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آریا طاری

تا این لحظه، 10 بازیکن خارجی با 
تیم های ایرانی در لیگ برتر بیست و یکم 
قرارداد بسته اند. در حقیقت لیگ برتر 

در فصل جدید تنها به تعداد انگشتان 
دو دست، مهره خارجی خواهد داشت. 
این در حالی اســت که فصل گذشته با 
وجود ممنوعیت ورود خارجی ها، این 
تعداد روی عــدد 13 بــود و قبل از آن 

هم به طور متوســط حدود 35 بازیکن 
خارجی در هر فصل به میدان می رفتند. 
این کاهش البته اصال به معنای کیفیت 
صددرصدی همه چهره های خارجی 
این فصل نخواهد بود. حتما در خبرها 

دیده اید که کرار جاسم دوباره به فوتبال 
ایران برگشته و حاال قرار است در نفت 
مسجدسلیمان به میدان برود. کرار یکی 
از خریدهای همیشگی فراز کمالوند برای 
باشگاه های ایرانی است و دوستی عمیقی 
با این مربی دارد. این دوستی ظاهرا آنقدر 
عمیق است که حتی باشگاهی مثل نفت 
مسجدسلیمان که هر سال با مشکالت 
مالی عدیده دست و پنجه نرم می کند 
و قدرت پرداخت حقوق بازیکنانش را 
ندارد، به سراغ جذب یک مهره خارجی 
می رود و با اصرار ســرمربی تیم، کرار را 
جذب می کند. اگر لغو قانون ممنوعیت 
ورود خارجی ها به فوتبــال ایران قرار 
است به ماجراهایی مثل بازگشت کرار 
منجر شوند، کاش این قانون هیچ وقت 
لغو نمی شــد. در فوتبال ایــران دیگر 
همه سابقه کرار را به خوبی می دانند. او 
یکی از بی نظم تریــن، بداخالق ترین و 
پرحاشیه ترین فوتبالیست هایی است که 
تا امروز در فوتبال ایران به میدان رفته اند. 
کرار البتــه در دوران اوجش، بازیکن 
خوبی بود و توانایی های فنی نسبتا خوبی 
داشت اما هرگز یک سوپراستار نبود و در 
عین حال در فوتبال ایران با او مثل یک 
سوپراستار برخورد می شد. کرار یکی از 
آن نفراتی است که حضورش در لیگ 
برتر بیست و یکم، تهدیدی بر شرایط 

اخالقی این دوره لیگ برتر خواهد بود.
هافبــک عراقــی تــازه نفــت 

مسجدســلیمان، بهتریــن دوران 
بازی اش در فوتبال ایران را در باشــگاه 
تراکتورسازی پشت ســر گذاشت. در 
همان تیم هــم بود که او بــه یک داور 
ســیلی زد و انواع و اقســام فاجعه ها را 
به وجود آورد. در همــان دوران بعضی 
بازیکنان باشگاه تبریزی اذعان داشتند 
که حتی جرات حرف زدن با این هافبک 
را ندارند. چراکه او همیشه عصبانی به 
نظر می رسد و همواره آماده است تا جو 
رختکن را کامال به هم بریزد. با وجود همه 
این خصوصیات پرشمار منفی، وقتی 
خبر محرومیت او به خاطر کتک زدن 
یک داور از راه رسید، هواداران تراکتور 
برایش تجمع برگزار کردنــد و برای او 
شعار سر دادند. همین برخورد عجیب 
کافی بود تا جســارت رفتارهای زشت 
بعدی به کرار داده شود. او با وجود عالقه 
هواداران باشگاه، به تراکتور وفادار نماند 
و با اولین پیشنهاد خوب راهی تهران شد 
تا برای استقالل بازی کند. در این باشگاه 
اما صحنه درگیری عجیب او با مجتبی 
جباری بر سر یک کاشته، حاال بیشتر از 
هر صحنه دیگری به یاد آورده می شود. 
کرار دوران خوبی را در استقالل سپری 
نکرد و بــا این وجود بعــد از چرخیدن 
در چند باشــگاه دیگر دوباره به جمع 
نفرات این تیم برگشــت و باز هم به جز 
غیبت های طوالنی و تاخیر همیشگی، 
هدف دیگری در اســتقالل نداشت. او 
بارها به شــدت به داورها معترض شد 
و عبارت های زشتی را علیه آنها به کار 
برد. جالب اینکه همه می دانستند این 
بازیکن کامال به زبان فارســی مسلط 
شده اما با این حال وقتی در یک برنامه 
تلویزیونی شرکت می کرد، نمی خواست 
فارسی حرف بزند و ترجیح می داد همه 
او را در حال عربی حــرف زدن ببینند. 

