« :تبریک به ایران! آیا آنها
میتوانند فاصله بین خود و برزیل (تیم نخست
رنکینگ) را بیش از پیش کاهش دهند؟»
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هواداران اس��تقالل در لیگ هجده��م امیدوار
بودن��د نتایج خوب وینفرد ش��فر در لیگ هفدهم
ادامه پیدا کند تا آبیپوشان پایتخت باالخره از زیر
سایه پرسپولیس خارج شوند و خودشان را به عنوان
مدعی اصلی قهرمان��ی لیگ برتر معرفی کنند اما
فصل دلخواه استقاللیها آغاز نشد و نتایج نوسانی
این تیم ،هواداران استقالل را نگران کرد.
با این حال اغلب هواداران استقالل به تفکرات
وینفرد ش��فر اعتقاد داشتند و میدانستند پس از
گذشت چند هفته روزهای خوب استقالل هم آغاز
میشود .به نظر میرسد این انتظار به پایان رسیده
و استقالل در  2بازی اخیرش با نمایشی شبیه فصل
گذش��ته توانست با ارائه یک بازی بینقص صاحب
 2پیروزی مقابل استقالل خوزستان و صنعت نفت
آبادان شود.
در حالی که هواداران از این پیروزی خوشحال
بودند ،س��یدمهدی رحمتی ،کاپیتان استقالل به
خبرن��گاران گفت وضعیت این تی��م آنطور که به
نظر میرس��د گل و بلبل نیس��ت .او از مش��کالت
مالی اس��تقالل خبر داد و اف��زود« :تنها  ۲۰درصد
از قراردادها را گرفتهایم و نزدیک به  4-5ماه است
پرداختی از سوی باشگاه نبوده است .ازآقای فتحی
تش��کر میکنم که به اردوی تیم آمد و حرفهای
بازیکنان را گوش ک��رد .بازیکنان ما حجب و حیا
دارند و به دنبال مصاحبه کردن نیس��تند .دوست
داریم ای��ن اتفاقات در تیم خودمان حل ش��ود .از
مس��ؤوالن و اسپانسر خواهش میکنم به ما توجه
کنند .شرایط ما سخت است و نیاز به حمایت داریم.
از ش��خص وزیر ورزش نیز میخواهم به اسپانسر
فشار بیاورد تا دست تیم را خالی نگذارند .امیدوارم
همه چیز دس��ت به دست هم دهد تا  2بازی آخر
نیمفصل را با برد پشتسر بگذاریم».
ای��ن صحبتهای کاپیتان اس��تقالل در حالی
مطرح شد که اکبر ملکی ،عضو هیاتمدیره باشگاه
در مجمع عمومی باشگاه استقالل که با حضور وزیر
ورزش برگزار شد اعالم کرده بود مشکل مالی از نظر
ریالی ندارند و وضعیت مالی آنها در تاریخ  70ساله
استقالل بیسابقه است!
او حتی اعالم کرد هیچوقت خیال باشگاه و هواداران
از نظ��ر مالی تا این اندازه راحت نبوده اما مش��خص
اس��کای ایتالیا مدعی ش��د روز دوش��نبه ،لوکا
مودریچ به عنوان برنده توپ طال معرفی خواهد شد.
در طول چند ماه گذشته ،بحث و گفتوگوهای
بسیاری درباره بهترین بازیکن جهان و اینکه کدام
بازیکن شایسته کسب این عنوان برای سال 2018
اس��ت ،انجام شده است .لوکا مودریچ پیشتر برنده
عنوان بهتری��ن بازیکن یوفا و فیفا ش��ده و به نظر
میرس��د بیش از دیگر بازیکنان شانس برنده شدن
این عنوان را داش��ته باشد .او با رئالمادرید قهرمان
چمپیونزلیگ ش��د و با تیمملی کرواس��ی در یک
جامجهانی استثنایی به فینال رسید و نایبقهرمانی
را کس��ب کرد .او همچنین عنوان بهترین بازیکن
جامجهانی را نیز به خود اختصاص داد.
کریس��تیانو رونالدو ،فوق س��تاره یوونتوس

