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کونته سرمربي اينتر شد

مطابق انتظار ساعاتی پس از اخراج لوچانو 
اسپالتی، آنتونیو کونته به عنوان سرمربی جدید 
اینتر معرفی شد. با تایید باشگاه اینتر، آنتونیو 
کونته ســرمربی جدید نراتزوری است. از چند 
هفته پیش همکاری او با باشــگاه اینتر قطعی 
شده بود و سرانجام با پایان یافتن فصل و اخراج 
اسپالتی، آنتونیو کونته رسما هدایت اینتر را بر 
عهده گرفت. در بیانیه اینتر اشاره ای به جزئیات 
قرارداد این مربی نشده اما دی مارتزیو و رومانو 
قبال اعالم کردند که قــرارداد آنتونیو کونته با 
اینتر سه ساله است و برای هر فصل 12 میلیون 
یورو دستمزد می گیرد. الزم به ذکر است باشگاه 
اینتر ساعت 6 صبح به وقت ایتالیا، خبر رسمی 
شــدن همکاری با کونته را روی خروجی خود 

قرار داد که در نوع خود جالب و بی سابقه است!
    

کاپيتان در مادريد ماندني است
ســرخیو راموس که شــایعه جدایي اش از 
رئال مادرید سروصداي فراواني به راه انداخته 
بود، عصر پنج شــنبه با برگزاري کنفرانسي در 
مادرید به تمامي شایعات پایان داد. راموس در 
این خصوص گفته است:»من کاپیتان باشگاه 
هستم و محبت و حمایت همکارانم را احساس 
می کنم. همکارانم من را می شناسند و هیچ یک 
شکی نداشتند که به کارم در اینجا ادامه خواهم 
داد. هنوز آن لحظه فرا نرســیده است. تا زمانی 
که بدنم توان داشته باشــد، ادامه خواهم داد. 
هرگز راهی تیمی که رقیب رئال مادرید باشــد 
نخواهم شــد و وقتی کنار می کشــم که ببینم 
دیگر بدنم توان بازی در باالترین سطح را ندارد. 
مساله بر سر صمیمیت است؛ وقتی طرفین یک 
هدف داشته باشند، کار آســان می شود. فشار 
موجود در یک بعد از ظهر حل و فصل و همه چیز 
فراموش شد. اگر بازیکن دیگری بیاید و درآمد 
بیشتری داشته باشــد، این نشانه خوبی است. 
من از دستمزد و قراردادم رضایت باالیی دارم. او 
)پرز( می داند که باید در مورد تمدید قراردادم 
حرف می زدیم و برای بیش از یک سال، کسی 
برای این کار ســراغ من نیامد. اگر کسی بیاید 
و درآمد بیشتری نســبت به من داشته باشد، 
مشکلی با این قضیه ندارم. پیشنهاد چینی روی 
میز است. از آن پیشــنهادهایی است که وقتی 
پاهای تان خســته باشند، ســراغ آن می روید. 
هیچ گاه  به رفتن فکر نکردم یا آنگونه که گفته 

شد، درخواست خروج ندادم.«
    

 سرمربي آلمان 
راهي بيمارستان شد

تیم ملی آلمان در مســابقات مقدماتی یورو 
2020 باید به مصاف استونی و بالروس برود اما در 
این دو بازی که روی کاغذ آسان به نظر می رسد، 
آلمان از داشتن ســرمربی خود محروم است. به 
گزارش بیلد، یواخیم لوو، سرمربی 59 ساله تیم 
ملی آلمان از نظر جســمی وضعیت مســاعدی 
ندارد و به دلیل گرفتگی عروق و شــریان هایش 
در بیمارستان بستری شده  است. به این ترتیب 
لوو به دلیل بیماری قادر به هدایت تیم ملی آلمان 
در دو بازی پیش رو نخواهد بود و مارکوس زورگ، 
دســتیار اول لوو در بازی آلمان برابر اســتونی و 

بالروس، مانشافت را هدایت خواهد کرد.
    

