
تراکتور با ۲ غایب مهم به مصاف استقالل خواهد 
رفت اما ۲ بازیکن تاثیرگذار این تیم، شرایط بازی 

مقابل آبی های پایتخت را پیدا کرده اند.
در  هفته  این  پنجشنبه  تراکتور  و  استقالل 
چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در تبریز 
و  پیش  تراکتور  شرایط  می روند.  هم  مصاف  به 
تفاوت هایی  از تعطیالت جام جهانی ۲۰۲۲  پس 
با یکدیگر دارد که مهمترین آن ها، تغییر سرمربی 

و غیبت های گاه و بی گاه بعضی بازیکنان است.
که  تراکتور  بازیکن  دو  شرایط  حاضر  حال  در 
مشخص  آمدند،  تیم  این  به  فراوانی  امیدهای  با 
حجت  رضایت نامه  می شود  گفته  نیست. 
و  آذربایجان  تیم ملی  ایرانی  مدافع  حق وردی، 
نشده  ادامه فصل صادر  برای  باشگاه سومقاییت 

قطعی  پرشورها  جمع  از  بازیکن  این  جدایی  و 
تراکتور  مدیرعامل  بهتاج،  ایوب  البته  است. 
"انتظار  است:  گفته  بازیکن  این  درباره وضعیت 
حق وردی  باشد.  پایبند  قراردادش  به  او  داشتیم 
که  گفت  بازگشت،  آذربایجان  اردوی  از  وقتی 
موضوع  این  هم  تیم  پزشکان  و  است  مصدوم 
تا  را  او  که  بود  این  ما  نظر  کردند.  تایید  را 
اما از زمان حضور خمز،  پایان فصل نگه داریم 
حق وردی تمرین نکرده تا خمز نظر مثبتی بدهد. 
به  است."  درصد   ۱۰۰ او  جدایی  احتمال  پس 
به  حق وردی  جدایی  تراکتور  مدیرعامل  عبارتی 

و  کرده  رد  را  رضایت نامه  نشدن  صادر  خاطر 
توپ را در زمین خمز انداخته است.

رضایی  کاوه  قرارداد  درباره  ابهاماتی  طرفی  از 
کاوه  که  روزی  همان  از  که  چرا  دارد  وجود 
این  قرارداد  که  شد  عنوان  پیوست،  تراکتور  به 
نیم  در  می تواند  او  که   است  به شکلی  بازیکن 
تاکنون  تراکتور  باشگاه  برود.  استقالل  به  فصل 
پاسخ روشنی به این ابهام نداده است. با این حال 
تمرینات،  به  رضایی  کاوه  برگشتن  به  باتوجه 
در  او  حضور  شاهد  تراکتور  هواداران  احتماال 

بازی با استقالل خواهند بود.

تراکتور  هواداران  رضایی،  کاوه  بر  عالوه 
با  بازی  در  آلوز  ریکاردو  حضور  چشم انتظار 
استقالل هم هستند که او چند روزی است که به 
بازی  برای  مشکلی  و  برگشته  گروهی  تمرینات 
پیرامون  هم  شایعاتی  البته  ندارد.  استقالل  مقابل 
مطرح  هم  آلوز  ریکاردو  به  باشگاه  چند  عالقه 
ساله  دو  از  تراکتور  باشگاه  مدیرعامل  که  شده 
بودن قرارداد این بازیکن خبر داد و عنوان کرد 

که آلوز را حفظ می کنند.
حجت  استقالل  با  بازی  در  اوصاف  این  با 
عباس زاده  محمد  و  نامعلوم  دالیل  به  حق وردی 
به دلیل محرومیت غایب هستند اما کاوه رضایی 
استقالل  با  بازی  در  می توانند  آلوز  ریکاردو  و 

حضور داشته باشند.

لیگ برتر فوتبال ایران پس از نزدیک به ۴۵ روز 
گرفته شد. شروع  از سر  هفته گذشته  از  تعطیلی 
افزایش قیمت  تاثیر  مجدد رقابت های لیگ تحت 
ارز و باال رفتن هزینه های جذب بازیکن خارجی 
دغدغه های  از  یکی  به  که  موضوعی  گرفته،  قرار 
جدی مدیران باشگاه ها تبدیل شده است که با آغاز 
فصل نقل و انتقاالت زمستانی در نیم فصل به دنبال 

جذب بازیکنان مورد نظر مربیان هستند.
خارجی  بازیکنان  حضور  که  نیست  انکار  قابل 
رقابت های  کیفی  پیشرفت  و  رشد  به  کیفیت  با 
باشگاهی در ایران کمک زیادی می کند و یکی از 
شاخصه های توسعه لیگ در کشورهایی که به دنبال 
رسیدن به سطح باالتری در فوتبال هستند، استفاده 
مربیان  و  بازیکنان  تجربه  همچنین  و  کیفیت  از 

خارجی تاثیرگذار است.

