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اما و اگرها درباره نوروزي

سمینار عمومی هیات های کشتی سراسر 
کشــور در حالي برگزار شد که مهمان ویژه ای 
داشــت. در این جلســه امید نوروزی دارنده 
مدال  طالی کشتی فرنگی المپیک نیز حضور 
یافت که در کنار علیرضا دبیــر به گفت وگو با 
مدیران هیات های کشتی پرداخت. همچنین 
جلســه ای میان این دو در فدراسیون کشتی 
برگزار شــد و دبیر و نوروزی بــار دیگر با هم 
سر میز مذاکره نشســتند. بعد از مالقات این 
دو گمانه زنی هایی مبنی بر پیشــنهاد دبیر به 
نوروزی برای مدیریت تیم های ملی کشــتی 
فرنگی مطرح شــد. با توجه به اینکه این پست 
بعد از جدایی حسن رنگرز خالی بوده و دبیر نیز 
در صحبت های خود با رسانه ها تاکید کرد چند 
گزینه برای این پست در نظر دارد، بنابراین با 
توجه به شرایط این گمانه زنی به وجود آمد که 
نوروزی گزینه اصلی دبیر برای پست مدیریت 
تیم هــای ملی کشــتی فرنگی اســت. با این 
وجود دبیر در حال حاضر برای پست مدیریت 
تیم های ملی کشتی فرنگی هنوز به جمع بندی 
نرسیده و روی گزینه خاصی زوم نکرده است. 
رییس فدراسیون به امید نوروزی به عنوان یکی 
از قهرمانان المپیک و یکی از ستاره های کشتی 
فرنگی نگاه ویژه ای دارد اما در حال حاضر بحثی 
درباره پســت مدیریت تیم های ملی کشتی 
فرنگی مطرح نیست. به نظر می رسد که دبیر 
برای امید نوروزی برنامه های دیگری در نظر 

دارد که به زودی آن را اجرا خواهد کرد.
    

استقالل واليبالي نمي شود
چندی پیش بود که خبر رسید احتمال دارد 
باشگاه استقالل وارد لیگ برتر والیبال شود و 
در مسابقات باشگاه هاي این کشور تیمداري 
کند. این خبــر بعــد از روی کار آمدن احمد 
سعادتمند در باشگاه استقالل منتشر شد که 
مصطفی کارخانه به واسطه همکاری قبلی با او 
در باشگاه بانک سرمایه جلسه ای را با مدیرعامل 
آبی ها برگزار کرد. بعد از این نشست کارخانه 
از احتمــال تیمداری اســتقالل در لیگ برتر 
والیبال خبر داد و از عالقه سعادتمند به حضور 
آبی ها در این رشــته ورزشی گفت. با این حال 
مصطفی کارخانه رسما به عنوان سرمربی سایپا 
معرفی شد؛ اتفاقی که بعد از ناامید شدن او از 
تیمداری استقالل رقم خورد. کارخانه در این 
باره اعالم کرد در یک ماه اخیر بحث تیمداری 
استقالل در لیگ برتر والیبال به خاطر مشکالت 
عمده ای که این باشــگاه در بحث فوتبال با آن 
دست و پنجه نرم می کند، جدی نشده و قطعا 
سرخابی ها در لیگ برتر سال 99 والیبال جایی 
ندارند. این در حالی است که بسیاری امیدوار به 
حضور استقالل و برخی کری خوانی ها بودند. 
حتی چالش حضور بازیکن طرفدار دو آتیشه 
پرســپولیس در این تیم مطرح شــده بود اما 
ماجرا به جایی نرســید و کارخانه راهی سایپا 
شــد. ناگفته نماند انتخاب کارخانه به عنوان 
سرمربي سایپا بدون چالش و حاشیه هم نبود. 
پس از انتصاب او، فرهاد نفرزاده واکنش نشان 
داد و در اینستاگرام انتخاب کارخانه را به مافیا 
تبریک گفت. او همچنین در مصاحبه اي اعالم 
کرد او و بهــروز عطایي گزینه هــاي هدایت 
این تیم بودند و با ورود شــخص سوم به ماجرا 
)کارخانه(، توانست هدایت ســایپا را برعهده 
بگیرد. اظهارات نفرزاده واکنــش کارخانه را 
هم به دنبال داشت و باعث درگیري لفظي دو 

سرمربي در رسانه ها شد.
    

