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 وقتی داوری برای شیکاگو 
یاد مسئولیت افتاده!

در حالی که رســیدن ویزای تمامی اعضای 
تیم ملی والیبال برای ســفر به آمریکا و حضور 
در دور نهایــی لیگ ملت هــای 2019 باعث 
خوشحالی عالقه مندان به این رشته شد، انتشار 
یک خبر حاشیه های زیادی را برای فدراسیون 
ایجاد کرد. افشین داوری، سرپرست فدراسیون 
والیبال هم بــرای ویزای آمریکا اقــدام کرده و 
قصد دارد ملی پوشــان را در این سفر همراهی 
کنــد. داوری که دوره سرپرســتی 6 ماهه اش 
در فدراسیون به اتمام رسیده و به گفته برخی 
حضورش در فدراسیون والیبال در حال حاضر 
غیرقانونی است، بدون توجه به حاشیه ها بار سفر 
بسته و می خواهد از نزدیک مرحله نهایی لیگ 
ملت ها را تماشا کند. این در حالی است که داوری 
در هیچ کدام از سفرهای اخیر تیم ملی والیبال در 
جریان لیگ ملت ها به چین، ژاپن و بلغارستان 
بازیکنــان را همراهی نکــرده بود، امــا گویا 
جذابیت های سفر به آمریکا باعث شده تا آقای 
سرپرست نام خودش را هم در لیست مسافران 
شیکاگو قرار دهد. علی فتاحی، دبیر فدراسیون 
والیبال در واکنش به انتقــادات صورت گرفته 
از سفر داوری به آمریکا گفته است:»داوری در 
حال حاضر متولی اصلی فدراســیون والیبال 
است و اگر هم به همراه تیم اعزام شود قطعا برای 
انجام مسئولیت و به عنوان مسئول فدراسیون 
ایران خواهد بود. فکر نمی کنم مســاله مهمی 
باشد که دوســتان به آن پرداخته اند.« جدای 
از اینکــه امیر خوش خبر سرپرســت تیم ملی 
همیشه نشان داده مهره مطمئن و قابل اتکایی 
برای تیم ملی اســت، فتاحی در حالی از داوری 
برای سفرش به شیکاگو حمایت می کند که هیچ 
اشاره ای به این نداشته که سرپرست فدراسیون 
والیبال چطور در ســفر به آمریکا یادش افتاده 
که مسئولیتی بر گردن تیم ملی دارد و آنجا به 
او نیاز اســت تا کارهای والیبالیست ها را رتق و 
فتق کند؟ آیا تیم ملی والیبال در ســفرهایش 
به چین و ژاپن و بلغارســتان از حضور او بی نیاز 
بود و ناگهان در شــیکاگو تیم به داوری احتیاج 
پیدا کرده اســت؟ آن هم در شرایطی که همه 
از وضع ناخــوش اقتصاد می نالنــد و مثال قرار 
است از سفرهای غیرضروری جلوگیری شود!  
هرچه باشد، ســفر همیشــه برای مسئوالن 
ورزش کشور جذاب بوده چه برسد که این سفر 
مقصدش آمریکا باشد!  در هر حال با اعالم امیر 
خوش خبر سرپرست تیم ملی، تیم ملی والیبال 
ایران با توجه به محدودیت های پروازی و فصل 
تابستان، در سه گروه به محل برگزاری مسابقات 
اعزام خواهد شد. زمان رسیدن به کشور آمریکا، 
تقریبا یکسان است و کل تیم هم زمان از فرودگاه 
خارج خواهد شد. ســعید معروف، سیدمحمد 
موسوی، میالد عبادی پور، فرهاد قائمی، پوریا 
فیاضی، امیر غفور، محمدجواد معنوی نژاد، علی 
شفیعی، مسعود غالمی، علی اصغر مجرد، جواد 
کریمی، پوریا یلی، محمدرضا موذن و محمدرضا 
حضرت پور ملی پوشــان والیبال ایران در این 
مرحله خواهند بود که باید با تیم های لهستان 
و برزیل رودررو شوند. تیم های آمریکا، فرانسه و 
روسیه نیز با هم همگروه  شده اند. ایران به عنوان 

تیم دوم وارد مرحله نهایی شد. 
    

