
روزنامه صبح ایران

www.Tamashanewspaper.ir Email: tamashanewspaper@gmail.com

نشانی دفتر مرکزی: شیراز- خیابان شوریده )30 متری سینما سعدی(- روبه روی پلیس 197 - پالک 159
 نشانی دفتر تهران: تهران- خیابان خردمند جنوبی- خیابان برنا- پالک 8- واحد یک 

 تلفن تماس: 09129172839
 هرمزگان: بندرعباس، فلکه برق، بازار روز، پاساژ طاهری

خوزستان: آبادان، خیابان شهید منتظری، چاپ گاندی
بوشهر: خیابان سنگی، خیابان یادگار امام، ساختمان ایمان 

 خراسان رضوی: مشهد، میدان فردوسی، آپارتمان های مرتفع

صاحب امتیــاز و مدیرمســئول: بهمــن حاجــات نیا
قائم مقــام صاحب امتیاز و ســردبیر: مهــدی آماده 
09177065190 توزیـــــــــــــــع: 
تلفــن: 32337809 -071 دورنگار: 32343045-32337639 -071

تلفــن: 37742312 -071 دنیــا  چــاپ  مجتمــع  لیتوگرافــی:  و  چــاپ 

2023JAN 19 *1444 پنجشنبه * 29 دی 1401* 26 جمادی الثانی *         

اذان صبح: 05:32

طلوع آفتاب: 06:54

اذان ظهر: 12:10

غروب آفتاب: 17:25 

اذان مغرب: 17:44  

www.Tamashanewspaper.irعکاس: صادق درنیانیصفحه آرا: زهره آمادهدبیران سرویس: سید حسین پرور و فریدون رئیسی

ممکــن اســت در فاصلــه 8 روز مانــده بــه پایــان پنجــره 
زمستانی اتفاقات جدیدی رقم بخورد.

بــا شــروع نقــل و انتقــاالت زمســتانی شــاهد کمتریــن 
تحــرک بین تیم های مدعی برای حضــوری فعال در کارزار 
 ، تراکتــور اســتقالل، پرســپولیس،  کــه  هســتیم. جایــی 
ســپاهان و گل گهر بــه عنوان مدعیــان اصلی این فصل 
در کنار مس رفســنجان، فوالد و ... هنوز حضوری در آن 
نداشته اند و تنها گمانه زنی و شایعات را دنبال می کنند. 
با این حال بسته بودن پنجره بیشتر تیم ها نیز می تواند 
عامــل موثــری بــرای ایــن موضــوع تلقــی شــود. در ادامه 
نگاهــی خواهیــم انداخــت بــه شــایعات بــزرگ حــول نام 

تیم ها و بازیکنان در این فصل؛
* پرسپولیس: یحیی در پی خارجی ها و لژیونر

خ ها بیشــتر بحــث دربــاره جدایــی برخــی  در اردوگاه ســر
ســتاره های ســابقه دار این تیم است. ســیامک نعمتی، 
... در صــدر فهرســت  و  پاکــدل، مهــدی عبــدی  حامــد 
بازیکنانی قرار گرفته اند که بحث جدایی آنها به واســطه 
حضوری کمرنگ در ترکیب این تیم شکل گرفته است. 
برتــری پیشــنهاد رســمی و  لیــگ  تیــم  از چنــد  نعمتــی 
غیررسمی دارد و دو مهاجم نیمکت نشین این تیم نیز 

چنین وضعیتی را دنبال می کنند.
یحیــی امــا بعــد از جدایــی یورگــن لوکادیــا و وضعیــت 
غیرقابــل اعتمــاد شــیخ دیاباته تمــام تمرکز خــود را روی 
جذب مهاجم قرار داده اســت. بحث جذب یک مهاجم 
برزیلــی بــا نظر اوســمار مربــی این تیم داغ شــده اســت. 
آنهــا البته نیم نگاهی به جذب علی علیپور و حتی میالد 
محمدی برای تقویت خط حمله و دفاع چپ خود دارند.

بحــث  خصــوص  در  پرســپولیس  شــاید  حــال  ایــن  بــا 
اکنــون  تراکتــور  جدایی هــا وارد بحــث معاوضــه شــود. 
جدی  و رســمی ترین خریدار ســیامک نعمتی محســوب 
خ های تبریــزی بازیکنی  می شــود و بایــد دیــد از جمع ســر
چشــم یحیــی را خواهــد گرفــت تــا او تــن بــه ایــن انتقال 
بدهد یا ســیامک به حضــور خود در پرســپولیس ادامه 
خواهــد داد. در ایــن بیــن بحث یک بازیکــن از لیگ یک 

نیز در پرســپولیس داغ شــده و باید دید تصمیم نهایی 
طی روزهای آتی چه خواهد بود.