جدایی شهرام از اروميه
مسئوالن تیم والیبال شــهرداری ارومیه 
پــس از تمدید قرارداد پیمــان اکبری با چند 
بازیکن جدید هــم قرارداد امضــا کردند. در 
همین راســتا آنها برای فصل آینده پوریا یلی، 
پشت خط زن ملی پوش و سابق تیم پیکان را 
به ترکیب خود اضافه کردند. بــه این ترتیب 
یلی جایگزین محمودی شــد و شــهرام باید 
این تیم را ترک کنــد. از طرفی با توجه به عقد 
قرارداد مصطفی کارخانه با تیم سایپا و اینکه 
محمودی در سال های گذشته در اکثر تیم های 
این مربی حضور داشت، پیش بینی می شود که 
محمودی فصل آینده با پیراهن سایپا در لیگ 

برتر حاضر شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تنها اتفاق مثبــت روزهای غیبت 
فوتبال، از رونق افتادن بازار سایت های 
شرط بندی بود. وبسایت های منحوسی 
که تا امروز زندگی های زیادی را ویران 
کرده اند تا زندگی صاحب شان را بسازند. 
البته که این وبســایت ها با استفاده از 
روش های دیگر قمار، همچنان برخی از 
افراد را به طرف خود می کشند اما کارکرد 
اصلی آنها، معموال به بازی های فوتبال 

برمی گردد. ســایت های شرط بندی 
رقابت های ورزشــی در سراســر دنیا 
وجــود دارند و با مجوزهای رســمی و 
قانونی فعالیــت می کنند. گاهی حتی 
تبلیغ این سایت ها را در ورزشگاه ها یا 
روی لباس تیم های مختلف دیده اید. 
گردش مالی این بنگاه های اینترنتی، 
سرسام آور اســت اما از آن جایی که در 
کشورهای اروپایی آنها ملزم به رعایت 
قوانین هســتند، حداقل دزدی های 
کمتری در این سایت ها اتفاق می افتد. 

البته که شرط بندی برای فوتبال در هر 
شرایط و وضعیتی یک تصمیم نادرست 
تلقی می شود اما در سایت های ایرانی 
که همه زیر نظر یک فرد خاص هستند، 
ماجرا به مراتب بغرنج تر به نظر می رسد. 
این ســایت ها نه تنها به قوانین داخل 
ایران پایبند نیستند، بلکه حتی قوانین 
بین المللی در مورد شــرط بندی را نیز 
رعایت نمی کنند. شاید نتیجه یک بازی 
را درست حدس بزنید و از این وبسایت ها 
کمی درآمد کسب کنید اما این کار تنها 

برای جلب اعتماد شما صورت می گیرد. 
به مرور زمان، آن ســایت شرط بندی 
همه زندگی شما را می بلعد. از آن جایی 
که برای واریز پول به این سایت ها رمز 
دوم کارت خود را نیز وارد می کنید، در 
هر لحظه و هر ثانیه این احتمال وجود 
دارد که حساب شما کامال خالی شود. 
اگر حتی یک بار در چنین سایت هایی به 
درآمد کالن برسید، ناگهان حساب تان 
مسدود خواهد شد. در چنین شرایطی 
بعید به نظر می رســد کــه حتی هزار 

تومان نیز به حساب شــما واریز شود. 
این ســایت ها اساســا با دروغ و تقلب 
اداره می شــوند و با استفاده از تبلیغات 
غیرواقعی، بــرای جوان ترها دام پهن 
می کنند. صاحبان اصلی این بنگاه ها، 
اخیرا از خواننده هــای زیرزمینی برای 
تبلیغ کارهای خود استفاده می کنند. 
حتی بازیکن بااســتعدادی مثل پیام 
صادقیان نیز زندگی در ایران و فوتبال 
بازی کردن را به طور کامل کنار گذاشته 
تا با سود سرشــار حاصل از خرید یک 
شاخه از همین سایت های شرط بندی 
به زندگی اش ادامه بدهد. یک بار برای 
همیشه، باید مقابل این روند ایستاد و 
اجازه نداد که مردم به خیال واهی برنده 
شدن، همه زندگی شان را به دارندگان 

