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 حسن یزدانی؛ 
محبوب ترین آزادکار جهان 

اتحادیه جهانی کشــتی با قرار دادن نام ۱۶ 
آزادکار نام آشنای کشتی آزاد جهان از عالقمندان 
به کشتی در سراسر جهان خواست آرای خود را 
برای شناخت محبوب ترین آزادکار جهان اعالم 
کنند. حسن یزدانی با دو طالی جهان و یک طالی 
المپیک در دور نخست با رای طرفداران کشتی 
برابر والنتین یوردانوف نابغه ســبک وزن کشتی 
جهان که هشــت طالی جهــان و المپیک را در 
کارنامه خود دارد پیروز شد. یزدانی سپس مقابل 
طاها آکگل ترک و دارنده دو طالی جهان و یک 
طالی المپیک پیروز شد و به جمع چهار نفر برتر 
این نظرسنجی راه یافت. یزدانی در نیمه نهایی نیز 
با رای بیشتر مقابل بوایسار سایتیف نابغه کشتی 
جهان از روسیه که سه طالی المپیک و ۶ طالی 
جهان را در ویترین افتخارات خود دارد پیروز شد 
و به فینال رسید. در ســوی دیگر نیز عبدالرشید 
ســعداله یف ملقب به تانک روس که مدال های 
طالی جهان و المپیک را در کارنامه خود دارد و 
بخت اصلی کسب طالی المپیک توکیو است، پس 
از شکست جان اسمیت و جردن باروز آمریکایی 
و فرانک چامیزو کشتی گیر کوبایی االصل ایتالیا 
به فینال محبوب ترین آزادکاران جهان راه یافت. 
در نظرسنجی فینال این مسابقه  فضای مجازی، 
حسن یزدانی با کسب ۵۴ درصد آرا )بیش از ۵۰ 
هزار رای( مقابل ســعداله یف روس به پیروزی 
رســید و محبوب تریــن آزادکار جهــان از نظر 

دنبال کنندگان کشتی در فضای مجازی شد.
    

موسوي سرانجام لژیونر شد
ســرانجام پس از کش و قوس هــای فراوان، 
سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران به تیم پیاچنزا 
ایتالیا پیوست. سیدمحمد موســوی ستاره تیم 
ملی والیبال ایران که با تیم ســایپا تهران قرارداد 
داشت، با پیشنهاد پیاچنزای ایتالیایی مواجه شد و 
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان زمینه نقل 
و انتقال ملی پوش ایران با تیم ایتالیایی فراهم شد. 
تیم والیبال پیاچنزا روز گذشته با انتشار پستی از 
قطعی شدن انتقال سیدمحمد موسوی به این تیم 
خبر داد و باشــگاه پیاچنزا به موسوی خوش آمد 
گفت. موسوي که پیش از این دنبال لژیونر شدن 
بود، در سه بازی اخیر در ترکیب تیمش به میدان 
نرفته است تا شائبه ها از همان زمان مبنی بر حضور 
وی در پیاچنزا تقویت شود، اما مدتی بعد خبر آمد 
که کوین لروکس، مدافع تیم ملی والیبال فرانسه 
با عقد قرارداد رســمی به تیم پیاچنزا پیوست تا 
ابهامات جدیدي در این باره شکل بگیرد. در هر حال 
با قطعي شدن این انتقال، موسوی در روزهای آینده 
به ایتالیا می رود تا پس از پشت سر گذاشتن دوران 

قرنطینه در تمرینات این تیم حضور پیدا کند. 
    