 مهمانی جام جهانی بسکتبال 
در تهران 

برای اولین بــار در تاریــخ ورزش ایران جام 
قهرمانی یکی از رشته های ورزشی پرطرفدار وارد 
کشور می شود و به نمایش درمی آید. این اتفاق 
روز پنج شنبه 20 تیر خواهد افتاد. جام قهرمانی 
جهان  به مدت 24 ساعت مهمان اهالی بسکتبال 
خواهد بود. دبیر فدراسیون بسکتبال در این مورد 
عنوان داشت:»ایران یکی از 24 کشوری است که 
کاپ جام جهانی مهمان آنها خواهد بود. کاپ با 
همراهی دو نماینده از فیبا وارد ایران می شود. این 
اتفاق برای اولین بار در ورزش کشور رخ می دهد. 
برنامه هایی برای استقبال از کاپ و هیات همراه 
در نظر گرفته شده است. بازدید از موزه ورزش، 
حضور در بــرج میالد، تاالر بســکتبال آزادی و 
مراســم توپ طالیی رویدادهایی است که برای 
این روز برنامه ریزی شده است. حضور کاپ جام 
جهانی در ایران فرصت مناسبی است که ایران به 

دنیا معرفی شود.«

منهای فوتبال

آریا طاری

یک سال قبل در چنین روزهایی، 
بوفون با حضور در ورزشــگاه خانگی 
یوونتوس »برای آخرین بار« با هواداران 
باشگاهش مالقات کرد تا به دوران 17 
ساله حضور در این تیم پایان بدهد. به 
نظر می رسید دوران بوفون در یووه برای 
همیشه به پایان رسیده و این بازیکن 
آینده اش را در تیم های دیگری دنبال 
خواهد کرد. برخالف فرانچسکو توتی 
که پس از جدایی از باشگاه رم تصمیم 

به بازنشســتگی گرفت، بوفون پس از 
یوونتوس پیراهن باشگاه پاری سن ژرمن 
را پوشید. او در پاریس هم اما نتوانست به 
طلسم ناکامی اش در لیگ قهرمانان اروپا 
پایان بدهد و در بســیاری از هفته های 
فصل نیز، نیمکت نشــین آرئوال شد. 
شاید تا یک سال قبل، هیچ کس تصور 
نمی کرد جی جی زمانــی یوونتوس 
را ترک کنــد و پس از ایــن اتفاق نیز 
هیچ کس تصور نمی کــرد که او دوباره 
به ســرعت به تیمش برگردد. شــاید 
انتظار می رفت او زمانی به عنوان مدیر 

و یا در جایگاه مربی، در حوالی باشگاه 
یوونتوس دیده شود اما این سنگربان، 
دوباره به عنوان یک »بازیکن« در تورین 
حضور خواهد داشــت. عجیب ترین 
اتفاق در مورد قــرارداد جدید بوفون با 
یوونتوس، به شرطی که او برای باشگاه 
گذاشــته برمی گردد. بر اســاس این 
قرارداد، بوفون حتما باید در این فصل 
از رقابت های ســری آ حداقل »هشت 
مســابقه« برای تیمش انجام بدهد تا 
از رکورد بازی هــای پائولو مالدینی در 
ســری آ عبور کند. این بنــد خاص از 

قرارداد نشان می دهد که بوفون عالقه 
زیادی به شکستن رکوردهای شخصی 
دارد. درست همزمان با حضور دوباره 
این چهره محبوب در تیم ســابقش، 
شــایعه های مربوط به جدایی فرانک 
لمپارد از دربی کانتــی و حضور دوباره 
او در چلسی نیز به حقیقت پیوستند تا 
تابستان 2019 »تابستان بازگشت ها« 
باشــد. ماموریت بوفــون و لمپس در 
شــرایط جدید، به مراتب دشوارتر از 

