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تيرانداز المپيكي كرونا گرفت

جواد فروغي ملي پــوش المپيكي ايران به 
كرونا مبتال شد. او در اين باره گفت:»سه شنبه 
شب بود كه با انجام سيتی اسكن متوجه شدم 
به ويروس كوويد 19 مبتال شده ام و بايد تا دو 
هفته در قرنطينه باشم. حال عمومی ام خوب 
است اما بايد اســتراحت كنم.« فروغی عنوان 
كرد:»نمی توانم خيلی مطمئن بگويم كه كجا 
و به چه صورت به كرونا مبتال شــدم اما چون 
در لباس پرســتاری خدمت می كنم احتمال 
زيادی وجود دارد كه در بيمارستان مبتال شده 
باشم. در هر صورت خدمت به هموطنان در هر 

لباسی افتخار بزرگی است.«
    

قهرماني ووشو پابرجاست
فدراســيون ووشــوی ايــران بــه جهت 
شفاف ســازی و تنوير افكار عمومی در راستای 
موضوع دوپينگ دو تن از ورزشكاران اين رشته 
در جام  جهانی ســاندا 2018 چين و تاثير اين 
اتفاق در قهرماني ايران در جام جهاني توضيحاتي 
ارائه كرده است. در توضيحات فدراسيون آمده 
است:»فدراسيون ووشــو احكام محروميت  دو 
ورزشــكار را به محض ابالغ فدراسيون جهانی 
دريافت و اعمال كرده اســت. حذف دو مدال ياد 
شــده باعث كاهش رتبه ايــران در جام جهانی 
2018 نشده اســت و جمهوری اسالمی ايران 
كماكان به صورت مشترک با كشور چين به عنوان 
قهرمانی اين رقابت ها دســت پيدا كرده است. 
احكام محروميت اعالم شده از حدود يک سال 
پيش در سايت رسمی فدراسيون جهانی ووشو در 
دسترس عموم بوده است. عنوان قهرمانی تاريخی 
مربوط به مسابقات قهرمانی جهان سال 2017 و 
پس از آن در مسابقات قهرمانی جهان 2019 بوده 
است. سال 2017 مصادف با نخستين قهرمانی 
جهان كشــورمان شــد و در اين رويداد، نمونه 
دوپينگ هيچ كدام  يک از ورزشكار ايران نيز مثبت 
اعالم نشده است. يک نمونه از تست ورزشكاران 
ايران در مسابقات قهرمانی جهان 2019 مثبت 
اعالم و در مرحله بررســی نهايی جهت صدور 
رای است. با وجود اينكه هنوز اين مورد به تاييد 
نهايی كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون جهانی 
نرســيده اســت؛ حتی در صورت تاييد، باز هم 
قهرمانی ايران به خطر نخواهد افتاد و كشورمان با 
هفت مدال طال باالتر از چين قهرمان جهان خواهد 
بود. گفتنی است هيچ كدام از اين محروميت  ها و 
بازپس  گيری  مدال ها باعت نمی شود كه مقام های 
كسب شده كشورمان در سال های 2018 و 2019 
تغيير كند. بنابر قوانين بين  المللی و WADA  و 
همچنين رويه موجود در فدراسيون جهانی ووشو، 
اعالم و مديريت نتايج تست های دوپينگ بر عهده 

