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ناراحتي بنا از دوست نامحرم!

محمد بنا پس از جلسه اخیر با علیرضا دبیر و 
حمید سوریان اعالم کرد تا المپیک به کار ادامه 
می دهد، اما در این میان از فردی که صحبت های او 
را در گروه مربیان تیم ملی به بیرون برده و رسانه ای 
کرده شدیدا ناراحت است تا جایی که از این گروه 
خارج شــده اســت. ماجرا از پیام و درددل های 
محمد بنا در گروه مربیان تیم ملی کشتی فرنگی 
در واتس آپ شروع شد، جایی که بنا به دلیل برخی 
نگرانی ها از وضعیت کشتی که ممکن است باعث 
خســتگی و عصبانیت هر مربی شود، عنوان کرد 
دیگر از ادامه کار خسته شده است. اما محمد بنا 
هرگز این فکر را نمی کرد که این صحبت محرمانه، 
بالفاصله از طریق یکــی از اعضای گروه به بیرون 
درز پیدا کند و رسانه ای شود. رسانه ای شدن این 
موضوع حواشــی زیادی را برای بنا و فدراسیون 
کشتی به دنبال داشت و باعث شد ورزش اول ایران 
روزهای پرچالشی را پشت سر بگذارد. اما بنا پس 
از چند روز سکوت سرانجام در فدراسیون کشتی 
حاضر شد تا نشان دهد اســتعفایی در کار نبوده 
و کماکان تا المپیک توکیو با قــدرت به کار ادامه 
خواهد داد. البته بنا از اینکه یک نفر از اعضای گروه 
صحبت خودمانی او را به بیرون برده و رســانه ای 
کرده به شدت دلخور اســت و در اعتراض به این 
موضوع و سلب اعتمادش، گروه مربیان تیم ملی در 
واتس آپ را ترک کرده است. شنیده می شود عالوه 
بر بنا، مسئوالن فدراسیون کشتی نیز از رسانه ای 
شدن این موضوع و به حاشیه رفتن تیم ملی طی 
روزهای گذشته شدیدا دلخورند و معتقد هستند 
نباید حرف های محرمانه میان اعضای گروه کادر 

فنی تیم ملی به بیرون درز پیدا می کرد.
    

 تماشاگران المپيك 
منتظر تعيين تكليف

توشــیرو موتو مدیر اجرایی کمیته برگزاری 
بازی های المپیک توکیو اعــالم کرد هفته آینده 
۵۰ تا ۶۰  مورد در قالب اقدامات الزم برای برگزاری 
المپیک و پارالمپیک توکیو تصویب می شود. موتو 
پس از جلسه هیات اجرایی توکیو ۲۰۲۰ گفت:»این 
اقدامات که با هدف کاهش هزینه ها و افزایش ایمنی  
ورزشکاران و تماشاگران است در مورد تعداد نفرات 
درگیر در بازی ها، زیرساخت ها و تشریفات خواهد 
بود. در مورد اینکه تماشاگران با وجود شیوع ویروس 
کرونا می توانند در المپیک سال آینده حضور داشته 
باشند تا پایان سال تصمیم گیری می شود.« او ادامه 
داد:»این موضوع که گنجایش نفرات تا چه اندازه 
مجاز است را االن نمی توانم حرفی بزنم و ما در ماه 
دسامبر در این مورد تصمیم گیری خواهیم کرد. 
ما باید از نزدیک به وضعیت انتشــار ویروس کرونا 
توجه داشته باشیم. همچنین اینکه تصمیم بگیریم 
باید چه اقداماتی انجام دهیم بستگی به این دارد 
که ویروس کرونا در چه مرحله ای باشــد. در مورد 
وسعت مراسم افتتاحیه، اختتامیه، میزان مشارکت 
جمعیت و الزام وجود قرنطینه در هنگام ورود به ژاپن 
و موارد دیگر تارسیدن به پایان سال تصمیم گیری 