سریال مشکالت مالی

نما
کاپیتان؛ مرد شماره یک شفر در خانه
سیدمهدی رحمتی ،سنگربان شماره یک استقالل که در اکثر بازیهای این فصل مرد شماره یک تیمش
ب�وده و در  8بازی هم توانس�ته دروازه تیمش را بس�ته نگه دارد ،در دیدار براب�ر صنعت نفت آبادان در
ورزشگاه آزادی یک بار دیگر کلینشیت کرد تا آمار جالبی در مدت زمان مربیگری وینفرد شفر داشته
باشد .جدال با صنعت نفت آبادان هفدهمین بازیای بود که وینفرد شفر آلمانی در لیگ برتر روی نیمکت
استقالل تهران مینشست .در این  ۱۷بازی ۱۰ ،بار حسین حسینی سنگربان آبیپوشان بوده و در  ۷دیدار
دیگر (از جمله  2دیدار داربی) مهدی رحمتی مرد شماره یک تیمش بود.
رحمتی در  7دیدار خانگی که به عنوان مرد شماره یک تیم شفر به میدان رفته ،تاکنون هیچ گلی دریافت
نکرده و  ۷کلینشیت را به ثبت رسانده تا عملکرد درخشانی در بازیهای خانگی برای تیم شفر داشته
باشد .رحمتی که فصل گذشته در مجموع  ۱۰بازی برای استقالل در لیگ برتر انجام داده بود ،در این فصل
تا کنون  ۱۱بار درون دروازه تیمش حاضر بوده و  ۸کلینشیت کرده است .این بهترین عملکرد سیدمهدی
رحمتی در تمام ادوار حضورش در رقابتهای لیگ برتر به شمار میرود و در  ۱۱بازی که در میدان حضور
داشته ،در  ۸بازی دروازه تیمش را بسته نگه داشته است.
شفر در مدت زمان حضورش روی نیمکت استقالل ۱۷ ،بازی خانگی هدایت آبیپوشان را برعهده داشته
که تیم او در  ۱۳بازی بدون گل خورده میدان را ترک کرده و تنها یک بار شکست خورده است.

نیس��ت ملکی زمانی که  4-5ماه بازیکنان دریافتی
نداش��تهاند چطور این صحبتها را مطرح میکند و

چطور باید خیال هواداران از وضعیت مالی باش��گاه
راحت باشد! البته تنها صحبتهای رحمتی مشخص

مودریچ باالتر از رونالدو و گریزمان

ردهبندی توپ طالی  2018فاش شد

نیز دیگر بازیکنی اس��ت که
از ش��انس باالیی برای توپ
طال برخوردار اس��ت .او نیز
 12ماه فوقالعاده را سپری
کرده و از مدعیان این عنوان
به حس��اب میآی��د .آنتوان
گریزمان ،رافا واران و کیلیان امباپه ،س��تارههای
تیمملی فرانسه نیز از جمله بازیکنانی هستند که
به عنوان مدعی این عنوان شناخته میشوند .با
این وجود ،اسکای ایتالیا نام برنده و  2نفر پس از
آن را فاش کرد.

■■مودریچ برن�ده توپ طال،
رونالدو نفر دوم

طبق ادعای اسکای ،لوکا
مودریچ برنده توپ طال خواهد
ش��د ،البته با توج��ه به اینکه
او پیشت��ر توانس��ته عناوین
برترینهای فیفا و یوفا را از آن خود کند ،شاید کسب
این عنوان خیلی هم عجیب نباشد اما نفرات دوم و
سوم نیز توجهات بسیاری را جلب کردند.
کریس��تیانو رونالدو که با رئالمادرید س��ومین
قهرمان��ی پیاپ��ی چمپیونزلیگ را کس��ب کرد ،به

مورینیو؛ مردی گیرکرده در گذشته

نمیکرد که صحبتهای ملکی اشتباه است .درست
 3روز قبل از برگزاری مجمع عمومی ،حس��ابهای
باشگاه استقالل بهخاطر بدهیهای باقیمانده از دوره
یکی از مدیران س��ابق مس��دود ش��ده بود و جلوی
پرداختیهای اسپانس��ر به باش��گاه گرفته شده بود.
اینکه مدیران استقالل و در راس آنها امیرحسین
فتحی تالش زیادی برای تعیین و تکلیف بدهیهای
ای��ن تیم انجام دادند و حتی توانس��تند در پرونده
یازالده گومز پیروز باشند ،شکی نیست اما همچنان
بدهیهای بویان ،پروپئیچ ،رابسون و جپارف باقی
مانده که مبلغ آنها کم نیست.
در نهایت ،آنچه مش��خص این است که اوضاع
اس��تقالل همانند پرسپولیس از نظر مالی مناسب
نیست ولی موضوعی که مشخص نیست این است
که مسؤوالن باش��گاه استقالل در مجمع عمومی
این باش��گاه چه گزارش مالیای ب��ه وزیر ورزش و
جوان��ان ارائه دادهاند که پ��س از آن ادعا میکنند
وضعیت مالی استقالل در  70سال اخیر بیسابقه
بوده است!
عنوان نفر دوم کار را به پایان خواهد رس��اند .آنتوان
گریزمان ،ستاره اتلتیکومادرید نیز پس از فصل بسیار
خوب��ی که با این تیم داش��ت و قهرمانی لیگ اروپا
و س��وپرکاپ اروپا را کسب کرد و با تیمملی فرانسه
قهرمان جامجهانی شد ،به عنوان نفر سوم انتخاب
خواهد ش��د .طبق ادعای اس��کای ایتالیا ،رونالدو و
گریزمان در این مراسم شرکت نخواهند داشت .در
حقیقت این دو معتقدند شایس��ته کسب توپ طال
بودند و برای نشان دادن اعتراض خود در این مراسم
ش��رکت نمیکنند .همچنین اس��کای مدعی شده
کیلیان امباپه ،عنوان کوپا (بهترین بازیکن زیر 21
سال جهان) را از آن خود خواهد کرد و مارتا ،ستاره
فوتبال بانوان برزیل ،عنوان بهترین بازیکن زن جهان
را به خود اختصاص خواهد داد.

