
گروه ورزشــی - بســیاری از 
باشــگاه های اروپایی سعی در تقویت 
ترکیب و پر کردن جای خالی بازیکنان 
مصــدوم در پنجره نقــل و انتقاالت 
زمستانی داشــتند اما ژانویه 2023 در 
عین حال پر از خریدهای گرانقیمت و 
در بعضی از موارد دور از انتظار هم بود.
بیشتر توجه ها در یک ماه گذشته به 
باشگاه چلسی بود که خریدهای بزرگی 
را در زمستان امسال انجام داد. تاد بولی 
و دیگر مالکان و مدیران این باشــگاه 
لیگ برتری نهایت تالش شان را برای 
بهبود وضعیت این تیم به کار گرفته اند 
اما این اقدام آنها با انتقاد بسیاری دیگر از 
باشگاه های اروپایی همراه بود و حتی 

بحث تغییر قانون برای جلوگیری از 
چنین ولخرجی های از سوی یوفا 

هم مطرح شد.
در این مطلب قرار است 
به 10 نقل و انتقال مهم ژانویه 

2023 بپردازیــم که بعضی 
از آنهــا از مدت هــا قبل 
محتمل به نظر می رسیدند 
و بعضی دیگر در لحظات 
پایانی و در کمال تعجب 
فوتبال دوســتان نهایــی 

شدند.
1. انزو فرناندز / از 

بنفیکا به چلسی

چلســی از مدت هــا قبل تالش 
برای جذب ایــن بازیکن را آغاز کرده 
و فرناندز نیز پس از درخشــش در جام 
جهانــی 2022 قطر علنا از عالقه اش به 
پیوستن به این باشگاه صحبت کرده بود. 
این موضــوع باعث عصبانیت مدیران 
بنفیکا شد و بسیاری پیش بینی می کردند 

که آنها حاضر به فروش او در ماه ژانویه 
نباشــند اما در نهایت مدیران چلسی با 
پرداخت مبلــغ 120 میلیون یورویی 
بــرای این بازیکن موافقت کردند تا او 
به بزرگترین خرید زمستانی این فصل 

اروپا تبدیل شود.
از   / کانســلو  ژوائــو   .2
به  منچسترســیتی 

بایرن مونیخ
انتشار خبر انتقال 
کانسلو به بایرن مونیخ 

باعث تعجب بسیاری شد. درگیری 
این بازیکن با پپ گواردیوال پیش 
از بازی برابر آرسنال در هفته گذشته 
باعث شــد کــه او تصمیم به جدایی 
بگیرد و بایرن خیلی زود برای جذب 
او اقــدام کرد. قــرارداد این 
بازیکن با بایرن قرضی 
و تا پایان فصل 23-

2022 اســت اما بند 
خریــد 70 میلیون 
آن  در  یورویــی 
و  شده  گنجانده 
به نظر نمی رسد 
کــه او دیگر به 
سیتیزن ها  جمع 

برگردد.
3. جورجینیو / از 

چلسی به آرسنال
یکی از غیرمنتظره ترین خریدهای 
این پنجره زمستانی جورجینیو بود. این 
هافبک ایتالیایی هنوز شــش ماه دیگر 
با چلســی قرارداد داشــت اما پیشنهاد 
آرســنال باعث شــد که این باشگاه با 
فروش او به مبلــغ 11 میلیون یورو به 
توپچی ها موافقت کند. قــرارداد او با 
آرســنال تا ژوئن 2024 اســت و پس 
از آن برای تمدید دوبــاره این قرارداد 

تصمیم گیری خواهد شد.
4. ژوائو فلیکس / از اتلتیکو 

مادرید به چلسی
بســیاری انتظار داشــتند که این 
بازیکن در این فصل به صورت قرضی 
از اتلتیکو مادرید جدا شود. عدم اعتماد 
دیه گو سیمئونه به او و ناراحتی فلیکس 

