
ورزشی 10
گروه ورزشي - فصل نقل و انتقاالت 
تابســتانی 99 کم کم به پایان خواهد رسید و 
تیم ها نهایتاً تا ســاعت 24 پنجشنبه 29 آبان 
فرصت دارند تا نقل و انتقاالت مورد نظر خود 
را انجــام دهند و پس از آن تنها اجازه جذب 
بازیکنان ســهمیه آزاد را خواهند داشت. به 
این بهانه به بررسی وضعیت نقل و انتقاالت 

تیم های لیگ برتری می پردازیم:
  پرسپولیس

پرســپولیس فصل پر رفــت و آمدی 
در نقل و انتقاالت پشــت ســر گذاشت و 
این موضوعی اســت که هواداران این تیم در 
ســال های اخیر کمتر به آن عادت داشته اند. 
علیرضا بیرانوند که پیش از پایان فصل قبل از 
این تیم جدا شده بود و بعد از آن هم مهره های 
کلیدی این تیم مثل ترابی، علیپور، خلیل زاده 
و نادری از جمع سرخپوشــان جدا شدند و 
باشگاه برای پر کردن جای خالی آنها با چالش 
جدیدی روبرو شــد. احسان پهلوان، میالد 
سرلک، حامد لک و عیسی آل کثیر از جمله 
نفراتی بودند که جذب پرســپولیس شدند. 
سرخپوشــان با محرومیت آل کثیر و جدایی 
خلیــل زاده به دنبال جذب یک مدافع و یک 
مهاجم هستند. هرچند با بازگشت انصاری 
و جذب مهدی خانی تا حدودی نســبت به 
این موضوع گام برداشــتند ولی بعید به نظر 
می رســد نیازهای یحیی در نقل و انتقاالت 

تمام شده باشد.
  استقالل

آبی  پوشان هم فصل پر رفت و آمدی 
داشــتند ولی از لحــاظ ثبات و حفظ نفرات 
کلیدی بهتر از رقیب دیرینه عمل کردند. آنها 
به جز روزبه چشمی و علی کریمی بازیکن 
مهم دیگری از دســت ندادند و البته نفرات 
مهمی را جذب کردند که می توان در بین آنها 
به محمدحســین مرادمند، رشید مظاهری و 
مهدی مهدی پور اشاره کرد. به نظر می رسد 
استقالل کارش در نقل و انتقاالت تمام شده 
باشــد و خبر از خرید پر سروصدا برای این 

تیم نیست.
  تراکتور

تراکتوری هــا این فصل هم مثل فصل 
قبل خرید پر سروصدای آنچنانی نداشتند و به 
دور از حاشیه ها و بمب ترکاندن به دنبال رفع 
نیازهای خود بودند. جدایی نفرات مهمی مثل 
اسدی، سلیمی، انصاری و مظاهری وضعیت 
این تیم را کمی تحت الشــعاع قرار داد و در 
جذب برخی از نفرات از جمله شهریار مغانلو 
و رضا قوچان نژاد هم ناکام ماندند. مهم ترین 
خرید تراکتور به نظر می رسد سعید واسعی از 
پیکان باشد و به گفته تراکتوری ها این تیم در 
خط حمله و دفاع نیاز به جذب بازیکن داشته 
کــه رضا عباس زاده برای خط حمله جذب 
شد و همچنان مساله جذب یک مدافع میانی 

در این تیم مطرح است.
  سپاهان

طالیی پوشان که فصل قبل در قهرمانی 
و حتی کسب سهمیه ناکام ماندند این فصل 
تغییرات گسترده ای در کادر مدیریت و فنی 
داشــتند و نفراتی هم جذب کردند. سپاهان 
تقریباً به جز ســعید آقایی مهره مهم دیگری 

از دست نداد و سایر نفراتی که جدا شدند به 
نوعی توافقی بوده یا در فهرست مازاد تیم قرار 
داشتند. آنها در جذب نفراتی مثل علی کریمی 
و رضا اســدی ناکام بودند و از جمله نفرات 
مهم جذب شده هم می توان از اسماعیلی فر، 
نژادمهدی، خلعتبری و روح اهلل باقری نام برد. 
کار سپاهان هم در نقل و انتقاالت تمام شده 