کیوسک
مارکا

سرمربی جدید فوالد خوزستان بعد از رسیدن
به ش��هر اهواز صحبتهایی درباره همکاریاش
با باش��گاه ف��والد انج��ام داد .بهگزارش ایس��نا،
افشین قطبی ،سرمربی جدید تیم فوتبال فوالد
خوزس��تان در بدو ورود به ش��هر اهواز در جمع
خبرن��گاران اظهار کرد :اگر ب��ه اطرافتان نگاه و
همهچیز را احس��اس کنید متوجه میشوید که
من برای همین احساسها به اینجا آمدهام .مردم
خوزس��تان خونگرم هس��تند و من دوست دارم
با آنها باشم .س��عی میکنم باشگاه فوالد را یک
باشگاه بزرگ و آس��یایی کنیم .او ادامه داد :باید
از رضایی ،مدیرعامل باشگاه فوالد تشکر کنم که
به من لطف کرد .آمدیم که با هم به فوالد کمک
کنیم .جمعیت زیادی از عالقهمندان به قطبی و
تیم فوالد برای استقبال از او به فرودگاه شهر اهواز
رفته بودند .قطبی که سابقه سرمربیگری تیمملی
ایران و پرس��پولیس را در کارنامه دارد ،با باشگاه
فوالد به توافقی یک و نیم ساله دست پیدا کرد.

مدافع بارسلونا در قطر

مدافع بارسلونا مراحل درمان خود را در قطر
پشتسر خواهد گذاشت تا آماده حضور مجدد
در ترکیب آبیواناریها شود .بهگزارشایسناو
به نقل از  ،elsportساموئل اومتیتی در فصل
جاری نتوانس��ته به خاطر آسیبدیدگیهایی
که داش��ته زیاد آبیواناریها را همراهی کند.
اومتیتی بهخاطر آسیبدیدگی که از ناحیه زانو
داشت دیدار برابر آیندهوون را در لیگ قهرمانان
اروپا از دس��ت داد .مدافع فرانسوی بارسلونا به
قطر س��فر خواهد کرد تا در بیمارستان مجهز
اسپایر مراحل درمان خود را پشتسر بگذارد و
یواناریها شود.
آماده حضور در ترکیب آب 

هشدار نارنجی

بعد از اینکه سیدجالل حسینی در آستانه جام
ملتها از حضور در لیست کارلوس کیروش ناامید
ش��د ،ترجیح داد با ن��گارش نامه خداحافظیاش
رس��ما از دنیای مل��ی و پیراهن ش��ماره  4خود
خداحافظ��ی کند .کاپیتان پرس��پولیس که طی
 7س��ال حضور کارلوس ک��یروش روی نیمکت
تیمملی طی س��الهای اخیر یک��ی از مهرههای
مورد اعتماد و تاثیرگذار او محس��وب میشد ،در
ادامه و در آس��تانه جامجهانی روس��یه از لیست
تیممل��ی خط خ��ورد .یک چالش ب��زرگ که با
حواشی زیادی نیز همراه بود .سیدجالل حسینی
اما سیاس��ت سکوت را در پیش گرفت و طی این
م��دت ترجیح داد هیچ واکنش��ی به این موضوع
نداشته باش��د .کیروش اما بعد از بازی با ترکیه
اعالم کرده بود سیدجالل حسینی و وریا غفوری
به صورت قطع��ی از تیمملی خ��ط نخوردهاند و

