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 واكنش برخواه 
به حذف سهراب مرادي

در شــرايطي كه بيشتر از كســب مدال نقره 
علي داوودي در مسابقات وزنه برداري المپيك، 
موضوع معامله سهميه سهراب مرادي اين روزها 
مطرح است، ســرمربي تيم ملي از داليل اضافه 
نشــدن قهرمان المپيك ريو به تيم ملي صحبت 
كرده اســت. او در اين باره گفته است:»سهميه 
ما به دليــل دوپينگ هايی كه قبــل از مديريت 
فعلی فدراســيون رخ داده كم شــده بود ولی ما 
خيلی عالقمند بوديم كه ســهراب مــرادی را 
در تركيب داشته باشــيم اما در نهايت به دو نفر 
فعلی رسيديم و در مســابقه نيز شاهد عملکرد 
خوبی بوديم. ســهراب مرادی با يك وزنه سبك 
می توانست ســهميه را در كلمبيا كسب كند اما 
اين كار را انجام نداد. در انتخــاب نفرات تا نيمه 
خردادماه همه كشورها فرصت داشتند تا اسامی 
ليست نهايی را مشخص كنند اما باالتر از سهراب 
مرادی علی ميری و ايوب موســوی در رنکينگ 
بودند.« او افزود:»ما به خاطر سهراب دو نفر باالتر 
از او را حذف كرديم و سه نفر نهايی را كه داوودی، 
هاشمی و سهراب بودند را به فدراسيون جهانی 
معرفــی كرديــم. دو روز بعد از آن فدراســيون 
جهانی اسامی نفرات را در سايت منتشر كرد كه 
حدود ۴۶ ورزشکار بودند و شانس سهراب در آن 
ليست سهميه بسيار كم بود. بنابراين ما به جای 
اينکه يك سهميه را از دست بدهيم اسم داودی 
و هاشمی را ارســال كرديم چون قطعا سهراب 
مرادی شانس حضور در ليست نهايی را نداشت.« 
برخواه خاطرنشان كرد:»در ۱۵ تير كه دو هفته 
به المپيك مانده بود كشــور ساموا انصراف داد و 
در وزن ۹۶ يك گزينه خالی شــد. ما چطور بايد 
اين اتفاق را در خــرداد پيش بينی می كرديم كه 

سهراب را در ليست قرار می داديم؟« 
    

اردوي واليبال براي آسيا
مســابقات واليبال قهرمانی مردان آسيا در 
حالی از تاريخ ۲۱ تا ۲۸ شــهريورماه به ميزبانی 
ژاپن برگزار می شود كه در فاصله ۶ هفته مانده به 
آغاز مسابقات، بهروز عطايی سرمربی تيم ملی 
ايران، اسامی ۱۵ بازيکن بزرگسال دعوت شده 
به اردوی مسابقات قهرمانی آسيا را اعالم كرد. 
تيم ملی ايران در گروه B با تيم های پاكستان، 
تايلنــد و هنگ كنگ همگروه اســت. ايران در 
اولين بازی خــود در تاريخ ۲۱ شــهريورماه به 
مصاف هنگ كنگ می رود. ملی پوشــان ايران 
در تاريخ ۲۲ شهريورماه با تايلند ديدار می كنند 
و در آخريــن بازی خود در مرحلــه گروهی در 
تاريخ ۲۳ شــهريور مقابل پاكستان صف آرايی 
می كنند. اردوی تيم ملی از روز يکشــنبه ۲۴ 
مردادماه آغاز می شــود. عطايي براي اين اردو 
از ميالد عبادی پور، ميثم صالحی، اميرحسين 
اسفنديار، اســماعيل مســافر، جواد كريمی، 
علی رمضانی، علی اصغــر مجرد، رضا عابدينی، 
اميرحسين توخته، مهدی جلوه، صابر كاظمی، 
برديا سعادت، محمدرضا حضرت پور، ابوالفضل 
قلی پور و اميــن اســماعيل نژاد را دعوت كرده 
اســت. بعد از پايــان مســابقات المپيك، اين 
نخســتين اردوی تيم ملی واليبال اســت كه 
تشکيل خواهد شد. سعيد معروف كاپيتان تيم 
ملی ايران بعد از المپيك از تيم ملی خداحافظی 
كرد و نفراتی چون محمد موســوی و امير غفور 
هم در ليست جديد تيم ملی حضور ندارند. با اين 
حال عطايي اميدوار است بتواند روزي آنها را به 
تيم ملي برگرداند. او در اين باره گفت:»به نظرم 
می توانيم در آينده به خوبــی از توانايی نفراتی 
همچون ســعيد معروف، سيدمحمد موسوی و 
امير غفور استفاده كنيم. آنها با يك پيش زمينه 
مثبت وارد المپيك شدند و توقع شان اين بود كه 
حداقل به جمع هشت تيم برتر برسند، اما وقتی 
اين اتفاق نيفتاد، يك سرخوردگی ذهنی ايجاد 
شد. بايد يك پروسه زمانی بگذرد و آنها بتوانند 
خودشان را بازسازی كنند. من ارتباط صميمی با 
هر سه نفر دارم و قبال چه در تيم ملی و چه در رده 
باشگاهی با آنها كار كردم. حتما اگر عمری باقی 
باشد، بعد از اين مســابقات با بازيکنان باتجربه 
تيم ملی صحبت و سعی می كنيم فضايی را مهيا 
كنيم تا آنها با تحمل كم ترين فشار ممکن و يك 
برنامه ريزی خوب برای تيم ملی بازی كنند. قطعا 
واليبال ايران هنوز هم می تواند از پتانسيل باالی 

