سهشنبه  10تیر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7381

اسالمیان از رئیس جمهوری کمک خواست!

اخبــــار
در حالی که نگرانیهای زیادی درخصوص اصالح اساسنامه فدراسیون
فوتبــال وجود دارد ،محمود اســامیان عضو هیأت رئیســه فدراســیون
فوتبال در جمع خبرنگاران گفت« :اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال
به صالح کشــور اســت .ما به یک نقطه خاصی رســیدیم و انتظار من از
دولت و شــخص رئیس جمهوری این است که به این مسأله ورود کند.
االن در جامعه مشــکالت اقتصادی داریم و یک فوتبال اســت که عده
زیــادی به آن دلخوش هســتند و نباید آن را با مشــکل مواجه کنیم .آن
هــم به خاطر ســوء تدبیر و اصراری کــه داریم ،بگوییــم  208عضو فیفا
اشــتباه میکنند و ما درســت عمل میکنیم .این مســأله در حد رئیس
جمهوری است .ایشان باید ورود کند و تصمیمی گرفته شود که خدای
ناکرده آســیبی به ورزش کشــور وارد نشــود .فیفا فرمی که ما میگوییم
نهــاد عمومی غیردولتی را قبول نــدارد و ما هم تالش و از این موضوع
دفــاع کردیــم ،ولی آنها قبــول ندارند و نظرشــان چیز دیگری اســت».
اســامیان در حالی از ریاســت جمهوری خواســته تا این مســأله را حل
کند که اگر چه اصالح اساســنامه مســأله مهمی اســت ولی چرا باید کار
به جایی برســد که در فدراســیون فوتبال و بعد از تغییرات که در سطح
مدیریتی این مجموعه به وجود آمد ،کار به جایی برســد که از شــخص
اول دولت کمک گرفته شود .این در حالی است که در هیچ فدراسیونی
در دنیا به قول خود اسالمیان شاهد این سوء تدبیر نیستیم.

مارکا (اسپانیا)

توتو اسپورت (ایتالیا)

پــاس پشــتپای کریــم بنزمــا سرنوشــت
صدرنشــینی اللیــگا را عــوض کــرد و
رئالمادرید با برتری  0-1مقابل اســپانیول
با گل کاســمیرو ،موفق شد جای بارسلونا را
در صــدر جــدول این رقابت هــا بگیرد .این
روزنامــه با تمجید از بنزما در تیتر یک خود
نوشــت «:یــک نابغــه سرنوشــت اللیــگا را
تعیینمیکند»

باشــگاه یوونتوس معاملهاش با آرتور ملو
را نهایی کرده و پس از اعالم رســمی خرید
این بازیکن ملی پوش برزیلی از بارســلونا،
می خواهد برای جذب آرکادیوش میلیک
مهاجم ناپولی مذاکره کنــد .این روزنامه با
تمجید از خرید جدید بیانکونری با انتشــار
عکس ملو و میلیک در تیتر یک خود نوشته
است «:یووه – آرتور؛ چه معاملهای»

درخشش رحیم استرلینگ ،وینگر  25ساله
و ملی پوش منچسترســیتی ایــن تیم را هم
بــه نیمهنهایی جامحذفی انگلیس رســاند.
شــاگردان پــپ گواردیــوال بعد از حــذف 0-2
نیوکاسل ،حاال باید به مصاف آرسنال بروند.
این روزنامه با چاپ عکس لحظه شادی گل
«ســرویس اســترلینگ» را
اســترلینگ ،تیتر
ِ
برگزیدهاست.

گفتوگوی «ایران» با مهاجم جوان پرسپولیس که مقابل پیکان دبل کرد

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

تست کرونای استقاللیها منفی شد

اســتقالل در حالی دیشــب به مصاف ســایپا رفت که با اعالم دکتر امین
نــوروزی معاون پزشــکی باشــگاه اســتقالل ،جواب تســت کرونــای کلیه
اعضــای مجموعه تیم اســتقالل که روز شــنبه این تســت از آنها گرفته
شد ،منفی شده است.

