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نيم فصل دوم ليگ برتر ايران آغاز 
شد و باشــگاه ها عالوه بر تمركز روي 
بازي هاي شان همچنان مشغول خريد 
بازيكــن براي تقويت  تيم هاي شــان 
هســتند. برخالف اينكه در روزهاي 
نخست نقل و انتقاالت، بمبي به صدا 
درنيامد اين اواخر چنــد انتقال مهم 
صورت گرفــت. فوالد و اســتقالل از 
تيم هايي بودند كه حسابي پر كار ظاهر 
شدند. استقالل براي حفظ صدرنشيني 
و درنهايت كســب عنوان قهرماني به 
دنبــال تقويت تيم اســت و فوالد هم 
مي خواهد خــودش را به باالي جدول 
بكشاند و بار ديگر در ليگ قهرمانان آسيا 
به ميدان برود. در همين راستا نگاهي 
خواهيم داشت به چند نقل و انتقال كه 

طي چند روز گذشته اتفاق افتاده اند. 
پيراهن فوالد بر تن خلعتبري 

محمدرضــا خلعتبــري يكي از 
بازيكنان سن و ســال دار فوتبال ايران 
اســت كه به نظر مي رسد حاال حاالها 
قصد خداحافظي با مســتطيل سبز را 
ندارد. او در 38 ســالگي همچنان بين 
تيم ها جابه جا مي شود و اين بار راهي 
فوالد خوزستان شده است. ملي پوش 
سابق ايران در باشگاه هاي زيادي فوتبال 
بازي كرده اســت. او طي ســال هاي 
فعاليتش براي شموشــك نوشــهر، 
ابومسلم، پرسپوليس، گسترش فوالد 
و ســايپا بازي كرده است. همچنين 
ذوب آهن )دو بار(، شهر خودرو )دو بار( 
و سپاهان )سه بار( تيم هايي هستند كه 
بيشتر از يك بار با خلعتبري قرارداد امضا 
كرده اند. او همچنين تجربه لژيونري 
هم دارد و براي تيم هاي الغرافه، الوصل 
)قرضي( و عجمان به ميدان رفته است. 
هافبك هجومی نيم فصل نخست تيم 
ســپاهان اصفهان از اين تيم جدا شد 
تا نام فوالد را هم به ليست تيم هايش 

اضافه كند. 
 بلبلي در تراكتور
 ستاره مي شود؟

ز  ا يكــي  بلبلــي  محمــد 
فوتباليســت هايي كــه پيش بيني 
مي شد خيلي زود به يك ستاره تبديل 
شــود. اين وينگر مهاجم ۲۴ ســاله 
كه سابقه پوشيدن پيراهن تيم هاي 
سپيدرود، اســتقالل و نفت مسجد 
سليمان را دارد، هنوز از ستاره شدن 
فاصله دارد. بلبلي فصل گذشــته به 
صورت قرضي از استقالل به نفت رفت 

اما حاال رسما در ليگ بيست ويكم از 
آبي هاي پايتخت جدا شد تا در تبريز به 
دنبال سرنوشتش برود. محمد اولين 
خروجي نفت و اولين خريد زمستاني 
تراكتور است و با نظر سولدو سرمربي 
اين تيم جذب شــده است. تيمي كه 
اين فصل حال و روز خوبي ندارد و در 
پايين جدول ديده مي شود. حال بايد 
ديد كه بلبلي در تراكتورسازي باالخره 

مي درخشد يا نه. 
گوهري، سرخپوش شد

پرســپوليس كه مدتــي پيش با 
اســتعفاي يحيي گل محمدي و چند 
شرط او براي بازگشــت روي نيمكت 
اين تيم روبه رو شده بود، يك دروازه بان 
جديد به خدمت گرفت تا جاي خالي 
بوژيدار رادوشــوويچ كروات را پر كند. 
رادو مدتي پيش به دليل عدم دريافت 
مطالبات خود پرسپوليس را ترك كرده 
بود. درنهايت اما احمد گوهري گلر تيم 
صنعت نفت آبادان كه سابقه عضويت 
در تيم هاي بزرگساالن، زير 17 و زير 19 
سال ايران را دارد، براي يك فصل و نيم به 
پرسپوليس پيوست. بر اساس آمارهاي 