امثال سعيد معروف استفاده كند.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

این فصل هم برای اســتقالل، 
بدون جام به پایان رسید. تلخی 
ماجرا اینجاســت که آنها برای 
دومین سال متوالی، در فینال جام 
حذفی شکست خورده اند. البته 
که آبی ها در ایــن فصل هم کم و 
بیش لحظات خوبی داشته اند اما 
چند اشتباه کلیدی، موجب شد 
که باشگاه نتواند در بـزنگاه های 
سخت و کلیدی، خودی نشان بدهد 
و به نتایج دلخواهش دست پیدا 
کند. این تیم برای رسیدن به جام 
قهرمانی، هنوز باید زمان بیشتری 
منتظر بماند و البته اشتباه های مهم 

قبلی را تکرار نکند.

    
محمود فکری؛ یک انتخاب غلط

انتخاب محمود فکری برای نيمکت 
استقالل، از همان ابتدا هم يك اشتباه 
بزرگ محسوب می شــد. چراكه اين 
مربی، در حد و اندازه های پيوســتن به 
چنين باشــگاهی به نظر نمی رسيد. 
شــايد او به عنوان يك بازيکن، رزومه 
موفقيت آميزی در استقالل داشت اما 
در قامت يك سرمربی، او هنوز برای كار 
در اين موقعيت آماده به نظر نمی رسيد. 
فکری آنقدر از پيشــنهاد استقاللی ها 
هيجان زده به نظر می رســيد كه حتی 
وارد يك دعوای حقوقــی تمام عيار با 
نساجی شــد و حتی به گفته خودش 
می خواست خانه اش را برای ملحق شدن 
به استقالل به فروش برساند. انتخاب اين 

مربی، دومينويی از شکست و ناكامی در 
اين فصل پيش روی باشگاه قرار داد. اين 
اولين اشتباه فصل اســتقاللی ها بود و 
تاثيراتش هم تا پايان فصل همراه تيم 
ماند. شــايد اگر مديران وقت استقالل 
كمی هوشــمندانه تر عمل می كردند 
و زودتر از فکری نااميد می شــدند و به 
سراغ انتخاب فرهاد مجيدی می رفتند، 
اســتقالل تا روز پايانی ليگ در كورس 
قهرمانی باقی می ماند و از معادله بردن 
جام خارج نمی شــد. وقتــی فرهاد به 
عنوان سرمربی جديد باشگاه انتخاب 
شد، برای رقم زدن يك تغيير كليدی در 
باشگاه ديگر كمی دير به نظر می رسيد 
و استقاللی ها شــانس چندانی برای 
يك تحول بزرگ نداشــتند. مجيدی 
حاال به درســتی متوجه شده كه حتی 

