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مهاجرت علی کریمی از  ایران؛ چه کسی سود می کند؟

فوالد  در  پی ساختن کهکشانی های ۲؟

ســجاد فیروزی: خبر مهاجرت علی کریمی از ایران از آن دســت اخباری اســت که 
گهگاهــی مطرح می شــود و با ســروصدای زیــادی در فضای مجــازی و حقیقی 
می چرخد. تازه ترین نمونه اش به شــایعه  هفته گذشته برمی گردد که خبر می داد او 
برای همیشــه ایران را ترک کرده و به همراه خانواده راهی دبی شــده است. فارغ از 
درستی یا نادرستی این شایعه و واکنش های ریزودرشت به آن، خود علی کریمی هم 
عکسی «معنادار» در اینستاگرام منتشر کرد و با نشان دادن تصویری از زینب ابوطالب 
نوشــت که «وطن خانه پدری است». واکنش هوشمندانه علی کریمی به این شایعه 
و زنده کردن دوباره صحبت های جنجالی مجری شبکه «افق» که دی ماه ۱۳۹۸ گفته 
بود: «اگر کســی اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود؛ برود آنجایی که آن رفاه و آن 
مدل زندگی وجود دارد» نشــان می دهد اســطوره فوتبال ایــران، نگاهی متفاوت به 

مقوله مهاجرت یا دست کم شایعه مهاجرت از ایران دارد. 
به هر روی، این اولین بار نیســت که شــایعه مهاجرت علی کریمــی از ایران مطرح 
می شود؛ پیش تر در دو نوبت، یکی آذر ۱۳۹۸ و دیگری تیرماه ۱۳۹۹ این شایعه مطرح 
شــد که علی کریمی کارهای مهاجرتش را انجام داده و قرار اســت برای همیشــه به 
کانادا برود. برای اولین بار، یعنی آذر ۱۳۹۸ حضور او در بخش سی آی پی فرودگاه امام 
و سفرش به کانادا بحث برانگیز شد. آنجا عنوان شد که کریمی به همراه خانواده قصد 
مهاجرت به کانادا را دارد. با این حال، بازگشت علی کریمی از کانادا، این شایعه را ناقص 
گذاشت تا قریب به شش ماه بعد دوباره جان بگیرد. این بار استوری بحث برانگیز علی 
کریمی در اینستاگرام به شایعات دامن زد. او با انتشار فیلمی از پنجره هواپیمای در حال 
پرواز نوشــت: «گاهی نباش، خودت را بردار و برو و کمی دورتر از این قافله بایســت». 
همین موضوع کافی بود تا گمانه زنی درباره مهاجرت او شــکل واقعی به خود بگیرد. 
این بار شــایعات از این می گفتند که او شــش ماه پیش خانواده را به کانادا برده و حاال 
خودش به تنهایی برای پیوستن به آنها و مهاجرت از ایران اقدام کرده است. این شایعه 
ســروصدای زیادی به پا کرد و بسیاری از عالقه مندان علی کریمی از او خواستند که در 
ایران بماند. این خواسته بی دلیل نبود. علی کریمی در طول دهه گذشته همواره یکی 
از منتقدان اتفاقات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی در ایران بوده که به واسطه شهرت و 
محبوبیتش، با واکنش های زیادی همراه شده است. اتفاقا اینجا همان موضوعی است 
که مهاجرت احتمالی یا قطعی علی کریمی از ایران را برای یک طیف کامال خاص مهم 
جلوه می دهد. طیفی که از ســال ۱۳۸۸ به این طرف، علیه علی کریمی گارد گرفته و 

ابایی از تخریب او در فضای رسانه ای که اتفاقا تعدادشان هم زیاد است نداشته اند.
داستان های سیاسی  علی  کریمی

