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موسوی سايپاسوار ماند

چندی پیش اعالم شد که سیدمحمد موسوی 
به دلیل برخی مشکالت تصمیم دارد تا از سایپا جدا 
شــده و راهی تیم چارنی رادوم لهستان شود. این 
موضوع بارها از سوی مصطفی کارخانه و مسئوالن 
تیم ســایپا تکذیب شد. انتشــار عکس موسوی با 
پیراهن رادوم و البته اظهارات خود ســید موجب 
شد تا شائبه ها در این خصوص بیشتر شود، اما روز 
گذشــته ســایت worldofvolley نوشت که 
موسوی با سایپا به توافق نهایی رسید. این سایت در 
ادامه بخشی از صحبت های کارخانه را مبنی بر اینکه 
»سید موسوی به این باشگاه متعهد خواهد ماند« را 
منتشر کرده است. موسوی 32 ساله فصل گذشته در 
تیم والیبال اولشتن لهستان حضور داشت و توانست 

یکی از مهره های تاثیرگذار تیمش باشد.
    

ژاپني ها المپيك نمي خواهند!
شــماری از شــهروندان توکیو با تجمع مقابل 
استادیوم ملی این شهر و در روزی که تنها یک سال 
تا برگزاری بازی های توکیو2۰2۰ باقی مانده بود، به 
برگزاری این رویداد اعتراض کردند. بنا بر اظهارات 
کارشناســان، این تجمع اعتراض آمیز با نگرانی ها 
در خصوص شیوع گســترده کرونا و افزایش آمار 
مبتالیان به کووید ۱۹ در ژاپن شکل گرفته است. 
خواســته معترضین به برگزاری بازی های توکیو 
افزایش میزان توجه دولت و اسپانسرهای بازی ها به 
اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا و اختصاص بودجه 
کافی به آنها به جای برگــزاری پرهزینه بازی های 
المپیک بوده اســت. این در حالی است که تعویق 
بازی های توکیو هزینه ۸۰۰ میلیون دالری بر کمیته 
بین المللی المپیک تحمیل کرده است، اما هزینه های 
دقیق تحمیل شده بر میزبان این رقابت ها همچنان 

فزاینده و توام با رکود اقتصادی برآورد شده است.
    

NBA تماشاگر مجازي در
ادامه رقابت های فصل جاری لیگ بســکتبال 
NBA  در حالی از نهم مردادماه آغاز می شــود که 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تماشاگران 
در سالن ها حضور نخواهند داشت. بر همین اساس 
مسئوالن NBA و شرکت مایکروسافت به دنبال 
طرحی هستند که تماشاگران را به صورت مجازی 
در سالن ها قرار دهند. طبق این طرح هوادارانی که از 
برنامه »teams« استفاده می کنند، می توانند از این 
امکان برخوردار شده و بازی تیم شان را تماشا کنند. 
قرار است برای این کار نمایشگرهای بزرگی در کنار 
زمین بازی تعبیه شده و صدای تشویق تماشاگران 
 geekwire در سالن پخش شود. بر اساس گزارش
در حال حاضر حدود 3۰۰ هوادار می توانند تماشاگر 

مجازی بازی ها باشند.
    

حدادي پشت ديوار كرونا
حامد حدادی ستاره بســکتبال کشورمان که 
براي حضور در لیگ چین از فروردین در این کشور به 
سر مي برد، حاال با نرسیدن تیم نانجینگ به پلي آف 
کارشان تمام شده است. او درباره شرایطش گفت:»با 
توجه به اینکه خــودم و چند بازیکن مصدوم دیگر 
داشتیم، نتوانستیم به مرحله پلی آف صعود کنیم و 
کارمان به پایان رسید. چینی ها برای برگزاری لیگ 
پروتکل های بهداشتی را کامال رعایت کردند و در 
یک فضای خوبی مسابقات برگزار شد.« حدادی در 
مورد اینکه چه زمانی به ایران باز می گردد، گفت:»با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا پروازها لغو شــده و 
مشخص نیست که چه زمانی اتفاق بیفتد، منتظرم 
تا شرایط فراهم شــود. مردم چین خیلی مسائل 
بهداشتی رعایت می کنند و همه ماسک می زنند و 

