
گــروه ورزشــی- خانــواده 
کریســتیانو رونالدو در برزیل زندگی 
می کنند و ممکن است او به همین علت 

به برزیل نقل مکان کند.
پنجره  نقل و انتقاالت زمســتانی 
بازیکنان فوتبال اروپا از اول ژانویه سال 
۲۰۲۲  در انگلیس، آلمان و اســکاتلند 
بازگشــایی شده و روز ۳۱ ژانویه بسته 

می شــود اما بــرای تیم های حاضر 
در رقابت های اللیگا و ســری آ، 
این پنجره از روز دوشــنبه )سوم 
ژانویــه(  باز و ۳۱ ژانویه بســته 

خواهد شد.
ایــن روز ها اخبــار گوناگونی 

دربــاره نقل و انتقــاالت فوتبال اروپا 
در رســانه های معتبر منتشر می شوند 
که در این گــزارش به مهمترین آن ها 
اشاره می کنیم.اینتر مایل است ماتیاس 

وســینو، هافبک اروگوئه ای خود را 
در این ماه بفروشــد. قهرمان سری 
آ امیدوار اســت به جای اینکه او در 
پایان فصل رایگان جدا شود، حدود ۳ 
میلیون یورو دریافت کند. التزیو 
مشتاق به خدمت گرفتن او است 
اما بودجه الزم برای خریدش را 
ندارد. ساوتهمپتون برای جذب 
دیــن هندرســون، دروازه بان 
منچســتریونایتد بــا این تیم 
تماس گرفته اســت. یونایتد 
اصــرار دارد که می خواهد او 
را نگه دارد اما هندرســون برای 
جدایی تالش می کند.۹۰ گزارش می  
دهد که نیوکاســل یونایتد اوایل هفته 

آینــده مذاکرات خود را با ســویا برای 
خرید دیگو کارلوس مدافع برزیلی این 
تیم از سر خواهد گرفت. نیوکاسل آماده 
اســت بیش از ۱۰۰ هزار پوند در هفته 
به کارلوس بدهد که ســه برابر دستمزد 
فعلی او اســت. با اعالم باشگاه جنوا، 
آندری شوچنکو، ستاره اسبق تیم فوتبال 
آث میــالن و تیم ملی اوکراین به دلیل 
کسب نتایج ضعیف، پس از حضوری 
۲ ماهه از ســمت سرمربیگری این تیم 
برکنار شد. او که پیش از این با تیم ملی 
اوکراین نتایج خوبی را کسب کرده بود، 
نتوانســت در جنوا تغییری ایجاد کرده 
و آنهــا را از بحران خارج کند. او در ۱۱ 
بازی رسمی در لیگ و جام حذفی هفت 

باخت، سه تســاوی و تنها یک برد را 
تجربه کرد تا میانگین پیروزی اش کمتر 
از ۱۰ درصد باشــد. باشگاه بارسلونا 
خبر پیشنهاد ۳۳ میلیون پوندی چلسی 
بــرای فرنکی دی یونگ را تایید نکرد. 
بارسلونا هیچ پیشنهاد رسمی یا شفاهی 

در شرایط فعلی دریافت نکرده است.
نیوکاسل یونایتد برای به خدمت 
گرفتن رابین گوســنز ستاره آتاالنتا در 
تالش است. گفته می شود که تیم لیگ 
برتری قباًل بر سر قراردادی سه سال و 
نیم با وینگر آلمانی به ارزش ۳.۵ میلیون 
یورو در هر فصل به توافق رسیده است 

که سه برابر درآمد او در ایتالیا است.
یوونتوس با پائولــو دیباال برای 

تمدید قراردادش به صورت شــفاهی 
به توافق رسید اما باشگاه اکنون تصمیم 
گرفته است که قبل از تصمیم گیری در 
مــورد قرارداد های جدید چند هفته یا 
چند ماه صبر کند. به همین دلیل است 
که آینده دیباال نامشخص است و هنوز 

چیزی قطعی نشده است.
به گزارش ال ناســیونال، یورگن 
کلوپ یکی از طرفداران پر و پا قرص 
کالوین فیلیپس از لیدز یونایتد است و 
حتی در حال آماده ســازی پیشنهادی 
حدود ۴۰ میلیون یورویی برای او است. 
رئال مادرید، پاری ســن ژرمن و بایرن 