این سایت ها پیشکش کنند.
نهادهای رســمی فوتبــال ایران، 
تا امروز قــدم چندانی بــرای مقابله 
با شــرط بندی آنالین برنداشــته اند. 
عبدالرحمن شاه حســینی که زمانی 
ریاســت کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبــال را بر عهده داشــت، هر هفته 
به تلویزیون می رود و یک افشــاگری 
تازه علیه بازیکنــان و داوران به زبان 
می آورد اما توضیــح نمی دهد که چرا 
در دوران خودش، این مسائل منجر به 
محرومیت هیچ داور و هیچ فوتبالیستی 
نشده اند. شــرط بندی آنقدر زندگی  
افــراد مختلف را به هــم زده که حتی 
نهادهای باالدســتی مثــل مجلس 
باید به این موضــوع ورود کنند. از آن 
جایی که واریز پول به این سایت های 
شوم از داخل کشور صورت می گیرد، 
شناســایی وابســتگان این سایت ها 
چندان دشوار نیست اما تا امروز هیچ 
کار مهمی بــرای ضربــه زدن به این 
اتفاق، رخ نداده اســت. نه تنها مردم، 
بلکه بســیاری از فوتبالیســت ها نیز 
درگیر شرط بندی هستند. این موضوع 
به ویژه در لیگ های پایین تر که چندان 
دیده نمی شــوند و به چشم نمی آیند، 
به شــکل واضحی اتفاق می افتد. اگر 
مخاطــب دیدارهای لیــگ یک و دو 
بوده باشــید، حتما انبوه بازیکنانی را 
دیده اید که بی جهت تــوپ را به کرنر 

می فرســتند یا بدون هیــچ دلیلی به 
اســتقبال دریافــت کارت زرد از داور 
مســابقه می روند. در سطوح پایین تر 
فوتبال ایران، شرط بندی با تمام سرعت 
در جریان اســت و به محــض آن که 
رقابت های فوتبال دوباره آغاز شــود، 
شــرط بندی ها نیز دوباره رونق پیدا 
می کنند. فدراسیون و رسانه ها باید از 
هر فرصتی برای ایجاد کمپین های نه 
به شرط بندی استفاده کنند. آنها باید 
به مردم آگاهی ببخشند و جلوی این 
اتفاق را بگیرند. همه بایــد از فوتبال 
لذت ببرند و این ورزش، نباید منجر به 

زیان های بزرگ مالی برای افراد شود.
در شرط بندی، شــما هرگز نقش 
»برنده« را بازی نمی کنید. تنها برنده 
این داســتان، همان فردی است که 
سایت قمار به راه انداخته تا شما را به دام 
بیندازد. آنها هر روز ثروتمندتر می شوند 
و زندگی الکچری شان را در اینستاگرام 
به نمایش می گذارنــد اما حقیقت آن 
است که تک تک لحظات این زندگی 
شیک، به دست افرادی ساخته شده که 
فریب تبلیغات قمار را خورده اند. شاید 
در داخل کشور نیز منافع عده ای با آنها 
گره خورده باشد. چراکه اینجا مربی ها 
پس از مصاحبه علیه شــرط بندی، از 

مربیگری محروم می شوند!

نگرانی بزرگ برای بازگشت فوتبال

لطفا شرط نبندید!

اتفاق روز

چهره به چهره

با آغاز رسمی رقابت های بوندس لیگا، کشورهای زیادی در تمام دنیا به تکاپو افتاده اند تا رقابت های لیگ فوتبال را 
از سر بگیرند. یکی از این کشورها نیز ایران است که حاال دیگر زمان شروع رسمی بازی ها را نیز اعالم کرده تا همه آماده 

از سرگیری جلسه های تمرینی باشگاه ها باشند. بازگشت فوتبال اتفاق بسیار مثبتی به نظر می رسد اما در این مورد، یک 
نگرانی بزرگ هم وجود دارد. اینکه با داغ شدن تنور رقابت ها، عده ای از جوان ها در دام سایت های شرط بندی بیفتند و 

همه سرمایه زندگی شان را مثل آب خوردن از دست بدهند.

