مستطیل سبز
احضار فکری به کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال

همشهری آنالین :سرمربی تیم فوتبال استقالل
به کمیته انضباطی دعوت شــد .محمود فکری
سرمربی تیم استقالل برای ادای توضیحاتی درباره
بدرفتاری صورت گرفتــه در زمان خروج از زمین
مسابقه در بازی مقابل فوالد خوزستان به کمیته
انضباطی فدراسیون دعوت شد.

مذاکره یووه با دیباال برای تمدید متوقف شد

ام باپه؛ پنجمین گلزن برتر تاریخ PSG

فارس :ستاره آرژانتینی یوونتوس برای تمدید قراردادش رقم باالیی را خواسته که این موضوع مذاکرات را متوقف کرده است.
پائولو دیباال ،ستاره آرژانتینی یوونتوس این روزها با سران باشگاه تورینی برای تمدید قراردادش به توافق نرسیده و درخواست
غیرمنطقی این بازیکن هواداران را عصبانی کرده اســت .انتظار میرود دیباال در بازی پیش روی یوونتوس با کالیاری هم روی
نیمکت ذخیره باشد چون هنوز به اوج آمادگی نرسیده اســت و به نظر رونالدو و موراتا زوج خط حمله بیانکونری در این بازی را
تشکیل میدهند .در همین زمینه جیان لوکا روسی روزنامهنگار ایتالیایی عنوان کرد :دیباال بازیکن مهمی است اما درخواست
دستمزد  15میلیون یورویی در سال رقمی غیرمنطقی است .این بازیکن باید به همراه یوونتوس بماند و پیشنهادی که به او برای
تمدید قرارداد ارائه شده ،قبول کند.

مهر :مهاجم جوان پاریسنژرمن با دبل در دیدار برابر موناکو به پنجمین گلزن تاریخ این باشگاه تبدیل شد .کیلیان ام باپه ستاره
پاریسنژرمن در دیدار برابر موناکو بود .باوجود آنکه پاریسنژرمن در این بازی تن به شکست داد اما ام باپه عملکرد خوبی ازخود
نشان داد و هر دو گل تیمش را به ثمر رساند.
ام باپه تعداد گلهای خود را با پیراهن پاریســنژرمن در رقابتهای مختلف به عدد  ۹۹رساند و با پشت سرگذاشتن مصطفی
دحلب به پنجمین گلزن تاریخ پاریسنژرمن تبدیل شد .بهترین گلزن تاریخ پاریسنژرمن ادینسون کاوانی است که توانست
 ۲۰۰گل برای این تیم به ثمررساند .بعد از این مهاجم اروگوئهای ،نوبت به زالتان میرسد که  ۱۵۶گل به ثمررساند .پدرو پائولتا با
 ۱۰۹گل و دومنیک روشتو با  ۱۰۰گل در ردههای بعدی هستند.
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اتفاق عجیب؛ سریعترین اخراج
تاریخ لیگ برتر در دقیقه یک

ایسنا :اخراج بازیکن ذوبآهن سریعترین اخراج
تاریخ لیگ برتر لقب گرفت .در دقیقه ابتدایی بازی
تیمهای ذوبآهن و ماشینســازی در هفته دوم
رقابتهای لیگ برتر اتفاق عجیبی افتاد .چیزی
از آغاز بازی نگذشته بود که مهاجم ماشینسازی
در موقعیت خــوب گلزنی قرار داشــت و وحید
محمدزاده در دقیقه یک روی او مرتکب خطا شد.
حمید حاجملک پس از خطای محمدزاده تصمیم
گرفت او را مستقیم از زمین بازی اخراج کند.

