
t oseei r ani . i r
8

باز شدن پای یورگن لوکادیا به گل زنی، تنها 
خبر خوب این هفته برای قرمزها در خط حمله 
نبود. باشگاه سرانجام با شیخ دیاباته به توافق 
رسید و این بازیکن را رسما به خدمت گرفت. 
حاال خط حمله این باشگاه، دو ستاره خارجی 
دارد و بسیار قدرتمند به نظر می رسد. قبل از 
یورگن و شیخ، ستاره های خارجی زیادی در 
خط حمله سرخ ها به میدان رفته اند. در بین 
این بازیکنان از هر قشری فوتبالیست دیده 
می شود. از پرنده فروش و کشتی گیر تا گل زن 
قهار و البته بازیکنانی کــه صرفا برای پول 

درآوردن به فوتبال ایران ملحق شدند.

	
اولین گل زن خارجی دربی

اولین	بازیکن	آفریقایی	تاریخ	پرسپولیس	و	البته	
اولین	گل	زن	خارجی	تاریخ	دربی	ها،	یک	مهاجم	بود.	
عیسی	ترائوره	زمان	زیادی	برای	این	تیم	بازی	نکرد	اما	
در	همان	دوران	نسبتا	کوتاه	در	این	تیم	محبوب	شد.	او	
حتی	بعد	از	پایان	دادن	به	دوران	بازی	در	فوتبال	ایران	
باقی	ماند	و	رابط	بازیکنان	آفریقایی	و	لیگ	برتر	شد.	
عیسی	بازیکن	باکیفیتی	بود،	هرچند	که	نمی	توانست	

یک	سوپراستار	برای	این	باشگاه	باشد.

داستان یک جنجال
مدتی	بعد	از	جدایی	عیسی،	قرمزها	با	یک	مهاجم	
بسیار	سرشناس	به	توافق	رســیدند.	کریستوفر	ره	

بازیکنی	بود	که	ســابقه	حضــور	در	تیم	هایی	مثل	
آرســنال	و	موناکو	را	داشــت.	او	می	توانست	یکی	از	
بهترین	خریدهای	خارجی	تاریخ	فوتبال	ایران	لقب	
بگیرد	اما	هرگز	به	ایران	سفر	نکرد.	ره	بعد	از	امضای	یک	
پیش	قرارداد	با	پرسپولیس،	از	سفر	به	ایران	امتناع	کرد	
و	جالب	است	که	حتی	توانست	پرسپولیس	را	در	فیفا	با	
جریمه	روبه	رو	کند.	او	اولین	اشتباه	بزرگ	خارجی	در	

خط	حمله	پرسپولیس	بود.

کم مصرف هایی از نیجریه
خارجی	های	بعدی	خط	حمله	سرخ	ها	از	نیجریه	
آمدند.	باشگاه	ابتدا	سامبو	جوچی	را	جذب	کرد	و	بعد	از	
مدتی	نیز	به	سراغ	رافائل	ادرهو	رفت.	این	دو	خرید	اما	به	
هیچ	وجه	خریدهای	خوبی	برای	باشگاه	پرسپولیس	
نبودند.	دو	خرید	اشتباه	که	هیچ	کمکی	به	خط	حمله	
قرمزها	نکردند	و	به	بار	اضافه	ای	برای	خط	حمله	این	
تیم	تبدیل	شــدند.	دوران	حضور	آنها	در	این	باشگاه	

خیلی	زود	تمام	شد.

گزینه هایی از خاورمیانه
پرسپولیس	در	سال	هایی	که	نمی	خواست	هزینه	
زیادی	برای	خرید	مهاجــم	خارجی	انجام	بدهد،	به	
سراغ	دو	بازیکن	از	خاورمیانه	رفت.	زیاد	شعبو	و	لویی	
صالح	حسن،	دو	گزینه	خط	حمله	این	تیم	از	سوریه	
و	عراق	بودند.	بازیکنانی	که	البته	در	کشور	خودشان	
هم	مهره	های	چندان	خوبی	به	شــمار	نمی	رفتند	و	
در	پرســپولیس	هم	اصال	موفق	نبودند.	باشگاه	نیز	
دیگر	بعد	از	این	دو	نفر	هرگز	به	سراغ	خرید	مهاجم	از	

خاورمیانه	نرفت.

