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روی خط فوتبال د  نیا

پاریس پرحاشیه با اولین جام فصل آرام گرفت

منتظر دومی هستند
ش�هروند| پاری سن ژرمن با کس��ب اولین جام 
فص��ل، یک قدم دیگر ب��ه رویای رق��م زدن 3 گانه 
نزدیک شد. درواقع برتری 4 بر صفر آنها مقابل باستیا 
در فینال جام اتحادیه، عالوه بر پنجمین قهرمانی 
در جام اتحادیه و تبدیل شدن به پرافتخارترین تیم 
این رقابت ها، یک طرفه ترین برتری تاریخ فینال های 
 جام اتحادیه فرانسه )البته به طور مشترک با پیروزی

 4 بر صفر بوردو مقابل ون در  سال 2009( را رقم زد؛  
آنچه خشم سرمربی باستیا بابت بی احترامی سران 
فدراسیون هنگام اهدای جوایزرا رقم زد و او ادعا کرد 

نوع برخورد با تیمش، یک رسوایی بزرگ بود.
ادامه روزهای خوب

 پاری س��ن ژرمن با برتری بر چلس��ی در مجموع
 2 بازی رفت و برگشت یک هشتم نهایی فصل جاری 
لیگ قهرمانان، باعث شد فرانس��ه برای اولین بار از 
فص��ل 2010-2009 در ی��ک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان 2 نماینده داشته باشد. حاال آنها درحالی 
بدون زالتان محروم در بازی رفت یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان میزبان بارس��لونا خواهند بود که از 
برتری 4 گله به کمک هنرنمایی های ستاره سوئدی 
و کاوان��ی )هرک��دام 2 گل زدند( لذت��ی به بزرگی 

 پنجمین قهرمانی در جام اتحادی��ه نصیب بردند. 
2 گل زالتان بهترین پایان موقت ممکن بود. او حاال 
می رود تا به مدت 4 بازی استراحت کند تا بلکه دیگر 
به ملیت فرانس��وی و داور توهین نکند. پاریسی ها 

در غیاب او، ب��رای فتح 2 جام دیگر )لیگ قهرمانان 
برای اولین بار و لوشامپیونا برای سومین بار متوالی 
و پنجمین بار در مجموع( چند برابر تالش خواهند 

کرد.

حاشیه های فراوان
ای��ن روزه��ا حاش��یه های پاری س��ن ژرمن هم به 
اندازه نامش بزرگ شده اس��ت. ابتدا کاوانی به خاطر 
بی حرمتی به بالن، پس از تعویض در بازی لوکالسیک 
مقابل مارس��ی، کلی جنجال ساز شد، سپس نوبت به 
زالتان رس��ید تا به خاطراعتراض به داوری و مزخزف 
خطاب کردن ملیت فرانس��وی پس از بازی با بوردو، 
4 جلسه محروم ش��ود. اکنون فتح اولین جام داخلی 
فرانسه می تواند مرهم به زخم وارد شده از سوی غول 
حاش��یه به پیکر تیم اول و آخر پایتخت فرانسه باشد. 
پاریسی ها در صورت برتری در بازی 30 می  مقابل اوسر 
در جام حذفی، شانس هت تریک کردن در رقابت های 
داخلی و یک 4 گانه تاریخی را دارند. برای باشگاهی که 
در طول حیات فقط 45ساله خود در یک فصل بیش 
از 2 ج��ام نبرده، برتری در لوکالس��یک هفته قبل در 
خانه مارسی، صدرنشینی در مقاطع پایانی فصل را در 
پی داشته است. لوران بالن، سرمربی جوان تیم اما به 
افق های روشن تری چشم دوخته است: »ما با آرامش 
بازی کردیم و واقعا الیق پیروزی بودیم.از ش��اگردانم 
رضایت کام��ل دارم و امیدوارم تا پای��ان فصل به روند 