می کنیم.« 
    

 لغو قهرمانی 
اميدهای جهان کشتی

با موافقــت کمیته اجرایــی اتحادیه جهانی 
مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال که قرار بود از سوم 
تا ۹ اذر ســال جاری به میزبانــی فنالند برگزار 
شود لغو شد. اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد با 
موافقیت کمیته اجرایی، رقابت های جهانی زیر 
۲۳ سال جهان )امیدها( در سال ۲۰۲۰ میالدی 
برگزار نخواهد شد. این کمیته هم چنین تصمیم 
گرفت تا تمامی مســابقات بین المللی که برای 
ماه های نوامبر و دسامبر در تقویم رسمی اتحادیه 
ثبت شده اند کماکان به قوت خود باقی باشند اما 
میزبانان به منظور حفظ ســالمتی کلیه شرکت 
کنندگان، موظف به رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی هستند. در این جلسه هیچ تصمیمی 
درباره برگزاری یا لغو مســابقات جهانی جوانان 
و بزرگســاالن اتخاذ نشده اســت. این درحالی 
اســت که اتحادیه جهانی پیش تــر از برگزاری 
رقابت های جهانی جوانان و بزرگساالن در نیمه 
دوم آذرماه ســال جاری و به میزبانی شهر بلگراد 
کشور صربســتان خبر داده بود و گمانه زنی ها از 
تمایل اتحادیه جهانی بــه برگزاری این رقابت ها 

حکایت دارد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

مهم تریــن نکته از اولیــن نمایش 
پرســپولیس در دوران پــس از کرونا، 
عوض شدن نیمی از ترکیب نفرات این 
تیم بود. پرسپولیس نسبت به آخرین 
بازی اش در لیگ قهرمانــان روبه روی 
الشــارجه، ترکیب کامال متفاوتی را در 
اختیار داشــت. پنج بازیکــن از نفرات 

فیکس تیم یحیی، در همین چند روز 
گذشته با باشگاه قرارداد بسته بودند و 
نبرد با التعاون، اولین تجربه رسمی آنها 
با لباس پرسپولیس به شمار می رفت. در 
بین نفرات تازه وارد پرسپولیس، »حامد 
لک« موفقیت آمیزترین نمایش ممکن 
را داشــت. او البته خیلی هم به دردسر 
نیفتاد و با فشــار زیادی روبه رو نشد اما 
اواخر نیمه اول، دو سیو تماشایی داشت 

و با همان واکنش ها، پرســپولیس را در 
زمین مسابقه نگه داشت. شاید اگر حتی 
یکی از این توپ ها به تور دروازه می رسید، 
جبران کردن ماجرا برای پرســپولیس 
دیگر بیش از اندازه دشوار می شد و این 
تیم در آســتانه حذف از لیگ قهرمانان 
قرار می گرفت اما حامد به خوبی از پس 
مسئولیتش در زمین برآمد. شروع بازی 
برای پرسپولیس در یک نبرد حساس 

آسیایی، دشواری های خاص خودش را 
دارد اما در رفتار حامد لک، نشــانه ای از 
اضطراب دیده نمی شد. او به خوبی روی 
خط دروازه ایستاد و بهترین مهره تازه وارد 
پرســپولیس برابر التعاون بود. میالد 
سرلک را نیز می توان در فهرست بازیکنان 
خوب این نبرد قرار داد. او کار سختی برای 
پر کردن جای خالی کمال داشت اما یک 
شب قابل قبول را سپری کرد تا پروسه 

کنار رفتن کامیابی نیا از ترکیب اصلی، 
این بار با یک اسم جدید طی شود. این 
مسابقه برای احسان پهلوان، یک نبرد 
کامال متوسط به شمار می رفت. احسان 
در این مسابقه اصال فوق العاده ظاهر نشد 
و در مواردی اصرارش برای کار کردن با 
توپ، موجب لو رفتن مالکیت تیم یحیی 
شد اما نمی توان این عملکرد را کامال هم 
ناامیدکننده دانست. اوضاع برای سعید 
آقایی و عیســی آل کثیر اما اصال خوب 
پیش نرفت. سعید بارها و بارها در سمت 
چپ خط دفاعی جا ماند و عیسی نیز اصال 
در قواره های یک ستاره نبود. با این حال 
برای یک قضاوت دقیق تر در مورد این 
نفرات، هنوز باید صبر کرد. پرسپولیس 
به زمان بیشتری برای هماهنگ شدن 
نیاز دارد اما لیگ قهرمانان آســیا، قرار 
نیست اساسا زمان زیادی در اختیار این 