فدراسيون ملی نمی باشد.«
    

سرمربي واليبال سكرت مي ماند
محمدرضا داورزنی رييس فدراسيون واليبال 
در حاشــيه نشســت مجمع عمومی و ساالنه 
فدراسيون، درباره انتخاب ســرمربی تيم ملی 
بزرگساالن، گفت:»من از برخی رسانه ها تعجب 
می كنم كه خودشان می برند و می دوزند و بعد باز 
انتقاد می كنند كه چرا فدراسيون با اسامی بازی 
می كند. هماهنگونه كه بــرای قطع همكاری با 
تدبير عمل كرديم، برای انتخاب سرمربی جديد 
هم با تدبير عمل خواهيم كرد. تا پايان سال هم 
بزرگساالن هيچ مســابقه ای نخواهند داشت، 
بنابراين فرصت الزم برای بررســی همه جوانب 
موضوع انتخاب سرمربی خواهيم داشت. شايد 
بيان برخی توافقات در حال حاضر ضروری نباشد. 
فدراسيون نگرانی های موجود را درک می كند و 
بيشتر از ديگران نگران اين موضوع است. اين كه 
فدراســيون رايزنی و مذاكره كرده است، شايد 
ضرورتی برای اعالم نباشــد.« داورزنی با تاكيد 
بر اين كه واليبال ايران آن قدر بزرگ هســت كه 
نيازمند مربی سطح اول جهان باشد، گفت:»هيچ 
بازی با اسامی نداريم و حتما فدراسيون متناسب 
با شــرايطی كه در پيش خواهد داشت، از مربی 
سطح اول جهان استفاده خواهد كرد. باز هم تاكيد 
می كنم توافقات اوليه با مربيان داخلی و خارجی 
صورت گرفته و سعی می كنيم كه در زمان مناسب 
اعالم كنيم. طبيعتا تركيبی از مربيان خارجی 
و داخلی در تيم ملی خواهيم داشــت و در زمان 
مناسب، قرارداد با آنها بسته خواهد شد. فعال به 
دليل محدوديت های مالی، ضرورتی برای عقد 

قرارداد با مربيان مدنظر نداريم.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

خیلی از هواداران اســتقالل، 
باور دارند که پیــروزی این هفته 
روبه روی سپاهان می تواند شروع 
یک دوران تازه برای این باشگاه 
باشد. آغازی برای یک عصر جدید 
در باشگاه و فرصتی برای باال رفتن 
اعتماد به نفس فرهاد مجیدی روی 
نیمکت. هر چقدر که این مسابقه و 
این پیروزی برای آبی ها فوق العاده 
به نظر می رسید، اوضاع در باشگاه 
سپاهان ســخت و پیچیده شد. 
امیر قلعه نویــی در جریان بازی 
کنار تیمش حضور نداشــت اما 
استیضاح او به محض نواخته شدن 
سوت پایان، دوباره در مطبوعات 
و رسانه های اصفهانی کلید خورد. 

حساس ترین بازی  هفته، برنده ها و 
بازنده های خاص خودش را داشت.

     
برنده ها:

فرهاد مجیدی
بــردن تيمی مثل ســپاهان در هر 
شرايطی جذاب به نظر می رسد. فرهاد 
مجيدی در حالی ايــن كار را انجام داد 
كه در استاديوم خانگی ، تيمش را بدون 
حضور تماشاگر به زمين فرستاده بود 
و البته در حالی كه يــک نيمه كامل را 
با يک بازيكن كم تر ســپری كرده بود. 
مجموع تصميم های اين مربی در اين 
مسابقه حســاس، كامال موفقيت آميز 
از كار درآمدنــد و او كه تصور می شــد 
با وارد كردن دانشــگر به جای قائدی 
تيمش را بيــش از حد دفاعــی كرده، 
مزد اين تصميم خوب را گرفت. شايد 

اين مهم  ترين پيروزی مجيدی از زمان 
بازگشت به استقالل باشد. چراكه او با 
يک تير چند نشان زده است. هم انتقام 
قديمی اش را از ژنرال گرفته، هم يكی 
از آلترناتيوها برای نيمكت باشگاه را كنار 
زده و هم سهميه آسيا را تا حدود زيادی 
قطعی كرده است. عالمت سكوت او در 
پايان بازی روبه روی دوربين ها، خودش 

گويای همه چيز هست.
شیخ دیاباته

باالخره به جايی كه اســتحقاقش 
را داشت رســيد و صدرنشين جدول 
گل زنان ليگ برتر شد. شيخ كه بهترين 
گل زن خارجی تاريخ باشگاه استقالل 
نيز هست، در اين مســابقه نيز نقشی 
كليدی در پيروزی تيمــش ايفا كرد. 
او در شــرايطی برای استقالل پنالتی 
گرفت كه تصور نمی شد آبی ها با يک يار 

كم تر، شانسی برای بردن مسابقه داشته 
باشند. دياباته درست مثل هميشه در 
بهترين و حساس ترين موقعيت ممكن 
به كمک آبی ها آمد و باز هم ارزش هايش 
را در اين باشگاه ثابت كرد. او يک مهاجم 
فوق العاده اســت. بازيكنــی كه به جز 
تبحرش در زدن ضربات نهايی، در پاس 
دادن و پنالتی گرفتن نيز بســيار ماهر 