کرار، یک معجون دوست نداشتنی از 
همه خصوصیاتی بود که نباید در یک 
ستاره فوتبال دیده شوند. حاال به همه 
این خصوصیات، باید باال رفتن ســن را 
هم افزود. در این شرایط سنی، او دیگر 
به لحاظ فنی هم چیز زیــادی برای به 

نمایش گذاشتن ندارد.
خرید کرار، به هیــچ وجه خریدی 
نیســت که هــواداران باشــگاه نفت 
مسجدسلیمان را هیجان زده کند. آنها 
صاحب یک مهره خارجی شــده اند اما 
مهره ا ی که همه  می داننــد دیر یا زود 
به یک دلیــل غیرموجه تیــم را ترک 
خواهد کرد. اگر حقوق کرار حتی یک 
روز عقب بیفتد، او به راحتی در مســیر 
جدایی از باشگاه قرار خواهد گرفت. بعد 
از آن هم مسجدسلیمانی ها باید منتظر 
مصاحبه های توفانی این بازیکن همیشه 
شــاکی، در انتقاد از شــرایط فوتبال و 
زندگی در ایران باشند. مصاحبه هایی 

که خیلی زود از راه خواهند رسید.

بازگشت 13 شاکی به فوتبال ایران

تکرار مکررات

اتفاق روز

چهره به چهره

در شروع فصل گذشته لیگ برتر، فوتبال ایران خارجی های باکیفیتی مثل میلیچ، دیاباته و بشار رسن را در اختیار داشت. 
آنها که بهترین خارجی های لیگ برتر بودند، همگی این لیگ را ترک کردند و حاال نفراتی مثل کرار جاسم قرار است در فصل 
جدید فوتبال ایران به میدان بروند. بازگشت کرار به خودی خود، اتفاق بسیار بدی برای لیگ برتر ایران خواهد بود. بازیکنی 

که متخصص یا حتی فوق تخصص غیبت، بی نظمی، عصبانیت و خشونت در فوتبال باشگاهی ایران بوده است. پیوستن کرار به 
نفت مسجدسلیمان در این شرایط سنی، با هیچ متر و معیاری یک خرید خوب و ایده آل برای این باشگاه به حساب نمی آید.

آریا رهنورد

بعد از پشت سر گذاشتن یک المپیک جذاب و 
یک قهرمانی جهان جذاب تر در کشتی، حاال لیگ 
برتر این رشته بیشتر از هر زمانی تماشایی خواهد 
بود. رشته ای که درخشش ملی پوشان در رقابت 
با حریفان قدر جهانی شادی را وارد خانه ها کرد و 
آنها حاال باید برابر رقبای داخلی روی تشک حاضر 
شوند و یک رقابت تماشایی دیگر را رقم بزنند. البته 
فدراسیون کشتی باید حواسش را کامال جمع کند 
تا یک لیگ بدون مشکل و بدون حاشیه را برگزار 
کند. مسایلی که شاید بتوان گفت داوری ها در راس 
آن قرار می گیرد. در شرایطی که کرونا دیگر موضوع 
الینحلی نیست، انتظارها از لیگ کشتی به مراتب 
بیشتر از حداقل فصل گذشــته است. طبیعتا با 
واکسینه شدن ورزشکاران و مردم هم باید تاثیرات 