در حالی که ستاد ملی مبارزه با کرونا، مجوزهای الزم را برای 
برگزاری بازی ها در تاریخ بیســت و دوم خرداد صادر کرده بود، 
سرانجام سازمان لیگ با انتشار بیانیه ای از بازگشت رسمی فوتبال 
در تاریخ بیســت و نهم خرداد خبر داد. بر اساس این اطالعیه، 
تیم های فوتبال می توانند از تاریخ اول تا سوم خرداد، تست های 
کرونا را پشت سر بگذارند و سپس جلسه های تمرینی را برگزار 
کنند. برای برگزاری این جلســه ها البته رعایت پروتکل های 
بهداشتی ضروری اســت. پس از 26 روز تمرین، دیدارهای این 
فصل لیگ برتر به صورت رسمی ادامه پیدا می کنند. ادامه این 

فصل لیگ، ابتدا با دیدارهای معوقه کلید می خورد. تنها مسابقه 
معوقه این فصل قبل از آغاز هفته بیست و نهم، نبرد تیم های فوالد 

و استقالل در اهواز بود. 
در نتیجه به احتمال بسیار زیاد استارت دوباره فوتبال ایران، 
با مسابقه تیم های فوالد و استقالل رقم خواهد خورد. جدالی که 
جواد نکونام را روبه روی یکی از تیم های سابقش در فوتبال ایران 
قرار می دهد. سوم تیرماه نیز دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ 
برتر برنامه ریزی می شوند و احتماال این 9 هفته باقی مانده ظرف 6 
هفته برگزار می شود تا پرونده این فصل بسته شود. در مورد لیگ 
بیستم اما دورنمای روشنی وجود ندارد. به نظر می رسد همه چیز 
به وضعیت ویروس کرونا بستگی خواهد داشت. اگر همان طور 
که پیش بینی می شود این ویروس با فرا رسیدن پاییز دوباره اوج 
بگیرد، بعید است دیدارهای لیگ بیستم خیلی زود کلید بخورند. 

شاید شروع فصل جدید لیگ تا مدت زیادی به تعویق بیفتد. به 
احتمال بســیار زیاد پس از پایان رسمی لیگ برتر، نمایندگان 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا برای حضور در این تورنمنت آماده 
می شوند و پس از پایان آن جام، دیدارهای انتخابی جام جهانی 

برای تیم ملی پیگیری خواهد شد.
در بازگشت فوتبال، سوال های زیادی برای پرسیده شدن 
وجود دارد. اول آنکه هنوز هیچ کس نمی داند سرنوشــت جام 
حذفی چه خواهد شد. تا امروز برنامه بازگشت لیگ برتر اعالم شده 
اما در مورد جام حذفی، اطالعات مشخصی وجود ندارد و شاید این 
رقابت ها دیگر از سر گرفته نشود. مساله بعدی، مشکل برگزاری 
فوتبال در شهرهایی خواهد بود که وضعیت کرونا در آنها هنوز قرمز 
است. اگر قرار است کرونا تنها در شهرهایی با وضعیت سفید برگزار 
شود، شکل انجام رقابت ها کمی سخت خواهد بود و تعدادی از 

تیم ها به این وضعیت معترض خواهند شد. باشگاه هایی که از 
همین حاال برای حضور دوباره در جلسه های تمرینی از فدراسیون 
فوتبال تقاضای ماسک و دستکش کرده اند، طبیعتا هر قدم را با 
ناسازگاری و اختالف برمی دارند. حاال دیگر در کشور، کمبود اقالم 
بهداشتی وجود ندارد و افراد به سادگی، ماسک و مواد ضدعفونی 
تهیه می کنند اما مدیران عامل فوتبال ایران، حتی نمی خواهند 
برای خرید ماسک نیز هزینه ای انجام بدهند! برگزاری بازی های 
لیگ دشوارتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. 
چراکه به نظر می رسد اکثریت باشگاه ها با ایده تعطیلی رقابت ها 
موافق تر هستند. حتی مالک باشگاه شهرخودرو به قیمت از دست 
دادن سهمیه آسیایی، حاضر است قید ادامه رقابت ها را بزند. با این 
حال لیگ برتر از سر گرفته می شود تا یکی از عجیب ترین مقاطع 

زمانی همه تاریخش را پشت سر بگذارد.

