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رونمايي از وصيت تختي

در سالروز افتتاح موزه ملی ورزش، المپیک 
و پارالمپیک و همزمانی آن بــا روز جهانی موزه 
و میراث فرهنگــی، مرحله دیگری از مراســم 
اهدای کاپ، مدال، اســناد، عکس، فیلم، لوازم و 
آرشیو ورزشی شخصی مسئوالن، پیشکسوتان، 
قهرمانان، مربیان و داوران برگزار شــد.  در میان 
اسناد اهدایی به موزه، وصیتنامه جهان پهلوان 
تختی نیز وجود دارد که از ارزش و اعتبار باالیی 
برخوردار است. این وصیتنامه که به شکل دستی 
نوشته شده، توسط بابک تختی، فرزند ایشان به 
صورت امانی به موزه ملی ورزش اهدا شده است. 
در این مراسم مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانان، رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی 
المپیک و روسای فدراسیون ها حضور داشتند و از 
تعدادی پیشکسوتان ورزش ایران از جمله محمد 
نصیری، تقی عســگری و محمد ذهتاب تجلیل 
شد. همچنین تندیس های این سه پیشکسوت 

نیز رونمایی و در محل موزه قرار گرفت.
    

آمادگي 6 تيم براي ليگ بوكس
لیگ بوکس در چند ســال گذشــته برگزار 
نشد و همین سبب شده بود تا بوکسورها عالوه 
بر از دســت دادن یک منبع مالی، فرصتی برای 
برگزاری مســابقه در طول سال نداشته باشند و 
تنها مسابقات آنها به رقابت های قهرمانی کشور 
محدود شود. بعد از گذشت سه سال از تعطیلی 
لیگ بوکس و وعده های بسیار مبنی بر راه اندازی 
آن، به نظر می رسد در سال جدید شاهد برگزاری 
دوباره لیگ بوکس باشیم. لیگ بوکس قرار است با 
درخواست اکثر ملی پوشان این رشته از سر گرفته 
شود و تمامی ملی پوشــان از رییس فدراسیون 
تقاضا کردند که حتما پیکارهــای لیگ بهتر از 
فصل های گذشته در ســال 99 برگزار شود. تا 
به امروز 6 تیم باشــگاهی برای شرکت در لیگ 
امسال بوکس اعالم آمادگی کردند و اگر شرایط 
دو تیم دیگر هم مساعد باشــد، احتماال لیگ با 
هشت تیم از نیمه دوم ســال جاری برگزار شود. 
بر همین اساس باشگاه هایي که تمایل به شرکت 
در لیگ دارند، می خواهنــد هرچه زودتر نفرات 
مورد نظر را به منظور موفقیت در لیگ فصل 99 
جذب کنند. قرار اســت اولین جلسه لیگ فصل 
99 بوکس در اولین فرصت بعد از عید ســعید 
فطر با حضور نمایندگان باشــگاه ها و مسئوالن 
فدراسیون برگزار شود. در نخستین جلسه تعیین 
تکلیف لیگ بوکس، شرایط حضور تیم ها در این 
رقابت ها بررسی خواهد شد و همچنین چگونگی 
و نحوه برگزاری با این تعداد تیم در لیگ با حضور 
کارشناسان، پیشکسوتان و مسئوالن لیگ مورد 

ارزیابی قرار مي گیرد.
    