به نظر می رسد.
   شهر خودرو

تیم مشــهدی که این فصل قرار است 
با هدایــت مهدی رحمتی پیــش برود هم 
فصــل پر رفت و آمــدی در نقل و انتقاالت 
داشت و بازیکنان مهمی مثل سعید صادقی، 
محمدحسین مرادمند، محمد قاضی، میالد 
سرلک و محمدرضا خلعتبری از این تیم جدا 
شدند و نفرات جدیدی به خدمت گرفتند که 
امیرحسین کریمی، احمد الجبوری و میالد 
فراهانی جزو نفرات شاخص آنها بودند. به 
نظر می رسد شهر خوردو از لحاظ مهره های 
اسمی از فصل قبل وضعیت پایین تری دارند 

ولی شروع مقتدرانه ای در لیگ داشتند.
  فوالد خوزستان

فوالد هم فصل تقریباً پر رفت و آمدی 
داشــت. آنها نفراتی مثل ساســان انصاری، 
درخشــان مهر، فروزان، عباســی و مهران 
موسوی را جذب کردند و بازیکنان کلیدی 
تیم مثل پاتوسی هم حفظ شدند ولی شهاب 
گردان و حسن بیت سعید نفرات مهمی بودند 
که از این تیم جدا شدند. فوالد نفرات جوانی 

هم به جمع بازیکنانش اضافه کرده است.
  صنعت نفت آبادان

بازیکنان اسم و رسم داری جذب تیم 
محبوب آبادانی شــدند که می توان از حسن 
بیت سعید، حامد فالح زاده، حکیم نصاری، 
رضــا خالقی فر و فرزین گروســیان نام برد 
ولی مهم ترین بازیکنان این تیم یعنی عیسی 
آل کثیر و میــالد جهانی و نفراتی مثل رضا 
جبیره و محمد دریس را از دســت دادند. به 
نظر می رسد وضعیت صنعت نفت به خوبی 

فصل گذشته نباشد.
  گل گهر سیرجان

پــس از بقا در لیــگ نوزدهم حاال با 
جــذب امیر قلعه نویی به عنــوان پرافتخار 
ترین ســرمربی لیگ برتر قصد دارند فصل 
متفاوتــی تجربه کنند. گل گهر تیم با کیفیتی 
بود و مهره های خوبی هم در اختیار داشــت 
که به جز احمد موسوی اکثر بازیکنان کلیدی 

تیم حفظ شدند و نفرات مهمی مثل علیرضا 
حقیقی، آرمین ســهرابیان، میالد زکی پور، 
سعید صادقی و محسن کریمی را به خدمت 
گرفتند. گل گهر یک بازیکن دیگر در پست 
دفاع راســت نیاز دارد و بایــد دید موفق به 

جذب آن می شود یا نه.
  ماشین سازی تبریز

تیم دوم تبریزی کلی بازیکن از دست 
داد و کلــی بازیکن جدید به خدمت گرفت 
و چهــره متفاوتی در لیگ بیســتم خواهد 
داشت. آنها با هدایت بیاتلوی جوان بازیکنان 
مهمی مثل حامد لک، بابک حاتمی، محمد 
مسلمی پور و عزیز معبودی را از دست دادند 
و مهــم ترین خرید این تیم را می توان پیمان 
بابایی دانست که مورد توجه تراکتور هم بود. 
ماشــین سازی بازیکنان زیادی از لیگ دسته 

اول به خدمت گرفته است.
  نساجی مازندران

تقریبا تمام نفرات کلیدی خودش را از 
دست داد. بازیکنانی مثل حقیقی، شجاعی، 
عبــاس زاده، ماهینی، عاشــوری و میری از 
این تیم جدا شــدند که همه نفرات کلیدی و 
مهم تیم در فصل گذشته بودند و بازیکنانی 
هم به خدمت گرفتند که شاخص ترین آنها 
میالد کمندانی، روزبه شاه علیدوست، مهرداد 
بایرامی و آرش افشین هستند. نساجی به نظر 
می رسد نسبت به فصل گذشته از لحاظ مهره 
شــرایط خوبی ندارد ولی در نتیجه  گیری در 
هفته نخست عالی بودند و صدر نشین لیگ 

