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شکل انتقام گرفت .جایگاه کارلتو دیگر تثبیت شده بود .در فصل  2003-04میالن با قدرت فاتح اسکودتو شد؛ با  82امتیاز در برابر رم  71امتیازی .او سال  2005بار دیگر میالن را به فینال لیگ قهرمانان رساند اما تیمش
بازی  3بر صفر برده مقابل لیورپول را از دس��ت داد و به نایب قهرمانی بس��نده کرد .دو س��ال بعد زمان انتقام قرا رسید و این بار نوبت به گرفتن انتقام از لیورپول فرا رسید .این بار در فینال  2007و با برتری  2بر یک مقابل این
تیم کارلتو برای دومین بار فاتح اروپا شد .او و میالن پس از دو قهرمانی اروپا ،دو بار نیز قهرمان سوپرکاپ اروپا شدند و گنجینه افتخارات کارلتو در میالن پررونق تر نیز شد.
پس از پایان فصل  2008-09کارلتو روانه غرب لندن ش��د و به چلس��ی پیوست .در همان فصل چلسی را قهرمان جزیره کرد و رکورد  103گل زده را ثبت نمود؛ آن هم با بردهای خانگی چون برد مقابل استون ویال( ،)1-7استوک
س��یتی( )0-7و سرانجام ویگان(  )0-8در روز پایانی تا چلسی اولین تیمی باش��د که در دوران لیگ برتر موفق شده بیش از  100گل بزند و اولین تیم بعد از تاتنهام فصل  .1962-63چلسی جذاب کارلتو ،در فصل نخست دابل کرد تا
نخستین دوگانه تاریخش را کسب کرده باشد .اما حضور او در چلسی نیز پس از پایان فصل دوم خاتمه یافت و از آنجا راهی پاری سن ژرمن شد .جایی که موفق شد لیگ فرانسه در فصل  2012-13تصاحب نماید.
شخصیتی مقاوم و ضد زلزله
کارلتو از س��ال  2013به رئال مادرید پیوس��ت .در این سالها او در تیم های مختلف از طریق همكاری با رومان آبراموویچ در چلسی ،ناصر الخلیفه در پاریس سن ژرمن ،فلورنتینو پرز در رئال مادرید و سیلویو برلوسكونی
در میالن ،تجربیات خوبی از برخورد با روس��ای باشگاه های مختلف كسب کرد .برلوسكونی نخست وزیر س��ابق ایتالیا حتی در چیدمان تیم میالن نیز دخالت می نمود ،كارلو آنچلوتی در اتوبیوگرافی خود به همین دلیل
نوش��ته كه به خاطر چنین برخوردهایی وی ش��خصیتی مقاوم و ضد زلزله پیدا نموده اس��ت .در رئال او توانست این تیم را پس از  12سال به فینال اروپا برساند .آن هم با برد  5بر صفر مقابل بایرن در دو دیدار رفت و برگشت.
با برتری مقابل اتلتیکو مادرید در فینال ،او به دومین مربی بعد از باب پیزلی تبدیل ش��د که س��ه بار موفق به بردن لیگ قهرمانان شده است .آنچلوتی پس از آن موفق شد سوپرکاپ اروپا و جام جهانی باشگاهها را نیز به خود
اختصاص دهد .او در همان سال فاتح کوپا دل ری نیز شد اما با تمام این عناوین آنچلوتی هرگز اللیگا را نبرد و همین امر کافی بود که پرز از او خسته شود!
نبرد هزارم در بایرن
س��رانجام از س��ال  2016کارلتو مربی بایرن شد .در روز بازی با هامبورک به پسرانش گفت که به زمین بروند و در روز هزارمین بازی اش به عنوان مربی ،روزی تاریخی را برایش بسازند و وقتی داور سوت پایان  90دقیقه
را زد ،اسکوربورد نتیجه  8بر  0را نشان می داد .بایرن با آنچلوتی هم قهرمان اللیگا شد هم به رکورد  5قهرمانی پیاپی در بوندس لیگا رسید..بدون شک داستان روزهای درخشان آنچلوتی همچنان ادامه خواهد داشت...
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