خوب فعلی ادامه دهیم.«

راز کروات ها

در تمام س��ال هایی که همراه با مربی��ان بالکانی 
شاغل در فوتبال ایران به فعالیت پرداخته ام، همیشه 
از من پرسیده ش��ده که راز عالقه مدیران داخلی به 
اس��تفاده از مربیان کروات و صربس��تانی چیست؟ 
پاسخ این پرس��ش بس��یار کلی را من نمی توانم در 
یک جمله و دوجمله خالصه کنم و ش��اید نیاز باشد 
ساعت ها با س��وال کنندگان در این خصوص بحث 
ش��ود ولی تجربه ای که در طول سال های حضور در 
کنار این مربیان به دست آوردم به من می گوید رفتار 
خاص و البته دانش مربیگری باال به اضافه دستمزد 
مناس��ب 3 فاکتور مهم برای اس��تفاده از این دست 
مربیان است. آن روزهایی که میروسالو بالژویچ بعد 
از سومی با کرواسی در جام جهانی به ایران آمد، کمتر 
کسی تصور می کرد این مربیان کشور ما را به عنوان 
خانه دوم خ��ود انتخاب کنند ول��ی آرام آرام درهای 
فوتبالمان به روی تعداد زیادی از آنها باز شد. مربیان 
بالکانی اغلب نوع خاصی از رفتارها را با خود دارند. آنها 
به واسطه عرف جامعه شان مردمانی آرام و خونسرد 
هس��تند که معموال بس��یار کم عصبانی می شوند. 
همین است که به امثال ایوانکوویچ، بگوویچ، بالژویچ 
و... انگ بی عرضگی زده ش��د ول��ی درواقع این طور 
نیست. شخصیت این مربیان به گونه ای است که اگر 
دورادور زیرنظرشان بگیرید، گمان می برید هیچ در 
چنته ندارند و بله قربان گویی بیش نیستند. برخالف 
این مس��ائل کروات ها مربیانی بسیار ریزبین، دقیق 
و به روز ش��ده هستند که از قضا س��بک کاری شان 
چون به توانایی های تکنیکی بازیکنان وابسته است 
در فوتبال ایران به خوبی جواب می دهد. به گذشته 
نگاه کنید ش��اید برانکو ت��ا قبل از حض��ور در ایران 
مربی شناخته ش��ده ای نبود اما او با فوتبال ایران به 
موفقیت های زیادی رسید و توانست کالسی جهانی 
برای خود دست و پا کند. به عبارت بهتر ایوانکوویچ 
هم به خودش کمک کرد و هم به فوتبال ایران. سایر 
کروات ها نیز به اشکال گوناگون زحمات زیادی برای 
فوتبال کش��یده اند. حاال به واسطه همین زحمات 
اس��ت که باشگاه پرس��پولیس حاضر می شود برای 
بازگرداندن برانکو ب��ه ایران مالیات عقب افتاده اش را 
هم پرداخت کند.  آنها با وجود این که دستمزد گزافی 
مثل بس��یاری از مربیان خارجی دیگر )که در ایران 
مشغول به کارند( دریافت نمی کنند، به بهترین شکل 
ممکن ب��رای تیمی که تحت امرش هس��تند وقت 
می گذارن��د و برای موفقیت تالش می کنند. ش��اید 
تصور کنید این همه تعریف و تمجید به واسطه منافع 
ش��خصی ای اس��ت که از حضور کروات ها در ایران 
می برم که کامال هم حق دارد هرکس چنین گمان 
کند ولی واقعیت این اس��ت ک��ه در این مقال هرگز 
منافع شخصی دخیل نبوده و فقط سعی شده است 
پاسخ یک پرسش اپیدمی شده در فوتبال داده شود. 

حال این که چقدر موفق بوده ام، نمی دانم.

کتک کاری در رختکن  هامبورگ
بازیکن ملی پوش و سوئیسی  هامبورگ در فاصله 
بین 2 نیمه مصاف با ولفس��بورگ ب��ا یکدیگر زد و 
خورد کردند. نتیجه این درگیری بین والون بهرامی 
و یوهان ژورو، عصبانیت منجر به اخراج ژورو، بازیکن 
س��ابق آرس��نال در نیمه دوم بود؛ آنچه به وخامت 
اوضاع  هامبورگ انتهای جدولی انجامید و شکست 

دیگری را برای این تیم شمالی رقم زد.

جنجال مارادونا در بازی دوستانه
دیگو مارادونا، س��تاره سابق تیم ملی آرژانتین که 
برای یک دیدار دوس��تانه به کلمبیا سفر کرده بود 
حرکات بسیار زش��تی انجام داد که حضور او در این 
دیدار دوستانه را زیر س��وال برد. این دیدار که دیدار 
صلح نام داش��ت بنا به درخواست یک سیاستمدار 
کلمبیایی برگزار شد اما با رفتارهای زشت مارادونا 
زیر س��وال رفت. اس��طوره فوتبال آرژانتین به یک 
مامور حمله ور و با او درگیر ش��د اما به این بس��نده 
نکرد و وقتی خبرنگاری خواست تا از صحنه عکس 
 بگیرد به طرف او نیز حمله ور شد و اگر این خبرنگار 

فرار نمی کرد مارادونا او را نیز کتک می زد!