از عــدم حضــورش در ترکیب اصلی 
اتلتیکو باعث شد که او تصمیم به جدایی 
از این باشگاه بگیرد و چلسی با قرارداد 
قرضی به مبلغ هشت میلیون یورو این 
بازیکــن را به خدمت گرفت. هیچ بند 
خریدی برای انتهای فصل در قرارداد او 
وجود ندارد و فلیکس باید تابستان سال 

آینده به مادرید برگردد.
5. میخایلــو مودریــک /  از 

شاختار دونتسک به چلسی
انتقال مودریک به چلسی یکی از 
پرحاشیه ترین انتقال های زمستان امسال 
بود. او با قراردادی به ارزش 100 میلیون 
یورو از شاختار به چلسی ملحق شد و 
بسیاری معتقد بودند که پرداخت چنین 
مبلغ برای این بازیکن زیاده روی است. 
نکته جالــب دیگر قرارداد این بازیکن 

22 ساله اوکراینی مدت زمان آن بود، او 
در واقع قراردادی 8.5 ساله با چلسی به 
امضا رساند که توجه بسیاری را به خود 

جلب کرد.
6. مارسل سابیتزر / از بایرن 

مونیخ به منچستریونایتد
مصدومیــت طوالنــی مــدت 
کریستین اریکسن باعث شد که مدیران 
یونایتــد در روزهای پایانی پنجره نقل 
و انتقاالت به دنبال جانشــینی برای او 
باشند و ســابیتزر گزینه مناسبی برای 
آنها بود. این بازیکن اتریشی نتوانست 
درخششــی که در الیپزیش داشت در 
بایرن مونیخ تکرار کند اما امیدوار است 
که شــرایطش در اولدترافورد متفاوت 
باشــد. قرارداد او با یونایتد قرضی و تا 
پایان فصل 23-2022 اســت و خبری 

از بند خرید هم در این قرارداد نیست.
7. کودی خاکپو / از پی اس وی 

آیندهوون به لیورپول
در حالی که همه منتظر اعالم خبر 
انتقال خاکپو به منچستریونایتد به عنوان 
جانشین کریستیانو رونالدو بودند، این 
بازیکــن در لحظات آخر تصمیمش را 
عوض کرد و با قــردادی به ارزش 50 
میلیون یورو راهی لیورپول شد. قرارداد 

او با این باشگاه شش ساله است.
از   / دیپــای  ممفیــس   .8

بارسلونا به اتلتیکو مادرید

ترافیک خط حمله بارســلونا و 
حضــور بازیکنان بــزرگ و عملکرد 
خوب آنها در طول این فصل باعث شد 
کــه فرصت زیادی برای بازی به دیپای 
نرسد و همین باعث شد که او تصمیم 
به جدایی از این باشگاه بگیرد. اتلتیکو 
مادریــد با قراردادی بــه ارزش چهار 
میلیــون یورو این بازیکن را به خدمت 
گرفت. قرارداد او با اتلتیکو تا تابســتان 

2025 است.
9. آنتونــی گــوردون / از 

اورتون به نیوکسل
نیوکســل همچنان بــه تقویت 
تیمش بــرای ادامه حضــور در جمع 
مدعیان کسب ســهمیه لیگ قهرمانان 
ادامه داد و این بار موفق شد گوردون را 
با قراردادی به ارزش 60 میلیون یورو از 
اورتون به خدمت بگیرد. به این ترتیب، 
این بازیکن به دومین بازیکن گرانقیمت 

تاریخ این باشگاه تبدیل شد.
از   / پــورو  پــدرو   .10

اسپورتینگ به تاتنهام
پورو از مدت ها قبل مدنظر آنتونیو 
کونته قرار داشــت و مدیران تاتنهام با 
پرداخت مبلغ هفت میلیون یورو او را به 
صورت قرضی از اسپورتینگ به خدمت 
گرفتنــد. قرارداد این بازیکن دارای بند 
خرید اجباری برای تابستان سال آینده 

