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 واليبال به زودي 
مربي دار مي شود

محمدرضا داورزنی رييس فدراسيون واليبال كه 
اخيرا دوباره بحث بازنشستگي اش مطرح شده است، 
در اين باره به صحبت پرداخت. او گفت:»بعضی ها 
دوست دارند اين صحبت ها را مطرح كنند كه من 
بازنشسته هستم. اگر بازنشسته بودم، ابالغ می دادند. 
در وزارت ورزش بعضی از روســای فدراسيون ها 
بازنشسته بودند و به آنها ابالغيه صادر شد. قانونی 
هست كه تا سن 65 سالگی می توانند كار كنند و يک 
كميسيونی آن را تائيد می كند.« وی افزود:»هركس 
بازنشسته بشود، روال قانونی را طی می كند و نامه ای 
از سوی سازمان بازنشستگی صادر می شود و پايان 
كار او اعالم می گردد. در شــرايطی كه همه خبرها 
به سوی كرونا است، دوستان خبرهای كمی دارند 
و فقط به اين موضوع می پردازند.« وی در خصوص 
انتخاب سرمربی تيم واليبال تصريح كرد:»متناسب 
با انتظارهايی كه است و بايد جامه عمل بپوشانيم، 
بايد ببينيــم در چه گروهی و چه شــرايطی و چه 
امکاناتی داريم و چه مربيانی در حال حاضر هستند 
كه می توانيم آنها را انتخاب كنيم. آيا می توانيم مربيان 
تراز اول را انتخاب كنيم؟ تيم ما المپيکی اســت و 
شرايط ايده آلی دارد. دوشنبه هم انديشی با مربيان 
داريم و قرار است تصميم درستی را با اتخاذ منابع 
مالی بگيريم تا ببينيم با چه مربی و به چه اهدافی 
می خواهيم برسيم.« داورزنی در خصوص انتخاب 
مربی ايرانی عنوان كرد:»اگر به جمع بندی برسيم، 
با مربی ايرانی آن را انتخاب می كنيم، اما واقعيت اين 
است كه نيمکت تيم ملی بايد وزن قابل قبولی داشته 
باشد. ما می خواهيم از گروه خود باال بياييم و طبيعی 
است با تيم های قدرتمندی بازی خواهيم كرد. بايد 
تصميم درستی گرفته شود. تيم ملی ما در المپيک 
حاضر است و خيلی ها آرزو دارند سرمربی اين تيم 
شــوند.« داورزني درباره بدهی های فدراســيون 
عنوان داشت:»بدهی از گذشته نداريم. يک بدهی 
جاری فدارسيون است و آن در حال رفع شدن است. 
ماحدود هفت،هشت تيم ملی داريم و ويترين آن تيم 
ملی بزرگساالن است. بعضی اوقات در امور اجرايی 

كمبودی های پيش می آيد.«
     

هوگوپوشان در جمع بهترين ها
سايت رســمی فدراســيون جهانی تکواندو 
رنکينگ المپيکی تکواندوكاران در ماه می را اعالم 
كرد.  ملی پوشان تکواندو ايران بعد از فينال گرندپری 
2019 در رويدادی حضور پيدا نکرده اند؛ شركت در 
مسابقات قهرمانی آسيا و تورنمنت در دستور كار 
تکواندوكاران قرار داشت كه با شيوع ويروس كرونا 
در حال حاضر اين رويدادها به تعويق افتاده اما با اين 
حال هوگوپوشان جايگاه خود را در ميان برترين های 
جهان حفظ كردند. در وزن 58- كيلوگرم آرمين 
هادی پور با 84/312 امتياز جايگاه ششم و فرزان 
عاشــورزاده با 51/133 امتياز رده بيســت و نهم 
را در اختيــار دارند. در 68- كيلوگرم ميرهاشــم 
حسينی با 56/288 امتياز هفتم، سروش احمدی 
با 84/224 امتياز چهاردهم را و اميرمحمد بخشی 
با 42/142امتياز بيست وسوم هستند. محمدعلی 
خسروی در وزن 80- كيلوگرم با 24/108 از در رده 
سی ودوم قرار دارد و علی اشکوريان نيز با 105امتياز 
رده ســی وهفتم را به خود اختصاص داده است. در 
وزن 80+ كيلوگرم ســجاد مردانی تکواندوكار با 
94/249 امتياز جايگاه هشــتم و سعيد رجبی با  

65/122  امتياز رده سی ودوم را در اختيار دارند.
     

