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در بین همه ستاره های تیم ملی، یک نفر بیشتر 
از همه به حمایت از دراگان اسکوچیچ می پردازد. 
البته چهره هایی مثل بیرو و شــجاع خلیل زاده 
نیز حامی مرد کروات بوده انــد اما هیچکس به 
اندازه سردار آزمون، از این مربی حمایت نکرده و 
پشت او نایستاده است. سردار قبل و بعد از اردوی 
قطر، مشــغول حمایت از دراگان بوده و حاال در 
مصاحبه ای تازه، از رفتارها نســبت به این مربی 
انتقاد کرده است. او دیگر آن »پسربچه« سال های 
قبل نیست و حاال دیگر به یک فوتبالیست کامال 

پخته و باتجربه برای تیم ملی تبدیل شده است. 
برخالف مهدی طارمی که رابطه پرنوســانی 
با دراگان اسکوچیچ داشــته و حتی از سوی این 
مربی از یکی از اردوهای تیــم ملی خط خورده 
است، سردار آزمون توانسته رابطه خوبی با دراگان 
برقرار کند. برخورد او با سرمربی تیم ملی هیچوقت 
سینوسی نبوده است. سردار در دوران کی روش به 
تیم ملی دعوت می شد و در دوران ویلموتس هم 
بازیکن ثابت این تیم به شمار می رفت. بدون تردید 

هر مربی دیگری هم که روی کار بیاید از ســردار 
در خط حمله اســتفاده خواهد کرد. در نتیجه 
حمایت های او از اسکو هیچ ربطی به جایگاهش 
در تیم ملی ندارد. به نظر می رسد ستاره خط حمله 
تیم ملی، به این نتیجه رسیده که تغییر در مقطع 
فعلی اصال به سود ایران نخواهد بود. چراکه اساسا 
تا جام جهانی زمان زیادی باقی نمانده و ایران تنها 
دو فیفادی را در پیش دارد که یکی از آنها درست در 
آستانه آغاز جام رقم خواهد خورد. سردار شناخت 
خوبی از مدیران فوتبال ایران به دســت آورده و 
می داند که در صورت رفتن اســکوچیچ هم آنها 
قادر به جــذب مربی بزرگ خارجی نیســتند و 
نهایتا به گزینه هــای داخلی برای تیم ملی تکیه 
می کنند. آزمون به تالش اســکو و نتیجه های او 
احترام می گذارد و بارها از همه هواداران تیم ملی 
خواسته که حمایت و قدردانی بیشتری را نسبت 
به این مربی نشان بدهند. انگیزه سردار برای حفظ 
ثبات در تیم ملی، تحسین برانگیز به نظر می رسد. 
البته که تضمینی برای نتیجه گرفتن با این کادر در 
جام جهانی وجود ندارد اما معلوم نیست که ایجاد 
تغییر در این تیم هم حتما منجر به اتفاق های خوب 

برای تیم ملی شــود. تیمی که تا همین حاال نیز 
زمان بسیار زیادی را از دست داده و تنها یک دیدار 

دوستانه را پشت سر گذاشته است. 
سردار آزمون همان بازیکنی است که بعد از 
جام جهانی 2018 تصمیم به ترک تیم ملی ایران 
گرفت. دلیل او برای این تصمیم هم انتقادهایی 
بود که در مورد عملکرد این ستاره جوان مطرح 
می شد. او همان بازیکنی اســت که حاضر بود 
به همین ســادگی از تیم ملی عبور کند اما حاال 
دیگر چنین روحیه ای در سردار وجود ندارد. این 
بازیکن فقط به لحاظ فنی رشد نکرده و به لحاظ 
ذهنی نیز، مسیر تبدیل شدن از یک پسربچه به 
یک مرد را طی کرده است. او بی جهت به یکی از 
بهترین لیگ های دنیا نرفته و کامال شایستگی 
این جایگاه را داشته است. ســردار یک بار با تیم 
ملی در جــام جهانی حاضر بود اما در روســیه، 
انتظارها را برآورده نکرد و موفق نشد هیچ گلی 
به ثمر برساند. تاکتیک های تیم کی روش نیز به 
گونه ای بود که به این بازیکن فضای زیادی برای 
درخشیدن و نزدیک شدن به دروازه رقبا نمی داد. 
در حقیقت او مجبور بود هافبک میانی حریف را 
پرس کند و دوندگی بسیار زیادی در زمین داشته 
باشد. به همین خاطر شانس گل زنی چندانی در 
جام جهانی برای این ستاره وجود نداشت. حاال اما 
همه چیز فرق می کند و سردار شانس بیشتری 
برای درخشیدن در این تورنمنت خواهد داشت. 