 قهرمانی همیلتون در فرمول یک
مرحله س��وم فصل 2015 مسابقات اتومبیلرانی 
فرم��ول یک قهرمان��ی جهان ب��ا قهرمانی لوییس 
همیلتون، راننده انگلیس��ی تیم مرس��دس، پایان 
یافت. او در زمان یک ساعت و 39 دقیقه و 42 ثانیه، 
56 دور پیست ش��انگهای را زودتر از هم تیمی اش 
نیکوروزبرگ که او را متهم به خودخواهی برای اول 
شدن کرده و سباستین فتل این روزها خوب به خط 
پایان رس��اند. مرحله بعدی مس��ابقات فرمول یک 

30 فروردین در بحرین برگزار خواهد شد.

عروسی ماری با دامن اسکاتلندی
اندی ماری، ستاره تنیس بریتانیا با نامزدش کیم 
سیرز ازدواج کرد. او قبل از مراسم ازدواج با خودروی 
خاکس��تری رنگ تزیین ش��ده به کلیس��ای قرن 
دوازدهم در دانبلین اسکاتلند رفت و یک ربع بعد از 
رسیدن کلیسا را ترک کرد. همسر او لباس عروس 
س��فید به تن داشت و 4 س��اقدوش آنها را همراهی 
می کردند. خود ماری اما به رسم اسکاتلندی ها کت 
مشکی پوشیده بود و دامن مردانه تارتان به پا داشت.

ورزش جهان

تیتر بازی

  حمید رضا سیاسی مدیر عامل سابق باشگاه 
پرسپولیس که چندی پیش دستگیر شده بود 

روز گذشته با قید وثیقه از زندان آزاد شد.
  در جلسه مشترک تاج، افش��ازاده و خادم مقرر شد 
ظرف چند روز آینده بخش��ی از درآمدهای باش��گاه 
استقالل از سازمان لیگ به این باشگاه پرداخت شود. 
دیگر دستاورد این جلسه انتصاب سبک دست اسپانسر 

باشگاه استقالل به عنوان عضو هیأت مدیره بود.
  محمد جمش��یدی از مدیریت مجموعه ورزشی 

آزادی تهران استعفا کرد.
  دیدار دوستانه تیم های فوتس��ال ایران و ایتالیا در 

روزهای 28 و 29 مهرماه برگزار خواهد شد.
  وزی��ر ورزش و جوان��ان در حکم��ی تقی خانی را 
به عنوان سرپرس��ت فدراسیون پزش��کی و ورزشی 

منصوب کرد.
  در روز اول از رقابت های جام جهانی کش��تی آزاد، 
تیم ایران دو پی��روزی قاطعانه برابر بالروس و ترکیه 

به دست آورد.

کفاش�یان: کی روش دیگر دغدغه حذف از سوی 
وزارت ورزش را ندارد

مقانلو: دلیل دلخوری باقری معتمد را نمی دانم
بهروان: بازی ملوان و استقالل به تعویق نمی افتد

صالح: قراردادی نداریم و تکلیف هنوز مشخص نیست

هفته سی وس�وم لیگ برتر:  کوئینز پارک رنجرز 
صفر- چلسی1 و برنلی صفر- آرسنال یک 

هفته سی ام سری A:  چزنا صفر- کیوو1، آتاالنتا2-
ساسولو1، التزیو4- امپولی صفر، ناپولی3- فیورنتینا 
صفر، تورینو1- رم1، اودینزه 1- پالرمو3، پارما یک- 
یوونتوس صف��ر، هالس ورونا صف��ر- اینتر3 و جنوا 

2- کالیاری صفر 
هفته سی ویکم اللیگا:  ماالگا 2- آتلتیکو مادرید 2، 
سویا 2- بارسلونا2، آلمریا 3- گرانادا صفر، سلتاویگو 

6- رایووایکانو یک و ختافه یک- ویارئال یک 
هفت�ه بیست وهش�تم بوندس لی�گا:  کلن 3 - 

