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النصر بعد از رونالدو فقط به یک نفر 
فکر می کند

سرخیو راموس هدف بعدی باشگاه عربستانی
تمام  النصر  از کریستیانو رونالدو، حاال  بعد 
قرار  راموس  روی جذب سرخیو  را  تمرکز خود 

داده است.
به گزارش ورزش سه، النصر می خواهد ادامه 
دهد. پیش از این در ابتدای فصل، سران باشگاه 
عربستانی با آوردن رودی گارسیا به عنوان مربی 
و فوتبالیست های مهمی مانند دروازه بان اوسپینا 
یا آلوارو گونزالس اسپانیایی، قصد و  هدف خود 
با جذب کریستیانو  اعالم کردند.  به وضوح  را 
و  سنگین  اولین مشت مقتدرانه  آنها  رونالدو، 
خود را روی میز زدند. اگرچه برنامه ها بسیار 
فراتر از حضور مهاجم پرتغالی است. همانطور 
که مارکا اعالم کرد، هدف بزرگ بعدی سرخیو 

راموس است.
امضای قرارداد با CR7 به عنوان یک شروع، 
مشوق و محرک برای ورود بازیکنان سطح باالی 
دیگر خواهد بود.  بنابراین آن ها از قبل دست 
به کار شده اند تا فوتبالیست هایی را متقاعد به 
حضور در ریاض کنند که در سال های پایانی 
دوران حرفه ای خود هستند، اما قبالً در فوتبال 
راموس  سرخیو  اند.  بوده  کننده  تعیین  اروپا 
بازیکنی است که در تیررس تیم عربستانی قرار 

دارد و این مسئله به وضوح مشخص است.
این پیشنهاد درست مثل کاری که برای جذب 
کریستیانو رونالدو شد، با مبلغ زیادی پول ارائه 
خواهد شد. اعتقاد سران النصر این است که 
می توانند جواب مثبت را از کاپیتان سابق رئال 
مادرید بگیرند. البته این هدف مربوط به تابستان 

2023 است نه پنجره نقل و انتقاالتی ژانویه.
در عربستان سعودی سرخیو راموس را بازیکنی 
استراتژیک می دانند، در سطح پایین تری نسبت 
به کریستیانو رونالدو، اما با کیفیت کافی که 
می تواند مرجع بزرگ دیگری برای رشد فوتبال 
موضوع  یک   CR7 ورود  اگر  باشد.  عربستان 
نزدیک  آن  به  نیز  راموس  است،  بوده  دولتی 

است.
این مدافع قصد ندارد پس از پایان قراردادش 
با PSG در 30 ژوئن به دوران ورزشی خود پایان 
دهد. او ابتدا به صحبت های تیم فرانسوی و 
البته به بقیه پیشنهادها گوش خواهد داد، اما 
از قبل می داند که النصر برای توافق با او حاضر 

است یک پیشنهاد مالی مهم ارائه دهد.  
باال  و  تیم  تدریجی  تقویت  النصر  استراتژی 
است.  کیفیت  با  بازیکنان  با  تیم  سطح  بردن 
همچنین واضح است که این کشور عربی برای 
سال 2030  در  جهانی  جام  مسابقات  برگزاری 
یا 2034 برنامه ریزی می کند. در واقع  به نظر 
می رسد که در توافق با کریستیانو رونالدو این 

موضوع نیز تاثیرگذار بوده است.

ایران میزبان دوومیدانی داخل 
سالن آسیا شد

میزبانی  از  دوومیدانی  فدراسیون  رئیس 
مسابقات قهرمانی داخل سالن 2024 آسیا خبر 

داد.
هاشم صیامی در گفت وگو با ایرنا از میزبانی 
مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن 2024 
کنفدراسیون  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  آسیا 
دوومیدانی آسیا با میزبانی ایران در سال 2024 
موافقت کرد اما فعال تاریخ دقیق آن مشخص 
نیست. وی افزود: کنفدراسیون دوومیدانی آسیا 
برای مسابقات داخل سالن آسیا، ۶ سهمیه به ما 
داد و نگاه جنسیتی نداریم. کسانی که شانس 
مدال هستند با توجه به رکوردها در ترکیب تیم 

ملی قرار خواهند گرفت.