مونیخ نیز خواهان او هستند.
بیلسا سرمربی لیدزیونایتد از روند 

مذاکرات قرارداد با رافینیا ستاره برزیلی 
تیمش راضی است. به گزارش ایرلندی 
ایندیپندنت، بیلســا گفــت: "من فکر 
می کنم تمدید قرارداد یک تصمیم عالی 
است. رافینیا بهترین بازیکن تیم به تمام 
معنا اســت. به گزارش یورو اسپورت، 
رئال مادرید امیدوار اســت سال آینده 
رونالد آرائوخو بازیکن بارســلونا را به 
صورت رایگان بــه خدمت بگیرد. با 
توجه به اینکه مذاکرات قرارداد آرائوخو 
با بارسلونا با شکست مواجه شده است، 
مادرید اکنون در نظر دارد برای ســال 

آینده با او پیش قرارداد امضا کند.
به گزارش ال ناســیونال، رومن 
آبراموویچ، مالک چلســی مایل است 

با ارائه پیشــنهادی ۴۰ میلیون یورویی، 
فرنکی دی یونگ را از دستان بارسلونا 
خارج کند. با این حال، بارسا می خواهد 
مذاکرات با ۶۰ میلیون یورو آغاز شود.

گزارش ها حاکی از آن اســت که 
بارسلونا مایل به جذب نیکالس زوله 
از بایرن مونیخ است. قرارداد این مدافع 
آلمانی ۶ ماه دیگر به پایان می رسد و به 
همین دلیل اکنون می تواند برای امضای 
پیش قرارداد با تیم ها مذاکره کند. نشریه 
AS اســپانیا در خبــری اعالم کرد که 
کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی 
منچستریونایتد احتمال حضورش در 
لیگ برزیل را رد نکرد. این خبر عنوان 
کرده کــه خانواده و خواهــر رونالدو 
در برزیل و در شــهر فالمینگو زندگی 
می کنند به همین خاطر رونالدو می تواند 

به برزیل، نقل مکان کند.
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گروه ورزشی- نقل و انتقاالت 
زمســتانی فوتبال ایران از ۲۶ دی ماه 
طبق برنامه ای که از قبل از سوی کمیته 
نقل و انتقاالت سازمان لیگ اعالم شده 
بود شروع شــد و تیم ها که از چندی 
قبل به صورت غیر رسمی فعالیتشان 
را در این بازار شــروع کــرده بودند 
حاال می توانند جابجایی های رسمی 
خــود را انجام داده و قرارداد بازیکنان 
جدیدشــان را پس از توافق نهایی به 
ثبت برســانند. در این میــان برخی 
شــایعات هم در روزهای اخیر شکل 
گرفتند که زمان مشخص می کند تا چه 
حد صحت دارند. به بررسی عالمت 
ســوال های بزرگ نقــل و انتقاالت 

زمستانی پرداخته ایم.
استقالل، قهرمان نیم فصل 

به دنبال تقویت
شایعات نقل و انتقاالتی پیرامون 
اســتقالل از چند ماه قبل شکل گرفته 
و هرچه به پنجره زمستانی نزدیک تر 
شــدیم این شــایعات پررنگ تر هم 
شــدند. از مدت ها قبــل صحبت از 
جدایــی نفراتی مثل بابــک مرادی و 
رشــید مظاهری مطرح بود که این دو 

بازیکن برای جدایی به توافق رسیدند 
ولی هنوز مقصد آنها مشــخص نشده 
اســت. بابک مرادی احتمــاالً از بین 
هوادار و آلومینیوم اراک یک مقصد را 
انتخاب خواهد کرد و رشید مظاهری 
هم پیشــنهادی از فوالد خوزســتان 
دارد که مشــخص نیست استقالل با 
پیوستنش به این تیم موافقت کند یا نه.
اســتقالل و فوالد پــروژه نقل و 
انتقاالتی دیگری هم دارند که مربوط 
به صالح حردانی است. صالح ابتدای 
فصل هم در فهرســت فرهاد مجیدی 
بود ولــی آبی ها موفق بــه جذب او 
نشــدند. حاال هم جواد نکونام رسمًا 
اعــالم کرده با جدایــی وی مخالف 
اســت. در این میــان اخباری مبنی بر 
پیشــنهاد معاوضه حردانی با رشــید 
مظاهری و آرش رضاوند مطرح است 
که مشخص نیست چقدر جدی است.
استقالل به گفته فرهاد مجیدی دو 
بازیکن داخلی و دو بازیکن خارجی 
در فهرستش است و صحبت هایی از 
عالقه به جذب یک بازیکن عمانی و 
همچنین ژان کارلوس، بازیکن برزیلی 
اســت که البته قیمــت باالیی دارد و 