هوفنهایم2 و هامبورگ صفر- ولفسبورگ 2 

پیش بینی ها درست از آب درآمد

 درخواست کی روش
 برای دستیاری نکونام

ش�هروند| کارلوس کی روش ح��اال که از ماندن 
درتیم ملی ایران مطمئن ش��ده، برای سفت کردن 
جای پای خود قصد اس��تفاده از مه��ره طالیی اش، 
جواد نکونام در کادر فنی را دارد. سرمربی پرتغالی با 
تبدیل کردن ستاره سابق پاس به بازیکن بی جانشین 
تیم ملی، نقش مهمی در تبدیل شدن زننده گل به 
رئال مادرید به دارنده بیش��ترین بازی ملی در تاریخ 
فوتبال ایران داش��ت و ظاهرا ب��رای تکمیل لطف و 
محبتش به کاپیتان به او پیشنهاد حضور در کادرفنی 
 را داده است. سرمربی پرتغالی در جلسه فرسایشی

 2 روز پیش این خواس��ته را مطرح کرد و از بازیکن 
سابق پاس و اس��تقالل به عنوان مربی و گزینه مورد 
نظرش برای دس��تیاری ن��ام برد. حاال فدراس��یون 
فوتبال باید درباره رد یا قبول این پیش��نهاد تصمیم 
بگیرد. آشنایی نکونام با جو تیم ملی و از آن مهم تر، 
مقبول بودن ن��زد کی روش که غی��ر از آقاجانیان با 
هیچ مربی بومی دیگری نساخت از مهم ترین دالیل 
ب��رای پیش بینی موفقیت نکون��ام در صورت قبول 
پیش��نهاد مربیگری در تیم ملی تلقی می شود. این 
درحالی است که علی کفاشیان نیز طی مصاحبه ای 
زیرپوستی حضور نکونام در کادرفنی تیم ملی را تأیید 

کرده است.

بازگشت سپاهان و فوالد به کورس قهرمانی

تراکتور باز هم به نفت نرسید
شهروند| تیم های سپاهان و فوالد با برتری مقابل 
صدرنشینان لیگ به رده سوم و چهارم مسابقات لیگ 
برتر صعود کردند. در ادامه هفته بیست و پنجم لیگ 
برتر فوتبال نفت تهران روز گذشته از فوالد خوزستان 
پذیرایی کرد که در پایان شاگردان دراگان اسکوچیچ 
با گل دقیقه 67 نانگ به برتری رسیدند. در دیگر بازی 
مهم روز گذشته سپاهان و تراکتورسازی در اصفهان 
به مصاف ه��م رفتن��د. در این دیدار تراکتورس��ازی 
با گل دقیقه 45 لوس��یانو ادینیو از حریف پیش افتاد 
اما لوس��یانو پریرا در دقیق��ه 76 از روی نقطه پنالتی 
بازی را به تس��اوی کش��اند. درحالی که با تساوی نیز 
تراکتورس��ازی به صدرجدول صعود می ک��رد اما در 
دقیقه 89 رس��ول نویدکیا که جای برادرش محرم را 
در ترکیب گرفته بود، گل دوم را وارد دروازه میهمان 
کرد تا هم نفت  را در صدر نگ��ه دارد و هم تیم خود را 
به کورس برگرداند. با نتایجی که روز گذشته به دست 
آمد، اس��تقالل که روی دور ناکامی گام برمی دارد، به 
رده پنجم سقوط کرد تا شاگردان امیر قلعه نوعی خطر 
از دست دادن سهمیه آس��یایی را هم حساب کنند. 
دیروز همچنین گس��ترش فوالد و مل��وان نیز فینال 
قعرجدولی ها را برگزار کردند که در پایان آبی پوشان 
تبریزی با نتیجه 3 بر 2 به برتری رسیدند و شرایط خود 

را تا حد زیادی بهبود بخشیدند.
جد ول رد ه بند ی

امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف

2513931548نفتتهران1

2514561847تراکتورسازی2

251285944سپاهان3

251285844فوالد4

251267942استقالل5

ش�هروند| کوهنورد مش��هور ایرانی استارت 
خود را برای رس��یدن به یک افتخار بزرگ زد و به 
همین علت راهی نپال ش��ده است. او قصد دارد تا 
چهاردهمین و آخرین قله باالی 8 هزار متر جهان را 
فتح و به باشگاه 8 هزارتایی ها راه پیدا کند. البته این 
کوهنورد 34ساله کشورمان که اهل تبریز است، 
اهداف بزرگ دیگری در سر دارد تا بتواند خودش را 
نسبت به سایر افرادی که توانسته اند به این رکورد 
برسند، مجزا کند. او اواخر هفته گذشته تهران را 
ترک کرد و احتماال تا 2 م��اه آینده که یک رکورد 
تاریخی را به ثبت خواهد رساند، به ایران بازنخواهد 