سپاهان:
مورایــس بــه آنچــه کــه فکــر می کــرد طــی نیم فصــل اول 
بــا  امتیــازی   5 اختــالف  بــا  تیمــش  و  نیافــت  دســت 
صدرنشــین کار را پایــان داده اســت. بــا توجــه به جدایی 
احتمالــی و نزدیــک رشــید مظاهری، احتمــال جذب یک 
گلــر در ایــن تیــم دور از انتظــار نخواهد بود. طــی روزهای 
اخیر بحث حضور و بازگشــت دوباره سیاوش یزدانی به 
جمــع طالیی پوشــان نیز داغ شــده اما با توجــه به اینکه 
این بازیکن بار دیگر به ترکیب اصلی بازگشــته، باید دید 

آیا ساپینتو راضی به این انتقال خواهد شد یا خیر.
مهــدی نژاد مهــدی نیز از دو تیم نســاجی و مس کرمان 
پیشــنهاد دریافت کرده و جدایی محمدرضا مهدی زاده 

نیز از این تیم قطعی شــده اســت. بحث پایان همکاری 
بــا مانوئــل فرنانــدز نیــز به طور جــدی در این تیــم دنبال 
می شود و بعید است این مدافع طی نیم فصل دوم کار 

را با مورایس ادامه دهد.
سپاهان به بازار داخلی نگاه ویژه ای ندارد و سرمربی این 
تیــم احتمــاال بار دیگــر با جذب نفــرات خارجی بــه دنبال 

تقویت طالیی پوشان و ادامه رقابت باشد.
قلعه نویی به دنبال تقویت از آسیا تا سپاهان

امیــر قلعه نویــی با حضور در جایــگاه دوم جدول اکنون 
جاه طلبــی خــود را در ادامــه فصــل دنبــال خواهــد کــرد. 
آنهــا تــا این لحظه مجــوز جدایی مهران درخشــان مهر را 
صادر کرده اند و برای جذب محمد رضا حسینی هافبک 
سپاهان نیز به این باشگاه نامه رسمی ارسال کرده اند. 
دیگر هدف زمستانی گل گهر نیز جذب مدافعی آسیایی 

خواهد بود.
بــا ایــن حال چنــد بازیکــن از این تیــم خواهــان دارند که 
مهمتریــن آنها رضا شــکاری اســت. بحــث درباره محمد 
خدابنده لــو و انتقــال او نیــز شــکل گرفتــه و البتــه بعید 
اســت گل گهر و قلعه نویی راضی به این انتقال حتی به 

صورت معاوضه باشد.
استقالل و دیوار پنجره بسته

بــا  انتقــاالت  و  نقــل  پنجــره  در  حضــور  بــرای  اســتقالل 
مشــکل بــزرگ پنجره بســته نقــل و انتقاالت به واســطه 
شــکایت اســتراماچونی مواجه اســت. با این حال بحث 
مازاد شــدن عزیزبک آمانوف جدی شده و حتی احتمال 

جدایی سجاد شهباززاده نیز شکل گرفته است.
ساپینتو برای تقویت تیم نیز نگاهی به بازیساز هموطن 
خــود در تراکتــور دوختــه و خواهــان جــذب ریــکاردو آلوز 

اســت. قائد رحمتی و علــی جانملکی نیز دیگر بازیکنانی 
هســتند که از آلومینیوم اراک و نســاجی موردتوجه این 
باشــگاه و ســرمربی پرتغالــی اش هســتند. بــا همــه این 
اوصــاف اما پنجره بســته آبی ها را باید دیــد فتح اهلل زاده 

با چه راهکاری باز خواهد کرد.
تراکتور به دنبال سرخابی های تهرانی

تبریزی هــا در ایــن فصل بار دیگــر در قامت مدعی ظاهر 
شــده اند و اکنون با مربی اســپانیایی خود به دنبال این 
هســتند تا لیــگ را هم تحت تاثیر قــرار دهند. آنها بحث 
انتقــال ســیامک نعمتی از پرســپولیس را بــا نامه نگاری 
رســمی دنبــال کرده اند و نســبت به شــایعات مربوط به 
جدایی ریکاردو آلوز ستاره بازیساز خود نیز موضع تندی 
گرفته اند و آن را رد کردند. بحث انتقال ســیاوش یزدانی 
نیــز به این تیم وجود دارد که البته از ســوی این بازیکن 
رد شــد. بــا این حال زنــوزی بار دیگر با قدرت بازگشــته و 
می خواهــد هــواداران تراکتــور را در این فصــل راضی نگه 