تست کرونای یونس دلفی مثبت شد

تیــم فوتبال شــارلروا تمریناتش را در کمپ آلمــان با حضور  27بازیکن
برگــزار میکند .این باشــگاه اعالم کرد یونس دلفــی ،بازیکن ایرانی این
تیم تســت کرونایش مثبت اعالم شده اســت و در قرنطینه خانگی بسر
میبرد .علی قلیزاده ،دیگر بازیکن ایرانی تیم شــالروا اســت که تســت
کرونایش منفی شده و اکنون در اردوی تیم در آلمان حضور دارد.

الهامی :مسئولیت باخت تراکتور با من است

ســاکت الهامی ،ســرمربی تیم فوتبــال تراکتور در مورد شکســت مقابل
نســاجی اظهــار داشــت« :در دوران تعطیلی و ســپس شــروع تمرینات
بهدلیل کرونا نتوانستیم با تیمهای لیگ برتری هماهنگی داشته باشیم
تــا بــازی تدارکاتی انجــام دهیم .مقصــر باخت را خط دفــاع نمیدانم.
گلی که دریافت کردیم گل به خودی بود و میثم تیموری این اشــتباه را
کرد اما کسی از قصد این کار را نکرده است .مسئولیت این باخت با من
اســت و از هواداران عذر میخواهم .در مورد وضعیت بازگشــت اشکان
دژاگه و عکاشه حمزاوی از باشگاه سؤال کنید».

پانیونیوس خواستار بازگرداندن مسعود شجاعی

به گــزارش رادیو ورزش یونان ،ســران تیم پانیونیــوس یونان عالقهمند
هســتند که مســعود شــجاعی بازیکــن  ۳۶ســاله را کــه در تراکتــور بازی
میکند بار دیگر به خدمت بگیرند.