کرونا روی مسابقات به کم ترین حد خود برسد. 
طبق برنامه فدراســیون کشــتی، قرار بود 
بعد از قهرمانی جهان 2021 لیگ کشــتی هم 
برگزار شود. در همین راستا بعد از این مسابقات 
قرعه کشی لیگ هم با حضور 30 تیم انجام و تکلیف 

گروه ها مشخص شد. به این ترتیب 
مسابقات در بخش کشــتی آزاد با حضور 14 

تیم در چهار گروه چهار تیمی برگزار شد. در گروه 
الف تیم های سهند ارس، آکادمی کشتی نادری 
خادم و هیات کشتی لرستان، در گروه ب تیم های 
صنایع مازندران، ستارگان ساری، خراسان جنوبی 
و مقاومت تهران، در گروه ج تیم های دانشگاه آزاد 
اسالمی، شهید صدرزاده، فرم دمای اراک و جوانان 
البرز و در گروه د تیم های فوالدین ذوب آمل، پاس 

ناجا و آلومینیوم حکمتی قرار گرفتند. 
همچنین این مســابقات در بخش کشــتی 
فرنگی با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی 
قرعه کشی شــد. به این ترتیب در گروه الف رعد 
پدافند ارتش، شهرداری مسجد سلیمان، شهدای 
امین آباد ری و فوالدین ذوب آمــل، در گروه ب 
دانشگاه آزاد اسالمی، خراسان جنوبی، سید بابل 
و شهدای مدافع حرم قم، در گروه ج سینا صنعت 
ایذه، رهپویان شهید سلیمانی، رضا پویش جنوب و 
جوانان البرز و در گروه د تیم های زاگرس کردستان، 
سازین سعید اندیمشک، هیات کشتی لرستان و 

آریوبرزن بهبهان قرار دارند. 
پس از برگزاری مراســم قرعه کشی، نشست 
مدیران باشگاه های حاضر در لیگ برتر ساعت 14 
امروز )یکشنبه 25 مهرماه( در محل فدراسیون 
کشتی برگزار خواهد شــد. ارائه برنامه دور رفت 

و برگشت مسابقات، مشــخص کردن میزبانان 
دور رفت و برگشت و تصمیم گیری در خصوص 
نحوه برگزاری مسابقات از جمله مواردی خواهد 
بود که قرار است در این نشست در خصوص آنها 
تصمیم گیری شــود. همچنین سازمان لیگ به 
باشگاه های شرکت کننده در لیگ بیست و یکم تا 
امروز فرصت داده تا آمادگی خود را جهت میزبانی از 
مسابقات دور رفت و برگشت اعالم کنند. همچنین 
پیش از این اعالم شده بود که مسابقات لیگ کشتی 
از اواخر مهرماه برگزار خواهد شد اما گویا سازمان 
لیگ این زمان را به چهارم آبان ماه موکول کرده 
است که در جلسه امروز جزییات آن مورد بررسی 
قرار می گیرد. در هر حال عالقمندان به این رشته 
بی صبرانه در انتظار شــروع مسابقات هستند. از 
طرفی کشــتی گیران هم عالوه بر نتیجه تیمی 
برای جلب نظر کادرهای فنی تیم های ملی روی 

تشک خواهند رفت. 
ناگفته نماند تیم بازار بــزرگ ایران که فصل 
گذشته هم در فرنگی و هم در آزاد قهرمان لیگ 
شــده بود، در فصل جدید حضور ندارد. در غیاب 
این تیم اما تیم های دیگر از حاال برای فتح سکوی 
قهرمانی خیز برداشته اند. یکی از این تیم ها صنایع 
مازندران در کشتی آزاد اســت که رضا یزدانی، 
هدایت آن را برعهده دارد. یزدانی در آستانه آغاز 
رقابت های لیگ برتر درباره اهداف شان در فصل 
جدید گفت:»مراســم قرعه کشــی رقابت های 
لیگ هفته گذشته برگزار شد که ما در یک گروه 
چهار تیمی قرار گرفتیم. البته از آنجا که ما فقط 