برتر هستند.
  مس رفسنجان

در ورود به لیگ برتر به کلی چهره تیم 

را تغییر داده و بیشــترین ورودی را با جذب 
17 بازیکن تا اینجای کار داشتند که می توان 
به نفراتی مثل رحیم زهیوی، سجاد آشوری، 
علیرضا نقی زاده، عقیل کعبی، محمد قاضی، 
مسیح زاهدی و فراز امامعلی اشاره کرد. مس 
کار سختی در لیگ بیســتم دارد ولی مقابل 
استقالل نشــان دادند تیم خوبی هستند و با 
وجود شکست عملکرد خیلی بدی نداشتند.

  نفت مسجد سلیمان
اوضــاع خوبی در این تیم مشــاهده 
نمی شــود. بالتکلیفی ماجــرای تیم داری 
وزارت نفت و مسائل مدیریتی و مشکالت 
مالی و رفت و آمد های مجتبی حسینی نشان 
می دهد انتظار وضعیت خیلی خوبی از این 
تیم در فصل جدید نباید داشــت. آنها شش 
بازیکن خریدند کــه محمد بلبلی، بهزادی 

کریمی و میثم تهیدست از جمله آنها بودند.
  سایپا

نارنجی پوشــان که فصــل قبل رو به 
جوانگرایی کامل آورده بودند این فصل آمدند 
تا مشکل خود در کمبود تجربه در تیم را جبران 
کرده و نفرات با تجربه در کنار جوانان خود به 
کار بگیرند و جذب حسین ماهینی، محسن 
مســلمان، مهرداد عبدی و حسین مالکی در 
این راســتا بوده است. بازیکنان مهمی هم از 
سایپا جدا شدند از جمله فالح زاده، شفیعی، 
ســهرابیان، آرمان رمضانی، معین عباسیان و 
شاه علیدوست کاپیتان این تیم. سایپا مقابل 
پرسپولیس موفق شد تساوی بگیرد و فصل 

را با قدرت شروع کرد.
  پیکان

محمد دریس، محمد نــوری، فرزاد 

حاتمــی، رضا جبیــره و مهدی شــریفی 
خریدهای شاخص پیکان بودند که تعدادی 
از آنها با نظر تارتار که به تازگی به این تیم آمده 
جذب شدند. جابر انصاری، سعید واسعی، 
جالل علی محمدی، مهران موســوی، فراز 
امامعلی، شــهریار مغانلو، علی حمودی و 
محمد دریس نفرات مهم جدا شده از پیکان 
هســتند و روی کاغذ می توان گفت این تیم 
قدرت فصل گذشــته را نــدارد ولی باید در 

زمین عملکرد آنها را دید.
  آلومینیوم اراک

تیــم دیگر صعود کــرده به لیگ برتر 
هم نفرات شاخصی مثل شریفات،  آریا کیا، 
جابر انصاری، عزیــز معبودی، ایرانپوریان، 
ربیع خــواه و آقاخان را جــذب کرده و در 
این خصوص به نســبت یک تیم تازه لیگ 
برتری شده عملکرد خوبی داشتند. صحبت 
از جذب پورحمیدی از اســتقالل هم وجود 

دارد.
   ذوب آهن اصفهان

ســبزهای اصفهانی فصــل پر رفت 
و آمدی داشــتند و به انــدازه یک تیم کامل 
مهره کلیدی و مهم از دســت دادند. از جمله 
اســماعیلی فر، مهدی خلیــل، نژادمهدی، 
احسان پهلوان، مهدی پور، هادی محمدی، 
وفا هخامنش، حمید بوحمدان و محمدرضا 
عباسی و در مقابل بازیکنانی مثل علی دشتی، 
شــهاب گردان و میالد جهانی جذب شدند. 
ذوب آهن چهره متفاوت و جوان شــده ای 
در فصل جدیــد دارد و کار رحمان رضایی 
سخت است.  هرچند در اولین گام عملکرد 

خوبی مقابل فوالد داشتند.

بررسی عملکرد تیم ها و پروژه های باقی مانده پنجره تابستانی؛

با 16 تیم لیگ برتری در روزهای 
پایانی نقل و انتقالت

   تیم های لیگ برتری تا پایان روز پنجشنبه فرصت دارند تیم خود را تکمیل کنند.

