
با  که  شده  کسانی  اسیر  ایران  والیبال  برتر  لیگ 
اقدامات غیراخالقی شان به دنبال بی اعتبار شدن این 

رشته ورزشی هستند.
در  شرایطی  در  والیبال  برتر  لیگ  برگشت  دور   
حال برگزاری است که تنها در چند هفته معدود 
تماشاگران توانستند از نزدیک مسابقات را تماشا 
کنند؛ اما با حال در همین چند هفته هم اتفاقات 
تلخی روی سکوها و حتی داخل زمین رخ داد. این 
اتفاقات محدود به چند تیم خاص نمی شود و تقریبا 
در همه سالن هایی که با حضور تماشاگران برگزار 
مربیان  و  بازیکنان  به  ناسزار  و  توهین  شاهد  شد 
فدراسیون  میان  این  در  بوده ایم.  مقابل  تیم های 

اتفاقات  این  مقابل  در  منفعالنه ای  موضع  والیبال 
داشته و اگر محرومیتی برای تیم های متخلف اتخاذ 
شده این محرومیت ها ناچیز بوده و هیچ تناسبی با 

شدت تخلفات رخ داده نداشته است.
چنین مماشات هایی باعث شده بی حرمتی در لیگ 
برتر والیبال تبدیل به یک رویه شود و توهین و ناسزا 
از حاشیه به متن تبدیل شود. بی حرمتی در والیبال 
تبدیل به یک عادت شده و حتی بزرگان والیبال هم 
از این بی حرمتی ها در امان نخواهند بود. کار به جایی 

رسیده که به سرمربی تیم ملی هم توهین می شود.
تاکنون ۳ تیم لیگ برتری اقدام به تغییر مربیان شان 
شرایط  چنین  در  که  است  دشوار  و  کرده اند 

ناپایداری، مربیان به دنبال اخالق مداری باشند؛ اما 
قطعا اوضاع نابسامان فرهنگی و اخالقی حاکم بر 
لیگ برتر والیبال باعث عقبگرد این رشته به لحاظ 
فنی خواهد شد. برخی تیم های لیگ برتری هم که 
هواداری هم ندارند با استخدام یکی دو لیدر از آنها 
می خواهند که با توهین و جوسازی شرایط را برای 
حریفان سخت کنند. این همان سیاستی است که 

می گوید هدف، وسیله را توجیه می کند.
برخورد  باید  والیبال  فدراسیون  اینکه  بر  عالوه 
و  مربیان  باشد  داشته  بی اخالقی ها  با  جدی تری 
بازیکنان والیبال ایران هم نباید همه چیز را فدای 
مقابل  که  مربیانی  به خصوص  کنند؛  نتیجه گرایی 
توهین بازیکنان شان به تیم حریف و داوران سکوت 
می کنند باید در نظر داشته باشند که ممکن است 
قرار  حریف  تیم  توهین ها  مورد  خودشان  روزی 
بگیرند. عجیب اینکه برخی مربیان هم خودشان به 
از  و  هستند  مسابقه  زمین  در  حاشیه  ایجاد  دنبال 
بازیکنان شان می خواهند که با ایجاد فشار علیه داور 

شرایط را کسب نتیجه دلخواه فراهم کنند.
رعایت  حرفه ای،  ورزش  ضروریت های  از  یکی 
ایران  اصول اخالقی و فرهنگی است. در ورزش 
این  پرطرفدار  ورزشی  رشته های  خصوص  به  و 
موضوع نادیده گرفته می شود و کمتر کسی به آن 
اهمیت می دهد؛ به همین خاطر است که حتی رشته 
اخالقی  بی  والیبال درگیر معضل  موفقی همچون 
بی اخالقی ها  این  می گذرد  که  روز  هر  و  می شود 

شکل جدی تری به خود می گیرد.