علی کریمی ســال های زیادی است که مورد انتقاد طیف اصولگراها قرار می گیرد. 
این انتقادها ریشــه در اظهارات، واکنش ها و البتــه «اکت های» علی کریمی در موارد 
مختلف داشــته است. شاید ریشه اش به اتفاقات سال ۱۳۸۸ برگردد که از همان زمان 
تابه حال، زیر ذره بین رسانه های اصولگرا رفته است. این ماجرا مربوط به مچ بندی است 
که او به همراه تعدادی دیگــر از بازیکنان تیم ملی در دیدار برابر کره جنوبی در همان 
زمانی که انتخابات دوقطبی شــدیدی بین میرحسین موسوی و احمدی نژاد داشت، به 
دست بسته بود. اگرچه مدیران وقت تیم ملی تالش کردند مچ بندهای مذکور را به نذر 
بازیکنان مرتبط کنند ولی مشــخص بود که هدف آنها سیاسی و حمایت از میرحسین 
موسوی است. علی کریمی آبان ۸۹ هم کاری کرد که به مذاق اصولگراها و رسانه هایی 
که سنگ احمدی نژاد را به سینه می زدند، چندان خوش نیامد؛ روزهای اوایل همان ماه 
بود که خبر رسید دفتر احمدی نژاد به مناسبت حضور «اوو مورالس»، رئیس جمهوری 
بولیوی در ایران، قرار اســت یک بازی فوتبال نمایشــی با حضور تعدادی از ستاره های 
فوتبال ایران و چند نفر از دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ترتیب دهد. 

علی کریمی یکی از مدعوین بود اما حاضر نشد دعوت دفتر احمدی نژاد را قبول کند.

همان وقت ها بود که علی کریمی مورد انتقاد قرار گرفت ولی شــدت انتقادات از او 
رفته رفته بیشــتر هم شد. شهریور ۱۳۹۰ و در پی انتشار تصویری از پیراهن علی کریمی 
که آن را امضا کرده و به اشکان سهرابی یکی از کشته شدگان اعتراضات ۸۸ اهدا کرده 
بود، سایت روزنامه جوان، علی کریمی را به باد انتقاد گرفت و او را حامی «فتنه گران» 
توصیف کرد. البته که این رسانه، فراموش نکرد به همین واسطه، داستان مچ بند مذکور 
را هم به میان بکشد و شدت انتقادات از علی کریمی را باال ببرد. « علی کریمی، کاپیتان 
تیم ملی فوتبال کشــورمان(!) که در مســابقات مقدماتی جام جهانی گذشته در بازی 
با کره جنوبی با بســتن مچ بند ســبز به همراه برخی بازیکنان در حمایت از فتنه گران 
حاشــیه هایی را به وجود آورده بودند، بار دیگر در حرکتی مشکوک در راستای اهداف 
جریان فتنه که این روزها در  حال احتضار به سر می برد، گام برداشت. علی کریمی که 
در پایان روزهای فوتبالی اش به ســر می بــرد، در اقدامی تأمل برانگیز با اهدای پیراهن 
خود به یکی از کشته شــدگان فتنه ۸۸ بار دیگر نشان داد که او همچنان در وادی فتنه 
گام می زند. علی کریمی که ظاهرا یک چهره ورزشی است، مشخص نیست این روزها 
این خط و خطوط سیاســی را از چه کســی  یا چه جریانی می گیرد . او باید این موضوع 
را بداند که این راه کســب محبوبیت در بین مردم نیســت، مردم فهیم و فوتبال دوست 
ایران خوب سره را از ناسره تشخیص می دهند ؛ علی کریمی همان راهی را می رود که 
شــجریان پیش از او آن را رفت و امروز در انتهای این مسیر آرزوی بازگشت را دارد که 
البته دیر شــده اســت! البته ناگفته نماند این پاس علی کریمی به فتنه گران با واکنش 
مثبت ضدانقالب روبه رو شــده اســت و حرکت او را «اقدامی معنادار و جوانمردانه» 

