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بهترين دانك جهان به نام 
ارسالن

در پایــان نظرســنجی فدراســیون جهانی 
بســکتبال )FIBA( بــرای انتخــاب بهترین 
اسلم دانک جهان در یک دهه اخیر، دانک ارسالن 
کاظمی ملی پوش تیــم ملی بســکتبال ایران 
مقابل یونان در رقابت هــای بین قاره ای انتخابی 
المپیک ۲۰۱۶، به عنوان بهترین دانک یک دهه 
اخیر بسکتبال جهان انتخاب شد. در فینال این 
نظرسنجی ارسالن کاظمی با »کارلوس مورایس« 
از تیم ملی آنگوال رقابت می کرد که توانســت با 
کسب بیشترین آرا عنوان بهترین دانک جهان را 
از آن خود کند. این دانک ارسالن کاظمی پیش 
از این نیز در نظرســنجی بهترین دانک آســیا و 
اقیانوسیه، با کسب ۶۰ درصد آرا به عنوان بهترین 
دانک یک دهه اخیر آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد. 
»کارلوس مورایس« نیز در فینال این نظرسنجی، 
دومین دانک برتر جهان طی یک دهه اخیر را به 

نام خود ثبت کرد.
     

لیگ کشتی عقب مي افتد؟
در شرایطی که ماه هاست تمامی رقابت های 
کشتی در ســطح جهان به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به تعطیلی کامل کشــیده شده، سازمان 
لیگ فدراسیون کشــتی از آغاز رقابت های لیگ 
برتر کشــتی آزاد و فرنگی از مردادماه خبر داد و 
رایزنی های زیادی نیز در این زمینه صورت گرفت. 
این اقدام عجیب سازمان لیگ کشتی در شرایطی 
است که هنوز برگزاری رقابت های مهمی چون 
المپیک در سال ۲۰۲۱ نیز هنوز مشخص نیست 
و اردوی تیم های ملی کشتی نیز چند ماهی است 
به تعطیلی کامل کشیده شده است. در شرایطی 
که ســتاد ملی مقابله با کرونا مجــوز برگزاری 
اردوها در برخی رشته های ورزشی را صادر کرده 
است، اما با توجه به برخوردهای فیزیکی زیاد در 
کشتی، هنوز زمان از سرگیری تمرینات، اردوها 
و رقابت های کشتی مشــخص نیست و با شدت 
گرفتن اوضاع شیوع کرونا امیدها برای ارائه این 
مجوز نیز کمرنگ تر از قبل شده است. با این حال 
گفته می شود لیگ کشتی به شهریورماه موکول 
شــده اما قطعا اصرار به برگزاری لیگ در چنین 
شرایطی نه تنها هیچ سودی برای ورزش اول ایران 
نخواهد داشت، بلکه باعث به خطر افتادن سالمت 
کشتی گیران که در میان آنها چهره های شاخص 
تیم های ملی نیز حضور دارند، می شود و باید دید 
آیا ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه برگزاری لیگ 

حتی در ماه شهریور را خواهد داد یا خیر.
     