بارسا به دنبال پديده
بارسلونا مایل است امانوئل و ساموئله وینیاتو، 
دو مهاجم جوان و ایتالیایی کیه وو را به خدمت 
بگیرد. به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، امانوئله 
که متولد ســال 2000 میالدی است، امسال 
برای اولین بار بازی در ســری آ را تجربه کرد و 
توانست در 10 بازی برای کیه وو، یک گل بزند و 
یک پاس گل هم بدهد. او 19 ساله است و پست 
تخصصی اش وینگر راست است. برادر کوچک تر 
او ساموئله متولد سال 2004 است و طبعا هنوز 
فرصت پیدا نکرده در باالترین سطح فوتبال اروپا 
به میدان برود. با این حال بارسا اعتقاد دارد این دو 
بازیکن پتانسیل تبدیل شدن به دو پدیده را دارند. 
روز گذشته ایجنت این دو بازیکن در اسپانیا بود تا 
با سران بارسا مذاکره کند. کیه وو هشت میلیون 
یورو برای این دو بازیکن درخواســت کرده که 
بارســا اعتقاد دارد رقم گزافی اســت. به زودی 

تکلیف این پرونده مشخص خواهد شد.

فوتبال خارجی

آریا رهنورد

یــک روز قبل از برگزاری مســابقه 
حساس ســپاهان و پرســپولیس در 
نقش جهــان، امیرقلعه نویی تیمش را 
»شایســته ترین تیم« برای فتح جام 
حذفی می دانســت. او تاکید داشت که 
سپاهان جلسه های تمرینی بسیار خوبی 
را پشت سر گذاشته و برای روبه رو شدن 
با قهرمان لیگ، در اوج آمادگی قرار دارد. 

با این وجود در زمین، نشانه  چندانی از 
آمادگی مدنظر آقای مربی دیده نمی شد. 
زردها در زمین، برتر از پرسپولیس نبودند 
و تا حدود زیادی تحت تاثیر بازی حریف 
قرار گرفتند. پرسپولیس در نیمه دوم 
بازی اش را به حریــف تحمیل کرد و تا 
پایان وقت اضافــه اول، دو بار تیر دروازه 
تیم میزبان را به لرزه درآورد. شــاید اگر 
یکی از این موقعیت ها نیز به گل تبدیل 
شده بود، ســپاهان در همان وقت های 

قانونی شکست می خورد. با این وجود 
بازی 120 دقیقه طول کشید و سرانجام 
قرمزها درست در ثانیه های پایانی گل 
برتری شان را به ثمر رساندند. هضم این 
شکست برای ژنرال به شدت دشوار به 
نظر می رســید. او همه خشونتش را به 
ســالن کنفرانس خبری برد تا این بار 
به جای »دســت های پشــت  پرده« از 
نسخه به روز شده ای به نام »مهندسی 
نتایج« اســتفاده کند. غافــل از اینکه 

»مهندس« اصلی پیراهن شماره 6 تیم 
خود او را بر تن داشته است. اگر مهدی 
کیانی در دقیقه 112 مسابقه از تصمیم 
بحث برانگیز داور بــرای اعالم پنالتی 
به ســود سپاهان به درســتی استفاده 
می کرد، باز هم شائبه مهندسی در این 
مسابقه از سوی قلعه نویی در مصاحبه 
بعد از بازی مطرح می شد؟ کیانی بهترین 
فرصت ممکن را از دســت داد و در تیم 
مقابل، پرسپولیسی ها فرصت طلب تر 

ظاهر شدند تا فصل برای سپاهان بدون 
جام به پایان برسد و سرمربی عصبانی 
این تیم در کنفرانس، همه ارکان فوتبال 
را به حمایت از پرسپولیس متهم کند. 
مطرح کردن چنین ادعاهایی بدون ارائه 
سند، همه جای دنیا با محرومیت هایی 
طوالنی پاسخ داده می شود اما در ایران 
دیگر همه به توجیه های همیشــگی 
ژنرال عادت کرده اند. مردی که به جای 
ارتقای تاکتیک های فنــی، همواره به 
دنبال اســتفاده از آخریــن مد توجیه 
برای شکست بوده است. قلعه نویی پس 
از این مسابقه، به دنبال ایجاد یک موج 
جدید بود اما حاال موجی که از ســوی 
پرسپولیسی ها، اســتقاللی ها و حتی 
تعدادی از ســپاهانی ها ایجاد شده، به 
دیالوگی از فیلم آژانس شیشه ای مربوط 