آریا طاری

اگرچه ایــن روزهــا همه نگاه هــا معطوف 
بوندس لیگا و شروع دوباره این لیگ شده اما لیگ 
فوتبال کره جنوبی نیز یکی از اولین رقابت های 
فوتبالی دنیا بــود که در عصر کرونــا، به زندگی 
برگشــت. تیم های کره جنوبی با رعایت قوانین 
ضروری و مسائل بهداشــتی، تا امروز بدون هیچ 
مشکلی به مصاف هم رفته اند. آنها برای حل مشکل 
خالی بودن سکوها نیز راهکارهایی اندیشیده اند که 
یکی از این راهکارها، به شدت جار و جنجال به راه 
انداخته و فضای فوتبال کره را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. راهکاری که دیگر بعید به نظر می رسد از 

سوی کره ای ها تکرار شود.
بازی کردن در ورزشگاه کامال خالی، تاثیر منفی 
زیادی روی روحیه بازیکنان دارد. باشگاه اف.ث 
سئول کره جنوبی برای شور و حال بخشیدن به 
سکوها، یک تصمیم بســیار عجیب گرفت. آنها 
در بخشــی از ســکوها که معموال به طرفداران 
افراطی و متعصب باشگاه تعلق دارند، از 25 مانکن 
به شکل زن و پنج مانکن به شــکل مرد استفاده 
کردند. در جریان پخش زنــده تلویزیونی بازی 
اما، هواداران باشگاه سئول شوکه شدند. چراکه 

مشخص شد این مانکن ها، در واقع عروسک های 
جنسی هستند و حتی روی لباس آنها نشانه ای 
از تبلیغ چند رسانه جنسی در کره جنوبی دیده 
می شــود. این حرکت باشــگاه اف.ث سئول با 
اعتراض شدید هوادارها روبه رو شد. آنها به سرعت 
از طرفداران شــان عذرخواهی کردند و دســت 
روی این نکته گذاشــتند که همــه ماجرا، یک 
»اشتباه ساده« بوده است. ظاهرا باشگاه کره ای 
به یک تولیدی عروسک سفارش 30 مانکن داده 
و آنها نیز عروسک های جنسی را به باشگاه تحویل 
داده اند. پس از پایان مســابقه و اعتراض باشگاه 
به آن کمپانی، آنها نیز زیر بار اشــتباه نرفته اند و 
مدعی شده اند که این عروسک ها، انتخاب خود 
باشگاه از کاتالوگ سفارش بوده اند. بدون شک این 
عجیب ترین و خاص ترین مشکلی به شمار می رود 
که در عصر کرونا برای فوتبال اتفاق افتاده است. به 
نظر می رسد در آینده نیز باید به شنیدن چنین 
خبرهایی عادت کنیم. چراکه در عصر تازه، همه 
چیز تغییر کرده و فوتبال، شکل و شمایل تازه ای 
به خودش گرفته است. باشگاه اف.ث سئول حاال 
به دنبال راهکار تازه ای است که از توی ذوق زدن 
فوتبال در استادیوم خالی جلوگیری کند. بدون 
تردید آنها دیگر تحت هیچ شرایطی به سراغ خرید 

این عروســک ها نمی روند و قید این کار را برای 
همیشه می زنند.