موندودپورتیوو

مشکل دفاع مرکزی

سان اسپورت

 2مبارز آماده نبرد

سیدجالل از تیمملی خداحافظی کرد

خداحافظ سیم خاردار

همچن��ان ش��انس همراهی
این تیم را دارند .یک واکنش
باورنکردن��ی ک��ه ب��ه نظ��ر
میرس��ید تنها به دلیل این
بوده که راه اعتراض و واکنش
این دو بازیکن را در آس��تانه
جامجهانی ببندد.
بع��د از جامجهانی ه��م در حالی که کارلوس
کیروش اعالم کرده بود خط خوردن سیدجالل
حس��ینی از تیمملی تنها به دلیل باال رفتن سن
این بازیکن اس��ت و قصد دارد همانند گذشته با
تغییر نس��ل دیگر مهرههای پا به س��ن گذاشته

تیممل��ی را ه��م ب��رای جام
ملتها کنار خواهد گذاشت.
اتفاق��ی که البت��ه رخ نداد و
این تنها س��یدجالل حسینی
بود که امید حض��ور در جام
ملته��ای ام��ارات را نیز به
واس��طه غیبت و عدم دعوت ب��ه اردوهای اخیر
تیممل��ی کمرنگ و پایان یافته دیده اس��ت تا به
تصمیم خود برای خداحافظی با پیراهن شماره 4
تیمملی مصر شود و آن را اعالم کند.
طبق اع�لام برانک��و ایوانکوویچ ،س��یدجالل
حس��ینی امروز س��اعت  14:30در محل باشگاه

آ.اس

ایسکو در شرایط بد هم خندان است

کنفران��س مطبوعاتی برگزار خواه��د کرد تا این
خبر را رس��ما رسانهای کند و به حضور  11ساله
خود که از س��ال  2007با دیدار برابر ازبکس��تان
ب��ه رهبری امیر قلعهنویی آغاز ش��د و با جش��ن
صعود به جامجهانی روسیه برابر ازبکستان همراه
بود ،اینچنین خاتمه ده��د .دیداری که کارلوس
ک��یروش ب��ه واس��طه چهارمین صع��ودش به
جامجهانی پیراهن شماره  4او را مزین به جشن
خ��ود کرد و به نظر نمیرس��ید این رابطه به این
شکل و بدون ترتیب دادن یک دیدار قابل اعتنای
خداحافظی برای کاپیتان پرسپولیس پایان یابد.
س��یدجالل حس��ینی با اع�لام خداحافظی
رس��میاش از دنیای ملی در  36س��الگی اکنون
در س��الهای پایانی بازی باشگاهی به دنبال این
خواهد بود تا ویترین افتخارات خود را در روزهای
پایانی پربارتر کند.

