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گــروه ورزشــی - یکــی از 
مشــخصه های لیگ هایــی کــه در 
کشورهای مختلف به انجام می رسد، 
اســتفاده از بازیکنان خارجی است. 
نفراتی کــه با حضورشــان کیفیت 
مسابقات را باال می برند. در کشورهای 
آســیایی نیز این قضیه کامال استوار 
اســت و بازیکنان خارجی به نوعی 
ستاره ها و نفرات تاثیرگذار هر تیم به 
حســاب می آیند که تفاوت ها را رقم 

خواهند زد.
با حرفه ای شــدن مســابقات 
فوتبــال ایران و بــه راه افتادن لیگ 
برتر، ســال به سال بر تعداد بازیکنان 
خارجی شــاغل در تیم ها اضافه شد. 
ماجــرا وقتی متفاوت می شــود که 
در لیــگ برتر فوتبــال ایران، جذب 
و اســتخدام بازیکن خارجی از یک 
مســیر و مجرای مشخص و درست 
طــی این ۲ دهه صــورت نگرفته و 
شــاهد نقش آفرینی دالل ها بوده ایم. 
کســانی که با مدیــران و مربیان به 
صــورت مســتقیم یا غیر مســتقیم 
ارتبــاط ایجاد می کردند و بازیکنانی 
را از کشورهای مختلف به لیگ برتر 
تزریق می کردنــد که کیفیت چندان 
خوبی نداشــتند و خیلی از آنها حتی 
توانایی بازی در ســطح دوم فوتبال 

ایران را هم نداشتند.
هجــوم بازیکنــان خارجــی 
گمنــام و کم کیفیت به حدی بود که 
تک ستاره ها و خارجی های باکیفیت 
به خوبی در یادها باقی مانده اســت. 
نفراتی که توانســتند وظیفه ی اصلی 

خود را انجام دهند و تفاوت ها را رقم 
بزننــد. با این وجود دالرهای زیادی 
که به پای بازیکنان خارجِی ضعیف 
و دالل های شان در این سال ها ریخته 
شــده و امکان دیده شدن پدیده های 
داخلی سلب شده هیچ وقت فراموش 

نخواهد شد.
در لیگ بیســت و و تا به اینجا، 
شــاهد حضور ۴۱ بازیکن خارجی 
بوده ایــم. ۱۳ تیــم از ۱۶ تیم حاضر 
در مســابقات حداقــل یک بازیکن 
خارجــی در این فصل داشــته اند. 
پرســپولیس بــا داشــتن ۶ بازیکن 
صدرنشــین بوده و تیم های هوادار، 
ملوان و نفت مسجدســلیمان با صفر 
بازیکــن خارجی در پایین جدول از 

این حیث جای گرفته اند.
ماجــرا تقریبا همــان ماجرای 
همیشــگی  اســت. تعداد بازیکنان 
خارجی که توانسته اند نمایش خوبی 
داشــته باشند و یک ســطح باالتر از 
بقیه باشند و نشــان دهند که ارزش 
پولی که برای شــان هزینه شده است 
را دارند به تعداد انگشــتان ۲ دست 
نمی رســد و کفه ی ترازو به ســمت 
نفراتی سنگینی می کند که خروجی 

بسیار پایینی داشته اند.
بازیکنان خارجی  کدام  اما 
در ایــن فصل نمایش بســیار 

خوبی داشته اند؟
ســرخابی ها با ۲ بازیکن از این 
حیث صدرنشــین هســتند. رافائل 
ســیلوا و کویــن یامــگا در ترکیب 
اســتقالل به بازی های خوب خود 

ادامه می دهند و حضورشان کامال در 
این تیم مثمر ثمر بوده است. یامگا یک 
آچار فرانسه  واقعی بوده و توانسته با 
سرعت و قدرت پنالتی زنی اش یکی 
از مفیدترین نفرات ســاپینتو باشد. 
ســیلوا نیز در قلب خــط دفاعی با 
کمترین میزان خطــا، مهره ای ثابت 