توانسته اند کرونا را کنترل کنند.« 
    

دو عضو جديد كميسيون ورزشكاران 
در آیین نامه جدید کمیسیون ورزشکاران کمیته 
ملی المپیک تعداد اعضا از ۱۵ به ۱۷ نفر افزایش یافت. 
۱۵ نفر که از طریق انتخابات وارد کمیسیون شدند و 
دو نفر دیگر هم توسط ریاست کمیته ملی المپیک 
تعیین می شوند. اکنون نیز دو عضو جدید کمیسیون 
مشخص شده اند و ابالغ برای آنها صادر خواهد شد. 
بهداد سلیمی قهرمان المپیک وزنه برداری و حمیده 
عباسعلی بانوی ملی پوش کاراته که سهمیه المپیک 
توکیو را دارد، دو عضو جدید کمیسیون ورزشکاران 
هستند که باید در این کمیسیون فعالیت خود را آغاز 
کنند. قرار است سه شنبه هفته جاری نیز انتخابات 
داخلی کمیسیون ورزشکارن برای تعیین رییس 
و نایب رییس جدید انجام شــود تا پس از آن شاهد 

فعالیت مجدد کمیسیون ورزشکاران باشیم.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

آن چــه در مســابقه بــا نفــت 
مسجدسلیمان اتفاق افتاد، خالصه ای از 
این فصل باشگاه پرسپولیس بود. تیمی 
که در دقایقی از مسابقه تحت فشار قرار 
می گیرد. تیمی که در دقایقی از مسابقه 
به حریف موقعیت می دهد و دروازه اش به 
شدت تهدید می شود اما مقاومت می کند 

و با نهایت فرصت طلبــی، توپ را به تور 
دروازه رقبا می رساند. نرخ تبدیل موقعیت 
گل به گل در پرسپولیس لیگ نوزدهم، 
به شکلی باورنکردنی باال به نظر می رسد. 
آنها هرگز به اندازه این فصل، فرصت طلب 
و چارچوب شناس نبوده اند. همین حاال 
اگر جســت وجو کنید، به ندرت بخت 
گل زنی ویژه و خاصی را در این فصل پیدا 
خواهید کرد که بازیکنان پرسپولیس 

آن را از دست داده باشند. این تیم حتی 
وقتی موقعیت چندانی نمی ســازد، باز 
هم برنده می شود. درست قبل از مسابقه 
حســاس این هفته با تیم سختکوش و 
سخت جان نفت مسجدسلیمان، انواع 
و اقســام اتفاق ها برای پرسپولیس رقم 
خورد. اول از همه، مهدی ترابی مصدوم 
شد و این بازی را از دست داد. بازیکنی که 
آماده ترین مهره این فصل پرسپولیس 

بوده اســت. بعد کمیتــه انضباطی به 
شــکل ناگهانی شــجاع خلیل زاده را 
محروم کــرد. از دســت دادن دو مهره 
کلیدی قبل از روبه رو شدن با تیمی که 
در بازی رفت، پرسپولیس را در استادیوم 
آزادی شکست داده، نگران کننده به نظر 
می رسید. این تیم علیرضا بیرانوند را نیز 
از چند هفته قبل در اختیار نداشت. با این 
همه آنها بدون مصاحبه های فرسایشی، 

راهی مسجدسلیمان شدند و با همه سه 
امتیاز برگشتند تا نشان بدهند که به نام ها 
وابستگی ندارند. وقتش که برسد، مهدی 
شیری هم دقیق سانتر می کند و وقتش 
که برسد، مهدی عبدی هم برای تیمش 
گل های تاثیرگذاری می زند. آنها راه شان 
را پیدا کرده اند و در این راه، هیچ توقفی 

در کار نیست.
لیگ نوزدهم برای پرســپولیس، با 
هراس از دست دادن مربی موفقش آغاز 
شد. برانکو که رفت، خیلی ها در انتظار 
فروپاشی این تیم بودند اما بازیکن ها در 
کنار هم ایســتادند تا ثابت کنند بدون 
این مربی هم، راه رســیدن به موفقیت 
مســدود نیســت. در مورد کالدرون، 
تردیدهای زیادی وجود داشــت. وقتی 
پرسپولیس در زمین تراکتور شکست 
خورد، وقتی در آزادی به سپاهان باخت 
و وقتی نتیجه را به شــهرخودرو واگذار 
کرد، هواداران باشگاه به این باور رسیده 
بودند که دیگر دوران قهرمانی این تیم 
در لیگ برتر تمام شــده است. این تیم 
پس از باختن به حریف مشهدی، تا رده 
هفتم جدول هم ســقوط کرد و در ۱4 
هفته اول لیگ، هرگز طعم صدرنشینی 
را نچشید. پیروزی های پیاپی کالدرون و 
تیمش در پایان نیم فصل اول اما به مرور 
زمان وضعیت را تغییر دادند. پرسپولیس 
دوباره رخت مدعی ها را پوشید و حتی 
ســناریوی مدیران وقت باشگاه برای 
فراری دادن مــرد آرژانتینی، نفس تیم 
را نگرفت. یحیی و تیمش، آزمون های 
مهمی را پشت سر گذاشتند. آنها در خانه 
از تراکتور و شهرخودرو انتقام گرفتند 
و 6 امتیاز حســاس را به دست آوردند. 
آنها از شکســت در دربی گریختند و به 
لطف تصمیم عجیب سپاهانی ها، برنده 
مسابقه برگزارنشده نقش جهان لقب 
گرفتند. مسابقه ای که عمال قرمزها را 
به قهرمان این فصــل لیگ برتر تبدیل 
کرد. وقتی رقبا مشــغول اشتباه کردن 
بودند، وقتی رقبا ســرگرم مشــکالت 
داخلی بودند و دائما تصمیم های غلط 
می گرفتند، پرســپولیس مزاحم شان 
نشد. پرسپولیس کار خودش را کرد تا 

چهارمین جام متوالی را به کارنامه اش 
اضافه کند. در توصیــف این تیم، توجه 
به همین نکته کافی به نظر می رسد که 
آنها تک تک رقبای این فصل لیگ برتر 
را حداقل یک بار شکســت داده اند. نه 
جدایی برانکو، نه ماجــرای کالدرون، 
نه ویروس کرونا و نــه تیم های رقیب، 
پرسپولیس در این فصل هیچ مانعی را 

به رسمیت نشناخته است.
آسمان پرســپولیس، همیشه هم 
اینقدر آفتابی نبوده است. روزگاری بود 
که دو مربی به صورت همزمان در تمرین 
تیم آفتابی می شدند و یک نفر با اشک، 
زمین تمرین را ترک می کرد. روزگاری 
بود که این تیم، گریــه هوادارانش را در 
می آورد و به زندگــی در رده های پایین 
جدول ادامه مــی داد. روزگاری بود که 
این تیم، انتظار قهرمانی را می کشید و هر 
سال ناامیدتر می شد. حاال دیگر اما همه 
چیز فرق می کند. آنها قهرمان بی چون و 
چرای فوتبال ایران هستند و باید سقف 
آرزوهای شان را بلندتر کنند. ماموریت 
بعدی، می تواند قهرمانی در آسیا باشد. 
رفتن از آغوش رقبای بهانه جو به نبرد با 
رقبای توسعه جو در لیگ قهرمانان آسیا. 
تالش برای به دســت آوردن جام های 
بیشتر. برای تیمی که از جام گرفتن و از 

برنده شدن، سیر نمی شود.

پرسپولیس، تیمی که متوقف نمی شود

پوکرپلنگها!

اتفاق روز

چهره به چهره

تیمی که نمی بازد، سرنوشتی به جز قهرمانی ندارد و تیمی که دائما قهرمان می شود، تاریخ را می سازد. اگر به چنین 
روزهایی در سال گذشته برگردیم، قرمزها را با کابوس جدایی برانکو رو در رو می بینیم اما درست مثل همه کابوس های 

قبلی، این یکی هم به رویا تبدیل شد. پرسپولیس دوباره قهرمانی را به دست آورد. پرسپولیس دوباره توانست. همان طور 
که بدون طارمی و رضاییان توانسته بود. آنها در یک سال، دو مربی خارجی عوض کردند و ناچار به تحمل چند مدیر 

شکست خورده بودند اما با این همه، هیچ خدشه ای به روحیه شان برای قهرمانی لیگ وارد نشد. آنها با انبوهی از رکوردها، 
به »پوکر« رسیدند و حاال به قهرمانی پنجم فکر می کنند. حتی قبل از آن که با لقب خاص این قهرمانی آشنا شوند.

مونیخی ها سرانجام تصمیم شان را در مورد ایوان پریشیچ 
گرفته اند. آنها که برای فصل جدید چند وینگر جوان و تازه نفس 
را در اختیار دارند، دیگر نمی خواهند روی این بازیکن 3۱ ساله 
کروات حساب چندانی باز کنند. آنها آماده هستند تا پریشیچ را 
در فهرست فروش قرار بدهند و قید ادامه همکاری با این بازیکن 
را بزنند. ستاره تیم ملی کرواسی در این فصل فقط چهار گل برای 
بایرن به ثمر رسانده است. او 6 پاس گل هم داده اما مجموع این 
آمار در بوندس لیگا، چندان درخشان به نظر نمی رسند. ایوان 
تنها در 32 درصد بازی های این فصل فیکس بوده و تنها در 3۹ 

درصد از دقایق این فصل بوندس لیگا در ترکیب بایرن مونیخ دیده 
شده است. او مشارکتی ۱۰ درصدی در گل های این فصل تیمش 
داشته و برای یک بازیکن هجومی، این اصال قابل دفاع نخواهد بود. 
در دسترس بودن پریشیچ برای انتقال، بار دیگر شایعه انتقال او به 
یونایتد را بر سر زبان ها انداخته است. منچستر از مشتریان قدیمی 
این بازیکن به شمار می رود اما حاال دیگر این انتقال، کمی دور از 
ذهن به نظر می رسد. دو سال قبل بود که منچستر تالش بسیار 
زیادی برای جذب این بازیکن کروات انجام داد. شیاطین سرخ 
حتی به توافق شخصی با این ستاره نیز رسیدند اما باشگاه اینتر، به 

هیچ قیمتی حاضر به فروش او نشد. این یک شکست بزرگ برای 
اد وودوارد و تیم نقل و انتقاالتی باشگاه یونایتد بود و با سرزنش 
گســترده هواداران یونایتد نیز روبه رو شد. حاال دیگر پریشیچ 
شباهتی به آن بازیکن درخشان 2۹ ساله ندارد. او کمی افت کرده 
و بعید به نظر می رسد که از آمادگی الزم برای درخشیدن در لیگ 
برتر انگلیس برخوردار باشد. عالوه بر این، تیم اوله با مثلث هجومی 
میسون گرین وود، آنتونی مارسیال و مارکوس رشفورد بسیار 
خوب ظاهر شده و بعید است که پریشیچ جایی در ترکیب ثابت 
این تیم داشته باشد. در پایان قرارداد قرضی با ایوان، مونیخی ها 
قصد ندارند بند خرید او را فعال کنند. در نتیجه این بازیکن در پایان 
این فصل، دوباره به باشگاه اینتر برمی گردد. از آن جایی که میزان 
دوندگی او هرگز برای رضایت یک مربی مثل کونته کافی نیست، 
نراتزوری دیگر عالقه ای به حفظ این بازیکن ندارد. آنها برای انتقال 

پریشیچ به یونایتد، یک پیشنهاد خاص هم ارائه کرده اند. اینتر 
حاضر است به شرط دریافت مالکیت قطعی الکسیس سانچز، 
ایوان پریشیچ را در اختیار یونایتد قرار بدهد. منچستری ها هنوز 
هیچ پاسخی به این پیشــنهاد نداده اند. از یک طرف آنها دیگر 
مثل سابق به ایوان عالقه مند نیستند و از سوی دیگر، آنها روی 
الکسیس سانچز هم حساب ویژه ای باز نمی کنند. شاید پریشیچ 
بتواند وزن تجربه در خط حمله منچستر را باال ببرد اما ظاهرا در 
فلسفه اوله مهره های جوان تر در اولویت هستند. این انتقال بسیار 
سخت و تا حدودی نشدنی به نظر می رسد. شاید اگر این اتفاق 
چند سال قبل رخ می داد، حاال بازیکن کروات یک مهره محبوب 
در اولدترافورد بود اما حاال دیگر برای انجام این کار کمی دیر شده 
است. می توان گفت مخالفت سرسختانه اینتر با جدایی ایوان در 

روزهای اوج او، در نهایت به ضرر این بازیکن تمام شده است.