کسب عنوان قهرمانی را نشانه رفته ایم، با احترام 
به تمامی مدعیان، توجه چندانی به قرعه ها نداریم 
و فقط به پیروزی می اندیشیم.« قهرمان پیشین 
کشتی جهان تصریح کرد:»خوشبختانه شرایط 
تیم صنایع مازندران در این فصل از مسابقات لیگ 
راضی کننده است. تیم ما برای قهرمانی بسته شده 
و می جنگیم تا بتوانیم هم قهرمان لیگ شویم و هم 
به پشتوانه سازی در کشتی کمک کنیم.« کاپیتان 
پیشین تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد:»اردوی تیم 
ما در شهرستان جویبار آغاز شده و منتظر اعالم 
رسمی آغاز مسابقات از سوی لیگ هستیم تا بر 
اساس آن برای اردوهای آتی برنامه ریزی کنیم.« 
دارنده سه مدال طالی بازی های آسیایی درباره 

رقم قرارداد کشتی گیران تیمش عنوان کرد:»مبلغ 
قرارداد کشتی گیران را طوری ثبت کرده و می کنیم 
که توان پرداخت آن را داشــته باشــیم. این طور 
نیست که رقمی را به کشتی گیری پیشنهاد دهیم 
اما توان پرداخت آن را نداشــته باشیم.«یزدانی 
در پایان خاطرنشان کرد:»در صورت مهیا بودن 
شــرایط برای مرحله نیمه نهایــی و فینال چند 
کشتی گیر عنوان دار به تیم اضافه خواهد شد و پس 
از قهرمانی در لیگ به دنبال سکوی نخست جام 

باشگاه های جهان هستیم.«
در هر حــال به زودی لیگ برتر کشــتی آغاز 
می شــود و باید دید در پایان این نبرد داخلی چه 

تیم هایی روی سکو می روند. 

به نظر می رسد سکوها در استادیوم های فوتبال حاال حاالها 
قرار نیست رنگ تماشاچی به خود ببیند. حتی حاال که روند 
واکسیناســیون سرعت بیشــتری گرفته و تعداد بیشتری از 
مردم واکسن را دریافت کردند، باز هم درها روی هوادارها بسته 
خواهد بود. اواخر سال 98 بود که به دلیل ویروس کرونا، حضور 
تماشاگران ایرانی روی سکوها و سالن های ورزشی ممنوع شد. 
ممنوعیتی که هنوز هم ادامه دارد و حتی به بازی های ملی هم 
سرایت کرد. به تازگی زمانی که تیم ملی در آزادی میزبان کره 
جنوبی بود، برخالف آنچه که ابتدا اعالم شــد تماشاگری به 

استادیوم وارد نشد تا تیم ملی در غیاب یار دوازدهم خود پس از 
10 برد متوالی، برابر رقیبش در مقدماتی جام جهانی به تساوی 
رضایت بدهد. آن زمان پیش بینی می شد با ورود تماشاچی ها 
و حمایت شــان از تیم ملی راه آنها در دیدارهای لیگ برتر هم 
هموار شود اما بیســت و یکمین دوره این رقابت ها هم بدون 

حضور آنها برگزار خواهد شد. 
سهیل مهدی، رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر 
فوتبال ایران با بیان اینکه بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال 
ایران قطعا بدون حضور تماشاگران شروع می شود، گفت:»در 

تالش هستیم تا در صورت بهبود اوضاع و صدور مجوز از سوی 
مراجع ذی ربط شاهد حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه های 
کشور باشیم، هرچند در این رابطه زمان دقیقی برای بازگشت 
تماشاگران مشخص نیست.« اینکه مهدی در آستانه آغاز لیگ 
برتر صحبت از تالش برای بازگشــت هوادارها کرده، بســیار 