کرونا دلیل لژيونر نشدن 
معنوي نژاد

محمدجواد معنوی نژاد والیبالیست تیم ملي، 
درباره ماندنش در تیم والیبال ســایپا و رد کردن 
پیشــنهادهای خارجی اش بــرای فصل جدید، 
گفت:»همانطور که در رسانه ها مطرح شد از ایتالیا و 
لهستان پیشنهاد داشتم و حتی با باشگاه فنرباغچه 
ترکیه هم مذاکراتی را انجام داده بودم، اما با توجه 
به شرایطی که کرونا در ورزش جهان ایجاد کرده 
است، تصمیم گرفتم این فصل را هم در لیگ برتر 
ایران بازی کنم.« او افزود:»تصمیم داشتم این فصل 
را در لیگ های خارجی بازی کنم، اما همانطور که 
می دانید اکثر ســتاره های بزرگ والیبال جهان 
به خاطر شــرایط فعلی حتی از لیگ های ایتالیا و 
لهستان هم خارج شده  و ســطح این لیگ ها افت 
محسوسی داشته است، به همین منظور تصمیم 
من نیز بر آن شد که امســال را هم در سایپا بازی 
کنم.« معنوی نژاد در واکنــش به این موضوع که 
آیا ســایپا می تواند با توجه به جذب نفراتی چون 
موسوی، معنوی نژاد، شــفیعی و ... همانند فصل 
گذشته مدعی کسب عنوان قهرمانی باشد؟ توضیح 
داد:»سال گذشته شخصا به خاطر برخی مسائلی 
که وجود داشت در تیم ملی و رده باشگاهی خیلی 
بازی نکرده بودم، اما در همان نزدیکی های پایان 
نیم فصل اول هم خودم و هم تیم سایپا رفته رفته 
به شرایط ایده آلی رسیدیم و برای قهرمانی تالش 
می کردیم. امسال هم امیدوارم بتوانم شخصا در 
همان سطحی که دوست دارم بازی کنم و تیم هم با 
تالش همه بازیکنان نتیجه خوبی بگیرد. همچنین 
به نظر من این تعطیلی چنــد ماهه زمان خوبی را 
برای بازیکنان فراهم کرد تا به دور از فشار مسابقات 

در رده های ملی و باشگاهی استراحت کنند.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

۱۶ پیروزی در ۲۲ مسابقه این فصل 
لیگ برتــر، آمار خارق العــاده ای برای 
باشگاه پرســپولیس است. جالب است 
بدانید که تیم برانکو فصل گذشــته در 
3۰ هفته لیگ برتر، ۱۶ پیروزی به دست 
آورد و حاال پرسپولیسی ها تا هفته بیست 
و دوم، به این آمار دســت پیدا کرده اند. 
رکورد پرســپولیس در همه ادوار لیگ 
برتر، با ۲۰ پیروزی در لیگ شــانزدهم 

توسط برانکو ایوانکوویچ به دست آمده 
و حاال ســرخ ها در صورت کسب پنج 
پیروزی در هشــت دیــدار باقی مانده، 
رکورد تعــداد بردها در یــک فصل از 
تاریخ شان را جابه جا خواهند کرد. برای 
پرسپولیسی ها، همه چیز کامال مطلوب 
به نظر می رسد. تراکتور عمال از کورس 
قهرمانی خارج شده و استقالل، سپاهان 
و شهرخودرو نیز کار بسیار دشواری برای 
رســیدن به این تیم دارند. توپ کامال 
در زمین پرســپولیس است و این خود 

قرمزها هستند که در ادامه فصل، برای 
سرنوشت خودشان تصمیم می گیرند. 
نبرد با پیکان، یکی دیگر از نمایش های 
امیدوارکننده این فصل باشــگاه بود. 
آنها در همان نیمه اول با ضربه سر علی 
علیپور، دروازه حریــف را باز کردند و در 
نیمه دوم نیز با درخشش خیره کننده 
مهدی عبدی، چاره ای به جز تســلیم  
شــدن مقابل حریف باقی نگذاشتند. 
این بــرد پرگل در حالی به دســت آمد 
که پرسپولیســی ها مهدی ترابی را به 

عنوان آماده ترین بازیکن فصل در اختیار 
نداشتند و وحید امیری را نیز خیلی زود 
به دلیل مصدومیت از دست دادند. با این 
حال نمایش پرسپولیس، ثابت کرد که 
این تیم دوباره در قواره های قهرمانی است 
و حتی حریف ته جدولی اش را نیز دست 
کم نمی گیرد. پرسپولیس هفته به هفته 
دست نیافتنی تر می شود و با این روند، 
می تواند یک جشن قهرمانی زودهنگام 

