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گروه ورزشــی -پیــروزی بر
امارات هر چند برای تیم ملی و فوتبال
ایران یک اتفاق خوشحال کننده است و
مسیراینتیمبرایرسیدنبهجامجهانی
را هموارتر کرد اما نگرانیهایی را برای
دیدارهای آینده بــه وجود آورد که در
صورت ریشه داوندن در تیم اسکوچیچ
کار را پیچیده میکند.
اگر  VARنبود و شــجاع خلیل
زاده اخراج و ســردار آزمون تعویض
میشد ،مشــخص نبود چه سرنوشتی
بــرای تیم ملی رقم میخورد .با این که
این اتفاق رخ نداد اما تیم ملی بازهم برای
رســیدن به دروازه امارات که در زمین
خودش هم تیم زهــردار و خطرناکی
نبود به مشــکل خورد و روی خالقیت
فردی به گل رسید.واقعیت تیم ملی این

است که هر چند نوار پیروزیهایش هر
بازی بلندتر از قبل میشــود و بر تعداد
بردهای اســکوچیچ اضافه میشــود
امــا این موفقیت براســاس تکنیک و
خالقیتهای فردی بازیکنان به دست
میآید نه تاکتیک سرمربی و کادر فنی.
بررسی دوباره بازی ایران و امارات
نشــان میدهد که تیم ملی در طول این
دیدار نتوانســت موقعیت خطرناکی را
روی دروازه حریــف ایجاد کند .تعداد
موقعیتهــای درون محوطه جریمه
تیم ملی به تعداد انگشــتان یک دست
هم نرســید .این عملکرد برابر تیمی که
دفاع کند و شکنندهای داشت قابل قبول
نیست و باید کادر فنی را وادار به تفکر
کند .یکی از بزرگترین نقاط ضعف تیم
ملی ایران نداشتن سرعت تیمی و کندی

گروه ورزشــی -نقل و انتقاالت
تیمهــای لیگ برتــری و صرف هزینه
های بعضا هنگفت این تیمها برای لیگ
بیســت و یکم مورد ارزیابی قرار گرفته
است .نقل و انتقاالت از تاریخ  ۲۵مرداد
ماه آغاز شده است و تا  ۱۶آبان ماه ادامه
دارد .تیــم ها همچنان در حال یارگیری
و از دست دادن بازیکنان خود هستند .
پرسپولیس :پرسپولیس تا این
جای نقل و انتقاالت به سراغ گزینههای
خوبی رفته و توانسته است بازیکنان مد
نظر ســرمربی تیم را جذب کند .حامد
پاکدل ،رضا اسدی ،رضا دهقانی ،علی
نعمتی و علیرضــا ابراهیمی بازیکنانی
هســتند که بــه ترکیب سرخپوشــان
پایتخت اضافه شده اند .شهریار مغانلو،
احمد نوراللهی ،ســعید حسین پور و
محمدحســین کنعانی زادگان به طور
رسمیازجمعپرسپولیسیهاجداشدند
و نام بازیکنانی همچون علی شــجاعی
و محمدمهدی مهدی خانی در لیســت
خروجیهای احتمالی این تیم قرار دارد.
اســتقالل :بــدون تردیــد
خبرســازترین تیم نقــل و انتقاالت در
روزهایاخیراستقاللبودهاستکهپس
از ناکامیهای زیاد با چند بازیکن جدید
به توافق رسید و بازیکنان بسیاری را هم
از دست داد .مهمترین خبر نقل و انتقالی
آبیها جدایی مهدی قایدی و پیوستن او
به شــباب االهلی امارات بود .اتفاقی که
باعث ناراحتی شدید هواداران استقالل
شده است و باید دید در روزهای آینده
چهکسیبهعنوانجانشینقایدیجذب
خواهد شد .فرهاد مجیدی ،سرمربی تیم
فوتبال اســتقالل با انتخاب مدیر عامل
جدید لیســت جدید نقــل و انتقاالتی
خود را ارائه داده تا در این میان بازیکنان
خارجی جذب شــوند و از طرفی این
مربی خواهان جذب روزبه چشــمی و