به مبلغ 50 میلیون یورو است.
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گروه ورزشی - نماینده ایران 
در حالی مهیای حضور در مسابقات 
جام باشــگاه های جهان می شود که 
آزادکاران این تیم نخســتین اردوی 
آماده ســازی خود را پشــت ســر 
گذاشــتند. رقابت های کشتی آزاد 
جام باشگاه های جهان طی روزهای 
28 و 2۹ بهمن مــاه بــا حضور یک 
تیم ایرانی و احتماالً 5 تیم خارجی 
در تهــران برگزار می شــود و این 
در حالیســت که تیم بانک شــهر با 
ســرمربیگری رضا یزدانی به عنوان 
یکــی از تیم هــای شــرکت کننده 
در ایــن مســابقات اســت. بر این 

اســاس رضا یزدانی و همکارانش 
در کادر فنــی طبــق برنامه در حال 
برپایی اردوهای آماده سازی برای 
آزادکاران خود هســتند تا به نتایج 
خوبی در جام باشــگاه های جهان 

دست یابند. 
در همین راســتا هادی حبیبی 
مربــی تیــم این تیم پــس از پایان 
نخست اردوی شــاگردانش برای 
حضور در جام باشــگاه های جهان 
گفت: نخستین مرحله از تمرینات 
آزادکاران ما روز اول بهمن ماه آغاز 
شد که تا هفته گذشته ادامه داشت. 
تیم بانک شهر با توجه کسب عنوان 

نایب قهرمانی لیگ برتر امســال به 
جام باشــگاه های جهان راه یافت و 
ما در نظر داریم نماینده خوبی برای 
کشورمان باشیم و بهترین نتیجه را 
در این مســابقات کسب کنیم. وی 
در خصــوص اردوی بعــدی این 
تیــم گفت: طبق برنامه قرار اســت 
پــس از یــک اســتراحت کوتاه و 
پایان نخستینب میدان رنکینگ دار 
اتحادیه جهانی کشــتی در ســال 
2023 که از دیروز در کرواسی آغاز 
 شــده، دومین اردوی تیم را برگزار 

کنیم. 
نماینــده ایران در حالی مهیای 

حضور در جام باشگاه های جهانی 
می شــود که رضا یزدانی دارنده 2 
مــدال طال و 2 برنز جهان و قهرمان 

3 دوره بازی های آسیایی و قهرمانی 
آســیا، هدایت این تیــم را بر عهده 

دارد.

گروه ورزشی - سرمربی تیم 
ملی فوتســال زیر20 سال پسران، 
اســامی بازیکنان دعوت شــده به 
اردوی آماده سازی این تیم را اعالم 

کرد.
علــی صانعی، ســرمربی تیم 

ملی فوتســال زیر 20 ســال اسامی 
بازیکنــان به اردوی آماده ســازی 
تیــم ملــی را اعالم کــرد .این اردو 
قرار اســت از 16 تا 18 بهمن ماه در 
مرکز ملی فوتبال برگزار می شــود. 
اســامی بازیکنان دعوت  شــده به 

شــرح زیر است: محمد ابراهیمیان، 
صادق شــیر پورهی، علی حمزه یی 
) استان البرز(- علی عبد معبودی،ایر 
حسین ابطحی )اســتان مرکزی(- 
امیر حســین محمدیان،مهدی دلیر 
)آذربایجن شــرقی(- حمیدرضا ده 

نمکی ،میــالد براهویی ) قم(- امیر 
مــرادی ،امیر عبــاس ناظوری،امیر 
حســین رنگرز،مهرداد هاتفی فرد 
)کرمان(- امیر حسین امیر جعفری 
)چهارمحــال بختیــاری(- محمد 
حیــدر آزادی خــواه ) سیســتان 