می شود:»دهه ات گذشته مربی!«.
رد پای نیمکت سپاهان در شکست 
تلخ این تیم در مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی، انکارنشــدنی به نظر می رسد. 
امیرقلعه نویــی با فــرار رو بــه جلو در 
کنفرانس مطبوعاتی پس از مسابقه، از 
»پاســخ دادن« به پرسش های فنی در 
مورد این مسابقه طفره رفته اما سوال های 
زیادی در مورد عملکرد او در این مسابقه 
وجود دارد. اگر کومان مصدومیت را پشت 
سر گذاشته بود، چرا از ابتدا در ترکیب 
سپاهان قرار نگرفت تا خط هافبک این 
تیم به این اندازه آسیب پذیر نباشد و اگر 
این بازیکن همچنان با مصدومیت دست 
و پنجه نرم می کرد، چرا در چنین بازی 
حساسی یکی از تعویض های تیمش را 
سوزاند؟ چرا ژنرال دو بار بازیکنانی که 
به زمین بازی فرســتاده بود را تعویض 
کرد؟ چرا مهره های تیم او، تمرکز کافی 
را نداشتند و مدام با ستاره های حریف 
درگیر می شدند؟ چرا مهدی کیانی به 
عنوان یک ستاره پرتجربه، آنقدر فاقد 

تمرکز بود که یک پنالتی سرنوشت ساز 
را از دســت داد و چرا سیاوش یزدانی به 
جای دقت روی روند بازی، همه هوش و 
حواسش را به درگیری  لفظی و فیزیکی 
با بازیکنان تیم مقابل گره زد و در نهایت 
خنجری در قلب تیم خودی فرو کرد؟ 
چرا امیر قلعه نویی به جای جذب ستاره 
در پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی، به 
سراغ امضای قرارداد با مهره تمام  شده ای 
مثل »محمد ابراهیمی« رفته و با جذب 
ابراهیمی و »مســلمان« عمال ترکیب 
اصلی تیمش را کوچک تر کرده است؟ 
چرا تیم امیر به جز ارسال های بلند نقشه 
دیگری برای رســیدن به گل ندارد و در 
سه بازی این فصل با پرسپولیس، هرگز 
فوتبال خوبی ارائه نکرده است؟  تحمل 
قرار گرفتن زیر ســایه یک تیم دیگر، 
همیشــه برای قلعه نویی دشــوار بوده 
است.  او سال ها قبل به عنوان سرمربی 
استقالل، قهرمانی پاس در لیگ برتر را 
با مطرح  کردن شائبه هایی زیر سوال برد. 
سال ها بعد وقتی در لیگ قهرمانان آسیا با 
ذوب آهن به استقالل باخت، نتیجه بازی 
را به فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش 
تبریک گفت. این روند هنوز هم تغییر 
نکرده است. او »بازنده« خوبی نیست و 
همچنان نمی تواند با شکست کنار بیاید.

این بار »مهندسی« به جای دست های پشت  پرده

ژنرال و مهندس کیانی!

اتفاق روز

چهره به چهره

در اوج دعواهای برانکو و کی روش در فوتبال ایران،  امیرقلعه نویی که قصد نداشت مستقیما درگیری لفظی دیگری را با 
سرمربی تیم ملی آغاز کند، به حمایت از مرد کروات پرداخت و او را »مسلمان  واقعی« دانست. ژنرال همواره برانکو را یک 
دوست نزدیک معرفی می کرد اما ظاهرا دوستی امیر با سایر مربی ها فقط تا وقتی ادامه پیدا می کند که او را شکست نداده 
باشند! این فصل برای ژنرال بدون جام به پایان رسید اما آخرین کنفرانس مطبوعاتی او، ناامیدکننده ترین سکانس فصل 

قلعه نویی به شمار می رفت.