یک خاطره خوب
قرمزها	برای	چند	فصل	مهاجم	خارجی	نداشتند	
و	اواسط	لیگ	هفتم	به	سراغ	ماته	دراگه	جوویچ	رفتند.	
این	مهاجم	کروات	ســروصدای	زیادی	نداشت	و	در	
آرامش	برای	تیم	به	میدان	می	رفت.	ماته	که	بیشتر	
دیدارها	را	روی	نیمکت	شروع	کرده	بود،	در	چند	تجربه	
بازی	برای	این	تیم	خاطره	های	خوبی	به	جا	گذاشت	
و	به	خصوص	در	نبرد	با	پیکان	یــک	پاس	گل	عالی	
به	محسن	خلیلی	داد.	او	در	نهایت	قهرمانی	لیگ	را	
با	پرسپولیس	جشــن	گرفت	و	البته	در	پایان	فصل،	

باشگاه	را	ترک	کرد.

یک خاطره بد
قرمزها	که	به	تازگی	قهرمان	لیگ	شــده	بودند،	
به	سراغ	یک	ستاره	خارجی	برای	خط	حمله	رفتند.	
ابراهیم	توره	که	با	پیکان	در	فوتبال	ایران	درخشیده	
بود،	لباس	قرمزها	را	بر	تن	کرد	و	در	این	تیم	روزهای	
خوبی	را	پشت	سر	نگذاشت.	توره	خیلی	زود	با	افشین	
قطبی	به	مشکل	خورد	و	در	فهرست	سیاه	این	مربی	قرار	

گرفت.	بهترین	روزهای	این	مهاجم	در	فوتبال	ایران	
زمانی	رقم	خوردند	که	او	راهی	سپاهان	شد.	توره	آنقدر	
در	این	تیم	درخشید	که	بعدها	حتی	توانست	پیراهن	
موناکو	را	به	تن	کند.	موناکو	البته	آن	روزها	در	سطح	

دوم	فوتبال	فرانسه	حضور	داشت.

مهاجمی که پرنده فروش بود
یکی	از	بدترین	خریدهای	خارجی	تاریخ	باشگاه	
پرسپولیس،	توسط	افشین	قطبی	جذب	شد.	قطبی	
با	یک	آمار	عجیب	و	فضایی	دی	کارمو	را	جذب	کرد	
اما	مشخص	شد	که	این	آمار	واقعیت	نداشته	است.	
خیلی	ها	می	گفتند	او	در	برزیل	اصال	فوتبالیست	نبوده	
و	به	شغل	پرنده	فروشی	مشغول	بوده	است.	دی	کارمو	
حتی	در	باز	کردن	دروازه	خالی	هم	مشکل	داشت	و	
در	نهایت	هم	در	مسیر	ترک	باشگاه	قرار	گرفت.	او	به	
یکی	از	بزرگ	ترین	اشتباه	های	هجومی	تاریخ	باشگاه	

تبدیل	شد.

گلی که سوشا را کشت
قرمزها	عادت	داشتند	مهاجمان	درخشان	خارجی	
باشگاه	های	ایرانی	را	جذب	کنند	اما	عجیب	بود	که	این	
بازیکنان	در	این	تیم	نمی	درخشــیدند.	یکی	از	این	
نفرات	اشــپیتیم	آرفی	بود.	بازیکنی	که	در	فوتبال	
مشهد	درخشش	خیره	کننده	ای	داشت	اما	در	جمع	
قرمزها	نهایتا	یک	بازیکن	متوسط	بود.	مهم	ترین	گل	
او	برای	باشگاه	گلی	بود	که	وارد	دروازه	سوشا	مکانی	
کرد.	گلی	که	در	نبرد	بین	استیل	آذین	و	پرسپولیس،	
جنجال	های	وحشتناکی	به	وجود	آورد.	آرفی	حتی	در	
پایان	دوران	فوتبالــش	در	ایران	ماند	و	حتی	در	چند	

فیلم	و	سریال	ایرانی	نیز	بازی	کرد!	