نشان می دهد.
محمد دانشگر

دومين دوران محروميت او در باشگاه 
استقالل هم سپری شــد و اين بازيكن 
پس از عذرخواهی از هم تيمی ها، دوباره 
به اردوی اســتقالل برگشت. دانشگر 
روبه روی ســپاهان فيكس نبود اما در 
نيمه دوم به زمين رفت و پايه گذار دومين 
گل مسابقه شد. او به عنوان يک مدافع 
ميانی، خيلی خوب بــه حمالت تيم 

اضافه می شــود و در زميــن، دوندگی 
قابل توجهی دارد. او حاال ديگر روزهای 
كابوس وار محروميت را پشــت ســر 
گذاشــته و به احتمال بســيار زياد در 
جدال بعدی آبی ها فيكس خواهد بود. 
دانشگر به جز تاثيری كه روی گل دوم 
مسابقه داشت، در دفاع نيز بسيار آماده و 

بی اشتباه نشان داد.
محمد محبی

تنها گل تيم قلعه نويی در اين مسابقه 
را محمد محبی به ثمر رســاند. جالب 
اينجاســت كه او در همين استاديوم و 
همين دروازه در هميــن فصل، موفق 
به گل زنی روبه روی پرســپوليس نيز 
شده بود. در روز بد سپاهان، محبی بد 
بازی نكرد و باز هم آمادگی اش را به رخ 
كشيد. شايد تيم اصفهانی در تابستان 
به تغييرات گسترده ای نياز داشته باشد 
اما محبی، حتما در اين تيم حفظ خواهد 
شد. چراكه او يک مهره كليدی برای اين 

باشگاه به  شمار می رود.
بازنده ها:

امیرقلعه نویی
در جريان بازی، هيچ كس نتوانست 
واكنش های قلعه نويی را شكار كند اما 
چهره او در لحظات حساس مسابقه، 
تا حدود زيادی قابــل حدس به نظر 
می رســيد. اوضاع در اين بازی اصال 
مطابق ميــل امير پيــش نرفت. تيم 
او در شــروع نيمه دوم يــک بازيكن 
بيشــتر از حريف داشــت اما به روند 
ناكامی هايــش ادامــه داد. خيلی از 
ســپاهانی ها به تعويض های او خرده 
گرفته اند و با اين روند به نظر می رسد 
اگر ژنرال و تيمش مسابقه جام حذفی 
را از استقالل نبرند، تغييراتی جدی در 

باشگاه آغاز خواهد شد.
شایان مصلح

درســت قبل از بازی بخشيده شد 
اما در آزادی، كاری كرد كه سپاهانی ها 
از تالش برای گرفتن حكم بخشــش 
او از كميته انضباطی پشيمان شوند. 
شايان با اختالف زياد، بدترين بازيكن 
اين مسابقه بود. مدافعی كه هم حريف 
را صاحب ضربه پنالتی كــرد و هم به 

اشتباه توپ را درون دروازه خودی قرار 
داد. اگر بازی چنــد دقيقه ديگر ادامه 
پيدا می كرد، او احتماال با شــات گان 
مهره های خودی را هدف قرار می داد! 
با اين نمايش، بعيد به نظر می رســد 
كه مصلح در باشــگاهی مثل سپاهان 
دوام بياورد و فصل آينده نيز بخشی از 

تركيب اين تيم باشد.
امید نورافکن

كری بازيكن ســابق اســتقالل با 
اســتقاللی ها، تمام نشــدنی به نظر 
می رسد. او اين بار هم با نصف بازيكنان 
حاضر در تركيب استقالل درگير شد و 
در نهايت، يک اخراجی از اين تيم گرفت. 
اميد احتماال با خوشــحالی از 10 نفره 
كردن حريف به رختكن رفت اما متوجه 
شــد كه در نيمه دوم به زمين فرستاده 
نمی شــود. چراكه احتماال قلعه نويی 
از رفتارهای او راضی نبــود و احتمال 

اخراجش را زياد می ديد.
آرش رضاوند

مهره خــط ميانــی آبی ها خوش 
شــانس بود كه تيم همه امتيازهای 
مســابقه را بــه دســت آورد. اگر هر 
نتيجه ای به جز اين رقــم می خورد، 
او به خاطر اخراجش به شــدت مورد 
سرزنش قرار می گرفت. رضاوند اساسا 
خيلی راحت كارت می گيرد و اين يک 
نقص در بازی اوست كه برای پيشرفت 

بيشتر، بايد برطرف شود.

