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اخبار

ابهامات بیپاسخ

مدال تاریخی شمشیربازی سابر ایران

ایران باخت و صدرنشین شد

تیمملی امید ایران با حساب  ۲بر صفر مغلوب
میانمار ش��د اما شانس با این تیم همراه بود و به
دلیل تفاضل گل بهتر به عنوان صدرنشین راهی
مرحله بعد مسابقات شد .شاگردان زالتکو کرانچار
در آخرین دیدار از دور گروهی مسابقات آسیایی
برابر میانمار قرار گرفتند و با حس��اب  ۲بر صفر
مقابل این تیم شکس��ت خوردند .در سوی دیگر،
عربستان مقابل کرهشمالی با  ۳گل شکست خورد
و شگفتیها در این گروه را کامل کرد ،چرا که هر
 4تی��م بعد از  3بازی 4 ،امتیاز کس��ب کردند .با
نتایجی که در روز پایانی این گروه رقم خورد ،ایران
و کرهش��مالی به عنوان تیمهای اول و دوم راهی
مرحله بعد ش��دند و تیم عربستان نیز به عنوان
یکی از بهترین تیمهای سوم به مرحله بعد صعود
ک��رد .ایران در مرحله بعد با ک��ره جنوبی روبهرو
خواهدشد،کرهشمالیبابنگالدشدیدارخواهدکرد
و عربستان به مصاف چین می رود.

عاشورزاده برنز گرفت

ف��رزان عاش��ورزاده با شکس��ت برابر حریف
ازبکستانی در مرحله نیمهنهایی مسابقات تکواندو،
ب��ه مدال برنز بس��نده کرد .در ادامه مس��ابقات
تکواندوی بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا ،فرزان
عاش��ورزاده ،هوگوپوش وزن  -58کیلوگرم ایران
و شانس نخست تکواندوی کشورمان که توانسته
بود به مرحله نیمهنهایی صعود کند ،در این مرحله
با حساب  ۱۵بر  ۱۳شکست خورد و به مدال برنز
بسنده کرد.

پیروزی مقتدرانه تیمملی کبدی

تیمملی کب��دی مردان ایران در دومین دیدار
مرحله گروهی بازیهای آس��یایی  ۲۰۱۸مقابل
پاکستان به برتری رسید .تیمملی کبدی مردان
ایران در دومین دی��دار مرحله گروهی بازیهای
آسیایی  ۲۰۱۸مقابل پاکستان ایستاد که با نتیجه
 36بر  20ب��ه برتری مقتدرانه رس��ید .تیمملی
م��ردان ایران با ترکی��ب فاضل اتراچال��ی ،ابوذر
مهاجر ،محمداسماعیل نبیبخش ،هادی اشترک،
ابوالفضل مقصودلو محلی ،حمی��د میرزایینادر،
محس��ن مقصودلو جعفری ،محمد قربانی ،میثم
عباس��ی ،محمد م�لاک ،محمدامی��ن نصرتی،
محمداس��ماعیل مقصودلو در این بازیها حضور
دارد .تیمملی کبدی مردان در این دوره از بازیها
در مرحله گروهی با پاکستان ،ژاپن ،نپال ،مالزی و
اندونزی همگروه است .شاگردان مازندرانی تاکنون
مقابل ژاپن و پاکستان به برتری رسیدهاند و باید
در دیدار بعدی به مصاف مالزی بروند.

کشتی

سؤالهایی که شفر باید جواب آنها را بدهد

انتظار  44ساله تمام شد

نماینده شمشیربازی سابر ایران در بازیهای
آس��یایی اندون��زی توانس��ت مدال برنز کس��ب
کند .علی پاکدامن ،س��تاره این روزهای تیمملی
شمش��یربازی س��ابر در حالی به مدال ارزشمند
برنز بازیهای آس��یایی دست یافت که نتیجهای
تاریخی از خود به جا گذاشت .آخرین مدالآوری
شمشیربازان این اسلحه در بازیهای آسیایی به
 ۴۴س��ال قبل وقتی تهران میزب��ان بزرگترین
رویداد ورزش��ی قاره بود بازمیگشت .ایران در آن
بازیها به  2مدال نقره و برنز رسید .علی پاکدامن
با این نتیجه نخستین مدال انفرادی این اسلحه را
بعد از انقالب در بازیهای آس��یایی رقم زد .نسل
نوظهور شمشیربازی سابر ایران که هدایت آن بر
عهده پیمان فخری ،مربی جوان و کاربلد است در
دوره قبل بازیهای آسیایی نیز بعد از  40سال به
مدال نقره تیمی دست یافت.