فدراسيون واليبال از آلكنو 
رونمایي کرد

ســایت تخصصــی worldofvolley در 
خبری نوشت:»فدراســیون ایران تایید می کند؛ 
آلکنو سرمربی جدید تیم ملی مردان«. این سایت 
با انتشار این خبر مدعی شد که »فدراسیون والیبال 
جمهوری اسالمی ایران انتصاب والدیمیر آلکنو 
برای نیمکت تیم ملی مردان را رسمی کرد. در ادامه 
این خبر آمده اســت که هیات رییسه فدراسیون 
والیبال ایران توافق مشترکی را برای انتصاب آلکنو، 
مربی سرشناس روسی به عنوان سرمربی جدید 
تیم ملی مردان خود به دســت آورد و از سرمربی 
جدید خود رونمایی کرد. آلکنو با تیم ملی روسیه 
قهرمانی المپیک 2۰۱2 لندن شد و حاال قرار است با 
تیم ایران چهارمین حضور در المپیک را تجربه کند. 
قرار است این مربی روس هدایت مردان ایران در 
لیگ ملت های 2۰2۱ و بازی های المپیک 2۰2۱ 
توکیو را بر عهده داشته باشد. این مربی ۵3 ساله 
جایگزین ایگور کوالکوویچ شــد.« همچنین در 
سومین نشست هیات رییسه فدراسیون والیبال 
هیات رییسه برای عقد قرارداد با این مربی روس، 
موافقت خود را اعالم کرد تا عمال هدایت تیم ملی 
ایران در رویدادهای سال 2۰2۱ به این مربی سپرده 
شود. گفته می شود مدت قرارداد آلکنو با فدراسیون 
از فروردیــن به مدت پنج ماه خواهــد بود. پس از 
آن، با توجه به نتایجی که بــا تیم ملی در المپیک 
کســب خواهد کرد، در مورد تمدیــد قراردادش 

تصمیم گیری می شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

صنعت نفت آبادان، دومین حریف 
پرسپولیس در لیگ برتر بیستم است. 
برزیلی های لیگ برتر فصل گذشــته 
سه مسابقه بسیار حســاس و نزدیک 
با پرســپولیس برگزار کردند و هر بار 
در آســتانه امتیاز گرفتن از این رقیب 
قرار داشــتند اما در نهایت چیزی به 
جز شکست نصیب شــان نشد. اولین 

برخورد فصل گذشته دو تیم در هفته 
ســوم رقم خورد. جایی کــه گابریل 
کالــدرون هدایت پرســپولیس را بر 
عهده داشت و دراگان اسکوچیچ روی 
نیمکت نفت دیده می شد. بازی کامال 
پایاپای به نظر می رسید اما شوت از راه 
دور حســین  کنعانی، تفاوت دو تیم را 
رقم زد و در نهایت این پرسپولیسی ها 
بودند که با اولین گل این مدافع مرکزی، 
یک پیروزی نزدیک را جشن گرفتند. 

در جدال برگشت لیگ برتر در آبادان 
هم، این احمد نوراللهــی بود که گل 
برتری پرسپولیســی ها را وارد دروازه 
حریف کرد. دو تیم در جام حذفی هم 
با هم روبه رو شدند و در آن مسابقه هم، 
پرسپولیس با تنها گل مهدی ترابی که 
باز هم یک شوت از راه دور بود، حریف 
را کنار زد. در حقیقت در فصل گذشته، 
پرسپولیسی ها سه کلین شیت و سه برد 
حداقلی را روبه روی حریف امروزشان به 

دست آوردند. دو برد از آن سه پیروزی 
سهم کالدرون و یک برد هم سهم یحیی 
گل محمدی بود. حاال آنها در حالی در 
استادیوم آزادی روبه روی صنعت نفت 
قرار می گیرند که سیروس پورموسوی 
هدایت زردها را بر عهده دارد و یحیی 
همچنان روی نیمکت پرســپولیس 
دیده می شود. این اولین بازی خانگی 
پرســپولیس در لیگ بیستم به شمار 
می رود. تیمــی که البته فصــل را در 

تهران و استادیوم سایپا با یک تساوی 
بدون گل شروع کرده است. در مقابل، 
نفتی ها همین چنــد روز قبل در خانه 
با پیکان مســابقه دادند و با درخشش 
طالب ریکانــی، به یکــی از تیم های 
»برنده« هفته اول لیگ تبدیل شدند. 
این مســابقه در حالی برگزار می شود 
که فعال در جدول لیگ، نفت دو امتیاز 
بیشتر از پرســپولیس دارد و فصل را 
بهتر از مدافع عنوان قهرمانی شــروع 