 تعهد كتبی 
برای مسئوليت دوپينگ

فدراســیون کشــتی در راه مبارزه جدی با 
دوپینگ، از تمامی کشتی گیران پیش از حضور 
در اردو تعهد کتبی برای قبول تمامی مسئولیت ها 
و هزینه های دوپینگ احتمالی می گیرد. محمد 
ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در این 
باره گفت:»فدراسیون کشتی در خصوص مبارزه 
جدی با دوپینگ تمام تالش خود را خواهد کرد تا 
سایه شوم دوپینگ از سر ورزش ملی ما برداشته 
شود و بر این اساس آمار نمونه های گرفته شده از 
کشتی گیران در 6 ماه گذشته نزدیک به دو برابر 
زمان مشابه در سال قبل بوده و با هماهنگی های 
انجام شــده، این میــزان به پنج برابر در ســال 
جدید خواهد رســید. در صورت تخطی سهوی 
و یا عمدی هر یک از کشــتی گیران، با  فرد و یا 
افراد خاطی برخورد جدی و قاطع خواهد شــد 
و مســئولیت محرومیت و جرائم سنگین نقدی 
آن بر عهده کشتی گیر مربوطه خواهد بود و پس 
از اعالم قطعی دوپینگ، نام ورزشــکار خاطی از 
طریق سایت فدراسیون کشتی به اطالع عموم 
خواهد رســید. ســخنگوی فدراسیون کشتی 
در پایان خاطرنشــان کرد:»از این پس، پیش از 
حضور کشتی گیران در اردوهای تیم های ملی 
در همه رده های سنی برای رعایت موارد مرتبط 
با داروهای نیروزا و دوپینگ تعهد کتبی همراه 
با ضمانت قانونی و اجرایی گرفته می شــود و در 
صورت انجام هر تخلف احتمالی، کشــتی گیر 

مسئول جرائم آن خواهد بود.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

وقتی محمود فکری بــرای اولین 
بار پیراهن باشــگاه اســتقالل را بر تن 
کرده بود، بخش زیادی از منتقدان دهه 
هفتادی امروز او هنوز بــه دنیا نیامده 
بودند. وقتی او با آن گل تماشایی از راه دور 
دروازه پرسپولیس را باز کرد، فحاشان 
امروز به این چهره هنوز در دوران ابتدایی 

پشت میزهای مدرسه دیده می شدند. 
چطور یک چهره همیشــه آرام و یک 
پیشکسوت محترم فوتبالی این چنین 
مورد حمله قرار می گیرد و آب از آب تکان 
نمی خورد؟ چطور می شود ساکت ماند و 
این سیل زشت از توهین ها را به نظاره 
نشســت؟ چند نفر، چند مربی و چند 
بازیکن باید قربانی این حمله ها شوند 
که کسی کاری برای فرهنگ نابود شده 

فوتبال ایران انجام بدهد؟ چه زمانی باید 
بفهمیم که هیچ مسابقه و هیچ جامی، 
ارزش توهین کردن به خانواده یک انسان 
را ندارند؟ تلخ و تاسفبار است که حمالت 
به محمود فکری نه از ســوی هواداران 
تیم رقیب، بلکه از ســوی استقاللی ها 
مطرح می شــود. مردی که با استقالل 
سه بار قهرمان لیگ برتر شده، سه بار جام 
حذفی را برده، پنج بار به نایب قهرمانی 

لیگ رسیده و یک نایب قهرمانی آسیا را با 
پیراهن آبی در کارنامه دارد، حاال سیبل 
تازه در فضا یا به عبارت بهتر »باغ وحش« 
مجازی اســت. او با 345 بازی رسمی، 
رکورددار بازی با پیراهن آبی ها در ادوار 
لیگ برتر به شمار می رود. اگر محمود 
فکری این چنین مورد حمله هواداران 
استقالل قرار بگیرد، پس هر کس دیگری 
نیز می تواند در موقعیت او باشد. ظاهرا 

پسربچه ها و دختربچه های نوجوان پای 
اینستاگرام که با تتلو دم می گیرند و برای 
فحش های او سرودســت می شکنند، 
عادت کرده اند که هیچ خط قرمزی را 
رعایت نکنند. تصور نکنید که این اتفاق 
تنها در باشگاه اســتقالل رخ می دهد. 
پرسپولیسی ها نیز بارها و بارها چنین 
رفتاری را در قبال اسطوره های شان به 
نمایش گذاشته اند. اگر امروز جلوی این 
موضوع گرفته نشود. اگر امروز دلسوزان 
فوتبال به وسط ماجرا نیایند و از فکری 
حمایت نکنند، دیگر هیــچ امیدی به 
بهبود اوضاع این فوتبال وجود نخواهد 
داشــت. فوتبالی کــه در آن مردی با 
ســابقه 6 پیروزی در دربی و ساختن 
یک عمر خاطره خوب برای باشگاه، این 
چنین درشبکه های اجتماعی سالخی 

