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سرخپوشان چهارمین قهرمانی پیاپیشان را به دست آوردند
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خبرنگار

افتخــار پشــت افتخــار .ایــن رویـهای اســت که پرســپولیس
در طــول ســالهای اخیــر در فوتبــال ایــران داشــته اســت.
سرخپوشــان پایتخــت کــه  3فصــل پیاپــی بــا برانکــو
ایوانکوویــچ جــام قهرمانــی لیــگ برتــر را بــاالی ســر بــرده
و شــمار قهرمانیهــای خــود در ادوار لیگهــای فوتبــال
ایــران را بــه عــدد  ۱۲رســانده بودنــد ،ایــن بــار بــدون
حضــور پروفســور امــا بــه پشــتوانه تیمــی کــه او ســاخت
و بــا تدبیــر گابریــل کالــدرون و ادامــه دهنــده راه او یحیــی
گلمحمــدی ،بــه چهارمیــن قهرمانی متوالی هم دســت
پیــدا کردنــد تــا بــه عنــوان اولیــن تیــم فوتبــال ایران دســت
بــه پوکــر بزننــد و ســیزدهمین قهرمانــی لیگــی خــود را
جشــن بگیرنــد .پرســپولیس کــه بــا پیــروزی  1-2مقابــل
نفــت مســجد ســلیمان قهرمانــی خــود در لیــگ نوزدهــم
را قطعــی کــرد ،پیشتــر در دهــه  ۵۰و  ۷۰موفــق بــه دبــل
قهرمانــی شــده بــود و در لیــگ برتــر هــم در قهرمانــی
هتتریــک کــرد .عنوانــی کــه پیش از آنها توســط ســپاهان
بــا  3قهرمانــی پیاپــی کســب شــد ولی
هیــچ تیمــی پوکــر را بــه دســت نیــاورد
تــا اینکــه پرســپولیس موفــق بــه ثبــت
ایــن رکــورد تاریخــی شــد .قرمزهــا
کــه در  4هفتــه مانــده بــه پایــان لیــگ
قهرمــان شــدند ،حــاال بــه ســریعترین
قهرمــان لیــگ برتــر خلیــج فــارس
هــم تبدیــل شــدهاند و در  4بــازی
بعــدی میتواننــد بــه رکوردهایــی
ماننــد بیشــترین امتیــاز ،بهترین خط
حملــه ،بهتریــن خــط دفــاع ،آقــای
گلــی و آقــای پــاس گلــی نیــز حملــه کننــد.
ëëآمارهاییکهپرسپولیسبهثبترساند
پرســپولیس در شــرایطی بــا  6قهرمانــی رکــورددار
قهرمانــی در ادوار لیــگ برتر اســت کــه آمارهای جالبی را
هــم بــه ثبــت رســانده اســت .کســب  62امتیــاز از  26بازی
کــه  28امتیــاز آن بــا یحیــی از  10بــازی و کســب  9بــرد و
یــک تســاوی برابــر اســتقالل بــود ،نشــان میدهــد لیاقــت
ایــن تیــم بــرای رســیدن به پوکــر قهرمانــی کمتــر از دوران
باشــکوه برانکــو نبــوده اســت .خــط دفاعــی مســتحکم
قرمزهــا تاکنــون تنهــا  12بــار مغلــوب رقبــا شــده و خــط
حملــه ایــن تیم بــا زدن  39گل ،بعد از اســتقالل بهترین
خــط حملــه لیــگ اســت .پرســپولیس در حالــی  20برد تا
اینجــای رقابتهــا کســب کــرده کــه نزدیکتریــن رقیــب
آنهــا از نظــر تعــداد بــرد تراکتــور بــا 13بــرد اســت.
 ëëپوکربرای 7+1پرسپولیسی
در جمــع بازیکنــان حــال حاضــر پرســپولیس 7 ،بازیکــن
هســتند کــه در شــکلگیری هــر  4قهرمانــی نقــش
داشــتهاند .ســیدجالل حســینی کاپیتــان ارزشــمند
سرخپوشــان ،در تمــام ایــن  4ســال بــا لبــاس پرســپولیس
بــه میــدان رفتــه و از ارکان اصلــی پوکــر قرمزهاســت.