سهشنبه  30مرداد 1397

درباره برخی مس��ائل باشگاه استقالل و عمدتا
مس��ائل نقلوانتقاالت ابهاماتی وج��ود دارد که با
وجود طرح سوال ،شفر و دیگر مسؤوالن استقالل
درباره آن پاسخگو نیستند .در اینکه شرایط تیمی
اس��تقالل نسبت به گذشته دس��تخوش تغییرات
مثبتی شده و روند بهتری در این تیم شکل گرفته
تردیدی نیست اما این رشد اتفاقی است که غیر از
آن از باشگاه استقالل انتظار نمیرفت و اگر غیر از
این بود جای س��وال داشت .بویژه که آبیها از یک
مربی کارکشته و کهنهکار آلمانی استفاده میکنند
که بهتازگی بابت  ۵۰س��ال حض��ورش در فوتبال
جشن گرفته است .شفر باید هم استقالل را در جاده
موفقیت قرار میداد اما با سرعتی بیشتر از سرعت
کنون��ی .با این وجود درباره مس��ائل مربوط به این
تیم در نقلوانتقاالت ابهاماتی وجود دارد که از بین
نرفته است .باوجود اینکه بارها در این موارد از شفر
طرح سوال شده اما وی همواره با هوشمندی و ارائه
یک پاسخ تکراری و قرار دادن قدرت شایعهسازی
رس��انههای ایران در کنار کیفیت فرش و خاویار و
کباب ایرانی ،از پاسخگویی به آنها طفره رفته است.
اما میتوان این ابهامات را در قالب چند سوال طرح
کرد تا در صورتی که مسؤوالن باشگاه استقالل یا
شفر صالح دانستند درباره آنها شفافسازی کنند،
در غی��ر این ص��ورت این ابهام��ات همچنان باقی
میماند.
■■بویان که بود ،از کجا آمد و به کجا رفت؟

فص��ل گذش��ته و در حالی که تیم اس��تقالل
تش��نه جذب یک مهاجم تمامکننده بود ،ناگهان
س��ر و کله یک هافبک خارجی ناشناخته در این
تیم پیدا ش��د که رقم ق��رارداد او کم نبود و مدت
قراردادش هم یک و نیم ساله بود .این بازیکن که
از کش��ور صاحب فوتبالی هم به ایران نیامده بود،
در عمل هم نش��ان داد هرگز در حد و اندازههای
لیگ برتر ایران نیست و بهقدری عملکرد ضعیفی
داشت که ش��فر بهرغم اینکه با اصرار این بازیکن
را اس��تقاللی کرد ،هیچ توجیهی برای دفاع از او و
فرق��ی نمیکند کجا و چ��ه تورنمنتی؛ مگر
میش��ود کشتی آزاد باش��د ،وزن  86کیلوگرم
باشد ،حسن یزدانی هم باشد و طالی این وزن
به کشتیگیر دیگری برسد؟ چه تصور محالی!
حس��ن یزدانی ،نابغه ایرانی کشتی جهان یکبار
دیگر با سرعت هرچه تمامتر به عنوان قهرمانی
و مدال طال دس��ت یافت .این بار در اندونزی و
بازیهای آسیایی .2018
با شروع رقابتهای کشتی ،کاروان ایران در
بازیهای آس��یایی برخالف همیشه خیلی زود
به مدال طالی تورنمنتهای بینالمللی دست
یافت؛ این بار به وسیله کشتیگیری که خیلی
وقت اس��ت رقیب ندارد .پسر جویباری کشتی
ایران که انگار برای دستیابی به مدال طال ،عجله
دارد و هیچ چیزی هم جز برتری قاطع بر همه
حریفان ،او را راضی نمیکند.