فرشید اسماعیلی هم بوده است.
امیرحسین حسین زاده ،امیرعلی
صادقــی ،امین قاســمی نــژاد ،جعفر
سلمانی ،زبیر نیک نفس ،سید ابوالفضل
جاللی ،عارف آقاسی ،علیرضا رضایی
و محمدرضا آزادی بازیکنانی هستند که
به طور قطعی به جمع شــاگردان فرهاد
مجیدی اضافه شــده اند و البته احتمال
دارد روزبه چشمی و فرشید اسماعیلی
به ترکیب استقالل ملحق شوند .مهدی
قایدی ،مســعود ریگی ،محمد بلبلی،
آرش داجلیری ،داریوش شــجاعیان،
شیخ دیاباته ،فرشید اسماعیلی ،محمد
نادری و هروویه میلیچ به طور قطعی در
لیست خروجی آبیها قرار گرفته اند.
آلومینیوم اراک :تیم آلومینیوم
اراک به ســرمربیگری رسول خطیبی
توانسته اســت تا به این جای رقابتها
احمد الجبوری ،ساسان حسینی ،عباس
یحیی بیگی ،علی فاتح ،علیرضا صادقی،
علیرضا نقی زاده ،محمد حسین نائیجی،
محمود قائد رحمتی ،میالد فخرالدینی و
وحید محمدزاده را جذب کند.محسن
ربیع خواه ،حامــد پاکدل ،محمد ایران
پوریان ،شاهین توکلی ،مهدی حسینی،
معین عباســیان ،جابر انصاری ،سعید
باقرپسند ،علیرضا چراغعلی ،علیرضا
منظمی و مرتضی آقاخان خروجیهای
قطعی این تیم در نقــل و انتقاالت این
تیمهستند.
پدیده مشهد :تیم فوتبال پدیده
بــا کنار رفتن مهدی رحمتی توانســته
است رضا مهاجری را به خدمت بگیرد
و بازیکنــان زیادی را در نقل و انتقاالت
جذب کند.میــاد کمندانــی ،پرهام
جوادی ،پوریا غالمی ،حســن قاسمی،
حسین کریمی ،سعید جاللی راد ،عرفان
پورافراز ،مجتبی بیژن ،مجتبی مقتدایی،
محسنربیعخواه،محمدحسینحیدری،

امارات کمبودها را آشکار کرد؛

نقطهضعفبزرگونگرانیبرایبازی
باکره؛قلبتیمملیخوبنمیزند!

بردهای این تیم را نباید خیلی به حساب
اسکوچیچگذاشتچراکهنقاطضعفی
که مربوط به کادر فنی میشــود در تیم
ملی بسیار بیشتر از نقاط مثبتی است که
این تیم دارد.

گلزنیقراربگیرند.تیمملیبازیکنانیدر
اختیار دارد که در بهترین دوران فوتبال
خود هســتند و با هر مربی دیگری هم
چنیــن عملکردی را از خود به نمایش
میگذاشتند.بنابراین

نمایشیکهتیمملیفوتبالایرانبرابراماراتداشتنشانداداینتیمبرایرسیدنبهدروازهحریفان«تاکتیک»
ویژه ای ندارد و روی خالقیت و «تکنیک» فردی بازیکنان به پیروزی رسید.
بیش از حد بازیکنــان در انتقال توپ
خصوص ًا در خط میانی است که عم ً
ال
به تیم حریف فرصت جاگیری و بستن
فضاهای رساندن توپ به مهاجمان را
میدهــد .مرکز زمین تیم ملی ایران که
قلب تیم به شــمار میرود بسیار کند و

ســنگین عمل میکند و بازیکنان این
پســت با تعلل و ســرحوصله توپ را
به گــردش در آورد که این در دیدار با
تیمهایی که سرعت باالیی دارند قطع ًا
تیم ملی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
اسکوچیچ اگر میخواهد تیمش