برنده ها و بازنده های یک بازی بزرگ

ارتش شکست خورده ژنرال!

اتفاق روز

سوژه روز

»ماركو رويس مصدوم شــد«. در فوتبال اروپا، هيچ خبری 
از اين تكراری تر به نظر نمی رسد. ستاره آلمانی بار ديگر آسيب 
ديده و دوران دوری اش از زمين فوتبال، باز هم طوالنی تر خواهد 
شد. او يكی از بااستعدادترين مهره های اين عصر از فوتبال آلمان 
به شمار می رود اما آســيب ديدگی ها ديگر امانش را بريده اند. 
ماركو در دوران فوتبالش، هرگز نتوانسته قهرمانی رقابت های 
بوندس ليگا را به دست بياورد. او در رده ملی نيز، هيچ موفقيتی 
نداشته و هميشه قبل از تورنمنت های مهم، به دليل مصدوميت 
از اردوهای مانشافت كنار رفته است. خيلی از بازيكنان معمولی تر 
از رويس، با ژرمن ها قهرمان جام جهانی 2014 برزيل شدند اما اين 
موفقيت بزرگ هم، سهم اين فوتباليست نبود. فوتباليستی كه به 
دست مصدوميت های خودش، بلعيده شده است. آسيب ديدگی، 
هميشه بخشی از زندگی ورزشی رويس بوده اما از سال 2016، 

اوضاع به مراتب بدتر شده است. اين بازيكن از سال 2016 به بعد، 
13 نوع مصدوميت متفاوت را تجربه كرده است. از همسترينگ 
تا ليگامنت، زانو و عضله. او از سال 2016 به بعد، 85 بازی دورتموند 
را از دســت داده و دير يا زود، اين عدد سه رقمی نيز خواهد شد. 
دورتموندی ها ديگر به اين آسيب ديدگی ها عادت كرده اند اما 
به نظر می رسد آنها نيز رفته رفته، ديگر از اين بازيكن عبور كنند. 
وفاداری رويس در اين سال ها، مثال زدنی بوده است. او در بهترين 
روزها، هرگز به ترک دورتموند فكر نكرده و برخالف مهره هايی 
مثل لواندوفسكی و گوتزه، رويايی پيوستن به بايرن مونيخ را نيز 
در سر نداشته است. همين موضوع موجب شده او يكی از نمادهای 
وفاداری در تاريخ دورتموند باشد و باشگاه تحت هيچ شرايطی، 
واكنشی منفی به آسيب ديدگی های متوالی اين ستاره نداشته 
باشد. با اين وجود وضعيت آمادگی ماركو، كامال فصل دورتموند 

را تحت تاثير قرار داده اســت. زردها در اين فصل، مدعی جدی 
قهرمانی بودند و آمادگی زيادی برای كنار زدن بايرن داشــتند 
اما رويس 14 مسابقه آخر تيمش از بوندس ليگا را از دست داد. 
تقريبا تک تک مهره های مصدوم با آسيب ديدگی های شديد 
پس از دوران تعطيلی فوتبال به زمين مسابقه برگشتند اما برای 
مصدوميت دوباره رويس، پايانی وجود نداشت و او تا پايان فصل، 

حتی يک دقيقه نيز برای تيمش توپ نزد.
رويس اين بار برای يک »زمان نامشخص« مصدوم شده است. 
از آن جايی كه دورتموند در ليگ قهرمانان حضور ندارد، فصل برای 
اين باشگاه رسما به پايان رسيده اما معلوم نيست كه ماركو چه 
زمانی دوباره آماده بازگشت به ميادين خواهد شد. او بخش مهمی 
از دوران فوتبالش را در كلينيک باشگاه دورتموند را سپری كرده 
و ظاهرا همچنان مهمان اين كلينيک خواهد بود. در 31 سالگی، 
بازگشت دوباره از مصدوميت های طوالنی بسيار سخت خواهد 
بود. مصدوميت هايی كه اگر وجود نداشتند، اين بازيكن به يكی 
از بهترين های دنيای فوتبال تبديل می شد. مصدوميت هايی 
كه اگر در مسير او قرار نمی گرفتند، شايد باشگاه دورتموند نيز 
دستاوردهای به مراتب بزرگ تری را در اين سال ها تجربه می كرد. 