حفظش برای فصل بعد نداشت .سوال درباره بویان
این بود که وی از کجا آمد؟ چرا آمد و چرا رفت؟
حاال که با داش��تن قرارداد از لیست کنار گذاشته
شده است تکلیف مطالباتش در فصل جاری چه
میش��ود و مسؤولیت ضرر و زیانی که با حضور او
متوجه باشگاه استقالل شد را چه فردی بر عهده
میگیرد؟ خود شفر که با اصرار او را استقاللی کرد
یا مدیران سابق؟

■■فلسفه جذب میثم تیموری برای دفاع چپ
چیست؟

ش��فر در حالی در پس��ت دفاع چپ دست به
ج��ذب یک بازیکن جدید آن هم با قیمتی تقریبا
ب��اال زد ک��ه در همین پس��ت  2بازیکن جوان به
اسم آرمین سهرابیان و میالد زکیپور داشت و با

این شرایط بازیکن سومی به اسم میثم تیموری
گرفت .وقتی این اتفاق بیش��تر زیر سوال میرود
که بازیکن جذب شده با مصدومیتی جدی مواجه
بود که هفتههای زیادی از لیگ را به همین دلیل
از دس��ت میداد .پس��تهای دفاع چپ و راست
از جمله پس��تهایی اس��ت که معموال مربیان 2
بازیکن تخصصی در آن دارند و برای روزهای مبادا
نیز از بازیکنانی چند پسته یا جوان در این مناطق
اس��تفاده میکنند .جذب  3بازیکن تخصصی در
پست دفاع چپ اتفاق عجیبی در هر تیم میتواند
باشد ،بویژه اگر بازیکن سوم و جدید مصدوم باشد.
■■دلیل جذب بازیکنان مصدوم چیست؟

اس��تقالل تیمی نیس��ت که برای آن بازیکن
آس��یبدیده جذب کنند ت��ا مدتها زمان صرف

به بهانه درخشش مافوق تصور حسن یزدانی

پسر خلف کشتی

یزدانی روز یکش��نبه در
حال��ی که خیلیه��ا منتظر
درخشش قابل پیشبینیاش
بودند ،بدون آنکه اجازه دهد
تماش��اگران حاضر در سالن
و بینن��دگان تلویزیونی گرم
شوند ،ابتدا حریفی از کشور
میزبان را  10تایی کرد .بعد
از آن هم برای رقیب هندی
خیل��ی وقت نگذاش��ت و به
چش��م بر هم زدنی کار او را
هم س��اخت .البته عجیب اینک��ه در بازی ماقبل
فینال  2امتیاز به حریف مغول داد و مجبور شد

برای پیروزی بر او 12 ،امتیاز
بگیرد!
یزدانی در ب��ازی نهایی
هم با امتیاز عالی ،بسادگی
و با سرعت (در عرض فقط
 2دقیق��ه) از پ��س حریف
لبنان��ی برآمد تا ب��ار دیگر
هم��گان را ب��ه تحس��ین
وادارد .او که بیشتر از آنچه
برای رقابت در روز مسابقه
وقت بگ��ذارد ،برای روزها و
س��اعتهای تمرینیاش زمان صرف میکند با
این مدال طال ،کلکس��یون افتخاراتش را پس از

پایان کار آزادکاران ایران با  3طال و یک برنز

پرویز هادی
به طالی سنگین وزن رسید

بهبود این بازیکنان شود .شرایط تیم استقالل به
نوعی است که بازیکن با این رویکرد جذب میشود
که از همان روز اول بتواند قابلیتهای خود را نشان
داده و برای تیم مفید باشد .خریدهایی مثل طارق
همام ،فرشاد محمدیمهر ،روحاهلل باقری و مرتضی
تبری��زی را بای��د در زمره خریده��ای خوب این
باش��گاه دانست که از همان نخستین حضورشان
تاثیرگذاری خود را نشان دادند .حتی دانشگر هم از
همان روز اول در ترکیب ثابت استقالل قرار گرفت
و تاح��دودی هم به این تیم کمک کرد اما بدیهی
اس��ت خریدهایی مثل مرتضی آقاخ��ان و میثم
تیموری با عل��م به صدمهدیدگی آنه��ا را باید از
نقاط منفی نقلوانتقاالت و ابهامات موجود باشگاه
استقالل برشمرد.
طالی جهانی و المپیک هم تکمیل کرد.
ش��اهکار قهرم��ان جویب��اری ک��ه آمادگی
فوقالعاده باالیش همه را شگفتزده کرده ،کار
را به جایی رسانده که شاید فیال به فکر تغییراتی
در شکل مسابقات کشتی (کاری که بر آن اصرار
دارد) ،الاقل در وزنی که حس��ن یزدانی حضور
دارد بیفتد .به نحوی که یزدانی را به عنوان نفر
اول وزن خود اعالم کند و رقبای او را بر اساس
زمانی که مقابل او دوام آوردهاند یا امتیازی که
توانستهاند از او بگیرند ردهبندی کند!
او اوس��ین بول��ت کش��تی جه��ان اس��ت.
نابغ��های که هم��ه س��تارههای دوبندهپوش از
ق��درت و تبحرش لذت میبرن��د .یکی از جمع
بزرگترینها ،ش��اید در تاریخ .به او و داشتنش
مینازیم .پسر خلف کشتی که باید به داشتنش
بنازیم.

کیوسک
مارکا

یک بازی عالی برای آغاز

اسپورت

موندودپورتیوو

حمله پاریس برای راکیتیچ و بوسکتس

دهه مسی

آ.اس

بیل ،وارث تاج و تخت

شکست هندبال مقابل بحرین

تیممل��ی هندبال ایران در نخس��تین دیدار
مرحل��ه اصلی بازیهای آس��یایی  ۲۰۱۸مقابل
بحرین شکست خورد .تیمملی هندبال ایران در
نخستین بازی از مرحله اصلی بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۸در دیداری حساس به مصاف بحرین رفت
که با نتیجه  29بر  23شکس��ت خورد .گلهای
این بازی را س�لامان بربط ( ،)۳افشین صادقی
( ،)۸مهرداد صمصامی ( ،)۳میالد مسائلی (،)۳
سیدعلیرضا موس��وی ( ،)۲امین کاظمی (یک)،
احس��ان ابویی (یک) ،مجتب��ی حیدرپور (یک)
و ش��اهو نصرتی (یک) به ثمر رساندند.تیمملی
هندبال ایران در دوره قبلی بازیهای آسیایی نیز
با شکست مقابل تیم بحرین به عنوان چهارمی
رسیده بود.

فروریختن جایگاه خبرنگاران

در جریان مس��ابقات ژیمناستیک بازیهای
آس��یایی به س��بب تراکم خبرنگاران حاضر در
سالن ،جایگاه رس��انه ای فرو ریخت .در حاشیه
روز دوم بازیهای آسیای و در جریان رقابتهای
ژیمناستیک تعداد زیادی خبرنگار حضور داشتند.
تراکم آنها در جایگاه نهچندان محکم خبرنگاران
موجب شد جایگاه رسانه خراب شود و فروبریزد.
البته به سبب ارتفاع کم ،این حادثه آسیب جدی
هیچ خبرنگاری را به دنبال نداشت.

 -۱ورزش بان��وان در پایان دومین روز از بازیهای
آس��یایی یک مدال نقره در پومسه تکواندو کسب
کرده و بس��یار امیدوار اس��ت در روزهای آینده با
مداله��ای خوش��رنگ در رش��تههای مختلف،
نقش مهم��ی در جایگاه نهایی ای��ران در جدول
مدالها ایفا کند .بانوان ورزش��کار بهترین نتیجه
تاری��خ ورزش بانوان در بازیهای آس��یایی را در
دوره قبلی رق��م زدند؛ جایی که در اینچئون۱۶ ،
م��دال را که  2تای آن طال بود به جمع مدالهای
کاروان ایران اضافه کردند .نخستین مدال طالی
دختران ورزش��کار ایرانی در بازیهای آسیای نیز
در بازیهای کوانگجو توس��ط خدیجه آزادپور در
ووشو به دس��ت آمد و نقطه عطفی شد در تاریخ
ورزش بانوان.
 -۲در چند دوره اخیر بازیهای آس��یایی شاهد
رش��د کمی و کیف��ی حض��ور بانوان ورزش��کار
بودهای��م .در حالی که نتیجه تالش ورزش��کاران

نقش بانوان در کاروان ایران

الگوی زن موفق

بان��وی کش��ورمان در  ۲۰۰۶قطر تنه��ا  2مدال
برن��ز در تکواندو ب��ود ،در بازیه��ای  ۲۰۱۰و با
س��رمایهگذاریها و برنامهریزیهای انجام شده با
رشد چشمگیری مواجه بودیم و  ۱۴مدال نتیجه
عملک��رد ورزش بانوان ب��ود؛ یک طال ۴ ،نقره و ۹
برنز در رشتههای ووشو ،کاراته ،قایقرانی روئینگ،
تیران��دازی ،تکواندو و کارات��ه .در  ۲۰۱۴با وجود
کاهش تع��داد ورزش��کاران از  ۸۸نفر به  ۵۸نفر،
۲ط�لا ۷ ،نق��ره و  ۷برنز و در مجم��وع  ۱۶مدال
در رش��تههای دوره قبل به عالوه رشته قایقرانی
اساللوم به دس��ت آمد و نخستین مدالهای طال
در رش��تههای تیراندازی و کاراته توس��ط نجمه
خدمتی و حمیده عباسعلی در این دوره به ویترین

افتخارات ورزش بانوان اضافه ش��د .در جاکارتا اما
 ۹۸بانوی محجبه ورزش��کار در  ۲۲رشته ورزشی
ش��رکت کردهاند و امید فراوانی ب��ه ادامه روند رو
به رش��د چند دوره گذشته و موفقیتهای بیشتر
آنان وجود دارد.
 -۳نکت��ه قابل تامل اینک��ه در دورههای مختلف
بازیه��ای آس��یایی ش��اهد بودهای��م تیمه��ای
صدرنش��ین ج��دول مداله��ا (چین،کرهجنوبی
و ژاپ��ن) و نیز رقبای اصلی ما یعنی کش��ورهایی
چون قزاقستان ،تایلند ،هند و ازبکستان مدالهای
زیادی در بخش بانوان کسب کردهاند و در بیشتر
اوق��ات مدالهای بانوان این کش��ورها از مجموع
مدالهای آقایان بیش��تر بوده اس��ت و این مساله

در جایگاه ایران در ج��دول مدالها تاثیر فراوانی
داشته اس��ت .بنابراین س��رمایهگذاری بیشتر در
بخش بانوان ،عالوه بر کسب جایگاههای مناسبتر
در هر رش��ته و کسب مدالهای متنوعتر ،جایگاه
کاروان ای��ران را در بازیهای آس��یایی و المپیک
ارتقا خواهد داد.
 -۴نکت��ه پایانی اینکه دخت��ران ایرانی با حجاب
اس�لامی و رعایت فرهنگ مل��ی و مذهبی خود
در رقابتهای ورزش��ی افتخارآفرینی میکنند و
موفقیت و کسب مدال آنان ارزشی مضاعف دارد و
این عالوه بر اینکه نشاندهنده استعداد و توانایی
دختران ایرانی است ،میتواند نمایشی از الگوی زن
موفق مس��لمان در عرصه ورزش باشد .الزم است
همه مس��ؤوالن ضمن قدر دانس��تن این تالش و
موفقیتها ،امکانات و شرایط مناسب و بستر الزم
برای موفقیتهای بیش��تر بانوان ایرانی در عرصه
ورزش را فراهم آورند.

پروی��ز ه��ادی ،آزادکار وزن  125کیلوگرم
ایران برای دومین مرتبه مدال طالی بازیهای
آس��یایی را بر گردن آویخت تا تیمملی کشتی
آزاد ای��ران با  3طال و یک برن��ز به کار خود در
بازیهای آس��یایی  2018پایان دهد .در پایان
رقابته��ای کش��تی آزاد قهرمان��ی بازیهای
آس��یایی  ۲۰۱۸در جاکارت��ا پایتخت اندونزی،
پرویز هادی ،آزادکار وزن  ۱۲۵کیلوگرم ایران و
آخرین نماین��ده ایران در این رقابتها در دیدار
فینال برابر ژیوی دنگ دارنده  ۲مدال برنز آسیا
و نفر پنجم جهان در س��ال  ۲۰۱۳از چین قرار
گرف��ت و در پایان با نتیجه  7بر صفر به برتری
رسید و س��ومین و آخرین مدال طالی کشتی
آزاد ایران در ای��ن رقابتها را بر گردن آویخت.
هادی که مدال طالی بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
اینچئون را در کارنامه خود دارد ،در دور نخست
مقابل س��ومیت از هند در یک مبارزه آس��ان و
در همان وقت نخس��ت با نتیجه  ۱۰بر صفر به
برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد .وی
سپس به مصاف اولگ بولتین از قزاقستان رفت
و در پای��ان در مدت زمان  ۴دقیقه حریف خود
را با نتیجه  ۱۰بر صفر از پیشرو برداش��ت و در
نیمه نهایی نیز برابر داوید مودزمانشویلی دارنده
مدال نقره المپیک ،برنز جهان و قهرمان آس��یا
و کشتیگیر گرجس��تانیاالصل از ازبکستان با
نتیجه  ۱۱بر  ۸به برتری رس��ید و راهی فینال
ش��د .به این ترتیب تیمملی کش��تی آزاد ایران
که با  6کش��تیگیر در این رقابتها حاضر شده
بود با  3مدال طالی حس��ن یزدانی در وزن 86
کیلوگرم ،علیرضا کریمی در وزن  97کیلوگرم و
پرویز ه��ادی در وزن  125کیلوگرم و یک برنز
رض��ا اطری در وزن  57کیلوگرم به کار خود در
این رقابتها پایان داد .از امروز مسابقات کشتی
فرنگی آغاز میشود.
یادداشت

یونایتد؛ بدون شور ،بدون عطش

جیم�ی ردن�پ« :ما ب��ازی را باختی��م و الیق
پیروزی نبودیم .ما جوری بازی نکردیم که نشان
بدهد قصد پیروزی داریم .ذهنیت و رویکرد ما
نسبت به این بازی درست نبود .برایتون عطش
بیشتری از ما داشت .من خودم را نفر اول مقصر
میدانم ،چ��ون برخوردم با این بازی درس��ت
نبود» .جدا از نمایش ضعیف منچستریونایتد در
شکس��ت  3بر  2مقابل برایتون ،حرفهای پل
پوگبا بع��د از بازی نگرانیهای جدیتری برای
هواداران ش��یاطین س��رخ پدید آورده است .با
اینکه قبول مسؤولیت پوگبا ،کاپیتان تیم ،بعد
از چنین شکستی قابل تقدیر است اما جیمی
ردن��پ از زاوی��های دیگر به این اعت��راف نگاه
میکند« :واقعا باورنکردنی است .بیچاره هواداران
یونایت��د که این همه راه را طی کردهاند و برای
تماشای بازی تیمش��ان خارج از خانه آمدند و
چنین حرفهایی از ستارهشان میشنوند .بار
اصلی انتقادات روی دوش ژوزه مورینیو خواهد
بود اما بازیکنان هم باید قبول مسؤولیت کنند.
به نظر من مورینیو گزینه خوبی برای یونایتد
نیس��ت اما بازیکنان همیشه نمیتوانند پشت
مربی پنهان شوند .مسأله فقط هم پوگبا نبود8 .
تا از بازیکنان یونایتد که بازی دیشب را به پایان
بردند در یکچه��ارم نهایی جامجهانی حضور
داشتند .پس قطعا بازیکنان بدی نیستند ولی
تالش الزم را در زمین نداش��تند .این بازیکنان
باید تالش بیش��تری کنند ،باید شور و عطش
بیشتری نشان دهند ،باید برای توپهای دوم
بجنگند .اینها همه اصول ابتدایی فوتبال است،
چیزی که در این شب از یونایتد ندیدیم» .آمار
و ارقام تاییدی اس��ت بر انتقاد ردنپ از نمایش
یونایتد .بازیکن��ان یونایتد تنها  99/5کیلومتر
دویدند ،به عنوان یک��ی از  3تیمی که در این
فص��ل زیر  100کیلومتر دویدهاند ،بماند که 2
تیم دیگر دقایق زیادی از بازیهایشان را 10
نفره بودند .در نقطه مقاب��ل بازیکنان برایتون
 108کیلومت��ر دویدن��د .یونایتدیه��ا در این
بازی تنها  74اس��تارت س��ریع داشتند ،یعنی
پایینترین آمار لیگ در همین  2هفته ابتدایی.
«مش��کل بزرگ یونایتد در ای��ن بازی تالش
نکردن و عطش نشان ندادن برای بازگشت به
ب��ازی و جبران نتیجه بود .من تا به حال هیچ
تیم��ی را ندیده بودم که تا این حد نس��بت به
عقب افتادنش بیتفاوت باشد» .خود مورینیو
هم بعد از بازی اعتراف کرد که حال بازیکنانش
قطعا بعد از این شکس��ت خوب نیس��ت و این
طبیعت انسان است .سوال مهمتر اما شاید این
باشد که آیا حال بازیکنان یونایتد پیش از بازی
خوب بوده است؟ تمام نشانههایی که از ابتدای
پیش فصل شاهدش��ان بودیم ما را به س��وی
پاسخی منفی متمایل میکند.