شروع خوب، پایان بد
در	فصلی	کــه	قرمزها	کرانچــار	را	روی	نیمکت	
داشــتند،	یک	وینگر	برزیلی	به	این	تیم	ملحق	شد.	
وسلی	برازیلیا	تکنیک	بسیار	خوبی	داشت	و	هواداران	
باشگاه	نیز	به	او	عالقه	مند	شدند.	روند	خوب	وسلی	اما	
در	میانه	های	فصل	متوقف	شد	و	او	دیگر	نتوانست	این	

عملکرد	خوب	را	ادامه	بدهد.	وســلی	هم	خیلی	زود	
پرسپولیس	را	ترک	کرد.

مستر هت تریک
بدون	تردید	هیچ	کــدام	از	بازیکنان	خارجی	در	
تاریخ	پرســپولیس،	محبوب	تر	از	ایمون	زاید	نشده	
است.	بازیکنی	که	به	خاطر	هت	تریک	تاریخی	اش	
در	دربی	74،	به	یک	اسطوره	در	بین	طرفداران	باشگاه	
تبدیل	شد.	او	دو	بار	دیگر	هم	برای	قرمزها	هت	تریک	
کرد	و	حتی	این	روند	را	در	لیگ	قهرمانان	آسیا	هم	ادامه	
داد.	ایمون	تنها	یک	سال	و	نیم	در	جمع	قرمزها	حضور	
داشت	اما	در	همین	مدت،	قلب	طرفداران	باشگاه	را	به	

تسخیر	خودش	درآورد.

فوتبال یا کشتی؟
خرید	حمید	درخشان	برای	خط	حمله	پرسپولیس،	
شباهت	زیادی	به	تیم	خود	این	مربی	داشت.	بازیکنی	
بدقواره	که	به	نظر	می	رسید	قبل	از	حضور	در	فوتبال	
ایران	کشتی	گیر	بوده	اســت.	گابریل	تادئو	در	اولین	
پنجره	نقل	و	انتقاالت،	تیم	را	ترک	کرد	و	هیچ	کس	هم	

در	بین	طرفداران	تیم	دلتنگ	این	بازیکن	نشد.

آن گل عجیب
شاید	جری	بنگستون	بازیکن	درجه	یکی	نبود	اما	
باز	کردن	دروازه	استقالل	در	دربی	آن	هم	در	ثانیه	های	
پایانی	برای	فرار	از	شکســت،	جایگاه	خوبی	در	بین	
طرفدارها	برای	او	ایجاد	کرد.	جری	یکی	از	عجیب	ترین	
گل	های	تاریخ	دربی	را	با	اندام	تحتانی	اش	به	ثمر	رساند!

مهاجم شبح
در	دوران	برانکو	دو	بازیکن	اوکراینی	به	تیم	اضافه	
شدند	که	هیچ	کس	نفهمید	چرا	به	این	تیم	آمدند	و	
چه	کسی	عامل	ورودشان	به	ایران	بود.	یکی	از	این	دو	
بازیکن	در	خط	حمله	به	میدان	می	رفت.	بازیکنی	که	
البته	هیچ	وقت	حتی	یک	نمایش	فراتر	از	متوسط	در	این	
تیم	نداشت.	والدیمیر	پریموف	به	لحاظ	کیفی	یکی	از	
بدترین	خارجی	های	تاریخ	این	تیم	محسوب	می	شد.

گادوین محبوب می شود
بعد	از	درخشش	در	پیکان،	منشا	راهی	پرسپولیس	
شد.	بازیکنی	که	توانست	در	این	تیم	گل	های	بسیار	
مهمی	بزند.	گل	دیدنی	او	بــه	الدحیل	هنوز	از	ذهن	
هواداران	پرسپولیس	پاک	نشده	است.	یحیی	در	این	
فصل	هم	تالش	کرد	تا	منشا	را	دوباره	جذب	کند	اما	این	

اتفاق	رخ	نداد	و	او	در	مس	رفسنجان	ماند.

سنگین و کشنده
به	فهرست	خریدهای	خارجی	بد	دوران	برانکو	
باید	بودیمیر	را	هم	اضافه	کــرد.	بازیکنی	که	با	یک	
قرارداد	سنگین	و	کم	ترین	تحرک	ممکن	در	زمین	
پرسپولیسی	شد.	بودیمیر	البته	گل	قهرمانی	تیمش	در	
لیگ	هجدهم	را	زد	اما	در	مجموع	خرید	بدی	بود.	خرید	
بدتر	تیم،	با	جذب	جونیور	براندائو	اتفاق	افتاد.	بازیکنی	
که	هواداران	باشگاه	فسخ	قراردادش	را	جشن	گرفتند!	

