سالم آفريقا
 24روز تا جامجهاني
بزرگترین شگفتی رايکوویچ

بزرگترین اتفاقی که به خاطرش غرق در ش��گفتی
و حیرت شدم ،انتخاب شدنم برای تیم ملی صربستان
جهت حضور در جام جهانی است .اسلوبودان رايکوویچ
اظهار داش��ت :صادقان��ه باید بگویم از انتخاب ش��دنم
بهعنوان یکی از بازیکنان دعوت ش��ده به تمرینات تیم
ملی صربستان بسیار حیرت کردم چون چنین انتظاری
نداش��تم .در ش��رایطی که در فصل اخیر تع��داد بازی
محدودی در رده باش��گاهی داش��تم ،به خود میگفتم
خواب حضور در جامجهانی را باید ببیینم اما وقتی هفته
قبل رادومیر آنتیچ ،سرمربی صربستان مرا برای حضور
در تمرینات برگزید ،بس��یار خوشحال شدم زیرا انتظار
چنین دعوت و حمایتی را نداشتم.

وربیک:استرالیاييهاحرفهایهستند

سرمربیتیمملیفوتبالاسترالیاگفت:حرفهایترین
شاگردان تمام عمر مربیگریام ،استرالیاییها به شمار
میروند .پیم وربیک در اینباره میگوید«:شایعه شده
چون بازیکنان تیم اس��ترالیا ش��رایط حرفهای ندارند،
خواستم از این تیم جدا شوم .این خبر درست نیست
زیرا بازیکنان تیم ملی استرالیا ،حرفهایترین بازیکنانی
هس��تند که با آنها تا به االن امکان همکاری داش��تم.
بازیکنانی همچون مارک شوارتسر ،لوکاس نایل ،ونس
گ��راال و تی��م کاهیل هر کدام به ق��در کافی با تجربه
هس��تند و روحیه حرفهایگری دارند .بهخاطر همین
ویژگی مشکالت حواشی کارم با آنها بسیار کم و ناچیز
بوده اس��ت .به مدت  2سال و نیم زمام تیم استرالیا را
برعهده داش��تم و از این حیث بسیار راحت بودم .این
عام��ل برای هر مربی در هر تیمی بس��یار لذتبخش
است و نقش تعیینکننده دارد .به خاطر همین روحیه
حرفهایگری ،آنها از بودن در کنار یکدیگر در تیم بسیار
راضی و خش��نود هس��تند و من هم از چنین فضایی
نهایت استفاده را برای پیشبرد اهداف تیم بردهام».

کرهجنوبی از سد اکوادور گذشت

تی��م ملی فوتبال کره جنوبی ک��ه بهعنوان یکی از
نمایندگان قاره آس��یا در جام جهان��ی  2010آفریقای
جنوب��ی حض��ور دارد و خ��ود را برای ش��رکت در این
رقابتها آماده میکن��د ،در دیداری تدرکاتی به مصاف
اک��وادور رفت و موفق ش��د با نتیج��ه  2بر صفر مقابل
حریف خود به برتری برسد .گلهای کره را در این دیدار
سئونگ هیون لی در دقیقه  71و لی یاگ در دقیقه 84
به ثمر رساندند.

خبرآخر

بورسا اسپور قهرمان تركيه

توقف فنرباغچه در خانه مقابل ترابوزاناس��پور و
پیروزی بورس��ا اس��پور مقابل بشیکتاش و مصطفی
دنیزلی ،این تیم کوچک را به قهرمانی س��وپر لیگ
ترکیه رساند .بورسا که با  72امتیاز قبل از روز آخر در
رده دوم قرار داشت با برد 2بر یک مقابل بشیکتاش
 75امتیازی ش��د و فنر را که  74امتیازی بود ،پشت
سر گذاشت .در روز آخر فوتبال ترکیه ،گاالتاسرای که
 2بر یک مغلوب گنجلربیرلیگی شد به دلیل باخت
بشیکتاش با همان  64امتياز در رده سوم باقی ماند
و بش��یکتاش به دلیل تفاضل گل کمتر چهارم شد.
بورسا بهترین خط حمله و دفاع لیگ ترکیه را به خود
اختصاص داد.