در دیدار با کره جنوبی به مشکل نخورد
باید تاکتیکی مناســب برای گلزنی در
نظر بگیرد و فکری هم به حال سرعت
دادن به بازی در مرکز زمین کند تا سردار
آزمون و مهدی طارمی با آمادگی باالی
بدنی که دارند بتوانند بیشتر در موقعیت

ارزیابی نقل و انتقاالت تابستانی لیگ برتر فوتبال ایران
مسعودکاظمینی،منصورباقریومهدی
شریفیبهطورقطعیبهتیمپدیدهپیوسته
اند و بازیکنانی همچون امین عباسی و
داریوش شــجاعیان در لیست ورودی
های احتمالی این تیم قرار دارند .احمد
الجبوری ،امین قاسمی نژاد ،علی نعمتی،
امید منصوری ،حســین مهربان ،شهرام
گودرزی ،عرفان معصومی ،امیرحسین
نعمتی ،رضا یزدان دوست ،محمدعلی
فرامرزی ،میالد فراهانی و یوسف وکیا
بــه طور قطعی از جمع مشــهدی جدا
شده اند.
پیــکان :تیــم فوتبال پیــکان با
ســرمربیگری مجتبی حسینی توانسته
اســت بازیکنانی همچون امیرحسین
غالمی ،بهــروز نوروزی فــرد ،پیمان
رنجبری ،حســین پورحمیدی ،رامین
داوودی ،غالمرضا ثابت ایمانی ،فرهاد
کرمانشــاهی ،مجتبی حقدوســت و
محمدمهــدی محبــی را جذب کند تا
در لیگ بیســت و یکم برابر رقبا حرفی
برای گفتن داشته باشد .علیرضا رضایی،
علی عبداهلل زاده ،آرمان قاسمی ،محمد
خدابنده لو ،رضا جبیره ،امیر روستایی،
مجیــد عیدی ،محمد ســتاری و فرزاد
حاتمی جزء بازیکنانی به شمار میآیند
که پیکانیها آنها را در نقل و انتقاالت
از دست دادند.
تراکتور :تیم فوتبال تراکتور در
فصل نقل و انتقاالت آن طور که باید بریز
و بپاش نداشــته و آرش قادری ،سجاد
حیدری ،شاهین ثاقبی ،عبداهلل حسینی،
عبــداهلل ناصری و علی عبداهلل زاده را به
لیستخریدهایخوداضافهکردهاست.
این تیم بازیکنان مهمی همچون میالد
فخرالدینی،حبیبفرعباسی،محمدرضا

خانزاده ،مهدی تیکدری ،میثم تیموری،
مسعود شجاعی و اشکان دژاگه را در نقل
و انتقاالت از دست داده است تا ترکیب
تراکتوریها به نوعی تضعیف شــود.
حمیــد بوحمدان نیز جــزء بازیکنانی
اســت که احتمال خروج او از تراکتور
باال خواهد بود.
ذوب آهن :تیم فوتبال ذوب آهن
با حضور مهدی تارتار نقل و انتقاالت پر
ســر و صدایی را داشته تا جایی که این
تیم آرمان قاســمی ،بابا محمدی ،پوریا
پورعلی ،حامــد نورمحمدی ،حبیب
فرعباسی ،حسین ابراهیمی ،رضا خالقی
فر ،سجاد جعفری ،سجاد دانایی ،عارف
رســتمی ،محمد خدابنده لو و مرتضی
خراســانی را به جمــع گاندوها اضافه
کرده است .امیرحسین صدقی و سجاد
عسگری هم احتماال در سبد خرید نقل
و انتقاالتی ذوبیها قرار بگیرند .وحید
محمــدزاده ،پیمان رنجبــری ،مجتبی
حقدوســت ،عبداهلل حســینی ،فرشاد
محمدی مهر ،ابوالفضل عکاشه ،حمید
ملکی ،مهدی امینــی ،مهرداد قنبری و
یوسف بهزادی بازیکنان خروجی این
تیم در نقل و انتقاالت هستند و احتماال
میالد جهانــی نیز از جمع ذوبیها جدا
شود.
ســپاهان :پر خرجترین تیم در
نقل و انتقاالت که ســر و صدای زیادی
هم در بحــث رقم قــرارداد بازیکنان
داشته و شــنیده شده است مدیران این
باشگاه برای جذب بازیکنان مورد نیاز
قراردادهای نجومــی منعقد کرده اند،
سپاهان است.شــهریار مغانلو ،فرشاد
احمدزاده ،مسعود ریگی ،نیما میرزازاد
و کریستوفر نت بازیکنانی هستند که به