متريكا، گوهري يكي از چهار دروازه بان 
برتر اين فصل اســت. او در 16 هفته از 
ليگ براي 1۲ بار درون دروازه نفتي ها 
ايستاد كه طي آن 6 بار كلين شيت كرد 
و در 6 بازي ديگر 10 گل دريافت كرد. 
او همچنين 79.۲ درصد شوت هايي 
كه به دروازه اش ارسال شــده را مهار 
كرده و در 1۲ بازي پنج اشتباه داشته 
است. اين آمار باعث شده كه متريكا به 

او امتياز 7.0۴ را بدهد تا بعد از فروزان، 
پورحميدي و حسيني و باالتر از گلرهاي 
صاحبنامي مانند حقيقي، اخباري و 
حامد لك كه حاال با او هم تيمي شده، 
به عنوان چهارمين دروازه بان برتر ايران 

قرار بگيرد. 
البته يحيي ســه بازيكــن ديگر را 
نيز در ليســت خريد خود قــرار داده 
است تا درويش پای ميز مذاكره با آنها 
بنشــيند. مديرعامل سرخپوشان نيز 
قول داده بازيكنــان داخلي كه يحيي 
مي خواهد را خيلــي زود جذب كند تا 
زودتر به تمرينات تيم ملحق شــوند. 
همچنين گزينه خريد خارجی يحيی 
نيز قرار است به زودی پای ميز مذاكره با 
سرخ ها بنشيند تا او به جمع مهاجمان 

پرسپوليس اضافه شود.
همه چيز باب ميل فرهاد

فرهاد مجيدي و شاگردانش هيچ 
جوره قصد ندارند كــه قهرماني ليگ 
بيســت ويكم را به تيم ديگري بدهند. 
آنها تنها تيم بدون شكســت ليگ تا 
اينجاي كار هستند و فرهاد مي خواهد 
با خريدهاي جديدي كه انجام داده به 

اين روند ادامه دهــد. يكي از انتقاالت 
مهم استقالل، جذب عزيزبك آماناوف 
هافبك هجومي تيم ملي ازبكســتان 
است. اين بازيكن ۲۴ ساله قابليت بازی 
در پســت های هجومی نظير هافبك 
چپ، وينگر چپ و راســت، بازيساز و 
همچنين پســت مهاجم نوك را دارد 
تا دســت مجيدي در بازي گرفتن از 
او باز باشــد. به اين ترتيب حضور او در 
استقالل مي تواند خط هافبك و به ويژه 
پســت هافبك هجومي را تقويت و به 
قهرماني آبي ها كمك كند. آمانوف دو 
بار با لوكوموتيو قهرمان ليگ ازبكستان 
شده و حاال مي خواهد با استقالل هم 
جام قهرماني را باالي سر ببرد. مجيدي 
زماني كه سرمربي تيم ملي اميد ايران 
بود، عزيزبك را در تيم اميد ازبكستان 
ديد و از همان نظر زير نظرش گرفت. 
سرمربي اســتقالل در نشست خبري 
بازي با هوادار هم به تمجيد از بازيكن 
جديدش پرداخت. آمانوف به زودي به 
تهران مي آيد و قرارداد دو سال و نيمه با 

استقالل امضا مي كند. 
همچنين بايد گفت نقل و انتقال 
اصلي چند روز اخير بين اســتقالل و 
فوالد رقم خورده است. جايي كه آرش 
رضاوند و عارف آقاسي از استقالل جدا 
شدند و به فوالد رفتند و در مقابل صالح 
حرداني آبي پوش شــد. رضاوند اين 
اواخر در استقالل نيمكت نشين بود 
و از سوي هواداران فشار زيادي روي 
شماره هفت اســتقالل وجود داشت. 
دليل جابه جايي آقاسي نيز مشكالت 
شــخصي او عنوان شــده است. گويا 
آقاسي نياز داشته كه در اهواز و نزديك 
خانواده اش باشــد. مجيــدي درباره 
اين دو بازيكن جدا شــده خود عنوان 
كرد:»خيلی خوشــحالم كه انتخاب 
درســتی كردم و عارف آقاســی را به 
استقالل آوردم. او بسيار باشخصيت و 
فوتباليست خوبی است ولی متاسفانه 
در اين دو ماه مشكالت خانوادگی باعث 
شــده تا بخواهد نزديك خانواده اش 
باشد. حتی بحث معاوضه هم نبود. او 
می گفت من را به نفت آبادان يا مسجد 
سليمان هم بدهيد تا نزديك خانواده ام 
باشم و اصال ربطی به معاوضه نداشت. 
من دربــاره آرش رضاوند هم ديدگاه 
خوبی دارم. او نود درصد بازی ها كه من 
سرمربی بودم بازی كرد اما متاسفانه 
آنها می خواهند بروند ولی بايد بگويم تا 
هر وقت من سرمربی استقالل هستم 
می توانند برگردنــد.« همچنين بايد 