منتخب جهان در مقابل پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا!

گروه ورزشــي - اینیستا هالک، 
اســکار، تالیشــکا و یک دوجین ستاره 
سرشناس دیگر؛ بازیکنانی که روزگاری در 
لیگ قهرمانان اروپا نقش آفرینی می کردند 
و حاال تــالش خواهند کــرد تا حریف 

پرسپولیس در فینال آسیا شوند.
لیگ قهرمانان آســیا در منطقه شرق 
آغاز خواهد شد و 15 تیم به مصاف یکدیگر 
خواهند رفت. نکته مهم از بازی های تیم 
شرقی این است که دستکم نیمی از آن ها به 
بازیکنان خارجی خود متکی هستند و حتی 
تیمی نظیر گوانژو اورگراند عالوه بر چهار 
بازیکن با پاســپورت غیرچینی، با اعطای 
شهروندی چین به چهار فوتبالیست دیگر، 
شــمار بازیکنان خارجی خود را به عدد 8 

رسانده است.
اما اگر قرار باشد 11 بازیکن خارجی 
تیم های شرق آسیایی یکجا جمع شوند و 
به مصاف پرسپولیس بروند، این 11 نفر چه 

کسانی هستند؟
دروازه بان: پــارک ایرو گیو 

)یوکوهاما مارینوس(
دروازه بان شماره یک تیم یوکوهاما 
مارینوس پاســپورت کره ای دارد و برای 
تیم ژاپنی گلری می کند. این دروازه بان 30 
ساله سال گذشته با تیمش قهرمان جی لیگ 
ژاپن شد و خود نیز در میان بهترین دروازه 
بانان لیگ ژاپن قرار داشت و حاال امیدوار 
است تا توانایی های خود را در دیدارهای 
قاره ای به نمایش بگذارد. به جز او هیچ تیم 
شرقی حاضر در لیگ قهرمانان، از دروازه 

بان خارجی استفاده نمی کند.
فرمالن  تومــاس  مدافعــان: 
)ویتســل کوبه(، دیــو بولتویی 
)اولسان هیوندای( و دونیل هنری 

)سوون سامسونگ(
* تومــاس فرمالن از بارســلونا به 
ویتســل کوبه ژاپن پیوســت و حاال هم 
تیمی آندرس اینیستاســت. او پیراهن تیم 
های آژاکس، آاس رم، آرسنال و بارسلونا 
را برتن کــرده و 78 بازی ملی در کارنامه 
دارد. او همچنین با آبی اناری ها 9 قهرمانی 
به دست آورد و با سابقه سومی جام جهانی، 
یکی از پرافتخارترین بازیکنان حال حاضر 

در لیگ قهرمانان آسیا به شمار می رود.
* دیو بولتویی مدافع هلندی شاغل 
در کی لیگ کره جنوبی اســت. او از سال 
2014 به مدت ســه فصل در بوندس لیگا 
پیراهن تیم نورنبرگ را برتن کرد و سپس 
در هیرنفیــن هلند نیز حضور داشــت اما 
هیچگاه به پیراهن ملی الله های نارنجی 

نرســید. با این حال بولتویی 
مدافعــی سرشــناس و 

شــاخص در ســطح 

فوتبال آسیا به حساب می آید.
* دونیل هنری مدافعی نسبتا گران 
قیمت محسوب می شود که در تیم سوون 
سامسونگ حضور دارد. او از سال 2015 
تا 2017 در عضویت تیم وســتهام بود و 
همچنین برای تیــم های بلکبرن راورز و 
تورنتو اف ســی نیز به میدان رفت. ملیت 
هنری کانادایی اســت و وی با قد و قامت 
188 سانتی متری، مدافعی تنومد شناخته 

می شود.
 هافبــک ها: هالک و اســکار 
)شانگهای SIPG( آندرس اینیستا 
)ویتسل کوبه(، آندرسون تالیشکا 
)گوانژو اورگراند(، اســتفان ام بیا 