رونالدینیو :کار با لئوناردو زیبا بود

 2گل رونالدینیو در بازی آخر فصل دوستداران
او را خوشحال کرد اما این خوشحالی توأم با حسرتی
تلخ اس��ت چرا که این بازیکن در جامجهانی حاضر
نخواهد بود .او در مصاحبه با شبکه اسکای از لئوناردو،
مربی س��ابق میالن به عنوان یک دوست خوب نام
ب��رد که دوره کوتاه کار ک��ردن با وی برایش جذاب
بوده است .رونالدینیو گفت«:کار کردن با لئوناردو زیبا
بود ،او دوست من است و امیدوارم هر جا که میرود
موفق باشد».
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نیم ساعت قبل از پایان روز آخر لیگ اسپانیا ،زمانی
که لیو مسی روی پاس توره با یک بغل پای ساده دروازه
وایادولی��د را فرو ریخت دیگر مش��خص بود که تقالی
شاگردان پیگرینی در خانه ماالگا بینتیجه خواهد بود.
بارس��ا در غیاب ژاوی ،در  61دقیقه  3بار دروازه حریف
تهجدول��ی خ��ود را فرو ریخ��ت و قهرمانی خ��ود را با
 99امتی��از قطعی کرد .پیش از مس��ی ،پدرو گل اول را
ب��ا پای مدافع حریف و گل دوم را با پاس��ی از مس��ی و
ضربهای از گوشه محوطه جریمه به ثمر رسانده بود .پدرو
که پدیده ای��ن فصل پپ گوآردیوال بود به همراه یحیی
توره که به جای ژاوی بازی میکرد ،با نمایش خوب خود،
بهترینهای روز پایانی بودند.توره با آن قامت بلند  2پاس
گل به مسی داد و گل اول را نیز پایه گذاشت تا برد  4بر
صفر روزی به یادماندنی را برای بارساییها رقم بزند .روزی
که با هجوم صدهزارنفری هواداران آبی و اناری در نوکمپ
نمیتوانست با نتیجهای غیراز برد به پایان برسد.بارسا با
ترکیب والدس ،آبیدال ،پویول ،پیکه ،آلوس ،توره ،کیتا،
بوسکتس ،بویان ،پدرو و مسی به میدان آمد و نوزدهمین
برد خانگی را کس��ب کرد .در عین حال لیونل مسی هم
با  2گل ش��ماره  33و  34عنوان «پیچیچی» را از آن
خود کرد .او با ای��ن رکورد احتماال کفش طالی اروپا را
هم فتح میکند تا س��الی یگانه داش��ته باشد .سالی که
اگر ژوزه مورینیو در اواخر آن سبز نمیشد مثل پارسال
خوشتر به پایان میرسید .به این ترتیب اللیگا همچنان
آبی و اناری است .بارسلونا در آخرین هفته رقابتهای این
فصل اللیگا موفق شد با برتری مقتدرانه مقابل وایادولید
در دیدار خانگیاش به قهرمانی دیگری دست یابد.شاید
بتوان این قهرمانی را یکی از احساساتیترین قهرمانیهای
رقابتهای اللیگا پس از قهرمانی رئال در دوران حکمرانی
کاپل��و و زمان��ی که در هفته آخ��ر رقابتها به قهرمانی
رسیدند دانست.عالوه بر حساسیت رقابتهای این فصل،
رقابتهای این دوره اللیگا را باید لیگ رکوردها دانست.
بارس��لونا به آمار و ارقامی فوقالعاده دست یافت و حتی
رکوردهای خودش را نیز پشت سر گذاشت« .تیم پپ »2
اللیگا را با کسب  99امتیاز به پایان برد .اتفاقی که بسیار
ارزشمند است و شاید به خاطر تعقیب و گریز حساس 2
تیم رئال و بارس��ا در صدر جدول رخ داد .بارسلونا ،چهره
زیبای فوتبال خ��ود را حفظ کرد و در اکثر دیدارهایش
بازی زیبا را به نمایشگذاش��ت .فتح هر لیگی افتخاری
بزرگ اس��ت ولی در دست گرفتن جام قهرمانی با ارائه
بازیهایی زیبا ،لذت و شیرینی بیشتری دارد و بارسلونا
بار دیگر این کار را انجام داد.
سالخی سوپرمن کلمنته مثل یک گوسفند
خاویر کلمنته ،س��رمربی تی��م وایادولی��د و همان
مردباس��ک تباری که قرار بود  2س��ال پیش س��رمربی
پروازی تیم ملی ما باش��د در آستانه دیدار تیمش مقابل
بارس��لونا در فین��ال اللیگا هش��دار داده و گفته بود که
تیمش در نوکمپ مانند گوس��فندی نخواهد بود که به
س�لاخخانه رفته اس��ت .آبی و اناریهای برای اطمینان
از قهرمانی به پیروزی مقابل وایادولید نیاز داش��تند در
حالی که وایادولیدیها خطر س��قوط را بشدت احساس
میکردند.کلمنته در مصاحبه با مارکا گفته بود« :ما مانند
گوسفندی نیس��تیم که به سالخخانه میرود .ما بیشتر
پس��ران نرآتزوری بار دیگر به رستگاری رسیدند .این بار
فتح اس��کودتو گام دومی ب��ود که آنها به رهبری مورینیو با
اقتدار برداشتند .اگر قرار باشد که اوضاع و شرایط همین طور
بر وفق مراد اینتر پیش برود ،فتح لیگ قهرمانان سهگانهای
خواهد شد که رویای آنها را کامل میکند .اینتر با این جام
دومین قهرمانی خود در این فصل ایتالیا را در حالی جشن
گرفت که این پنجمین قهرمانی متوالی این تیم در سری A
محس��وب میشود .رقابت شانه به شانه  2تیم اینتر و رم به
نفع شاگردان مورینیو به پایان رسید ،آنها در زمین سیهنا با
تک گل دیهگو میلیتو گلزن کارساز خود به برتری رسیدند
تا پیروزی  2-0رم مقابل کیهوو کامال بینتیجه باشد .اینتر
با این جام دومین قهرمانی خود درایتالیا را در حالی جشن
گرفت که این پنجمین قهرمانی این تیم در سری  Aمحسوب
میشود .آنها به مدد یک خط دفاع بسیار قوی و گلزن قهاری
مانند میلیتو با شایستگی این عنوان را کسب کردند.
دیهگو میلیتو :این مهمترین گل زندگیام بود
گرچ��ه آنتونی��و دی ناتاله ب��ا  29گل عنوان بهترین