تیم قرار بدهد.
فقدان هماهنگی، بیشــتر از همه 
چیز در مورد این تیم به چشــم می آید. 
چراکه نفرات پرســپولیس برای مدت 
زیادی کنار هم بازی کرده بودند و حاال 
آن ترکیب ثابت، دســتخوش برخی از 
تغییرات شده است. مساله مهم دیگر هم 
این است که با از دست دادن مهره های 
سریعی مثل ترابی و علی علیپور، خلق 
ضدحمله برای این تیم احتماال از دستور 
کار خارج می شود. یحیی و تیمش دوباره 
به تاکتیک فوتبال مالکانه برمی گردند 
و احتماال بزرگ ترین دغدغه این مربی 
نیز، وضعیت گل زنی تیمش خواهد بود. 
پرسپولیس دو گل زن مهمش را در بازار 
نقل و انتقاالت از دست داده و بعید است 
با نفرات جایگزین شده کیفیت قبلی را به 
دست بیاورد. به نظر می رسد آنها برای 
موفق شدن در آسیا، تنها روی دو موضوع 
حساب باز می کنند. اول کیفیت دفاعی 
این تیم که باالخره پس از دو مســابقه، 
نمایان شد. پرســپولیس در شروع این 
فصل لیگ قهرمانان، در دفاع بسیار بد 
نشان داده بود اما حاال در مسابقه سوم، 
دوباره ثبات دفاعی اش را به دست آورده 
و عقب زمین، به شــدت کم اشتباه بود. 
حتی گل پیروزی بخش آنها را نیز یکی 

از ستاره های خط دفاعی به ثمر رساند. 
دومین موضوع هم روحیه جنگجویی 
نفرات این تیم است. یحیی بارها گفته 
که دوست دارد تیمش درست مثل تیم 
برانکو، در همه جدال های سخت با تمام 
تالش مبارزه کند و همه معادله ها را به 
هم بزند. آنها فعال اولین قدم را به خوبی 
سپری کرده اند اما برای جبران دو لغزش 

گذشته، هنوز کارهای سختی دارند.
بلندپروازی در آسیا برای تیمی که 
با بهترین نفراتش وداع کــرده و نبرد با 
تیم هایی که تا دندان مســلح هستند، 
روزهای دشــواری برای پرســپولیس 
می سازند. شاید همه چیز با همین گل 
به التعاون آغاز شود و قرمزها جان تازه ای 
بگیرند اما روی کاغذ داستان این فصل 
از لیگ قهرمانان، فوق العاده پیچیده به 
نظر می رسد. آنها در این فصل حتی یک 
بار هم در ورزشــگاه آزادی و روبه روی 
هواداران خودی به میــدان نرفته اند تا 
مهم ترین دلیل برای امیدواری را هم از 
دست بدهند. با این حال هواداران باشگاه 
هنوز با خوش بینی به آینده تیم شــان 
در آسیا نگاه می کنند. حداقل این تیم، 
فشاری را احساس نمی کند و با کم ترین 
میزان اضطراب، به ماجراجویی در این 
تورنمنت ادامه می دهد. چراکه حتی در 
صورت حذف زودهنگام نیز، کم تر کسی 

به آنها خرده خواهد گرفت.

برد آسیایی یحیی با 6 بازیکن تازه وارد

ناهماهنگ و پررویا! 