طور قطعی به تیم ســپاهان ملحق شده
اند و گویا مدیریت این باشگاه هم برای
جذب این بازیکنان خرج زیادی کرده
اســت.علیرضا صادقی ،شایان مصلح،
مهــدی ترکمان ،مرتضــی منصوری،
احســان حاجصفی ،پیام نیازمند ،حامد
بحیرایی ،رسول نویدکیا ،روح اهلل باقری
و محمــد محبی به طور قطع از ترکیب
سپاهانیها جدا شــده اند و کی روش
استنلی ســوارز و امیر حسین نیک پور
هم جزء خروجیهای احتمالی این تیم
قرار دارند.
صنعت نفت آبادان :تیم فوتبال
صنعــت نفت آبادان کــم خرجترین و
البتــه ضعیفترین نقــل و انتقاالت را
بــرای حضور در لیگ بیســت و یکم
داشــته اســت .احمد گوهــری ،رضا
جبیره ،عباس بوعذار و میثم تهیدست
 ۴بازیکنی هســتند که به این تیم ملحق
شــده اند و بازیکنانی از جمله عبداهلل
ناصری ،رضا خالقی فر ،محمد طیبی و
حامد فالح زاده از جمع صنعت نفتیها
جدا شدند.
فجر سپاســی :تیم فوتبال فجر
سپاسی با سرمربیگری کالنتری توانسته
است تا به این جای رقابتها احمدرضا
زندهروح،امیدمنصوری،حسینمهربان،
سجاد عبدویی ،شهرام گودرزی ،عرفان
معصومــی و محمد زینالی را در نقل و
انتقاالت جذب کنــد .پوریا پورعلی و
دانیالکردستانیدرلیستخروجیهای
این تیم و امیرحسین صدقی و امیر شبانی
در بین بازیکنان خروجی احتمالی قرار
دارند.
فوالد :فوالدیها با پنجره بســته
نتوانســتند بازیکنان مورد نظر خود را

جــذب کنند و تنها بــه تمدید قرارداد
بازیکنــان روی آوردند .البته این تیم با
باز شــدن پنجره به دنبال جذب آرش
افشین ،حمید بوحمدان ،سینا مریدی و
فرزاد جعفری اســت .از طرفی محسن
فروزان ،زبیر نیک نفس ،عارف آقاسی،
حسین ابراهیمی و فرشــاد احمدزاده
بازیکنانی هســتند که به طور قطعی از
این تیم خارج شده اند.
گل گهرسیرجان :تیم فوتبال گل
گهــر با حضور امیر قلعه نویی در راس
تیم ،بریز و بپاش زیادی داشته و بازیکنان
زیادی را البته با قراردادهای گران قیمت
جذب کرده اســت .محســن فروزان،
حسین نخودکار ،شایان مصلح ،محمد
اکبر منادی ،محمدرضا خانزاده ،مسیح
زاهدی و مهدی تیکدری به طور قطعی
به جمع گل گهری ها را اضافه شده اند
و امیرحســین نیک پور هم در لیســت
ورودی احتمالــی این تیم قــرار دارد.
علیرضا ابراهیمی ،سجاد حیدری ،احمد
رضــا زنده روح ،علیرضا حقیقی ،رضا
شربتی ،علی دشتی و مهرداد بشاگردی
از جمع شــاگردان امیر قلعه نویی جدا
شدند.
مسرفسنجان:
مدیریت باشگاه مس رفسنجان در
نقل و انتقاالت همچون برخی تیمهای
دیگر لیگ برتری دســت به خریدهای
آنچنانی زده اســت تا با دست پر راهی
رقابتهایلیگبرترشود.زهیرسلیمان،
شــاهین توکلی ،فایز الرشیدی ،فرشاد
محمدی مهر ،مجیــد علیاری ،مهدی
ترکمان ،مهدی حسینی و میثم تیموری
خریدهــای قطعــی این تیــم در لیگ
بیست و یکم هســتند .سجاد آشوری