یک دقیقه سکوت به احترام پله در 
هفته پانزدهم لیگ برتر

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با تکریم مادران 
و همسران شهدا و ادای احترام به ستاره فقید 

فوتبال برزیل برگزار می شود.
لیگ  سازمان  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
به  برتر  لیگ  پانزدهم  هفته  در  ایران،  فوتبال 
مناسبت وفات حضرت ام البنین)س( با تکریم 
مادران و همسران شهدا و همچنین ادای احترام 
به پله ستاره فقید فوتبال برزیل اختصاص دارد.

های  فدراسیون  تمام  از  فیفا  درخواست  به 
احترام  به  برتر  لیگ  پانزدهم  هفته  در  عضو، 
درگذشت پله ستاره برزیلی فوتبال جهان قبل از 
آغاز مسابقات یک دقیقه سکوت اعالم می شود.

جهانبخش به باشگاه بشیکتاش پیشنهاد 
شد

»گونش« فرصت خواست!

علیرضا جهانبخش وینگر تیم ملی فوتبال ایران 
بشیکتاش  به سرمربی  فاینورد هلند  باشگاه  و 

ترکیه پیشنهاد شده است.
به گزارش مهر، علیرضا جهانبخش وینگر تیم 
باشگاه  با  تابستان 2024  تا  ایران  فوتبال  ملی 
فاینورد هلند قرارداد دارد اما پس از حضورش 
در مسابقات جام جهانی با پیراهن ایران، چند 
باشگاه برای جذب او ابراز عالقه کرده اند و حتی 

اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
در این مدت باشگاه پاناتینایکوس یونان یکی 
از مشتریان سرسخت جهانبخش بوده و حتی 
فاینورد  باشگاه  به  پیشنهاد  دو  می شود  گفته 
ارائه کرده است. ظاهراً هر دو پیشنهاد از سوی 

هلندی ها رد شده است.
عالوه بر این، امیر هاشمی مقدم مدیر برنامه 
جهانبخش تاکید کرد که این بازیکن عالوه بر دو 
پیشنهاد از یونان، مورد توجه تیم هایی در آلمان 
اتفاق  هنوز  اما  است  گرفته  قرار  آمریکا هم  و 

رسمی در این ارتباط رخ نداده است.
جهانبخش در آخرین مصاحبه ای که با مجله 
فاینورد انجام داد، اعالم کرد از حضور در این 
باشگاه خوشحال و راضی است و می خواهد به 
این حال  با  ادامه بدهد.  تیم  این  پیشرفت در 
روند بازی کردن وینگر ایران در فاینورد و افت 
محسوس او نسبت به دوره نخست حضورش 
در لیگ هلند، شانس ترانسفر این بازیکن را زنده 

نگه می دارد.
در همین ارتباط امروز نشریه »فوتومچ« ترکیه 
خبر داد که جهانبخش از سوی مدیر ورزشی 
گونش«  »سنول  به  ترکیه  بشیکتاش  باشگاه 
سرمربی این تیم پیشنهاد شده است و در صورت 
تایید نهایی گونش، باشگاه ترکیه ای مذاکراتش را 

با فاینورد آغاز خواهد کرد.
نامناسب  شرایط  که  کرد  اعالم  نشریه  این 
و  کامرونی  بازیکنان  »ردموند«  و  »انکودو« 
انگلیسی بشیکتاش باعث شده تا مدیران این 
باشگاه به سمت جذب یک وینگر جدید سوق 
این  لیست  وارد  گزینه جدیدی  و  بشوند  داده 

باشگاه شده است.
مدیر  »کازانجی«  گزارش،  این  اساس  بر 
به  را  ساله   2۹ جهانبخش  بشیکتاش  ورزشی 
سنول گونش پیشنهاد کرده است. گونش برای 
تصمیم گیری در این مورد وقت خواسته و از 
استعدادیاب ها و آنالیزورهایش خواسته است تا 

گزارشی از جهانبخش تهیه کنند.
در صورت تایید نهایی گونش، پیشنهادی برای 

این بازیکن ارائه خواهد شد.
که  علیرضا  بازار  ارزش  فوتومچ،  نوشته  به 
قراردادش در سال 2024 به پایان می رسد حدود 

3 میلیون یورو است.
تیم های  در  بازی  سابقه  ایرانی  بازیکن  این 
نایمخن و آلکمار هلند و برایتون انگلیس را در 

کارنامه دارد.