خود او نیز چهار سال بزرگ تر شده و از هر لحاظ، 
فوتبالیست بهتری به نظر می رسد. او می خواهد 
پروژه فعلی تیم ملی را حفظ کند و هنوز به دراگان 
امیدوار است. در بین ستاره های کلیدی تیم، او 
مهم ترین حامی سرمربی به شمار می رود و حاضر 

نیست از این حمایت دست بردارد.
این فصل بدون تردید می تواند یک »سکوی 
پرتاب« کلیدی برای ســردار باشــد. او که در 
نیم فصل دوم سال گذشته در بوندس لیگا حضور 
داشت، حاال پیش فصل را هم با لورکوزن شروع 
خواهد کرد و فرصت بیشتری برای جا افتادن در 
ترکیب تیم دارد. هرچند که آزمون فصل گذشته 

نیز در این تیم به یک مهره ثابت تبدیل شده بود. 
او به جز بوندس لیگا، باید در لیگ قهرمانان اروپا 
به میدان برود و اواسط فصل نیز خودش را با تیم 
ملی ایران به جام جهانی برســاند. حضور در سه 
تورنمنت بسیار مهم و پرمخاطب، مهم ترین سال 
فوتبالی سردار را رقم خواهد زد. حاال همه در انتظار 
درخشش بی چون و چرای این ستاره هستند. 
بازیکنی که می تواند خودش را به فهرست تاریخی 
گل زنان ایران در جام جهانی اضافه کند. ستاره ای 
که دیگر میدان را به ســادگی خالی نمی کند و 
همیشه آماده است تا برای جایگاهش بجنگد و 

روزهای درخشانی را پشت سر بگذارد.

دراگان و یک حامی همیشگی

حاال »سردار« شدی! 

اتفاق روز

 استقاللی ها سرانجام تصمیم 
نهایی را در مورد ســرمربی فصل 
بعدشان گرفتند و با ریکاردو سا پینتو 
به توافق دست رســیدند. او اولین 
گزینه در لیست باشگاه نبود اما بعد 
از عدم توافق استقالل با گزینه هایی 
مثل نکونام و الکس نوری، سرانجام 
نام این مربی پرتغالی در صدر لیست 
آجورلو قرار گرفــت. دوران انتظار 
هواداران باشگاه برای معرفی جدید 
سرانجام به پایان رسیده است. او 
چهارمین مربی خارجی آبی ها در 
همه ادوار لیگ برتر است. آیا سا پینتو 
می تواند اولین مربی خارجی قهرمان 
لیگ برتر در باشگاه استقالل باشد؟ 
بد نیست کمی به بهانه حضور مرد 
پرتغالی در استقالل، کمی بیشتر با 

او آشنا شویم.

سیمای یک یاغی
ریکاردو ســا پینتو اساسا یک یاغی 
به حســاب می آید. چراکه او در باشگاه 
پورتو رشد کرد و در نوجوانی پنج سال در 
رده های پایه این باشگاه به میدان رفت اما 
در رده بزرگساالن در باشگاه رقیب یعنی 
اسپورتینگ چهره شد و بهترین سال های 
دوران بازی را در این باشــگاه پشت سر 
گذاشت. او با اسپورتینگ لیگ پرتغال را 
نیز فتح کرد. درخشش در این باشگاه، سا 
پینتو را به اردوی تیم ملی هم رساند. او 45 
بار برای تیم ملی کشورش بازی کرد و در دو 
دوره جام ملت ها نیز پیراهن پرتغال را به 

تن داشت. ریکاردو در یورو 96 حتی موفق 
به گل زنی برای پرتغالی ها هم شد. یکی از 
حسرت های بزرگ این مهاجم، شکست 
روبه روی فرانسه در یورو 2000 بود. چراکه 
آن نســل از فوتبال پرتغال، حتی شانس 
قهرمانی یورو را هم داشــت اما در نهایت 
بدون بردن یک جام به کارش ادامه داد. 
سا پینتو در قامت یک ستاره شناخته شده 
در دوران بازی دو بار پرتغال را ترک کرد. او 
یک بار به اللیگا و رئال سوسیه داد پیوست 
و سه فصل برای این باشگاه به میدان رفت و 
یک بار هم پیراهن استانداردلیژ در فوتبال 
بلژیک را پوشید و در نهایت در همان تیم با 
دنیای فوتبال خداحافظی کرد. این اتفاق 
اما پایان ماجراجویی فوتبالی این چهره 
نبود. او خیلی زود دوران جذاب دیگری را 

در دنیای فوتبال کلید زد.

