
پرونده  در  گفت:  تراکتور  باشگاه  مدیرعامل 
تورس  باشگاه  با  الزم  توافق  فورچونه«  »کوین 
فرانسه انجام شده و با واریز پول، پنجره نقل و 

انتقاالتی تراکتور باز خواهد شد.
 هوشنگ نصیرزاده در جمع خبرنگاران در خصوص 
بازگشت به باشگاه تراکتور تبریز، اظهار داشت: تیم 
کادر مربی و بازیکنان خوبی در اختیار دارد. از نظر 
پرداختی تراکتور از سایر باشگاه ها، جلوتر است و 
می توان گفت که از این نظر روند خوبی داریم. با 
توجه به نگرانی هایی که بازیکنان در رابطه با مسائل 
مالی دارند، االن باشگاه بدهی آنچنانی به بازیکنان 

ندارد و سعی کرده پرونده هایش شسته رفته باشد.
انتقاالتی  و  نقل  پنجره  بودن  بسته  مورد  در  وی 
باشگاه  از  فورچونه  رضایت نامه  گفت:  باشگاه، 
فرانسوی داده شده بود اما چون در سیستم تی ام 
اس ثبت شده بود، باشگاه هم یک مدت دنبالش 
نبود. دی آر سی فیفا سه ماه پیش، پنجره تراکتور 
را بست و به فدراسیون فوتبال نیز اعالم شد. سپس 
وکیل باشگاه فرانسوی اعالم کرد که شما قرار بود 
به ما رضایت نامه بدهید و االن هم یک توافقنامه 

بین باشگاه تراکتور و تورس فرانسه امضا شده با 
فرجه زمانی ۵ روزه، این پول به حساب آنها واریز 
خواهد شد و پنجره هم باز می شود و باشگاه هم 

قرار است بازیکنان را جذب کند.
کوین فورچونه در ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ با قراردادی 
۳ ساله به تراکتور پیوست. همان زمان عنوان شد 
باشگاه  است.  فرانسه  ترویس  تیم  عضو  وی  که 
فورچونه  کوین  شکایت  دلیل  به  تبریز  تراکتور 
پرداخت  به  فیفا  از سوی  تیم،  این  مهاجم سابق 
مبلغ سنگین یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورویی به 

این بازیکن محکوم شده بود.
مدیرعامل تراکتور در مورد وضعیت کاوه رضایی 
عنوان کرد: او قراردادی با باشگاه دارد که ممکن 
یک  از  و  باشد  داشته  مختلفی  تفسیرهای  است 
قرارداد  می توانند  یکدیگر  توافق  با  طرفین  سو 
ارزشمندی  بازیکن خوب و  را فسخ کنند. کاوه 
چند  در  است.  شده  مصدومیت  درگیر  و  است 

و  است  ملی  تیم  حد  در  که  داد  نشان  او  بازی 
امیدوار هستیم با آمادگی مطلوب بازی کند.

وی در خصوص ورزشگاه شهید سلیمانی، توضیح 
داد: ورزشگاه بنیان دیزل یکی از بهترین چمن های 
فوق العاده  نظر سطوح صاف  از  و  دارد  را  کشور 
امام  یادگار  از ورزشگاه  و عرض  نظر طول  از  و 
ورزشگاه  به  را  بازی ها  امیدوارم  است.  بهتر  )ره( 
یادگار انتقال دهیم چون از نظر ابهت تاثیرگذاری 
خوبی دارد و ضمن آنکه امیدوارم هواداران هم به 
ورزشگاه بیایند و ممانعت های فعلی که به خاطر 

مسائل کرونا یا هرچیزی هست، از بین برود.
ورزشگاه  در    VAR نصب  مورد  در  نصیرزاده 
به  توجه  با  دارد.  زیادی  هزینه   VAR گفت:  نیز 
تخصصی بودن موضوع، فدراسیون فوتبال نامه ای 
به باشگاه های لیگ برتر و شرکت های حامی آن ها 
ارسال کرد. نامه ای که برای تراکتور ارسال شده به 
قرار شده  ارسال و  شرکت سرمایه گذاری دریک 