بدترین خریدهای ممکن
آخرین	خارجی	های	پرسپولیس	قبل	از	لوکادیا،	
خریدهای	افتضاحی	از	کار	درآمدند.	استوکس	طبق	
عادت	غیب	شد	و	تیم	را	با	جریمه	سنگینی	روبه	رو	کرد،	
اوســاگونا	به	لحاظ	فنی	فاجعه	بود	و	در	برخورد	جام	
حذفی	با	رقیب	سنتی،	یک	ضربه	حساس	پنالتی	را	به	
آسمان	فرستاد.	تمیروف	هم	حتی	در	زدن	یک	شوت	
ساده	مشکل	داشت	و	هرگز	نمی	توانست	دردی	از	این	

تیم	دوا	کند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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آدرنالین

 نگاهی به همه مهاجمان خارجی تاریخ پرسپولیس

پرندهفروش،ناجی،کشتیگیر!

  فرماندهي انتظامي استان اردبيل 

  آگهي مناقصه
فرماندهي انتظامي استان اردبيل

فرماندهی انتظامی استان اردبیل در نظر دارد جهت احداث ساختمان اداری واقع در شهر اردبیل بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و مشخصات 
فنی ابالغی در قالب تهاتر یک قطعه ملک متعلق به فراجا نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه عمومی مطابق شرایط ذیل اقدام نماید:

الف( مشخصات فنی پروژه : ساختمان اداری به متراژ 1126 مترمربع به همراه پیاده روی دور ساختمان چهار طبقه ) همکف و سه طبقه اداری( 
انتظامات به متراژ 30 متر مربع- دیوار محوطه به همراه پیاده رو دورتادور 140 متر طول- محوطه سازی برابر با 400 متر مربع- پارکینگ به متراژ 30 
KW30UPS و KVA50 متر مربع، نوع اسکلت: بتن آرمه، سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی، نما: تلفیقی از آجر و سنگ تراورتن، و دیزل ژنراتور

ب( برآورد اولیه و محل تامین اعتبار پروژه : مبلغ براورد اولیه حدود 152/000/000/000ریال ) معادل پانزده میلیارد  دویست میلیون تومان( بر 
اساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1401 و با احتساب کلیه ضرایب متعلقه و کسورات قانونی و محل تامین اعتبار از محل طرح های 

غیر عمرانی فراجا )ساماندهی اماکن- تهاتر ملک( و برابر آئین نامه مناقصات ستاد کل نیروهای مسلح
ج( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :7/600/000/000 ریال )معادل هفتصد و شصت میلیون تومان( فقط ضمانت نامه بانکی معتبر مورد قبول 

است.
د( با عنایت به تهاتری بودن پروژه، پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع بخشنامه ابالغ 96/5/4 قیمت مقطوع و بدون هرگونه 
تعدیل، مابه التفاوت نرخ ارز و مصالح مصرفی، پیش پرداخت و ... تنظیم گردیده و پیمانکار بایستی کلیه هزینه های جانبی و کسورات قانونی اعم از سهم 
پیمانکار و کارفرما شامل بیمه نامه تامین اجتماعی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پروانه ساختمانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، 
عوارض شهرداری، هزینه پروانه ساختمانی و پایانکار، تشریفات برگزاری مناقصه، آزمایشگاه، مکانیک خاک، حق الزحمه مشاور طرح و کارشناسان رسمی 
دادگستری، انتقال سند دفتر اسناد رسمی ، هزینه تفکیک وتغییر کاربری و ... را در قیمت پیشنهادی خود محاسبه و لحاظ نماید. با عنایت به عدم وجود 
اعتبار نقدی برای احداث پروژه مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار پرداخت می شود لیکن در هنگام رسیدگی به کار کرد های پیمانکار جزو مطالبات و 
کارکرد ایشان لحاظ خواهد شد و در قالب اسناد یاد شده پرداخت شود و ارائه مفاصا حساب در پایان کار الزامی بوده و تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.