باشگاه های خارجی دست به هر کاری می زنند 
تا در بازگشت فوتبال، خالی بودن سکوها کم تر به 
چشم بیاید. راهکار جالب یکی از تیم ها، استفاده 
از تصاویر واقعی تماشــاگرانش بوده اســت. در 
واقع تماشــاگرانی که همه بلیت های یک فصل 
تیم را خریداری کرده انــد، تصویری با کیفیت از 
خود برای باشگاه فرســتاده اند و باشگاه نیز روی 
هر صندلی، یک عکس قرار داده تا نمای جذابی 
برای استادیوم به وجود بیاورد. یک تیم دیگر نیز با 
استفاده از پیراهن های خالی و قرار دادن هر پیراهن 
روی یک صندلی، فضای اســتادیوم را رنگارنگ 
کرده است. باشگاه های انگلیسی برای بازگشت 
رقابت ها، طرح دیگری در ذهن دارند. بعضی از آنها 
می خواهند طرح های موزاییکی را بدون حضور 
تماشاگرها روی سکوها به اجرا دربیاورند. گفته 
می شود که این طرح ها قرار است شامل تشکر از 
کادر درمانی و همچنین روحیه دادن به افرادی 
باشــد که این روزها با بیماری کووید 19 دست و 
پنجه نرم می کنند. یکی دیگر از اقداماتی که این 
روزها احتمال اســتفاده از آن وجود دارد، ایجاد 
صدای مصنوعی در استادیوم با کمک بلندگوهای 
ورزشگاه اســت. اجرای این ایده کمی دشوار به 
نظر می رسد اما شاید این اتفاق ظرف هفته های 
آینده در فوتبال آلمان رخ بدهد. همچنین شنیده 
می شود که شبکه اسکای تصمیم دارد امکانی را به 

پخش زنده بازی ها اضافه کند تا هواداران فوتبال 
در زمان دیدن فوتبال های بی سروصدا، از طریق 
تلویزیون خود صدای شبیه سازی شده تماشاگرها 
را بشنوند و حس و حالی شبیه دیدن یک مسابقه 

فوتبال کامال طبیعی داشته باشند.
فوتبال بــدون حضور تماشــاگرها، بخش 
مهمی از لذت و جذابیتش را از دست می دهد. با 
این وجود فعال چاره دیگری وجود ندارد و باید 
برای چند ماه، به این وضعیت عادت کرد. شاید 
این فرصت خوبی باشــد تا بیشتر از همیشه به 
اهمیت حضور هوادارها در ورزشگاه پی ببریم. 
مدیرانی که دائما بلیت بازی های فوتبال را گران 
می کنند، باشگاه هایی که رفتار قدرشناسانه ای 
با طرفداران شان ندارند و بازیکنانی که همیشه 
با تماشــاگرها فاصله می گیرند، حاال بیشتر از 

همیشه متوجه خواهند شــد که بازی فوتبال، 
چقدر به حضور این جمعیت روی سکو وابسته 
است. اگر رقابت های فوتبال از همان بدو تولد 
در فضاهای خالی از تماشــاگر برگزار می شد، 
این ورزش هرگز به حد و اندازه های محبوبیت 
امروزش نمی رسید. تماشاگرها بخشی از معادله 
فوتبال هستند و برگزاری بازی ها بدون حضور 
این جماعت، کمی دشــوار به نظر می رســد. 
با این حــال همه می دانیم که این ســکوها، به 
آنها تعلق دارند و وقتی ســایه شوم این بحران 
دیگر در کار نباشــد، هوادارها نیز صندلی شان 
را در اســتادیوم های مختلف پس می گیرند و 
شعارهای همیشگی را سر می دهند. تا زمانی که 
آنها برنگردند، فوتبال جذابیت همیشگی اش را 

نخواهد داشت.

29 خرداد، تاریخ شروع فوتبال ایراني

ليگ برتر، آزاد شد!

راهکارهایی برای سر کردن با استادیوم های خالی

جنجال عروسک ها!

تنها اتفاق مثبت روزهای 
غیبت فوتبال، از رونق 

افتادن بازار سایت های 
شرط بندی بود. 

وبسایت های منحوسی که 
تا امروز زندگی های زیادی 
را ویران کرده اند تا زندگی 

صاحب شان را بسازند. 
البته که این وبسایت ها با 

استفاده از روش های دیگر 
قمار، همچنان برخی از افراد 

را به طرف خود می کشند 
اما کارکرد اصلی آنها، 

معموال به بازی های فوتبال 
برمی گردد
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