اصرار کلوپ به رسانهای نشدن
مجازات صالح

بارسا به گریژمان در خصوص
مسی اخطار داد

ایرنا :در پی صحبتهای جنجالی مدیر ســابق و
عموی گریژمان ،اسپورت گزارش داد که باشگاه
بارســلونا با ستاره فرانســوی خود برخورد کرده
است .در پی اظهارات جنجالی مدیر سابق و عموی
گریژمان باشگاه بارسلونا به ستاره فرانسوی خود
اخطار داد .خویشاوندان گریژمان اعتقاد داشتند
که علت اصلی ناکامی او در بارسلونا ،رفتار نامناسب
مسی با او بوده و ستاره آرژانتینی در این تیم یک
قدرت برای خود ساخته است .این مسئله واکنش
مسی را نیز به همراه و اظهار داشت :خسته شدم
که همه مشــکالت روی دوش من میافتد .این
مسائل حاشیههای زیادی پیرامون بارسلونا ایجاد
کرده است و حتی واکنش کومان را نیز به همراه
داشت .اسپورت گزارش داد به خاطر این موضوع
بارسلونا به گریژمان اخطار داده است که باید مراقب
حرفهای خویشــاوندان خود در خصوص مسی
و باشگاه باشد .بارسلونا اعالم کرده که هیچگونه
بیاحترامی نسبت به مسی و باشگاه را نمیپذیرد.

اماکن ورزشی شهرداری تهران
 ۱۵روز تعطیل شد

تعطیلی  ۱۵روزه تمامی اماکن و فضاهای ورزشی
سازمان ورزش شهرداری تهران از شنبه یکم آذرماه
آغاز شد .بر اساس این گزارش ،این تعطیلی پیرو
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اعمال شده است
و در این مدت هیچکدام از سالنهای ورزشی چند
منظوره ،زمینهای چمن مصنوعی ،کالسهای
آموزشی ورزشی ،ســالنهای بدنسازی ،استخر
و ســونا و ...فعالیت نخواهند داشــت .همچنین
گشتهای مستمر حراســت و بازرسی سازمان
ورزش بر عدم فعالیت مجموعههای ورزشی نظارت
جدی خواهد داشت.

بازگشت محمد دریس به پیکان

دروازهبان تیــم پیکان به این تیم بازگشــت و به
کارش ادامه خواهد داد .محمد دریس دروازهبان
پیکان که با این باشگاه به اختالف مالی خورد و جدا
شد با تصمیم کادرفنی برگشت و کارش را در این
تیم ادامه خواهد داد .دریس در زمان حضور عبداله
ویسی به عنوان سرمربی پیکان به این تیم پیوسته
بود و با حضور تارتار این بازیکن از پیکان جدا شد.

واکنش تند فرشید باقری
به استقاللیها

بازیکن تیم اســتقالل تهــران در فضای مجازی
واکنش عجیبی به انتقادات نشان داد .تیم استقالل
در چارچوب مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال
مقابل فوالد خوزستان با نتیجه دو بر یک شکست
خورد تا نخستین شکست این تیم تحت هدایت
محمود فکری رقم بخورد .پس از این بازی فرشید
باقری ،هافبــک دفاعی تیم اســتقالل در فضای
مجازی مورد انتقاد بســیار قرار گرفت و ترجیح
داد به این انتقــادات در صفحه اینســتاگرامش
پاسخ بدهد.
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به بهانه ویدئویی که از محمود فکری افشا شد

جنجال حرفهای مثبت 18در فوتبال!

عکس  :فارس

مهر :سرمربی آلمانی لیورپول اصرار دارد مجازات
ستاره مصری تیم رسانهای نشود .یورگن کلوپ،
سرمربی آلمانی همچنان اصرار دارد مجازاتی که
برای محمد صالح ،ستاره مصری در نظر گرفته،
پنهان بماند و رسانهای نشــود .محمد صالح 10
روز پیش بدون رعایت پروتکلهای بهداشــتی و
داشتن ماسک در عروسی برادرش در قاهره حضور
پیدا کرد و بعد از آن به کرونا مبتال شد .این ستاره
با بیاحتیاطی به این ویروس مبتال شده و باید از
سوی باشگاه انگلیســی مجازات شود .صالح این
روزها در قاهره به ســر میبرد تا بهبودی خود را
کسب کند و به انگلیس برگردد .طبق گزارشهای
رسیده ستاره مصری سه دیدار پیش روی تیمش را
از دست خواهد داد .یورگن کلوپ سرمربی آلمانی
مجازاتی برای قانونشــکنی صالح در نظر گرفته
ولی اصرار دارد این مجازات در داخل باشگاه بماند
و رسانهای نشود.