آریا طاری

نه در ترکیب تیم و نــه روی نیمکت، رفت و 
آمدها در این چند فصل هرگز به پرسپولیس لطمه 
نزده اند. تیمی که به نظر می رسد به بازیکنانش 
وابسته نیست و با هر تغییری، همچنان به بردن 
ادامه می دهــد. در بین نفرات ایــن روزهای تیم 
پرســپولیس، هفت بازیکن از اولین قهرمانی با 
برانکو تا امروز همواره همراه تیم بوده اند و حتی در 
یک مقطع کوتاه از پرسپولیس جدا نشده اند. هفت 
بازیکن که حاال حداقل چهار قهرمانی لیگ برتر در 
کارنامه دارند. آنها دست به کاری زده اند که هیچ 
نسلی از باشگاه پرسپولیس و سایر تیم های فوتبال 

ایران، قادر به انجام دادنش نبوده اند.
سیدجالل حسینی

با هشتمین قهرمانی در لیگ برتر، با اختالف 
پرافتخارترین بازیکن تاریخ این لیگ به شــمار 
می رود. تیمی که سیدجالل را در اختیار داشته 
باشــد، یک قدم از رقبا جلوتر خواهد بود. ســید 
در لیگ شانزدهم به پرســپولیس ملحق شد و 
مهره کلیــدی این تیم در مســیر موفقیت های 
بزرگ این سال ها بود. مرد شــماره چهار بارها با 
نمایش های بی نقص دفاعی، نقــش بزرگی در 

بردهای سرخپوشان ایفا کرد. شــاید اگر برانکو 
در همان لیگ پانزدهم به ســراغ سید رفته بود، 
این تیم حاال پنــج قهرمانی پیاپــی در کارنامه 
داشت. سیدجالل در چندین هفته از این فصل 
نیمکت نشین بود اما بازگشت او به ترکیب در چند 
هفته گذشته، نشان داد که این ستاره هنوز هم در 

اوج آمادگی به سر می برد.
علیرضا بیرانوند

فاجعه ای به نام سوشا مکانی در لیگ پانزدهم، 
با خرید یک گلر مطمئن به فراموشی سپرده شد. 
علیرضا از همان اولین فصــل حضور در ترکیب 
پرسپولیس، با این تیم به قهرمانی های مختلف 
دســت پیدا کرد. او در این سال ها یکی از بهترین 
مهره های تیم بــوده و گاهی پرســپولیس را در 
سخت ترین شــرایط، نجات داده است. بیرو یک 
دروازه بان کم اشتباه برای سرخ ها بود و تا همین 
چند هفته قبــل نیــز، درون دروازه این تیم قرار 
داشت. او در این فصل کم تر از سه فصل اخیر بازی 
کرد اما هیچ کس نمی تواند تاثیــر علیرضا را در 
رقم خوردن چهارمین قهرمانی نیز نادیده بگیرد. 
فراموش نکنید کــه او در همین فصل نیز با مهار 
پنالتی علی کریمی در دربی، یک نتیجه کلیدی 

و فوق العاده حساس را برای تیمش به وجود آورد.

کمال کامیابی نیا
این بار دیگــر خبــری از مصدومیت  کتف 
نبود و مشکل قدیمی کمال، سرانجام برطرف 
شد. او باز هم در میانه میدان خوش درخشید و 
یک فصل موفقیت آمیز را در پرسپولیس پشت 
سر گذاشــت. کمال حاال یکی از فرمانده های 
پرســپولیس در میانه میدان اســت. بازیکنی 
که در این ســال ها تجربه های ارزشمندی به 
دست آورده و هرگز به دنبال ترک باشگاه نبوده 
اســت. او در چهارمین فصل متوالی بازی برای 
پرسپولیس به چهار قهرمانی لیگ رسیده تا در 
نتایج باشکوه و تاریخی این باشگاه، سهیم باشد. 
قبل از کمال و هم تیمی ها، هیچ تیمی در تاریخ 
فوتبال ایران موفق به چهار قهرمانی متوالی در 