اشــاره كرد كه حضور صالح حرداني 
در اســتقالل يك وزنه خــوب براي 
اين تيم است. دفاع راستي كه به تيم 
ملي هم دعوت مي شــود و در ابتداي 
فصل هم مد نظر آبي ها قرار داشــت 
امــا او تصميم گرفت با فــوالد بماند. 
حضور حرداني مي توانــد كار را براي 
وريا غفوري هم سخت كند. رقابت او با 
هم پست جديدش البته بيش از همه به 
سود تيم خواهد بود. در كل بايد گفت 
به نظر مي رسد در استقالل همه چيز 

باب ميل فرهاد است.
همچنيــن روز گذشــته رشــيد 
مظاهري هم رسما از استقالل جدا شد. 
اين دروازه بان كه در بسياري از مسابقات 
جايي در تركيب تيم نداشت، تصميم به 
جدايي گرفت. او براي جدايي از اين تيم 
كشــمكش هاي زيادي را با مسئوالن 
باشگاه تجربه كرد و درنهايت با بخشيدن 
مطالباتش از اين تيم جدا شد تا خود را 
از بالتكليفي دربياورد. گفته مي شود او 
مورد توجه محرم نويدكيا قرار گرفته 
است و تقريبا انتقالش به سپاهان قطعي 
است. اين در حالي است كه پيش از اين 
از فوالد به عنوان مقصد بعدي مظاهري 
نام برده مي شد كه اين انتقال صورت 

نگرفت. 
ذوب هم خريد كرد

تيم فوتبال ذوب آهن هم با جذب 
سجاد آشوري اولين خريد زمستاني 
خود را انجام داد. آشــوري مهاجم 
ســابق تيم نفت مســجد سليمان 
البته براي نيم فصل به جمع گاندوها 
اضافه شده است. آشوری سابقه بازی 
در تيم های نفت مسجد سليمان، گل 
گهر، نساجی مازندران و پيكان را در 
كارنامه خود دارد. ذوب آهن در رده 
يازدهم جــدول رده بندي قرار دارد 
و در ادامه فصل بــه دنبال حضور در 

رده هاي باالتر است. 

چند جابه جايي مهم نقل و انتقاالت زمستاني 

اين استقالل پررفت و آمد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

استقالل امسال مي خواهد هر طور شده به سال هاي 
قهرمان نشدنش پايان بدهد و يك جام ديگر به جام هايش 
اضافه كند. آنها براي اين هدف هرچه از دست شان بربيايد 
انجام مي دهند و بدون هيچ شكســتي به صدر جدول 
رده بندي تكيه زده اند. با اين حال نمي توان مشــكالت 
فني اين تيم را هم ناديده گرفــت. موضوعي كه باعث 
ناراحتي بسياري از هواداران تيم آبي پوش هم شده است 
و آنها به جز برد، بازي خوب هم از تيم شان مي خواهند. 
البته ســرمربي اســتقالل موافق اين موضوع نيست و 
معموال واكنش هاي تندي در مواجهه با انتقادات از خود 
نشان مي دهد. شايد بهتر باشد او سپر صدرنشيني را كنار 
بگذارد و از زاويه ديگري به انتقادات فني كه به او تيمش 
مي شود، نگاه كند. استقالل تا به اينجا 11 برد به دست 
آورده كه يكي از آنها مربوط به پيروزي انضباطي سه بر 
صفر برابر گل گهر اســت. در 10 برد ديگر اما شاگردان 

مجيدي 6 بازي را تنها با يك اختالف پيروز شــده اند و 
اين يعني 60 درصد بردهاي اين تيم لب مرزي به دست 
آمده اند. در بازي اخير ايــن تيم مقابل هوادار هم اقتدار 
تيمي كه مدعي قهرماني اســت در استقالل ديده نشد 
و بايد گفت شانس با مجيدي و تيمش يار بود كه امتياز 
كامل اين ديدار به حساب شان واريز شد. با اين حال اما 
مجيدي دست روي اين نكته گذاشت كه زمين مسابقه 
براي فوتبال خوب نبود و با توجه به اينكه دو هفته تمرين 
نكردند و با پنج جلسه تمرين وارد زمين شدند عملكرد 
خوبي داشتند! با اين وجود اين مشكل فني استقالل كه 
بعد از زدن گل اول به دفاع همه جانبه رو مي آورد عالوه 
بر ديدار اخير با هوادار در مســابقات ديگري هم ديده 