طوفان سرخ دوباره وزیدن گرفت

مسئوالنه جشن بگیرید

حامد جیرودی
خبرنگار

هفتــه بیســتو دوم لیــگ برتــر در حالــی یکشــنبه
شــب برگزار شــد که  10تیــم در  5مســابقه به میدان
رفتند و به صورت رسمی بازیهای خود را در شروع
مجــدد لیــگ نوزدهم آغاز کردنــد .دیدارهایی که در
آنها نتایج قابل توجهی به دســت آمــد و اتفاقهای
مختلفــی رقــم خــورد .یکــی از نتایــج غیرمنتظــره
ایــن هفتــه در ورزشــگاه یــادگار امــام (ره) تبریز رقم
خــورد .جایــی که تراکتــور در خانــه خــود  0-1مقابل
نســاجی شکســت خورد تا دومین باخت پیاپی خود
را متحمل شــود .سرخپوشــان تبریزی کــه بازیکنانی
ماننــد مســعود شــجاعی ،اشــکان دژاگــه و عکاشــه
حمزاوی را در اختیار نداشــتند ،در نیمه دوم با افت
محسوســی مواجــه شــدند و ســاکت الهامــی مجبور
شــد تا بازیکنانــی مانند میــاد فخرالدینی و ســعید
مهــری را بــا اســتفاده از فرصــت  5تعویــض خود از
میدان خارج کند .این شکســت باعث شــد تا تمامی
 24امتیــاز  8مصاف باقیمانــده تراکتوریها در لیگ
نوزدهم حکم مرگ و زندگی را داشــته باشــد .تیمی
کــه مدیرانــش بیشــتر درگیر شــروع شــدن یا نشــدن
لیگ برتــر بودند و در کل فضای خوبی در این مدت
بــر تراکتــور حاکم نبــود .در ســمت مقابــل ،محمود
فکری در دومین بازی که هدایت نساجی را برعهده
داشــت ،به دومین برد خود دست پیدا کرد تا به تیم
«شهر خسته» جان تازهای بدهد.
ëëعاقبت نبودن سرمربی ،دلگرمی با سراج
شــهرخودرو در ورزشــگاه امــام رضــا (ع) مشــهد
نتیجــه خوبــی بــه دســت آورد و  1-2ذوبآهــن را
شکســت داد و بدون احتســاب بازیهای دیشــب ،با
جهشــی قابل توجه به رتبه دوم صعــود کرد .به این
ترتیب شــاگردان مجتبی سرآســیایی که با باخت به
تعطیــات کرونایــی رفتــه بودند ،با بــرد رقابتهای
خود را از سر گرفتند تا به آینده امیدوار شوند .این در
حالی بود که ذوبیها که در ایام تعطیالت میودراگ
رادولوویــچ را در کنــار خود نمی دیدنــد ،با رفتن این
مربــی مونتــه نگرویــی و آغــاز بــه کار لــوکا بوناچیــچ
بــه موفقیــت نرســیدند و برای ســومین بــازی پیاپی
از رســیدن بــه پیــروزی محــروم ماندنــد .مهمترین
فرصت ســوزی ذوبیها از دست دادن پنالتی توسط
دانیال اســماعیلیفر بود که ضربهاش به تیر دروازه
برخــورد کرد .ذوبیها در لیــگ نوزدهم ،صاحب دو
ضربه پنالتی شــدهاند که هیچکدام از آنها راهی به
دروازه پیــدا نکــرده اســت .در آبــادان ،صنعت نفت
هــم با شکســت  0-2پــارس جنوبی ،بــه دومین برد
پیاپی خود دســت یافت تا با هدایت بهنام ســراج به
روزهای خوب برگردد .در سمت مقابل ،جمیها که
در شرایط خوبی به سر نمیبرند ،کار خود را با باخت
آغــاز کردند تا هومن افاضلــی در چهارمین دیداری

نمایی از بازی شهرخودرو  -ذوب آهن  /ایلنا

دراگان اسکوچیچ که بیننده
دیــدار پیکان و پرســپولیس
در ورزشــگاه شــهدای شــهر
قدس بــود ،ترجیــح داد به
جــای حضــور در جایــگاه
 VIPو یا جایگاه خبرنگاران،
بازی را از روی صندلیهای
بــاالی جایــگاه ویــژه و در
فضایی باز دنبــال کند که با
انتشــار تصاویری از محل استقرار اســکوچیچ ،عنوان شد که آنجا مکانی در
خور شأن حضور سرمربی تیم ملی نبوده است .در همین رابطه باغستانی
مســئول اســتادیوم شــهدای شــهر قدس به ورزش ســه گفت« :قسمتی که
آقای اســکوچیچ در آن نشسته بود ،در حال نوســازی است .البته ما دوست
نداشــتیم او آنجا بنشــیند .ما برایش در جایگاه  VIPجایــی را در نظر گرفته
بودیم ولی اسکوچیچ ترجیح داد به آنجا برود و کسی دور و برش نباشد».