پس از شکست در فينال حذفی، نبايد 
»زمان« را به هيچ قيمتی از دست بدهد. 
او به درستی تاكيد كرده كه تيم نبايد از 
زمان غافل شــود و برای نتيجه گرفتن 
در فصل جديد، بايد كارش را از همين 

امروز كليد بزند.
خط حمله، یک خواب طوالنی

در نــگاه اول، تصور می شــد حفظ 
همزمان مهدی قايدی، ارسالن مطهری 
و شيخ دياباته، يك اتفاق بسيار مثبت 
برای آبی ها باشد اما شيخ در بسياری از 
هفته های اين فصل، درگير مصدوميت 
و غيبت بود. حساب كردن روی دياباته 
به مرور زمان به يك اشتباه كليدی در 
استقالل تبديل شــد. او به هيچ وجه 
آمادگی فصل گذشته را نداشت و دور 
از فرم ايده آل به نظر می رســيد. شايد 

قبل از شروع فصل، حدس چنين اتفاقی 
غيرممکن بود اما آبی ها در نيم فصل به 
خوبی می دانستند كه نمی توانند روی 
شيخ حساب چندانی باز كنند. آنها بايد 
به سراغ يك مهاجم زهردار می رفتند 
و يك خريد خوب در خط حمله انجام 
می دانند اما گزينه مدنظر اين باشگاه، 
آرمان رمضانی بود. بازيکنی كه اگرچه در 
چند مسابقه ساده برای تيمش گل زد اما 
هرگز يك خريد درخشان و ايده آل برای 
استقاللی ها محسوب نمی شد. خريد او، 
به جای جذب يك مهاجم ششدانگ، 
يك اشــتباه كليدی بــرای اين فصل 

استقالل به شمار می رفت.
میلیچ و نادری، خطای محاسباتی

در شروع فصل، آبی ها بخش مهمی از 
تمركزشان را روی خريد جنجالی نادری 
از رقيب سنتی گذاشتند. در اينکه نادری 
مدافع درجه يکی است ترديدی وجود 
ندارد اما استقالل می توانست به جای 
صرف اين بودجه بســيار سنگين برای 
خريد نادری، حقوق ميليچ را پرداخت 
كند و اين ســتاره را به راحتی از دست 
ندهد. ميليچ واقعا مهــره مهمی برای 
استقاللی ها بود. ستاره ای كه كامال يك 
ضرب و مدرن فوتبال بــازی می كرد، 
بازيکنی كه هم در دفاع خوب بود، هم با 
پاس های دقيقش خيلی خوب به حمله 
ملحق می شد و هم روی ايستگاهی ها 
برای تيمش گل زنی می كرد. استقاللی ها 
خيلــی راحت از ميليچ غافل شــدند و 
توان شــان را روی خريــد ســتاره ای 
گذاشــتند كه ظاهرا هميــن روزها به 

دنبال جدايی از استقالل است.
شورش بی موقع

بردن دربی حذفــی، لحظه مهمی 
در اين فصل اســتقالل بود. با اين حال 
ستاره های اين تيم تصور كردند با بردن 

آن جدال، كار تمام شده است. شورش 
بی موقــع و تعطيل كــردن چند روزه 
تمرين ها پــس از آن جدال، خيلی زود 
تاثير منفــی اش را روی فرم باشــگاه 
گذاشــت. تيم فرهاد در هــر دو نبرد با 
گل گهر و پرسپوليس، بســيار دور از 
انتظار ظاهر شــد و روبه روی هيچ يك 
از اين دو تيم، نمايش خوبی نداشــت. 
شايد اگر تمرين ها در آن مقطع تعطيل 
نمی شدند، استقالل در اين دو مسابقه به 

مراتب بهتر كار می كرد.
دل باختن به پنالتی ها

نقشــه فرهاد برای جــدال فينال 
حذفی، نقشه موفقيت آميـزی نبود. او 
درست به ســبك ديدار با پرسپوليس، 
تيمش را به شــدت محتــاط به زمين 
فرستاد اما اين بار، پنالتی ها به كام او و 
تيمش نشدند. فرهاد می توانست تيمش 
را با شجاعت بيشتری به زمين بفرستد و 
نمايش ايده  آل تری در جريان اين جدال 
سخت داشته باشد اما تصميم او برای 
يك نمايش تدافعی، در نهايت استقالل 

را بازنده اين رقابت كرد.