اتفاق روز

چهره به چهره

در سومین تجربه آسیایی روی نیمکت پرسپولیس، یحیی هم باالخره طعم بردن در لیگ قهرمانان با این باشگاه را 
چشید. پرسپولیس در حالی برنده این نبرد شد که نمایش فوق العاده ای نداشت اما در نهایِت فرصت طلبی، یکی از همان 

پیروزی های یک بر صفر لیگ برتری اش را در آسیا تکرار کرد. این بازی به همان الگوی موردعالقه یحیی در لیگ شباهت 
داشت. تیمی که گل نمی خورد، دوام می آورد و سرانجام در لحظه درست، ضربه درست را وارد دروازه می کند. تیمی که 

شاید خیلی خوب بازی نکند اما راه برنده شدن را خیلی خوب بلد است.

تنها ســه روز پس از برگزاری اولیــن بازی ها در قطر، 
نمایندگان ایران دوباره به زمین مسابقه برمی گردند تا چند 
جدال سرنوشت ساز را پشت سر بگذارند. نبردهایی که به نظر 
می رسد نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت صعود تیم ها 
به دور بعدی داشته باشــند. دیدارهای امشب و فردا شب، 
در حقیقت بازی تکراری روزهای گذشته هستند و تیم ها 
دوباره باید با همان رقبا روبه رو شوند. اولین مسابقه امشب 
بین شهرخودرو و الشــباب انجام خواهد شد. تیم مهدی 
رحمتی، تنها تیم ایرانی بدون امتیاز در رقابت های این فصل 

لیگ قهرمانان است. تیمی که نتیجه هر سه بازی قبلی را 
واگذار کرده و در قعر جدول گروه دیده می شود. شاید حتی 
در صورت کسب سه پیروزی پیاپی هم، شهرخودرو شانسی 
برای رسیدن به مرحله بعدی رقابت ها نداشته باشد اما آنها 
دوست ندارند که لیگ قهرمانان را بدون امتیاز ترک کنند. 
بردن همه دیدارهای دور برگشت، تنها مسیر تیم مشهدی 
برای محک زدن شانس صعود است اما مهم تر از آن، این است 
که قرمزها نمی خواهند طعم تحقیر شدن در آسیا را بچشند 

و روی دور شکست بمانند.
یک روز پس از جدال شــهرخودرو و الشباب، دو بازی 
همزمان دیگــر برای نمایندگان ایران انجام خواهد شــد. 
ســپاهان که دیدار رفت را مقابل النصر واگذار کرده، حاال 
خــودش را باید برای دیدار برگشــت با حریف پرســتاره 
و قدرتمند عربســتانی آماده کند. درســت مثل همیشه 

عبدالرزاق حمدهلل ستاره کلیدی النصر به شمار می رود و 
مهار او برای خط دفاعی ســپاهان، دشوار به نظر می رسد. 
سپاهان فعال با ســه امتیاز در رده سوم گروه دیده می شود 
و هنوز به طور کامل از صعود ناامید نیســت. آنها در صورت 
برنده شدن در بازی امشــب، معادله های صعود را به سود 
خودشــان تغییر خواهند داد. در شــرایط فعلی النصر و 
الســد شــانس های اصلی صعود هســتند اما تیم محرم 
تالش می کند تا روبــه روی هر دو تیم بایســتد و اوضاع را 
عوض کند. پرسپولیسی ها هم یک جدال سرنوشت ساز را 
روبه روی التعاون سپری می کنند. تیم یحیی با گل شجاع 
خلیل زاده، برنده نبرد رفت با حریف عربســتانی شده و با 
یک برد دیگر، می تواند رســما خودش را به منطقه صعود 
جدول برساند. فعال التعاون و الدحیل با ۶ امتیاز در رده هایی 
باالتر از پرســپولیس چهار امتیازی دیده می شوند اما اگر 

تیم گل محمدی برنده نبرد امشب باشد، شرایط برای آنها 
بسیار مطلوب تر خواهد شد. سرنوشت پرسپولیس هنوز به 
اما و اگرها بستگی ندارد و همه چیز هنوز هم در دست خود 
این تیم است. آنها با بردن همه بازی های پیش رو، می توانند 
صعودشان را به دور بعدی قطعی کنند. هرچند که در دور 
بعد نیز یک حریف بسیار سرسخت انتظار این تیم را می کشد. 
پرسپولیس در صورت عبور از این مرحله، با رقیبی از گروه 
سپاهان روبه رو می شود. تیمی که احتماال یا السد قطر و یا 
النصر عربســتان خواهد بود. با این حال آنها فعال تنها روی 
صعود متمرکز شده اند و حتی این احتمال وجود دارد که با 
دو پیروزی متوالی در دو بازی بعدی، صعود آنها قبل از پایان 
مرحله گروهی مسجل شــود. حمله آنها به مرحله حذفی 
زمانی نزدیک و نزدیک تر می شود که بتوانند دومین پیروزی 

را نیز به حریف عربستانی شان تحمیل کنند.

