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تیم ملی حریفان قدر می خواهد

آیا ونزوئال هم با بازیکنان ذخیره می آید؟

دیدار با پاناما هم ارزیابی درستی با ما نداد تا نفراتمان را در فاز دفاعی و هجومی محک بزنیم و نقاط و قوتمان را بدرستی بشناسیم.انتظار
نداشتیم رقیب با نفرات ذخیره و بدون یاران سرشناس خود در اتریش حاضر شود و تیم ما به راحتی تاکتیک خود را به حریف نه چندان با
انگیزه دیکته کند.پاناما که با صعود به جام جهانی همه را متحیر کرده بود ،در برابر ما با گروهی جوان به میدان آمد و تنها برای لحظاتی در
نیمه دوم خودی نشان داد و در بقیه اوقات حرفی برای گفتن نداشت.
تیم ملی در دومین مرحله از دوران آماده سازی و پشت سر گذاشتن تمریناتی منظم در تهران و اتریش به مصاف پاناما رفت و آماده پیکار با
ونزوئال در کشور هلند می شود.امیدواریم ونزوئالیی ها خوش قولی کنند و با تیم اصلی خود به میدان بیایندو ما را تحت فشار قرار دهندو ...
کی روش در این مرحله از تمرینات به نفرات جوان دیگری فرصت خودنمایی داد و جابه جایی هایی را در نقاط سه گانه بوجود آورد.
گماردن روزبه چشمی در کنار پور علی گنجی در قلب دفاع.استفاده از سعید آقایی در دفاع چپ،اعتماد کردن به عبداهلل زاده در مرکز
میدان در کنار سعید عزت اللهی از نقاط برجسته ثصمیمات کی روش بود.در پیشانی تیم هم با نیمکت نشینی آزمون فرصت به انصاری
فرد داده شدو جهانبخش و امیری هم جای خود را به سامان قدوس و دژاگه داده بودند.دوندگی و پرس حریف و استفاده از کناره ها و ارسال
توپ در عمق دفاع پاناما اساس تاکتیک ایران بودو با تنگ شدن حلقه محاصره در وقت نخست تیم ما به نتیجه دلخواه و به دو گل رسید.در
فاز دفاعی همانطور که گفته شد ،نیاز به پیکار با تیمهای قدر دنیا داریم تا بدرستی تحت فشار قرار بگیریم و معایب دفاعی را بشناسیم.در
همین مسابقه هم با اولین یورش جدی حریف یک پنالتی توسط روزبه چشمی دادیم و هر گاه آنها به کارهای سرعتی و پاسهای ترکیبی در
عمق دفاع روی آوردند ،مدافعان ما دچار تزلزل شدند و...
به نظر می رسد کی روش در مرکز دفاع با حضور پورعلی گنجی در پی یافتن زوج مناسبی است تا جای سید جالل حسینی را پر کند.در
پست هافبک دفاعی هم اگر چه مربی پرتغالی به سعید عزت اللهی تکیه دارد اما علی کریمی نظر قطعی او را به عنوان زوج مناسب تامین
نکرده است.به همین دلیل است که کی روش به تناوب از عبدااهلل زاده و امید ابراهیمی استفاده می کند تا کمربند خط میانی را محکم کند.
در این راستا آمادگی و جسارت قدوس و طارمی و بازگشت دژاگه تا حدی کادر مربیان را به آینده امیدوار کرده و انگیزه و اشتیاق انصاری
فرد و جهانبخش هم نوید روزهای بهتری را می دهد.
با پایان یافتن مرحله دوم تدارک ملی پوشان و پیکار با ونزوئال انتظار داریم ،با برنامه ریزی و رایزنی جدی زمینه ای فراهم نماییم تا تیمهای
بزرگ اروپایی برای بازی با ایران روی خوش نشان داده و به تهران بیایند.اینکه ممبینی عضو هیات رییسه فدراسیون گفته است بازی با
پاناما هزینه ای برای ما به همراه نداشته و از محل پخش تلویزیونی مسابقه از صدا و سیما پول خوبی دریافت شده ،خبر خوبی است که باید
آن را اشاعه داد و از آگهی های میدانی و حضور اسپانسرها بهره بهتری برد و درآمد حاصله را در راه آماده سازی تیم ملی هزینه کردو به
شکل کاملتری در جام جهانی حاضر شد.

قهر معنادار تماشاگران
با تيم سپاهان

فوتبال اصفهان همواره با صالبت و خودنمايي تيم سپاهان روبرو بوده
و تماشاگران اين ديار و تعصب آنها به تيم محبوب شهرستان زبانزد
خاص و عام بوده است .امكانات خوب و تجهيزات كامل و برخورداري
از مديريت كارآمد در دهه گذشته باعث كسب افتخار براي اين باشگاه
در تمامي مقاطع شده است.
امسال برخالف تصور سپاهان را منسجم و هماهنگ نميبينيم.
حضور مجدد كرانچار در پست سرمربيگري و حضور چند بازيكن
خارجي و شكار ساسان انصاري و بازگشت مجدد علي كريمي حكايت

از حضور پرقدرت اين تيم در ليگ برتر داشت .اما نتايج ناكافي باعث
قهر معنادار تماشاگران با تيم محبوب شهرشان شد.
هفته گذشته مسعود تابش قائممقام باشگاه در اظهاراتي عجيب گفت:
بازيكنان خارجي ما كيفيت الزم را ندارند و از كرانچار خواستهايم تا
دو مربي با انتخاب او در كنارش فعاليت كنند .ضمن آنكه درصدد
هستيم تا در نيم فصل بجاي بازيكنان خارجي نفرات جديدي را به
خدمت بگيريم.
عجيب است مديران و دستاندركاران باشگاه با آن تجربه و پيشينه،
عملكردي سؤال برانگيز داشته باشند .كرانچار در سنوات گذشته در
فوتبال اصفهان و باشگاههاي ديگر كار كرده و مديران سپاهان بخوبي
با او آشنا بودند .چگونه است كه حاال به فكر افتادهاند تا مربياني را در
كنار كرانچار قرار دهند و كادر مربيان را تقويت نمايند.
در بحث استفاده از بازيكنان خارجي هم مديران اعتقاد دارند ،نفرات

بخدمت گرفته شده توانايي خوبي نداشته و از عملكرد آنها راضي
نيستند .بايد سؤال كرد در گزينش و انتخاب بازيكنان خارجي چه
نفراتي نقش داشتند كه حاال انديشه اخراج آنها را در سر دارند؟ مگر
حضور آنها با آزمايشات پزشكي و بررسي رزومه و عملكرد فني همراه
نبوده است كه اينك در اواخر نيم فصل به فكر چاره افتادهاند؟
وقتي باشگاه سپاهان با آن قدمت و سابقه در فوتبال ايران ،اين چنين
در بحث تيم داری ضعيف عمل ميكند و از هزينههاي ميلياردي
نتيجهاي نميگيرد ،از ديگر باشگاههاي كشور چه انتظاري داريم؟
جا دارد مسئوالن مربوطه در ورزش اصفهان با بررسي عملكرد فصل
اخير باشگاه در مباحث مالي پاسخي به هواداران و عالقهمندان داده
و براي دور برگشت مسابقات ليگ برتر و حضور بهتر تيم سپاهان
چارهاي و تدبيري در دستور كار قرار دهند.
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