کرده است.
هفته دوم لیگ برای پرســپولیس 
در حالی انجام می شود که حدس زدن 
ترکیب این تیم در این مســابقه اصال 
کار دشــواری به نظر نمی رسد. حامد 
لک در این نبــرد درون دروازه قرمزها 
خواهد ایستاد، ســیامک نعمتی پس 
از یک جلســه غیبت، دوباره در پست 
غیرتخصصی مدافع راســت به میدان 
می رود، ســعید آقایی در سمت چپ 
خط دفاعــی توپ می زنــد، در مرکز 
زمین با توجه به غیبت کمال به دلیل 
محرومیت، احمــد نوراللهی و میالد 
ســرلک توپ می زنند. بشار و احسان 
پهلوان نیز جلوتر از این دو نفر به میدان 
می روند و مهدی عبدی و وحید امیری، 
دو مهاجم ثابــت قرمزها خواهند بود. 
این ترکیب نسبت به ترکیب هفته اول 
لیگ، دو تغییر دارد. بزرگ ترین نگرانی 
این فصل پرسپولیس اما شاید به قلب 
دفاع مربوط باشد. جایی که سیدجالل 
و کنعانــی در کنــار هم بــه میدان 
می روند. این ترکیب هنوز هم یکی از 
ایده آل ترین ترکیب های دفاعی لیگ 
است اما اگر یک نفر از بین آنها مصدوم 
یا محروم شود، پرســپولیس برای پر 
کردن جای خالی او با مشکالت بزرگی 
دســت و پنجه نرم خواهد کرد. به جز 
قلب دفاع و نوک حمله، در بسیاری از 
پست های دیگر زمین نقش خریدهای 
جدید پرســپولیس محسوس به نظر 
می رسد. حریف امروز پرسپولیس در 
بازار نقل و انتقاالت، ستاره های بسیار 
مهمی را از دســت داده است. عیسی 
آل کثیر به جمع قرمزها ملحق شده، 

میالد جهانی، عقیل کعبی، مســلم 
مجدمی، رضا جبیره و ناصر ساالری، 
مهره های دیگری هستند که همگی در 
فصل گذشته بازیکن فیکس نفت بودند 
و حاال دیگر در فهرســت باشگاه دیده 
نمی شوند. پورموســوی امیدوار است 
خرید نفراتی مثل فالح زاده، بیت سعید، 
خالقی فر، حکیم نصاری، محمد طیبی 
و مهدی زبیدی، جای خالی ستاره های 
جداشده را برای زردها پر کند. درست 
مثل فصل گذشــته، نفت یک شروع 
امیدوارکننده داشته و حاال قصد دارد 
به روند خوب روزهای گذشــته تداوم 

ببخشد.
در چنــد روز گذشــته، تمرکــز 
پرســپولیس روی نقــل و انتقاالت 
بوده و حاال دیگر ایــن تیم باید با همه 
داشــته های فعلی اش بــه رقابت در 
لیگ برگردد. آنها ایــن اواخر محمد 
شــریفی و مهدی مهدی خانی را نیز 
جذب کرده انــد و می توانند در ادامه 
فصل از این نفرات هم استفاده کنند. 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا با نفرات 
جدید، به پرسپولیس کمک کرده که 
خیلی زود به یک تیم هماهنگ تبدیل 
شــود و به تازه واردها فرصت تطبیق 
بدهد. صنعت نفت اما چنین فرصتی 
نداشت و این موضوع کار را کمی برای 
شاگردان پورموســوی در نبرد امروز 

دشوار خواهد کرد.

انگیزه مهم ستاره های پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر

خرید جدید؛ نه مرسی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

رسیدن به اولین پیروزی فصل، مهم ترین انگیزه قرمزها در دومین هفته لیگ برتر است. برخالف پیش بینی ها، باشگاه 
در آخرین روز نقل و انتقاالت خریدی نداشته و هیچ بازیکن جدیدی اضافه نکرده است. شاید خیلی از مهره های فعلی 

پرسپولیس از این وضعیت راضی هستند و می خواهند نشان بدهند که تیم شان، نیاز چندانی به نفرات تازه وارد نداشته 
است. تیمی که این چند فصل همیشه در دفاع فوق العاده ظاهر شده، امروز روبه روی حریفی قرار می گیرد که فصل گذشته 

در 270 دقیقه، حتی یک بار هم موفق به باز کردن دروازه پرسپولیس نشد.