همیشه خواهد بود. 
آن چه اوضاع را برای بوفون و فرانک 

لمپارد دشوار می کند، نحوه جدایی آنها 
از تیم های شان است. هر دو نفر از سوی 
گروهی از هواداران سرسخت شان، با 
اتهام »پول پرستی« روبه رو شدند. بوفون 
با اولین پیشنهاد پاریسی ها، یوونتوس را 
ترک کرد و در تیم جدیدش، دستمزد 
قابل توجهی گرفت. با این حال به نظر 
می رسد که او خیلی زود از این تصمیم 
پشیمان شد و درها را برای حضور دوباره 
در یووه باز گذاشت. فرانک لمپارد نیز 

شرایط نسبتا مشابهی را تجربه کرد. 
خیلی هــا انتظار داشــتند که این 
فوتبالیست پس از جدایی از چلسی، با 
فوتبال وداع کند و یا حداقل در کشوری 
خارجی توپ بزند امــا او پس از امضای 
قرارداد با باشــگاه نیویورک سیتی، به 
صــورت قرضی در تیم دیگــر مالکان 
باشــگاه یعنی »منچسترسیتی« به 
میدان رفت و حتی روبه روی چلسی نیز 
بازی کرد. تماشای فرانکی در یک تیم 
انگلیسی دیگر، برای هواداران چلسی 
باورنکردنی بود اما آنها در نهایت با این 
موضوع کنار آمدند و حتی در روز حضور 
او در استمفوردبریج با پیراهن تیم تازه، 
به تشــویق این چهره پرداختند. حاال 
لمپارد بایــد کاری کند کــه ماجرای 
بازی برای سیتی، دیگر کامال از سوی 
طرفداران چلسی به فراموشی سپرده 

شود. 
در پست جدید، انتظارات متفاوتی 
از فرانــک وجود خواهد داشــت. او در 
روزهای بازی، خــودش را کامال ثابت 
کــرده بود اما بــه عنوان یــک مربی، 
نگرانی های زیادی در مورد آینده لمپارد 
وجود دارد. آیا او به سبک پپ گواردیوال، 
با کار کردن در باشگاه سابقش در مسیر 
تبدیل شدن به یکی از بهترین مربیان 
دنیا قرار می گیرد؟ یا اینکه مثل تیری 
آنری، یک تجربه کامال ناموفق و منجر 
به شکســت را پشت ســر می گذارد؟ 

بدون تردید آینده فرانکــی به عنوان 
یک مربی، به نتایجی که در همین چند 
سال با چلسی به دست می آورد بستگی 
خواهد داشت. او آماده است که سال های 
زیادی در این تیم بماند اما این انفاق تنها 
در شرایطی رخ می دهد که پروژه او در 

باشگاه، کامال موفقیت آمیز باشد. 
پس از بازگشــت بوفون بــه یووه، 
پیراهن شماره یک و بازوبند کاپیتانی به 
او »تعارف« شد اما جی جی هر دو مورد را 
رد کرد تا کیه لینی همچنان کاپیتان تیم 
باشد و پیراهن شماره یک نیز در اختیار 
شزنی قرار بگیرد. در واقع بوفون جایگاه 
تسخیرنشــدنی اش را از دست داده و 
دیگر مرد شماره یک خط دروازه به شمار 
نمی رود. هم او و هم فرانک لمپارد، باید 
دوباره خودشان را ثابت کنند و به روزی 
خوب قبل از تصمیم جنجالی شــان 
برگردند. تابستان بازگشت ها ممکن 
است خیلی زود شــاهد حضور دوباره 
چند ستاره دیگر در تیم های قبلی شان 
نیز باشــد. نیمار داسیلوا، می تواند این 
روند را با پوشیدن دوباره پیراهن بارسا 

تکمیل کند.

جی جی و لمپس به تورین و بریج برگشتند 

تابستانبازگشتها!

اتفاق روز

سوژه روز

خبر بازگشت جان لوئیجی بوفون به یوونتوس، یکی از باورنکردنی ترین ماجراهای این فصل نقل و انتقاالت فوتبال 
اروپا بود. تنها یک سال بعد از وداع اشک آلود با یووه و پیوستن به پی اس جی، دروازه بان افسانه ای بیانکونری دوباره 

پیراهن این باشگاه را بر تن خواهد کرد. هنوز هیچ کس نمی داند چرا بوفون ناگهان تصمیم به ترک تیمش گرفت و چرا 
ناگهان قید این تصمیم را زد و به تورین برگشت. تصمیم لوئیجی، تنها یکی از بازگشت های مهم این تابستان فوتبال اروپا 

بود. همزمان با این انتقال، فرانک لمپارد نیز با ترک نیمکت دربی کانتی، رسما سرمربی باشگاه چلسی شد. 