به گزارش خبرآنالین؛ بازیکنان برتر اروپا و آمریکای 
جنوبی پس از گذراندن دوران حرفه ای موفق، بارها 
در لیگی بازی می کنند که مانند اروپا چندان رقابتی 
نیست و می خواهند در پایان دوران حرفه ای خود 
پول بیشتری کسب کنند یا جام های بیشتری کسب 
برای جذب  باشگاه های آسیایی  از  کنند. بسیاری 
بازیکنان برتر دستمزدهای کالن و قراردادهای پرسود 
ارائه می دهند. این می تواند به ویژه برای بازیکنانی 
که در پایان دوران حرفه ای خود به دنبال به حداکثر 
رساندن پتانسیل درآمد خود هستند جذاب باشد. 
برخی از بازیکنان ممکن است به سمت فرصت های 
فرهنگی و سبک زندگی که با بازی در آسیا به دست 
می آید جذب شوند. بازیکنان ممکن است فرصتی 
برای افزایش نام تجاری و فرصت های تایید خود با 
بازی در آسیا ببینند. برخی از بازیکنان ممکن است 
روابط شخصی یا خانوادگی با آسیا داشته باشند، یا 
ممکن است به سادگی به دنبال چالش جدیدی در 

پایان دوران حرفه ای خود باشند.
۱0 بازیکن برتری که دوران حرفه ای خود را در آسیا 

به پایان رسانده اند را با هم مرور خواهیم کرد؛
۱0. تیم کیهیل

در سال 20۱۸ به عنوان بازیکن به تیم سوپر لیگ 
هند جامشدپور اف سی پیوست. او اولین بازی خود 
را برای این تیم در ۶ اکتبر 20۱۸ در بازی مقابل بمبئی 
سیتی اف سی انجام داد. کیهیل در دوران حضورش 
در جامشدپور 4 گل در ۱4 بازی به ثمر رساند. او 
نقش کلیدی در خط حمله تیم داشت و به دلیل 
اخالق کاری و رهبری در داخل و خارج از زمین مورد 
عالقه هواداران بود. با این حال، مدت زمان حضور او 
در این باشگاه کوتاه بود زیرا در پایان فصل 20۱۸-۱۹ 

او این تیم را ترک کرد.
۹. دیگو فورالن

در سال 20۱۶ به عنوان بازیکن به تیم سوپر لیگ 
هند، بمبئی سیتی اف سی پیوست. او اولین بازی 
خود را برای این تیم در 3 اکتبر 20۱۶ در بازی مقابل 
مدت  در  فورالن  داد.  انجام  سیتی  پونا  سی  اف 
حضورش در مومبای سیتی اف سی، در ۱0 بازی 2 
گل به ثمر رساند. او بازیکن کلیدی این تیم بود و به 
آنها کمک کرد تا به نیمه نهایی سوپرلیگ هند برسند.
با این حال، مدت زمان او در باشگاه کوتاه بود زیرا 
در پایان فصل 20۱۶ او این تیم را ترک کرد. پس از 
حضور در هند، فورالن در سال 20۱7 به تیم لیگ 
برتری هنگ کنگ کیچی اس سی پیوست. او اولین 
بازی خود را برای این تیم در 22 ژوئیه 20۱7 در بازی 
مقابل ایسترن اس سی به میدان رفت. در دوران 
حضورش در کیچی اس سی، فورالن در ۱۵ بازی 
۸ گل به ثمر رساند و به تیم کمک کرد تا عنوان 
قهرمانی لیگ برتر هنگ کنگ را به دست آورد. او در 

پایان فصل ۱۸-20۱7 باشگاه را ترک کرد.
۸. رابرت پیرس

در سال 20۱4 به عنوان بازیکن به تیم سوپر لیگ 
هند اف سی گوا پیوست. او اولین بازی خود را برای 
دهلی  مقابل  بازی  در  اکتبر 20۱4  در ۱2  تیم  این 
دیناموس انجام داد. پیرس در مدت حضورش در اف 
سی گوا ۱0 بازی انجام داد و 2 گل به ثمر رساند. او 

نقش کلیدی در خط حمله این تیم داشت و به آنها 
کمک کرد تا به نیمه نهایی سوپر لیگ هند برسند. با 
این حال، مدت زمان او در این باشگاه کوتاه بود زیرا 