بررسی بازیهای روز اول هفته بیستودوم لیگ برتر

نامه سرگشاده کلوپ به هواداران لیورپول

ویـــژه

ماجرای عکس جنجالی اسکوچیچ

برگزاری مسابقات تدارکاتی هم به تیم کمک زیادی کرد».
مهاجم شــماره  16پرســپولیس که نامش پس از گلزنی
در دربــی  91بــر ســر زبانهــا افتــاد ،افــزود« :پــس از دربی
بــا بدشانســیهای زیــادی مواجه شــدم و در واقع داشــتم
فراموش میشدم اما با گلزنی در بازی با پیکان احیا شدم
و توانســتم خودی نشــان دهم که البتــه ایــن در وهله اول
خواســت خدا بود و پس از آن زحمات من برای رســیدن
بــه ترکیــب اصلــی پرســپولیس .در زمان حضــور گابریل
کالدرون در پرسپولیس و در بازی با نفت مسجدسلیمان از
هفته یازدهم مسابقات لیگ چند بار توپم به تیرک دروازه
اصابت کرد و پس از آن هم مصدوم شدم و نتوانستم بازی
کنم .بعد از آن هم آقا یحیی به پرسپولیس آمد و  2مهاجم
خارجی گرفت و آرام آرام از ترکیب تیم دور شدم».
او درخصوص به ثمر رســاندن  2گل در بــازی با پیکان
بیان داشت« :کامالً آماده حضور در مسابقات هستم و در
صورت صالحدید کادر فنی میتوانم در بازیهای پیش رو
هم در ترکیب تیم قرار بگیرم .هنوز قهرمانیمان مسجل
نشــده و تا زمان قطعی شــدن این موضوع به تالشمان
ادامه میدهیم .با این دو گل مغرور نخواهم شــد و تالشم
بر این است که باز هم برای پرسپولیس در بازیهای پیش
رو گلزنی کنم».

کــه هدایت پارس جنوبــی را برعهده داشــت ،اولین
شکســت خــود را تجربه کنــد .نفت مسجدســلیمان
بــا تســاوی  2-2در خانه شــاهین بــرای دومین بازی
پیاپی به تســاوی رســید و با  14تساوی در لیگ جاری
از ایــن حیث رکورددار اســت .این در حالی اســت که
بوشــهریها ،میشــو کریستیچوویچ ســرمربی کروات
خود را روی نیمکت نداشتند و همچنان برای بقا در
لیگ برتر تالش میکنند.
ëëبازگشت مقتدرانه پرسپولیس
پرســپولیس در بازگشــت مجدد به مسابقات هم
مقتدرانه ظاهر شــد و  1-3از ســد پیکان گذشت تا با
 50امتیــاز بــه یکه تازی خــود در صدر جــدول ادامه
دهــد .سرخپوشــان پایتخت شــانزدهمین بــرد خود
در لیــگ را بــه دســت آوردند تــا همچنان رکــورددار
بــرد در لیــگ نوزدهــم باشــند .ضمــن اینکــه با یک
گل خــورده در ایــن مســابقه که از روی نقطــه پنالتی
وارد دروازه علیرضــا بیرانونــد شــد ،همچنان عنوان
بهترین خط دفاعی لیگ را هم در اختیار دارند .برد
پرسپولیس برابر پیکان ،هشتمین برد خارج از خانه
متوالی ســرخها بــود که بهترین رکــورد در ادوار لیگ
برتر اســت .جالــب اینکــه نتیجه ضعیــف و آخرین
شکســت خــارج از خانــه آنهــا در برابر شــهرخودرو
ن هم زمانی که یحیی گلمحمدی سرمربی
اســت؛ آ 
مشهدیها بود و کالدرون روی نیمکت پرسپولیس.
ëëعلیپور به رکورد پیوس رسید
در روزی کــه پرســپولیس ،مهــدی ترابــی بهترین
گلــزن خــود (با  8گل زده) را بــه دلیل محرومیت در
اختیار نداشــت ،علی علیپور بــا گلزنی مقابل پیکان
هشــتمین گل خود را در لیگ امســال به ثمر رســاند
تــا هم با ترابی برابری کند و هم تعداد گلهای خود
در لیــگ برتر را به عدد  52برســاند .نکته جالب این
اســت که فرشــاد پیوس کاپیتان ســابق سرخپوشــان
هــم در دوران حضورش در پرســپولیس در لیگ 52
گل برای این تیم به ثمر رسانده بود تا به این ترتیب
علیپــور در لیــگ بــا رکــورد او برابری کنــد .علیپور در
مجمــوع  67گل برای پرســپولیس به ثمر رســانده و
ششمین گلزن برتر تاریخ این باشگاه است.