توصیف کرده اند!».
۲۰:۳۰  هم  دست  به  کار  شد

توجه به کارهایی که علی کریمی در فضای مجازی انجام می دهد و واکنش های 
او به اتفاقات سیاسی و اجتماعی، همواره فرصتی در اختیار رسانه های مشابه در یک 
دهه اخیر قــرار داده تا تصویری مخدوش از علی کریمی در ذهن مخاطبان به وجود 
بیاورد. هرچند میزان استقبال از واکنش های علی کریمی، نشان می دهد آنها تا به االن 
در این زمینه توفیق خاصی نداشــته اند. صداوسیما و به طور مشخص بخش خبری و 
جنجالی «۲۰:۳۰»، خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان، دیگر رســانه های طیف خاص 
هستند که از علی کریمی به واســطه رخدادهای مختلف انتقاد کرده اند. «فارس» در 
ســال ۸۹ اقدام به روزه خواری علی کریمی در حاشــیه تمرین تیمــش را زیر ذره بین 
برد و خواســت که مســئوالن وقت باشگاه استیل آذین، باشــگاهی که کریمی در آن 
روزها مشــغول بازی برای آنه بود، نسبت به این اتفاق جبهه گرفته و با علی کریمی 
برخورد کنند. « این حرکت علی کریمی در  حالی صورت می گیرد که حســین هدایتی 
و مصطفی آجورلو، نه تنها در قبال روزه خواری این بازیکن به اصطالح ســتاره سکوت 
کرده اند  بلکه در قبال توهین های او به مســئوالن منشــور اخالقی نیز واکنشی نشان 
نداده اند. علی کریمی که اکنون از تیم ملی هم اخراج شده، به عنوان بازیکنی نظم گریز 
و با اخالق تند و خودمحورانه مشــهور اســت. او بارها علیه مدیران و بزرگان فوتبال 
ایران موضع گیری های نادرســتی گرفته اســت». این خبرگزاری در یکی از جدیدترین 
موضع گیری هایش علیه کریمی که به ســال گذشته برمی گردد به داستان قبض برق 
خانه علی کریمی پرداخت و با تیتر «یارانه ۵۲ میلیونی دولت به یک سلبریتی ورزشی» 
به شدت از بازیکن سابق تیم ملی انتقاد کرد. در بخشی از این گزارش این طور آمده بود 
که «در شرایطی که هزینه برق این سلبریتی ورزشی با مصرف نجومی مبلغ سه میلیون 
و ۸۸۰ هزار تومان برآورد می شود، اما هزینه واقعی برق مصرفی او با احتساب هزینه 
انرژی تولید و توزیع معادل ۵۶ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان برآورد می شــود. به عبارت 
دیگر دولت جمهوری اســالمی ایران از محل منابع متعلق به همه مردم ماهانه ۵۲ 
میلیون و ۶۳۹ هزار تومان یارانه به حساب این سلبریتی واریز می کند. نکته قابل توجه 

در قبض برق این ورزشکار پرمصرف، نرخ تعرفه کم باری اوست که برخالف نرخ های 
تعیین شــده برای عامه مردم معادل منفی ۴۵ تومان تعیین شــده است و با توجه به 
مصرف ۲۲۰۰ مگاواتی این مشترک دولت عالوه بر یارانه پرداختی، قبض او را با تخفیف 
۱۰۰ هزار تومانی مواجه کرده است. عالوه بر این با وجود اینکه این سلبریتی از برق سه 
فاز استفاده می کند اما در تخلفی آشکار تعرفه برق او مشابه تعرفه مشترکان خانگی 
تعیین شده است». علی کریمی نســبت به این گزارش موضعی جدید در اینستاگرام 
گرفت و خطاب به این خبرگزاری نوشت: «شما اگر دلسوز مردم هستید، از آقازاده های 
رفیق هایتان بنویسید که از چه رانت هایی استفاده می کنند. من در طول عمرم از رانتی 
استفاده نکردم. اگر کسی مدرکی دارد که من از رانت استفاده کرده ام، بسم اهللا، نشان 
دهد». قبض برق خانه علی کریمی همچنین دســتمایه گزارشــی برای «۲۰:۳۰» شد 
تا این بار به واســطه هزینه زیاد به او کنایه های تندوتیزی بزند. علی کریمی اما بعد از 
پخش این گزارش هم مطلبی در اینســتاگرام منتشــر کرد و نوشت: « من عذرخواهی 
می کنم اگر پول برق من باالست. نمی دانستم که دزدی ها و اختالس های کشور از پول 