در پایان فصل 20۱4 او را ترک کرد.
7. نیکالس آنلکا

تیم  به  بازیکن   - مربی  عنوان  به  سال 20۱۵  در 
سوپرلیگ هند مومبای سیتی اف سی پیوست. او 
اولین بازی خود را برای این تیم در 4 اکتبر 20۱۵ 
در بازی مقابل اف سی پونا سیتی انجام داد. آنلکا 
در دوران حضورش در مومبای سیتی اف سی، در 
او نقش کلیدی در  به ثمر رساند.  بازی 2 گل   ۱۱
خط حمله تیم داشت. با این حال، مدت زمان او 
در این باشگاه کوتاه بود زیرا در پایان فصل 20۱۵ او 
را ترک کرد. او همچنین یک دوره کوچک در باشگاه 
به عنوان سرمربی داشت که نتوانست به موفقیت 

خاصی برسد.
۶. الساندرو دل پیرو

در سال 20۱4 به عنوان بازیکن به تیم سوپر لیگ 
هند دهلی دیناموس پیوست. او اولین بازی خود را 
برای این تیم در ۱۵ اکتبر 20۱4 در بازی مقابل اف سی 
پونا سیتی انجام داد. دل پیرو در دوران حضورش در 
دهلی دیناموس، در ۱4 بازی 4 گل به ثمر رساند. 
با این حال، در پایان فصل 20۱4 این باشگاه را ترک 
کرد. دل پیرو همچنین به خاطر حضورش در تیم 
لیگ A استرالیا سیدنی اف سی که از سال 20۱2 تا 
20۱4 در آن بازی کرد و در 4۸ بازی 24 گل به ثمر 

رساند، شهرت دارد.

۵. مارکو ماتراتزی
به عنوان مربی  در 22 سپتامبر 20۱4، ماتراتزی 
هند  لیگ  سوپر  در  سی  اف  چنایین  با  بازیکن   –
قراردادی به ارزش به مبلغ ۱ میلیون دالر در هر فصل 
امضا کرد. در پایان فصل 20۱۵، ماتراتزی چنایین را 
در قهرمانی سوپر لیگ هند رهبری کرد و قرارداد او به 
پایان رسید. پس از پایان فصل 20۱۶، اعالم شد که 
ماتراتزی برای سال 20۱7 به باشگاه بازنخواهد گشت.

4. ژاوی هرناندز
در  آمیزش  موفقیت  دوران  خاطر  به  بیشتر  او 
باشگاه اسپانیایی بارسلونا شناخته می شود، جایی 
که او جام های زیادی از جمله لیگ قهرمانان اروپا را 
به دست آورد. در سال 20۱۵، ژاوی هرناندز به عنوان 
بازیکن به باشگاه السد قطر پیوست. او اولین بازی 
خود را برای این تیم در 20 آگوست 20۱۵ در بازی 
مقابل الخور انجام داد. ژاوی در دوران حضورش در 
السد نقش کلیدی در خط میانی این تیم ایفا کرد و 
به آنها کمک کرد تا لیگ ستارگان قطر و جام امیر 
قطر را ببرند. او پس از یک دوران موفق در اسپانیا 
و قطر در سال 20۱۹ از فوتبال حرفه ای خداحافظی 
کرد. او همچنین هدایت السد را قبل از انتقالش به 

بارسلونا تجربه کرد.
3. فابیو کاناوارو

به  پیوستن  به  تصمیم  از  پس  ایتالیایی  مدافع 
برنده جام  را شوکه کرد.  امارات هواداران  االهلی 
با   20۱0 جهانی  جام  پایان  از  پس   200۶ جهانی 
این  رسید.  توافق  به  آسیایی  باشگاه  به  پیوستن 

به  ایتالیا  برای صعود  مدافع میانی نقش کلیدی 
در سال  او  کرد.  ایفا  در سال 200۶  جام جهانی 
200۹ از رئال مادرید در اللیگا دوباره به یوونتوس 
پیوست. با این حال، پس از گذراندن یک سال در 
دومین حضور خود در بانوی پیر کاناوارو تصمیم 
گرفت اروپا را به مقصد آسیا ترک کند. او ۱۶ بازی 
برای االهلی انجام داد و در جوالی 20۱۱ به عنوان 