گابریل�ه مارکوتی :یکی از کیفیاتی که هنوز ژوزه
مورینی��و را ترک نکرده ،تواناییاش برای بازی در
نقش صاعقهگیر است؛ مربیای که تمام توجهها
را به سوی خودش جلب میکند تا کسی درباره
تیمش حرف نزند.
مورینی��و پی��ش از بازی مقاب��ل یانگبویز از
اهمیت ب��االی آن حرف زده بود و نیاز یونایتد به
پیروزی و قطعی کردن صعودش��ان به دور بعدی
چمپیونزلیگ .اما طرح مورینیو برای کس��ب این
ب��رد حیاتی چ��ه بود؟ نیمکتنش��ین کردن پل
پوگبا ،گرانقیمتترین بازیکنش؛ ستارهای که در
این فصل فقط یک بار نیمکتنش��ین بوده است.
آیا مورینیو به پوگبا اس��تراحت داده بود تا برای
س��فر سخت به ساوتهمپتون آماده باشد؟ آیا این
حیلهای روح��ی -روانی علیه یانگ بویز بود؟ چه
کسی میداند؟
جدا از پوگبا ،روملو لوکاکو هم در این ش��ب
بازی را از روی نیمکت ش��روع کرد ،مهاجمی که
خ��ود مورینیو به یادمان آورد از ماه مارس به بعد
در اولدترافورد گل نزده اس��ت .اگر مورینیو واقعا
باورش را به لوکاکو از دست داده ،پس چرا در نیمه
دوم که تیمش بش��دت نیاز به زدن گل پیروزی
داش��ت او را به زمین فرستاد؟ سورپرایز بزرگتر
البته حذف الکس��یس سانچز از ترکیب بود؛ و نه
به دلیل مصدومیت.
بعد از بازی طبیعتا در کنفرانس مطبوعاتی این
س��واالت برای خبرنگاران پیش آمد و مورینیو با
تعجب از آنها پرس��ید« :چرا درباره بازیکنانی که
ب��ازی نمیکنند از من س��وال میکنید؟» خب!
چون این س��ه بازیکن بیش��ترین حق��وق را در
باشگاه میگیرند و منطقی است دنبال دلیل بازی
نکردنشانباشیم.
ام��ا نمای��ش مورینیو  2س��اعت قب��ل و از
هم��ان ابت��دای ب��ازی در اولدتراف��ورد ش��روع
ش��ده بود ،نمایش��ی ش��بیه کاراکترهای شوی
 .Saturday Night Liveمورینی��و بع��د از
اینکه مارکوس رش��فورد یک فرصت تک به تک
را در همان ابتدای بازی از دس��ت داد ناراحتی و
نارضایت��ی خودش از این بخت ب��ر باد رفته را به
شکلی تئاتری و اغراق شده به همه نشان داد .گری
لینکر بعد از بازی گفت اگر مربی او چنین رفتاری
با وی میکرد بشدت از دستش عصبانی میشد.
طبیعت��ا درباره این واکنش هم بعد از بازی از
او س��وال شد و برای مورینیو فقط کافی نبود که
بگوید«:یعنیمربیاننمیتوانندواکنشیاحساسی
داشته باشند؟» نه! مورینیو باید انتقادی که از او
شده بود به سوی منتقدانش ،لینکر ،ریو فردیناند
و پل اسکولز برمیگرداند« :خیلی سادهتر است که
مدام در تعطیالت در باربیدوس به سر ببری و بعد
بیایی جلوی دوربین و با آدمکهای الکترونیکی
بازیهای فوتبال را آنالیز کنی».
در نهای��ت یونایتد با ضرب��ه مروان فلینی که
مشخصا بعد از کنترل توپ با دستش وارد دروازه
یانگبویز شد ،بازی را برد تا فرصتی برای اجرای
تئاتری دیگر به مورینیو دهد .این بار هم برای او
کافی نبود که فقط به بطریهای آب کنار زمین
لگد بزند ،بلکه باید آنها را بلند میکرد و به زمین
میکوبید .تکنیک مورینیو در این حرکت بیشتر به
ادی ون هیلن نزدیک بود تا کرت کوبین.
بع��د از پای��ان ب��ازی مورینیو خیلی س��اده
میتوانس��ت از روحیه جنگندگی تیمش حرف
بزن��د ،از اینکه تا دقیقه آخر امیدش��ان را حفظ
کردند و دس��ت از تالش بر نداشتند اما نه! جواب
مورینیو این بود« :برای عشاقم و آنهایی که به آمار
خیلی عالقه دارند 14 :فصل در چمپیونز لیگ14 ،
فص��ل صعود به دور حذفی .هیچکدام از تیمهای
م��ن در دور گروهی حذف نش��دهاند .یک فصلی
ه��م که من در چمپیونز لیگ نبودم ،یوروپا لیگ
را بردم».
توجه میکنید ک��ه؟ همه چیز بای��د درباره
مورینیوباشد.
از ش��روع دوران مورینیو در منچستریونایتد
نزدیک  2س��ال و نیم میگذرد ،با این حال هنوز
مش��خص نیس��ت این تیم چه مس��یری را طی
میکند .تیمهای مورینیو در گذشته همیشه یک
ماموریت داش��تند و هوادارانش��ان به مربیشان
در انجام آن باور داش��تند .پورتوی مورینیو تیمی
بود ک��ه نظم حاکم فوتب��ال اروپا را ب��ه هم زد،
چلسیاش تیمی بود که میخواست تیمی بزرگ
شود ،اینترش تیمی بود که میخواست به شکوه
اروپایی گذشتهاش بازگردد و رئالش تیمی بود که
میخواست بارسلونای پپ گواردیوال را در اللیگا
به زیر بکشد.
مورینیو تمام ای��ن ماموریتها را با موفقیت
پشت سر گذاشت اما هدف او در یونایتد چیست؟
فعال گویا اینکه کاری کند که فراموش نکنیم  3بار
قهرمان لیگ برتر ش��ده و یک بار با اینتر سهگانه
برده و یک بار با رئال از مرز  100امتیاز در لیگ رد
شده و خودش چطور در گذشته منچستریونایتد
را در اولدتراف��ورد از چمپیون��ز لیگ حذف کرده
اس��ت .واقعا نیازی ب��ه این یادآوریها نیس��ت.
افتخارات مورینیو در عصر حجر به دست نیامده
اس��ت .آخرین قهرمانی او در لیگ برتر همین 4
سال پیش بود .ما همه میدانیم مورینیو کجا بوده
و مهمتر از آن همه میدانیم که دیگر آنجا نیست،
چون فوتبال پیشرفت کرده ،مورینیو اما نه.