پس از ماجراهای تلخ نقــش جهان در پایان 
مسابقه سپاهان و پرســپولیس، طرفداران هر 
دو باشــگاه تیم رقیب را مقصــر می دانند و در 
جست وجوی کلمه هایی برای سرزنش حریف 
هستند. وضعیت ناخوشــایند فوتبال ایران در 
شرایط فعلی اما مقصران بسیار زیادی دارد. اگر در 
این فوتبال، خشونت جای لذت را گرفته است. اگر 
در این فوتبال، همه هواداران به هم مشکوک و به 
خون هم تشنه اند، اگر هر تیمی می بازد مهندسی 
را عامل شکست می داند و هر تیمی می برد، حریف 
را تحقیر می کند، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، 
مدیران باشگاه ها، مربیان، بازیکنان، هوادارها و ... 
همگی مقصر هستند. در فوتبالی که خشونت در 
آن با کلمه هایی مثل »تعصب« توجیه می شود، 
طبیعتا امیدواری چندانی به آینده وجود نخواهد 

داشت. حقیقت آن اســت که دیگر مشکل تنها 
»تماشاگرها« نیستند. این تماشاگرها با تماشای 
مصاحبه بازیکنان و مربیان و البته مواجه شدن 
با خبرنگارهای رنگی و چهره هــای افراطی در 
شبکه های اجتماعی، تحریک می شوند و دست به 
رفتارهایی باورنکردنی می زنند. در همین مسابقه 
پرسپولیس و سپاهان، دو هوادار از ناحیه چشم 
آسیب دیده اند و ممکن است بینایی شان دیگر 
هرگز برنگردد. کدام جام و کدام عنوان قهرمانی به 

اندازه چشم های یک انسان ارزش دارد؟
سیاوش یزدانی، نماد تمام عیار امروز فوتبال 
ایران است. بازیکنی که به جای درخشیدن در 
زمین، خارج از جریان مسابقه با تهدید و توهین 
برای خودش توجه می خرد و تیم خودی را نابود 
می کند. هم تیمی او کی روش اســتنلی، بعد از 

توهین به یک داور با تجلیل باشــگاه ســپاهان 
روبه رو می شود و طبیعتا در دیدارهای بعدی نیز 
به رفتارش ادامه می دهد. شجاع خلیل زاده نیز 
یکی دیگر از چکیده های فوتبال ماست. بازیکنی 
که بخش مهمی از تمرکزش را روی درگیری با 
مهره های حریف می گذارد و فوتبال هرگز یک 

اولویت کلیدی برای او نبوده است. 
این یک بن بســت همگانی و یــک بحران 

اجتماعی است و عبور از آن چندان ساده به نظر 
نمی رسد. استادیوم ها بازتابنده جامعه هستند و 
این خشونت قبل از ورزشگاه ها، در خود جامعه 
نهادینه شده است. در این وضعیت حتی بازیکنی 
که روی آنتن تلویزیون از صلح صحبت می کند، 
از سوی هواداران خودی مواخذه می شود و اتهام 
»ترســو بودن« را روی خودش می بیند. جالب 
اینجاست که چهره های افراطی در شبکه های 