شده است. 
عالوه بر اين موضوع اما مجيدي در نشست خبري به 
شدت به سرمربي تيم ملي تاخت. دراگان اسكوچيچ تا 
االن بهترين نتايج را با تيم ملي گرفته و زودترين صعود 
به جام جهاني را رقم زده اســت اما باز هم گويا ديواري 
كوتاه تــر از او براي تاختن نيســت! اســكوچيچ بعد از 
محروميت شجاع  خليل زاده از بازي با امارات، تصميم 
گرفت در پست دفاع وسط از اميد نورافكن استفاده كند 
نه سياوش يزداني. تصميمي كه باعث غضب و ناراحتي 

مجيدي شده و او را به اين نتيجه رسانده كه اسكو گزينه 
مناسبي براي نيمكت تيم ملي نيست! مجيدي در حالي 
با صراحت تمام از مشــكلش با اســكوچيچ براي بازي 
ندادن به يزداني مي گويد كه مدافع تيم او در 30 سالگي 
نخستين بازي ملي اش را در تيم همين مربي انجام داده 
است. مجيدي همچنين دليل اخراج شدن يزداني در 
ديدار با هوادار را عصبانيتش به خاطر تيم ملي و نداشتن 
تمركز عنوان كرد! اگر يزداني تا اين حد رفتار غيرحرفه اي 
دارد كه مسائل دو تيم را از هم جدا نمي كند، پس طبيعتا 
نمي تواند سودي هم براي تيم ملي داشته باشد. »يك 

انگشت او به تمام مدافعان تيم ملی می ارزد« نيز 
يكي ديگر از جمله هاي 

مجيــدي دربــاره 
يزداني بود كه بسيار 

تعجب برانگيز است. اسكوچيچ حتي 
اگر ايران را قهرمان جهان كند، گويا باز هم از 

نظر بســياري منتقدان كار بزرگي نكرده و ديگران از او 
شايسته تر و محق تر هستند كه روي نيمكت تيم ملي 
بنشينند! شايد بهتر است مجيدي هم به جاي هيزم در 
آتش ريختن كمي حرفه اي تر رفتار كند تا بازيكنش با 

تمركز بيشتري براي تيم به ميدان برود. 

توفان مجيدي در نشست خبري ديدار با هوادار

لطفا نقد نكنيد! 

چهرهبهچهره

محمدرضا خلعتبري 
يكي از بازيكنان سن و 

سال دار فوتبال ايران است 
كه به نظر مي رسد حاال 

حاالها قصد خداحافظي با 
مستطيل سبز را ندارد. او 

در 38 سالگي همچنان بين 
تيم ها جابه جا مي شود و اين 

بار راهي فوالد خوزستان 
شده است

 يكي از انتقاالت مهم 
استقالل، جذب عزيزبک 
آماناوف هافبک هجومي 
تيم ملي ازبكستان است. 

اين بازيكن 24 ساله قابليت 
بازی در پست های هجومی 

نظير هافبک چپ، وينگر 
چپ و راست، بازيساز و 
همچنين پست مهاجم 

نوک را دارد تا دست 
مجيدي در بازي گرفتن از او 

باز باشد
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 متقيان اميدوار
 به جايزه بهترين ورزشكار

چنــدي پيــش 
كميتــه بين المللی 
پارالمپيــك آســيا 
تصميم بــه معرفي 
بهترين ها در ســال 
ميــالدي   ۲0۲1
گرفت. در فهرســت 
اعالم شــده براي معرفي بهترين ورزشكار زن سال، 
نام يك ايراني به چشــم مي خورد كــه در بازي هاي 
پارالمپيك توكيو توانســت براي نخستين بار مدال 
طالي پارادووميداني در بخش پرتاب نيزه را براي ايران 
به دست بياورد. هاشميه متقيان در توكيو بسيار خوش 
درخشيد و به همين واسطه نامش در بين نامزدهاي 
دريافت جايزه بهترين ورزشــكار سال ميالدي قرار 
گرفته است. جايزه اي كه خودش اميدوار است در رقابت 
با پنج ورزشكار ديگر آن را به دست بياورد. او كه به دنبال 
يك ركوردشكني ديگر در بازي هاي پاراآسيايي است، 
درباره شانسش براي دريافت اين جايزه گفت:»هميشه 
اعتقاد داشــته ام كه انســان خوش شانسی هستم و 
رحمت و لطف خدا هميشه شــامل حالم بوده است. 
البته ورزشــكاران ديگری هم كه بــرای اين جايزه 
كانديدا هستند، به نوبه خود جزو بهترين ها هستند. 
دو دووميدانی كار و دو ورزشكار تنيس روی ميز رقيب 
من در اين زمينه هســتند. از اينكه بتوانم در رقابت با 
آنها صاحب جايزه بهترين ورزشكار سال شوم، نااميد 
نيستم. اگر اين اتفاق بيفتد كه يك موفقيت به ورزش 
بانوان ايران اضافه شده و بابت آن شكرگزار خواهم بود. 
اگر هم اين جايزه به من تعلق نگيرد، انگار هيچ اتفاقی رخ 
نداده، كماكان مصمم به تمريناتم ادامه می دهم چون 