لیگ برتر نشده بود.
علی علیپور

هیچ بازیکنی در جریان این چهار قهرمانی، به 
اندازه علیپور موفق به گل زنی برای قرمزها نشده 
است. بازیکنی که این بار هم در مسابقه قهرمانی 
روبه روی نفت مسجدسلیمان، باز هم دروازه رقیب 
پرســپولیس را باز کرد. در شروع قهرمانی لیگ، 
علیپور هنوز یک مهره کلیدی برای تیم برانکو نبود 
و خیلی وقت ها روی نیمکت می نشست اما به مرور 
زمان، او به یک مهره بسیار مهم برای تیم تبدیل شد 
و مسئولیت اصلی گل زنی را بر عهده گرفت. او که 
فوتبالیست محبوب کالدرون محسوب نمی شد، 
زیر نظر یحیی دوباره بــه کورس آقای گلی لیگ 

برتر برگشت.

محمد انصاری
از زمان مصدومیت شــدید در فینال آســیا، 
انصاری دیگر به آن فرم درخشان گذشته برنگشته 
اما باز هم نمی توان نقــش او را در این چهارگانه 
تاریخی نادیده گرفت. انصاری در لیگ شانزدهم 
در کنار سیدجالل، زوج دفاعی پرسپولیس بود. آن 
روزها هنوز شجاع خلیل زاده در عضویت این باشگاه 
قرار نداشت. پس از ورود شجاع، انصاری به پست 
مدافع چپ رفت و در این بخش از زمین، خودی 
نشان داد. مرد آرام خط دفاعی پرسپولیس، همیشه 
یک بازیکن موثر و بی هیاهو بــرای این تیم بوده 
است. بازیکنی که این روزها دوباره مصدوم شد و تا 

قبل از شروع فصل جدید، به میادین برنمی گردد.
محسن ربیع خواه

برانکو ایوانکوویچ همیشــه عالقه ویژه ای 
به محسن ربیع خواه داشــت. محسن در لیگ 
شــانزدهم به عنوان مدافع چپ و پس از آن در 

جایگاه هافبک میانــی، بازی های زیادی برای 
پرسپولیس انجام داده اســت. او مورد اعتماد 
همه مربیان باشگاه بوده و بعید به نظر می رسد 
که این فصل نیز از جمع قرمزها جدا شود. شاید 
او تکنیک چندانی نداشته باشــد اما همیشه 
در خدمت تیم اســت و هیچ وقت برای خودش 

فوتبال بازی نمی کند.
بوژیدار رادوشوویچ

در جریــان ســه قهرمانــی قبلی، بیشــتر 
نیمکت نشــین بود اما در این فصــل بازی های 
زیادی برای پرسپولیس انجام داد. بوژیدار در این 
فصل فقط دو گل دریافت کــرده و واکنش های 
درخشان زیادی برای سرخ ها داشته است. او پس 
از مدت ها انتظار دوباره مرد شماره یک دروازه تیم 
شده و امیدوار است در فصل آینده نیز همین روند 
را ادامه بدهد. رادو در بین هواداران پرسپولیس نیز 

محبوبیت بسیار زیادی دارد.

بایرن روی هافبک ۳۱ ساله حساب باز نمی کند

ديگر مخوف نيستی ايوان! 

7 مهره  که در 4 قهرمانی متوالی همواره عضو پرسپولیس بوده اند

پوكر 7 ستاره!

آن چه در مسابقه با نفت 
مسجدسلیمان اتفاق 
افتاد، خالصه ای از این 

فصل باشگاه پرسپولیس 
بود. تیمی که در دقایقی 

از مسابقه تحت فشار 
قرار می گیرد. تیمی که 
در دقایقی از مسابقه به 

حریف موقعیت می دهد و 
دروازه اش به شدت تهدید 

می شود اما مقاومت می کند 
و با نهایت فرصت طلبی، 
توپ را به تور دروازه رقبا 

می رساند
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