اجتماعی، به دنبال رســیدن به پست مدیریت 
رسانه ای پرسپولیس و اســتقالل هستند و به 
نظر می رسد روزی که این اتفاق بیفتد، حضور 
در ورزشگاه ها تنها با »جلیقه ضدگلوله« ممکن 
باشد. در روزهای گذشته، خیلی ها از رفتار وزیر و 
شهردار سابق حیرت کرده اند اما به نظر می رسد 
هیچ کدام از اهالی خشــمگین ایــن روزهای 
فوتبال، فاصله ای بــا وضعیت »نجفی« ندارند. 
تنها چاقوها به اندازه کافی تیز نشده اند و تفنگ ها 
هنوز آماده شلیک نیستند. خشونت شبیه یک 
بیماری است و گســترش دادن یک بیماری، 
هرگز به شــیوع آن کمک نمی کند. این درسی 
است که باید در فوتبال ایران کمی جدی گرفته 
شود. راه حل این بحران، ابدا حکم های سنگین 
از سوی کمیته انضباطی و کمیته اخالق نیست. 
راه حل این بحران، از خود آدم ها شروع می شود. 
آدم هایی که اگر کمی ظرفیت و تحمل شان را 
باالتر ببرند، هیچ خونی در ورزشگاه های ایران 

ریخته نخواهد شد.

آریا طاری

باز کردن دروازه سپاهان در آخرین ثانیه های یک مسابقه، 
همیشه برای پرسپولیسی ها فوق العاده بوده است. آنها سال ها 
قبل با گل دقیقه 96 سپهر حیدری، قهرمانی سپاهان را دزدیدند 
و این بار نیز در دقیقه 121، تیم اصفهانی را کنار زدند تا راه شان 
را به طرف فینال جام حذفی هموار کنند. پرسپولیس به ویژه در 
دوران برانکو، بارها سرنوشت بازی ها را در آخرین ثانیه ها عوض 
کرده است. پســران مرد کروات حاال دیگر به این باور رسیده اند 
که هیچ مسابقه ای تا قبل از نواخته  شدن سوت پایان داور، تمام 
نمی شــود و آنها درســت تا آخرین لحظه، فرصت تغییر دادن 
اوضاع را دارند. موقعیت های از دست رفته با بی دقتی مهره های 
هجومی، پرســپولیس را در نیمه نهایی جام حذفی به دردسر 
انداخت. خیلی ها تصور می کردند ســپاهان با استفاده از امتیاز 
میزبانی، فشار زیادی به حریف می آورد و پرسپولیس را در زمین 
خودش محبوس می کند اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد و این 
پرسپولیسی ها بودند که موقعیت های بیشتری در نقش جهان 

ساختند. فرصت هایی که البته یکی پس از دیگری از دست رفت 
تا سرنوشت بازی به آخرین دقیقه ها کشیده شود. شاید اگر کار 
به ضربات پنالتی می کشید، آمادگی پیام نیازمند، جو ورزشگاه 
و البته سابقه ذهنی پرسپولیســی ها در پنالتی زدن روبه روی 
سپاهان، اوضاع را برای تیم پروفســور به شدت دشوار می کرد. 
در نیمه دوم وقت های اضافه، کشاندن مسابقه به پنالتی ها تنها 
خواسته تیم میزبان بود. به نظر می رسید آنها به این خواسته دست 
پیدا کرده اند و فاصله چندانی با شکست نخوردن از پرسپولیس در 
پایان ماراتن 120 دقیقه ای ندارند اما شلیک احمد نوراللهی و البته 
اشتباه بزرگ مدافع میانی زردها، مثل آب سردی روی پیکر میزبان 
بود. ستاره های سپاهان حتی دیگر رمقی برای شروع سریع بازی 
و تالش برای جبران کردن این گل نداشتند و برای لحظاتی، فقط 
روی زمین دراز کشیدند. این اولین بار نبود که تیم برانکو درست 
در آستانه پایان مسابقه، ضربه نهایی را به حریف می زند و پیروزی 
را جشن می گیرد. آنها متخصص به ثمر رساندن گل های طالیی 
هستند. گل هایی که تیم رقیب، دیگر فرصتی برای جبران شان 
ندارد.  چهار ســال قبل، وقتی هنوز زمان زیادی از آمدن برانکو 

