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فقدان آشکار استراتژی در پنجره 
 نقل و انتقاالت فوتبال ایران به شدت

به چشم می آید
برایباورآنکهپشتپردهنقلوانتقاالتفوتبال
ایرانمنطقچندانیوجودندارد،کافیاســت
بهجابهجاییهــایمهماینروزهــانگاهکنیم.
تراکتوردربازارزمستانینقلوانتقاالت،بهسراغ
حامدپاکدلرفتهوبراییکســالونیمبااین
بازیکنقراردادامضاکردهاست.جالباینکهاین
باشگاهبهصورتهمزمان،سیامکنعمتیراهم
میخواهد؛2بازیکنیکهتنهااشتراکمهمشان
مازاداعالمشدندرپرسپولیساست.یعنیاگر
یحییبهجایاین2نفروحدتهنانوفوفرشاد
فرجیرامازاداعالممیکــرد،تراکتوربهدنبال
جذبآن2بازیکنمیرفت.مســئلهاینجاست
کهآیابازیکنــیکهدرتیمیحییمازادشــدهو
نتوانستهبهپرســپولیسکمککند،میتواند
نیازهایتیــمپاکوخمزراپاســخبدهد؟حامد
پاکدلدراینفصل،حتیموفقنشــدهیکگل
همبرایتیمصدرنشینلیگبرتربهثمربرساند.او
تقریباهمهبازیهاراازروینیمکتشروعکرده
وبهندرتفرصتحضوردرترکیبرابهدســت
آوردهامادرهمانفرصتکوتاههمدرخششــی
نداشتهاست.اوباآماریمتوسطدرآلومینیوم،
جذبپرسپولیسشدوبهجزیکمقطعبسیار
کوتاه،دیگردرخششیدراینتیمنداشت.حاال
تراکتوریکهعباسزادهوکاوهرضاییراهمدارد،

نقلوانتقاالتراباخریداوشروعکردهاست.
وضعیتبرایســایرباشــگاههانیــزاصالبهتر
نیست.ذوبآهنکهازشــروعاینفصلداعیه
جوانگراییداشــتهومدامبهاســتفادهازنفرات
جوانافتخارکرده،ســاماننریمانجهانرادر
زمســتانخریدهاســت؛بازیکنیکهازآخرین
روزهایموفقشدرفوتبــالایرانحداقلچند
فصلمیگذرد.پرسپولیســیهانیزتااینجادر
خطحمله،فقطعیسیآلکثیرراجذبکردهاند؛
بازیکنیکهدرسنوسالباال،یکعملسنگین
رباطداشتهوقبلازآنهمبرایمدتهاازفوتبال
دوربودهاست.بعیدبهنظرمیرسدبازیکنیبااین
مشخصاتتاپایاناینفصلبهفرمدلخواهبرسد.
آلومینیومبهســراغمحمدرضاخلعتبریرفته
است؛بازیکنیکهخیلیهافراموشکردهبودند
هنوزفوتبالبازیمیکند.فوالدروبرتوتورسپا
بهسنگذاشتهراجذبکردهومسعودشجاعی
نیزبههمراهحسینابراهیمیراهیباشگاههوادار
شدهاند.مسکرمانمعینعباسیانراخریدهو
جالباینکهباشگاهسپاهاننیزباوجودداشتن
چندیندفاعمیانی،بهدنبالسیاوشیزدانیاست.
قبلازهرچیزی،بایدبهاینفکرکردکهاینهمه
بازیکنسیوچندســالهدرفصلنقلوانتقاالت
چهمیکنند؟مگردرچنینمقطعیازفصلنباید
بازیکنانجوانبیشترموردتوجهباشگاههاباشند؟
وازآنمهمتر،چرافوتبالیستهایتمامشدههنوز