بازیکن بازنشسته شد.
2. آندرس اینیستا

اینیستا نیز مانند ژاوی، از آکادمی بارسلونا کارش را 
شروع کرد و تا سال 20۱۸ دوران حرفه ای خود را ادامه 
داد. این هافبک در سال 20۱۸ با انتقالی آزاد به تیم 
لیگ جی وان، ویسل کوبه پیوست و به زندگی خود 
در بارسلونا پایان داد. . این بازیکن 37 ساله هنوز هم 
یک چهره مهم در ویسل کوبه است و تا سال 2024 

در این باشگاه باقی خواهد ماند.
۱. کریستیانو رونالدو

کریستیانو رونالدو به طور رسمی بازیکن النصر 
رسید.  پایان  به  اروپا  فوتبال  در  و حضورش  شد 
تا  نیمه  و  قراردادی دو ساله  پرتغالی  این مهاجم 
گلزن  رکورددار  است.  کرده  امضا   202۵ سال 
تاریخ رقابت های برتر جام ملت های اروپا، لیگ 
ای  قاره  در  را  خود  حرفه  اکنون  اروپا،  قهرمانان 
از  یکی  عنوان  به  او  کرد.  خواهد  دنبال  متفاوت 
بهترین بازیکنان تمام دوران شناخته می شود، اما 
از  بسیاری  برای  اکنون  آسیا  فوتبال  به  او  انتقال 

مردم یک شوک کامل است.

داور مسابقات مستر المپیا در برنامه رسمی از رقابت ها به بیان 
دالیل قهرمانی چوپان در این دوره از مسابقات پرداخت.

به گزارش ورزش سه بدون شک مهم ترین دستاورد فردی تاریخ 
ورزش ایران در سطح بین المللی و خارج از المپیک، قهرمانی هادی 
چوپان در مسابقات مستر المپیا است. عنوان ارزشمندی که از لحاظ 
جایگاه و تناسب ورزشی اگر اعتبار آن از طالی المپیک باالتر نباشد، 

کمتر هم نخواهد بود.
چوپان که پیشتر سابقه حضور در این مسابقات و کسب عنوان 
سومی را در کارنامه داشت، در این دوره با عزمی جزم برای این 
افتخار تاریخی حاضر شد تا در نهایت یکی از مشهورترین جوایز 

ورزشی جهان را به افتخاراتش اضافه کند.
البته بحث زیادی درباره قهرمانی هادی چوپان در مستر المپیا در 
سال 2022 وجود داشت و طرفداران ممکن است کنجکاو باشند تا 
بدانند که دقیقاً چه چیزی باعث شد که این بدنساز ایرانی در برابر 

قهرمان سابق المپیا 2۱2، درک لونسفورد، برتری یابد.
ریچ  با  چوپان  هادی  اینستاگرامی  مشاجره  که  خصوص  به 
گاسپاری، قهرمان سابق این رشته سر و صدای زیادی به پا کرد و 

هادی را به واکنش وا داشت.
نایب قهرمان سه دوره مسابقات مستر المپیا با انتقاد از انتخاب 
از  ضعیف تر  را  هادی  پشت  عضالت  عنوان،  این  به  چوپان 
استانداردهای قهرمانی در این مسابقات توصیف کرده بود و همین 
موضوع به جنجالی برای زیر سوال بردن این عنوان ارزشمند بدل 
این  در  هادی  رقبای  طرفدارانِ  سوی  از  دیگری  انتقادات  تا  شد 

مسابقه، روانه داوران مستر المپیا شود.
تریک ال گیندی، داور لیگ حرفه ای IFBB و مجری برنامه المپیا 
تی وی است. او در آخرین قسمت برنامه توضیح می دهد که چرا 

چوپان اکنون می تواند نام خود را به لیست ۱7 مردی که بزرگترین 
عنوان تاریخ رشته بدنسازی را دارند، اضافه کند.