زاوش محمدی: نیم فصل لیگ برتر با صدرنشینی 
پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان توانستند 
با ۳۲ امتیاز به قهرمانی برسند و منتظر هستند تا 
نیم  در  پرسپولیس  شود.  شروع  دوباره  ها  بازی 
گل   ۶ تنها  و  رساند  ثمر  به  گل   ۲۰ اول  فصل 
داشنه  کننده ای  خیره  عملکرد  تا  کرده  دریافت 
باشد. قرمزها بعد از سپاهان در رده دوم بهترین 
خط حمله قراردارند و در همچنین با ۶ گلی که 
دریافت کردند بعد از مس رفسنجان بهترین خط 

دفاع لیگ را دارند.
و  گهر  گل  سپاهان،  های  تیم  دیگر  طرفی  از 
استقالل با ۲۷ امتیاز در رده های بعدی قرار دارند 
و گفتنی است سیرجانی ها یک بازی عقب مانده 
دارند و در صورت پیروزی یا تساوی می توانند 
به  این مطلب  ادامه  بگیرند. در  قرار  در رده دوم 
بررسی ۱۰ بازیکن برتر نیم فصل اول می پردازیم:

*علیرضا بیرانوند
حتی  و  داشت  گلر  معضل  سالها  پرسپولیس 
را  قرمزها  مشکل  نتوانست  هم  برزیلی  نیلسون 
رفع کند و این تیم با نیلسون و هدایت علی دایی 
هم در کورس قهرمانی جا ماند تا دست قرمزها به 
کاپ نرسد. پس از علی دایی و حمید درخشان، 
برانکو سرمربی پرسپولیس شد که در اولین فصل 
عجیبش  اشتباهات  و  مکانی  سوشا  با  حضورش 
نسبت  کمتر  تفاضل  با  و  شود  قهرمان  نتوانست 
گرفت.  جای  دوم  رده  در  خوزستان  استقالل  به 
احیا  فصل  شانزدهم  لیگ  یعنی  بعد  فصل  اما 
بیرانوند  پرسپولیس بود. برانکو با جذب علیرضا 
نشان داد یک گلر خوب از نان شب برای یک تیم 
واجب تر است و قرمزها با بیرانوند موفق شدند 
پوکر کنند و حتی بعد از جدایی این بازیکن گل 
نشان  تا  رسید  قهرمانی  به  لک  حامد  با  محمدی 
است.  موثر  خوب  بان  دروازه  یک  چقدر  دهند 
فصل پیش اما فصل حامد لک نبود و این گلر با 
اشتباهات عجیبش باعث شد پرسپولیس امتیازات 
به  را  قهرمانی  کورس  و  بدهد  دست  از  زیادی 
استقالل و فرهاد مجیدی ببازد. پس از این اتفاق 
و  رفتند  شان  محبوب  گلر  سراغ  دوباره  قرمزها 
فصل  نیم  پایان  تا  و  کردند  جذب  را  بیرانوند 
کردند.  دریافت  گل   ۶ تنها  دوم  و  بیست  لیگ 
به  بازگشت  در  ای  العاده  فوق  بیرانوند عملکرد 
تیم  سازی  بازی  در  حتی  و  داشت  پرسپولیس 
بیرانوند  حضور  کند.  می  شرکت  محمدی  گل 

و  شده  پا  با  بازی  در  او  ترقی  باعث  اروپا  در 
می  نقش  ایفای  سوئیپر  یک  عنوان  به  او  حاال 
است.  او جمع  از حضور  مدافعین  خیال  و  کند 
 ۱۵ هر  در  که  بوده  بازیکنانی  از  یکی  بیرانوند 
بازی نیم فصل حضور داشته و به صورت کامل 

برای قرمزپوشان به میدان رفته است.
*ریکاردو آلوز

هافبک پرتغالی تراکتور یکی از خریدهای خوب 
ساله،   ۳۰ بازیکن  این  بوده.  برتر  لیگ  فصل  این 
سابقه بازی در پورتیموننزه و جوانان پورتو را در 
کارنامه دارد و توسط قربان بردیف به لیگ ایران 
آورده شد. او در ۱۵ بازی لیگ برتر ۸ پاس گل 
داده و یکی از بازیکنان با کیفیت لیگ محسوب 
لمس  قابل  آنقدر  آلوز  درخشش  شود.  می  شده 
در  ساپینتو  و  دارد  پیشنهاد  استقالل  از  که  بوده 
تهران  به  تبریز  از  را  هموطنش  تا  است  تالش 