گشت.
حادثه ای تلخ در آغاز راه حرفه ای

قیچی ساز کوهنوردی حرفه ای را از  سال 1379 
آغاز کرده  است؛ اولین صعود جدی اش بر می گردد 
به صعود به قله ماربل وال به ارتفاع 6400 متر در 
کشور قزاقستان. وی در  س��ال 1382 در ترکیب 
تیم ملی بزرگساالن برای صعود به قله 8068 متری 
گاشر بروم اعزام شد ولی اعضای تیم به علت وقوع 
حادثه برای همنوردش��ان محم��د اوراز از ارتفاع 
7800 متری اقدام به بازگشت و انتقال پیکر وی 
به پایین کردند. او در ابتدای کار خود توانست بام 
جهان اورس��ت به ارتفاع 8848 متر را فتح کند و 

استارت ورود به باشگاه 8 هزارتایی ها را بزند. 
سی و دومین 8 هزارتایی

تابه ح��ال 31 کوهن��ورد از سراس��ر جه��ان 
توانسته اند به باشگاه 8 هزارتایی ها راه پیدا کنند. 
این افراد با ملیت های مختلف موفق ش��ده اند به 
14 قله ب��االی 8 هزار متری جه��ان صعود کنند 
که از این تعداد 11 نفر آس��یایی بوده اند و 20 نفر 
دیگر نیز اکثرا اهل قاره اروپا هس��تند. قیچی ساز 
هم که راهی نپال ش��ده تا قله لوتسه را فتح کند، 
اگر مش��کل خاصی پیش نیای��د، می تواند تا یک 
ماه آینده به باش��گاه 8 هزار تایی ها راه پیدا کرده و 
به عنوان اولین ایرانی نامش را در این فهرست ثبت 
کند. البته این کوهنورد ایرانی برنامه ای دیگر نیز 
 در سر می پروراند. او قصد دارد بعد از ورود به باشگاه

 8 هزار تایی ها یک ب��ار دیگر بلندترین قله جهان 
را فتح کند اما این بار بدون اکس��یژن. تنها قله ای 
که تا به حال قیچی ساز با اکسیژن آن را فتح کرده 
است، اورست بوده که اگر بتواند این رکورد را بزند 
به 15 نفر دیگر می پیوندد که بدون اکس��یژن 14 
قله باالی 8 هزار متر جهان را فتح کرده اند. اگرچه 
نباید خیلی هم س��اده به این موض��وع نگاه کرد 
چون تابه حال 28 نفر در راه صعود به اورست جان 

باختند که 8 نفر آنها غیرنپالی بودند.

سریع ترین 8 هزار تایی به نام ایران
اما اوج کار عظیم قیچی ساز جایی است که می تواند 
یک رکورد منحصربه فرد را به نام ایران و خودش ثبت 
کند. او که استارتش را برای فتح قله لوتسه زده است، 
در ص��ورت صعود موفق به این قله ک��ه با 8516 متر 
ارتفاع چهارمین قله مرتفع جهان به حساب می آید 
و چسبیده به اورست است، می تواند سریع ترین فرد 
در باشگاه 8 هزارتایی ها باش��د. درحال حاضر »کیم 
چانگ« از کره جنوبی که توانسته در مدت 8 سال به 
14 قله باالی 8 هزار متر صعود کند، رکورد سریعترین 
را در دست دارد که قیچی ساز در صورت صعود موفق 

این مدت را به 6 سال و 10 ماه کاهش می دهد.
قیچی ساز گالیه نکرد

عظیم قیچی ساز قبل از س��فر به نپال برای ورود 
به باش��گاه 8 هزارتایی ها دراین باره به »ش��هروند« 
 می گوید: »مجم��وع زمانی که برای صع��ود به این 
دو قله نی��از دارم حدود دو ماه اس��ت و بهترین زمان 
برای این صعود ماه های اردیبهش��ت و خرداد است. 
پس از س��فر به نپال و انجام مراحل آماده س��ازی و 
هم هوایی بالفاصله اقدام به صعود به این دوقله بدون 
اکسیژن می کنم. امیدوارم با این صعود بتوانم باز هم 
برای مردم ایران افتخار آفرین باشم. بعد از صعود به 
لوتس��ه، مراحل ریکاوری را انج��ام می دهم و بعد از 