ال گیندی گفت: حجم بدن او بزرگ تر شده بود و اولین برداشت 
همه داوران این بود که او حجم عضالتش نسبت به سال قبل بیشتر 
است. عالوه بر آن، هادی چوپان همان فیگورهایی را که در یکی 
دو سال اخیر انجام داده بود، به نمایش گذاشت. او قبالً هم جزو 
بهترین فیگوریست ها بود و با نمایش عضالت بسیار زیادی ژست 

می گیرد.
در مورد النسفورد، ال گیندی توضیح داد که تنها چیزی که نایب 
نیاز دارد، زمان  بدنسازی جهان  برای قهرمانی  این دوره  قهرمان 

بیشتر است.
او از زمانی که در 2۱2 بود بزرگتر شده است، شرایطش بی عیب 
و نقص بود و حتی کمرش کوچکتر از هادی چوپان است و به طور 
بالقوه در برخی ژست ها هادی چوپان را شکست داد. اما چیزی که 
النسفورد نداشت، تفکیک عمیق ناشی از بلوغ عضالنی بود. چیزی 
که هادی چوپان به خوبی از آن برخوردار بود. النسفورد اگر بخواهد 
با رقیبی که چندین دهه تمرین کرده است رقابت کند، باید این 

برش های عمیق تر را به دست بیاورد.
ال گیندی حتی به نفر سوم، نیک واکر، که هر دو برنده قبلی 
مستر المپیا - بیگ رمی و براندون کری - را در این دوره از مسابقات 
شکست داد، اعتبار بخشید: او یک نیروی غیرقابل توقف است. 
حجم عضالت او بزرگ است، بهتر و بهتر و بهتر می شود. به نظر 
می رسد که نیک واکر در آینده برنده مستر المپیا خواهد شد. کاری 
که نیک باید انجام دهد این است که ژست بهتری داشته باشد و 
هیکل خود را از نظر زیبایی شناختی دلپذیرتر نشان دهد تا بتواند 

مردانی مانند درک و هادی را شکست دهد.

10 فوتبالیست برتر دنیا که به قاره کهن آمدند

آسیا برای آنها بهشت است
بازیکنان زیادی در طول تاریخ در آسیا به فوتبال خود پایان دادند.

دفاع داوران IFBB از طالی گرگ ایرانیچوپان و جنجالی ترین قهرمانی مستر المپیا

بسیاری از 
باشگاه های 

آسیایی 
برای جذب 

بازیکنان برتر 
دستمزدهای 

کالن و 
قراردادهای 
پرسود ارائه 

می دهند

دعهدی برخی بازیکنان خارجی برابر قراردادشان و همچنین باال رفتن هزینه های 
ارزی، فرصتی را برای میدان دادن به استعدادهای داخلی و جوان پیش روی 

باشگاه های ایرانی قرار داده است.
به گزارش ایرنا، لیگ برتر فوتبال ایران پس از نزدیک به 4۵ روز تعطیلی از 
هفته گذشته از سر گرفته شد. شروع مجدد رقابت های لیگ تحت تاثیر افزایش 
قیمت ارز و باال رفتن هزینه های جذب بازیکن خارجی قرار گرفته، موضوعی که 
به یکی از دغدغه های جدی مدیران باشگاه ها تبدیل شده است که با آغاز فصل 
نقل و انتقاالت زمستانی در نیم فصل به دنبال جذب بازیکنان مورد نظر مربیان 

هستند.
قابل انکار نیست که حضور بازیکنان خارجی با کیفیت به رشد و پیشرفت کیفی 
رقابت های باشگاهی در ایران کمک زیادی می کند و یکی از شاخصه های توسعه 
لیگ در کشورهایی که به دنبال رسیدن به سطح باالتری در فوتبال هستند، 
استفاده از کیفیت و همچنین تجربه بازیکنان و مربیان خارجی تاثیرگذار است.

فوتبال باشگاهی ایران هم در دهه های اخیر و به خصوص پس از حرفه ای 
بوده است که  بازیکنان خارجی موثر  ایران، شاهد حضور برخی  لیگ  شدن 
توانسته اند در تیم های باشگاهی کشورمان با ارائه یک فوتبال با کیفیت به باال 
بردن سطح لیگ کمک زیادی بکنند و این درخشش انگیزه ای هم برای بازیکنان 
داخلی شده است که با استفاده از تجربه همبازی شدن با چنین خارجی های 

باکیفیتی  بتوانند سطح عملکردشان را باالتر ببرند.
البته خارجی های باکیفیت فوتبال باشگاهی ایران چه از حیث مربیان و چه 

بازیکنانی که به ایران آمده اند همواره در اقلیت بوده اند و کفه ترازو به سمت 
بازیکنان بی کیفیت خارجی که جذب تیم های ایرانی شده اند سنگینی می کند. 
خارجی هایی که با کمترین کیفیت و بازدهی در لیگ ایران، لقمه های چربی 
و سودآوری برای جریان داللی در فوتبال بوده اند که نه بر اساس کیفیت و 
رزومه شان، بلکه بر اساس سود بیشتری که می توانند برای دالل ها و سایر افراد 
دخیل در قراردادها داشته باشند، جذب برخی باشگاه های لیگ برتری و حتی 