اســتقالل برای برگزاری بازی دومش در
رقابتهــای لیگ برتر راهی اهواز شــد تا
برابر فوالد به میــدان برود؛ محمود فکری
و تیمش که در هفته نخست با دو گل برابر
مس رفســنجان به برتری رســیده بودند
امید داشــتند با برتری برابر فوالد ،همین
هفتههای ابتدایی ،صدرنشینیشــان در
لیگ برتر را حفظ کنند تا اسیر مشکالتی
که چند فصل اخیر داشتند ،نشوند.
با این حال ،استقالل بازی را در دقایق پایانی
به فوالد باخت تا هم رکورد خوب محمود
فکری در رقابتهای لیگ برتر شکســته
شود و هم طلسم این تیم برابر جواد نکونام.
محمود فکری از زمانی که کارش را به عنوان
سرمربی در لیگ برتر با نساجی شروع کرد،
تا اخیرا که برابر فوالد باخت ،شکستی در
کارنامه نداشت .نخستین شکست فکری در
لیگ برتر برای خودش و همچنین نخستین
شکست استقالل در لیگ بیستم در حالی
رقم خورد که آنها ابتدا با یک گل از رقیب
پیش افتادند و بعد ابتکار عمل از دستشان
رفت.
فارغ از شکســت اســتقالل که سه امتیاز
مهم را در هفته دوم از دست داد ،اتفاقات
پس از بازی هم گریبان این باشگاه ،خاصه
سرمربیاش را گرفته است .ماجرا مربوط
به پخش کلیپی است که بعد از اتمام بازی
یکی از بازیکنان فوالد به ســمت محمود
فکری میرود و با گفتن «ببخشید» احتماالً
قصد دارد فکری را بابت شکستی که خورده
دلداری دهد .محمود فکــری ،اما در این
لحظه و در حالی که متوجه نیســت از او
فیلمبرداری میشــود الفاظ مثبت هجده
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به کار میبرد که به وضوح در ویدئو منتشر
شده شنیده میشود؛ او مجموعه فوالد را
مورد خطاب قرار میدهد و میگوید فقط
با « »...بلدید برنده شوید و دوباره دو لفظ
بســیار رکیک به کار میبرد .اگرچه زمان
شنیدن جمله اول ،بازیکن فوالد خندهای
سر میدهد تا احتماالً حرفهای سرمربی
استقالل را مبنی بر شــوخی بگذارد ،ولی
مشــخصاً دو لفظ رکیک بعدی فکری که
پس از جدایی از بازیکن فوالد به زبان آورده

میشود ارتباطی با شوخیهای نامأنوس
ندارد.
با انتشار این ویدئو در فضای مجازی ،حاال
خبر رســیده که ممکن است محرومیتی
برای سرمربی استقالل در نظر گرفته شود
تا این مربی در همین ابتدای حضورش در
باشگاه مورد عالقه ،با چالش زیادی روبهرو
شود .از طرفی ،باشــگاه فوالد خوزستان
هم خط و نشــان کشــیده که حتماً بابت
توهینهایی که محمود فکری کرده از این

دروازهبان اتلتیکومادرید با وجود آمار فوقالعادهای که دارد برابر بارسا عملکرد ضعیفی داشته است

بارسلونا نقطه ضعف اوبالک؟!

دروازهبــان اتلتیکومادریــد بــا وجــود آمــار
فوقالعادهای کــه دارد برابر بارســلونا عملکرد
ضعیفی داشــته است .حضور بارســلونا در واندا
متروپولیتانو همیشــه خاص اســت ،حتی برای
تماشــاگران بیطرف .البته براییان اوبالک این
چنین نیست .هر بار که دروازهبان اتلتیکومادرید
برابر تیم کاتاالنی قرار میگیرد آمار فوقالعادهاش