می شود.
گناه محمود فکری چیست که این 
چنین مورد قضاوت های تند و شتاب زده 
قرار گرفته است؟ شاید باورنکردنی به 
نظر برسد اما تنها دلیل برای صدور حکم 
علیه او در نگاه هواداران استقالل، اشاره 
به شایستگی پرسپولیس برای قهرمان 
 شدن در رقابت های این فصل بوده است. 
او به خاطر همین جمله ساده، این چنین 
توهین می شــنود. این توهین ها، پیام 
مشخصی دارند. اینکه در این فوتبال، 
ظاهرا هر کس باید نظر شخصی اش را 
پیش خودش نگه دارد و تنها بر اساس 
تمایالت رنگی نظر بدهد. یک نفر هم 
که سعی کرده این معادله زشت را عوض 
کند و نظر واقعی اش را با افراد دیگر در 
میان بگذارد، با حمالتی تند و غضب آلود 
روبه رو می شود. حیرت انگیز است که 
همین هوادارهاي پای اینســتاگرام، 
تصور مي کنند کــه از محمود فکری 
اســتقاللی تر هســتند. خیلی  از آنها 
هنوز 300 بازی اســتقالل را حتی از 
صفحه تلویزیون نیز تماشــا نکرده اند! 
قبل از سرزنش اهالی فوتبال به خاطر 
اظهارنظرهای یک سویه همیشگی، باید 
این جوها را نیز در نظر بگیریم. جماعتی 
که هر روز علیه تیم رقیب و هوادارانش 

مصاحبه می کنند، به خوبی می دانند که 
اگر جمله ای خالف این به زبان بیاورند، با 
چه حمالتی روبه رو خواهند شد. حقیقت 
آن است که حاال دیگر فوتبال ایران، به 
یک جنگ گالدیاتوری شــباهت پیدا 
کرده و فوتبالی ها برای محبوب  شدن، 
حتما باید با نیزه به طرف رقیب حمله 
کنند. این وسط اگر کسی راه متفاوتی 
را در پیش بگیرد، با انبوهی از شــعارها 
و جمالت زشــت روبه رو خواهد شد. 
جمالتی که شاید آدم ها را از حرف  زدن 
پشیمان کنند اما نمی توانند عقیده آنها 

را تغییر بدهند.
سال ها محمود فکری پس از گل زنی 
در دربی پایتخت، شادی چندانی انجام 
نداد و در توضیح این حرکت، دســت 
روی این نکته گذاشت که نمی خواسته 
هواداران تیم رقیب را بیشتر ناراحت کند. 
چراکه آنها نیز برای تماشای پیروزی تیم 
محبوب شان به ورزشگاه قدم گذاشته 
بودند. مــا از چنین فوتبالــی با چنین 
روحیــه ای، به جایی رســیدیم که هر 
روز باید جنگ علنی تازه ای را با باشگاه 
رقیب آغاز کنیم تا الیک ها و کامنت های 
بیشتری به دست بیاوریم. این فوتبال 
دیگر حتی به محمــود فکری هم رحم 
نمی کند. مرد همیشه آرامی که قربانی 

برتری رنگ ها به انسانیت شده است!

درباره جماعتی که به محمود فکری هم رحم نمی کنند

بحرانبیفکری!

اتفاق روز

چهره به چهره

ظاهرا قرار نیست در فوتبال ایران، هیچ کس از گزند توهین، تخریب و تهمت مصون باشد. حتی چهره ای مثل محمود 
فکری که چه در دوران طوالنی بازی اش برای استقالل و چه در همه سال های بعدی به عنوان پیشکسوت و مربی، همیشه 
چهره ای آرام بوده و سعی در مطرح کردن خودش با نردبان جار و جنجال نداشته است. برای باور تلخ این روزهای فوتبال، 
کافی است به یاد بیاوریم قربانی جدید خشم استقاللی ها روی اینترنت، 149 بار با »بازوبند کاپیتانی« استقالل به میدان 

رفته است. جماعت فحاشی که حاال او را هدف قرار داده اند، شاید سابقه انجام 149 بازی با پلی استیشن را هم نداشته باشند!