بیاورد و آبی پوشش کند.
*یورگن لوکادیا

یورگن لوکادیا را می توان بهترین و جنجالی ترین 
خرید این فصل لیگ برتر دانست. مهاجم هلندی 
که پس از کش و قوس های فراوان به پرسپولیس 
پیوست و خیلی زود موتور گلزنی اش روشن شد 
و در ۹ بازی ۶ گل برای تیم گل محمدی به ثمر 
رساند. لوکادیا در حالی ۶ گل به ثمر رساند که او 
چند هفته دیرتر به جمع سرخپوشان اضافه شد و 
پیش از دربی هفته دوازدهم هم جمع سرخپوشان 
را ترک کرد اما همچنان با ۶ گل آقای گل لیگ برتر 

بازی های پرسپولیس نشان داد  لوکادیا در  است. 
مهاجم ششدانگی است و حضور او می توانست در 
ادامه فصل برای قرمزپوشان بسیار مفید واقع شود.

*ایمان صادقی
ملوان پس از سالها دوری به لیگ برتر برگشت و 
انگیز در سطح اول فوتبال کشور  این تیم خاطره 
به رقابت می پردازد. ملوان در ابتدای فصل نتایج 
خوبی کسب نکرد و در انتهای جدول حضور داشت 
اما پس از وقفه لیگ به خاطر جام جهانی، قوهای 
سپید انزلی توانستند پرواز کنند و خودشان از منطقه 
سقوط نجات دهند. یکی از عوامل موفقیت ملوان 
در این فصل ایمان صادقی دروازه باسابقه این تیم 
بوده است. صادقی با اینکه ۱۴ گل دریافت کرده 
اما عملکرد خوبی داشته نمرات مطلوبی از سایت 
متریکا گرفته است. او در این فصل توانسته ۴ بار 
کلین شیت کند و در ۱۰ بازی نمره باالی ۷ گرفت.

*محمد محبی
محمد محبی یکی از بمب های استقالل در فصل 
بیست و دوم بود. او که در تیم پرتغالی سانتاکالر 
بازی می کرد به صورت قرضی راهی استقالل شد 
و عملکرد خوبی هم داشت. محبی در این فصل 
گلزنان  دوم جدول  رده  در  و  زده  ۴ گل  تاکنون 
عملکردش خودش  با  توانست  محبی  دارد.  قرار 
را به ساپینتو تحمیل کند و حاال یکی از بازیکنان 

ثابت آبی پوشان در لیگ برتر است.
*آرمین سهرابیان

مدافع اسبق استقالل در گل گهر سیرجان احیا شده 

و توانسته عملکرد فوق العاده ای داشته باشد. او در 
این فصل ۱۲ بازی برای سیرجانی ها انجام داده و 
۲ گل زده و یک پاس گل داده است. او یکی از 
ارکان مهم تیم امیر قلعه نویی است و حاال یکی از 

مدعیان کسب عنوان قهرمانی محسوب می شوند.
*رامین رضاییان

رامین رضاییان پس از قرار گرفتن در لیست مازاد 
پرسپولیس، به سپاهان پیوست و کمتر کسی فکر 
بتواند خودش را احیا کند و  این مدافع  می کرد 
دوباره بدرخشد. رضاییان عملکرد فوق العاده ای 
کی  کارلوس  هایش  بازی  و  داشت  سپاهان  در 
روش سرمربی تیم ملی را مجاب کرد تا او را به 
قطر ببرد. رضاییان در سه بازی تیم ملی در جام 
جهانی فیکس بود و حتی توانست در بازی مقابل 
بازی  برتر  لیگ  بازی   ۱۵ در  او  کند.  گلزنی  ولز 
کرده و ۳ گل زده و ۳ پاس گل هم داده تا یکی از 

ده بازیکن برتر لیگ باشد.
*شهریار مغانلو

شهریار مغانلو مهاجم بلند قامت سپاهان یکی دیگر 
از بازیکنان برتر این فصل لیگ برتر است. مغانلو 
در نیم فصل اول موفق شد ۴ گل به ثمر برساند 
و پس از لوکادیا و محمد عباس زاده در رده دوم 
جدول گلزنان قرار بگیرد. مغانلو در نیم فصل اول 