ه( کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است وکلیه هزینه های درج آگهی و تشریفات برگزاری و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه پروژه 
می باشد.

و( مشخصات ملک مورد تهاتر :یک قطعه زمین به متراژ حدود 450 متر مربع واقع در شهرستان اردبیل. به قیمت پایه اولیه 202/500/000/000ریال و 
حدود ده درصد ارزش ملک مورد تهاتر برای سایر هزینه های جانبی به صورت نقدی قبل از عقد قرارداد از پیمانکار اخذ خواهد گردید. و ما به التفاوت 
قیمت زمین و هزینه اجرای ساختمان پس از کسر کلیه هزینه های شهرداری از جمله تفکیک، پروانه، تغیر کاربری و ... با صالحدید کارفرما از پیمانکار 

دریافت خواهد شد.
لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیت پیمانكاري سازمان برنامه و بودجه کشور که رتبه آنها در سامانه ساجات WWW.SAGAT.IR و ساجار 
WWW.SAGAR.IR قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل پنج 5 رشته ابنیه و ظرفیت ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج آگهی با به همراه داشتن 
اصل و فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت )تاییدیه صالحیت پیمانکاری سازمان کشور( و گواهینامه ارزش افزوده معتبر و صورت های مالی 
حسابرسی شده سنوات گذشته مناقصه گر )برای پروژه های با برآورد بیش از ده 10 درصد سقف معامالت عمده دولتی- در سال جاری مبالغی بیش 
از شش میلیارد و پانصد میلیون تومان( و یک جلد رزومه کاری کامل پنج سال اخیر شرکت و پیرینت حساب سه سال گذشته شرکت، جهت آمادگی 
 و درج اسناد ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گزار به ادرس : اردبیل- جاده تبریز- تپه نادري- معاونت مهندسي انتظامي استان اردبیل 

 تلفن : 21824057- 045 مراجعه نمایند.

 نوبت دوم

اولین بازیکن آفریقایی تاریخ 
پرسپولیس و البته اولین گل زن 

خارجی تاریخ دربی ها، یک مهاجم 
بود. عیسی ترائوره زمان زیادی 

برای این تیم بازی نکرد اما در همان 
دوران نسبتا کوتاه در این تیم 

محبوب شد

بدون تردید هیچ کدام از بازیکنان 
خارجی در تاریخ پرسپولیس، 
محبوب تر از ایمون زاید نشده 

است. بازیکنی که به خاطر 
هت تریک تاریخی اش در دربی 74، 

به یک اسطوره در بین طرفداران 
باشگاه تبدیل شد

یکی	از	بهترین	ورزشــکارهای	تمام	تاریخ،	
رسما	به	دوران	باشکوه	ورزشی	اش	پایان	داد.	سرنا	
ویلیامز	بعد	از	شکســت	در	دوم	سوم	رقابت	های	
یو	اس	اوپــن	روبه	روی	تامیالوویــچ،	تصمیم	به	
خداحافظی	از	دنیــای	تنیس	گرفت.	خبری	که	
بازتاب	های	گسترده	ای	در	تمام	دنیا	داشت.	سرنا	
بدون	هیچ	شک	و	تردیدی،	بهترین	تنیسور	زن	
تاریخ	به	شمار	می	رفت	و	حاال	جالی	خالی	اش	در	
تورنمنت	های	بین	المللی	به	شــدت	احساس	
خواهد	شــد.	ویلیامز	ســپتامبر	1981	در	
میشــیگان	به	دنیا	آمد،	در	14	ســالگی	

به	دنیای	حرفــه	ای	تنیس	قدم	
گذاشت	و	در	دوران	قهرمانی	
73	بــار	روی	ســکوی	اول	
قــرار	گرفــت.	او	فاتــح	
23	گرنداســلم	شد.	
رکوردی	که	برای	زنان	
دیگر	در	دنیای	تنیس	
دســت	نیافتنی	بوده	