از زد و خورد تا شکست 
منچسترسیتی

فقط دو سال بعد از پایان دوران بازی، 
سا پینتو یک پیشــنهاد جذاب از باشگاه 
اسپورتینگ لیســبون دریافت کرد و به 
عنوان مدیر ورزشی در این تیم مشغول 
به کار شــد. این تجربه اما فقط به اندازه 
چند ماه ادامه داشت. درگیری فیزیکی 
ریکاردو با یکی از بازیکنان تیم مثل یک 
بمب خبری در پرتغال منفجر شد و شغل 
ریکاردو را از او گرفت. سا پینتو کمی بعد به 
عنوان دستیار در سطوح پایین تر فوتبال 
پرتغال کار کــرد و ســرانجام به عنوان 
سرمربی تیم زیر 19 سال به اسپورتینگ 
برگشت. موفقیت او در رده پایه، مدیران 
باشــگاه را مجاب کرد تا این مربی را در 

تیم بزرگســاالن نیز امتحان کنند. این 
تصمیم نتایج خوبی را برای باشگاه رقم 
زد. اتفاقی که به شهرت سا پینتو در دوران 
مربیگری کمک زیادی کرد، شکســت 
دادن منچسترسیتی با مانچینی و حذف 
کردن این تیم از یورولیگ بود. سا پینتو 
با اسپورتینگ به نیمه نهایی یورولیگ هم 
رســید اما در آن مرحله روبه روی بیلبائو 
شکست خورد و نتوانســت راهی دیدار 
فینال شود. او در اسپورتینگ به فینال جام 
حذفی هم رسید اما سرانجام بدون بردن 
جام به کار در این تیم پایان داد. جدایی از 
سفید و سبزها، شروع یک دوران تازه در 
دنیای فوتبال برای این مربی بود. چراکه 
او از فوتبال پرتغال جدا شد تا تجربه های 
تازه ای در دنیای مربیگری به دست بیاورد.

آن استعفای باورنکردنی
ستاره سرخ بلگراد، اولین مقصد سا 
پینتو بعد از جدایــی از فوتبال پرتغال 
بود. شــروع دوران کاری این مربی در 
صربستان حیرت آور به نظر می رسید. 
او و تیمش در هر هشت مسابقه ابتدایی 
لیگ به برتری رسیدند و مدعی شماره 
یک قهرمانی بودند اما تنها بعد از سپری 
شدن 11 هفته، مرد پرتغالی با عمومی 
کردن اختالف نظرش با مدیران باشگاه، 
اســتعفا داد و از این تیم جدا شــد. این 
تصمیم ناگهانی همه هواداران ســتاره 
سرخ بلگراد را شگفت زده کرد. سه ماه 
بعد، این مربی هدایت باشگاه او.اف.آی 
در لیگ یونان را پذیرفت. بعد از یک سال 
او در همان لیگ به باشگاه آترومیتوس 
منتقل شد. این دوران برای سا پینتو اما 

با موفقیت گره نخورد. او شمایلی از یک 
مربی خوب را در یونان به تصویر کشید 
اما فراتر از حد انتظار عمل نکرد و همین 
مساله موجب شد تنها یک سال و نیم در 
این کشور دوام بیاورد. او در دومین ماه از 
سال 2015 یونان را ترک کرد و دوباره به 

کشور زادگاهش برگشت.