ارائه گزارش از وضعيت 
ورزشکاران

سرپرستان رشته های كانديدا برای حضور در 
المپيک توكيو قرار اســت نشستی را چهارشنبه با 
نصرا... سجادی سرپرست كاروان ايران، پيمان فخری 
رييس مركز نظارت بر تيم های ملی، مهدی علی نژاد 
معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و علی رغبتی 
داشته باشند. در اين نشست قرار است سرپرستان 
گزارشی را از روند تمرينی ورزشکاران خود در شرايط 
قرنطينه ارائه كنند. همچنين در اين نشست قرار 
است برنامه ريزی برای راه اندازی تمرينات مجازی 
انجام شود. جلسه ستاد مبارزه با كرونا نيز دوشنبه 
برگزار می شود كه نتيجه آن در بحث شروع تمرينات 
بدنسازی برخی رشــته ها اهميت دارد. چراكه اگر 
روند كرونا نگران كننده نباشد، ممکن است برخی 
رشته ها بتوانند در آكادمی ملی المپيک آن هم با 
رعايت كامل پروتکل بهداشتی و با اعمال محدوديت 

نفرات، تمرينات بدنسازی خود را انجام دهند.

منهای فوتبال

آریا طاری

پایان ناگهانی لیگ فرانســه، 
ســامان قدوس و تیمش را راهی 
دســته پایین تر کرد. آن هم در 
شــرایطی که هنوز 10 مسابقه تا 
پایان فصل باقی مانده بود. قدوس 
این رای را ناعادالنــه می داند اما 
معتقد است شاید با برداشتن یک 
قدم رو به عقب و رفتن به لیگ دو 
فرانسه، بتواند دوباره فرم مطلوبش 
را پیدا کند. تجربه اما نشان می دهد 
که فوتبالیست های ایرانی، معموال 
در لیگ های سطح دو فوتبال اروپا 
چندان موفق نبوده اند. از بین همه 
آنهایی که در سطح دوم لیگ های 
معتبر خارجی توپ زده اند، شاید 
تنها یک نفر توانسته از این تجربه، 

به عنوان فرصت جدی پیشرفت 
استفاده کند.

     
رضا قوچان نژاد-چارلتون

در آستانه جام جهانی 2014، رضا 
برای چارلتون بازی می كرد. باشــگاه 
انگليســی از اين كه يک بازيکنش به 
زودی در جام جهانی تــوپ خواهد زد، 
هيجان زده به نظر می رســيد. گوچی 
چند گل نيز در رقابت های چمپيونشيپ 
به ثمر رساند اما در مجموع دوران حضور 
او در اين باشــگاه چندان موفقيت آميز 
نبود. باشگاه چارلتون اين فوتباليست را 
به صورت قرضی به الکويت داد و سپس 
مالکيت او را به باشــگاه هيرنفين هلند 

واگذار كرد.
 حسین کعبی-لسترسیتی

مدافــع كناری »هميشــه جوان« 

فوتبال ايران، در دوران اوج راهی باشگاه 
لسترسيتی شد. آن روزها لستر در ليگ 
برتر بازی نمی كرد و حتی خواب قهرمانی 
ليگ را هم نمی ديد. همه انتظار داشتند 
كعبی در اين تيم به يک ســتاره تبديل 
شود اما دوران حضور اين فوتباليست در 
اروپا، اصال موفقيت آميز نبود و او خيلی 

زود از انگلستان طرد شد.
احسان حاج صفی-اف اس وی 

فرانکفورت
احســان يکی از بااســتعدادترين 
مهره های فوتبال در اين نسل به شمار 
می رود. بازيکنی كه در آكادمی سپاهان 
چهره شد، خيلی زود در تركيب اين تيم 
درخشيد و برای سال ها نيز در تيم ملی به 
ميدان رفت. او حتی سابقه بستن بازوبند 
كاپيتانی را نيز دارد و بــا تيم ملی در دو 
جام جهانی بازی كرده است. حاج صفی، 