بایرن مونیخ با پیروزی در اولین بازی اش پس از بازگشت 
رسمی رقابت های بوندس لیگا، فاصله چهار امتیازی با باشگاه 
دورتموند را حفظ کــرد اما زردها هنوز به بازگشــت به صدر 
جدول امیدوار هســتند. آنها مهاجمــی در ترکیب دارند که 
در هر لحظه از هر بازی برای گل زدن آماده به نظر می رســد. 
بازیکنی که همین حاال آمار گل هــای زده اش در دورتموند 
بیشتراز تعداد بازی هایش برای این باشــگاه است. با داشتن 
بازیکنــی در قواره های ارلینگ هالند، هــر تیمی می تواند به 
نقطه اوج رویاپــردازی امیدوار بماند. شــاید اگر این بازیکن 
کمی زودتر جذب شده بود و زمان بیشتری برای تطبیق با تیم 

جدیدش داشــت، حذف دورتموند از لیگ قهرمانان اروپا نیز 
اتفاق نمی افتاد. زنبورها ستاره های بااستعداد بسیار زیادی را 
در اختیار دارند. در این تیم نفراتی مثل برنت، سانچو، گررو و 
جیو رینا دیده می شوند که همگی از استعدادهای ناب فوتبال 
هستند اما هالند تا امروز، بیشتر از همه چشم ها را خیره کرده 
است. او با آن گام های بلند و اســتایل جالب توجه، دائما گل 
می زند و همه مدافعان کار بسیار سختی برای مهار این بازیکن 
دارند. به نظر می رسد سقف استعدادهای او، حتی از بوندس لیگا 
نیز باالتر است و به همین خاطر، رئالی ها کامال شیفته این ستاره 
شده اند. تا همین چند سال قبل، به نظر می رسید که مسی و 

رونالدو به لحاظ آمار گل زنی، برای ســال ها و دهه ها بی رقیب 
می مانند اما حــاال هالند، ثابت کرده که یــک گل زن مادرزاد 
است. شاید توانایی های فنی و تکنیکی او، هیچ وقت به خوبی 
مسی نشود. شاید عضله های او هیچ وقت به اندازه رونالدو رشد 
نکنند. شاید این بازیکن هرگز به خوبی مسی پاس ندهد و مثل 
کریس، ضربه سر نزند اما در یک مورد تردیدی وجود ندارد. او 
از این قابلیت برخوردار است که از تعداد گل های زده شده به 
دست مسی و رونالدو عبور کند. هالند یک مهاجم مدرن و در 
عین حال یک فوتبالیست کالسیک است. در فوتبال ایران، دیگر 
کم تر مهاجمانی با این قد و قامت مورد توجه قرار می گیرد اما او 
به کمک استارت های سرعتی، روی زمین کامال مسلط نشان 
می دهد. او فوتبال را از سنین بســیار پایین آموخته و همین 
موضوع، از ارلینگ یک بازیکن تمام عیار می سازد. بازیکنی که 
هر لحظه برنامه تازه ای برای شگفت زده کردن مهره های حریف 

در آستین دارد. او بیشتر از آن که یک ستاره فوتبال باشد، به یک 
شعبده باز شباهت دارد.

رئالی ها از همین حاال، دلباخته هالند شــده اند. آنها تصور 
می کنند که توانسته اند جایگزین بنزما را پس از سال ها پیدا 
کنند. ساختن یک خط حمله با هازارد در سمت چپ، امباپه 
در سمت راست و هالند در نوک حمله، یک فانتزی بزرگ برای 
پرز خواهد بود. او دست به هر کاری می زند که این مثلث رویایی 
را در برنابئو به وجود بیاورد. بهترین جمله درباره هالند نیز به 
یکی از روزنامه های اسپانیایی تعلق دارد. فوتبال مدت زیادی 
در تعطیلی به ســر برده و حاال با گل زنی او، دوباره به زندگی 
برگشته است. این روزنامه اسپانیایی معتقد است که باالخره 
واکسن کرونا ساخته می شــود اما برای گل نخوردن از هالند، 
هیچ واکسنی وجود ندارد و شاید هیچ وقت هم چنین واکسنی 

ساخته نشود!