درلیگبرترخریداردارند؟
فقدانبازیکنجذابدربــازاربهصورتموازی
باآنواصراربرایخریــدبازیکنبههرقیمتی،
خالصــهایازپنجرهنقلوانتقاالتزمســتانی
فوتبالایراناســت.ایــنپنجرهبااســمهایی
پرمیشــودکههیچلیســتخریدیراجذاب
نمیکنندوسطحهیچتیمیراارتقانمیدهند.در
چنینشرایطیمعلومنیستچراباشگاههااصرار
دارندبههرقیمتیبازیکــنبخرند.درلیگبرتر
ایران،عمالهرگزپروژهایبرایخریدیکبازیکن
تعریفنمیشود.یعنیبرنامهایوجودنداردکه
یکبازیکنجوانجذبشود،درباشگاهپرورش
پیداکندوبعدبایکرقمخوببهفروشبرسد.
اینجابازیکنرابعداز30سالگیجذبمیکنند،
یکقراردادرؤیاییدرمقابلــشقرارمیدهندو
بالفاصلههمدرپنجرهبعــدیباجداییبازیکن
بدوندریافــتهیچرقمیموافقــتمیکنند.
فقدانآشکاراستراتژیدرپنجرهنقلوانتقاالت
فوتبالایرانبهشدتبهچشممیآید؛مسئلهای
کهموجبشــدهیکپنجرهبینظموشــلخته
داشــتهباشــیم.پنجرهایباانبوهتیمهاییکه
میخواهندهمهبازیکناندردسترسرابخرند
بدونتوجهبهآماروالبتــهبدونتوجهبهمیزان
تناسبآنفوتبالیستباتیمشــان.اینپنجره

عجیبنقلوانتقاالتیفوتبالایراناست.
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هیوالیدروازهکش
هالند دیگر بچه غول نیست؛ یک غول ترسناک است. کارهایی که او 

می کند، در سطح آدمیزاد نیست. او  مقابل ولوز باز هم هت تریک کرد 
آن هم فقط با 16بار لمس توپ در 61دقیقه حضور در زمین

بویقهرمانی
توپخانه توپچی ها بدجور بوی باروت می دهد. حاال با وجود گذشت نیمی 

از فصل و عملکرد آرسنال در این مقطع کمتر کسی است که نسبت به 
شایستگی این تیم برای قهرمانی لیگ تردیدی داشته باشد

1919

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 6 بهمن  1401
ليگ برتر ايران - هفته 17

استقالل

ملوان
15:00

نساجي

سپاهان
17:00

فوالد

پرسپوليس
17:15

جمعه 7 بهمن  1401

گلگهر

مسرفسنجان
15:00

نفتم.س

هوادار
16:00

ذوبآهن

تراکتور
14:00

پيکان

مسکرمان
14:00

آلومينيوم

صنعتنفت
14:00

ساوتهمپتون

نيوکاسل
23:30

جام اتحاديه انگليس

التزیو

آثميالن
23:15

سري آ  ايتاليا

شالکه

الیپزیش
21:00

بوندس ليگا آلمان

بایرنمونيخ

کلن
23:00

سپاهان و پرسپوليس در حالي در مرحله يک هشتم نهايي جام حذفي به 
هم خوردند که اين بازي براي يحيي گل محمدي يادآور نبرد تراژيک 9 سال پيش است

پايانقصهلمپارد؟قرعهانتقـــــــام
فرانکلمپارد،سرمربیاورتونپسازشکست
اینتیممقابلوستهم،ازهدایتتافیهابرکنار
شد.بهگزارشفابریتزیورومانو،باشگاهاورتون
بهدنبــالنتایجضعیفتحــتهدایتفرانک
لمپارد،تصمیمبهاخراجاینســرمربیگرفت.
اورتونفصلبسیاربدیراسپریمیکندودر
حالحاضرباتنها15امتیازپساز20بازی،در
ردهنوزدهمجدوللیگبرترانگلیسقراردارد.
اورتونبالمپارداز9بازیاخیرخوددر8بازی
شکســتخوردهودرفصلجــاریلیگبرتر
فقط2پیروزیداشتهاست.بدینترتیبفرانک
لمپارددومینتجربهناموفقسرمربیگریخود
رانیزبهپایانرساندوپسازچلسی،ازاورتون

نیزاخراجشد.
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