روياهــای اروپايی اش را بــا پذيرفتن 
پيشنهاد از ليگ دسته دوم فوتبال آلمان 
دنبال كرد. با اين وجود تيم او در رده های 
پايينی جدول حضور داشت و هرگز به 
صعود نزديک هم نشد. او خيلی زود اين 
تجربه را كنار گذاشت و دوباره به سپاهان 
برگشــت اما مدتی بعد دوباره به اروپا 
رفت و اين بار در ســطح اول ليگ يونان 
برای پانيونيوس و المپياكوس توپ زد. 
حاج صفی حاال يکی از مهره های كليدی 

باشگاه تراكتورسازی به شمار می رود. 
کریم انصاری فرد- ناتینگهام و 

اوساسونا
كريم انصاری فرد در دوران فوتبالش، 
دو بار تجربه بازی در ليگ های ســطح 
دوی كشورهای اروپايی را داشته است. 
كريم وقتی به اوساســونا ملحق شد كه 
اين باشگاه، در سطح دوم فوتبال اسپانيا 

حضور داشت. اين يک دوره كابوس وار 
برای مهاجم ايرانی بود. او در مجموع در 
17 بازی با لباس اوساسونا، هرگز گلی به 
ثمر نرساند. كريم كه بعدها در ليگ يونان 
نامی برای خودش دست و پا كرده بود، 
يک دوره را در رقابت های چمپيونشيپ 
با ناتينگهام گذراند اما با وجود شــروع 
خوبش، ديگر نتوانست به اين روند ادامه 
بدهد. او حاال در ليگ قطر برای السيليه 

به ميدان می رود. 
مسعود شجاعی- الس پالماس

داســتان حضــور شــجاعی در 
الس پالماس، به يک بدشانسی بزرگ 
و عجيب گره خورد. او و تيمش در يک 
قدمی رسيدن به رقابت های الليگا بودند 
و اين بازيکن می توانست برای دومين بار 
در اين ليگ به ميدان برود اما مسعود ناچار 
شــد در آخرين بازی ها، برای حضور در 
تيم ملی از تيمش جدا شود. پروژه صعود 
الس پالماس بدون ســتاره موثر ايرانی 
شکست خورد و مسعود اين تيم را ترک 
كرد اما فقط يک سال بعد، باشگاه جواز 
حضور در رقابت های الليگا را به دست 
آورد. حاال ديگر خبری از شجاعی در اين 

باشگاه نبود. 
سعید عزت اللهی-ردینگ

انتقال به ردينگ پس از درخشــش 
در جام جهانی، می توانست يک تجربه 
فوق العاده برای سعيد عزت اللهی باشد 
اما اين بازيکن در مجموع تنها چهار بار 
برای ردينگ به ميدان رفت و درخشش 
چندانی در اين تيم نداشت. سعيد كه اين 
سال ها زياد باشگاه عوض كرده و در رده 
باشگاهی توفيقی نداشته است، حاال در 
فوتبال بلژيک تــوپ می زند و همبازی 

اميد ابراهيمی در باشگاه يوپن است. 
آندو تیموریان- بارنزلی

در روزهــای عضويت در باشــگاه 
فوالم، آندو بــرای مدتی به باشــگاه 

بارنزلی قــرض داده شــد. او تنها 11 
بازی برای اين باشــگاه انجــام داد و 
چندان فوق العاده ظاهر نشد. او در پايان 
اين دوران قرضی دوبــاره به ليگ برتر 
برگشــت تا برای فوالم به ميدان برود 
اما به سکوها تبعيد شد و ديگر جايی در 

تركيب اصلی اين باشگاه نداشت. 
علیرضا جهانبخش-ان ای اس 

نایمخن
در بين فوتباليســت های ايرانی كه 
تجربه بازی در ســطح دوم ليگ های 
اروپايــی را دارند، هيچ كس بــه اندازه 
عليرضا جهانبخش موفق نبوده است. 
عليرضا تالش زيادی انجام داد تا جلوی 
سقوط تيمش در ليگ هلند را بگيرد اما 
اين تالش ها نتيجه بخش نبودند. با اين 
وجود او پس از ســقوط، در ان ای اس به 
يک ســتاره بزرگ تبديل شد. عليرضا 
پيراهن شماره هفت تيم را به دست آورد 
و درخشش خيره كننده ای در اين باشگاه 
داشت. او با رساندن دوباره ان ای اس به 
سطح اول ليگ، پيشنهاد خوب باشگاه 

آلکمار را دريافت كرد.