علیرضــا بیرانونــد کــه چنــدی پیــش از ایــن تیــم جــدا شــد
و بــه آنتــورپ بلژیــک پیوســت ،در ایــن ســالها ســنگربان
شــماره یــک پرســپولیس بــود .هــر چنــد او در زمان تثبیت
قهرمانــی چهــارم جــدا شــده بــود ،ولــی نقــش بســزایی در
قهرمانیهــای ایــن تیــم داشــت .علــی علیپــور مهاجــم
سرخپوشــان و بهتریــن گلــزن ایــن تیــم طــی ســالهای
اخیــر ،یکــی دیگــر از بازیکنانــی اســت کــه در تمــام
قهرمانیهــای ایــن تیــم حضــور داشــته و در فصــل جاری
هــم تاکنــون  9گل زده اســت .کمــال کامیابینیــا ،محمــد
انصــاری ،محســن ربیعخــواه و بوژیــدار رادوشــوویچ دیگــر
بازیکنانــی هســتند کــه در شــکلگیری پوکــر پرســپولیس
ســهم داشــته و در تمــام قهرمانیهــای پرســپولیس
نقشآفرینــی کردهانــد .البتــه احمــد نوراللهــی هــم در
لیگ برتر شــانزدهم که نخســتین قهرمانی سرخپوشــان
از  4قهرمانــی اخیــر شــکل گرفــت در نیــم فصــل اول
پیراهــن پرســپولیس را بــه تــن داشــت اما نیم فصــل دوم
بــرای گذرانــدن دوران ســربازی بــه تیــم تراکتــور پیوســت.
ëëسیدجاللپرافتخارترینفوتبالیستلیگبرتر
حــاال شــمار قهرمانیهــای ســیدجالل حســینی از همــه

بازیکنــان ادوار لیــگ برتــر بیشــتر اســت .او لیــگ هفتــم
بــا ســایپا ،لیگهــای نهــم ،دهــم و یازدهــم بــا ســپاهان
قهرمــان شــد و حــاال بــا  4قهرمانــی پیاپــی بــا پرســپولیس
بــا  8قهرمانــی در لیــگ برتــر ،پرافتخارترین فوتبالیســت
ایرانی محســوب میشــود .حســینی این تعداد قهرمانی
را در  17ســال بــازی در لیــگ برتــر بــه دســت آورده و
حــدوداً هــر  2ســال یــک بــار فاتــح لیــگ بــوده اســت .البته
حســینی  3قهرمانــی ســوپرجام و یــک قهرمانــی جــام
حذفــی هــم بــا پرســپولیس بــه دســت آورده تــا  8جــام
بــا پرســپولیس و در مجمــوع  12جــام کســب کــرده باشــد.
ارزش کار ســیدجالل زمانــی مشــخص میشــود کــه
بدانیــم  188بــازی در  6فصــل بــرای پرســپولیس انجــام
داده و ایــن فصــل هــم در  16بــازی لیــگ برتــر فیکــس
بــوده اســت .کاپیتــان  38ســاله پرســپولیس حــاال منتظــر
ایــن اســت کــه جــام را بــاالی ســر ببــرد؛ اتفاقــی تکــراری
کــه در ایــن ســالها هــواداران پرســپولیس بــه آن عــادت
کردهانــد امــا خــود ســیدجالل نــه .ایــن همــان رازی اســت
کــه کاپیتــان شــماره  4را از بقیــه متمایــز میکنــد و در
جایگاهــی قــرار میدهــد کــه بــه تنهایــی پرافتخارتریــن
فوتبالیســت لیــگ حرفـهای ایــران باشــد.