تجربه های کوتاه مدت
ریکاردو بعد از ترک یونان، به پایتخت 
پرتغال برگشــت و به عنوان ســرمربی 
بلننسس معرفی شد. او انگیزه های زیادی 
برای درخشــش دوباره در لیگ پرتغال 
داشت. هدف بزرگ باشگاه در آن فصل، 
رسیدن به سهمیه یورولیگ بود اما آنها 
موفق نشدند خودشــان را به لیگ اروپا 
برسانند. بعد از این شکست، ریکاردو نیز 
از سمتش اســتعفا داد و در یک تصمیم 
انتحاری، دوباره پرتغال را ترک کرد. او این 
بار روی نیمکت الفاتح در لیگ عربستان 
نشست و در پنج بازی، فقط یک بار برنده 
شد. عربستانی ها که صبر زیادی برای این 

مربی نداشــتند، خیلی زود به همکاری 
با او پایان دادند. سا پینتو چند ماه بعد از 
ترک اجباری لیگ عربستان، راهی یونان 
شــد و این بار در 13 مسابقه، به نیمکت 
آترومیتوس برگشت. آنها فصل را در رده 
هشــتم تمام کردند و حتی برای تمدید 
قرارداد به مدت دو سال به توافق رسیدند 
اما پیشنهاد رسمی باشگاه استاندارد لیژ 
بلژیک، همه چیز را تغییر داد و کاری کرد 
که این مربی تصمیم به حضور در فوتبال 

بلژیک بگیرد. 

و سرانجام... اولین جام
اولین جام دوران مربیگری ریکاردو 
ســا پینتو، در آخرین تیم دوران بازی او 
به دست آمد. او این بار در قامت مربی به 
تیمی برگشت که فوتبالش را در آن تمام 
کرده بود. اســتاندارد لیژ روزهای خوبی 
را با این مربی پشت سر گذاشت. آنها در 
کنار هم به قهرمانی جام حذفی دســت 
پیدا کردند تا اولین جام دوران مربیگری 
مرد پرتغالی در بلژیک به دست بیاید. این 
تیم در رقابت های لیگ هم روی سکوی 
دوم ایستاد. همه منتظر بودند که سا پینتو 
برای سال های طوالنی در این باشگاه دوام 
بیاورد و مشغول کار کردن در این تیم باشد 
اما این اتفاق در عمل رخ نداد. او خیلی زود 
از فوتبال بلژیک جدا شد و این بار پیشنهاد 
لخیا ورشــو در لیگ لهستان را پذیرفت. 
یک تصمیم انتحاری دیگر از سوی مردی 
که به این تصمیم ها خو گرفته بود. فصل 
برای تیم سا پینتو چندان بد پیش نرفت 
اما در فاصله سه هفته به پایان لیگ و در 
حالی که فاصله با تیم صدرنشین جدول 
رده بندی پنج امتیاز بود، مدیران باشگاه 
عذر این مربی را خواســتند و تصمیم به 
برکنار کردن او گرفتنــد. تصمیمی که 
موجب شــد ریکاردو بعد از چهار ســال 
دوری از فوتبال پرتغال، دوبــاره به این 
کشــور برگردد و در زادگاهش مشغول 

به کار شود.

قاره سوم
بعد از برکنــاری از لیگ لهســتان، 
ریکاردو ســا پینتو به کشورش برگشت 
و به عنوان ســرمربی جدید باشگاه براگا 
معرفی شد. باشگاه یک قرارداد دو ساله 
را مقابل این مربی قرار داد اما تنها پنج ماه 
برای او صبر کرد. در شرایطی که براگا در 
رده هشــتم جدول لیگ قرار گرفته بود، 
سا پینتو از کار برکنار شــد. این اتفاق در 
حالی رخ داد که ایــن تیم در گروهش در 
رقابت های لیگ اروپا صدرنشــین شده 
بود و توانسته بود به عنوان اولین تیم راهی 
دور حذفی شود. بعد از کار کردن در اروپا و 
مدت کوتاهی در آسیا، ریکاردو در سومین 
قاره هم مشــغول به کار شــد. او هدایت 
باشگاه واسکودوگاما در سری آ برزیل را 
بر عهده گرفت تا تجربه متفاوتی را زندگی 
کند. تیم بحران زده واسکو اما با این مربی 
متحول نشــد. ریکاردو در 15 بازی روی 
نیمکت این تیم فقط سه برد به دست آورد 
و در منطقه ســقوط قرار گرفت. همین 

اتفاق کافی بود تا مدیران باشــگاه عذر او 
را بخواهند و به همکاری با این مربی پایان 
بدهند. تجربه کاری سا پینتو در آمریکای 
جنوبی هم فقط کمی بیشتر از اروپا طول 
کشید. 6 باخت و 6 مساوی در 15 بازی، 
تجربه موفقیت آمیزی برای این سرمربی 

به شمار نمی رفت.