ستاره های ایرانی و گام های رو به عقب

طبقه منفی یک!

اتفاق روز

سوژه روز

زمزمه های جدايــی دونارومــا از ميالن، بار 
ديگر بر ســر زبان ها افتاده اند. قــرارداد اين گلر 
روسونری تابستان سال آينده به پايان می رسد. 
آخرين تمديد قرارداد او با ميالن، به يک جنجال 
رسانه ای تمام عيار ختم شد. او كه مينو رايوال را به 
عنوان مديربرنامه اش در نظر گرفته، در يک قدمی 
خروج از ميالن قرار گرفته بود و به همين خاطر، با 
توهين های مستقيمی از سوی هواداران باشگاه نيز 
روبه رو شد. با اين وجود اين گلر سرانجام قراردادش 
را تا سال 2021 تمديد كرد. حاال ميالن خيلی زود 
به پايان اين قرارداد نزديک می شود و بايد به دنبال 
راهی برای مذاكره دوباره با اين دروازه بان هميشه 
جنجالی باشد. آنها قصد دارند به جی جی پيشنهاد 
تمديد كوتاه مدت قرارداد را بدهند و سپس بر سر 
يک قرارداد طوالنی مدت، به مذاكره بپردازند. شايد 

اگر ميالن تركيب قدرتمندتری داشت، دوناروما به 
همين ســادگی به جدايی فکر نمی كرد اما به هر 
حال وضعيت فعلی باشگاه، چندان اميدواركننده 
به نظر نمی رسد. او يک سنگربان بااستعداد است 
و نمی خواهد در تمام عمر فوتبال حرفه ای، حتی 
يک بار نيز فاتح سری آ نشود. شانس ميالن برای 
بردن جام های مختلف بسيار كم به نظر می رسد 
و اين موضوع به هيچ وجــه برای دروازه بانی مثل 
دوناروما خوشايند نيســت. عالوه بر اين، او بر سر 
مسائل مالی نيز با ميالن به توافق نهايی نرسيده 
و همواره مشکالت زيادی بين آنها وجود داشته 
است. باشگاه های ثروتمند اروپايی، حاضر به انجام 
هزينه های زيادی برای جذب دوناروما هستند و 
آماده اند تا حقوق سنگينی به اين بازيکن بپردازند. 
همين موضوع موجب شده است كه روسونری، 

كار بسيار سختی برای حفظ مرد شماره يک خط 
دروازه اش داشته باشد.

وقتی دوناروما در اولين بازی ها با وجود سن و 
سال كم برای ميالن فوق العاده ظاهر شد، خيلی ها 
آماده ظهور يک بوفون جديــد در فوتبال ايتاليا 
بودند. با اين وجود به نظر می رســد تفاوت های 
زيادی بين اين دو ســنگربان وجود دارد. بوفون 
حتی در سخت ترين روزها نيز تصميمی برای ترک 
يوونتوس نداشــت. حتی وقتی يووه راهی دسته 
پايين تر شد، اين دروازه بان وفادارانه به كارش با اين 
باشگاه ادامه داد. او برخالف دوناروما، عالقه زيادی 
به بازارگرمی نداشت و در اوج جوانی با پيشنهادهای 
بزرگ، وسوسه نشد. بوفون البته در نهايت برای يک 
ســال يوونتوس را ترک كرد اما خيلی زود دوباره 
به خانه اش برگشــت. دوناروما به لحاظ اخالقی، 
هنوز شباهتی به بوفون ندارد. بين اين دو به لحاظ 
استعدادها نيز همان تفاوت های ديده می شود. 
دوناروما هنوز به عنوان يک گلــر فوق العاده در 
دنيای فوتبال تثبيت نشده و بوفون، گلری است كه 
توانسته ايتاليا را به قهرمانی جام جهانی برساند. در 

نتيجه اين مقايسه، اصال منطقی به نظر نمی رسد. 
دونا راه بسيار زيادی برای تبديل شدن به بوفون 

در پيش دارد. 
اولين قدم بــرای نزديک تر شــدن او به گلر 
اسطوره ای يووه، اين است كه دائما حرف از ترک 

باشگاه و جدايی نزند. چراكه با اين اصرارها، دوناروما 
حتی در صورت ماندگار شدن در ميالن، محبوبيت  
و اعتبارش را در بين ستاره های اين باشگاه از دست 
می دهد. چراكه ظاهرا او مسائل مالی را به مراتب 

مهم تر از عالقه به باشگاه می داند.