آن ها هم به این موضوع کمک کنند.
مدیرعامل تراکتور گفت: از طرفی باشگاه هایی که 
ورزشگاه  مالک  چون  هستند،  خصوصی  بخش 
در  دوربین ها  کردن  مستقر  نوعی  به  نیستند 
وزارت  امیدوارم  دارد.  زیادی  بسیار  هزینه  آنجا 
تقبل  را  از هزینه ها  ورزش و جوانان هم برخی 
قابل  نصب  از  پس  دوربین ها  این  چون  کند، 
یادگار  ورزشگاه  در  امیدواریم  نیستند.  برداشتن 
امام )ره( یا حتی شهید سلیمانی این اتفاق بیفتد.

دوره   دومین  و  بیست  قبل،  ماه  پنج  حدود   
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد و پس 
برگزاری  آستانه   در  توجه حاال  قابل  از سه وقفه  
هفته  پایانی نیم فصل نخست هستیم. ۱۱۱ بازی به 
انجام رسیده و اگر بخواهیم عبارتی در توصیف 
مسابقات به انجام رسیده به کار ببریم باید بگوییم: 

»هرروز بدتر از دیروز.«
سکوهای خالی، بازی های بی کیفیت، تاکتیک های 
بازیکنان،  باالی  سنی  میانگین  افتاده،  پا  پیش 
زمین های نامساعد، حاشیه های فراوان، اشتباهات 
سوء  تمام نشدنی،  اعتراض های  زیاد،  داوری 
و  غلط  برنامه ریزی های  پرتعداد،  مدیریت های 
گل های رد و بدل شده فاجعه بار چکیده ای است 
از آنچه در لیگ بیست و دوم دیده ایم و حاال پس 
بیست و دومین دوره ی جام جهانی  برگزاری  از 
این اختالف سطح بیش از پیش به چشم می آید و 
مخاطب را آزار می دهد. کنایه آمیز است که درست 
در  جهان  فوتبالی  رویداد  مهمترین  پایان  از  پس 
قطر، لیگ برتری ها بدترین نمایش خود را در این 
کلی صفر- و  گذاشتند  ظهور  منصه   به  هفته  سه 

صفر به مخاطب تقدیم کردند.
هفته   در  که  گل گهر  و  آلومینیوم  بازی  جز  به 
سیزدهم برگزار نشد و به تعویق افتاد تا به اینجا 

۱۱۱ بازی در این فصل از لیگ برتر برگزار شده 
که ماحصل آن ۱۹۹ گل بوده است. لیگ برتری ها 
در شرایطی در آستانه  ۲۰۰تایی شدن قرار دارند 
تجربه  را  آن  قبل  هفته   چندین  باید  طبیعتا  که 
می کردند. متوسط گلزنی در باالترین سطح فوتبال 
ایران روی عدد عجیب و نازل ۱.۷۹ قرار دارد و 
که  پیوسته  وقوع  به  حالتی  در  اتفاق عجیب  این 

در لیگ های اروپایی و حتی آسیایی معدل گلزنی 
چیزی در حدود سه گل در هر مسابقه است. در 
این  در  مسابقه  سیزدهم)یک  و  چهارم  هفته های 
دروازه ها  خط  از  گل   ۹ فقط  نشد(  برگزار  هفته 

عبور کرد.
در ۱۴ هفته ای که سپری کردیم ۴۳ بازی با نتیجه  
درصد!   ۳۸ یعنی  است؛  رسیده  اتمام  به  مساوی 

برای پی بردن به میزان قابل توجه بازی های بدون 
نگاهی  اخیر  هفته    ۲ به  کافیست  بازنده  و  برنده 
بیندازید. از ۱۵ مسابقه ۹ دیدار با نتیجه  مساوی به 
اتمام رسیده و فقط ۶ مسابقه برنده داشته است. 
شاهد  که  هفته ای  سه  در  و  جهانی  جام  از  پس 
برد  نتوانسته ۲  تیمی  بوده ایم هیچ  لیگ  برگزاری 
را به خود اختصاص دهد و بهترین نمایش برای 
پنج تیم پنج امتیازی بوده است. اوج تساوی ها در 
برنده  اینکه  بدون  مسابقه   ۶ که  بود  هفته  چهارم 