آب و برق من کمتر است».
انتقادهای  کنایه آمیز  علی  کریمی

علی کریمی بعــد از خداحافظی اش از دنیای فوتبال بیشــتر درگیر دنیای مجازی 
شــده و با استفاده از شبکه هایی مانند تلگرام و اینستاگرام به بیان نظرات شخصی اش 
در حوزه های مختلف پرداخته اســت. او بعدها کانال تلگرامی اش را بست و فقط در 
اینستاگرام فعالیت کرد. انتقادهای او به اتفاقات رخ داده در حوزه اجتماعی و اقتصادی 
بعضا با واکنش منفی افراد نزدیک به طیف اصولگرا همراه شــده و آنها با راه اندازی 
هشتگ های ســلبریتی بی ســواد ســعی می کردند علی کریمی را به حاشــیه ببرند. 
با این حــال، ضرب انتقادات کریمی آن قدر زیاد بود که رســانه های مذکور را به واکنش 
وادارد. کریمی در سال های اخیر کم انتقادات آغشته با طعنه و کنایه نداشته و بسیاری 
از آنها بازتاب زیادی داشته است. برای بررسی تک تک آنها شاید نیاز به صفحات بسیار 
زیادی باشــد ولی آخرین آنها می تواند ماجرای سقوط «متروپل» باشد که این اسطوره 
ســابق با به تصویر کشیدن تعدادی از ســگ های زنده یاب، متن بحث برانگیزی نوشت. 
«تا دیروز نجس بودین ولی شــما ها از خیلی ها تمیزتــر و بامعرف ترین». این جمالت 
واکنش تند روزنامه کیهان را در پی داشــت. درست در روزهایی که هم وغم بسیاری از 
مردم، داغ آبادان بود، کیهان ترجیح داد به علی کریمی حمله کند. کیهان در بخشــی 
از گزارشــش با توجه به حضور سگ های زنده یاب از دیرباز در این گونه حوادث نوشت: 
«ایــن اظهارفضل های عجیب بیشــتر با هدف عادی ســازی و ترویج فرهنگ نامأنوس 

سگ پروری و تغییر سبک زندگی ایرانی اسالمی مردم کشورمان مطرح می شود».
علی کریمی  در  کنار  علی دایی  و  عادل  فردوسی پور

داســتان مهاجرت نخبه های ایرانی امری تازه نیســت و بعید است بشود راه حلی 
درخــور برایش پیدا کرد، با این حال به نظر می رســد مهاجرت تعــدادی از چهره های 
مشــهور ایرانی، همان هایی که اتفاقا با اقبال عمومی روبه رو شده و محبوبیت خاصی 
بین مردم دارند، برای جریانی خاص، بد هم نباشــد. علی دایی و عادل فردوسی پور نیز 
نمونه ای از این چهره ها هســتند. افرادی که درســت مثل علی کریمی هر روز شایعه 
مهاجرتشان مطرح می شود ولی همچنان به زندگی در ایران ادامه می دهند و شایعات 
موجــود را تکذیب می کنند. این موضوع به آن معنی نیســت که این افراد تا آخر عمر 
در ایران بمانند یا نه، بلکه مؤید موضوعی اســت که در باال عنوان شــد؛ اینکه اصوال 
مهاجرت چهره هایی که خودشان را حامی مردم و در کنار آنها توصیف می کنند، ظاهرا 
برگ برنده ای برای طیفی خاص اســت تا ثابت کنند حق با آنهاســت و آنچه علیه این 
چهره های محبوب نوشته اند، درست از آب درآمده است. سود این ماجرا، فارغ از اینکه 

علی کریمی و کریمی ها مهاجرت کنند یا خیر، به همین طیف خواهد رسید.