مشخص نیســت آبی ها بتوانند او را 
جذب کنند یا نه. هنوز فهرست رسمی 
نقل و انتقاالت اســتقالل مشــخص 
نیســت ولی صحبت های مطرح شده 

پیرامون همین نفرات است.
پرسپولیس، به دنبال جذب 

مهاجم و گلر
پرسپولیســی ها اگــر در نقل و 
انتقاالت زمســتانی نیازشان به جذب 
بازیکن بیشتر از استقالل نباشد قطعًا 
کمتر نیســت. سرخپوشان در پنجره 
تابستانی موفق نشدند اهدافشان را به 
طور کامــل محقق کنند و جای خالی 
نفرات جدا شــده به خوبی پر نشدند 
کــه مهم ترین آن مربوط به خط حمله 
پس از جدایی شهریار مغانلو است و 
این موضوع بارها مورد اعتراض یحیی 
گل محمدی قرار گرفت. سرخپوشان 
با عیســی آل کثیر، مهــدی عبدی و 
حامد پاکدل وارد مســابقات شدند و 
این نفرات نتوانستند به طور کامل نیاز 
سرخپوشان در خط حمله را براورده 
کنند و در این میان عیســی آل کثیر هم 
تا پایان فصل به دلیل مصدومیت خانه 
نشین شد تا نیاز سرخپوشان به جذب 

مهاجم بیشــتر از قبل شود.همچنین 
پس از جدایی رادوشوویچ حاال حامد 
لک تنها گزینه پرســپولیس در دروازه 
اســت و نیاز به جذب یک گلر هم در 
این تیم احســاس می شود.صحبت از 
عالقه سرخپوشان به جذب بازیکنانی 
از جمله محمود قائد رحمتی، علیرضا 
کوشــکی، پیمان بابایــی و یک یا دو 
بازیکن خارجی مطرح اســت. ضمن 
اینکــه دو بازیکن تاجیکســتانی هم 
ظاهراً مشکلشــان حل شده و از نیم 
فصل دوم در جمع سرخپوشان حاضر 
می شــوند. در مورد خــط دروازه هم 
پرســپولیس نیاز به جــذب گلر دارد 
ولی مشــخص نیست چه بازیکنی را 
قرار است جذب کنند. صحبت هایی 
از بازگشت بیرانوند مطرح بود که بعید 

است خیلی جدی باشد.
همچنین از گوشه و کنار اخباری 
مبنــی بــر احتمال بازگشــت رامین 
رضاییان و علی علیپور به پرسپولیس 

شنیده می شود.
ســپاهان اصفهــان، چراغ 

خاموش به سبک محرم
در مورد سپاهان حرف و حدیث 
زیاد اســت ولی چنــدی پیش محرم 
نویدکیا در نشســت خبری اعالم کرد 
نیاز به بازیکن جدید در تیمش ندارد 
و تیم کاملــی در اختیار دارد تا به این 
شــکل به شــایعات نقل و انتقاالتی 

پیرامون تیمش پایان داده باشد.
بــا ایــن وجــود بایــد یادمان 
بیاید نویدکیا پیــش فصل هم چنین 
صحبت هایی مطرح کرد و اعالم کرد 
فعالیت آنچنانی نخواهد داشــت ولی 
این تیم از فعال ترین باشگاه های پنجره 
تابســتانی بود. ســپاهانی ها در خط 
دروازه از عملکرد کنت به طور کامل 

رضایت ندارند و شــاید اگر فرصت 
جذب گلر درجه یک پیدا کنند آن را از 
دست ندهند. شایعاتی در مورد رشید 
مظاهری مطرح شــده که بعید است 
درســت باشد چرا که وی پیش فصل 
هم مذاکراتی با سپاهانی ها داشت ولی 
ایــن مذاکرات با دلخــوری به پایان 
رسید و بعید است باب جدیدی برای 

