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اخبار

جهانبخش :برابر لیورپول
بدشانس بودیم

هافبک ایرانی برایتون درباره شکست برابر
لیورپول در هفته سوم لیگ جزیره به صحبت
پرداخت .به نقل از دیلیاستار ،برایتون در هفته
س��وم لیگ برت��ر انگلیس با ی��ک گل مغلوب
لیورپول ش��د .در این بازی علیرضا جهانبخش
دقایقی برای تیمش به میدان رفت.
علیرض��ا جهانبخش درباره شکس��ت برابر
لیورپول گفت :خیلی خوشحالم که دقایقی در
این بازی به میدان رفتم .خیلی برای من مهم
است که بتوانم به شرایط آمادگی برسم و بویژه
بازی در چنین ج��وی و در برابر چنین تیمی
میتواند به من خیلی کمک کند که به آمادگی
باال دست پیدا کنم .در کل فکر میکنم تجربه
خوبی برای من بود.
هافبک ایران��ی در پایان صحبتهای خود
گفت :ما عملکرد تیمی خوب��ی برابر لیورپول
داشتیم ،فقط بدشانس بودیم چون شانسهایی
برای گلزنی داشتیم .در نیمه دوم فوتبال خوبی
به نمایش گذاش��تیم و فک��ر میکنم حداقل
شایسته یک امتیاز بودیم.

کنار رفتن علی اشکانی
از سرمربیگری تیمملی کشتی فرنگی

در جلس��ه شورای فنی تیمهای ملی کشتی
فرنگی که روز گذشته برگزار شد ،احد پازاج ،مدیر
تیمهای ملی به عنوان سرمربی موقت تیم ملی
کش��تی فرنگی انتخاب شد .جلسه شورای فنی
تیمهای ملی کشتی فرنگی روز گذشته در حالی
برگزار شد که قرار بود در این جلسه پس از ارائه
گزارش از س��وی احد پازاج ،مدیر تیمهایملی
کش��تی فرنگی ،اعضای شورای فنی درباره ادامه
یا قطع همکاری با علی اش��کانی تصمیمگیری
کنند .در این جلس��ه با توجه ب��ه گزارش مدیر
تیمهایملی و گزینههای وی برای سرمربیگری
تی مملی ،مقرر شد علی اشکانی دیگر به کار خود
در تیمملی ادام ه ندهد و فعال تا اطالع ثانوی ،احد
پازاج ،مدیر تیمهایملی به عنوان جانشین علی
اشکانی ،سرمربیگری تیمملی را بر عهده خواهد
داش��ت .پازاج به اعضای شورای فنی اعالم کرده
 5یا  6گزینه برای سرمربیگری تیمملی در اختیار
دارد که در نهایت ظرف یک هفت ه آینده سرمربی
تیمملی با نظر شورای فنی انتخاب خواهد شد.
رمزگشایی از کدهای گنگ رحمتی

باز هم مربی؟

مهدی رحمت��ی ،کاپیتان اس��تقالل بعد از
شکس��ت  ۳بر یک تیمش در دیدار رفت مقابل
السد قطر بدون اینکه حاضر شود نام شخصی را به
زبان بیاورد ،گفت 3« :بار با تیمهای مختلف در این
مرحله حضور داشتم که هر سه بار یک نفر باعث
شد ما قهرمان نشویم» .برای رمزگشایی از کدهای
گنگ کاپیتان استقالل مسلما باید دنبال یک نام
مشترک در اس��تقالل و سپاهان باشیم ،چرا که
رحمتی با استقالل و سپاهان به این مرحله رسیده
است .اگر بخواهیم در مستطیل سبز دنبال این
شخص باشیم به  ۲نام مطرح برمیخوریم :خسرو
حیدری و امید ابراهیمی تنها بازیکنانی هستند
که هم در س��پاهان و هم در استقالل با رحمتی
همبازی بودند که با توجه به رابطه خوب کاپیتان
استقالل با هردو بازیکن خیلی زود میتوان درباره
اظهارات رحمتی ،نام آنها را از لیس��ت مورد نظر
خط زد تا همه سرنخها به یک مربی ختم شود!
مرب��ی مطرحی که هرگاه س��کوهای زرد و آبی
ملتهب میشوند نامش به میان میآید و اتفاقا در
این بازی هم سکوهای آبی ورزشگاه آزادی دقایق
آرام و بیحاشیهای را سپری نکردند! براستی در
پس پرده چه میگذرد؟ آی��ا صحت دارد که در
اطراف و اکناف تیم پچپچها و شایعاتی مبنی بر
اینکه سال بعد فالنی س��رمربی میشود فضای
حاکم بر اس��تقالل را پرک��رده و همین منجر به
کمرنگ شدن تمرکز ش��فر و برخی بازیکنان و
همچنین تیم شده است؟!