سایت پرسپولیس نیوز

پرســپولیس پس از وقفه چند ماهه به دلیل شــیوع کرونا،
لیگ را بــا نتیجهای ایدهآل شــروع کرد .شــاگردان یحیی
گلمحمدی بــا ازســرگیری مســابقات ،با  3گل پیــکان را
شکســت دادند و ایــن اتفاق درحالی رقم خــورد که کمتر
کســی پیشبینی میکرد مهاجم  21ساله ســرخها در این
دیــدار  2گل به ثمر برســاند و عامل پیروزی تیمش شــود.
مهدی عبدی همان مهاجمی است که در دربی نود و یک
موفق شــد بالفاصله با ورود به زمین برای تیمش گلزنی و
 3امتیاز آن دیدار حساس را برای تیمش به ارمغان آورد.
مهدی عبدی ،مهاجم جوان سرخپوشان درخصوص
این دیدار بــه خبرنگار «ایــران» گفــت« :دوری  4ماهه از
مسابقاتکارمانراسختترکردالبتهمهمترازآنغیبت
هواداران بود .غیبت هواداران باعث شد تا بازی کیفیت
باالیی نداشته باشد .البته ســختتر از همه این بود که به
دلیل رعایت فاصله اجتماعی ،نمیتوانســتم شادی گلم
را با همتیمیهایم تقســیم کنم .زدن گل از تقسیم نکردن
شــادی گل بــا همتیمیهایم آســانتر بــود .بــازی خوبی
بود و ما در ایــن دیدار خیلی خوب ظاهر شــدیم .با وجود
دوری چند ماهه از مســابقات هم از نظر بدنی و هم از نظر
تاکتیکــی فوقالعــاده ظاهر شــدیم و توانســتیم  3امتیاز
حســاس این بــازی را از آن خــود کنیم .البتــه در این بین

ماکت پرسپولیسیها در استادیوم؛  50هزار تومان!

بیرانوند از عراقچی کمک خواست

پــس از دربی داشــتم فراموش
میشدم
زدن گل از تقسیم نکردن شادی
گلباهمتیمیهایمآسانتربود

مهدی عبدی :احیا شدم اما مغرور نمیشوم

پاسخ شیخ ویسی به اتهام تبانی با پرسپولیس

علیرضا بیرانوند ،دروازهبان تیم ملی و پرســپولیس که ب ه خاطر شــیوع
گسترده بیماری کرونا و به دلیل قوانین منع تردد در اتحادیه اروپا ،برای
انجام تستهای پزشــکی در باشگاه جدیدش آنتورپ بلژیک با مشکل
مواجه شــده است ،شــنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس
عراقچی معاون سیاســی وزیر امور خارجــه ،برای پیگیری عزیمت خود
به بلژیک دیدار کرد و از او در این رابطه کمک خواست.
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گاردین ( انگلیس)

