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تیمی با انتظار باال و تدارک ناکافی

آمادگی بدنی نیاز اول تیم ملی

جام جهانی و رقابت با سه رقیب قدرتمند پیش روی ماست.اسپانیا
و پرتغال را در دیدارهای تدارکاتی آماده و قبراق دیدیم.مراکش
یکسری بازیکن جسور و قدرتی در اختیار دارد که در لیگ های معتبر
اروپا می درخشند.

مناسفانه دیدارهای تدارکاتی ایران چنگی به دل نزد و برداشت الزم از
مصاف با سیرالئون،تونس و الجزایر نداشتیم.
طبق برنامه لیگ برتر در تاریخ هفتم اریبهشت به پایان میرسد.جام
حذفی در سیزده اردیبهشت برگزار و بیست و پنجم اردیبهشت ماه

حرف حساب علی دایی

چرا مردم را ورزشگاه امام رضا محروم می کنید؟

یکی از مشکالت ورزش ما کمبود فضاها و سالن های ورزشی است و کمبود ورزشگاههای استاندارد همواره
برای فوتبال ما مشکل ساز شده و ایرادهایی دائمی از سوی فیفا و ای اف سی را به همراه داشته است.
در چند سال گذشته اقدامات خوبی در خراسان رضوی صورت گرفت و دو ورزشگاه مجهز و استاندارداحداث
شد.ابتدا ورزشگاه ثامن افتتاح شد و سپس با تامین هزینه مورد نیاز ورزشگاه امام رضا ع با تجهیزات کامل و
بسیار زیبا در داخل شهر مشهدبه بهره برداری رسید.
ورزشگاه ثامن که خارج از شهر مشهد قرار دارد.به دلیل بعد مسافت و دوری راه مشکالتی برای تماشاگران
و تیمها ایجاد می کرد.عدم اشتیاق مردم مشهد برای دیدن بازبها درورزشگاه ثامن موجب شد تا دست
اندرکاران و مدیران استان به فکر احداث مجموعه ای کامل در داخل شهرباشند.

هم مرحله یک هشتم نهایی جام باشگاههای آسیا انجام می شود.
در واقع کی روش در این مقطع زمانی می تواندملی پوشان استقالل و
پرسپولیس را در اختیار بگیرد.
سه هفته پیش زمانی که کی روش به میزان آمادگی بازیکنان
داخلی ایراد گرفت،مربیان لیگ برتری به اظهارات مربی پرتغالی
ایرادگرفتند.اما حقیقت ماجرا این است که بازیکنان شاخص تیم
ملی را سرحال،دونده و ساعی نمی بینیم.آنها در لیگ برتر که به درازا
کشیده شده تا حد زیادی فرسوده شده و تقارن مسابقات داخلی با
لیگ آسیا باعث فشار مضاعف و آسیب دیدگی چند مهره کلیدی شده
است.
اگر به نمایش اخیر نفراتی چون وحید امیری،جالل حسینی،بیرانوند
از پرسپولیس ومنتظری و امید ابراهیمی و وریا غفوری از استقالل
دقت کنید به خوبی در می یابید که این نفرات تا چه حد از آمادگی
الزم دور هستند.
این نفرات خسته و فرسوده شده و بعضا دارای آسیب دیدگیهای کهنه
و معلوم نیست چگونه و با چه تدابیر و برنامه های درمانی باید به اوج
آمادگی برسند؟
آیا زمان و امکانات اولیه برای جبران فرصت از دست رفته را داریم.از
طرفی انتظارات مردم از تیم ملی باالست و با این تدارک نازل چگونه
می توان به هدف رسیدو برابر اسپانیا و پرتغال ایستاد.
به نظر می رسد فارغ از اظهارات کی روش و عکس العمل های مربیان
لیگ برتری باید واقع بین بود و هماهنگی الزم را ایجاد کرد.برگزاری
نشست بین کادر تیم ملی با مربیان لیگ برتر و بررسی راههای فائق
آمدن بر مشکالت فعلی اجتناب ناپذیر است.
برنامههایتدارکاتیتیممانسبتبهچهارسالقبلدربرزیلهمضعیف
تر است و با این دید محدود و چالش های پیش رو قطعا نمی توان کاری
بزرگ صورت داد.انتظار می رود با وحدت و یکدلی و با بسیج امکانات به
کمک تیمملیبشتابیم و از حاشیه سازیپرهیزکنیم.

متاسفانه از لحظه افتتاح ورزشگاه امام رضا ع تاکنون هیچ دیدار مهمی در این مکان برگزار نشده و کماکان
مردم و هواداران باید مسابقات فوتبال را در ورزشگاه ثامن ببینند.
دو هفته پیش دیدار پدیده و پرسپولیس به بهانه کثرت تماشاگران و مشکالت ترافیکی در داخل شهر در
ورزشگاه ثامن انجام شد.
مناسفانه دیدار سیاه جامگان و سایپا هم بجای ورزشگاه امام رضا در ورزشگاه ثامن برگزار شد.این
اقدام موجب انتقاد علی دایی شد.او به درستی به هزینه گزاف برای احداث این مجموعه انتقاد کرد و
گفت اگر قرار نیست از مجموعه و تجهیزات آن بهره برداری شود چه ضرورتی داشت این همه پول و
سرمایه خرج شود و...
گفتنی است دیدار سیاه جامگان و سایپا در حضور تماشاگران اندک آن برگزار شد و با یک تصمیم منطقی
میشد این دیدار را در ورزشگاه امام رضا برگزار کرد.
پاسخ این سواالت را باید مدیران و مسئوالن استانی بدهند و در این ارتباط برای مردم روشنگری نمایند.
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