فوتبال باشگاهی ایران هم در دهه های اخیر و به 
خصوص پس از حرفه ای شدن لیگ ایران، شاهد 
حضور برخی بازیکنان خارجی موثر بوده است که 
توانسته اند در تیم های باشگاهی کشورمان با ارائه 
یک فوتبال با کیفیت به باال بردن سطح لیگ کمک 
برای  هم  انگیزه ای  درخشش  این  و  بکنند  زیادی 
بازیکنان داخلی شده است که با استفاده از تجربه 
همبازی شدن با چنین خارجی های باکیفیتی  بتوانند 

سطح عملکردشان را باالتر ببرند.
البته خارجی های باکیفیت فوتبال باشگاهی ایران چه 
از حیث مربیان و چه بازیکنانی که به ایران آمده اند 
سمت  به  ترازو  کفه  و  بوده اند  اقلیت  در  همواره 
تیم های  جذب  که  خارجی  کیفیت  بی  بازیکنان 
ایرانی شده اند سنگینی می کند. خارجی هایی که با 
کمترین کیفیت و بازدهی در لیگ ایران، لقمه های 
برای جریان داللی در فوتبال  چربی و سودآوری 
بوده اند که نه بر اساس کیفیت و رزومه شان، بلکه 
بر اساس سود بیشتری که می توانند برای دالل ها و 
سایر افراد دخیل در قراردادها داشته باشند، جذب 
دسته های  حتی  و  برتری  لیگ  باشگاه های  برخی 

پایین تر می شوند.
عالوه بر کیفیت پایین چنین بازیکنانی که تنها به 
حیف و میل ارز ختم شده  است، شکایت های این 
بازیکنان خارجی به فیفا برای گرفتن قراردادهای 
هنگفت شان به فیفا هم سبب شده است که خیلی 

از باشگاه های کشورمان به دردسرهای زیادی بیفتند 
و عالوه بر پرداخت پول قرارداد، با محرومیت و 

جریمه های سنگین هم روبرو شوند.
با  خارجی های  که  هستیم  شاهد  این  بر  عالوه 
کیفیت هم در برخی موارد تعهدی به قراردادی که 
باشگاه شان بسته اند، نداشته اند و در روزهای حساس 
و پس از درخشش، چمدان هایشان را بسته اند و به 
دالیل غیر فوتبالی از ایران خارج شده  و دست مربی 
را خالی گذاشته اند. یورگن لوکادیای هلندی آخرین 
نمونه از این فوتبالیست هاست که در آستانه دربی و 
روزهای حساس لیگ به یکباره ایران را ترک کرد و 

قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرد.
بازیکنان  حضور  دردسرهای  توجه  با  حال 
آنها  پایبندی  عدم  طرفی  از  و  بی کیفیت  خارجی 
بازیکنان  قیمت  بودن  گران  و  قراردادهایشان  به 
خارجی با کیفیت و مشکالتی که برای قرارداد با 
آنها با توجه به قیمت ارز وجود دارد، باشگاه های 
ایرانی به یک بازنگری در جذب بازیکنان در فصل 

نقل و انتقاالت زمستانی نیاز دارند.
و  جوان  و  بازیکنان  به  باید  شرایطی  چنین  در 
استعدادهای داخلی بیشتر از گذشته بها داده شود 
پوشیده  برگردد.  بیشتر  آنها  سمت  به  نگاه ها  و 
و  استعدادها  از  خیلی  ایران،  لیگ  در  که  نیست 
زیر  داشته اند،  زیادی  پتانسیل  که  بازیکنان جوانی 
سایه خارجی های بی کیفیت محو شده اند و به آنها 

نشده  داده  میدان  توانایی هایشان  دادن  نشان  برای 
است. سودهای دالری حاصل از قرارداد با بازیکنان 
خارجی زمینه ای را به وجود آورده که استعدادهای 
جوان فوتبال ایران در حاشیه قرار بگیرند و شکوفا 

نشوند.
آخرین نمونه آن دو گلزن اخیر پرسپولیس در بازی 
با گل گهر بودند؛ سینا اسدبیگی و محمد عمری که با 
توجه به جدایی لوکادیا، فرصت بیشتری برای بازی 
پیدا کردند و توانستند در بازی روز شنبه پرسپولیس 
برابر گل گهر دو گل دیدنی به ثمر برسانند تا قرمزها 

جایگاه خود را در صدر تثبیت کنند.
فوتبال ایران چنین بازیکنانی که اگر به آنها فرصت 
داده شود، می توانند قابلیت هایشان را نمایش دهند، 
کم ندارد و مهم جسارت مربیان و مدیران باشگاه ها 
برای اعتماد به آنهاست، اعتمادی که می تواند یک 
بازی دو سر برد برای لیگ ایران باشد، هم به تیم ها 
هم  و  کند  کمک  هدف هایشان  به  رسیدن  برای 
فوتبالیست های آینده داری را به تیم ملی معرفی کند.