شنبه
۴ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱

بازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. 
پرســپولیس، استقالل، سپاهان و فوالد به عنوان تیم های تأثیرگذار در بازار فعالیتشان 
را از سر گرفته اند. در این بین، پرسپولیس با اختالف فاحشی در مقایسه با بقیه پیشتاز 
اســت. این تیم بعد از ناکامی در فصل گذشــته در پی ساختن تیمی کهکشانی است. 
آنها تا به اینجا چندین ســتاره مطرح را به خدمت گرفته اند. علیرضا بیرانوند، مرتضی 
پورعلی گنجی، دانیال اسماعیلی فر و سروش رفیعی گل سرسبد آنها هستند. اگر اتفاق 
خاصی نیفتد قرار اســت امروز ســعید صادقی، ستاره فصل پیش باشگاه گل گهر هم 
به پرســپولیس اضافه شــود. البته که این باشــگاه نیم نگاهی هم به خریدن مهاجم 
یــا مهاجمان خارجی دارد و همین روزها بحث دربــاره حضور یک بازیکن برزیلی در 
اطراف این باشگاه به گوش می رسد. از لحاظ خریدن بازیکن، فعال باشگاهی در ایران 
به پرســپولیس نزدیک هم نشــده است. در سوی دیگر، دو باشــگاه مدعی قهرمانی 
یعنی استقالل و سپاهان هم اولین گام را محکم برداشته اند. هر دو تیم بعد از جدایی 
از مربیان ایرانی خود به ســراغ ســرمربیان خارجی رفته اند. استقالل ریکاردو ساپینتو 
پرتغالی را به تهران کشانده و سپاهان نیز هم وطن او یعنی ژوزه مورایس را به عنوان 
ســرمربی جذب کرده است. این دو تیم به زودی شروعی توفانی در لیگ برتر خواهند 
داشت و بازیکنان مدنظر کادر فنی را می خرند. در سوی دیگر فوالد از اذهان دور مانده 

اســت. آنها که تنها نماینده ایران در آسیا هستند قرار است کهکشانی های ۲ را داشته 
باشند! فوالد برگ برنده اصلی را روی نیمکت دارد؛ جواد نکونام مشتری پروپاقرصی 
به اســم استقالل داشــت ولی نهایتا در این باشگاه باقی ماند. او فصل پیش عملکرد 
خوبی با این باشــگاه اهوازی داشته و حاال با کســب تجربه بیشتر در پی موفق کردن 
فوالد در آســیا و از طرفی قهرمانی در لیگ ایران اســت. خریدهای فوالد در این فصل 
عالوه بر اینکه هوشــمندانه است، اسم و رسم دار هم هست. این تیم به تازگی سعید 
آقایی، مدافع چپ پرسپولیس را خریده تا بعد از مهدی شیری که مدافع راست سابق 
سرخ های تهرانی اســت، چپ و راستش را پرسپولیســی کرده باشد. بازگشت عارف 
آقاســی از اســتقالل هم دیگر مهره تأثیرگذار فوالد در خط دفاعی اســت. آنها برای 
خط حمله هم مجید علیاری را خریده اند که مشــتریان خوبی از جمله اســتقالل را 
داشــت. البته که این پایان ماجرا نیست، چون این تیم نیم نگاهی هم به خرید احسان 
پهلوان، هافبک نام آشــنای پرسپولیس دارد. به قرار تمامی کارهای انتقال این بازیکن 
نهایی شــده و فقط مانده امضای آخر. اگر چنین شــود آنها یکی دیگر از بازیکنانی را 
که اســم و رسم دار اســت،خریده اند. هرچند از اطراف این باشگاه خبرهای جدی تری 
درباره ستاره های مهم تر به گوش می رسد. ظاهرا آنها برای خط دروازه یک دروازه بان 
بزرگ در نظر دارند. آن طورکه شــایعه شــده گزینه مدنظر جــواد نکونام، پیام نیازمند 

یکی از دروازه بان های لژیونر ایران اســت که سابقه حضور در تیم ملی را دارد. فوالد 
در ایــن فصل به جواد نکونام وعده داده تیمی قوی برای او بســازد تا آنها در آســیا 
موفقیت بیشــتری داشته باشند. از این رو شنیدن هر اســم بزرگی اطراف این باشگاه 
چندان عجیب نیست. اشکان دژاگه، یونس دلفی و حتی علی قربانی که همگی خارج 
از ایران حضور داشــته اند هم در فهرست خرید این باشگاه قرار گرفته اند. مهم نیست 
که چنین خریدهایی نهایی شــوند یا خیر بلکه مســئله این است که این باشگاه تا به 
االن نشان داده به فکر خریدن ستاره های بازار است. در رقابت هم ترسی از استقالل، 
پرســپولیس و سپاهان ندارند و می توانند هزینه کنند. همین مورد دست جواد نکونام 
را تا حدودی باز گذاشــته تا این بار نه مدعی کسب سهمیه آسیا بلکه یکی از مدعیان 
قهرمانی در لیگ برتر هم باشــد. واضح اســت که خریدهای آنهــا در این بازار تمام 
نشــده و از این به بعد با وسواس و هزینه بیشتری پا به میدان می گذارند. این موضوع 
می تواند نوید رقابتی جذاب تر برای ســال آینده در لیــگ برتر را بدهد. نکونام پیش از 
این توانایی اش در عرصه فنی را نشــان داده و حاال با خریدن چندین ســتاره نام آشنا 
می خواهد عالوه بر جام حذفــی، گام مهمی برای قهرمانی در لیگ برتر بردارد. البته 
آنهایی که او را می شناسند می دانند که این مربی قرار نیست به این سادگی ها بی خیال 