وحید شیخ ویسی ،دروازهبان پیکان در بازی با پرسپولیس با اشتباه روی
گل اول ،مســیر شکســت تیمش را هموار کرد .او درباره اینکه عملکرد او
طی  3بازی اخیر مقابل پرسپولیس مورد توجه قرار گرفته ،به ورزش سه
گفت« :من خودم میدانم که هجمههای علیه شــیخ ویســی از کجا آب
میخورد .من تا االن با مدیر برنامه کار نکردم و یکسری مدیر برنامه در
حوالی تیم ما هســتند که همپســتیهای من را در این تیم دارند و منتظر
هســتند که من اشــتباه کنم .شــما دیدید که در نبود من هــم تیم ما  3یا
 4گل خــورده و هیــچ اتفاقی نیفتاده اســت .ســنگربان خارجی یا داخلی
داشتیم و باختیم اما هیچ هجمهای وجود نداشته است».
باشــگاه پرســپولیس قــرار اســت ماکــت طرفداران خــود را در ورزشــگاه
آزادی قرار دهد تا ســکوهای خالی استادیوم پر شوند .این ماکتها ویژه
آقایان است و بانوان پرسپولیسی امکان سفارش آن را ندارند .همچنین
هزینــه هر ماکت  50هزار تومان اعالم شــده و هــواداران با پرداخت این
رقــم میتواننــد به صــورت مجــازی در اســتادیوم حضور یابنــد .این در
حالــی اســت کــه بلیــت ورزشــگاه آزادی حداکثر  25هــزار تومــان بود و
هواداران پرسپولیس فعالً استقبال چندانی از این طرح نکردهاند.
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ëëعبدی؛ جوانترین دبل کننده
در نیمــه اول بــازی پرســپولیس و پیــکان ،یحیــی
گل محمــدی مهدی عبدی را بــه جای وحید امیری
مصــدوم بــه میــدان فرســتاد .در نیمــه دوم ،عبدی
توانســت نشــان بدهــد که تعویــض اجباری نیســت
بلکــه یــک تعویــض طالیی اســت و دو بار توانســت
دروازه شیخ ویسی را باز کرد .این بازیکن قائمشهری
بــا دبــلاش در گلزنــی ،توانســت لقــب جوانتریــن
بازیکــن تاریخ پرســپولیس در لیگ برتر را به دســت
آورد کــه با  21ســال ســن ،دبل میکنــد .عبدی که در
بــازی هفته چهــارم و در دربی مقابل اســتقالل ،تک
گل پیــروزی بخش قرمزها را به ثمر رســانده بود ،در
این بازی توانســت دو گل دیگر بــرای تیمش بزند تا
پس از  9ماه و  8روز در لیگ گلزنی کند.
ëëآمار ضعیف ویسی ،نشکستن طلسم شیخ ویسی
این مســابقه ،دهمین مصاف وحید شــیخ ویســی
با پرســپولیس بود ولی این ســنگربان  33ساله پیکان
تــا به حال هیچوقت موفق به ثبت کلین شــیت برابر
پرســپولیس نشــده اســت .او روی گلــی کــه علیپــور با
ضربــه ســر شــیرجهای وارد دروازهاش کــرد ،اشــتباه
عجیبی داشــت و مقصر اصلی بود .از سویی شکست
پیکان برابر پرســپولیس باعث شــد تا عبداهلل ویســی
دهمیــن شکســت خــود در دوئــل بــا پرســپولیس در
ادوار لیــگ را تجربــه کنــد .او به هیچ تیمی بــه اندازه
پرســپولیس نباختــه اســت .جالــب اینکــه آنقــدری
هــم کــه پرســپولیس توانســته پیــکان را در ادوار لیگ
برتــر شکســت بدهــد ،هیچ تیمــی در برابــر تیم دیگر
نتوانســته قدرتنمایــی کنــد چــرا که ســرخها بــا این
پیروزی دیشبشــان ،بیســت و یکمین برد خود را در
دوئلهــای رو در روی برابــر پیــکان به دســت آوردند.
پیکانیهــا که چهاردهمین دوره حضورشــان در لیگ
برتــر را تجربه میکننــد ،مقابل پرســپولیس به رکورد
 450بــازی در لیــگ برتر رســیدند و از آنســو ،با ثبت
 469گل زده و  570گل خورده تفاضل  -101را به ثبت
رســاندند .در واقع گلزنی و دبل مهدی عبدی باعث
شــد تا پیکان به تنها تیم جدول تاریخ لیگ برتر بدل
شود که تفاضل منفی سه رقمی را تجربه میکند.