سقوط و جنجال
بدترین بخــش از کارنامه مربیگری 
ســا پینتو، در همین سال های اخیر رقم 
خورده است. او برای مدتی سرمربی تیم 
گازیان تپ در فوتبال ترکیه شــد اما به 
جنجالی ترین شکل ممکن تیم را ترک 
کرد. سا پینتو در کنفرانس های خبری اش 
در فوتبال ترکیه، مدام مدیران باشــگاه، 
بازیکنان خودی و حتــی هوادارها را به 
باد انتقاد می گرفت. مرد منفور هواداران 
این باشــگاه، باز هم به ترکیه برگشت و 
این بار ســرمربی تیم موریرنسه شد. او 
تالش زیادی انجام داد تا جلوی ســقوط 
مستقیم تیم به دســته پایین تر را بگیرد 
و موفق هم شــد اما در پلی آف به دسته 
پایین تر سقوط کرد. سقوطی که برای او 
با جنجال های زیادی همراه شد. سا پینتو 
به دلیل جنجال علیه هواداران رقیب، به 
سختی جریمه شد و باشگاه نیز قراردادش 

را تمدید نکرد.

ریکاردو؛ آب و آتش
کار کردن با یک مربی مثل سا پینتو، 
برای باشگاه استقالل ساده نخواهد بود. 
او به لحاظ تجربه، چیزهای زیادی برای 
انتقال به این تیم دارد. کار کردن در هشت 
کشور، ســه قاره و 12 تیم مختلف، از او 
یک مربی باتجربه می ســازد اما ریکاردو 
به ســرعت عصبانی می شود، خیلی زود 
استعفا می دهد و در فوتبال با هیچکس 
تعارف ندارد. سا پینتو اساسا مربی چندان 
خوش اخالقی نیست و استقاللی ها باید 
حسابی مراقب این مربی باشند. او رزومه 
درخشانی هم ندارد اما برای اثبات خودش 
به تهران سفر می کند. این یک دوره جذاب 
و البته دشوار برای باشگاه استقالل خواهد 
بود. شاید اگر همه چیز خوب پیش برود، 
ســا پینتو اولین قهرمانی لیگ در دوران 
مربیگری را در ایران تجربــه کند. او اما 
اساسا برای پروژه های بلندمدت ساخته 

نشده است. 

نگاهی به کارنامه سرمربی جدید استقالل 

یــــاغی!
رکابی سهمیه گرفت، ویزا نگرفت!

مســابقات ســنگ نوردی قهرمانی جهان در 
حالی به زودی بــه میزبانی اینســبروک اتریش 
برگزار می شــود که نماینده کشورمان با وجود در 
دست داشتن ســهمیه، نمی تواند در این رقابت ها 
شــرکت کند. نکته مهم اینجا است که الناز رکابی 
کوچک ترین سهمی در این اتفاق ندارد و به دلیل 
صادر نشــدن ویزا، قهرمانی جهان را از دست داده 
است. مشکالت ســریالی ســفر به اتریش مدتی 
می شود که کار ورزشکاران را سخت کرده و همین 
موضوع باعث شــده بود که رکابی از مدت ها پیش 
دغدغه دریافت ویزا را داشــته باشد. این نگرانی ها 
درنهایت تحقق پیدا کرد و اتریــش به او ویزا نداد 
تا غایب اجبــاری قهرمانی جهان باشــد. این در 
حالی است که این ســنگ نورد ایرانی طی دو سال 
اخیر مســابقات مهم دیگری را هــم به دالیلی که 
خود در آن نقشــی نداشته، از دســت داده است. 
شرایطی که بســیار ناامیدکننده به نظر می رسد و 
زمینه بی انگیزگی را پررنگ می کند. در روزهایی 
که تحریم و مشــکالت اقتصادی بــه تنهایی بار 
زیادی روی دوش ورزشــکاران گذاشــته و کار را 
برای آنها سخت کرده است، اتفاقاتی از این دست 
تبعات بســیار بدی برای ورزش کشــور دارد. آنها 
حاال می دانند حتی اگر ســهمیه ای هم برای یک 
میدان مهم بگیرند، هیچ قطعیتی بابت حضور در 

کار نیست. 