لیگ قهرمانان آسیا شود.

اخـبـار  بـرگـزیـده

ناهید کیانی قهرمان تکواندوی آسیا شد
بیست وپنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا با حضور ۳۸۶ تکواندوکار از 
۳۴ کشــوراز دیروز جمعه به مدت چهار روز و به میزبانی کره جنوبی در سالن «هوبان» 
شهر چانچئون آغاز شــد. تیم ملی بانوان ایران در روز نخست این مسابقات دو نماینده 
داشت که حاصل تالش آنها یک طال و یک برنز بود و تنها نماینده تیم مردان ایران نیز به 
یک مدال برنز رسید. ناهید کیانی نماینده وزن منهای ۵۳ کیلوگرم ایران در مبارزه پایانی 
برای کســب مدال طال به دیدار «چاروس کامایوا» نفر ۱۳ رنکینگ جهانی و دارنده مدال 
طالی آســیا و ارتش های جهان رفت و در نهایت ۲ بر صفر صاحب پیروزی شــد و روی 
سکوی نخست آسیا ایستاد. کیانی پیش از این دور نخست استراحت داشت سپس ۲ بر 
یــک (راند اول ۸ - ۳) و (راند دوم ۱۵ -۳) برابر کانابال از فیلیپین به برتری رســید و در 
دیدار دوم نیز با نتیجه ۲ بر صفر (راند اول ۶-۴) و (راند دوم ۱۲-۲) برابر «وانگ ژیالو» از 
کشور چین به پیروزی رسید و راهی فینال شد. دانیال بزرگی در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم 
دیگر نماینده تیم مردان ایران در روز نخســت بود. او ابتدا برابر ژانگ از کره جنوبی ۲ بر 
صفر و با نتایج ۱۱ بر ۳ و ۱۴ بر ۲ پیروز شــد و سپس مقابل حسین لطفی از افغانستان با 
حساب ۲ بر یک (۱۶ بر ۴، ۱۴ بر ۱۶ و ۱۶ بر ۱۰) به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی 
شــد اما در مرحله نیمه نهایی برابر اولوگ بک رشــیدوف از ازبکستان و قهرمان المپیک 
توکیو با نتیجه ۲ بر صفر (۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۳) شکســت خورد و به مدال برنز رســید. زهرا 
شیدایی در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم نیز دیگر نماینده بانوان ایران در روز نخست قهرمانی 
آسیا بود. شیدایی پس از یک دور استراحت، در مرحله یک چهارم نهایی برابر یاسین یارا 
محمد از اردن ۲ بر صفر (۶ بر ۴ و ۲ بر صفر) به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه 
یافت. شــیدایی در مرحله نیمه نهایی برابر لو زونگشی از کشور چین با نتیجه ۲ بر صفر 

(۱۲ بر ۲ و ۱۲ بر ۳ ) شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

همکاری فردوسی پور  با  صداوسیما  ادامه دارد
با اعالم برنامه های تابســتانی شــبکه های سیما، نام برنامه ورزشــی «فوتبال ۱۲۰» 
هم دیده می شــود. به گزارش ایســنا، تاکنون ۱۰ فصل از برنامه «فوتبال ۱۲۰» روی آنتن 
رفته اســت و حاال با آغاز تابســتان و شــروع لیگ های اروپایی، بر اساس آنچه معاونت 
ســیما اعالم کرده، آغاز فصل جدید را باید انتظار کشــید. آخریــن برنامه از فصل دهم
 «فوتبال ۱۲۰» به تهیه کنندگی عادل فردوســی پور خرداد امسال از شبکه ورزش پخش 
شد. «فوتبال۱۲۰» با اجرای حمید محمدی و تهیه کنندگی عادل فردوسی پور چند سالی 
اســت که روی آنتن شــبکه ورزش می رود و اگرچه توضیحات بیشــتری درباره عوامل 
ســازنده این برنامه در فصل جدید هنوز از ســوی شــبکه ورزش اعالم نشده است، اما 
پیش بینی می شــود شــروع «فوتبال ۱۲۰» در روزهای پنجشنبه ساعت ۲۳ با همان تیم 