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علیرضــا زالــی فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونــا در کالنشــهر تهــران
در نامــهای بــه وزیــر بهداشــت خواســتار دورکاری  ۵۰درصــد کارکنــان و کارمنــدان
ســازمانها و دســتگاههای اجرایــی شد/.ایســنا
ایــرج حریرچــی معــاون کل وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت:در
شــرایط کنونــی کرونایــی کــه شــمار مرگ و میرهــا افزایش یافتــه توصیه اصلــی وزارت
بهداشــت بــه حداقــل رســاندن ســفرها تــا اطــاع ثانــوی ،از جملــه ســفر بــه شــهرهای
زیارتــی بویــژه شــهر مشــهد اســت .هنــوز رســتورانها ،مســافرخانهها ،هتلهــا و اماکــن
عمومــی ســطح شــهر مشــهد نتوانســتهاند پروتکلهــای بهداشــتی را کامــاً رعایــت
کننــد و اماکــن و فضاهــای بیــرون از حــرم مطهــر ماننــد داخــل حــرم نیســت و خطــر
شــیوع کرونــا و ابتــا بــه کوویــد ۱۹وجــود دارد/.ایرنــا
علیرضا رئیســی معاون بهداشــت وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی با تأکید
بــر اینکــه داوطلبــان مبتــا یــا مشــکوک بــه کروناویــروس نبایــد در جلســه آزمونهــای
پیــش رو حضــور داشــته باشــند ،گفــت :ایــن افــراد بایــد فــرم خوداظهاری را که منتشــر
خواهــد شــد تکمیــل کنند تــا در شــرایط متفاوت آزمــون خــود را ارائه دهند/.ایســنا
مهــدی یوســفی رئیــس هیــأت امنــای صرفهجویــی ارزی در معالجــه بیمــاران از
تحویــل و توزیــع کیــت کرونــا برای دانشــگاههای علوم پزشــکی سراســر کشــور از جمله
اســتانهایی کــه در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد ،خبرداد/.ایرنــا
رشــید حیدریمقــدم رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ابنســینای همــدان از ابتــای
 ۲۸۱۷نفــر در ســطح اســتان همــدان بــه کروناویروس از ابتدای شــیوع تاکنــون و مرگ
 ۳۲۸نفــر از مبتالیــان خبر داد/.ایســنا
تبریزیان (مدعی طب اســامی و کســی که کتاب پزشــکی هاریســون را به آتش کشــید)
در مــورد ویــروس کرونــا ادعــا کــرد :در مــردان انتقــال و ســرایت از راه هــوا و از شــخصی
بــه شــخص دیگــر اصــاً وجــود نــدارد و ایــن امــر مختــص بانــوان اســت و صرفــاً ســرایت
از خانمهــا بــه آقایــان و آن هــم در صــورت تمــاس نزدیــک محقــق میشــود /.انتخــاب
دامپزشکی ذبح دام در تهران را بهدلیل شیوع کرونا ممنوع اعالم کرد/.مهر
محمدجــواد فدایــی اســتاندار کرمــان اعــام کــرد :در اســتان کرمــان از هــر  ۱۰۰هــزار
نفــر ۱۱.۵ ،نفــر براثــر بیمــاری کرونــا فــوت میکننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه متوســط
کشــوری تقریبــاً  ۱۸.۵نفــر اســت /.ایســنا
داوطلبــان آزمــون دکتــری ســال  ۹۹کــه مبتــا بــه کرونــا هســتند تــا ســاعت  ۲۴امشــب
فرصــت دارنــد ،فــرم خــود اظهــاری را تکمیــل کننــد .داوطلبانــی کــه فــرم فــوق را
تکمیــل کننــد براســاس دســتورالعملهای وزارت بهداشــت از ســایر داوطلبــان جــدا
شــده و آزمــون آنهــا در یکــی از بیمارســتانهای تعییــن شــده صرفــاً در شــهرهای محــل
برگــزاری آزمــون بههمــراه ســایر داوطلبــان مبتــا بــه کرونــا برگــزار خواهــد شد/.ایســنا
 ۷کشــور عربــی عربســتان ،مصــر ،امــارات ،کویــت ،ســوریه ،الجزیــره و مراکــش در
پــی شــیوع ویــروس کرونــا تصمیــم گرفتنــد کــه برگــزاری نمــاز عیــد قربــان را در تمــام
مســاجد و میادین شــهری منع یا به یک مســجد خاص همراه با دســتورالعملهای
ســختگیرانه محــدود کنند/.ایکنا
ســیدعباس موســوی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران خبــر داد در روزهــای
اخیــر ،مراجعــه اطفــال درگیــر شــده بــا ویــروس کرونــا در ایــن اســتان نســبت بــه
گذشــته ،افزایــش یافتــه اســت /.ایســنا
آبتیــن حیــدرزاده معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی گیــان اعالم کــرد :روزانه
 60تــا  65بیمــار در گیــان بــه کرونا مبتال میشــوند/.ایلنا
دانشــمندان دانشــگاه جــان هاپکینــز در تازهتریــن تحقیقــات خــود پیرامــون ویــروس
کرونــا ،ناشــنوایی را یکــی از عالئــم ایــن ویــروس در افــراد مبتــا معرفــی کردنــد/.
باشــگاه خبرنــگاران
همایــون رضــا عطــاردی ،تهیهکننــده ســینمای ایــران کــه چنــدی پیــش بــر اثــر ابتــا به
ویــروس کرونــا در بیمارســتان بســتری شــده بــود ،روز گذشــته دار فانــی را وداع گفــت/.
ایلنا