یادداشت

واکاوی شکست عجیب استقالل مقابل السد

فاجعهمطلق

جعفر پهلوانی به نشان نقره
دست پیدا کرد

کاروان ورزش��ی ای��ران در روز یازده��م از
هجدهمین دوره بازیهای آسیایی به یک مدال
نقره در رشته کوراش دست پیدا کرد تا تعداد
مدالهایش به  49برسد.
در پایان روز نخس��ت از رقابتهای کوراش
این دوره از بازیها جعفر پهلوانی در وزن +۹۰
کیلوگرم به نش��ان نقره دس��ت یافت .وی در
مبارزه پایانی «خوس��میدانوف» دیگر نماینده
ازبکه��ا را پیش رو داش��ت ک��ه یک بر صفر
مغلوب وی شد.
وی کار خود را با برتری مقابل «خورکاشف»
از تاجیکس��تان آغ��از کرد و س��پس «کومار
پورکشیات» از پاکستان را از پیشرو برداشت
و در ادامه با برتری مقابل حریفی از پاکس��تان
و «تورالی��ف» از قرقیزس��تان راه��ی مرحل��ه
نیمهنهایی ش��د و در این مرحله نیز در پیکار
با «نوربک تورائف» از ازبکستان صاحب پیروزی
شد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

چهارشنبه  7شهریور 1397

اپیزود سوم از فصل تازه مورینیو

شهبد پورصفر ۳ :بازی و ثبت  2باخت .پیشبینی
روزهای سخت منچستر آس��ان بود ،همینطور
ح��دس زدن این موض��وع که ک��دام بازیکن به
بنبست احساسی رسیده .برای مورینیو اینگونه
نب��ود ،او بع��د از تعریف از عملکرد پوگبا نش��ان
داد هنوز قوانین جن��گ روانی را فراموش نکرده.
برعک��س تمام آش��وبهای پیرامون منچس��تر،
تاتنهام ب��ا آرامش و به دور از ه��ر درگیری پا به
اولدترافورد گذاش��ت .اگر مورینیو در خرید چند
بازیک��ن ناکام بود ،این تاتنه��ام پوچتینو بود که
بدون خرید حتی یک بازیکن از  3بازی در لیگ،
 9امتیاز به دس��ت آورده .پس مشکل یونایتد از
کجاست؟

استقالل در دیدار برابر السد قطر تنها یک تیم
شکستخورده در داخل زمین نبود و چهره تیم
«بازنده -بازنده» را داش��ت .نمایش پر از ضعف،
بازیکنان دور از فرم اصلی ،ضعف ش��دید مدیران
قدیمی و البته شفری که بدترین روز خود را روی
نیمکت سپری کرد مطمئنا کلیدیترین نقش را
در نتیجهگیری اس��تقالل داش��ت؛ نتیجهای که
ش��اید نباید آن را غیرمنتظره دانست و از  3ماه
قبل تکلیف استقالل برای این دیدار معلوم بود.