آریا طاری

درســت مثل یک ســریال که پایان بسیار 
بدی داشته و حاال دنباله های بدتری هم برایش 
ساخته اند. درســت مثل یک حسرت که هر روز 
بزرگ تر و جدی تر می شــود اما ظاهرا هیچ کس 
نمی خواهد به آن پایان بدهد. و درست مثل یک 
رویا که ناگهــان به کابوس تبدیل شــده و قصد 
تمام شدن هم ندارد. این داستان استراماچونی و 
استقالل است. بدون حذف و اضافه. داستانی که 
طور دیگری درباره اش فکــر می کردیم. حاال اما 
دیگر امیدی وجود ندارد و کش دادن این ماجرا، تا 

همین حاال نیز به شدت به آبی ها لطمه زده است.
آن چه بین آندره آ اســتراماچونی و باشــگاه 
استقالل اتفاق افتاده، فقط مربوط به دیروز نیست. 
این ماجرا ظاهرا قرار اســت روی گذشته، حال و 
آینده باشگاه تاثیر بگذارد. ظاهرا تا وقتی این پرونده 
بسته نشود، استقالل هم رنگ آرامش را نمی بیند 
اما مدیران باشــگاه به جای روشن کردن ماجرا، 
بیشتر به دنبال پیچیده کردن آن هستند تا برای 
خودشان زمان و شاید کمی اعتبار بخرند. آندره آ 
حاال واکنش تازه ای به استقالل نشان داده و این 

بار با یک »استوری«، از غمگین بودنش به خاطر 
متوقف شدن روند بازگشت به فوتبال ایران نوشته 
است. استوری ها فقط »۲4 ساعت« دوام می آورند 
اما وقتی صحبت از تصمیم گرفتن می شود، ماجرا 
کمی فرق می کند. همین مربی که امروز به خاطر 
دور شــدن از نیمکت اســتقالل غمگین نشان 
می دهد، یک روز همین باشگاه را به حال خودش 
رها کرد و رفت. همین مربی که امروز خودش را 
متعهد به »قلب های آبی« نشان می دهد، با ترک 
ناگهانی استقالل این قلب ها را در معرض یک شوک 
بزرگ قرار داد. باور این ژست ها، اصال کار راحتی 
به نظر نمی رســد. چراکه اگر او واقعا به این اندازه 
شیفته استقالل و هوادارانش بود، حداقل تا پایان 
نیم فصل صبر می کرد و اجازه نمی داد باشگاه در سه 
دیدار پایانی نیم فصل، چهار امتیاز سرنوشت ساز را 
به سادگی هرچه تمام تر از دست بدهد. استراما 
مدعی شده که هنوز پیشنهادی از استقالل دریافت 
نکرده اما طبیعتا اگر پای یک پیشنهاد وسط نبود، 
او چنین حرف هایی را به زبان نمی آورد. پرونده مرد 
ایتالیایی و استقالل، به نقطه اوج پیچیدگی رسیده 
است. یک طرف میز مذاکره، باشگاهی قرار دارد که 
هنوز طلب وینفرد شفر را نیز پرداخت نکرده و به 