ناکامی فصل گذشته منچسترسیتی در لیگ قهرمانان، 
این باور را به وجود آورده بود که پــپ گواردیوال دیگر جایی 
در برنامه های آینده این باشــگاه ندارد. سیتیزن ها با وجود 
هزینه های نجومی در تمام این ســال ها، هرگز نتوانسته اند 
قهرمان اروپا شــوند و پپ هم پس از ترک بارســا، موفق به 
انجام این کار بزرگ نشده است. با وجود اینکه سیتی در فصل 
گذشته در بردن لیگ برتر و لیگ قهرمانان موفق نبوده و این 
فصل را نیز به لحاظ فرم بازی اصال ایده آل شروع نکرده، مالکان 

باشگاه منچسترسیتی تصمیم به تمدید قرارداد با این مربی 
گرفته اند. او با یک قرارداد تازه تا سال 2۰23 سرمربی آبی های 
منچستر خواهد بود. هرچند که در این مدت هم اگر اوضاع باب 
میل مالکان باشگاه نباشد، امکان قطع همکاری وجود دارد. 
تمدید قرارداد با پپ در مقطع فعلی، یک پیام واضح از سوی 
باشگاه منچسترسیتی است. به نظر می رسد آنها می خواهند 
با این کار، یک سیگنال مشخص برای لئو مسی ارسال کنند و 
شرایطی را به وجود بیاورند که کاپیتان بارسا، برای پیوستن 
به این باشگاه ترغیب شــود. لئو مسی در روزهای گذشته باز 
هم نارضایتی اش را از بودن در باشگاه علنی کرده است. او به 
محض بازگشت از اردوی تیم ملی، با حواشی جدید مربوط به 
آنتوان گریزمان روبه رو شده اســت. عموی ستاره فرانسوی 
بارسا، مصاحبه تندی علیه مسی و نقش او در بارسا انجام داده 

و لئو پس از بازگشــت از فیفادی در فرودگاه روبه روی انبوه 
خبرنگارها گفته است:»از اینکه در باشگاه مشکل هر کسی 
من باشم، خسته شده ام!« او همچنین هنوز از پس لرزه های 
مشکالت مالیاتی در اســپانیا عبور نکرده و به همین خاطر 
انگیزه قدرتمندی برای ترک این کشــور دارد. اولین نقشه 
سیتیزن ها، خرید مسی در همین ژانویه است. آنها می خواهند 
اریک گارسیا را در ازای مبلغی به بارسا بدهند و مسی را از این 
تیم تحویل بگیرند. با این حال بعید به نظر می رسد بلوگرانا که 
این روزها با رییس موقت اداره می شود، اجازه چنین تصمیمی 
را بدهد. برنامه بعدی ســیتی، جذب رایگان لئو در تابستان 
خواهد بود. آنها می توانند حدود دو ماه بعد، خبر رسمی جذب 
مسی را اعالم کنند و سپس این بازیکن را در پایان فصل، به 
خدمت بگیرند. ماجرای جدایی لئو از بارسا هنوز تمام نشده و 

بارتومئو فقط یک مانع بر سر این اتفاق ایجاد کرده بود. حاال که 
دیگر مانعی وجود ندارد، بهترین بازیکن تاریخ بارسا می تواند 

به راحتی در مسیر جدایی قرار بگیرد.
»ماجراجویــی ادامه داره«. این تیتر رســمی باشــگاه 
من سیتی برای تمدید قرارداد با پپ گواردیوال بوده است. آنها 
به خوبی می دانند که قرار نیست این ماجرا، فقط مختص مرد 
اسپانیایی باشد. این باشگاه درست همان قدر که به بردن لیگ 
قهرمانان فکر می کند، به دنبال خرید لئو مسی نیز هست و حاال 
همه چیز رفته رفته برای یک انتقال جذاب آماده می شود. بعید 
نیست در همین چند ماه آینده، این اتفاق باالخره رخ بدهد 
و پس از سال ها، لئو مســی باالخره در مسیر جدایی از بارسا 
قرار بگیرد. دوران باشــکوه لئو در نیوکمپ، دیگر رو به پایان 

به نظر می رسد.