آریا رهنورد

 يکی از تحســين برانگيزترين اتفاق هايی كــه در جريان 
مبارزه با بيماری كوويد 19 در سراســر دنيــا رخ داده، تبديل 
شدن استاديوم های فوتبال به مراكز تست كرونا برای كمک به 
شکست دادن اين ويروس است. تاتنهام هاتسپرز يکی از اولين 
باشگاه های حرفه ای فوتبال بود كه استاديوم جديد و مدرنش را به 
صورت داوطلبانه برای اين كار اختصاص داد. حاال پس از مدتی، 
گفته می شود كه از همين امروز استاديوم شيک و خارق العاده 
»مرســدس بنز« نيز برای اين كار آماده خواهد شد. حتما روی 
اينترنت، تصاويری از اين ورزشگاه ديده ايد. ورزشگاهی كه اين 

روزها با لقب زيباترين استاديوم فوتبال دنيا شناخته می شود.
آمريکايی ها تالش زيادی برای دريافت ميزبانی جام جهانی 
2022 انجام دادند. يکی از اين تالش ها، ســاخت ورزشــگاه 
فوق العاده »مرسدس بنز« در آتالنتا بود. طرح آنها برای دريافت 
ميزبانی البته در نهايت شکست خورد و شانس ميزبانی در اختيار 
كشور قطر قرار گرفت اما حاال آنها اين شانس را دارند كه در جام 

جهانی، بعضی از بازی ها را در اين استاديوم خاص و باشکوه برگزار 
كنند. اين اســتاديوم البته در درجه اول، با هدفی غير از فوتبال 
ساخته شد. قرار بود اين ورزشگاه برای ديدارهای راگبی يا همان 
فوتبال آمريکايی، در اختيار باشگاه آتالنتا فالکونز قرار بگيرد. 
ورزشگاه مرسدس بنز آنقدر مورد استقبال قرار گرفت كه توانست 
خيلی زود شانس ميزبانی از ديدار سوپرباول 2019 را به دست 
بياورد. سوپرباول مهم ترين بازی سال در رشته راگبی به شمار 
می رود. هزينه های ساخت اين استاديوم در بررسی های اوليه، 
700 ميليون يورو برآورده شــده بود اما سازندگان آن، تصميم 
گرفتند امکانات بيشتری را به مجموعه اضافه كنند. يک سال 
بعد از مرور طرح های اوليه و شروع ساخت، هزينه های ورزشگاه 
تا يک ميليارد و 200 ميليون يورو نيز تخمين زده شد اما پس از 
مدتی، كامل كردن اين پروژه بزرگ يک ميليارد و 600 ميليون 
هزينه به همراه داشت. در واقع تا امروز در تاريخ فوتبال برای هيچ 
استاديومی، تا اين حد هزينه نشده است. شايد به همين خاطر 
است كه حاال همه اين ورزشگاه را به عنوان خاص ترين ورزشگاه 
در تمام دنيا می شناسند. باال رفتن وحشتناک هزينه های ساخت 
اين اســتاديوم، چاره ای به جز جذب يک اسپانسر پيش روی 
سازندگان آن باقی نگذاشــت. در آتالنتا همه می دانستند كه 
تکميل اين طرح سخت و خيره كننده بدون حضور يک حامی 
مالی بزرگ ممکن نخواهد شد. جلسه های زيادی با برندهای 

مختلف برگزار شد و ســرانجام اين مرسدس بنز بود كه با عبور 
از همه رقبا، نامش را روی اين استاديوم قرار داد. به جز نام، قرار 
شد لوگوی بزرگ اين كمپانی شناخته  شده نيز روی ورودی اين 
ورزشگاه نصب شود. در حقيقت مرسدس، چيزی بيشتر از حق 
نام ورزشگاه را می خواست. آنها قصد داشتند شرايطی را به وجود 
بياورند كه هر كس با ديدن اولين تصوير از اســتاديوم، لوگوی 