فرو میریــزد .آبیاناریهای به معنــای واقعی
کریپتونایت (مــاده خیالی با رنگ ســبز که در
داستانهای سوپرمن نقطه ضعف این ابرقهرمان
محسوب میشود) دروازهبان اسلوونیایی هستند.
در  ۱۶بازی کــه اوبــاک از دروازه اتلتیکو برابر
بارســلونا محافظت کرده تنها یک بار توانســته
است کلین شــیت کند .فقط یک بار! یعنی تنها

شطرنج

حضور فیروزجا در نخستین مسابقه از تورنمنت  ۱.۵میلیون دالری شطرنج قطعی شد

نابغه جوان شطرنج جهان
نماینده ایران

علیرضا فیروزجا نابغه جوان شطرنج جهان در نخستین مسابقه از تورنمنت  ۱.۵میلیون دالری شطرنج دست به
مهره خواهد شد .با توجه به شیوع کرونا ،شطرنج تنها رشتهای بود که رقابتهای خود را با کیفیت بسیار باال و
جدی دنبال کرد .رشته شطرنج این قابلیت را داشت که به صورت مجازی رقابتهای خود را برگزار کند .عالقه
و استقبال زیاد طرفداران شطرنج و گردهمایی بازیکنان بزرگ باعث شد تنور رقابتهای آنالین بسیار داغ شود.
در اوایل شیوع کرونا مگنوس کارلسن ،نفر اول شطرنج دنیا ،تور مسابقات یک میلیون دالری به راه انداخت که
با استقبال بینظیر همراه بود .البته رقابتهای آنالین خالی از اشکال نیست چرا که قطعی سرور و لیز خوردن
موس از مهمترین ایراداتی است که هنوز هم در مسابقات مهم رخ میدهد.
در جدیدترین رقابت قرار است تور  ۱.۵میلیون دالری شطرنج به همت سایت چس  ۲۴و مگنوس کارلسن برگزار
شود .نخستین رویداد تور  ۱.۵میلیون دالری شــطرنج از روز یکشنبه با چهرههای برتر شطرنج آغاز میشود.
در این مسابقات چهرههایی مانند مگنوس کارلسن نفر اول شطرنج جهان ،دینگ لیرن ،هیکارو ناکامورا ،لوون
آرونیان و ماکسیم واشیه الگراو حضور دارند .همچنین علیرضا فیروزجا نابغه جوان شطرنج جهان هم در این
مسابقات دست به مهره میشود.
این رقابت با حضور  ۱۶شطرنجباز مطرح شطرنج جهان برگزار خواهد شد .هشت نفر برتر این مسابقات میتوانند
مجوز حضور در مسابقات بعدی این تورنمنت که  ۲۰۰هزار دالری جایزه داشته و در دسامبر برگزار میشود را
به دست بیاورند.
نفر اول این رقابتها  ۳۰هزار دالر را به جیب خواهد زد .همچنین نفرات دوم و سوم این مسابقات به ترتیب ۱۵
و  ۷هزار دالر را برنده خواهند شد .هشت بازیکن برتر پس از سه روز مبارزه با یکدیگر به مرحله حذفی این دیدار
قدم خواهند گذاشت .میانگین ریتینگ بازیکنان در این رقابتها  ۲۷۵۸بوده و هفت بازیکن از  ۱۰بازیکن برتر
جهان در این مسابقات دست به مهره میشوند.

در نیمه دوم و به خاطر خطای آبشک
هافبک فوالد روی یکی از بازیکنان
استقالل ،درگیریهای لب خط به وجود
آمد و کادر فنی دو تیم جر و بحثهایی
داشتند .در نهایت زاهدیفر تصمیم گرفت
تا حسین کعبی دستیار نکونام را از روی
نیمکت اخراج کند .کعبی هم در واکنش به
این اتفاق و همینطور دیگر اتفاقات بازی
متن کوتاهی منتشر کرد و نوشت :من روی
اهدافم تعصب دارم.
منبع :خبر آنالین

مربی شکایت میکند .مدیر حقوقی باشگاه
فوالد خوزستان میگوید از محمود فکری
به دلیل توهینی که به بازیکنان و کادرفنی
این تیم داشته است ،شکایت میکنند.
سابقه اتفاقات جنجالی
انتشــار این ویدئو از محمود فکری باعث
شــد تا ماجرا و خاطرات رختکن تیمهای
پرسپولیس و اســتقالل در دهه هفتاد و
هشتاد برای ما زنده شود .جایی که گفته
میشــد علی پروین ســرمربی و اسطوره