آریا طاری

خوردن 9 گل در دو مســابقه در فاصله تنها 
چند روز، انتقادها از کارلوس کی روش در کلمبیا 
را به اوج رسانده است. کارلوس همیشه یکی از 
بهترین تئوریســین های تدافعی دنیا بوده و به 
سازماندهی و نظم دفاعی شهرت داشته اما معلوم 
نیست چه بالیی سر این مربی آمده که تیمش به 
همین سادگی، برابر حریفی مثل اکوادور تسلیم 
می شود. تا پایان مرحله مقدماتی جام جهانی در 
آمریکای جنوبی، زمان بسیار زیادی باقی مانده 
اما کلمبیا برای فاصله گرفتــن از کابوس های 
اخیر، باید روند کامال متفاوتی را در پیش بگیرد 

و دیگر اجازه تکرار شدن چنین نتایجی را ندهد.
کی روش در کلمبیا، جانشین مردی شد که 
هواداران فوتبال این کشــور او را می پرستیدند. 
مردی که توانسته بود کلمبیا را به جمع هشت 
تیم برتر جام جهانی برســاند و یک نسل تازه از 
ستاره های بزرگ کلمبیا را به دنیا معرفی کند. 
مردی که به »فوتبال هجومی« شــهرت داشت 
و بازی هایش فوتبالی هــا را از هر ملیتی به وجد 
می آورد. شــاید همین محبوبیت زیاد خوسه 
پکرمن، برای کارلوس دردسرســاز شده باشد. 

چراکه حاال همه نمایش ها و نتایــج تیم او را با 
مربی قبلی مقایســه می کننــد و این تصمیم 
فدراســیون را یک بازگشــت به عقــب بزرگ 
برای تیم شان می دانند. پکرمن در طول ۶ سال 
ســرمربیگری کلمبیا، هرگز موفق به بردن یک 
»جام« با این تیم نشد. با این حال کلمبیایی ها 
به چند دلیل، شــیفته این مربــی بودند. اول از 
همه اینکه نمایش های تیم او فوق العاده جذاب و 
سرگرم کننده به نظر می رسید، دوم اینکه کلمبیا 
در این دوران هرگز مشکلی برای رسیدن به جام 
جهانی نداشت و سوم اینکه ســتاره های تیم، 
رابطه بسیار خوبی با این مربی برقرار می کردند 
و به نوعی شیفته ســبک کاری او بودند. با این 
حال فدراســیون تصمیم گرفت به همکاری با 
پکرمن پایان بدهد تا شاید آینده ای جاه طلبانه تر 
برای این تیم بسازد. تصمیمی که تا امروز اصال 
نتیجه بخش نبوده است. رسانه های کلمبیایی به 
چند دلیل، از عملکرد کی روش ناراضی هستند. 
اول اینکه تیم او همچنان در زمین سردرگم است 
و ظاهرا کی روش نتوانســته به شناخت کاملی 
از ظرفیت هــای فوتبال در کلمبیا برســد. دوم 
اینکه نتایج این مربی کامال ناامیدکننده هستند. 
دســتمزد باالی کی روش هم موجب افزایش 

انتقادها از این مربی شده و مرخصی های طوالنی 
او نیز، اوضاع را کمی پیچیده کرده است. عالوه بر 
این، ظاهرا ستاره های تیم هم رابطه خوبی با این 