تصاویری از جشن و شادی هواداران لیورپول بابت قهرمانی تیمشان در لیگ برتر
در خیابانهای این شهر منتشر شد که از رفتار عجیب و غریب و خشونتبار خبر
میداد .یورگن کلوپ ،سرمربی لیورپول با محکوم کردن صحنههای منتشر شده
از هواداران خواســت برای جشــن و شــادی بابت قهرمانی ،مســئوالنه رفتار کنند.
ســرمربی محبوب لیورپول در نامهای سرگشــاده که در روزنامه لیورپول اکو منتشر
شــد ،از هواداران خواســت تا جای ممکن در خانه بمانند .کلوپ به هواداران قول
داد زمانی که تهدید ویروس کرونا از میان برداشته شود ،میتوانند شهر را به رنگ
سرخ دربیاورند .کلوپ در این نامه سرگشاده اشاره کرد از دیدن تجمع تعداد زیادی
از هواداران لیورپول در خیابانهای شهر بعد از قطعی شدن قهرمانیشان در لیگ
برتر ناراحت شــده اســت .او در بخشی از این نامه نوشــت« :شما با اینکه در حال
حاضر نمیتوانید در استادیوم حضور داشته باشید ولی همچنان دلگرمیتان با
ما اســت .من و بازیکنان تیم از شــما نهایت تشــکر را داریــم ولی صحنههایی که
روز جمعه در شــهر دیده شــد ،جالب نبود .من هم انســانم و شــور و عشــق شما
شــور و عشــق مــن هم هســت .ولــی در حال حاضــر خیلی مهم اســت که چنین
گردهماییهای جمعی نداشــته باشــیم .مــا در مقابل افراد آســیبپذیر جامعه
مســئولیت داریم .ما در مقابل کادر درمان که اینقدر فداکاری کرده و ما خودمان
چند وقت پیش تشویقشان کردیم مسئولیت داریم .ما در مقابل پلیس و مقامات
محلی مسئولیت داریم و به عنوان یک باشگاه مسئولیتمان این است که از انجام

چنین کارهایی خودداری کنیم ».کلوپ در ادامه نوشت« :اگر شرایط دیگری برقرار
بود من از هیچ کاری به اندازه اینکه در کنار شما جشن بگیرم لذت نمیبردم ولی
متأسفانه چنین چیزی ممکن نیست .همه ما برای مبارزه با کووید 19خیلی تالش
کردهایم و نمیشود این تالشها را بیاثر کرد و هدر داد .ما این را به خودمان و به
دیگران مدیونیم و وظیفه داریم کاری را که درســت اســت انجام بدهیم .در حال
حاضر این مسئولیت ماست؛ هوای هم را داشتن و از هم فاصله گرفتن .لطفاً به
شــکلی امن و در محیط اختصاصی خودتان جشــن بگیرید تا خطر این بیماری
وحشتناک را در جامعه بیشتر از این گسترش ندهید .وقتی زمانش برسد همه ما
جشن خواهیم گرفت و شهر را به رنگ سرخ در خواهیم آورد».

اسلم دانک ارسالن؛ بهترین دانک بسکتبال جهان

در پایــان نظرســنجی فدراســیون جهانــی بســکتبال ( )FIBAبــرای
انتخــاب بهتریــن اســلم دانــک جهــان در یــک دهــه اخیر ،اســلم
دانک ارســان کاظمی ،ملیپوش تیم ملی بســکتبال ایران مقابل
یونــان در رقابتهای بین قــارهای انتخابی المپیک  ،۲۰۱۶به عنوان
بهتریــن دانک یک دهه اخیر بســکتبال جهان انتخاب شــد .در فینال
این نظرســنجی ارســان کاظمی با «کارلوس مورایس» از تیم ملی آنگوال رقابت
میکرد که توانست با کسب بیشترین آرا عنوان بهترین دانک جهان را از آن خود
کند .این دانک ارســان کاظمی پیش از این نیز در نظرسنجی بهترین دانک آسیا
و اقیانوســیه ،با کســب  ۶۰درصد آرا به عنوان بهترین دانک یک دهه اخیر آســیا و
اقیانوسیه انتخاب شد .اسلم دانک ،نوعی پرتاب است که بازیکن در هوا پریده و با
دو یا یک دست لبههای حلقه بسکتبال را گرفته و توپ را در داخل آن قرار میدهد.