ماركو در دوران فوتبالش به دو چيز وفادار بوده است. اول باشگاه 
دورتموند و دوم، آسيب ديدگی هميشگی! او حاال با تجربه يک 

مصدوميت جديد، بار ديگر اين وفاداری را علنی كرده است.

آریا رهنورد

روند پيروزی های پياپی پرسپوليس، سرانجام در 
زمين نساجی قائمشهر قطع شد. آنها پس از 10 برد 
متوالی در ديدارهای بيرون از خانه، موفق به شكست 
دادن نساجی نشدند. با اين حال چنين نتيجه ای، 
خدشه ای به قهرمانی اين تيم در ليگ نوزدهم وارد 
نخواهد كرد. هنوز ماندن يحيی گل محمدی نيز 
در اين تيم مسجل نشده اما بدون ترديد بخشی از 
تمركز باشــگاه روی خريد مهره های جديد برای 
پايان فصل استوار شده است. قرمزها به شرط حفظ 
نفرات كليدی، يک ليســت خريد بســيار خلوت 
خواهند داشت. چراكه آنها با همين تركيب فعلی 

نيز، همچنان آماده ترين تيم فوتبال ايران هستند.
 مدافع راست؛ اولویت اول

بيشتر حرف و حديث ها در مورد نقل و انتقاالت 
باشگاه پرسپوليس، به سمت راست خط دفاعی اين 
تيم مربوط می شوند. به نظر می رسد خريد بازيكن در 

اين نقطه از زمين، كليدی ترين اولويت يحيی در بازار 
نقل و انتقاالت خواهد بود. مهدی شيری در اين فصل 
نااميدكننده نشان نداده اما در مجموع، نمايش هايی 
متوسط داشته است. برای تيمی كه رامين رضاييان و 
صادق محرمی را در اين پست از زمين به بازی گرفته، 
عملكرد شيری كامال راضی كننده به نظر نمی رسد. 
گل محمدی سابقه همكاری با دانيال اسماعيلی  فر را 
دارد و به نظر می رسد كه اين بازيكن را برای سمت 
راســت خط دفاعی در نظر گرفته است. دانيال در 
دوران سربازی از ذوب جدا شد و به تراكتورسازی 
تبريز پيوست. او اســتعدادهايش را در تراكتور به 
نمايش گذاشت و سپس دوباره پيراهن ذوب آهن 
را بر تن كرد. اســماعيلی فر دوندگی قابل توجهی 
دارد و به عنوان يک مدافع جلوزن، هميشه خيلی 
خوب به حمالت تيمش اضافه می شود. او البته فصل 
درخشــانی را در تيم اصفهانی پشت سر نگذاشته 
اما هنوز مشــتريان زيادی در بازار نقل و انتقاالت 
دارد. پرسپوليس فعال جدی ترين مشتری دانيال 

به شــمار می رود. تيمی كه با او، صاحب يک خط 
دفاعی جذاب تر خواهد شد. برخالف مهدی شيری، 
اسماعيلی فر هم روی ارسال ها و هم به واسطه قدرت 
شوت زنی، می تواند سهم قابل توجهی در گل های 

فصل پرسپوليس داشته باشد.
 چپ پر، چپ خالی

بعيد به نظر می رسد كه با حضور شجاع، كنعانی 
و سيدجالل، پرسپوليسی ها به سراغ خريد گزينه 
ديگری برای پست دفاع ميانی بروند. وضعيت دفاع 
چپ اين تيم اما به سرنوشت محمد نادری بستگی 
خواهد داشت. اگر نادری دوباره به بلژيک برگردد، 
با توجه به مصدوميت های مداوم محمد انصاری، 
قرمزها در اين نقطه از زمين به بازيكن نياز خواهند 
داشت و اگر نادری در تيم ماندگار شود، ديگر نيازی 
به امضای قرارداد با يک مدافــع چپ نخواهد بود. 
چپ پرســپوليس در حالت عادی، كامال پر است. 
نفراتی مثل ربيع خواه و حتی شجاع خليل زاده نيز 
نشان داده اند كه می توانند در اين بخش از زمين به 
ميدان بروند. در نتيجه در صورت ماندن انصاری، 
پرســپوليس ديگر هيچ نيازی به خريد بازيكن در 
اين پست ندارد. به نظر می رسد جذب يک مدافع 
راست، تنها ماموريت دفاعی پرسپوليس در بازار نقل 

و انتقاالت پيش رو خواهد بود. 