پنج اشتباه کلیدی این فصل استقالل

تیمی که »برنده« نبود

اتفاق روز

چهره به چهره

اولين خريد پرسپوليسی ها برای فصل جديد، در خط دفاعی 
انجام شــد. آنها با كاپيتان باشگاه گل گهر ســيرجان به توافق 
نهايی رسيدند و ابراهيمی را در جمع نفرات تيم شان قرار دادند. 
او البته يك مدافع جوان به شــمار نمی رود و ۳۱ ساله است اما به 
كمك تجربه ای كه دارد، می تواند به كيفيت خط دفاعی سرخ ها 
كمك كند. ابراهيمی در فصل گذشته، گل زن ترين مدافع ميانی 
رقابت های ليگ برتر بوده است. فوتباليستی كه يك فصل خوب را 
در سيرجان سپری كرده و حاال برای پوشيدن پيراهن تيم يحيی 

آماده می شود. اين مدافع ۱۸۶ سانتی متری، متولد كرمان است و 
سابقه بازی برای باشگاه هايی مثل شهرخودرو مشهد، مس كرمان و 
همچنين استقالل خوزستان را دارد. خصلت مهم اين مدافع، تبحر 
او در بازی هوايی است. به همين خاطر، ابراهيمی می تواند جايگزين 
ايده آلی برای محمدحسين كنعانی زادگان باشد. او قراردادی دو 
ساله با پرسپوليس بسته اما اساســا با توجه به شرايط سنی اش، 
خريدی برای آينده نيست و نمی تواند سال های متعددی در اين 
تيم به ميدان برود. اين تنها خريد سرخپوشان در قلب دفاع در اين 
پنجره نقل و انتقاالت نخواهد بود. يحيی كه سيدجالل حسينی و 
فرشاد فرجی را هم در اختيار دارد، به دنبال خريد يك مدافع ديگر 
برای تيمش در همين پنجره است. او برای چندمين بار روی علی 
نعمتی دست گذاشته و اين مدافع حتی در ساختمان پرسپوليس 

هم ديده شده است. او به توافق شخصی با قرمزها رسيده اما با توجه 
به ادامه قراردادش با پديده مشهد، بايد با اين باشگاه هم برای اين 
انتقال به توافق نهايی برسد. علی نعمتی ۲۶ ساله است و به لحاظ 
سنی، شرايط خوبی برای پيوستن به جمع قرمزها دارد. او فصل 
خوبی را در فوتبال مشهد ســپری كرده و قبال در همين باشگاه، 
شاگرد گل محمدی بوده است. به نظر می رسد يحيی برای فصل 
جديد، حساب خاصی روی خريدهای دفاعی اش باز كرده است. او 
به خوبی می داند كه برای نتيجه گرفتن در فوتبال ايران، در درجه 
اول به خط دفاعی قدرتمند نياز دارد. پرسپوليس خيلی زود فصل 
نقل و انتقاالت را كليد زده و اين نشانه بسيار خوبی برای باشگاه 
اســت. آنها فرصت زيادی برای آماده سازی در مسير درخشش 
در رقابت های حذفی ليگ قهرمانان آسيا نخواهند داشت. فصل 

گذشته در چنين روزهايی، پرســپوليس با قدرت به بازار نقل و 
انتقاالت هجوم برد و با خريدهايی مثل حامد لك، سعيد آقايی، 
فرشاد فرجی، ميالد سرلك، احســان پهلوان و عيسی آل كثير، 
خودش را برای شركت در ليگ قهرمانان تقويت كرد. نتيجه اين 
خريدهای به موقع، درخشــش خيره كننده در آسيا بود. حاال به 
نظر می رسد اين تيم، بسياری از نفرات  كليدی اش را در تابستان 
حفظ خواهد كرد.  كنعانی و مغانلو، احتماال جدا شده های جدی 
اين تيم در تابستان هستند. گل محمدی تا امروز برای خط دفاعی 
برنامه های خوبی داشته و در يك قدمی جذب دو مهره قرار دارد. 
بايد منتظر خريد او برای تيمش در خط حمله هم باشيم. ستاره ای 
كه بتواند جای خالی مغانلو را به خوبی برای اين باشگاه پر كند و در 
كنار عيسی و مهدی عبدی، درخشش قابل توجهی داشته باشد. 