اهداف بزرگی دارم.« 
    

كاراته و سال شلوغ 1401
سال 1۴01 براي بيشتر رشــته ها سال مهمي 
به حســاب مي آيد. چراكه در اين ســال بازي هاي 
كشورهاي اســالمي و بازي هاي آســيايي برگزار 
مي شود كه بسيار حائز اهميت هستند. در اين ميان 
كاراته كاها عالوه بر اين دو ميدان بايد در مســابقات 
قهرماني آسيا هم شركت كنند. مسابقاتي كه هميشه 
در آن مدعي بوده اند و انتظارات زيادي از نمايندگان 
كشورمان مي رود. از طرفي كاراته كاها براي شركت 
در مسابقات جهاني ۲0۲3 بايد رنكينگ شان را ارتقا 
دهند كه براي اين كار بايد در رقابت هاي كاراته وان 
حاضر باشند كه پنج مرحله ليگ جهانی در امارات، 
پرتقال، مراكش، آذربايجان و روسيه در پيش خواهد 
بود. در همين راستا مسابقات انتخابي تيم  ملي در دو 
بخش بانوان و آقايان برگزار شد و نفرات برتر به اردوی 
تيم ملی راه پيدا كردند. البته اردونشينان يك مرحله 
انتخابي ديگر هم در پيش دارند. در اين ميان موضوع 
مهم ديگري نيز پيرامون كاراته شنيده مي شود و آن 
تغيير در كادر فني تيم ملي مردان اســت. در حال 
حاضر حسن روحانی، سعيد فرخی و حامد زيكساری 
به همراه نعيما خواجــوی كادر فنــی را با هدايت 
سيدشهرام هروی تشكيل می دهند. گفته مي شود 
يك نفر از اين كادر جدا مي شــود و بايد ديد هروي و 
فدراسيون فرد جديدي را به كادر اضافه مي كنند يا 
نه. البته به نظر مي رسد با توجه به اينكه هروي بايد 
تيم هاي مختلفي را براي ميادين پيش رو آماده كند، 
نياز به دستياران بيشتري دارد و احتماال فرد جديدي 
به تيمش اضافه مي شود. ناگفته نماند اولويت براي 
فدراســيون بازي هاي كشــورهاي اسالمي است و 

نفرات اول تيم به اين رويداد اعزام مي شوند.
    

8 آزادكار ايران در جام دانكلوف
جام دانكلوف بلغارستان هميشه براي كشتي ايران 
اهميت داشته و اغلب نفراتي از كشــور در قالب تيم 
منتخب در اين مسابقات حضور پيدا مي كنند. اين جام 
ميدان خوبي براي كســب تجربه كشتي گيران بوده 
است. دور جديد اين مسابقات امسال از ۲8 بهمن تا اول 
اسفند در شهر وليكو ترانوو برگزار مي شود و تيم منتخب 
كشتي آزاد ايران نيز با هشت نماينده در اين رقابت ها 
روي تشك خواهد رفت. رضا مومنی )۵7 كيلوگرم(، 
داريوش حضرتقلی زاده )61 كيلوگرم(، يوسف كامراني 
)70 كيلوگــرم(، مصطفي قياســي )79 كيلوگرم(، 
محسن مصطفوي )86 كيلوگرم(، مهدي حاجيلوئيان 
)9۲ كيلوگرم(، ميثم عبــدي )97 كيلوگرم( و يداله 
محبي )1۲۵ كيلوگرم( هشت آزادكار ايران هستند 
كه با هدايت مصطفي ميرعماديان و عباس مطيعي در 

جام دانكلوف به ميدان مي روند.
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