را در فوتبال ایران برپا کند.
پرســپولیس از هفته یازدهم لیگ 

برتر به بعد، دیگر شکســت نخورده و از 
هفته ششم به بعد نیز، بازنده جدال های 
خارج از خانه نبوده اســت. آنها در یک 
روند باورنکردنی از هفته یازدهم لیگ 
تا هفته بیست و دوم، فقط »دو امتیاز« 
از دســت داده اند و راز این صدرنشینی 
مقتدرانه را نیــز باید در همین موضوع 
جست وجو کرد. پرسپولیس در بسیاری 
از ادوار لیگ، با بازی های خارج از خانه 
مشکل داشــت اما این تیم حاال هشت 
پیروزی متوالــی در نبردهای بیرون از 
خانه کسب کرده است. در حقیقت پس 
از شکســت روبه روی تراکتورسازی و 
شهرخودرو در زمین رقبا، پرسپولیس 
دیگر حتی یک امتیاز هم در دیدارهای 
خارج از خانه از دســت نداده است. این 
توانایی، آنهــا را از هر تیــم دیگری در 
فوتبال ایران متمایز می کند. چراکه در 
شــرایط فعلی هیچ باشگاهی، این فرم 
خارق العاده را در دیدارهــای خارج از 
خانه اش به نمایش نگذاشته است. شاید 
تنها تردیدها در مورد یحیی و تیمش، 
به خط دروازه مربوط باشــند. پیش از 
تعطیالت، بوژیدار رادوشوویچ مرد اول 
دروازه پرسپولیس بود اما حاال ناگهان 
علیرضا بیرانوند جایگزین این دروازه بان 
شده است. با وجود پیروزی پرسپولیس 
برابر پیکان، عملکرد بیــرو اصال قابل 
دفاع نبود و این سنگربان به راحتی یک 
ضربه پنالتی را نیز به حریف تقدیم کرد 
تا شانس کلین شیت را از تیمش بگیرد. 
به نظر می رسد تمرکز بیرو روی انتقال 
اروپایی اش به فوتبال بلژیک اســتوار 
شده و این ســنگربان دیگر نمی تواند 
برای پرسپولیس چندان مفید باشد. در 
چنین شرایطی اصرار یحیی به استفاده 
از او، شــاید در هفته های باقی مانده به 

ضرر سرخ ها تمام شود.
ســتاره اصلی این نبرد در استادیوم 
شهدای شهر قدس، کسی به جز گل زن 

جوان دربی نبود. مهدی عبدی با زدن دو 
گل متفاوت، نشــان داد که انگیزه های 
زیادی برای حضــور در ترکیب تیمش 
دارد. جدایــی اســتوکس و نیامــدن 
اوساگونا، بدون تردید یک توفیق اجباری 
برای باشگاه پرسپولیس بوده است. این 
تیم حاال به جای دو خارجی بی انگیزه و 
بی تحرک، صاحب یک بازیکن جوان با 
انرژی و پتانسیل بسیار باال در ترکیبش 
شده است. درخشش عبدی، راه را به خط 
حمله پرسپولیس نشان داده است. این 
باشگاه دیگر نباید اشتباه های گذشته اش 
را تکرار کنــد و به ســراغ گزینه های 
گرانقیمت و بی اثر برای خط حمله اش 
برود. آنها در فصل نقل و انتقاالت بعدی، 
باید به خریدهایــی مثل مهدی عبدی 
نیم نگاه داشته باشند. بازیکنی که گل 
سرنوشت ساز دربی رفت را به ثمر رساند 
و حاال به محض پایان تعطیالت طوالنی 
لیگ برتر در یک بــازی تعیین کننده، 
بهترین بازیکن زمین بود. شاید تا این جا، 
عبدی کم تر از میزان توانایی هایش برای 
پرسپولیس بازی کرده اما به نظر می رسد 
اعتماد به نفس این بازیکن، او را تا پایان 
فصل به بخش مهمی از معادله های خط 

حمله تیم یحیی تبدیل کند.

تیمی که بردن را بهتر از هر کاری بلد است

بردپولیس!

اتفاق روز

سوژه روز

چند روز پس از شکست استقالل و همزمان با باخت خانگی تراکتورسازی، پرسپولیسی ها دوباره به رقبا نشان دادند 
که قصد کوتاه  آمدن ندارند. آنها اولین قدم از 9 هفته پایانی لیگ را با موفقیت سپری کردند تا برای رفتن به استقبال 

چهارمین قهرمانی متوالی در فوتبال ایران، روحیه بسیار خوبی داشته باشند. البته که کار هنوز تمام نشده و نمی توان تیم 
یحیی را قهرمان قطعی لیگ برتر دانست اما این شروع، نشان می دهد که آنها به خوبی روی هدف شان متمرکز هستند و 

حتی تعطیالت طوالنی مدت، نتوانسته کیفیت این تیم را چندان تحت تاثیر قرار بدهد.