برای مرد پرتغالی باشد.
پرســپولیس هــم ۲ نماینــده 
دارد اما یکــی از آنها دیگر در ایران 
نیســت. ابتدا از گیورگی گولسیانی 
صحبت می کنیــم. مدافع باتجربه ای 
کــه سال هاســت در فوتبــال ایران 
بــازی می کند و امســال بــا پیراهن 
سرخ پوشان تهرانی توانسته آنها را به 
یکــی از بهترین خطوط دفاعی لیگ 
تبدیل کند. این بازیکن گرجســتانی 
در اولین شهرآورد خود نیز دبل کرد 
و یحیــی را از شکســت نجات داد. 
یورگن لوکادیا امــا با زدن ۶ گل در 
مدتی کوتاه تصمیم گرفت لیگ برتر 

را ترک کند.
کریســتوفر کنت گلر اتریشی 
فوالد در این فصل پتانسیل باالیش را 
به رخ کشید و روزهای تلخی که در 
سپاهان داشت را به دست فراموشی 
ســپرد. او با توانایی باالیش در بازی 
با پا و همچنین ســیوهایی که داشته، 
جزو بهترین گلرهــای لیگ در این 

فصل بوده است.
از لوسیانو پریرا برزیلی هم یاد 
کنیم. مهاجــم فصل قبل فوالد که به 
مس رفســنجان آمد و از همان هفته  
اول نشان داد قصد تمام شدن ندارد. 

بــا وجود اینکه مــس در خط حمله 
عملکرد خوبی نداشــته اما شــیمبا 
نســبت به الباقی نفــرات تیم در فاز 

تهاجمی بهتر کار کرده است.
در نهایــت بــه ســراغ بهترین 
خارجی این فصل می رویم. ریکاردو 
آلــوز هافبــک بازیســاز و پرتغالی 
تراکتــور که نه تنها در تیمش بلکه در 
این فصل یک ســرو گردن باالتر از 
بقیه  نفرات بوده اســت. این بازیکن 
خوش فکــر با ۱۰ پاس گل، با فاصله 
بهترین پاســور لیگ بوده اســت و 
وقتی آمارش عجیب به نظر می رسد 
که بدانیم آقــای گل فوتبال ایران در 
حال حاضر تنها ۶ گل زده است. یکی 
از دالیلی که تراکتور ۲ بازیکن ۶ گله 
تا به اینجا داشته حضور جواهری به 

نام ریکاردو آلوز است.
کدام بازیکن ها در دســته  

میانی قرار می گیرند؟
تعداد قابل توجهی از بازیکنان 

خارجی این فصل هم نوسان داشته اند 
و نمی توان آنها را به راحتی در جمع 
خوب هــا یا بدها قرار داد. بازیکنانی 
نظیر هانسل زاپاتا )آلومینیوم(، صفا 
هادی و گوستاوو واگنین )تراکتور(، 
موســی کولیبالی )فــوالد(، اریک 
باگناما )گل گهر( و جفرســون باهیا 
)مس رفســنجان( نفراتی بوده اند که 
می توانند به لیســت خوب ها اضافه 
شــوند. آنهــا در هفته هایی نمایش 
بســیار جالب توجهی داشتند اما این 

عملکرد با ثبات همراه نبوده است.
دیگر حاضریــن در این بخش 
این نفرات هستند: وحدت هنانوف 
)تاجیکستان/ پرسپولیس(، شرالدین 
بابایف )تاجیکستان/ صنعت نفت(، 
رناتو ســیلیویرا )برزیل/ سپاهان(، 
نیلســون جونیور )برزیل/ سپاهان(، 
الویس کامسوبا )بروندبی/ سپاهان(، 
کی روش استنلی )برزیل/ گل گهر(، 

آداما نیان )مالی/ نساجی(

اما بدترین خارجی های این 
فصل چه کسانی هستند؟

لیســتی ۱۲ نفره که تعدادی از 
آنهــا در حال حاضر دیگر در فوتبال 
ایــران حضور ندارند. اســتثناهایی 
مثل عزیزبک آمانوف )اســتقالل( و 
مارکو شیمیچ )صنعت نفت( هم در 
این لیســت هستند که اصال فرصت 

بــازی پیدا نکردنــد. دیگر 
حاضرین اما این نفرات 

یوئل  والنتیل  هستند: 
جنوبی(،  )ســودان 
تمیروف  شــرزود 
)ازبکســتان/ پیکان 
پرســپولیس(،  و 

شــیخ دیاباته )مالی/ 
اوکلو  تیتو  پرسپولیس(، 

)ســودان جنوبــی/ پیکان(، 
)تاجیکســتان/  پنشــنبه  احســان 
بیــدوف  دارکــو  ذوب آهــن(، 
)صربســتان/ ذوب آهــن(، مانوئل 