آریا رهنورد

نوشتن از پیشنهادهای اروپایی در »اینستاگرام« تبدیل 
به تازه ترین حربه ســتاره های فوتبال ایران برای امضای یک 
قرارداد بهتر با باشگاه شان شده است. احمد نوراللهی آخرین 
بازیکنی بود که مرتکب چنین رفتاری شد و با استفاده از برادرش 
و البته یک پرچم پرتغال در اینستاگرام، راهش را برای توافق 
با پرسپولیس هموار کرد. چهره های حاضر در لیگ برتر، دائما 
با پیشــنهادهایی اروپایی روبه رو می شوند اما تجربه این چند 
سال نشــان می دهد بازی در هر تیم خارجی، الزاما به معنای 
»پیشرفت« نیســت. تعدادی از مهره هایی که در چند سال 
گذشته راهی فوتبال »اروپا« شده اند همین حاال در انتظار برای 

یک پیشنهاد داخلی هستند. 
شاید تا چند سال قبل، بازی در اروپا نقطه اوج پیشرفت یک 
فوتبالیست ایرانی بود. همین که یک فوتبالیست به هر قیمتی 
به اروپا ترانسفر می شد، برای اعتبار او کافی به نظر می رسید اما 
حاال دیگر ثابت شده است که سطح بعضی از مقصدهای اروپایی 
بازیکنان ایرانی، حتی از باشگاه های داخلی نیز پایین تر است. 

فرشــاد احمدزاده به اولین پیشنهاد خارجی اش پاسخ مثبت 
داد و راهی باشگاه شالنسک لهستان شد تا شاید فرصت بازی 
برای تیم ملی را به دســت بیاورد. او در باشگاهش به نیمکت 
دوخته شــد اما حتی در صورت فیکس بــودن در لیگی مثل 
لیگ لهستان نیز، نمی توانست به ســطح بازی برای تیم ملی 
برسد. انتخاب فرشاد در درجه اول او را به لحاظ مالی نسبت به 
گذشته عقب انداخت. چراکه رقم پیشنهادی باشگاه لهستانی 
کم تر از صد هزار دالر بود. حتی با وجود گرانی دالر، این رقم با 
قراردادهای قبلی فرشاد همخوانی نداشت. به لحاظ فوتبالی 
نیز، او چیزی به دست نیاورد و در این مدت، تنها پسرفت کرد. 
فرشاد تنها بازیکنی نیست که در این سال ها با چنین وضعیتی 
روبه رو می شود. وحید امیری پس از جام جهانی، با شتاب قابل 
توجهی پیراهن باشگاه ترابوزان اسپور را پوشید و راهی لیگ 
ترکیه شد. دســتمزد او برای قرارداد دو ساله با تیم جدیدش 
»فوق العاده« بود اما او هرگز نخواهد توانست که دستمزد سال 
دومش را دریافت کند. چراکه باشگاه ترابوزان دیگر هیچ تمایلی 
به حفظ این فوتبالیست ندارد. وحید که تا تابستان گذشته مرد 
محبوب پرسپولیس بود، حاال دوست دارد دوباره به همان روزها 

برگردد اما پرسپولیسی ها تمایلی به جذب او نشان نمی دهند. 
امید نورافکن یکی دیگر از استعدادهایی بود که راهی فوتبال 
اروپا شد تا در لیگ بلژیک توپ بزند اما در اولین فرصت، دوباره 
به استقالل برگشت و برای تیم سابقش به میدان رفت. درست 
همان طور که محمد نادری با ترک لیگ برتر خوشبخت نشد و 
در بازگشت به فوتبال ایران برای بازی در پرسپولیس، باالخره 
مورد توجه هــواداران فوتبال قرار گرفت. در این چند ســال، 
تعداد زیادی از فوتبالیست های ایرانی فرصت بازی در اروپا را 
به دست آورده اند اما این تجربه تنها و تنها برای چند نفر از آنها 