مربی برقرار نکرده اند.
مرد مقتدر نیمکت تیم ملی ایران، نتوانسته 
در کلمبیا خودی نشــان بدهد. تیم او در فاصله 
ســیزدهم تا هفدهم مــاه نوامبر، دو مســابقه 
فوق العاده کابوس  وار را پشت سر گذاشته است. 
کلمبیای کی روش در زمین خودش، با سه گل 
مغلوب اروگوئه شده و روبه روی اکوادور شکست 
وحشتناک ۶ بر یک را تجربه کرده است. باختن 
با این نتیجه برای تیمی که ســتاره هایی مثل 
داوینسون ســانچز، اوریبه، کوادرادو، خامس 
رودریگز، دیــاز و دوان زاپاتــا را در اختیار دارد، 
باورنکردنی به نظر می رسد. هنوز هم زمان بسیار 
زیادی تا پایان مرحله مقدماتی جام جهانی در 
آمریکای جنوبی باقی مانده و تصور اینکه کلمبیا 
به جام جهانی نرسد، هنوز بسیار دور از ذهن به 
نظر می رســد. با این حال نمی توان تردیدهای 
ایجادشــده در مورد کادر فنی فعلی این تیم را 
نادیده گرفت. کــی روش و همکارانش روزهای 
سختی را پشت سر می گذارند و پس از یک هفته 
جهنمی، کار فوق العاده نفس گیری برای تغییر 

اوضاع در پیش دارند.
وقتــی کارلوس کــی روش قــراردادش با 
فدراســیون فوتبال کلمبیا را امضا کرد، برخی 
از هواداران افراطی او در ایــران و البته بعضی از 
دوستان نزدیک رسانه ای این مربی در این کشور، 

خیلــی زود پیراهن کلمبیــا را خریدند و آماده 
شدند تا هر نتیجه خوب او در تیم جدیدش را مثل 
پتک بر سر فوتبال ایران فرود بیاورند. حاال اما بعید 
اســت که این لباس ها دیگر چندان به دردشان 
بخورد. چراکه اوضاع کارلــوس در کلمبیا اصال 
امیدوارکننده به نظر نمی رسد. با هر نتیجه ای که 
این مربی در مسیر صعود به جام جهانی 2۰22 
قطر می گیرد، نباید یــک موضوع مهم را نادیده 
گرفت. اینکــه دوران او در فوتبال ایران از مدتی 
قبل رسما به پایان رسیده و دیگر بررسی نتایج او از 
دیدگاه هواداران فوتبال ایران، اصال اولویت ندارد. 
اینکه او در کشور جدیدش چه عملکردی خواهد 
داشــت، هیچ تاثیری روی سرنوشت تیم ملی 

ایران نمی گذارد. پس بد نیست اگر یک بار برای 
همیشه از این بحث بیهوده و این تالش بی حاصل 
فاصله بگیریم و دست از ارتباط دادن همه چیز به 
هم، برداریم. کی روش یک پروژه جدید را شروع 
کرده و مختصات این پــروژه از هر نظر با فوتبال 
ایران فاصله دارد. با این حال نتایج اخیر او، شاید 
افشاکننده یک حقیقت بزرگ باشند. اینکه او تنها 
ناجی ممکن برای فوتبال ایران نبوده و تیم ملی 
بدون این مربی هم می تواند موفق شــود. اینکه 
کی روش، تنها دلیل صعودهــای ایران به جام 
جهانی نبوده و شاید بین این دو در جام جهانی 
قطر، این مربی پرتغالی باشــد کــه بازی ها را از 

تلویزیون تماشا می کند!

معنای تمدید با پپ برای سیتی

به خاطر تو، ليونل!

چه بر سر یکی از بهترین مربی های دفاعی دنیا آمده است؟

کلمبيا؛ باران گل و اشک! 

صنعت نفت آبادان، دومین 
حریف پرسپولیس در 

لیگ برتر بیستم است. 
برزیلی های لیگ برتر 

فصل گذشته سه مسابقه 
بسیار حساس و نزدیک با 
پرسپولیس برگزار کردند 

و هر بار در آستانه امتیاز 
گرفتن از این رقیب قرار 

داشتند اما در نهایت چیزی 
به جز شکست نصیب شان 

نشد
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