است.	محبوب	ترین	گرنداسلم	های	

او	نیز	استرالیا	و	ویمبلدون	بودند	که	سرنا	هر	کدام	
را	هفت	بار	فتح	کرد.	او	به	قهرمانی	در	المپیک	هم	
رسید	تا	همه	افتخارات	ممکن	در	دنیای	تنیس	
را	به	دست	آورده	باشد.	سرنا	به	همراه	خواهرش	
ونوس	ویلیامز	در	اواخر	دهه	90	میالدی	چهره	
تازه	ای	به	تنیس	بانوان	در	دنیا	دادند.	آنها	خیلی	
زود	در	کانون	توجه	قرار	گرفتند	و	ثابت	کردند	که	
قادر	به	انجام	کارهای	بزرگی	هســتند.	او	حتی	
در	35	ســالگی	فاتح	گرنداسلم	شد	تا	ثابت	کند	
که	باال	رفتن	ســن،	دلیلی	برای	کنار	کشیدنش	
از	رقابت	نیست.	ویلیامز،	یک	اسطوره	واقعی	در	
دنیای	تنیس	بود.	یک	ستاره	بسیار	قدرتمند	که	
یک	به	یک	رقبا	را	از	میادین	خارج	می	کرد.	دوران	
قهرمانی	او	برخالف	یکــی	از	رقبای	
جدی	اش	یعنی	ماریا	شــاراپووا،	
هرگز	به	تقلب	و	دوپینگ	نیز	گره	
نخورد	و	همین	مساله	موجب	
محبوبیت	چشــمگیر	او	در	
دنیا	شد.	ویلیامز	تاثیر	بسیار	
زیادی	روی	تنیسورهای	
زن	جوان	گذاشــت.	
حداقل	در	آمریکا	هیچ	
چهره	ای	بیشتر	از	
او	روی	تنیــس	
بانوان	موثر	نبوده	
م	بخــش	 لها ا 	 و
دختــران	جــوان	

برای	ورود	به	این	رشته	ورزشی	نشده	است.	
پایــان	دوران	قهرمانــی	ســرنا	ویلیامــز،	
واکنش	های	زیادی	را	در	ســتایش	از	او	به	همراه	
داشته	اســت.	قهرمان	بزرگ	ورزش	گلف	تایگر	
وودز	در	وصف	ویلیامز	نوشــته	است:»بیرون	و	
درون	زمین	بهترین	بودی.	تو	به	همه	ما	نشــان	
دادی	که	چطور	باید	مسیر	رویاها	را	دنبال	کرد«.	
مجری	سرشــناس	تلویزیونی	اوپرا	وینفری	نیز	
سرنا	را	یک	»اســطوره	ابدی«	معرفی	کرده	که	
هیچوقت	از	یادها	نخواهد	رفت.	همســر	باراک	
اوباما	و	بانوی	نخست	سابق	ایاالت	متحده	یعنی	
میشل	اوباما	نیز	به	شــدت	از	سرنا	تمجید	کرده	
است:»ما	بسیار	خوش	شانس	بودیم	که	توانستیم	
مسیر	تو	از	یک	دختر	جوان	تا	تبدیل	شدن	به	یکی	
از	بهترین	های	تاریخ	ورزش	را	دنبال	کنیم.	ما	به	
تو	افتخار	می	کنیم.	همه	ما	مطمئنیم	که	تو	بعد	از	
دنیای	قهرمانی	هم	تاثیر	زیادی	روی	دنیا	خواهی	
داشت«.	ستاره	بسکتبال	دنیا	لبران	جیمز	نیز	به	
ســتایش	از	این	چهره	پرداخته	و	برای	او	نوشته	
است:»تماشای	ماجراجویی	تو	یک	افتخار	بزرگ	
بود.	می	خواهم	از	تو	تشــکر	کنم	که	تاثیر	زیادی	
روی	همه	ورزشکارها	داشتی«.	پایان	سرنا،	پایان	
یک	افســانه	در	دنیای	تنیس	است.	یک	قهرمان	
متوقف	نشــدنی،	حاال	دنیای	تنیــس	را	ترک	
می	کند.	تاثیرات	آشکار	او	برای	همیشه	در	تنیس	
باقی	خواهد	ماند.	او	تا	امروز،	بهترین	زنی	بوده	که	

دنیای	تنیس	به	خودش	دیده	است.	

پایانی برای افسانه تنیس دنیا

23 ابدی!

اتفاق روز

نگار  رشیدی