بلوچســتان(- حمیدرضا مصیری 
)خوزســتان(- طاهــا کدخدایــی 
)تهران(- آرمین بابانژاد،مهدی شاه 
حسینی)ســمنان(- محمد حسین 
فتح آباد)اصفهــان(- محمد هادی 

دریکوند) لرستان(

دورخیز شاگردان یزدانی برای فتح جام باشگاه های جهان

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی زیر20 سال فوتسال

گروه ورزشــی - یک رســانه 
بلژیکی مدعی شــد که علی قلی زاده با 
قراردادی قرضی راهی تیم کاسیم پاشا 
شــده اســت.  تالش تیم هایی نظیر 
پرسپولیس، ســپاهان و استقالل برای 
جذب علی قلــی زاده بی نتیجه بود و 
حتی فرهاد مجیــدی نیز در امارات از 
جذب وینگر شارلوا ناامید شد چرا که 
این بازیکن به فوتبالش در ترکیه ادامه 
خواهد داد. در شرایطی که پنجره نقل و 
انتقاالت در بلژیک بسته شد، اما رسانه 
های این کشور مدعی هستند علی قلی 
زاده بر ســر تمامی شرایط با تیم کاسیم 
پاشــا به توافق رســیده و قرارداد او به 

زودی امضا می شود.
هر چند که پنجره زمســتانی در 
بســیاری از کشورهای مطرح اروپایی 
بســته شده، اما بازار نقل و انتقاالت در 
ترکیه همچنان و تــا هفت روز دیگر 
باز اســت و قلی زاده برای عقد رسمی 
قرارداد با تیم کاســیم پاشــا، مشکلی 
 voetbalkrant ندارد. رسانه معروف
بلژیک در خبری از جدایی قطعی قلی 

زاده خبــر داد و نوشــت: معامله تمام 
شــده، وینگر شــارلروا پس از 23 گل 
و 26 پاس گل راهی خارج از کشــور 
شد. این رســانه در ادامه نوشته است: 
به ثمر رساندن 23 گل و دادن 26 پاس 
گل در 143 بازی. در سال هایی که علی 
قلی زاده برای شــارلوا بازی می کرد، 
او بــرای تیم مهره مهمی بود و توانایی 
هایش را نشــان داد، اما اکنون و به هر 
دلیلی، داســتان او در جمع گورخرها 
رو به پایان است.علی قلی زاده از سال 
2018 برای شــارلوا به میدان رفت اما 
حاال او راهی فوتبال ترکیه شده است. 
کاسیم پاشا تیمی است که توانست این 
بازیکن را شکار کند. طبق اخباری که از 
اطرافیان قلی زاده به دست رسیده، این 
قرارداد نهایی شده شده است. برخی از 
باشگاه های مطرح ایرانی نیز این وینگر 
را در رادار خود داشــتند اما کاسیم پاشا 
تیمی خواهد بود کــه او را به خدمت 
گرفته است. همه چیز باید قبل از بسته 
شــدن بازار نقل و انتقاالت انجام شود، 
اما به نظر می رســد که این انتقال طی 

یک قراردادی قرضی و با گزینه خرید 
دائمی نهایی شود. این در شرایطی است 
که چندین تیم ایرانی نیز در این پنجره 
زمستانی به دنبال جذب قلی زاده بودند 
که می توان از پرسپولیس به عنوان یکی 
از جدی ترین تیم های خواهان وینگر 
ایرانی نام برد. عالوه بر این، اتحاد کلباء 
نیز دیگر تیمی است که خواهان جذب 

قلــی زاده بود ولی 
در نهایــت این 
بازیکــن ایرانی 

لیگ  راهــی 
ترکیه شد.

قلی زاده: نه پرسپولیس نه کلباء، کاسیم پاشا

پنجره نقل و انتقاالت زمستانی ژانویه 2023 با خریدهای بزرگ و گاهی غیرمنتظره باالخره بسته شد. 

چلسی همه رکوردها را شکست؛

۱۰ نقل و انتقال بزرگ 
زمستان ۲۰۲۳
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