■■نبود ذهنیت درست

■■ضعف همه بازیکنان

از مهدی رحمتی تا گرو ،از دانشگر تا تبریزی
و مطلقا تمام آنهایی که در زمین حضور داشتند
در این شکست مقصر بودند .وریا غفوری و آرمین
سهرابیان به عنوان مدافعان کناری استقالل 90
دقیقه مانند بازیکنان آماتور ،تماش��اگر فرارهای
بازیکن��ان حریف بودند ،منتظری و دانش��گر در
نیم��ه دوم در صحنه گلهای اول و دوم بس��یار
ضعی��ف عمل کردن��د و مهدی رحمت��ی نیز در
صحنه ثبت پنالتی منتج به گل س��وم ،نمایشی
ضعیف و متزلزل داشت.
هافبکهای استقالل با کمترین تالش جنگ
میان��ه زمین را تقدیم کردند و مثلث خط حمله
استقالل نهتنها در حفظ توپ بلکه در دوندگی و
کمک به هافبکها نیز خنثی و بیاثر بود .ضعف
بدنی بازیکنان��ی که در اردوی پیشفصل حضور
کاملی نداش��تند مانند وریا غف��وری ،منتظری،
همام ،نویمای��ر ،تبریزی و تا ان��دازه زیادی گرو
کامال در این دیدار مش��خص بود و بعد از دقیقه
 70افت کامل بدنی این بازیکنان کامال محسوس
ب��ود؛ جایی که بازیکنان در دقایق پایانی نه توان
حمله و نه توان دفاع داش��تند .لیس��ت بازیکنان
ضعیف اس��تقالل در این دیدار ش��امل رحمتی،
منتظری ،س��هرابیان ،چش��می ،غفوری ،باقری،
نویمایر ،اسماعیلی ،همام ،تبریزی و گرو میشود
و هیچکس در این موضوع مستثنا نیست.
■■سرمربی چه کرد؟

ماهعس��ل ش��فر در ایران تمام ش��ده است؛
موضوع��ی ک��ه در نشس��ت خبری با  2س��وال
انتقادی از او کامال برای سرمربی آلمانی مشخص
ش��د .وینفرد ش��فر البت��ه با توجه ب��ه تغییرات
گسترده اس��تقالل پیش از این چنین شرایطی
را پیشبین��ی کرده و هش��دار داده بود اما نباید
فرام��وش ک��رد ترکی��ب اش��تباه و در کنار آن
تعویضهای غلط او نیز در این شکست کمتاثیر
نبود.
بازگش��ت وریا غفوری به دفاع راس��ت بعد از
حدود  3ماه حضور در خط حمله در ش��رایطی
که او بتازگی به پس��ت جدی��د خود عادت کرده
ب��ود و در جریان مس��ابقه مش��خص بود خیلی
پیشبینی کسب مدال طال برای رضا علیپور
به همان اندازه مس��جل ب��ود که مطمئن بودیم
حس��ن یزدانی و س��هراب مرادی ب��رای کاروان
ایران مدال طال بهارمغان خواهند آورد .مدالش
را پیش از آنکه عازم س��فر ش��ود کنار گذاشتیم
و در محاس��بات مدال��ی نامش را در فهرس��ت
طالی��هداران ثبت کردیم .دلم��ان قرص بود به
سرعت خیرهکنندهاشروی دیوارههای پالمبانگ.
علیپور بارها در میدانهای بزرگ درخشیده،
رکورد جهان را بهثبت رسانده و همه را حیرتزده
س��رعت و قدرت خود کرده اس��ت .س��نگنورد
قزوینی ب��ا وجود مدالهای خوش��رنگی که در
کارنامهاش دارد و القابی چون «س��ریعترین مرد
عمودی جهان» و «یوز آس��یا» که با خود یدک
میکشد ،برای مردم کشورش شناختهشده نبود
اما تبوتاب بازیهای آسیایی و هیاهوی خبری
فرصتی شد تا مردم ایران هنر و قدرتش را ببینند
و نام او را نیز کنار دیگر بزرگان ورزش کشورمان
بشنوند؛ س��نگنوردی که تا پلک بر هم میزنی
دیوارههای مسابقات را باال میرود و زنگ پایان را
بهصدا درمیآورد.

وظایف دفاعی خود را به یاد ندارد ،اشتباه بزرگ
ش��فر با وجود در اختیار داش��تن محمدیمهر و
حی��دری بود .آرمین س��هرابیان نیز در س��مت
چپ دفاع چنین ش��رایطی داش��ت؛ کماثر مانند
همیش��ه در حمله و دفاع و البت��ه در ادامه روند
پراش��تباه هفتههای گذش��ته ،کمفروغ .استفاده
از  2وینگ��ر و ی��ک مهاج��م نوک ک��ه در دفاع
خیلی به هافبکه��ا و مدافعان کمک نمیکنند
در ش��رایطی که اس��تقالل در هفتهه��ای اخیر
وریا غف��وری و روحاهلل باق��ری را در خط حمله
در اختی��ار داش��ت که بخوب��ی در توپگیری و
پرس تیمی به دیگ��ر بازیکنان کمک میکردند
دیگر اش��تباه س��رمربی آلمانی بود .تعویضهای
شفر نیز البته تیش��ه به ریشه تیم زد .حتی اگر
بپذیریم سرمربی اس��تقالل به دلیل مصدومیت
نویمای��ر را تغییر داد ،اضاف��ه کردن یک هافبک
برای حفظ توپ مانند آذری جوان به مراتب بهتر
از ی��ک هافبک تخریبی بود که نمیتوانس��ت به
حفظ توپ کمک کند .از س��وی دیگر اس��تقالل
ب��ا وجود در اختیار داش��تن باقری و صیادمنش
جوان ک��ه دوندگی و حفظ ت��وپ باالیی دارند،
 90دقیقه به «گرو»ی کماثر بازی داد.
■■شاهکار مدیران قبلی