فرناندز )پرتغال/ ســپاهان(، آیاندا 
پاتوســی )آفریقای جنوبی/ فوالد(، 
وســلی )برزیل/ گل گهر(، گادوین 

منشا )نیجریه/ مس رفسنجان(.
مانو فرناندز قرار بود سوپراستار 
این فصل باشد اما مصدومیت و عدم 
تمرکزش باعث شد تا تبدیل به یک 

بمب خنثی شود.
گادوین منشــا آقای گل فصل 
قبلــی بــود اما در مس تا توانســت 
گل نزد و پنالتی خراب کرد. شــیخ 
دیاباته مانند اواخر دوران حضورش 
در اســتقالل بیشتر از اینکه در زمین 

باشد، در فیزیوتراپی بود.
و حاال تازه واردها

در نهایــت بــه نفراتی 
می رســیم که به تازگی به 

فوتبــال ایــران آمده اند 
مشــخص  زمــان  و 
می کنــد که بــه کدام 

دســته تعلــق خواهند 

داشت. با آنها نیز آشنا شوید: لئاندرو 
پریرا )برزیل/ پرسپولیس(، سباستین 
پیریــز )اوروگوئــه/ صنعت نفت(، 
محمدرضــا جلیل مزهــر )عراق/ 
صنعت نفت(، علی فریدون )کویت/ 
صنعــت نفــت(، روبرتــو تورس 
)اسپانیا/ فوالد(، یوکیا سوگیتا )ژاپن/ 
فوالد(، بورا نیگیرا )گینه بیسائو/ مس 
کرمان(، روئون توگنیک )اســترالیا/ 
مس کرمــان(، ایگور کاتائو )برزیل/ 

سپاهان(.

 

گروه ورزشی -کادر فنی تیم ملی جوانان ایران 
اســامی ۳۰ بازیکن نهایی برای حضور در اردوی 
منتهی به جام ملت های آسیا را مشخص کرد. برنامه 
نهایی اردوهای تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای 
حضور در جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا مشخص شد 
که طی آن ۳۰ بازیکن از تاریخ ۱۴ بهمن ماه لغایت ۴ 
اسفند در این اردو حضور خواهند داشت. کادر فنی 
تیم فوتبال جوانان ایران اسامی ۳۰ بازیکن را برای 
حضور در این اردو مشخص کرد تا پس از چند روز 
تمرین بتواند ۲۳ بازیکن نهایی خود را انتخاب کند.

لیست اسامی دعوت شدگان به اردوی 
تیم ملی جوانان به شرح زیر است:

امیر ابراهیم زاده و میالد کر از تراکتور
محمدجواد حســین نژاد، صادق صالحی، ارشــیا 

سرشوق از سپاهان
دانیال ایری و مهدی گودرزی از ذوب آهن

ادیب زارعی از شاهین بوشهر
محمد خلیفه، حسین حاجی زاده و علیرضا عنایت 

از پرسپولیس

محمدرضا ترابی، مهران فیض آبادی و مهدی طایفه 
از استقالل

علی اکبر رنجبر از پیکان
فرهاد زاوشی و سعید سحرخیزان از هوادار

امین پیل علی، عرفان قربانی و امیر اسالم طلب از کیا
علیرضا صفری از سایپا

محمد امین حزباوی از فوالد
فرزین معامله گری از ایمان سبز شیراز

 علیرضــا ســعدی پوراز فجر شــهید سپاســی 
شیراز

امیر شهیم از گلگهر سیرجان
علی رضایی از بعثت کرمانشاه

محمدرضا بردبار از ملوان بندرانزلی
مرصاد سیفی از نساجی قائم شهر
مجتبی فخریان از آلومینیوم اراک

سلیم توماج از فنرباغچه ترکیه

۳۰ بازیکن به تیم ملی فوتبال جوانان ایران دعوت شدند

گروه ورزشــی - رئیس باشگاه 
اإلتحاد عربســتان اعــالم کرد که توان 
جذب ستاره های بزرگ فوتبال جهان از 
جمله مسی، صالح و دی ماریا را دارند.