انتقاالت  و  نقل  فصل  آغاز  به  توجه  با  حال 
بازیکنان  جذب  برای  تیم ها  تکاپوی  و  زمستانی 
از  ایران  فوتبال  می رود  انتظار  نظرشان،  مورد 
هزینه های  رفتن  باال  واسطه  به  که  اجباری  توفیق 
ارزی برای جذب بازیکن خارجی به وجود آمده 
بازیکنان جوان داخلی و  به  استفاده کند و  است، 
استعدادهای بیشمار آن بیشتر از گذشته اعتماد کند 
و فرصتی برای جوالن دادن به آنها بدهد، فرصتی 
که با تمام بیم و امیدهایش یک چالش شیرین برای 

لیگ ایران خواهد بود.
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آیا جهاد تبیین و مبارزه با جنگ نرمی که دشمنان اسالم در رسانه ها، فضای مجازی و ... راه 
انداخته اند، واجب شرعی است؟

اگر در فضای حقیقی و مجازی و در رسانه ها، منکری انجام شده یا معروفی ترک شود، مانند این 
که باورهای دینی و اعتقادات حق را تضعیف کنند یا مقدسات و احکام الهی را تمسخر کرده یا به 
آن توهین کنند، بر همه کسانی که توانایی تبیین حقایق و دفاع را دارند و می توانند اثر گذار 

باشند، واجب کفایی و فوری است که به وظیفه خود عمل کنند. ری
رهب
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پیامبر اکرم )ص(
َخیُر الّناِس َرُجٌل َحَبَس نْفَسُه في سبیِل الّل ُیجاِهُد أْعداَءُه َیلَتِمُس الَموَت،

 أِو الَقتَل في َمصاّفِه.
بهتریِن مردمان، مردی است که خود را وقف راه خدا کرده است و با دشمنان او 

جهاد می کند و خواستار مرگ یا کشته شدن در میدان کارزار است.

یا ارحم الراحمین
ای بخشنده ترین بخشندگان

نگاهی به چالش شیرین فصل نقل و انتقاالت زمستانی؛ 
برتری ها لیگ  اجباری  توفیق 

 ”مرد میان سالی دسته گل زیبایی سفارش داد 
و هزینه ای را هم پرداخت کرد تا آن را برای 

کنند. پست  مادرش 
 از گل فروشی بیرون آمد، دختر کوچکی را دید 
ناراحت نشسته و  کنار خیابان  که روی جدول 

ظاهراً چند قطره اشک هم ریخته است.
 مرد از او پرسید: »دخترم چرا گریه کرده ای؟«
گفت:  و  آورد  باال  را  سرش  دخترک 
رز  گل  شاخه  یک  مادرم  برای  »می خواستم 
گل  و  دارم  پول  سنت   ۵۰ فقط  من  اما  بخرم 

رز ۲ دالر است.«
 مرد لبخندی زد و گفت: »با من بیا، من برای 
مادرت  به  تا  می خرم  رز  گل  شاخه  یک  تو 

بدهی.« هدیه 

پرسید:  مرد  آمدند،  بیرون  که  گل فروشی  از   
با  را  تو  من  بیا  است،  دور  خانه تان  راه  »اگر 

می رسانم.« ماشین 
 دخترک گفت: »نه مادرم همین نزدیکی هاست، 

آن طرف خیابان«
 مرد دست دخترک را گرفت و او را از خیابان 

رد کرد.
 دخترک دست مرد را رها کرد و دوید داخل 
تازه و  قبر  کنار یک  قبرستان روبرو و نشست 

گل را گذاشت روی قبر.
و  بازگشت  گل فروشی  به  گرفت  دلش  مرد   

کنم.« نمی  را پست  »دسته گلم  گفت: 
 و ۲۰۰ مایل رانندگی کرد تا به خانه مادرش 

برسد.“
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ارزش مادر  2 غایب مهم تراکتور در بازی با استقالل
 کاوه و آلوز می رسند؟