قبلی باشد.

هفته شلوغ استقالل در  راه است
به گزارش فوتبال ۳۶۰، در هفته آرام پرســپولیس در بازار نقل وانتقاالت تابســتانی، 
اســتقاللی ها ســرمربی جدید خود را شــناختند و بعد از مذاکراتی طوالنی و البته شاید 
فرسایشی، ریکاردو ساپینتو به عنوان سرمربی جدید آبی ها معارفه شد تا رسما استقالل 
هــم فعالیت خود را در بــازار نقل وانتقاالت آغاز کند.  مأموریــت آبی ها دفاع از عنوان 
قهرمانی به دســت آمده در لیگ بیست ویکم است. سجاد شهباززاده تنها خرید تابستانی 
استقاللی ها پیش از معارفه سرمربی پرتغالی بود و حاال بعد از انتخاب ساپینتو، مدیران 
اســتقالل در هفته پیش رو به دنبال جذب بازیکنان مدنظر ســرمربی پرتغالی هســتند. 
مدیران استقالل البته چالش مهم دیگری را هم دارند. استقالل به لحاظ فنی در زمینه 
جذب، نقاط ضعف کمتری را نســبت به پرســپولیس لیگ بیست ویکم دارد و به همین 
علت احتماال اولویت آبی ها تمدید قرارداد ستارگان فصل گذشته شان خواهد بود. محمد 
دانشگر، عارف غالمی، روزبه چشمی، رافائل سیلوا، سعید مهری، آرمان رمضانی و وریا 
غفوری بازیکنانی هستند که قراردادشان با استقالل به اتمام رسیده است. بعد از انتخاب 
ساپینتو، مذاکرات با بازیکنان فصل گذشته برای تمدید قراردادشان آغاز شده است. رافائل 
ســیلوا و سعید مهری بازیکنانی هستند که به دلیل دریافت پیشنهاداتی بهتر از پیشنهاد 
باشگاه استقالل، احتماال از جمع آبی پوشان جدا خواهند شد اما به نظر می رسد شرایط 
برای توافق با پنج بازیکن دیگر فراهم بوده و احتماال در روزهای آینده به نوبت از تمدید 
قرارداد بازیکنان اســتقالل پرده برداری می شود. روزبه چشمی و وریا غفوری در روزهای 
گذشــته شایعاتی پیرامون جدایی شان مطرح شده بود اما آنها در اوایل هفته پیش رو در 
جلســه با مدیران استقالل شــرکت می کنند و احتماال برای یک  فصل دیگر در استقالل 
می مانند. امید حامدی فر هافبک دفاعی جوان فصل گذشته صنعت  نفت آبادان یکی از 
بازیکنانی اســت که مدیران استقالل با او مذاکره کرده و بسیاری حضور حامدی فر را در 
استقالل فصل آینده قطعی می دانند. هنوز به صورت رسمی قراردادی با هافبک دفاعی 
سابق صنعت  نفت امضا نشده اما احتماال این هافبک جوان و ۲۱ساله یکی از خریدهای 
تابستانی استقالل خواهد بود. البته که فوالد خوزستان یکی از رقبای استقالل در فرایند 
جذب این هافبک جوان اســت و مدیران فوالد هم مذاکراتی را با حامدی فر در روزهای 
اخیر داشته اند. سعید صادقی که به بمب نقل وانتقاالت تابستانی بدل شده، مذاکراتی را 
با مدیران اســتقالل داشته است اما با توجه به درخواست های مالی و شرایط مطروحه 
از ســوی صادقی، او توافقی با آبی پوشان نداشــته و موازی با گفت وگو با استقاللی ها، 
مذاکرات او با مدیران باشــگاه پرســپولیس موفق تر بوده و شانس سرخ پوش شدن این 
بازیکن بیشتر به نظر می رســد. هرچند هنوز آبی پوشان از جذب این بازیکن ناامید نبوده 