 ۶.۲۵درصد بازیها را .این اتفاق در آوریل ۲۰۱۶
رخ داد که شــاگردان دیگو پابلو سیمئونه در یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با دو گل بارسا
را شکســت دادند و به نیمهنهایی صعود کردند.
عملکرد دروازهبان اســلوونیایی برابر همه تیمها
به جز بارســلونا فوقالعاده بوده است .او در ۲۱۵
بازی  ۱۶۱بار دروازهاش باز شده است ،یعنی هر
 ۹۰دقیقه  ۰.۶۴گل دریافت کرده است .اوبالک
همچنین در  ۱۴۳بازی دروازهاش را بســته نگه
داشته است ( ۵۶.۹۷درصد بازیها) .با این حال
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باشگاه پرسپولیس در بعضی مواقع با الفاظی
تند بازیکنان را خطاب قرار میداد .گرچه
این صحبتها همواره در حد شنیدهها بوده
و هیچگاه تأیید نشد اما به گفته بازیکنان
پرسپولیس ،ســلطان قرمزها در رختکن
همواره بازیکنــان را با حرفهایش تهییج
میکرد .بهروز رهبریفــرد در خاطرهای
میگوید ،در یکی از بازیها در نیمه اول این
تیم با دو گل از حریف عقب بود اما زمانی
که پروین بین دو نیمه وارد رختکن شد و
بازیکنان را خطاب قرار داد ،این بازیکنان
پــس از ورود به زمین ســه گل به حریف
زدند و بازی را برنده شدند .ناصر ابراهیمی
بعدها در مصاحبهای گفت علی پروین در
رختکن فحاشی نمیکرد و جمالتی عادی
در رختکن میگفت کــه باعث دلخوری
بازیکنــان نمیشــد .همچنیــن یکی از
درگیریهای بین امیر قلعهنویی و مهدی
رحمتی این بود که سنگربان آبیها مدعی
شده بود قلعهنویی به او در رختکن توهین
کرده است .رحمتی در آن موقع گفته بود
جواب قلعهنویی را داده و گفته از باشــگاه
پول نمیگیرم که شما به من توهین کنید.
بیشک یکی از معروفترین این اتفاقات،
کلمهای بود که از زبان حســن اشجاری
بازیکن سابق استیل آذین در زمین خارج
شد .از شانس بد او میکروفن صدا و سیما
دقیقاً کنارش بود و این کلمه او از تلویزیون
پخش شــد تا محرومیتی برایش در نظر
گرفته شــود .حال پس از این اتفاقات باید
دید کمیتــه انضباطی بــا محمود فکری
سرمربی اســتقالل چه برخوردی خواهد
کرد.

برابر تیــم کاتاالنی میانگیــن  ۱.۵گل را به ثبت
رسانده اســت که دو برابر آمار کلیاش محسوب
میشود .دروازهبان اتلتیکو در  ۱۰دیدار این فصل
 ۹گل دریافت کرده است که چهار گل مقابل بایرن
مونیخ در لیــگ قهرمانان اتفاق افتــاد .از طرفی
اوبالک در اللیگا تنها دو بار دروازهاش باز شده و
در این میان از همه دروازهبانهای حاضر در این
رقابتها بهتر عمل کرده اســت .اگر تیمی وجود
داشته باشد که بتواند به این آمار درخشان پایان
دهد آن بارسا است.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز خبر داد:

ایران نمیتواند در مسابقات جهانی شرکت کند
مگر اینکه تیمی انصراف بدهد

تنیس روی میز ایران مسابقات تیمی قهرمانی جهان را از دست داد؟ این سؤال مهمی برای این روزهای ورزش
است .در این باره رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت :با تصمیم جدید فدراسیون جهانی ،تیم ایران نمیتواند
در مسابقات جهانی شرکت کند مگر این که تیمی انصراف بدهد.
هیئت رئیسه فدراسیون جهانی تنیس روی میز در تصمیم جدید خود اعالم کرد مسابقات تیمی قهرمانی جهان
با حضور محدود تیمها ( ۸یا  ۱۶تیم) در دو بخش مردان و بانوان برگزار میشود .با این تصمیم به نظر میرسد
ایران شانسی برای حضور در مسابقات نداشته باشد.
مهرداد علی قارداشی ،رئیس فدراسیون تنیس روی میز در پاسخ به این پرسش که تیم ایران شانسی برای حضور
در مسابقات قهرمانی جهان دارد یا خیر ،بیان کرد :طبق این تصمیم ایران نمیتواند در مسابقات شرکت کند
مگر این که تیمهایی که باالتر از ما هستند انصراف دهند در آن صورت ممکن است شانسی داشته باشیم چون
در بخش مردان ما جزو  ۲۴تیم و در بخش بانوان سی و هفتم هستیم.
او ادامه داد :البته در صورتی هم که با انصراف تیمهای دیگر ما جزو تیمهای شرکت کننده قرار بگیریم ،چون
ایران جزو کشورهای پرخطر است باید دید کرهجنوبی میزبان مسابقات با حضور ما موافقت میکند یا خیر .از
طرفی چون قیمت ارز باال رفته و هزینههای اعزام به کرهجنوبی زیاد میشود ،بنابراین باید دید وزارت ورزش چه
تصمیمی در مورد این اعزام میگیرد .در کل ابتدا باید تکلیف تیمهای شرکتکننده مشخص شود.
قارداشی در مورد همکاری نکردن تیمها برای برگزاری هر چه زودتر لیگ برتر تنیس روی میز تصریح کرد :تعداد
کمی از تیمها مدارک خود را به صورت کامل فرســتادهاند .البته ما هم حق میدهیم به هر حال آنها هم تابع
شرایط داخلی خود هستند .چون بحث درآمدزایی بازیکنان مطرح است ،صددرصد لیگ را به صورت فشرده
برگزار میکنیم وآن را امسال به پایان میرسانیم و عزممان را برای این کار جزم کردهایم .فکر میکنم لیگ را
اواخر آذر آغاز کنیم.

کشور قطر به شدت مشغول آمادهسازی خود برای میزبانی از جام جهانی  2022است .البته احتمال اینکه
رقابتها به تعویق بیفتد زیاد است ولی این مسئله باعث نشده تا این کشور دست از برنامهریزی و کار بردارد.
آنها با میزبانی رقابتهای متمرکز لیگ قهرمانان آسیا هم نشان دادند چقدر پیشرفت کردهاند .در همین
حال قطر از نخستین هواپیمای اختصاصی جام جهانی هم رونمایی کرد   	 .منبع :یورو نیوز

یادداشت
 در تعجب و حیرانی و البته سرگردانی
از بیفکری آقای فکری!

دستمریزاد آقای سرمربی
آفرین
امیر محمود دیبا  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