)شانگهای شنهوآ(
* هالک یکی از شناخته شده ترین 
بازیکنان شــاغل در آسیاست. او به خاطر 
آمادگــی بدنی و اســتایل فیزیکی اش به 
شدت مورد توجه بوده و همچنین سرعت 
باال و شوت هایش، از این بازیکن ستاره ای 
شــاخص ساخته اســت. هالک برزیلی 

پیراهن شانگهای SIPG را برتن دارد.
* اســکار به عنوان استعدادی برتر 
در فوتبال برزیل به چلسی پیوست و پنج 
فصل در این تیم حضور داشت اما سرانجام 
پیشنهاد پرطمطراق چینی ها او را به آسیا 
کشاند. وی همچنین 48 بازی در تیم ملی 
برزیل انجام داده و حاال مهره ای کارآمد در 

ترکیب شانگهای SIPG است.
* آندرس اینیســتا نیــاز به معرفی 
ندارد. او 17 ســال در بارسلونا عضویت 
داشــت و 32 جام قهرمانــی با این تیم به 
دست آورد. اینیستا در 36 سالگی همچنان 
بازیکنی بزرگ در ســطح فوتبال آســیا 
محسوب می شــود و باتجربه گلزنی در 
فینال جام جهانی وارد لیگ قهرمانان آسیا 
خواهد شــد تا ویتسل کوبه را به بهترین 

نتایج تاریخش برساند.
* آندرسون تالیشکا با درخشش در 
ســوپرلیگ ترکیه در اذهان ماندگار شده 

اســت. این بازیکــن نیز مثل 
اســکار و هالک برزیلی 
اســت و می تواند در 
پست هافبک هجومی 
و وینگر به میدان برود. 

تالیشکا بازیکنی خوش تکنیک با قابلیت 
شــوتزنی اســت که بی تردید طرفداران 
گوانژو اورگرانــد برای موفقیت در لیگ 

قهرمانان به او دل بسته اند.
* اســتفان ام بیا که با ویدیوی شب 
گذشــته خود از فرودگاه دوحه به کانون 
توجهات تبدیل شده، با تجربه بسیار زیاد به 
فوتبال آسیا آمده و در 34 سالگی همچنان 
بازیکنی کارآمد به حساب می آید. ام بیا در 
اللیگا )سویا(، لوشامپیونه )مارسی(، جزیره 
)کیو پی آر( و چند لیگ معتبر دیگر به میدان 
رفت و یــک هافبک دفاعی خوش نقش 

محسوب می شود.
مهاجــم: مارکــو آرناتوویچ 

)SIPG شانگهای(
* انتخــاب یک مهاجــم برای تیم 
منتخب شرق آسیا، کار بسیار سختی است 
اما احتماال شما هم موافق باشید که انتخاب 
مارکو آرناتوویچ، گزینشــی هوشمندانه 
اســت. بازیکنی که 85 بازی با پیراهن تیم 
ملی اتریش انجام داده و ســابقه بازی در 
اینترمیالن، وردربرمن، اســتوک ســیتی، 
وست هام و... را دارد. او در دو فصل برای 
وســتهام 21 گل در لیــگ جزیره زد و در 
حالی که بسیاری پیش بینی می کردند که 
در 29 ســالگی یک انتخاب بزرگ داشته 
باشد، به سوپرلیگ چین ملحق شد و حاال 
بی گمان بزرگترین مهاجم حاضر در لیگ 

قهرمانان آسیا منطقه شرق است.
نیمکت ذخیره:

برای نیمکت ذخیره این تیم بازیکنان 
بسیاری نامزد خواهند شد اما این 7 بازیکن 
شاید شایستگی بیشتری داشته باشند: پارک 
جی سو )مدافع- گوانژو اورگراند(، اوسمار 
)مدافع- اف سی سئول(، جیووانی مورنو 
)هافبک- شانگهای شــنهوآ(، جاکوب 
باترفیلد )هافبک- ملبــورن ویکتوری(، 
دیگو کاســترو )هافبک- پرث گلوری(، 
مارکــوس جونیور )مهاجــم- یوکوهاما 
مارینوس(، دیگــو اولیویرا )مهاجم- اف 

سی توکیو(
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ایران مارس و ژوئن به میدان می رود؛

عکس ها: جعفر همافر

بازدید مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از اماکن ورزشی جزیره