گفتگو میان طرفین باز شود.
از ســویی نیمکت نشینی محبی 
در پرتغال در آســتانه جــام جهانی 
صحبت  از بازگشت وی به ایران را راه 
انداخته و به نظر می رسد اگر این اتفاق 
شدنی باشد سپاهان بدش نیاید وینگر 
بوشهری سابق خودش را به اصفهان 
برگرداند. شایعاتی هم پیرامون عالقه 
به جذب رضا اســدی از پرسپولیس 
مطرح است که خیلی پررنگ نیست 
و بعید اســت طالیی پوشان به دنبال 

جذب این بازیکن باشند.
گل گهر سیرجان؛ به دنبال 

جبران مافات
حســاب کردن روی گل گهر به 
عنوان یکی از اضالع مدعیان لیگ برتر 
بستگی زیادی به حکم کمیته استیناف 
و تعیین تکلیف 7 امتیاز کسرشــده از 
این تیم دارد و اگر سیرجانی ها بتوانند 
حکم کمیته انضباطی را بشــکنند به 
جدول بر خواهند گشت و در جایگاه 
ســوم و در بین مدعیان قرار خواهند 
گرفت. پروژه نقل و انتقاالتی گل گهر 
هم بر همین اســاس اســتوار است و 
ســیرجانی ها اگر این 7 امتیاز را پس 
بگیرند با توپ پر وارد پنجره زمستانی 
شــده و چند بازیکن در پست های 
مختلــف بــرای تقویــت جذب 
خواهند کرد ولی اگر این اتفاق رخ 
ندهد بعید اســت شاهد فعالیت 

آنچنانی در زمستان باشیم.گل گهر تا 
اینجای کار کی روش استنلی را جذب 
کرده و به زودی قــراردادش را امضا 
خواهد کرد و این بازیکن جانشــین 
یونس شــاکری که رباط صلیبی پاره 
کرده خواهد شد. سیرجانی ها به دنبال 
جذب یک مهاجم دیگر، یک هافبک 
بازیســاز و یک هافبــک دفاعی هم 
هستند ولی مشخص نیست گزینه های 
آنها برای این پست چه کسانی خواهند 
بود. شنیده می شود به جز استنلی، دو 
بازیکن خارجی دیگر هم در فهرست 

گل گهــر حضور دارند و به 
محض روشــن شدن 
تکلیف ایــن 7 امتیاز 
اقدام  برای جذبشــان 

خواهند کرد.

تراکتور؛ همه چیز در اختیار 
مالکیت جدید

تراکتــور بابت نتایج ضعیف نیم 
فصل نخســت خودش به هیچ عنوان 
مدعی قهرمانی یا حتی کسب سهمیه 
نیســت ولــی به هر جهــت این تیم 
ویژگی های خاص خودش را دارد و 
همیشه از مجموعه های جذاب نقل و 
انتقاالت نیم فصل محسوب می شود.

سرخپوشــان تبریزی در آستانه 
تغییرات مالکیتی قرار دارند و فعالیت 
نقل و انتقاالت آنها هم بستگی زیادی 
به چگونگی انجام این جابجایی دارد. 
اگر این پروســه طوالنی شود فرصت 
برای تراکتور از دســت خواهد رفت، 
خصوصــاً اینکه پنجــره این 

باشگاه هم بسته است و پیش از ورود 
به بازار نقل و انتقاالت باید این مشکل 

برطرف شود.
چند بازیکــن تراکتور در حال 
حاضر بــه دنبال جدایی هســتند و 
برخی از نفرات را هم خود ســولدو 
در فهرســت مازاد قرار داده اســت. 
محمدرضــا اخباری، اکبــر ایمانی، 
پیمان بابایی،  ســعید واسعی و محمد 
عبــاس زاده نفراتــی هســتند که یا 
پیشــنهادات خوبی دارند یا به دنبال 
جدایی هستند و یا باشگاه و سرمربی 
کروات عالقه ای به جذب آنها ندارد 
و بحث جدایی شان به هر شکل مطرح 

است.
از ســویی شــنیده می شــود 
تراکتوری هــا عالقه مند هســتند دو 
بازیکن بومی خود یعنی سعید مهری 
و محمدرضا آزادی را که در استقالل 
نیمکت نشین هستند به جمع نفرات 
خــود برگردانند و بایــد دید موفق 