عجیب به نظر می رسد. 
ســازمان لیگ زمان زیادی را در اختیار داشت که بتواند 
راه بازگشــت هوادارها را هموار و فیلترهای الزم را مشخص 
کند. اینکه فوتبالدوســتان ایرانی مسابقات خارجی را تماشا 
می کنند که هواداران تیم ها به راحتی به اســتادیوم می آیند 
و تیم  مورد عالقه شــان را تشــویق می کنند، به یک حسرت 
برای شان تبدیل شده. حسرتی که البته سهم خودشان در رقم 
خوردن آن در کم ترین اندازه ممکن است. یک مدیریت خوب 
و قوی می توانست بعد از نزدیک به دو سال بخشی از سکوها را 

پر کند تا تیم ها هم انگیزه بیشتری برای نمایش عملکرد خوب 
داشته باشند اما گویا این یار دوازدهم چندان برای مسئوالن 
فدراسیون و سازمان لیگ دوست داشتنی نیست. به هر حال 
نبود تماشاچی برابر اســت با رقم نخوردن برخی اتفاقات که 
کار را برای برگزار کنندگان راحت می کند. اما نباید فراموش 
کرد که بخش عمده هیجان مســابقات را هوادارها هســتند 
که رقم می زنند و تمام ورزشــکاران چه فوتبالیست ها و چه 
ورزشکاران در سایر رشته ها خواهان حضور مردم روی سکوها 
هســتند. ســهیل مهدی اگر صحبت از تالش برای پر شدن 
سکوها کرده، بهتر اســت به تالش خود قوت بیشتری بدهد 
تا زودتر به جای تکنولوژی، خــود مردم برای تهییج رقابت ها 
دست به کار شــوند. طبق اعالم ســازمان لیگ فوتبال ایران، 
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شروع می شود.

پس از المپیک و جهانی، نوبت لیگ کشتی است

هیجان داخلی در دایره طالیی

سکوها در فصل جدید لیگ برتر باز هم خالی خواهد بود

یار دوازدهم دوست نداشتنی 

یکی از بی نظم ترین، 
بداخالق ترین و 
پرحاشیه ترین 

فوتبالیست هایی است که 
تا امروز در فوتبال ایران به 
میدان رفته اند. کرار البته 
در دوران اوجش، بازیکن 

خوبی بود و توانایی های 
فنی نسبتا خوبی داشت 
اما هرگز یک سوپراستار 

نبود و در عین حال در 
فوتبال ایران با او مثل یک 

سوپراستار برخورد می شد
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 کاظمی پور، معاون جدید 
ورزش زنان

با حکــم حمید ســجادی وزیــر ورزش و 
جوانان، مریم کاظمی پور به عنوان سرپرســت 
معاونت توســعه ورزش زنان ایــن وزارتخانه 
منصوب شــد. پیش از این مهین فرهادی زاد، 
معاون وزیر ورزش در امور زنان بود که به دلیل 
بازنشســتگی از ســمت خود کنار رفت. مریم 
کاظمی پور سابقه نایب رییسی زنان فدراسیون 
تیروکمان را در کارنامه دارد. کاظمی پور که از 
شرکت کنندگان در مراسم روز ملی پارالمپیک 
بود، در حاشــیه این مراســم با ابراز خرسندی 
از اینکه اولین روز مســئولیتش مقارن با هفته 
پارالمپیک شــده اســت، گفت:»از این بابت 
خوشــحالم و امیدوارم بتوانیم در این حوزه نیز 
قدم های موثری به خصوص در بهبود وضعیت 
ورزشــکاران دختر کشــورمان برداریم.« او با 
بیان اینکه حال ورزش بانوان خوب است، ادامه 
داد:»پیش از این زحمــات زیادی در این حوزه 
کشیده شده است و ما در آینده نیز هدفمند در 
این مسیر حرکت خواهیم کرد. از اقداماتی که تا 
امروز در حوزه استعدادیابی و در بخش قهرمانی 
در حوزه بانوان صورت گرفته اســت، حمایت 
می کنیم.« سرپرســت معاونت بانوان وزارت 
ورزش تصریح کرد:»ما برنامه های زیادی برای 
حوزه بانوان داریم کــه هفته آینده آنها را اعالم 
خواهیم کرد. یکی از اهــداف ما افزایش انگیزه 
در میان ورزشکاران اســت چه به لحاظ مادی 
و چه به لحاظ معنــوی و امیدواریم همان طور 
کــه در تیروکمــان اقدامات زیادی را شــروع 
کردیم و مســیر تازه ای را به وجود آوردیم در 
 حوزه بانوان وزارت ورزش هم شروع دوباره ای 