داشته باشد، تمام شد.
عدد شگفت انگیز بعدی که قرار است با آن مواجه 
شوید عدد ۴۹ است. ۴۹درصد بازی های این فصل 
حداکثر یک گل داشته است. ۲۷ مسابقه با نتیجه  
تساوی بدون گل تمام شد و ۲۸ دیدار هم یک بر 
بازی های  از  نیمی  تقریبا  تا  رسید  اتمام  به  صفر 
باشد.  بیست و دوم حداکثر یک گل داشته  لیگ 
است  لیگی  تمام نمای  آیینه   آمار حیرت انگیز  این 
که به جای برتر باید اسمش را می گذاشتیم »بدتر«. 
لیگی که هیاهوی آن خیلی بیشتر از کیفیتش است 
و عوامل جانبی هم به جای کمک، جملگی دست 
کنند؛  بی کیفیت تر  را  آن  تا  داده اند  هم  دست  به 
و  ندیده  خود  به  تماشاگر  مدتهاست  که  لیگی 

اندک جذابیتش هم از آن سلب شده است.
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به دلیل مشکل ژنتیکی، جنین دچار کم آبی و بی حرکتی شده و مادر، علی رغم تالش 
و هزینه برای حفظ جنین مجبور به سقط آن توسط پزشک متخصص شده است؛ آیا در 

این صورتغسل مس میت بر عهدۀ مادر می باشد؟
اگر جنین حداقل چهار ماه داشته و مرده سقط شده است، غسل مس میت الزم است 
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پیامبر اکرم )ص(
ِ عّز وجّل : الُمصَحُف ، َوالَمسِجُد ، َوالِعتَرُۀ. َیجي ُء َیوَم الِقیاَمِة َثالَثٌة َیشکوَن إلَی اللَّ
در روز قیامت، سه چیز می  آیند و به درگاه خداوند عّز وجّل شکایت می  کنند : 

ُمصَحف، مسجد و عترت )خانواده  ام( .

یا حی یا قیوم  
ای زنده، ای پاینده

لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط اضطرار؛ 
»که هر چه بد بنویسم نمی رسم به شما«

و  بلند  گسیوان  باید  زن  گفت:”  می  پدرم   
چشمان درشت، داشته باشد. ”

 ولی مادرم نه موی بلند داشت و نه چشمان 
درشت!

 مادرم معتقد بود:” یک مرد نباید زیبا باشد و 
زیبایی شایسته ی مردها نیست،

 مرد مناسب آن است که دست های زمخت و 
گونههایی آفتاب سوخته داشته باشد. ”

های  دست  بود،  جذاب  و  زیبا  پدرم  ولی   
زمخت و گونههای آفتاب سوخته هم نداشت!
هیچ کدام از آن ها کنار هم خوشبخت نبودند،
با  مخالف،  جنس  به  نسبت  ذهنیتشان  چون 
جنس مخالف زندگیشان، در یک تضاد کامل 

بود!
 چون هرگز نگفتند:” زن باید  » عاشق  « باشد 

و مرد  » الیق  « اینعشق . ”
سانسور  را  ترین  واجب  این  را  عشق”   ”  

کردند!
 من سال های سال در میان خرافه جنگیدم  تا 
فهمیدم که: بدون ” عشق ” ؛ نه گیسوان بلندم 

زیبا خواهد بود و نه چشمان درشتم …
و          زمخت  دستان  با  مردی  که  این  نه  و   
را  ام  خوشبختی  سوخته،  آفتاب  ای  چهره 

تضمین می کند!
 و سال ها تمام تالشم این بود که این مهم را 

به تمام دختران سرزمینم بیاموزم …
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نصیرزاده: 
پنجره نقل و انتقاالتی تراکتور باز می شود