تا همین چند سال قبل، طرفداران باشگاه هامبورگ به رکورد 
خارق العاده تیم شان در ســقوط نکردن از بوندس لیگا افتخار 
می کردند اما حاال این تیم شناخته شده، حداقل برای یک فصل 
دیگر نیز در بوندس لیگا ۲ ماندگار خواهد بود. همه چیز مهیا به نظر 
می رسد تا هامبورگ در دیدارهای هفته پایانی این فصل از سطح 
دوم بوندس لیگا، خودش را به مرحله پلی آف برساند. آنها با یک 
تساوی خانگی می توانستند صعود به پلی آف را قطعی کنند اما 
در یک مسابقه باورنکردنی، پنج بر یک به تیم ساندهاوزن باختند 
تا این اژدها، همچنان خفته بمانــد. تیم هایندهایم به بهترین 

شکل ممکن از این فرصت استفاده کرد و با پیروزی در جدال این 
هفته، خودش را به جای هامبورگ به دیدار پلی آف رساند. دو تیم 
صعودکننده به رقابت های فصل آینده بوندس لیگا، نام های کامال 
آشنایی هستند. آرمینیا بیله فلد که زمانی علی دایی و کریم باقری 
را در اختیار داشت، با ۶8 امتیاز در 34 بازی به شکل مقتدرانه ای به 
دیدارهای بوندس لیگا برگشت. جالب است بدانید که این تیم از 
سال ۲۰۰9 به بعد، دیگر هرگز بخشی از رقابت های بوندس لیگا 
نبوده است. آنها در سال ۲۰۱4 حتی به بوندس لیگا 3 نیز سقوط 
کردند اما باالخره توانستند به سطح اول فوتبال آلمان برگردند. 
دومین تیم صعودکننده به دیدارهای فصل آینده بوندس لیگا 
نیز، باشگاه اشتوتگارت است. تیم پرطرفداری که در سال ۲۰۱5 
به شکل ناباورانه ای در منطقه سقوط از بوندس لیگا قرار گرفت. 
اشتوتگارت دو سال بعد صعود کرد اما فصل گذشته، دوباره در 

پلی آف دچار سقوط شد و حاال باالخره در این فصل، توانست از این 
کابوس فاصله بگیرد. اشتوتگارت زمانی یکی از بازیکن سازترین 
باشگاه های فوتبال آلمان بود و حاال، امیدوار است که دوباره همان 

رویه سابق را از سر بگیرد.
در بین تیم های ناکام در مســیر صعود به بوندس لیگا نیز، 
نام های آشنایی به چشم می خورند. نام هایی مثل هانوفر و بوخوم 
که تیم های سابق وحید هاشمیان در فوتبال آلمان بوده اند. این 
باشگاه ها به لحاظ مالی در بحران هستند و همین ماجرا، شانس 
صعودشان به بوندس لیگا را از بین برده اند. رقابت های این فصل 
بوندس لیگا ۲، ستاره های زیادی داشت. فابیان کالوس از بیله فلد 
با ۲۱ گل زده بهترین گل زن این فصــل لقب گرفت و رتبه دوم 
جدول گل زنان نیز به مانوئل شــافر ۱9 گله از ویسبادن سپری 
شد. جالب اینکه هر دو بازیکن، از 3۰ سالگی عبور کردند و دیگر 

شانسی برای بستن یک قرارداد بهتر با یک تیم بزرگ تر ندارند. 
هافبک بلندقامت کارلسروهه یعنی فیلیپ هافمن اما، در ۲7 
سالگی شانس خوبی برای ملحق شدن به یک تیم بوندس لیگایی 
خواهد داشت. یکی دیگر از مهره های درخشــان این فصل از 
ســطح دوم لیگ فوتبال آلمان، فیلیپ لی بولد بود. هافبک ۲۶ 
ساله ای که بیشترین پاس گل را در رقابت های این فصل به نام 
خودش ثبت کرد. شاید هامبورگ شکست تلخی را تجربه کرده 
باشد اما فیلیپ، می تواند فصل آینده در یک تیم بوندس لیگایی به 
میدان برود. این فصل از فوتبال آلمان با وجود تعطیلی چند ماهه، 
سرانجام به پایان رسید. آلمانی ها از همین حاال به دنبال برگزاری 
فصل جدید با برنامه ای منظم و دقیق هستند اما هنوز هیچ کس 
نمی داند از چه زمانی، ورود تماشاگر به ورزشگاه های کشور آلمان 

مجاز خواهد شد.