مرسدس را تماشا كند و كامال متوجه اين نماد شود.
آن چه اين ورزشگاه را از بسياری از ورزشگاه های دنيا متمايز 
می كند، سقف متحرک آن اســت. البته در دنيا چند استاديوم 
ديگر نيز با سقف متحرک وجود دارند اما اين سقف در استاديوم 
مرسدس، با هشــت پنل مختلف ساخته شــده كه باز و بسته 
 شدن شان نمای فوق العاده ای برای ورزشگاه به وجود می آورد. 
بيل جانسون به عنوان طراح اصلی اين سقف خاص، دست روی 
اين نکته گذاشته كه طراحی دايره ای سقف را از يکی از الهه های 
باستانی روم الهام گرفته اســت. برای ساخت سقف ورزشگاه از 
پليمرهای شفاف و بسيار سبک استفاده شده كه جلوه  خاصی 
به استاديوم بخشيده اند. اين ورزشگاه به لحاظ زيبايی، رقيب 
خاصی در همه دنيا ندارد. بيش از 78 هزار نفر می توانند در اين 
استاديوم رقابت های راگبی را تماشا كنند. ظرفيت اين استاديوم 
در زمان انجام ديدارهای فوتبال نيز به 71 هزار نفر می رســد. با 
اســتفاده از تکنولوژی خاصی كه در اين ورزشگاه به كار گرفته 

شده، مساحت زمين برای برگزاری ديدارهای راگبی با مساحت 
آن برای برگزاری ديدارهای فوتبال متفاوت می شــود. در واقع 
اين استاديوم دو حالت مختلف برای ميزبانی از دو رشته ورزشی 
مختلف دارد. در رقابت های ام.ال.اس باشگاه آتالنتا يونايتد در اين 
ورزشگاه از رقبا پذيرايی می كند. نمايشگر بزرگ 360 درجه ای 
ورزشگاه مرسدس بنز، از همه نقاط ورزشگاه قابل رويت است. به 
جز آن، چند نمايشگر بزرگ ديگر نيز در ساير بخش های ورزشگاه 
نصب شده اند. يک رســتوران بزرگ، يک كافی شاپ شيک، دو 
فروشگاه شيشــه ای، چند پنجره بزرگ برای تماشای شهر، از 
امکانات جالب درون ورزشگاه هستند. بيرون ورزشگاه نيز چند 
مکان تفريحی برای هوادارها ساخته شده و در كنار پاركينگ نيز 
محوطه ای برای بازی كودكان در نظر گرفته اند. ديد زمين مسابقه 
از كافی شاپ و رستوران، يکی از فوق العاده ترين ويژگی های اين 

استاديوم به شمار می رود.
ايســتادن فوتبال در كنار مردم برای شکست دادن كرونا، 
تحســين برانگيز به نظر می رسد. باشــگاه های خارجی همه 
امکانات شان را در اختيار اين نبرد قرار داده اند. بدون ترديد وقتی 
اين بحران باالخره به پايان برسد و آرامش در همه دنيا حکمفرما 
شــود، هواداران فوتبال فراموش نمی كنند كه اهالی اين رشته 
ورزشــی، چقدر رسالت شــان را برای كمک به ديگران جدی 

گرفتند و چطور با همه توان، برای اين نبرد تالش كردند.

جی جی دوناروما و تهدید همیشگی اش برای میالن

تو  بوفون نمی شوی!

از هیجان فوتبال تا تست کرونا

مرسدس باشکوه!

حاج صفی، رویاهای 
اروپایی اش را با پذیرفتن 

پیشنهاد از لیگ دسته دوم 
فوتبال آلمان دنبال کرد. با 

این وجود تیم او در رده های 
پایینی جدول حضور داشت 

و هرگز به صعود نزدیک 
هم نشد. او خیلی زود این 

تجربه را کنار گذاشت و 
دوباره به سپاهان برگشت 

اما مدتی بعد دوباره به اروپا 
رفت
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