لحاظ مالی، اصال شرایط خوبی ندارد. حتی همین 
حاال، خطر بسته ماندن پنجره نقل و انتقاالت، این 
باشگاه را تهدید می کند. »خواستن« استراماچونی 
برای چنین باشگاهی هرگز به معنای »توانستن« 
در جذب این مربی نیســت. طرف دیگر هم یک 
مربی ایتالیایی قرار گرفته که همیشــه شروط 
خاصی برای حضور در استقالل داشته است. وقتی 
هیچ چیز در باشگاه درست نشده، وقتی مدیران 
باشگاه هنوز قابل اعتماد نیستند و وقتی مشکالت 
تحریم و انتقال پول هنوز به قوت خودشان باقی 
هستند، بعید است استراماچونی حتی در واقعیت 
به دنبال بازگشت باشد. او بیشتر از این فرصت برای 
نمایش عالقه اش به استقالل استفاده می کند اما 

به صورت همزمان، راه را برای بازگشت می بندد.
اســتراماچونی در کارنامه دوران مربیگری، 
هیچ وقت یک تیم را با پیروزی و در شرایط مطلوب 
ترک نکرده بود تا اینکه به ایران آمد و خیلی زود 
به اوج محبوبیت رســید. او با رزومــه ای که در 
همین مدت کوتاه در فوتبال ایران برای خودش 
ساخته بود، می توانست حداقل به یک تیم عربی 
ملحق شــود اما به همه پیشنهادها پاسخ منفی 
داد تا به اســتراحت بپردازد و همچنان به شکل 
قابل توجهی از اســتقالل طلبکار بماند. باشگاه 
احتماال در این پرونده بازنده می شود و باید رقم 
ســنگینی به این مربی پرداخت کند. در چنین 
شرایطی هر نوعی از رویابافی در مورد بازگشت 
احتمالی مرد ایتالیایی، حاصلی به جز ضربه زدن 

به استقالل نخواهد داشــت. زمان زیادی طول 
کشید تا این تیم، به مرز فراموشی استراماچونی 
برسد و بحران این خروج ناگهانی را به فراموشی 
بسپارد اما درست وقتی همه چیز دوباره ایده آل 
به نظر می رسید و تیم به دیدار نهایی جام حذفی 
رســیده بود، تصمیم فاجعه بار مدیران باشگاه 
برای مذاکره دوباره با استراماچونی همه چیز را 
به هم ریخت. تیمی که اســتراما را حفظ نکرده 
بود، با فرهاد مجیدی هــم رفتار خوبی نکرد تا با 
ســومین مربی در یک فصل، به استقبال لیگ 
قهرمانان آســیا برود. حاال باشگاه می داند که به 
لحاظ مالی، قدرت جذب مربی ایتالیایی را ندارد 
و استراماچونی هم می داند که به دلیل انبوهی از 
مشــکالت، نمی تواند در فوتبال ایران کار کند. 

این وسط هر دو طرف مشغول نقش بازی کردن 
هستند و این هوادار استقالل است که به راحتی 
فریب می خورد و باز هم در رویاهای بزرگش برای 

تیم محبوب، غرق می شود.
خاطرات زیبای اســتقالل با استراماچونی، 
حاال به یک نمایش زشــت گره خورده اند. کاش 
سعادتمند دست از این مذاکره نمایشی بردارد و 
واقعیت را بپذیرد و البته کاش استراماچونی برای 
دومین بار باشگاه را رها کند تا استقالل به خودش 
بیاید و از این بالتکلیفی رها شود. انتظار نافرجام 
برای بازگشــت این مربی کــه در واقعیت هرگز 
اتفاق نخواهد افتاد، نه تنها هیچ روزنه ای را برای 
آینده باشگاه باز نمی کند، بلکه هر دری را به روی 

پیشرفت استقالل در آینده می بندد.

آخر هفته تعیین کننده برای نمایندگان ایران

ببر تا برنگردی!

خاطرات زیبا، نمایش زشت

حسرت به زبان ایتاليایی! 

پرسپولیس نسبت به 
آخرین بازی اش در 

لیگ قهرمانان روبه روی 
الشارجه، ترکیب کامال 

متفاوتی را در اختیار 
داشت. پنج بازیکن از 

نفرات فیکس تیم یحیی، 
در همین چند روز گذشته 

با باشگاه قرارداد بسته 
بودند و نبرد با التعاون، 

اولین تجربه رسمی آنها با 
لباس پرسپولیس به شمار 

می رفت
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