جــزء بازیکنان خروجی احتمالی مس
رفســنجان در نقل و انتقاالت است و
بازیکنانی از جملــه علیرضا نقی زاده،
حامــد نورمحمدی ،مســیح زاهدی،
میثم نقی زاده ،محسن طرحانی و ناصر
ســاالری به طور قطعی از این تیم جدا
شده اند.
نساجی مازندران :تیم فوتبال
نساجی مازندران با سرمربیگری ساکت
الهامیتوانستهاستبازیکنانقابلقبولی
را در فصــل نقل و انتقاالت به خدمت
بگیرد.امیرحسینباقرپور،رضاجعفری،
علیرضا حقیقــی ،مرتضی منصوری و
مسعود شجاعی بازیکنانی هستند که در
لیگ بیست و یکم برای نساجی به میدان
میرونــد .میالد کمندانی ،محمود قائد
رحمتی ،سعید جاللی راد ،مجتبی بیژن،
رضا دهقانی ،شاهین ثاقبی ،نیما میرزازاد
و سجاد آقایی جزء خروجیهای قطعی
این تیم قرار دارند.
نفت مسجدسلیمان :نفتیها با
حضور فراز کمالوند توانستند بازیکنان
زیــادی را جــذب کنند ،امــا این تیم
نســبت به برخی تیمهای لیگ برتری
بریز و بپاش زیادی نداشــته اســت.
سجاد آشوری جزء خریدهای
احتمالــی این تیــم قرار
دارد؛ اما امیر روســتایی،
بهــروز بارانی ،حســن
مرادی فر ،رضا شربتی،
طاها شــریعتی ،علی
دشتی ،مجتبی لطفی،
مجید عیدی ،محمد
بلبلــی ،محمد طیبی،
محمدصــادق بارانی،
مســعود پورمحمــد،
مهــرداد هدایتیان و میثم
نقی زاده خریدهای قطعی این
تیم هستند.ساســان حسینی،

مجتبی مقتدایــی ،بهروز نوروزی فرد،
فرهاد کرمانشاهی ،محمدمهدی محبی،
سجاد جعفری ،احمد گوهری ،عباس
بوعذار ،میثم تهیدست ،نیما انتظاری و
علی دغاغله جزء خروجیهای قطعی
قرار دارند.
هوادار :تیم فوتبال هوادار اولین
تجربه حضورش در لیگ برتر را تجربه
میکند .این تیم با ســرمربیگری رضا
عنایتی لیگ بیســت و یکم را استارت
میزنــد .ابوالفضــل عکاشــه ،پیمان
میری ،دانیال کردستانی ،رضا علیاری،
سیدمحمد حســینی ،علی درخشان،
فرهاد زاوشی ،محسن طرحانی ،محمد
ستاری ،محمد قاضی ،معین عباسیان،
مهرداد بشــاگردی و نیمــا انتظاری به
صورت قطعی به تیم هوادار اضافه شده
اند و آرش داجلیری به صورت قرضی
راهیاینتیمشدهاست.عرفانپورافراز،
سجاد دانایی و وحید امانی نیز در لیست
خروج هوادار قرار گرفته اند.
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