    
بسکتبالیست ها در اردو

تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران که حضور 
در مسابقات کاپ آســیا را پیش رو دارد، چهارمین 
مرحله از اردوی انتخابی خود را از روز گذشــته آغاز 
کرد. شادی عبدالوند، کیمیا یزدیان طهرانی، فائزه 
شهریاری، فاطمه شهریاری، ناهیده اسدی، زینب 
غفاری، غزل محســنی، آیدا گلمحمدی و آناهیس 
خداوردیان دعوت شــدگان به اردو هستند. افسانه 
حسن نایبی، سرمربی تیم ملی، شادی عادلی، مربی 
مدعو و صنم کوهی، سرپرســت تیم ملی است. این 
اردو از اول تا یازدهم تیرماه در آکادمی ملی المپیک 
برگزار می شود .مسابقات کاپ آسیا از پانزدهم تیرماه 

در سنگاپور آغاز خواهد شد.

آغاز هفته دوم با شکست
بعد از عملکرد نه چنــدان رضایتبخش تیم ملی 
والیبال در هفته نخســت لیگ ملت ها، شاگردان 
بهروز عطایی هفتــه دوم را مقابل میزبان این هفته 
با شکست آغاز کردند تا در مسیر انتقاد باقی بمانند. 
تیم ملی ایران در نخستین دیدار هفته دوم به میزبانی 
شهر صوفیه بلغارستان به مصاف میزبان رفت و سه 
بر صفر شکست خورد. این نتیجه در حالی رقم خورد 
که ملی پوشان ایران تالش زیادی کردند تا حداقل 
یک ســت را به نام خود بزنند اما موفق به انجام این 
کار نشدند. بلغاری ها پیروزی خود را در میان تشویق 
تماشاچی های پرشمار خود رقم زدند. حتی در چند 
امتیاز حضور دو هزار هواداری که برای حمایت خود 
به سالن آمده بودند، روی رای داور نیز اثر گذاشت. 
مردان والیبال ایران ســاعت 21:30 روز پنجشنبه 
دوم تیرماه در دومین مسابقه خود در هفته دوم لیگ 
ملت ها به مصاف آمریکا می روند. باید دید عملکرد 
تیم به چه ســمت خواهد رفت؟ برخــی معتقدند 
والیبال ایران افت کرده و عده ای دیگر آینده  روشنی 

را زیر سایه جوانگرایی بهروز عطایی می بینند. 

    
برنامه بسکتبال در صربستان

تیم ملی بسکتبال بامداد چهارشنبه به صربستان 
رفت تا طی هشت روز اقامت در این کشور دو دیدار 
تدارکاتی برگزار کند. تیم باشگاهی FMP حریف 
تیم ملی بسکتبال در این اعزام است که دیدارشان 
سوم و ششم تیرماه برگزار می شــود. این تیم یکی 
از دو فینالیست لیگ باشــگاهی صربستان بود که 
در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود 
پایان داد. ملی پوشان بسکتبال پس از پایان کار خود 
در صربستان راهی آلماتی می شوند تا 10 تیرماه با 
تیم ملی قزاقستان دیدار کنند. آنها سپس به سوریه 
سفر می کنند تا 13 تیرماه برابر تیم ملی این کشور به 
میدان بروند. این دو دیدار در پنجره سوم انتخابی جام 
جهانی برگزار خواهد شــد. برای هر یک از دو دیدار 
برابر قزاقستان و ســوریه و از میان ترکیب 14 نفره 

اعزامی، 12 بازیکن معرفی خواهد شد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

 آریا رهنورد

آریا طاری

ریکاردو سا پینتو اساسا 
یک یاغی به حساب می آید. 

چراکه او در باشگاه پورتو 
رشد کرد و در نوجوانی پنج 

سال در رده های پایه این 
باشگاه به میدان رفت اما در 
رده بزرگساالن در باشگاه 
رقیب یعنی اسپورتینگ 

چهره شد و بهترین سال های 
دوران بازی را در این باشگاه 

پشت سر گذاشت

کار کردن با یک مربی مثل 
سا پینتو، برای باشگاه 

استقالل ساده نخواهد بود. 
او به لحاظ تجربه، چیزهای 

زیادی برای انتقال به این 
تیم دارد، اما به سرعت 

عصبانی می شود، خیلی زود 
استعفا می دهد و در فوتبال با 

هیچکس تعارف ندارد