آریا طاری

»لیگ برتر برمی گردد«. این جمله حاال دیگر از 
مرحله شایعه و زمزمه، به خبر رسمی تبدیل شده 
است. در چند روز گذشته، ستاد ملی مبارزه با کرونا 
مجوزهای الزم برای بازگشت فوتبال حرفه ای در 
کشور را صادر کرده و ســازمان لیگ نیز بیست و 
دوم خرداد را به عنوان تاریخ از سرگیری رقابت ها 
برگزیده است. لیگ برتر روی کاغذ، به زودی شروع 
می شود اما برای آغاز مسابقه ها به شکل مطلوب در 
زمین فوتبال، هنوز نگرانی های زیادی وجود دارد. 
از ادامه این فصل لیگ، تنها 9 هفته باقی مانده اما 
شاید برگزاری همین 9 هفته، به تنهایی به اندازه 

برگزاری همه ادوار لیگ برتر چالش برانگیز باشد.
تماشاگرانی که نیستند

لیگ برتر در حالی آغاز می شود که هنوز امکان 
حضور تماشــاگرها روی ســکوها وجود ندارد. 
مسابقات فوتبال ایران حتی با حضور هوادارها نیز 
در بسیاری از موارد، سرد و کسل کننده هستند 
و حاال که دیگر تماشــاگری هم در کار نیســت، 
اوضاع به مراتب بدتر خواهد شــد. از همین حاال 
باید خودمان را برای انبوهی از تساوی های بدون 
گل و بازی های سرد در 9 هفته پایانی لیگ برتر 
آماده کنیم. در ایران مثل اروپا امکانات الزم برای 

چسباندن عکس تماشــاگرها روی صندلی ها 
و یا پخش صدای آنها در ورزشــگاه وجود ندارد. 
در نتیجه برای مدت زیــادی، باید به قاب هایی از 
سکوهای کامال خالی و بی روح خو بگیریم تا زمانی 
که ورود دوباره تماشــاگرها به استادیوم ها، آزاد 
شود. پیش بینی ها می گویند که آلمانی ها در این 
زمینه پیش قدم می شوند و در شروع فصل بعدی، 
به تدریج گروهی از هواداها را به درون استادیوم 

راه می دهند.
سندروم مدیران بهانه گیر

از همین حاال، باید خودمــان را برای تحمل 
انتقادهای روزانه مدیران لیگ برتری آماده کنیم. 
مدیرانی که مخالف شروع بازی ها بودند، طبیعتا 
در ادامه راه نیز دســت از مخالفت و بهانه گیری 
برنمی دارند. آنها برای پوشاندن نتایج ناخوشایند 
تیم خودشــان، هر لحظه بهانه تازه ای می روند و 
احتماال در 9 هفته نهایی، بارها و بارها ادعا می کنند 
که فصل را ادامه نخواهند داد. با وجود این مدیران، 
باید برای یک جنگ روانی تمام عیار در هفته های 
نهایی آماده باشیم. ســیل کنایه ها و طعنه ها نیز 
مثل همیشه داغ خواهد بود. از همین االن می توان 
پیش بینی کــرد که بعضی از مدیــران و مالکان 
باشــگاه های لیگ برتری، از عالقه فدراسیون و 
وزارت به قهرمانی یک تیم خــاص حرف بزنند. 