آریا رهنورد

موفقيت برزيل در المپيــك توكيو، اصال دور 
از انتظار  نبــود. آنها با تركيبی بســيار قدرتمند 
به اســتقبال المپيك رفتند تا دومين قهرمانی 
متوالی شــان در اين رقابت ها را به دست بياورند. 
در المپيــك، به هيچ تيمی »جــام« نمی دهند 
اما مدال طــالی اين رقابت ها، چهل و ســومين 
قهرمانی »دنيل آلوز« ۳۸ ساله در دنيای فوتبال 
بود. ستاره ای كه با اختالف، پرافتخارترين ستاره 
تاريخ ورزش فوتبال به شمار می رود. ركوردی كه 
دوست صميمی اش لئو مسی، می خواهد در تيم 

آينده اش از آن عبور كند.
اولین جام

مدافع راست درخشان برزيلی ها، اولين جام 
دوران حرفه ای اش را در روزهای بازی برای باهيا 
در فوتبال برزيل بــه دســت آورد. او در تركيب 
اين تيم، برنده جام نوردسته شــد. جامی كه در 
رقابت تيم های شمالی و شرقی فوتبال برزيل به 
تيم قهرمان اهدا می شود. اين اولين جام دنی در 

روزهای بازی در فوتبال برزيل بود.
پاگشای اروپایی

باشگاه سويا كه هميشه اســتعدادياب های 
فوق العاده ای داشت، استعداد اين ستاره را كشف 
كرد و او را از برزيل به اندلس برد. دنی از سال ۲00۲ 

تا ۲00۸ برای ســويا توپ زد و دوران باشکوهی 
را در اين تيم سپری كرد. او با سويا دو بار قهرمان 
رقابت های جام يوفا شــد، يك بار كوپا دل ری را 
باالی سر برد، يك بار سوپركاپ اروپا را فتح كرد و 
يك بار هم برنده سوپركاپ اسپانيا شد. با اين آمار 
درخشان، آلوز مورد توجه باشــگاه بارسلونا قرار 
گرفت و در شروع دوران رويايی پپ گوارديوال، به 
اين تيم ملحق شد. ستاره ای كه هميشه به عنوان 
يکی از بهترين مهره های اين دوران طاليی به ياد 

آورده خواهد شد.
کوالک در بارسلونا

همه جام هايی كه يك فوتباليست می تواند 
در رده باشگاهی به دســت بياورد، در بارسا برای 
آلوز تصاحب شد. او با آبی اناری ها ۶ قهرمانی الليگا 
به دست آورد، چهار بار روی سکوی اول كوپا دل 
ری رفت، چهار بار سوپركاپ اسپانيا را برد، سه بار 
ليگ قهرمانان اروپا را فتح كرد، ســه بار قهرمانی 
سوپركاپ اروپا را جشن گرفت و سه بار هم قهرمان 
جام باشگاه های جهان شــد. دنی در اين دوران 
استثنايی، بيشتر از هر ستاره ديگری به لئو مسی 
پاس گل داد. خيلی ها او را بهترين مدافع راست 

تاريخ باشگاه بارسلونا می دانند.
دبل در ایتالیا

پس از ترک بارسا، يووه به ســراغ آلوز آمد و با 
اين ستاره برزيلی قرارداد بست. او فقط يك فصل 

برای يوونتوس بازی كــرد اما در همان دوران هم 
موفقيت های بزرگی را پشــت سر گذاشت. دنی 
در تنها فصل بازی در تورين، با تيمش فاتح دوگانه 
سری آ و كوپا ايتاليا شد. مهم نبود او برای چه تيمی 
بازی می كند، او مثل يك آهن ربا، جام ها را به طرف 