يادداشت

ورزشجهان

سهشنبه  28ارديبهشت1389

بارسا  -99رئال 96

اللیگا بازهمآبی و اناری

شبیه یک گاو وحشی هستیم .بگذاریم ببینیم چه خواهد
شد ،میمیریم یا زنده میمانیم .ما چیزی برای از دست
دادن و ترس��یدن نداریم؛ باید با شجاعت بازی کنیم» .با
این مضمون بود که روزنامه مارکا چاپ اسپانیا در شماره
شنبه صبح خود جلدی ویژه برای روز پایانی اللیگا منتشر
کرد .جلدی که حاصل ذوق گرافیس��تهای این نشریه
معروف اسپانیایی است که پرتیراژترین روزنامه ورزشی
جهان نیز به ش��مار میآيد و البته حاکی از امید ارگان
رسانهای اصلی باشگاه رئالمادرید به این پیرمرد و تیمش.
آنها سر خاویر کلمنته ،سرمربی تیم وایادولید را روی تن
سوپرمن مونتاژ کرده و تیتر انتخابی نیز این بود«:مأموریت
غیرممکن!» آیا کلمنت��ه و تیمش میتوانند غیرممکن
بزرگ انتهای فصل را ممکن کنند؟ تقریبا بعید بود و البته
مارکا هم ظاهرا چنین نظری داشت .شاید از کلمنته سن