آن بالفاصله برای صعود به اورس��ت آماده می شوم. 
در صورت موفقیت ب��رای صعود به »لوتس��ه« این 
چهاردهمین قله مرتفع باالی 8 هزار متر اس��ت که 
موفق به صعود آن می ش��وم.« وی در پاس��خ به این 
سوال که چه توقعی از مسئوالن برای حمایت دارد، 
می افزاید: »دوس��ت ندارم شیرینی این صعودها را با 
تلخی گالیه ها از بین ببرم و ترجیح می دهم در این 

زمینه سکوت کنم.«
در انتظار استقبالی بزرگ

جالب اس��ت که بدانید عظیم قیچی س��از تمام 
س��فرها و صعودهای خود را با هزینه شخصی انجام 
داده و هرگز از سوی فدراسیون کوهنوردی و وزارت 
ورزش حمایت نشده است. توجه به این مسأله کار او 
را بزرگتر نشان می دهد و قطعا وقتی می فهمیم که او 
چه خطرهایی را برای رسیدن به این افتخار معنوی به 
جان می خرد، سر تعظیم به سویش پایین می آوریم. 
بد نیس��ت یادمان باش��د چهاردهمین قله ای که او 
می خواهد صعودش را در آن جشن بگیرد، تابه حال 
29 قربانی گرفته اما این مرد حرفه ای انشاءاهلل اسیر 
چنین مسائلی نخواهد ش��د. چه خوب است اگر در 
زمان بازگشت این کوهنورد پرافتخار استقبالی بزرگ 
از او صورت گیرد تا خس��تگی تمام این 7 سال فشار 

برای او از تنش بیرون بیاید.

اسکوربورد

ذره بین

رقابت

نگاه

گزارش »شهروند« از تالش »عظیم قیچی ساز« برای انجام اقدامی جهانی

کوهنوردی که همه رکوردها را فتح می کند
   او بدون اکسیژن به اورست و لوتسه می رود و رکورد سریع ترین صعود به 14 قله 8 هزارمتری جهان را به نام خود ثبت می کند

  قیچی ساز در گفت وگو با »شهروند«: شیرینی صعود را با گالیه تلخ نمی کنم

سری  شهروند| 
جدی��د جدل های 
ورزش��ی ای��ران و 
عربی  کش��ورهای 
با حک��م عجیب و غری��ب صادر 
ش��ده برای جاس��م کرار، عراقی 
جنجال ساز اس��تقالل روی پرده 
رفت. مصاحبه ای��ن بازیکن در 
م��ورد فوتبال ایران و مس��خره 
دانس��تن لیگ و دیگ��ر ارکان 
این رشته ورزش��ی از سوی 
ک��رار، واکن��ش بس��یار 
دیرهنگام کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال را در 
پی داشت. در شرایطی 
ک��ه به ق��ول مع��روف، 
آب ها از آسیاب افتاده بود، 
علی اکبر محمدزاده، رئیس 
کمیت��ه اخالق پ��س از عدم 
توجه کرار به درخواست حضور 
در کمیت��ه انضباطی برای 

تفهیم اتهام و دفاع ازخودش، غیابی رأی به محرومیت 
او از حضوردرفصل آینده لیگ ایران در لباس هر تیمی و 
10 میلیون تومان جریمه نقدی داد. در این شرایط، حق 
استقالل برای ارایه درخواست تجدیدنظر محفوظ است. 
نکته جالب اما این جا است که محمدزاده، زمان شروع 
محرومیت کرار را پایان قراردادش با استقالل دانست؛ 

یعنی از ابتدای فصل 1395-1396. 
واکنش استقاللی ها

در این شرایط، محرومیت کرار، بیشتر نوشدارویی بعد 
از مرگ سهراب خواهد بود چون این بازیکن 27ساله در 
پایان قرارداد فعلی اش، 29ساله می شود و بعید به نظر 
می رس��د در آن مقطع، مشتری خاصی برای حضور در 
ایران داشته باشد. علی نظری جویباری، معاون ورزشی 
باشگاه استقالل اما نیمه پر لیوان را می بیند: »از کمیته 
اخالق ممنون هس��تیم که با رعایت همه حق و حقوق 
باشگاه استقالل حکم صادر کرد. من پس از صدور این 
حکم با محمدزاده تماس تلفنی داشتم و او به من گفت 
در صدور این حکم تالش شده حقی از باشگاه استقالل 
تضییع نش��ود. مهم ترین موضوع برای م��ا در ارتباط با 
جاسم کرار همین مسأله بود و خوشحال هستیم باشگاه 