دارد.
مس رفسنجان؛ منشا جلوی ویترین

محمــد ربیعــی برخالف آنچه کــه از گادوین منشــا انتظار 
داشــت نتوانست به خواســته خود دست یابد و اکنون 
ایــن بازیکــن را بــه عنــوان طعمــه ای بــرای جــذب نفرات 
گل  آقــای  اســت.  داده  قــرار  ویتریــن  در  خــود  مدنظــر 
فصــل گذشــته که بــا خشکســالی گل در ایــن فصل کار 
را دنبال کرده، تیم های نفت آبادان، نســاجی مازندران و 
... پیشــنهاد دارد و مســی ها به دنبال این هســتند تا با 
توجه به بازیکنانی که به آن چشم دارند، شرایط معاوضه 
را شکل دهند. ممی زاده از نفت آبادان موردتوجه مس 
رفسنجان است و باید دید در نهایت ربیعی به خواسته 

خود در زمستان خواهد رسید یا خیر.
فوالد خوزستان؛ جذب ستاره اسپانیایی

نکونــام کــه نقل و انتقــاالت پر تب و تابی را در تابســتان 
پشــت ســر گذاشــت، هنــوز از وضعیــت تیمــش راضــی 
پررنگ تــر  حضــوری  تــا  اســت  ایــن  خواهــان  و  نیســت 
در پنجــره زمســتانی داشــته باشــند. ایــن تیــم در بــازار 

زمســتانی موفــق بــه جــذب روبرتو تــورس از اوساســونا 
شــد و ایــن در حالیســت کــه ایــن تیــم اکنون بــه دنبال 
خریدهای داخلی است. با این حال باید طی روزهای آتی 
منتظر خروجی های پر ســر و صدایی نیز از این باشــگاه 
 بعــد از توافــق صــورت گرفتــه بــا نفــرات مدنظــر نکونــام

 ماند.
جدایی مسعود شــجاعی از نساجی مازندران به مقصد 
هــوادار، محمــد رضا خلعتبــری به تیم آلومینیــوم اراک از 
دیگر انتقال های صورت گرفته تا اینجای پنجره زمستانی 
محســوب می شــود. پرســپولیس نیز عیســی آل کثیر را 
بعــد از پایــان مصدومیــت بار دیگــر به خدمــت گرفته و 
ســامان نریمــان جهــان راهی ذوب آهن شــده اســت. با 
ایــن حــال مس کرمان مدعی اســت که با فرزاد حســین 
خانی برای تقویت مناسب تیم با قدرت طی روزهای آتی 
در پنجــره حاضر خواهد شــد و پیشــنهادات آنهــا تا این 

لحظه از سوی سرخابی ها رد شده است.
نکتــه: در بــازار نقل و انتقاالتی فوتبال ایــران اما اینگونه 
جــا افتاده که باشــگاه ها و ســرمربیان با عــدم اجازه برای 
خــروج بازیکنــان خود بــه مقصد تیم های مدعــی به زعم 
اینکه آنها را تقویت نکنند، کار را دنبال می کنند. اما باید 
ایــن موضــوع را نیــز در نظر گرفت کــه جدایــی بازیکنانی 
کــه کمتــر فرصت یافته اند یا از نظر روحــی و مالی قادر به 
تمرکز روی کار خود در باشــگاه کنونی نیستند، با حضور 
در باشــگاه جدید و تقویت آنها در راستای کسب امتیاز 
از دیگر رقبای مستقیم نیز روی عملکرد نهایی آنها تاثیر 
خواهــد گذاشــت. مســئله دوم نیز عدم توجــه به صدور 
رضایتنامه به صورت قرضی یا معاوضه است. معامله ای 
شاید دو سر برد برای باشگاه ها که هم از بازیکنان عدم 
نیــاز خود خالص خواهند شــد و هم به بازیکن موردنظر 
خود برای دستیابی به توافق نزدیک می شوند. باید دید 
مدیــران فوتبالی و ســرمربیان در پنجره زمســتانی با چه 
سیاســتی کار را دنبــال خواهنــد کرد و آیا بعــد از مدت ها 
ســکوت شــاهد انتقالی جذاب و پر ســر و صدا خواهیم 

بود یا خیر.

نقل و انتقاالت نیم فصل فعال در حد شایعه؛

چند معاوضه، لیگ تشنه اولین بمب زمستانی

؛  نیم فصل نخست لیگ برتر به روایت آمار

پرسپولیس، بهترین و نفت مسجدسلیمان، بدترین تیم نیم فصل لیگ برتر

ع نیم فصل دوم لیگ یک؛ عصر دیروز در شرو

برد فجر در زمین خاکی حافظیه!

تله سپاهان برای ضربه ای 

دیگر به استقالل؛
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