هفته دوم لیگ پرماجرای ایران که شاید در جهان
بینظیر است تمام شد .لیگی که بیتردید «لیگ
شگفتانهها» لقب یک هفته اوست .بازی جنجالی
بین دو تفکر استقاللی و بازیکن قدیمی استقالل
که میشــد یکی از بازیهای دیدنی لیگ باشد
تبدیل به کلکســیونی از همه چیز شد .از فحش
و ناسزا بگیر تا گلهای داســتاندار و کارتهای
رنگارنگ.
اول ماجرای فیلم فحشها!
در پایان بازی استقالل و فوالد خوزستان
رفتار تاثربرانگیز محمود فکری و استفاده از الفاظ
رکیک که فیلم آن هم به سرعت در فضای مجازی
پخش شــد ،یک مهر زشــت دیگر را بر پیشانی
فوتبال ایــران زد! در حالی که بازی اســتقالل و
فوالد خوزستان درگیری و تنش غیرمعمولی را در
جریان مسابقه به همراه نداشت اما در پایان بازی
اتفاقی رخ داد که باعث تأثر و البته شرمندگی تمام
جامعه فوتبال است.
شرمساری بزرگ؟! دست مریزاد آقای سرمربی
محمود فکری کــه بعد از پایان بازی شکســت
تیمش را گردن گرفت اما قبل از حضور در نشست
در برخورد با قاسمینژاد بازیکن فوالد خوزستان
به همان اندازه آرام و متین نبود و از الفاظ رکیکی
اســتفاده کرد که میتــوان از آنها بــه عنوان
شرمســاری بزرگ نام برد .شنیدن الفاظ رکیک
از زبان نفر اول نیمکت استقالل که خود را مدعی
اول قهرمانی میداند خیلی زود در فضای مجازی
منتشر شد و بســیاری از جوانان آن را شنیدند و
دیدند و حاال او قرار است الگوی آنها هم باشد!
احترام فقط زمان پیروزی است؛ نه
شکست!
انتشار این فیلم که در کمتر از نیم ساعت در فضای
مجازی به سرعت پخش شــد حاال همه چیز را
تحت تأثیر قرار داده و البته بسیاری را در شوک
فرو برده که آیا این کلمــات را محمود فکری به
زبان آورده است؟!
حاال حرف و عمل فکری متفاوت اســت؛ او که از
احترام و عدم توهین سخن میگفت حاال خودش
در نخستین بازی که شکست را تجربه کرد همه
چیز را زیر پا گذاشت! در واقع احترام فقط زمان
پیروزی است؛ نه شکست!
مربی که روی نیمکت استقالل مینشیند و روزی
بازوبند کاپیتانی آبیپوشان پایتخت را بر بازو بسته
به راحتی به سرمربی حریف توهین میکند و حتی
ابایی از این ندارد که آن را در برابر بازیکن حریف
بر زبان بیاورد!
با این کار فکری ،دیگر جای خالی نبود تماشاگران
در ورزشگاه و شعارهای هماهنگ به دور از اخالق
که باعث قطع شدن صدای پخش زنده میشد؛
حس نمیشود و باز هم فوتبال ایران یک زشتی
دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد.
در این فوتبــال خبری از فرهنگ
نیست!
گویا باشگاههای ایران فقط نام فرهنگی ورزشی را
یدک میکشند و خبری از فرهنگ در آنها نیست!
این زشتیها و استفاده از الفاظی که محمود فکری
استفاده کرد ،در فوتبال ایران عادیتر از آن شده
که توقع داشت مسئوالن با آن برخورد کنند اما
بیبند و باریهای کالمی خواه توسط فکری؛ خواه
سرمربی و بازیکن تیم دیگر هیچگاه نمیتواند برای
جامعه قابل قبول باشد و نه تنها کمیته انضباطی
بلکه مســئوالن تیمها هم باید با آنها برخورد
کنند .استفاده از چنین ناسزاهایی حتی اگر آن را
شوخی افراد با یکدیگر در نظر بگیریم میتواند به
فرو رفتن فوتبال ایران به لجن بیاخالقی بینجامد
و در آن زمان شاید باالترین عنوان قهرمانی هم
ارزش ناچیزی داشته باشد.
مدیرعامل همیشه هوشمند فوالد
هما نطور که پیشبینی میشد سعید
آذری مدیرعامل فوالد نســبت بــه اتفاق پایان
بازی این تیم برابر فوالد واکنش نشان داد .آذری
با انتشار پســتی اعالم کرد که با محمود فکری
با روشــی مدنی برخورد خواهد کرد« .فلســفه
مربی آموزش اســت ،احترام اســت و احترام به
رقیب و احترام به خودی .هوادار ،قهرمان ،مربی
خودی و رقیب و هر که این ناســزاهای ناموسی
را شنیدید ،خانمها و آقایانی که متاسفانه شاهد
چنین صحنههای زشتی بودید ،من به جای آن
آقا و آنهایی که شما میدانید از شما عذرخواهی
میکنم و قــول میدهم با روشــی مدنی با این
بیاخالقی برخورد کنم .باشد که دیگر شاهد بروز
بیاخالقی و از خود بیخود شــدنهای اینگونه
نباشیم».