۱۵ بار به میدان رفته و ۲ پاس گل هم داده است.
*دانیال اسماعیلی فر

خوب  خریدهای  از  یکی  فر  اسماعیلی  دانیال 
پرسپولیس و یحیی گل محمدی در این فصل بود. 
پرسپولیس  به  قراردادی  با  سپاهان  راست  مدافع 
پیوست تا ادامه فوتبالش را در این تیم بگذراند. دانیال 
یکی از بازیکنان معدود بازیکنان لیگ برتر است که 
قابلیت بازی در چند پست را دارد و بارها از مدافع 
راست به وینگر تغییر پست داده و عملکرد خوبی 
هم داشته است. او در بازی آخر نیم فصل پرسپولیس 
مقابل نساجی هم ۲ گل به ثمر رساند. اسماعیلی فر 
هم در ۱۵ بازی نیم فصل برای پرسپولیس به میدان 

رفته و ۳ پاس گل هم داده است.
*حسین پورحمیدی

نفر  آخرین  اراک  آلومینیوم  تیم  یک  شماره  گلر 
لیست بهترین های لیگ برتر است. پورحمیدی در 
فصل بیست و دوم عملکرد فوق العاده ای داشت و 
نه بار موفق شد کلین شیت کند. او پس از بیرانوند 
بیشترین تعداد کلین شیت را تا اینجای کار دارد و 

یکی از ارکان موفقیت تیم مهدی رحمتی است.
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اگر کسی غیبت کرده یا به دیگری تهمت زده باشد، چگونه از گناه خود توبه کند؟ آیا 
باید رضایت او را جلب کند؟

باید با پشیمانی از گناه بزرگی که مرتکب شده است از خداوند، آمرزش بخواهد و 
تهمت را تکذیب کند و از کسی که غیبت او را کرده یا به او تهمت زده است، حاللیت 
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امام علی علیه السالم

أعَلُم الّناِس بِالّل أکَثُرُهم لَُه َمسَألًَة.
داناتریِن مردم به خدا ، ُپرخواهش تریِن آنان از اوست.

یا قاضی الحاجات
 ای برآورنده حاجت ها

10 بازیکن برتر نیم فصل اول لیگ بیست و دوم
از درخشش خریدهای یحیی تا حضور چند نام غیرمنتظره

اردو  به  اتوبوس  با  را  دانش آموزان  مدرسه ای   
تونل  به یک  اتوبوس  می برد. در مسیر حرکت، 
نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی با این 

مضمون دیده می شود: »حداکثر ارتفاع سه متر«
ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود، ولی چون راننده 
قباًل این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد 
تونل می شود، اما سقف اتوبوس به سقف تونل 
کشیده می شود و پس از به وجود آمده صدایی 

وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند.
 پس از آرام شدن اوضاع مسئولین و راننده پیاده 
می شوند.  ناراحت  صحنه  این  دیدن  از  و  شده 
که  می شود  مشخص  اوضاع  بررسی  از  پس 
کشیده اند  جاده  روی  جدید  آسفالت  الیه  یک 
چاره  فکر  به  همه  و  شده  اتفاق  این  باعث  که 
به  دیگری  و  آسفالت  کندن  به  یکی  افتادند؛ 
اما   .… و  دیگر  سنگین  ماشین  با  کردن  بکسل 
از  اینکه پسربچه ای  تا  نبود  هیچ کدام چاره ساز 
اتوبوس پیاده شد و گفت: »راه حل این مشکل 

را من می دانم!«
 یکی از مسئولین اردو به پسر می گوید: »برو باال 

پیش بچه ها و از دوستانت جدا نشو!«
خاطر  »به  می گوید:  کامل  اطمینان  با  بچه  پسر   

سن کم مرا دست کم نگیرید و یادتان باشد که 
سر سوزن به این کوچکی چه بالیی سر بادکنک 