تغییر اس��کلت اصلی اس��تقالل حت��ی اگر با
جانش��ین  5س��تاره نی��ز همراه ش��ود ،مطمئنا

ب��رای هماهنگ��ی و نتیجهگیری نی��از به زمان
دارد .اس��تقالل البته به جای  5س��تاره خود5 ،
بازیکنی را جانشین کرده که از نظر کیفی فاصله
زیادی با بازیکنان قبلی دارند .در این میان قطعا
سیدرضا افتخاری و پندار توفیقی نقش پررنگی
دارن��د و نباید نق��ش آنها را با وج��ود جدایی 2
ماه��ه از اس��تقالل فراموش کرد .اس��تقالل در
فصل نقلوانتقاالت هر چند با کمیت باال فعالیت
ک��رد اما کیفیت این تیم به ش��کل قابل توجهی
تنزل پیدا کرد .از دس��ت دادن ساناک در تیرماه
نیز دیگر اش��تباه مدیران اس��تقالل بود؛ مدیران
استقالل با بیمالحظگی شرایطی را رقم زدند که
این مربی تاثیرگ��ذار حتی با وجود صحبتهای
ش��فر حاضر به برگش��ت به ایران نیست و قطعا
نبود نفر اول کادرفنی ش��فر ،نق��ش پررنگی در
تمام شرایط این تیم دارد.
■■چه کسی راست میگوید؟

در دی��دار اس��تقالل مقابل الس��د نیومایر در
حالی تعویض ش��د که یکی از بهترین بازیکنان
زمین بود .تعویض ناگهانی و دور از انتظار نویمایر
و به بازی آمدن محمد دانش��گر مقابل الس��د از
نظر اکثر کارشناس��ان ش��روع فروپاش��ی نظام
تاکتیکی اس��تقالل ب��ود و پ��س از این تصمیم
ش��فر جریان بازی به کلی عوض ش��د .شفر در
کنفرانس خبری بعد از ب��ازی وقتی خبرنگاران

به بهانه طالی سنگنوردی ایران و اعجوبه این روزهایش

علیپور؛ تندترین مرد عمودی جهان

این بار علیپور توانس��ت در میدان حساسی
چ��ون بازیهای آس��یایی با درخشش��ی که از
خود نش��ان داد تعداد مداله��ای کاروان ایران
را دورقمی کند و دهمین نش��ان ط�لا به نام او
ثبت شود .اگرچه او در پالمبانگ نتوانست رکورد
جهانیاش را تکرار کند اما به قولش عمل کرد و

بر سکوی قهرمانی ایستاد.
علیپ��ور دارنده رکورد جهانی س��نگنوردی
س��رعت با ثبت زمان  5ثانی��ه و 48صدم ثانیه
است .افتخارات او البته تنها محدود به این رکورد
نیست و مدالهای خوشرنگ متعدد جهانی هم
دارد .او سال  1392در مسابقات قهرمانی جهان