مفید بوده است. 
 اگر عاقبت تهدید اینستاگرامی ستاره های لیگ برتر، رفتن 
به »اروپا« باشد، بهتر است باشگاه ها ناز بازیکنان شان را نکشند 
و آنها را در موقعیت انتقال به اروپا قرار بدهند. چراکه تجربه ثابت 
کرده این انتقال، برای بسیاری از فوتبالیست ها یک شکست 
کامل را رقم زده است. شــاید بازیکنانی در قواره های سردار 
آزمون و یا علیرضا جهانبخــش، بتوانند به کمک توانایی های 
فوق العاده در اروپا گلیم شان را از آب بیرون بکشند و به تدریج 
پیشــرفت کنند و در لیگ های روســیه و هلند بدرخشند اما 
اروپایی  شدن برای مهره های متوسط، سرانجام خوشی نخواهد 
داشت. روسیه، ترکیه و بلژیک در چند فصل گذشته بازار تازه ای 
برای فوتبالیست های ایرانی ساخته اند اما درصد زیادی از نفرات 
منتقل  شده به این لیگ ها، از بزرگ ترین آرزوهای فوتبالی شان 

دور مانده اند. رامین رضاییان با سروصدای زیادی به اوستنده 
بلژیک رفت امــا در این تیم به ندرت در پســت تخصصی اش 
بازی کرد و خیلی زود در فهرست مازاد قرار گرفت. حتی علی 
قلی زاده نیز در اولین فصل بــازی در لیگ بلژیک، با انبوهی از 
بدشانسی های ریز و درشــت روبه رو بود. بازیکنی مثل سجاد 
شهباززاده نیز با وجود درخشش در استقالل، در لیگ ترکیه به 
بن بست رسید و چاره ای به جز بازگشت به فوتبال ایران پیش 
روی خودش ندید. در هر سه لیگ روســیه، ترکیه و بلژیک، 
تیم های بزرگی وجود دارند که بازی در آنها می تواند قدمی رو 
به جلو برای یک فوتبالیست باشد اما باید پذیرفت که تیم های 
پایین جدولــی در این لیگ ها، ابدا بهتــر و قوی تر از تیم های 

مدعی فوتبال ایران نیستند. 
بازگشت نفرات بااستعدادی مثل رضا شکاری، محمد نادری 
و امید نورافکن به فوتبال ایران پس از یک مقطع ناامیدکننده 
در اروپا، می تواند درس بزرگی برای فوتبالیست های جوان تر 
باشد. آنها در سن و ســال کم باید به اندازه کافی بازی کنند و 
نیمکت نشین شدن در اروپا، برای شان کشنده خواهد بود. پس 
شاید بهتر است پدیده های جوان لیگ برتر، با همه پیشنهادهای 
اروپایی دست و پای شان را گم نکنند. چراکه اروپا از مجموعه ای 
از کشورها تشکیل شده اما ســطح باالی فوتبال این قاره، به 
همه این کشورها تعلق ندارد و تنها مربوط به گروه کوچکی از 

لیگ های اروپایی می شود!

جام جهانی بانوان از مدتی قبل، در فرانسه 
آغاز شــده اســت. رقابتی که این بار بیشتر از 
همیشــه بازتاب داشــته و توجه بســیاری از 
عالقه مندان به فوتبال در دنیا را به دست آورده 
اســت. البته که این تورنمنت، هنوز نمی تواند 
اهمیتی در حد و اندازه های جام جهانی مردان 
داشته باشد اما در سال  های گذشته، ستاره های 
فوتبال بانوان نیز توانسته اند شهرت و محبوبیت 
زیادی در دنیا به دست بیاورند. سال 2018 برای 
اولین بار در تمام تاریخ، به بهترین فوتبالیست 
زن دنیا هم »توپ طال« اهدا شــد و این روند از 

این پس هر ســال ادامه خواهد داشت. »الکس 
مــورگان« به عنــوان یکــی از محبوب ترین 
فوتبالیست های زن آمریکایی نیز سال گذشته 
در فیلم سینمایی »من و الکس« نقش خودش 
را بازی کرد تا ثابت شود که فوتبال بانوان، حاال 
شرایط کامال متفاوتی را نسبت به گذشته پیدا 
کرده است. اگر زمانی برخورد با فوتبالیست های 
زن تنها در جهت »انکار« آنها صورت می گرفت، 
حاال بهترین بازیکنان زن دنیــا هم هواداران 
بســیار زیادی دارند و هم قراردادهای تجاری 
قابل توجهی را برای تبلیغــات امضا می کنند. 