به پرسپولیس نگذشته بود، قرمزها در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا روبه روی الهالل عربستان قرار گرفتند و در 
ورزشگاه آزادی در حالی که بازی تا دقیقه 92 با تساوی بدون گل 
دنبال می شد، سماجت مهدی طارمی و اشتباه بزرگ مدافع و گلر 
الهالل، سرخپوشان را صاحب یک گل درخشان کرد. این تیم البته 
در دیدار برگشت شکست خورد و شانس صعود به جمع هشت 
تیم برتر آسیا را از دست داد اما این گل، شروعی برای عادت به ثمر 
رساندن گل های دیرهنگام در تیم پروفسور بود. در هفته های 
پایانی لیگ پانزدهم، گل دیرهنگام کمال کامیابی نیا به ملوان یک 
پیروزی حساس و فراموش نشدنی در انزلی را برای پرسپولیس رقم 
زد. هرچند که در پایان آن فصل نیز این تیم به هدف بزرگش برای 
قهرمان شدن در لیگ دست پیدا نکرد. قرمزها در لیگ شانزدهم 
قهرمان شدند و یکی از حساس ترین گل های فصل شان، در دقیقه 
92 بازی خارج از خانه با پدیده به تور دروازه حریف چسبید. در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2015، مهدی طارمی در دقیقه 
91 در زمین الوحده گل زنی کرد تا بازگشــت بزرگ تیمش به 
مسابقه را کامل کند. این گل سهم بزرگی در صعود پرسپولیس 
از مرحله گروهی داشت. در یکی از حساس ترین نبردهای لیگ 
برتر هفدهم، پرسپولیس با گل دقیقه 97 شایان مصلح، پارس 
جنوبی را در جم شکســت داد. در همان فصل، سیامک نعمتی 
در دقیقه 94 دروازه گسترش فوالد تبریز را باز کرد و علی علیپور 

در دقیقه 90 موفق شد توپ را از خط دروازه سیاه جامگان عبور 
بدهد. صعود پرسپولیس به فینال آسیا نیز تا حدود زیادی مرهون 
همین گل های دقایق پایانی بود. چراکه اگر سیدجالل حوالی 
دقیقه 90 دیدار برگشت با الجزیره برای تیمش گل نمی زد، این 
تیم حتی نمی توانست به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
راه پیدا کند.   در همین فصل، گل حساس آدام همتی به سپیدرود، 
پرســپولیس را از قرار گرفتن در معرض یک بحران نجات داد و 
البته صعود به دیدار نهایی جام حذفی، با به ثمر رساندن گل در 
دقیقه 121 ممکن شد. تیم پروفسور بهتر از هر تیم دیگری، در 
گل زدن در انتهای هر مسابقه تخصص دارد. آنها تا قبل از شنیدن 
صدای سوت پایان بازی، از تغییر دادن شرایط ناامید نمی شوند. 
نتایج خوب پرسپولیس در این سال ها، تنها به خاطر ویژگی های 
فنی این تیم به دست نیامده  اند. آنها به لحاظ روحی نیز همواره 
آمادگی شان را حفظ کرده اند و زیر فشار سنگین بعضی از بازی ها، 
دوام آورده اند. استمرار موفقیت ها در فوتبال، همیشه از رسیدن 
به موفقیت دشوارتر بوده و پرسپولیس این ماموریت دشوار را با 
موفقیت پشت سر گذاشته است. آنها هنوز سختکوشی شان را 
حفظ کرده اند و بردن جام های پشت سر هم، انگیزه این تیم را 
کاهش نداده است. پرسپولیس در 34 مسابقه لیگ و جام حذفی 
در این فصل، تنها یک بار طعم شکست را چشیده و حاال بعد از دو 

دهه، دوباره به بردن »دوگانه« امیدوار شده است.

فوتبال ایران؛ خشونت به جای لذت

 وقتی همه مقصر بودند

به بهانه دیرهنگام ترین گل پرسپولیس برانکو

گل های طاليی پروفسور!

اگر مهدی کیانی در دقیقه 
112 مسابقه از تصمیم 

بحث برانگیز داور برای اعالم 
پنالتی به سود سپاهان به 

درستی استفاده می کرد، باز 
هم شائبه مهندسی در این 
مسابقه از سوی قلعه نویی 

در مصاحبه بعد از بازی 
مطرح می شد؟
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