و مشغول مذاکره با مدیربرنامه های صادقی هستند. محمدرضا حسینی یکی از اهداف 
نقل وانتقاالتی استقالل است؛ وینگر باتجربه سپاهان که یک  فصل دیگر با طالیی پوشان 
قرارداد دارد و با توجه به حضور ژوزه مورایس مشخص نیست نظر این سرمربی پرتغالی 
نسبت به حسینی چه خواهد بود. حسینی در تالش بوده تا بتواند نظر مدیران سپاهان را 
جلب کند و با پرداخت هزینه رضایت نامه اش عازم تهران برای امضای قرارداد با استقالل 
شود که هنوز مذاکرات این وینگر باتجربه موفقیت آمیز نبوده است. محسن آذرباد کاپیتان 
فصل گذشته مس رفسنجان هم که هنوز یک  فصل دیگر با نارنجی پوشان قرارداد دارد، 
با توجه به درخششــی که در لیگ بیســت ویکم داشت و توانســت عنوان دومین پاسور 
برتر فصل را به دست آورد، هدف نقل وانتقاالتی استقاللی ها شده و مذاکراتی را مدیران 
آبی پوش با او داشته اند. آذرباد بند فسخ یک میلیاردی در قراردادش دارد و این بند فسخ 
راه جدایی او را از مس به مقصد اســتقالل آسان کرده و دور از ذهن نیست که در هفته 
جدید او به عنوان خرید جدید آبی ها معارفه شــود. ســعید عزت اللهی هافبک دفاعی 
فصل گذشته وایله بلدکلوب دانمارک که در نیم فصل دوم به صورت قرضی در الغرافه 
قطر بازی کرد، روز گذشــته به صورت رسمی پایان قراردادش با تیم قطری اعالم شد اما 
او هنوز یک  فصل دیگر با مدیران وایله بلدکلوب دانمارک قرارداد دارد. مدیران استقالل 
فصل گذشته در تعامل با این باشگاه دانمارکی موفق بوده و توانستند کوین یامگا را جذب 
کنند که این ســتاره فرانسوی بهترین بازیکن فصل آبی پوشان شد. مدیران استقالل از روز 
گذشته مذاکرات خود با باشگاه دانمارکی را آغاز کردند و در صورت وصول توافق با وایله 
بلدکلوب، احتمال آبی پوش شدن سعید عزت اللهی بعد از چند فصل مطرح شدن نام او 
در حوالی اســتقالل بعید نیست. محمد محبی پدیده جوان سپاهان که فصل گذشته را 
در تیم ســانتاکالرای پرتغال گذراند، هنوز دو فصل دیگر با باشگاه پرتغالی قرارداد دارد 
اما به دنبال جدایی از این باشــگاه بوده تا بتواند فرصت بازی بیشــتری به  دست بیاورد. 
اســتقالل، سپاهان و تراکتور سه مشتری دســت به نقد محبی هستند و آبی ها امیدوارند 
بتوانند در این رقابت موفق شده و وینگر جوان فوتبال ایران را به خدمت بگیرند. هرچند 
هنوز مذاکرات با محبی به مرحله پایانی نرسیده است. مهدی قایدی که فصل گذشته با 
جدایی از اســتقالل قراردادی پنج ساله را با شباب االهلی امارات امضا کرد، فصل خوبی 
را در لیگ امارات نگذراند. قایدی در لیســت فروش قرضی شباب االهلی قرار گرفته و به 
دنبال انتخاب تیم جدید خود اســت. االتحاد کلبا تیم تحت هدایت فرهاد مجیدی یکی 
از مشتریان مهدی قایدی است و در لیگ ایران هم مدیران استقالل در تالش برای جذب 
ستاره سابق خود هستند. اولویت قایدی همچنان حضور در خارج از فوتبال ایران است 

اما اگر او تغییر اولویت بدهد، حضورش در استقالل محتمل خواهد بود.