در این ســال ها پول زیادی نیز به فوتبال بانوان 
تزریق شده اما این رقم ها همچنان قابل مقایسه 
با فوتبال مردان نیستند. در چند سال گذشته، 
جنبش هایی برای نزدیک  شدن حقوق مردان 
و زنان در فوتبال شــکل گرفته اما حقیقت آن 
اســت که بازتاب های بیشــتر و فرصت های 
تبلیغاتی بیشــتر فوتبال مــردان، حداقل در 
شرایط فعلی فرصتی برای »برابری« به وجود 
نخواهد آورد. شــاید 10 سال بعد اما همه مثل 
امروز فکر نکنند. جام جهانی 2019 زنان، شاید 
»دیده شده ترین« جام جهانی تاریخ بانوان باشد. 
بخشی از این اتفاق را باید به »کاخ سفید« مرتبط 
بدانیم. دونالد ترامپ به عنوان چهره ای که عقاید 
ضدزنش بارها و بارها لو رفته اند و جامعه آمریکا 
را با حیرت مواجه کرده اند، اصال رییس جمهور 
محبوبی برای فوتبالیســت های زن آمریکایی 

نیست. او مدتی قبل از اعضای تیم 
ملی بانــوان آمریــکا دعوت کرد 
که با هر نتیجــه ای در پایان جام 
جهانی، در کاخ سفید حاضر شوند 

اما مگان راپینو اولین بازیکنی بود که 
رسما حاضر به پذیرفتن این دعوت 

نشــد. الکس مورگان نیز در آمریکا به 
عنوان یک ستاره »ضدترامپ« شناخته 
می شود و شاید حتی فعالیت هایی برای 
پایان دادن به ریاست جمهوری او در 

سال 2020 انجام بدهد. 
جام جهانی بانوان امسال 
برای دومین بــار با حضور 24 

تیم برگزار شــد. 
تیم ملی آمریکا 
که در دو دوره 

گذشــته رقابت ها حاضر بوده و در مجموع 
سه بار روی ســکوی اول قرار گرفته است، 
حاال با کنار زدن انگلیــس در نیمه نهایی 
توانســته خودش را به فینال برسد. شادی 
گل طعنه آمیز مورگان پس از گل زنی برابر 
انگلیس، بازتاب وســیعی در دنیای فوتبال 
داشت. از ســوی مقابل نیز هلند برای اولین 
بار در تاریخش، توانســته به دیدار نهایی راه 
پیدا کند. دو تیم فردا در آخرین مســابقه این 
دوره جام جهانــی بانوان، روبــه روی هم قرار 
خواهند گرفت. با هر نتیجــه ای که در دیدار 
نهایی رقم بخورد، برنده این مسابقه زن های 
فوتبالیستی هستند که حاال دیگر به اندازه 
شایستگی های شان دیده 
می شــوند و مورد توجه 

قرار می گیرند.

درباره پیشنهادهای »اروپایی« ستاره های لیگ برتر ایران 

از کدام اروپا حرف می زنید؟ 

انزجار جهانی از رئیس جمهور آمریکا به نفع فوتبال بانوان 

ممنون آقای ترامپ!

عجیب ترین اتفاق در مورد 
قرارداد جدید بوفون با 

یوونتوس، به شرطی که 
او برای باشگاه گذاشته 

برمی گردد. بر اساس این 
قرارداد، بوفون حتما باید 
در این فصل از رقابت های 

سری آ حداقل »هشت 
مسابقه« برای تیمش انجام 
بدهد تا از رکورد بازی های 
پائولو مالدینی در سری آ 

عبور کند
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