داشته باشیم.« 
    

فوالد سیرجان قهرمان آسیا شد
مرحلــه نهایــی بیســت ویکمین دوره 
رقابت های قهرمانی باشــگاه های مردان آسیا 
با چهار دیدار در شهر ناخون راتچاسیما تایلند 
پیگیری شد. در دیدار نهایی تیم فوالد سیرجان 
نماینده ایران به مصاف العربی قطر رفت و سه 
بر یک این تیم را شکست داد و جام قهرمانی را 
باالی سر برد. نماینده ایران در مرحله مقدماتی 
هم تیم العربی را ســه بر یک شکست داده بود. 
شاگردان سعید رضایی ســرمربی تیم فوالد 
سیرجان در ست دوم این مســابقه 25 بر 21 
نتیجه را بــه نماینده قطر واگــذار کردند، اما 
در ســت های اول، ســوم و چهارم به ترتیب با 
امتیازهای 25 بر 19، 25 بر 23 و 25 بر 22 به 
پیروزی رسیدند تا ســه بر یک فاتح این دیدار 
باشند و ســهمیه رقابت های جهانی دریافت 
کنند. بدین ترتیب تیم فوالد سیرجان با کسب 
6 برد متوالــی به مقام قهرمانی ســال 2021 
باشگاه های مردان آسیا دست یافت تا هشتمین 
نماینده ایــران در این رقابت ها در نخســتین 
حضور آســیایی نیز قهرمان شود. پیش از این 
هفت تیم باشگاهی ایران حضور در رقابت های 
قهرمانی والیبال مردان آســیا را تجربه کرده 
بودند که شامل تیم های پیکان، صنام، سایپا، 
کاله مازندران، متین ورامین، بانک ســرمایه و 
خاتم اردکان بودند و فوالد سیرجان هشتمین 
نماینده ایران در این رقابت ها است. مسابقات 
والیبال قهرمانی مردان باشگاه های آسیا از سال 
1999 آغاز شد و نمایندگان ایران تاکنون 22 
مدال شامل 15 طال، چهار نقره و سه برنز در این 
رقابت ها به دست آوردند. تیم پیکان با کسب 11 
عنوان از جمله هفت مقام قهرمانی در سال های 
2002، 2006 تــا 2011 )6 دوره متوالی(، دو 
نایب قهرمانی در ســال های 2000 و 2004 و 
دو مقام سومی در سال های 1999 و 2015 در 
این مسابقات به عنوان پرافتخارترین تیم آسیا 
شناخته می شــود. نماینده ورامین )2014 و 
2019( و بانک سرمایه )2016 و 201۷( با دو 
قهرمانی، صنام با یک قهرمانی در سال 2004 
و یک نایب قهرمانی در ســال 2002، تیم کاله 
مازندران با یک مقام قهرمانی در سال 2013 و 
یک عنوان سومی در سال 2012، خاتم اردکان 
با یک قهرمانــی در ســال 2018، تیم فوالد 
سیرجان با یک قهرمانی در سال 2021 و تیم 
سایپا با یک مقام نایب قهرمانی در سال 2005، 

به کار خود در این مسابقات پایان دادند. 

منهای فوتبال