این اظهارنظرها در ادامه لیگ برتر، شدت خواهند 
گرفت. چراکــه پذیرش نتایج و مســئولیت ها، 
هیچ وقت به یک اپیدمی در فوتبال ایران تبدیل 

نشده است.
بازیکنانی که برنمی گردند

ابراهیــم صادقی مدتی قبل در اســتودیوی 
تلویزیون، فاش کرد که یکی از بازیکنان سایپا در 
صورت ادامه رقابت های فصــل، از همراهی این 
باشگاه انصراف داده اســت. صادقی البته از این 
بازیکن اســم نبرد اما به نظر می رسد این روند در 
بین بعضی از فوتبالیست های لیگ برتری، به یک 
عادت تبدیل شود. بازیکن های فوتبال برخالف 
صاحبان بسیاری از مشاغل دیگر، مشکالت مالی 
ندارند و ترجیح می دهند همچنان به استراحت 
خانگی شان ادامه بدهند. از آن جایی که باشگاه ها 
نیز از برش و اقتدار الزم برای مواجهه با این ستاره ها 
برخوردار نیستند، خیلی از تیم ها لیگ را با ترکیب 
ناقص آغاز خواهند کرد. اشکان دژاگه یکی از نفراتی 
است که اعالم کرده در ادامه لیگ برای تراکتور به 
میدان نمی رود. بازیکنی که در سال های گذشته 
یکــی از نمادهای رفتار »حرفــه ای« در فوتبال 
ایران بوده، حاال دست به چنین رفتاری می زند. 
کی روش استنلي نیز یکی دیگر از نفراتی است گه 
گفته می شود شاید برای ادامه رقابت های لیگ برتر 

به سپاهان برنگردد و برای این تیم به میدان نرود.
موج مصدومیت

از آن جایی که فوتبالیســت های میلیاردی 
ایرانی با وجــود رقم های قابل توجــه دریافتی، 

حتی ســاده ترین امکانات تمرینی را نیز در خانه 
ندارند، انتظار مــی رود که بســیاری از آنها این 
مدت را در استراحت مطلق سپری کرده باشند. 
همین استراحت موجب می شود که در بازگشت 
بازی ها، آســیب دیدگی های زیادی برای نفرات 
مختلف اتفاق بیفتد. بــه این موضوع دقت کنید 
که ستاره های بوندس لیگا تنها با 16 روز تمرین، 
آماده بازگشت رقابت ها شدند اما در فوتبال ایران 
حتی 22 روز فاصله نیز برای باشگاه ها کافی به نظر 
نمی رسد. احتماال خیلی زود با موج گسترده ای از 
مصدومیت ها در لیگ برتر مواجه می شویم. چراکه 
باشــگاه ها در این مدت نظارت کافی را نسبت به 
عملکرد بازیکنان شان نداشته اند و خیلی از تیم ها، 

ستاره ها را به حال خودشان رها کرده بودند.

رعایت نکن ها!
طبیعتا رعایت پروتکل های بهداشتی، برای 
تداوم رقابت های لیگ ضروری اســت اما قطعا 
بازیکنانی وجود خواهند داشت که این پروتکل ها را 
زیر پا بگذارند و کار خودشان را بکنند. این بازیکنان 
ممکن است ادامه برگزاری رقابت های لیگ را به 
خطر بیندازند. چراکه ممکن است ویروس از طریق 
آنها به نفرات دیگری نیز سرایت کند. هر چقدر که 
بازیکنان اصول بهداشتی را جدی تر بگیرند، شانس 
ادامه رقابت های فوتبال بیشتر خواهد بود. با این 
وجود وقتی حتی در کشوری مثل آلمان نیز برخی 
از فوتبالیست ها این اصول را زیر پا می گذارند، نباید 
انتظار داشت که در لیگ برتر ایران چنین اتفاقاتی 

به وقوع نپیوندد.

مهاجمي که کرونا هم متوقفش نکرد

برای تو، واكسنی وجود ندارد!

5 چالش بزرگ در بازگشت رسمی لیگ برتر

تابستان پرحادثه!

جماعتی که هر روز علیه تیم 
رقیب و هوادارانش مصاحبه 
می کنند، به خوبی می دانند 
که اگر جمله ای خالف این به 
زبان بیاورند، با چه حمالتی 

روبه رو خواهند شد. 
حقیقت آن است که حاال 

دیگر فوتبال ایران، به یک 
جنگ گالدیاتوری شباهت 
پیدا کرده و فوتبالی ها برای 

محبوب  شدن، حتما باید 
با نیزه به طرف رقیب حمله 

کنند
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