آریا طاری

شکست، قابل  پیش بینی ترین سرنوشت برای 
تراکتور در شروع دوباره رقابت های لیگ برتر بود. 
هیچ تیمی به اندازه آنها، ایــن مدت برای ناتمام 
ماندن رقابت ها تالش نکرد. طبیعتا مهره هایی که 
می دانند مالک باشگاه شان کوچک ترین انگیزه 
و تمایلی برای ادامه رقابت های لیگ برتر ندارد، 
اشتیاق شان برای فوتبال بازی کردن را نیز از دست 
می دهند. تراکتور در دقایقی از نبرد با نســاجی، 
حمالت خطرناکی انجام داد اما مشکل بزرگ این 
تیم، مساله »ذهنیت« است. مشکلی که از مالک 

باشگاه به تک تک بازیکنان سرایت کرده است.
تا یک روز قبل از برگــزاری دیدارهای هفته 
بیســت و دوم لیگ برتر، تراکتورســازی دست 
از تهدید به انصراف برنداشــت اما آنها ناگهان با 
چرخشی ۱8۰ درجه ای، اعالم کردند که به خاطر 
هواداران شان می خواهند به زمین مسابقه برگردند. 
این هم در نوع خودش تناقــض حیرت انگیزی 
است. اینکه تا دیروز باشگاه مدعی بود که به خاطر 
درخواست هوادارها بازی می کند و امروز ناگهان به 
این نتیجه رسید که خواست هوادارها، چیز دیگری 
است. مالکان باشگاه تراکتور، باید دست از پنهان 

شدن پشت هوادارها بردارند. حاال که دیگر تپه های 
اطراف استادیوم یادگار نیز پر از تماشاگر نمی شود، 
آنها باید مســئولیت تصمیم های خودشــان را 
بپذیرند و به این انــدازه از هوادارها مایه نگذارند. 
نکته جالب اینجاست که اولین شکست تراکتور در 
پایان تعطیلی لیگ، روبه روی تیمی رقم خورده که 
اتفاقا خودش هم از مخالفان برگزاری لیگ بوده 
است. نساجی هم مثل تراکتور، خواهان لغو ادامه 
فصل بود اما قید تمرین را نزد، جدیتش را از دست 
نداد و به خوبی آماده شد تا با همین پیروزی، عمال 
احتمال سقوطش را در ادامه این فصل از بین برده 
باشد. تراکتور اما سرنوشت کامال متفاوتی داشت. 

قرمزهای تبریز در ۲۲ هفته از رقابت های این 
فصل، هفت بار شکســت خورده اند. هیچ کدام از 
هشــت تیم باالی جدول لیگ برتر، چنین آمار 
فاجعه بــاری در کارنامه ندارند. بــا وجود همه 
هزینه های نجومــی در فصل نقــل و انتقاالت، 
تراکتور حاال ۱3 امتیاز با تیم صدرنشــین فاصله 
دارد. آنها دیگر شانس قهرمانی را از دست داده اند 
و درست مثل فصل گذشــته، در مسیر از دست 
دادن سهمیه آسیا هستند. چرا تیمی که همیشه 
رقابت ها را خوب شروع می کند و تا اواسط فصل 
مدعی جدی قهرمانی است، ناگهان با یک جنجال 

بزرگ همه چیز را از دســت می دهد؟ پاسخ این 
ســوال را باید در رفتار آماتورگونه مالک باشگاه 