می شوند یا نه.
سایر موارد

ســایر تیم هــا هم بــه فراخور 
موقعیت خود در پنجره زمســتانی 
برنامه هایــی دارنــد. تیم های 
میانه و پاییــن جدول بعضًا 
ممکن اســت کار ســختی 
در حفظ ســتاره های خود 
داشــته باشــند که مورد 
توجــه تیم هــای بــاالی 
جدول هســتند و از طرفی 
گزینه های سقوط هم به دنبال 
تقویت برای فرار از پایین جدول 
خواهند بود. باید دید در پنجره 
زمســتانی کدام تیم ها بیشتر موفق 
 به رســیدن به اهــداف خود خواهند

 شد.

کاراته  رییس  گروه ورزشی- 
هیــات کاراتــه بندرلنگــه گفت: 
هشــت کاراته کاهــای بندرلنگه با 
کســب ۲ نشــان طال، چهار نشــان 
نقره و ۲ نشــان برنز در مسابقه های 
 کاراتــه انتخابی هرمــزگان خوش 

درخشیدند.
مهــدی صابری افزود: نشــان 
طالی این مســابقه را ســمیه تکمار 
و کوثر اســکندری، نشان نقره رضا 
بساره، پارسا مالیی، علیرضا خرمی 
پور و بهناز یوســف زهی و نشــان 
برنز عبدالحســین کوهستانی و متین 

محمودی کسب کردند.
وی بیان داشــت: این مسابقه ها 
در رده بزرگســاالن جهــت معرفی 
نفرهای برتر برای شرکت در انتخابی 
کشور برای مسابقه های آسیایی چین 

برگزار شد.
رییــس کاراته هیــات کاراته 
بندرلنگه اظهارداشت: تیم شهرستان 
بندرلنگه آقایان به سرپرستی مهدی 
صابری و بانوان به سرپرستی فریده 
مضیئی به این مســابقه های انتخابی 

هرمزگان اعزام شدند.

گروه ورزشی- کاروان تیم ملی 
فوتبال زنان وارد شهر بمبئی نو)ناوی 
مومبای( هند شد تا در مسابقات جام 
ملت های آسیا به مصاف رقیبان خود 

برود.
ملی پوشان فوتبال ایران که شنبه 
شــب، ۲۵ دی با پرواز اختصاصی از 
تهران عازم هند شده بودند، به بمبئی 

رسیدند.
تیم ملی فوتبــال زنان ایران در 
گروه A با تیم های هند، چین و چین 
تایپه هم گروه است و در اولین دیدار 
خود به مصاف میزبان این رقابت ها 

می رود.
کادر فنــی و بازیکنام تیم ملی 
پیــش از ترک فرودگاه هند تســت 
PCR  دادنــد و تا اعــالم نتایج در 

قرنطینه هستند.

زمان و محل برگزاری مسابقات 
تیــم ملی فوتبال زنان به شــرح زیر 

است: )ساعت وقت به تهران(
پنج شنبه، ۳۰ دی

هند – ایران، ســاعت ۱7:۳۰، 

ورزشگاه دی وای پاتیل شهر بمبئی 
نو)ناوی مومبای(

یک شنبه، ۳ بهمن
ایران - چین،   ســاعت۱۳:۳۰، 

ورزشگاه مومبای شهر بمبئی

چهارشنبه، ۶ بهمن
چیــن تایپه - ایران، ســاعت 
وای  دی  ورزشــگاه   ،۱7:۳۰
نو)نــاوی  بمبئــی   پاتیــل شــهر 

مومبای(

پنجره نقل و انتقاالت زمستانی فوتبال ایران از دیروز یکشنبه رسمًا باز شد.

شروع نقل و انتقاالت نیم فصل فوتبال ایران؛ 

در انتظار انفجار 
بمب های زمستانی

در خشش کاراته کاهای بندرلنگه در مسابقه های کاراته انتخابی هرمزگان 

تیم ملی فوتبال زنان ایران به هند رسید

رونالدو احتمال حضورش در لیگ برزیل را رد نکرد

دوشنبه 27 دی 1٤،1٤00 جمادی الثانی 1٤٤3 ،17 ژانویه 2022، شماره 3896