گلر شماره دو
پس از جدايی بيرانوند و پيوستن او به آنتورپ 
بلژيک، دروازه اين باشــگاه به رادوشوويچ سپرده 
شــده اســت. اگر دغدغه های دالری مشكلی به 
وجود نياورند، رادو در فصل آينده گلر اصلی باشگاه 
خواهد بود. او برای به دست آوردن اعتماد اعضای 
كادر فنی و هوادارها، همه كار كرده اســت. با اين 
حال پرسپوليسی ها به يک گلر دوم نيز نياز خواهند 
داشت. بازيكنی كه از يكی از تيم های ليگ برتری، به 
اين باشگاه منتقل خواهد شد. داشتن دو گلر آماده، 
سرحال و پرانگيزه در اين سال ها، يكی از داليل مهم 
اوج گيری پرسپوليسی ها بوده است. حاال از بين آن 
دو نفر، فقط يكی در باشگاه باقی مانده و پرسپوليس، 
بايد اين جای خالی را با يک خريد تابستانی پر كند. 
آنها به يک سوپراستار برای دروازه نياز ندارند اما بدون 
ترديد بايد به دنبال يــک رقيب جدی، برای حفظ 

انگيزه های بوژيدار باشند. 
دستیاری برای علیپور

جونيور براندائو، آنتونی استوكس و كريستين 
اوساگونا، تكرار اشتباهات در خط حمله پرسپوليس 
بودند. ســه بازيكنی كه در اين فصــل، هرگز در 
قواره های اين باشگاه نشــان ندادند و خريدشان، 
چيزی به جز سوزاندن دالر نبود. مهدی عبدی در 

هفته های پايانی فصل، ثابت كرد كه پتانسيل های 
بسيار خوبی برای درخشيدن در پرسپوليس دارد. 
از تعويض های گل محمدی اين طور پيداست كه او 
روی امير روستايی نيز به عنوان يک مهره تعويضی 
حساب باز می كند. قرمزها اما به يک زوج قدرتمندتر 
در كنار علی عليپور نياز دارند تا همه فشار خط حمله، 
روی دوش اين بازيكن قرار نگيرد. به احتمال زياد 
يک نفر از بين مغانلو و عيسی آل كثير برای بازی در 
اين پست انتخاب خواهند شد. دو مهاجمی كه فصل 

فوق العاده ای را پشت سر گذاشته اند.
جایگزین بومی بشار

از شــواهد اين طــور پيداســت كــه دوران 
موفقيت آميز حضور بشار رســن در پرسپوليس، 
ديگر به پايان رسيده است. اين بازيكن ديگر با باشگاه 
قرارداد ندارد و تيم های قطــری زيادی، خواهان 
به خدمت گرفتن او هســتند. ستاره خالق عراقی 
پرســپوليس در اين چند فصل، يكــی از بهترين 
مهره های باشــگاه بوده و از دســت دادن او، كامال 
نگران كننده به نظر می رسد. در صورت جدايی بشار، 
قرمزها به يک بازيكن خالق و بازيساز در ميانه ميدان 
نياز خواهند داشــت. در فهرست خريدی كه فاقد 
نام های خارجی اســت، يک بازيكن داخلی در اين 

پست نيز گنجانده خواهد شد.

ستاره ای که حریف عضله هایش نشد

ماركو هستم؛ یک مصدوم!

پرسپولیس یحیی چند بازیکن الزم دارد؟

گلر دوم، مهاجم دوم

کری بازیکن سابق استقالل 
با استقاللی ها، تمام نشدنی 
به نظر می رسد. او این بار هم 

با نصف بازیکنان حاضر در 
ترکیب استقالل درگیر شد 
و در نهایت، یک اخراجی از 

این تیم گرفت. امید احتماال 
با خوشحالی از 10 نفره 

کردن حریف به رختکن 
رفت اما متوجه شد که در 

نیمه دوم به زمین فرستاده 
نمی شود
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