به آن بزرگی می آورد.«
 مرد از حاضرجوابی کودک تعجب کرد و راه 
در  »پارسال  بچه گفت:  او خواست.  از  را  حل 
یک  از  که  داد  یادمان  معلم مان  نمایشگاه  یک 
برای  مسیر تنگ چگونه عبور کنیم و گفت که 
اینکه دارای روح لطیف و حساسی باشیم باید 
درون مان را از هوای نفس و باد غرور و تکبر 
و طمع و حسادت خالی کنیم و در این صورت 
می توانیم از هر مسیر تنگ عبور کنیم و به خدا 

برسیم.«
 مسئول اردو از او پرسید: »خب این چه ربطی 

به اتوبوس دارد؟«
را  مسئله  این  بخواهیم  »اگر  گفت:  بچه  پسر   
الستیک های  باد  باید  کنیم  اجرا  اتوبوس  روی 
اتوبوس را کم کنیم تا اتوبوس از این مسیر تنگ 

و باریک عبور کند.«
پس از این کار اتوبوس از تونل عبور کرد.

و  غرور  و  کبر  هوای  از  درون  کردن  خالی   
تنگ  مسیر های  از  عبور  رمز  حسادت  و  نفاق 

زندگی است.
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شبیخون بداخالق ها به والیبال ایران؛ 
پول بگیر و توهین کن!

مدال طالی یخ نورد 
ایرانی در جام جهانی کره

جام  مسابقات  در  ایران  نوردی  یخ  پوش  ملی 
مدال  به  سرعت  بخش  در  جنوبی  کره  جهانی 
طال دست یافت و سه مدال در بخش مسابقات 

آسیایی نیز به ایران رسید.
مسابقات  جریان  در  کوهنوردی،  فدراسیون 
چونگ سونگ  در  که  جهانی  جام  یخنوردی 
محسن  است،  برگزاری  درحال  جنوبی  کره 
عنوان  و  طال  مدال  به  ایرانی  نورد  یخ  بهشتی 
قهرمانی ماده سرعت دست یافت. در این ماده 
مدال های  به  مغولستان  و  رومانی  ورزشکاران 
با  بهشتی  یافتند.محسن  دست  برنز  و  نقره 
)مسیر  مسیر  دو  روی  بر   ۱۱.۵۳ زمان  مجموع 
یک ۵.۸۴ - مسیر دو ۵.۶۹( در مرحله نیمه نهایی 
ادوار جام های جهانی یخنوردی  بهترین رکورد 

را به ثبت رساند.
محسن  آسیایی،  مسابقات  بخش  در  همچنین 
بهشتی، محمدرضا صفدریان و شبنم اسدی که 
در رقابت های جام جهانی و همزمان قهرمانی 
کسب  به  موفق  کردند،  رقابت  حریفان  با  آسیا 

نشان های  طال، نقره  و برنز آسیا شدند.
ماده  در  محمدرضا صفدریان  و  بهشتی  محسن 
سرعت قهرمانی آسیا به ترتیب به نشان های طال 
نیز در ماده  یافتند و شبنم اسدی  برنز دست  و 

سرعت موفق به مدال نقره شد.

نقل  در  تراکتور  فوتبال  تیم  اسپانیایی  سرمربی 
و انتقاالت زمستانی به دنبال سه بازیکن است.
شکست  از  پس  تراکتور  فوتبال  تیم  تمرینات 
مقابل استقالل در جام حذفی، به مدت سه روز 
این  خارجی  بازیکنان  و  مربیان  و  شد  تعطیل 

تیم راهی کشورهای خود شدند.
لیست  کشورش  به  سفر  از  پیش  ِخمس 
داده  ارائه  باشگاه  به  را  خود  مدنظر  بازیکنان 
انتقاالت  و  نقل  در  اسپانیایی  مربی  این  است. 
در  بازیکن  سه  جذب  خواستار  زمستانی 
آن  بازیکن  یک  که  شده  مختلف  پست های 

مهاجم خارجی است.
در  امتیاز   ۲۲ با  اول  نیم فصل  در  تراکتوری ها   

جایگاه ششم جدول قرار گرفتند.

خمس به باشگاه تراکتور لیست داد
سرمربی اسپانیایی خواستار 3 بازیکن جدید