دسته های پایین تر می شوند.
بازیکنانی که تنها به حیف و میل ارز ختم  پایین چنین  عالوه بر کیفیت 
شده  است، شکایت های این بازیکنان خارجی به فیفا برای گرفتن قراردادهای 
هنگفت شان به فیفا هم سبب شده است که خیلی از باشگاه های کشورمان 
به دردسرهای زیادی بیفتند و عالوه بر پرداخت پول قرارداد، با محرومیت و 

جریمه های سنگین هم روبرو شوند.
عالوه بر این شاهد هستیم که خارجی های با کیفیت هم در برخی موارد 
تعهدی به قراردادی که باشگاه شان بسته اند، نداشته اند و در روزهای حساس 
و پس از درخشش، چمدان هایشان را بسته اند و به دالیل غیر فوتبالی از ایران 
خارج شده  و دست مربی را خالی گذاشته اند. یورگن لوکادیای هلندی آخرین 
نمونه از این فوتبالیست هاست که در آستانه دربی و روزهای حساس لیگ به 

یکباره ایران را ترک کرد و قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرد.
حال با توجه دردسرهای حضور بازیکنان خارجی بی کیفیت و از طرفی عدم 
پایبندی آنها به قراردادهایشان و گران بودن قیمت بازیکنان خارجی با کیفیت 

و مشکالتی که برای قرارداد با آنها با توجه به قیمت ارز وجود دارد، باشگاه های 
ایرانی به یک بازنگری در جذب بازیکنان در فصل نقل و انتقاالت زمستانی نیاز 

دارند.
در چنین شرایطی باید به بازیکنان و جوان و استعدادهای داخلی بیشتر از 
گذشته بها داده شود و نگاه ها به سمت آنها بیشتر برگردد. پوشیده نیست 
که در لیگ ایران، خیلی از استعدادها و بازیکنان جوانی که پتانسیل زیادی 
داشته اند، زیر سایه خارجی های بی کیفیت محو شده اند و به آنها برای نشان 
دادن توانایی هایشان میدان داده نشده است. سودهای دالری حاصل از قرارداد 
با بازیکنان خارجی زمینه ای را به وجود آورده که استعدادهای جوان فوتبال ایران 

در حاشیه قرار بگیرند و شکوفا نشوند.
آخرین نمونه آن دو گلزن اخیر پرسپولیس در بازی با گل گهر بودند؛ سینا 
اسدبیگی و محمد عمری که با توجه به جدایی لوکادیا، فرصت بیشتری برای 
بازی پیدا کردند و توانستند در بازی روز شنبه پرسپولیس برابر گل گهر دو گل 

دیدنی به ثمر برسانند تا قرمزها جایگاه خود را در صدر تثبیت کنند.
آنها فرصت داده شود، می توانند  به  اگر  بازیکنانی که  ایران چنین  فوتبال 
قابلیت هایشان را نمایش دهند، کم ندارد و مهم جسارت مربیان و مدیران 
باشگاه ها برای اعتماد به آنهاست، اعتمادی که می تواند یک بازی دو سر برد 
برای لیگ ایران باشد، هم به تیم ها برای رسیدن به هدف هایشان کمک کند و هم 

فوتبالیست های آینده داری را به تیم ملی معرفی کند.
حال با توجه به آغاز فصل نقل و انتقاالت زمستانی و تکاپوی تیم ها برای 

جذب بازیکنان مورد نظرشان، انتظار می رود فوتبال ایران از توفیق اجباری 
که به واسطه باال رفتن هزینه های ارزی برای جذب بازیکن خارجی به وجود 
آمده است، استفاده کند و به بازیکنان جوان داخلی و استعدادهای بیشمار 
آن بیشتر از گذشته اعتماد کند و فرصتی برای جوالن دادن به آنها بدهد، 
فرصتی که با تمام بیم و امیدهایش یک چالش شیرین برای لیگ ایران خواهد 

بود.

نگاهی به چالش شیرین فصل نقل و انتقاالت زمستانی
توفیق اجباری لیگ برتری ها