و س��الدار گذشته که سوپرمن باشد.از آن مهمتر اینکه
او اس��تاد سابق و مشاور فعلی پپ گوآردیوال هم هست،
طوری که در نخستین روزهای بازگشت پپ به نوکمپ از
کلمنته به عنوان مدیرفنی جدید بارسا یاد میشد .حتی
گوآردیوال در یکی از نخس��تین مصاحبههایش از دینی
گفت که هنوز نسبت به استاد سابقش در تیم ملی اسپانیا
دارد .این نوع تصویرسازیهای مارکا یک دلیل دیگر هم
داش��ت.همانطور که در ش��ماره روز شنبه «وطنامروز»
خواندید در روزهای اخیر حساسیتهایی پیرامون اینکه
بارسا تیم محبوب نخس��ت وزیر اسپانیا ،خوزه رودریگز
زاپاترو ،باید در روز سرنوشتساز اللیگا به مصاف وایادولید
تیم ش��هر زادگاه زاپاترو برود ب��ه وجود آمده بود و مارکا
که نمیتوانست مستقیما به سمت شخص اول سیاسی
کش��ور اش��اره کند به این ترتیب به بزرگنمایی موضوع

قهرمانی اینتر در کالچو

دوگانه نرآتزوري کامل شد

گلزن س��ری  Aرا به دس��ت آورد
اما دیهگو میلیتو ،مهاجم آرژانتینی
اینت��ر موثرترین مهاجم س��ری A
در ای��ن فص��ل بود .او ک��ه در بازی
آخ��ر تیم��ش نی��ز گل قهرمانی را
به ثمر رس��اند و ب��ا  22گل در رده
دوم جدول گلزن��ان قرار گرفت ،در
اینباره میگوید« :گلی که به سیهنا
زدم ،مهمترین گل زندگیام بود .من
خیلیخوشحالم.
ما استحقاق قهرمانی را داشتیم.
پس از موقعیتهایی که در نیمه اول
از دست دادیم ،خوشحالم که توانستم گلزنی کنم».

موراتی :این قهرمانی متعلق
به مورینیو است
مالک باشگاه اینتر نقش سرمربی
پرتغال��ی را غیرقابل ان��کار میداند.
ماس��یمو مورات��ی ،مالک باش��گاه
اینتر در شصت و پنجمین سالگرد
تولدش ،قهرمانی تیمش در سری A
پس از فصلی سخت را جشن گرفت.
او که پیش از دیدار آخر نگرانیاش را
از تکرار اتفاق سال  2002و از دست
رفتن جام در هفت��ه آخر ابراز کرده
بود ،پ��س از پایان ب��ازی در مقابل
سیهنا در پوست خود نمیگنجید«:من بسیار خوشحال

پرداخ��ت غافل از اینکه در نهای��ت کلمنته در نوکمپ
مثل یک گوسفند سالخی شد .کلمنته در ماه آوریل به
وایادولید پیوست و در شرایطی که باشگاه در وضع بسیار
نامساعدی قرار داشت ولی در آخر نتوانست وایادولید را
در اللیگا نگاه دارد.
و اما حسرت رئال
سال رئالیها بدون جام به پایان رسید ،گرچه اگر هر
تیم دیگری جز بارسا با آنها به رقابت میپرداخت احتماال
مغلوب میش��د .برای رئالیها که ح��اال به امید حضور
مورینیو در مادریدند تا پایان دوران بارسا را رقم بزنند در
بازی آخر کاسیاس ،آلبیول ،گارای ،مارسلو ،راموس ،چابی
آلونسو ،گرانرو ،گاگو ،فان درفارت ،رونالدو و ایگوآین بازی
کردند .در بازی این تیم مقابل ماالگا ابتدا دودا ()9برای
حریف گل زد و سپس فان درفارت با گلی زیبا در دقیقه
 48بازی را به تساوی کشاند .رئال با این نتیجه نتوانست
به رکورد مثبت خود ادامه دهد و لیگ را با  96امتیاز تمام
کرد .آنها در این فصل دستاوردی نداشتند و این نکتهای
است که سرمربی این تیم را به سمت در خروجی هدایت
خواهد کرد.
مسی؛ پیچیچی اللیگا
سایت گل :لیونل مسی رقابتهای این فصل را با به ثمر
رس��اندن  47گل که  34تای آن در رقابتهای اللیگا به
ثمر رسید ،به پایان برد تا در راه کسب جایزه کفش طالیی
نیز که به برترین گلزن فوتب��ال اروپا در رقابتهای یک
فصل تعلق میگیرد ،قدم بزرگی برداشته باشد.
ای��ن مهاجم آرژانتینی رقابته��ای این فصل را با به
ثمررساندن  2گل در جشن قهرمانی بارسا مقابل وایادولید
به پایان برد .مسی در جریان بازی توپی را از توره دریافت
و آن را مبدل به گل س��وم بارسلونا کرد و پس از آن هم
گل کلیدی و چهارم تیمش را به ثمر رساند.
بدین ترتیب مس��ی با به ثمر رس��اندن مجموع 47
گل در ط��ول رقابتهای یک فصل ،که  34تای آنها در
رقابتهای اللیگا به ثمر رس��یده ،توانست به رکورد 47
گل��ی که رونالدو در طول یک فصل برای تیمش به ثمر
رسانده بود دست یابد .رکوردی که در فصل  96-7رقم
خورده بود و تاکنون هیچ یک از ستارههای بارساموفق به
تغییر این رکورد نشدهاند .بدین ترتیب و در این فهرست،
پس از نام مسی ،ایگوآین با  7گل کمتر در رده دوم قرار
دارد و البته کریس رونالدو هم که یکی از مدعیان کسب
این جایزه بود در آن ناکام ماند.
مس��ی عالوه بر آن کفش طالیی را از آن خود کرد.
جایزهای که به برترین گل��زن رقابتهای اروپایی تعلق
میگیرد .مسی با پیشی گرفتن از دی ناتاله (اودینزه) و
دروگبا (چلسی) که در صدر این فهرست قرار داشتند ،با
 29امتیاز این جایزه را از آن خود کرد .لوئیس سوارس در
لیگ هلند  35گل به ثمر رسانده بود ولی سطح رقابتها
اصال قابل مقایسه با هم نیست.
بدین ترتیب و با آمار خیرهکننده مس��ی ،این ستاره
آرژانتینی اس��مش را به عنوان یکی از برترین بازیکنان
تاریخ آبی و اناریپوشان که بیش از  30گل در رقابتهای
یک فصل به ثمر رس��اندهاند ،ثبت کرده اس��ت .نفرات
پیشین مس��ی در این فهرست ،ماریانو مارتین ،روماریو،
رونالدو و اتوئو بودهاند.
هس��تم .ما تا ثانیه آخر بازی عذاب کشیدیم اما شایسته
این پیروزی بودیم .بیتردید این قهرمانی به مورینیو تعلق
دارد .اکنون باید به فکر فینال مادرید باشیم .برای تکمیل
سهگانه باید در برنابئو خوب کار کنیم».
سهم پالرمو و ناپولی لیگ اروپا شد
ناپولی باوجود شکست مقابل سمپدوریا به لیگ اروپا
صع��ود کرد .تیمهای پالرمو و ناپولی با توجه به نتایج به
دست آمده در هفته پایانی جواز حضور در لیگ اروپا را به
دست آوردند .آتاالنتا ،لیوورنو و سیهنا نیز با قرار گرفتن در
قعر جدول باید فصل آینده را در سریBسپری کنند.
جدول سری آ
-1اینتر  82امتياز
 -2رم  80امتیاز
 -3میالن  70امتیاز
 -4سمپدوریا  67امتیاز
در پایان رقابتهای این فصل  3تیم آتاالنتا ،لیوورنو و
سیه نا به رقابتهای سری  Bسقوط کردند.

مورینیو :ایتالیا خانه من نیست

ژوزه مورینیو ،در صحبتهایی پس از فتح جام قهرمانی
رقابتهای س��ری  ،Aدر صحبتهایی اعالم کرد که ایتالیا
خانه او نیست و کشور بسیار سختی برای کار کردن است و
البته در عین حال به این نکته اشاره کرده که در پایان فینال
لیگ قهرمانان اروپا تکلیف آیندهاش را مشخص خواهد کرد.
مورینیو باز با همان لحن همیشگیاش میگوید« :در برخی
مواقع این فصل ،متوجه ش��دم که ایتالیا خانه من نیست و
کشوری نیست که از کار کردن در آن احساس خوشبختی
کنم .اکنون میتوانم صد درصد بگویم که این حقیقت ندارد
که من یک پایم اینجا و پای دیگرم در مادرید اس��ت .اتفاقا
برعکس فاصله زیادی با مربیگ��ری رئال دارم .اکنون زمانی
برای فکر کردن درباره آیندهام ندارم .ما در هفتهای تاریخی
برای اینتر هس��تیم و آمادهایم که نهایت تالش��مان را برای
کسب سومین جام قهرمانی به کار بگیریم».

رانیهری؟ با من از سارتر بگویید
کلودیورانیهریدرآخرینکنفرانسمطبوعاتیاشپیش
از دیدارهای هفته پایانی س��ری Aمورینیو را کسلکننده
توصیف کرده بود اما پس از کس��ب پنجمین اسکودتوی
متوالی توسط اینتر نوبت سرمربی اینتر بود تا به او پاسخ دهد.
مورینیو در مصاحبه با سایت اختصاصی باشگاه اینتر گفت:
«رانیهری؟ او خس��تهکننده است .من آدم تحصیلکردهای
هستم و از ژان پل سارتر درباره «تهوع» آموختهام .او یک
فیلسوف و برنده جایزه نوبل است و البته یک هوادار پرشور
فوتبال» .سرمربی پرتغالی با این پاسخ یک بار دیگر نشان
داد که چرا از او با عنوان آقای خاص یاد میشود .او با این
جواب هوشمندانه ،نهتنها جواب رانیهری را داد ،بلکه تلویحا
اعالم کرد که کالس کاریاش بس��یار باالتر از س��رمربی
جالوروسی است.

بازهم آقای خاص ،باز هم اینتر

امیرحسین جاللی

يك :خب ،باز هم نشد .وقتی رم اختالف 11امتیازی با
صدر جدول را جبران کرد و تا پیش از بازی برگشت با
اینتر آن را به  4امتیاز رساند ،وقتی ضربات مهاجمان
اینتر چپ و راس��ت به تیر دروازه خورد تا صدرنشین
در المپیکو شکست بخورد و بویژه وقتی اینتر در بازی
مقابل فیورنتینا مساوی کرد تا رم برای نخستینبار در
این فصل صدرنشین شود همه امیدوار شدند تا باالخره
بتوانند پس از  5س��ال اینتر را به زیر بکشند و حس
آنتیاینتریسم ش��گفتآور حاکم بر ایتالیا را تسکین
بخشند اما باز هم نشد.
دو :رم اس��پالتی فوتب��ال زیبای��ی را ب��ه نمای��ش
میگذاش��ت؛ فوتبالی ش��ناور که تن��وع طرحهای
تاکتیک��ی در آن مثالزدن��ی ب��ود .رمیها حتی در
ضربات ایس��تگاهی طول یک ب��ازی آن قدر متنوع
عم��ل میکردند که تماش��اگر وادار ب��ه لذت بردن
ش��ود اما خانم روزال سنس��ی جوان تصمیم گرفت
(البته عبارت «تصمیم گرفت» مسامحتا به کار برده
میشود) کلودیو رانیهری ناموفق در همه جا (از جمله
در چلسی و یووه) را به جای اسپالتی نوگرا بیاورد تا
ش��اید کینههای قدیمی او از مورینیو کارساز شود و
باالخره اینتر زمین بخورد اما باز هم نشد.
سه :اینتر مورینیو در مقطعی از فصل که بازی چلسی
در یکهش��تم نهایی چمپیونز را پیش رو داشت در
ایتالیا بشدت افت کرد تا فرضیه عدم امکان موفقیت
یک تیم در چند جبهه تا حدود زیادی تقویت شود.
(هرچند که بارس��ا سال گذش��ته به طور کامل این
فرضی��ه را باطل کرده بود) آنها در این مقطع مقابل
پارما ،ناپولی و س��مپدوریا  3بازی پیاپی را مس��اوی
کردند و در  5بازی ختم شده به بازی برگشت مقابل
رم به ترتیب در برابر جنوا ،کاتانیا ،پالرمو ،لیوورنو و رم
از  15امتیاز ممکن تنها  5امتیاز کسب کردند تا رم را
با دست خودشان به صدر جدول نزدیک کنند .به این
ترتیب رم روی امتیازدادنهای اینتر حساب ویژهای
باز کرده بود تا بتواند در هفتههای پایانی اسکودتو را
به پایتخت بیاورد اما باز هم نشد.
چهار :رم رانیهری در فاز حمله از بازیکنان برجستهای
برخوردار بود .حضور س��تارگانی چون توتی ،تونی،
ووچینیچ و حتی تادی میتواند برای هر تیمی یک
غنیمت باشد .شاید اگر رانیری از ابتدای فصل کنترل
رم را در دس��ت داش��ت هم ش��انس بیشتری برای
قهرمانی داش��ت و هم اینتر را وادار به ارائه بازیهای
بهتری میکرد .اما به هرحال امسال اینتر پنجمین
اس��کودتوی پیاپیاش را تصاحب کرد .هرچند که از
االن زمزمههایی مبنی بر جریمه س��نگین اینتر در
فصل بعد به گوش میرس��د و بعید است که پس از
رفتن مورینیو از این تیم سران فوتبال ایتالیا براحتی
دس��ت از سر اینتری که سالهاس��ت میالن و یووه
پرنفوذ را زیر پایش قرار داده بردارند.
پنج :اینتر هفته آینده باید در فینال چمپیونز مقابل
بایرنی صفآرایی کند که در بین حریفان این فصلش
تاکتیک دانترین و با دانشترین مربی را دارد .شکست
دادن بایرن فانگال برای مورینیو قطعا از سختترین
کارهای دنیاست و باید دید که نبرد تمام تاکتیکی این
دو مربی در فینال برنابئو چه نتیجهای به دنبال خواهد
داشت .هر اظهارنظری درباره این فینال منجر به تبعاتی
خواهد ش��د ،پس بهتر است تمام حرفها را به بعد از
بازی و مشخص شدن قهرمان اروپا موکول کنیم.
 16میلیون یورو برای مورینیو؟
ام��ا یکی از منتق��دان جدی م��رد پرتغالی یوهان
کرویف ،رئیس افتخاری باشگاه بارسلونا و سرمربی تیم
منتخب ایالت کاتالونیاست ،کسی که حتی در گذشته
هموطنش فانگال را که سرمربیگری بارسا را در اختیار
داشت تشویق به کنار گذاشتن دستیار جوان پرتغالیاش
کرده بود .کرویف تاکید کرد دادن  16میلیون یورو برای
به خدمت گرفتن یک س��رمربی واقعا کار مس��خرهای
اس��ت؛ فرقی ندارد مورینیو باش��د ،ی��ا پیگرینی .این
اسطوره فوتبال هلند همچنین این فصل را برای بارسلونا
فوقالعاده توصیف کرد و ادامه داد« :آنها  3جام به دست
آوردند (س��وپر کاپ اس��پانیا و اروپا و جام باشگاههای
جهان) و با قهرمانی در اللیگا ،تعداد قهرمانیهای آنها
به  4میرسد .رئال مادرید حتی با کسب  96امتیاز نیز
نتوانست قهرمانی را از آنها بگیرد».