علت تعویض نویمایر را از او پرسیدند ،مصدومیت
این بازیکن را دلیل ای��ن تصمیم عنوان کرد اما
نمیدانست که درس��ت در همان دقایق نویمایر
در ح��ال مصاحبه با خبرنگاران در میکس��دزون
اس��ت و میگوید اصال بح��ث مصدومیت در کار
نبوده و ب��ه صالحدید کادر فنی تعویض ش��ده
اس��ت! اینجا بود که یک س��وال بزرگ در ذهن
هواداران ایجاد ش��د .باالخره کدامیک درس��ت
میگویند؟ ش��اید حتی اگر نویمایر هم در زمین
میماند باز هم ستارگان پرشمار و باتجربه السد
کار را ب��رای قطریه��ا درمیآوردن��د و به قول
مهدی رحمتی زور اس��تقالل هیچ وقت به السد
نمیرسید ولی بهتر بود شفر اشتباهش را درباره
تعویض نویمایر قبول میکرد یا حداقل به دنبال
بهانه بهتری برای این تصمیم میگشت .اما چرا
ش��فر حقیقت را نگفت؟ استقالل لیگ را خوب
ش��روع نکرده و حاال در نخس��تین بازی آسیایی
هم قدم اول را خیلی ناامیدکننده برداشته است.
بزرگترین دلیل نپذیرفتن اش��تباه از سوی شفر
میتواند متزلزل ش��دن جایگاهش در استقالل
باشد؛ ش��عارهای پراکنده و اگرچه خیلی اندک
ه��واداران علی��ه او در ورزش��گاه و انتقادهای��ی
که از صورتهای س��رخ از خش��م میتوانستید
ببینید و از صداهای خش دار و خس��ته از فریاد
میتوانستید بشنوید.
که در چین برگزار شد توانست با ثبت رکورد 6
ثانی��ه و 24صدم ثانیه م��دال طالی جهان را در
رشته سرعت برای اولینبار در تاریخ سنگنوردی
ایران کس��ب کند .او همچنین با کسب 90790
رأی مردمی بهعنوان برترین ورزشکار رشتههای
غیرالمپیکی جهان در سال  2017انتخاب شد.
حاال علیپور در نخستین حضور سنگنوردی
بهترین رشته خود
در بازیهای آسیایی توانست
ِ
باشد؛ رشتهای که نخستین حضور المپیکی خود
را نی��ز در بازیهای توکیو تجرب��ه خواهد کرد.
موفقیت س��ریعترین مرد عمودی جهان از حاال
امیدوارمان ک��رده در المپیک نیز برایمان طال
کسب خواهد کرد.
علیپور در این راه تنها نیست ،سنگنوردی در
بازیهای آسیایی نشان داد پتانسیل خوبی بویژه
در بخ��ش بان��وان دارد و در صورت حمایتهای
بهتر میتواند مدالهای بیشتری را نصیب ورزش
ایران کند ،این در حالی اس��ت که سنگنوردان
کشورمان برای رسیدن به المپیک مسیر سختی
را در پیش دارند ،این مس��یر حتی برای علیپور
نیز دشوار است.
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رئال مادرید به ماریانو فکر میکند
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پوگبا خوشحالمان میکند

اسپورت

والورده خریدی دیگر میخواهد

آ.اس

بیل با رفتن رونالدو حاال فرمانده است

بازی برایتون اوج نشان دادن همین نکته بود.
مثالی بارز از ذهنیت شاگردان مورینیو .آلن شیرر
ب��ا گفتن این جمله ک��ه «یونایتد احتماال معنی
جنگی��دن را در این فصل فراموش کرده» ،عمق
فاجعه را نش��ان داد .برایتون ب��ا بازیکنان گمنام
طوری برای هر توپ جنگید که انگار در یک فینال
قرار گرفته است .اینکه وظیفه یک مربی است تا
ذهنیت و آرامش روانی را به تیم بازگرداند حرفی
کامال منطقی است اما اگر آن مربی مورینیو باشد
این قضیه صدق نمیکند .صحبتهای او نشان از
ای��ن دارد که هیچ کس ح��رف او را گوش نداده.
واژه «من» عمال از س��وی وودوارد نقض ش��ده و
حتی حرفهای بعد از این شکس��ت نیز بازتاب
همین رفتار خاص مورینیو است .حال بزرگترین
دش��من یونایتد نه در بیرون بلکه در داخل تیم
ش��کل گرفته؛ با جبه��ه گرفتن علی��ه پوگبا و
مارسیال ،با صحبتهای کنایهدار علیه وودوارد.
■■پیشفصلفاجعهبار