خودش می كشيد.
جام ها درو می شوند

درخشــش در يــووه، آلــوز را در دوقدمی 
منچسترسيتی و پی اس جی قرار داد. او از هر دو 
تيم پيشنهاد داشت و ســرانجام تيم فرانسوی را 
برای آينده فوتبالش انتخاب كرد. او در اين باشگاه 
هم به درو كردن جام ها مشغول بود، دو قهرمانی 
در ليگ فرانسه، يك قهرمانی در جام حذفی، يك 
قهرمانی در جام اتحاديــه و دو قهرمانی در جام 
قهرمانان فرانسه در اين دوران برای مدافع راست 
درخشان پی اس جی به دست آمد. فوتبالستی كه 

از جام گرفتن دست برنمی داشت.
جام می گیرم، پس هستم

حتی بعد از ترک فوتبال اروپــا، دنی از بردن 
جام های طاليی فاصله نگرفت. او همين امسال 
با باشگاه ســائوپائولو، رقابت های پائوليستا را در 
برزيل برد تا به همه نشان بدهد كه حتی ذره ای از 
اشتياقش برای رسيدن به قهرمانی های مختلف در 
دنيای فوتبال كمرنگ نشده است. او همچنان قصد 
كنار كشيدن از فوتبال را ندارد و در ۳۸ سالگی، به 

درخشش در زمين مسابقه مشغول است.
پنج به عالوه یک جام ملی

تداوم آلوز در تيم ملی برزيل به معنای واقعی 
كلمه خيره كننده بوده اســت. بين دو قهرمانی 
اين ستاره در كوپا آمه ريکا با كشورش، ۱۲ سال 

فاصله وجود داشته اســت. جالب است بدانيد او 
به جز دو قهرمانی در كوپا، دو بار هم قهرمان جام 
كنفدراسيون ها شده و امســال، المپيك را هم با 
پيراهن برزيل برده اســت. دنی در سال ۲00۳ با 
كشورش به قهرمانی رقابت های زير ۲0 سال دنيا 
هم رســيد. در واقع قهرمانی عمال در رشته های 

دی.ان.ای او گنجانده شده است.
حسرت تاریخی برای دنی

شايد تصور كنيد ســتاره ای كه اين همه جام 
گرفته و اين همه موفقيت تاريخی داشته، هيچ 
حســرتی ندارد. اين تصور كامال اشــتباه است. 
حسرت بزرگ آلوز، نرسيدن به قهرمانی در جام 
جهانی است. حتی وقتی اين تورنمنت در خاک 

برزيل برگزار شد، آنها نتوانستند اين جام را فتح 
كنند. جالب اينکه او همچنان به صورت رسمی با 
تيم ملی وداع نکرده و ممکن است در جام جهانی 

بعدی برای اين تيم به ميدان برود.
یک رقیب سرسخت

دنی فعال پرافتخارترين فوتباليســت تاريخ 
به شمار می رود اما دوســت نزديك او در بارسا، 
مهم ترين تعقيب كننده اش محسوب می شود. 
مسی با ۳۸ جام، در رده دوم اين فهرست قرار دارد 
و اگر به پاريس برود، شانس بيشتری برای بردن 
جام های متعدد خواهد داشت. حتی خود مسی 
هم تاكيد كرده كه يکی از اهداف مهمش در چند 

سال آينده، عبور از اين ركورد خواهد بود.

پرسپولیس؛ دو خرید در جواب یک جدایی

گرد و خاک در دفاع

درباره پدیده حیرت آوری به نام دنی آلوز

من را با جام موميایی كنيد

شاید اگر مدیران 
وقت استقالل کمی 
هوشمندانه تر عمل 

می کردند و زودتر از فکری 
ناامید می شدند و به سراغ 

انتخاب فرهاد مجیدی 
می رفتند، استقالل تا 

روز پایانی لیگ در کورس 
قهرمانی باقی می ماند و 

از معادله بردن جام خارج 
نمی شد
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