جست وجو کرد.
آن چه آخرین بارقه های امید برای قهرمانی 
تیم تبریزی را از بین بــرد، عملکرد غیرحرفه ای 
مالک باشگاه در دوران تعطیلی رقابت ها بود. اگر 
قرار بود این تیم از لیگ برتر کنار بکشد، این اتفاق 
باید می افتاد و اگر قرار بود آنها در لیگ بمانند، باید 
خودشان را برای بازی ها آماده می کردند. تراکتور 
اما چیزی بین این دو رفتار را از خودش نشان داد. 
آنها از یک ســو انصراف می دادند و از سوی دیگر، 
به شــکل نصفه و نیمه ای تمرین می کردند. این 
برخورد کج دار و مریز، موجب شد که باشگاه فصل 
را با ناامیدکننده ترین فرم ممکــن ادامه بدهد. 
اشــکان دژاگه از همین رفتارهای غیرحرفه ای 
مالک باشگاه سوءاستفاده کرد و قید بازگشت به 

فوتبال ایران را زد. 
او حتی به قرارداد حرفه ای با این تیم پایبند نبود. 
حاال خنده دار به نظر می رسد اگر باشگاهی که برای 
تعطیل کردن مسابقات با فیفا نامه نگاری می کند، 
درباره نیامدن کاپیتانش به همان مسابقات، دوباره 
مشغول شکایت به فیفا شود! از طرف دیگر مسعود 
شجاعی هم آنقدر دور از میادین بود که به محض 
بازگشت به تمرین ها، مصدوم شد و چند مسابقه 
بعدی را از دست داد. مساله مهم دیگری که مانع 
پیشرفت این باشگاه شده، نداشتن یک مربی در 
قواره های کار کردن در کورس قهرمانی لیگ برتر 

است. ساکت الهامی هرگز این قابلیت را ندارد که 
سکاندار خوبی برای این کشتی بحران زده باشد. 
زنوزی فصل گذشته، هر چند هفته یک بار مربی 
عوض کرد و آرامش را از تیمش گرفت. این فصل 
هم تیمی که با دنیزلی یکی از مدعیان شماره یک 
فتح جام بود، به سادگی هرچه تمام تر قید ادامه 
همکاری با این مربی را زد و به جای انتخاب یک 
اسم بزرگ، به ساکت الهامی تکیه کرد. آنها پیش 
از ورود زنوزی، حداقل تا آخرین هفته ها در کورس 
قهرمانی باقی می ماندند اما حاال اوضاع این باشگاه، 
به مراتب بدتر نیز شده اســت. روندی که به نظر 
می رسد هواداران تراکتور را به طور کامل از مالکیت 

خصوصی تیم شان ناراضی کرده است.
این تنها شکست های درون زمین نیستند که 

راه را بر موفقیت تیم تبریزی بسته اند. تراکتورسازی 
در درجه اول، بیرون زمین و با اشتباه های مداوم 
مالکش شکســت می خورد. زنوزی فوتبال را به 
خوبی نمی شناســد و اصال خــود فوتبال، هرگز 
دغدغه جدی او نبوده است. آقای مالک، می خواهد 
همیشه روی صفحه اول اخبار باشد و همین اتفاق، 
تراکتور را به »اف ث هالیوود« جدید فوتبال ایران 
تبدیل کرده اســت. او از تراکتور، اســتیل آذین 
دیگری ساخته است. تیمی که تا می تواند ستاره 
می خرد اما به محض روبه رو شدن با اولین مشکل، 
جا می زند. با این روند کم کم باید منتظر سقوط این 
تیم از رقابت های لیگ برتر هم باشیم. با این شیوه 
مدیریت هنوز فاجعه هــای بزرگ تری در انتظار 

تیم زنوزی است.

بازگشت تیم شهریار به بوندس لیگا

اژدها بیدار نشد

بالیی که زنوزی سر تراکتورسازی آورد

انصراف از پیروزی!

نبرد با پیکان، یکی دیگر از 
نمایش های امیدوارکننده 
این فصل پرسپولیس بود. 

آنها در همان نیمه اول با 
ضربه سر علی علیپور، 

دروازه حریف را باز کردند و 
در نیمه دوم نیز با درخشش 
خیره کننده مهدی عبدی، 

چاره ای به جز تسلیم  
شدن مقابل حریف باقی 

نگذاشتند
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