مورینیو همیشه پیشفصل را به منظمترین
حالت ممکن طراحی و آن را پیادهسازی میکند.
پیشفصل بهقدری برای مورینیو اهمیت دارد که
حتی از رفتن به جشن فارغالتحصیلی دخترش
منصرف ش��د .او پلنهای آمادهس��ازی را موبهمو
به دستیارانش ش��رح میدهد تا جایی کار لنگ
نزند .اما این فصل اوضاع کمی متفاوت بود .بعد از
جامجهانی و درست در حیاتیترین فصل مورینیو،
نفرات اصلی تیم غایب بودند .س��انچز با مشکل
عجیب ویزا مواجه شد و دیرتر به تمرینات اضافه
شد ،مارسیال که حتی در جامجهانی هم حضور
نداش��ت بهخاطر به دنیا آمدن فرزندش دیرتر از
همه بازیکنان تمریناتش را آغاز کرد .نبود بیش از
 9بازیکن فیکس ،تمام برنامههای مورینیو را به هم
ریخت .در چنین موقعیتی شاگردان پپ ،پوچو و
امری منظمترین برنامه آمادهسازی را دنبال کردند.
■■نبود دستیار  17ساله

جدای��ی روی فاریا اتفاق تلخی ب��ود .او بعد از
 17سال عنوان دستیاری را به کریک واگذار کرد.
روی فاریا غیر از مسائل فنی ،با صحبتهای خود
و کنترل ک��ردن اوضاع ،بار منفی را از روی دوش
مورینیو برمیداشت .فاریا استاد پیدا کردن راهحل
حین بازی بود .اینکه آیا کریک ،نه به سطح و دانش
فنی روی فاریا اما در جایگاه یک دستیار مناسب
اس��ت؟ پرسشی اس��ت که جوابی واضح دارد .نه!
■■بازی از دید فنی

مورینی��و ب��رای ای��ن ب��ازی از چیدم��ان
 3-5-1-1استفاده کرد؛ اجازه دادن به لوک شاو
و والنسیا برای اضافه شدن به حمالت .این نوع از
سازماندهی در آرسنال اونای امری هم استفاده
میشود اما نکته بارز اینجاست که در حین جلو
رفتن  2بال ،فضای خالی ایجاد شده پشت آنها
توسط پوگبا و فرد پوش��ش داده میشود تا از
طراحی ضدحمالت حریف جلوگیری کند .نکته
دیگ��ر این تاکتیک هم پرس باالی ش��اگردان
مورینیو بود .با اش��تباهات مدافعان تاتنهام در
دور ک��ردن توپ و از دس��ت دادن فرم و نظم،
شاگردان ژوزه غیر از یکی دو موقعیت عمال از
این شکاف نتوانستند بهره ببرند .در سوی مقابل
پوچتینو تاتنهام را با انجام یکی دو تغییر روانه
این میدان کرد .او از تکمهاجم بودن و ش��یوه
 4-2-3-1مرس��وم خود دست کشید و حالت
 4-1-2-1-2ب��ا ق��رار گرفت��ن ل��وکاس مورا
کن��ار هری کین را پیادهس��ازی کرد .تاکتیک
هوش��مندی بود .لوکاس مورا در زمان صاحب
توپ بودن از س��رعت باالیی برخوردار اس��ت
و ق��رار گرفتن در بین فضای��ی که فیل جونز
درآن حضور دارد ،مس��لم اس��ت که برتری از
آن لوکاس م��ورا خواهد ب��ود( .تعویض جونز
و آم��دن لیندلوف) روی فرم نب��ودن ماتیچ و
ناش��ناخته بودن زوجش با فرد ،باعث ش��د تا
یونایتد از فضای عرض اس��تفاده نکند .در واقع
یکی از تاکتیکهای مورینیو برای ضربه زدن به
پوچتینو ،جمع کردن میانه میدان و استفاده از
فضای عرض و کانالهای کناری بود .زدن  2گل
از لوکاس مورا و درخشش او در نیم فضاها و از
جریان بازی خارج شدن لیندلوف و ناکامی در
کنترل هری کین ،نشان داد اصرار مورینیو برای
خرید دفاع مرکزی سطح باال اصال بیهوده نبوده.
بعد از اش��تباهات  2مدافع ،نم��ای کلوزآپ از
چهره وودوارد هم دیدنی بود .ناکامی زوج اریک
بیلی و لیندلوف در بازی با برایتون و اسمالینگ
و جونز در این بازی تداعیکننده پایههای لرزان
منچستریونایتد مورینیو است.