به نظر می رســد که باشگاه های 
عربستانی خود را آماده یک دوره جدید 
می کنند کــه می تواند نگاه را به فوتبال 
این کشور کامال تغییر دهد و پیشرفت 
زیادی هم بــرای فوتبال آن ها به دنبال 

داشته باشد.
النصر عربســتان در فصل نقل و 
انتقاالت زمستانی دست به کار بزرگی 
زد و کریستیانو رونالدو یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال جهان را جذب 
کرد و این باعث شــده اســت تا دیگر 
تیم های عربســتانی هم مجوز جذب 

بازیکنان بزرگ را به دست آورند.
از فصــل بعد هر تیم عربســتانی 

می توانــد در ترکیب خود از ۸ بازیکن 
خارجی استفاده کند و این دست آن ها 
 را برای جــذب بازیکنان بــزرگ باز 

می کند.
باشــگاه االتحاد یکی از تیم های 
متمول در عربستان است که در روزهای 

اخیر بحث حضور دی ماریا هم در این 
تیم مطرح شد.

انمار الحائلی، رئیس این باشگاه 
عربستانی در واکنش به جذب بازیکنان 
جدید گفت: به شــما بگویم که باشگاه 
ما به جذب ســتاره های مثل مسی، دی 

ماریــا و محمد صالح فکر می کند و به 
کم تر از ایــن بازیکنان راضی نخواهد 
شــد. ما اکنــون ۷ بازیکــن خارجی 
داریــم  و برای فصــل بعد می توانیم از 
 ۸ بازیکن به صورت هم زمان اســتفاده 

کنیم. 
شاهد حضور کریستیانو رونالدو 
در النصر بودیم و این بازیکن توانســته 
است که تاثیری مثبت در تیم داشته باشد. 
با آمدن رونالدو دیگر مشــکلی برای 
آوردن بازیکنان بزرگ به لیگ عربستان 
 نداریــم و باید این روند ادامه داشــته 

باشد.
باشــگاه الهــالل بــه عنــوان 
سرشــناس ترین و پرافتخارترین تیم 
عربستانی هم به جذب لیونل مسی ابراز 
عالقه نشان داد و در تالش است تا این 

بازیکن بزرگ را جذب کند.

رئیس باشگاه االتحاد:

به جذب مسی، صالح و دی ماریا فکر می کنیم

بعد از ریکاردو آلوز جواهر تراکتور، و چند بازیکن دیگر خارجی که نمایش خوب و نسبتا قابل قبولی در این
 فصل داشته اند، اکثر بازیکنان وارداتی به فوتبال ایران کیفیت چندان باالیی ندارند و ترانسفری شکست خورده بوده اند.

یک جواهر، چند خوب، الباقی اضافات است؛

واردات لیگ بیست و دوم 
زیر ذره بین 

پنجشنبه 13 بهمن 1401 ، 11 رجب 1444 ،2 فوریه 2023، شماره 4147، صفحه

آگهی تصمیمات  شرکت پترو فراساحل آرین کیش 
 ) با مسئولیت محدود  (

ثبت شده به شماره 11001  و شناسه ملی 14003785987
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1401/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1-آقای حسن جعفری با کد ملی 4723293507 با پرداخت مبلغ 200،000،000 
ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفتند و در نتیجه 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 300،000،000 ریال به مبلغ 500،000،000 ریال 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید.
2- تعداد از اعضای هیئت مدیره مرکب از 2 الی 4 نفر می باشد و ماده مربوطه 

در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید .
3- آقای هوشــنگ زرندی نوروزی با کد ملی 4323293925 به سمت مدیر 
عامل و عضوء هیئت مدیره ، آقای حسن جعفری با کد ملی 4723293507 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره ، محمد بیدلی با کد ملی 4322603564 به سمت 

عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند .
4- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات  شرکت پترو فراساحل آرین کیش 
 ) با مسئولیت محدود  (

ثبت شده به شماره 11001  و شناسه ملی 14003785987
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1401،10،19 موارد ذیل به 

موضوع شرکت الحاق گردید .
ترخیص وکابوتاژ کلیه کاالهای مجاز و خودرو و ماشین آالت سبک و سنگین نفت 
و گاز و شرکتهای و ابنیه وپروژه های عمرانی و شرکت در مزایده هاومناقصات 
داخلی وخارجی کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای الزم ازمراجع ذیصالح و 

طبق قوانین و مقررات جاری کشور و سازمان منطقه آزاد کیش . 
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش


