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البته در ليس��ت مربيان دارنده بيش��ترين جامهاي تاريخ رس��يدن به نفر صدرنش��ين كه الكس فرگوسن بازنشسته
و اس��كاتلندي و رهبر پردوام پيش��ين منچس��تر يونايتد با  48جام است بسيار س��خت و به واقع غير ممكن مينمايد اما
در چهار نفر ديگري كه فع ًال باالي دس��ت آقاي خاص نشس��تهاند سالها است كه بازنشس��ته شدهاند و دونفرشان جك
اش��تاين از سلتيك و والري لوباندفسكي از اوكراين ك ًال روي در نقاب خاك كشيدهاند  ،مورينيو ميتواند به رسيدن به آنها
و تبديل ش��دن به دومين مربي پرجام تاريخ اميدوار باش��د .آنها ميرسيا لوچسكيو رومانيايي با  32جام در رده دوم والري
لوبانوفسكي با  29جام ،اوتمار ميتفلد سوييسي با  28جام و جك اشتاين با  26عنوان قهرماني هستند.
عشق يا نفرت؟
صرفنظر از اين كه جامهاي فتح ش��ده توس��ط آنها چقدر اعتبار و ارزش داشتند و آيا جامهاي مورينيو به لحاظ
كيفيت و اعتبار همين حاال نيز بر جامهاي اين رقبا س��نگيني نميكند .بايد متذكر شد كه رسيدن به آمار آنها نياز
به سختكوش��ي و هرچه بيشتر دقت و طراحي دقيق دارد و اينها مواردي است كه هميشه از خصلتهاي اين مربي
البته مغرور پرتغالي بودهاند .مربياي كه يا بايد ش��يفتهاش بود و يا از او نفرت داش��ت و انگار حالت س��ومي براي او
متصور نيس��ت و اين برداشتها است كه پس از آنها سالها ديدن واكنش مردم نسبت به وي به وجود آمده است .او
مردي است كه با رفتارهاي اختصاصي خود البته تعدد افتخاراتش به كلي از سايرين تفكيك شده و راه اختصاصي

خودش را طي ميكند .راهي كه حتي الگري و زيدان به عنوان بهترين مربيان فصل براي ورود به آن مش��كل دارند
زيرا جامهاي الگري هنوز به عدد  10نرسيده و زيزو تازه  4جام شده است.
كاري بزرگ در چلسي
كونت��ه ه��م ك��ه در اي��ن مطل��ب چن��د ب��ار از او ي��اد ش��د .البت��ه از موفقترينه��اي فص��ل ب��ود.
شكس��ت چلسي برابر آرس��نال در فينال جام حذفي انگليس كه پيش��تر هم از آن ياد شد اجازه نداد كه كونته
كاري را بكند كه هموطن سرشناساش كارلو آنچلوتي در سال  2010در استفورد بيريج انجام داده بود .با اين
حال نميتوان از حق گذش��ت كه كونته يك روال بسيار محكم و منطقي را به چلسي در فصل  2017ـ 2016
بخش��يد و پس از افزايشهايي در  8هفته اول ليگ برتر انگليس با سه نفره كردن خط دفاعي پيراهن آبيها و يا
بازگرداندن «اوين آزار» و ديه گو كاستا به روزهاي اوجشان به چلسي نظم و استحكام فوقالعادهاي را بخشيد
و سرانجام با اختالف امتياز فراوان با تاتنهام و منچستر سيتي بر بلنداي قهرماني ايستاد .از صالحيت او همين
بس كه «منچستر سيتي پپ گوارديوال»  15امتياز كمتر از چلسي اندوخت و يك مغلوب تمام عيار در رقابت با
مردان كونته بود .آيا همين مسئله اين ايتاليايي را در صف بهترين مربيان امسال اروپا قرار نميدهد؟
*منبعDaily Mail :

55

شماره - 2192سال چهل و هفتم 29 -خرداد 1396