استقالل در ارتباط با این حکم متضرر نشد.« 

زمام محرومیت و ماجرای بیت المال 
محمدزاده عالقمند نبود محرومیت ک��رار در دوران 
قراردادش با استقالل اجرایی شود چون در این صورت 
به زعم او اس��تقالل بای��د از پول بیت الم��ال به بازیکن 
محروم حقوق می داد و اگر هم راضی به دادن دستمزد 
او نمی شد، این بازیکن قطعا به فیفا اعتراض  می کرد و به 

وجهه بین الملی فوتبال ما ضربه وارد می شد.
چرا االن؟

اعتراض کرار به ساختار فوتبال ایران چندی قبل رخ 
داد و ماجرای تازه ای نیس��ت اما چرا تازه فدراس��یون و 
کمیته اخالق به فکر افتادند درباره این بازیکن جنجالی 
تصمیم بگیرند؟  آیا این محرومیت صرفا به خاطر رفع 
تکلیف و انجام کاری که باید چندی قبل انجام می شد، 
صورت نگرفت؟ به نظر می رس��د هدف مصدرنشینان 
فوتبال ما از این اقدام به راه افتادن جوی به نفع خودشان 
باش��د تا در روزهایی که روابط فوتبالی ما با کشورهای 
عربی ب��ه تیره تری��ن روزهای خ��ود رس��یده، عوامل 

محرومیت کرار، خودشان را نشان دهند.
قول مدیرعامل

در این ش��رایط کرار راهی باش��گاه اس��تقالل شد و 
برای مشخص ش��دن میزان مطالبات مالی اش با بهرام 

افشارزاده، مدیرعامل باش��گاه دیدار کرد. پس از این که 
افش��ارزاده به او قول داد در یکی 2 روز آینده مش��کل 
مالی اش را حل کند، بازیکن عراقی از تصمیمش برای 

اعتراض به حکم صادر شده گفت.
توضیحات   افشارزاده

بهرام افش��ارزاده، مدیرعامل اس��تقالل درباره جوی 
که درباره رأی بازیکن عراقی ب��ه راه افتاده، این طور به 
»شهروند« توضیح می دهد: »در شرایط کنونی باشگاه 
استقالل به حضور جاسم کرار نیاز دارد. او بازیکن خوبی 
است و هروقت در ترکیب تیم بوده مثمرثمر ظاهر شده 
است. از سوی دیگر کمیته اخالق فدراسیون قصد داشته 
کارش را به بهترین شکل انجام دهد و او را محروم کرده 
 اما چون بحث ش��خصی بوده محرومی��ت او از ابتدای

 دو فصل بعد آغاز می شود.«
از افش��ارزاده پرس��یدیم: »آیا قبول دارد که کمیته 
اخالق به نوعی موضوع را ماس��ت مالی کرد؟«، پاسخ او 
چنین بود: »هرگز این طور نیست. حکمی که آنها داده اند 
پابرجا اس��ت و قطعا در پایان قرارداد کرار با اس��تقالل 
اجرایی می ش��ود ولی موضوع این اس��ت که م��ا از اول 
فصل نتوانس��تیم آنطور که باید از این بازیکن استفاده 
کنیم و با توجه به این که به خاطر یک مسأله شخصی 
باشگاه نباید متضرر ش��ود، آنها رأی به محرومیت وی 
بعد از پایان قراردادش با استقالل دادند.« با این شرایط 
احتمال ماندن هافبک عراقی در اس��تقالل برای  سال 
آینده نیز بیشتر می شود. مدیرعامل استقالل دراین باره 
می گوید: »او با اس��تقالل قرارداد دارد و فقط به صورت 
توافقی می تواند جدا شود. دلیلی ندارد خواهان رفتنش 

از استقالل باشیم!«

جریمه بازیکن عراقی، نوشدارویی بعد از مرگ سهراب

... مثال کرار محروم شد!
بهرام افشارزاده در گفت وگو با »شهروند«: کمیته اخالق قصد ماستمالی کردن نداشته است

رضا چلنگر
مترجم


