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منصوریان هم به آینده امیدوار اس��ت...با این تفاسیر چه کسی باید
استقالل را نجات دهد؟
نمی دانیم تا لحظه چاپ مجل��ه چه اتفاقی افتاده،گرچه باالتر از
 ۹۹درص��د احتمال می دهیم به بهانه رویاروی��ی با تیم قلعه نویی و
فرصت زمان اندک باقیمانده تا این بازی،همچنان منصوریان س��ر
کارش باشدو امیدوار به جواب دادن "پلَن" هایش...
ضعی��ف ترین و ب��ی برنام��ه ترین اس��تقالل تاری��خ دیگر چه
افتضاحات��ی باید از خود به ج��ای بگذارد که از وزی��ر گرفته تا خود
منصوریان باورشان شود باید تغییر و تحولی صورت گیرد؟
باخت  ۶گله به العین و قعرنشینی در لیگ برتر کفایت نمی کند تا
حداقل خود منصوریان از هوادار خجالت بکشد و برود...؟

)۲مصدومیتهای پیاپی س��تاره های آب��ی پوش،ضرب االجل
هیات مدیره،بازی حس��اس ج��ام حذفی در س��یرجان و بعد از آن
دیدار با پارس جم جنوبی،سرنوش��ت علیرضا منصوریان و مواردی
از این دس��ت،مهمترین موضوعاتی است که طی دو سه هفته اخیر
در ارتباط با اس��تقالل به گوش رس��یده و دغدغه هواداران این تیم
بوده است.
تا چند روز قبل همه حواس��ها به بازی روز جمعه س��یرجان بود
و اینک��ه بعد از آن چه اتفاقی می افتد.خیلی ها شکس��ت مقابل تیم
بگوویچ را پایان کار اس��تقالل در فصل جاری می دانس��تند که آبی
پوش��ان از آن جان سالم به در بردند اما در اصل مساله تفاوتی بوجود
نیامد چون همه نگاهها و حواسها متوجه بازی جم و نتیجه آن شد.
بازی با تیم تارتار هم که با شکس��ت اس��تقالل به پایان رس��ید و
قطعاً تا چند روز آینده همه چی��ز تحت تاثیر بحث ماندن یا نماندن
افتخاری و منصوریان،سرمربی جانشین،بازی با تیم امیر قلعه نویی
و مسائلی از این دست خواهد بود...
اینه��ا اما در قیاس ب��ا آنچه انتظار تیم آبی پ��وش پایتخت را می
کش��د،هیچ و بی ارزش اس��ت.از فرصت دو ماه��ه ای که  AFCبه
سرخابی ها داده چقدر باقی مانده...؟
مطالبات آن��دو،کاوه رضایی،غالم نژاد،بی��ک زاده و  ...بیش از ۳
میلیارد تومان است و این دیگر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
نیست که کاری در این باره از دستش ساخته نباشد.

مگویان نیز یکی دیگر از ناراضیان این روزهای اس��تقالل اس��ت
که احتماال به زودی صدای اقداماتی که علیه این باشگاه انجام داده
در م��ی آید و دیگر طلب��کاران نیز با این روندی ک��ه در پیش گرفته
شده،قطعاً بیکار نخواهند نشست.
آیا اص ً
ال فکری به حال اخطار کنفدراسیون فوتبال آسیا و تبعات
سنگینی که در انتظار استقالل است شده؟
شاید که نه،قطعاً وضعیت امروز استقالل (با تمام وخامت و مورد
انتقاد بودنش) نس��بت به آنچه قرار است اتفاق بیفتد،بهتر و ایده آل
تر اس��ت.اولین نتیجه تلخی که می تواند نصیب استقالل در هفته
های پیش رو ش��ود،حذف از لیگ قهرمانان اس��ت و در ادامه کسر
امتیاز و ...
بعید می دانیم مدیرانی که در رفع چالش��های روزانه خود بعضاً
ناتوانن��د،در این مقطع که بابت نتایج اس��تقالل زی��ر تیغ انتقادات
قرار دارند،بابت ضرب االجل  AFCاص ً
ال برنامه و راهکاری داش��ته
باش��ند.و با این تفاس��یر حرفی نداریم بزنیم جز اینکه وای به حال
اس��تقالل و هوادارانش.با این روند و فرمان بعید می دانیم چند ماه
بعد از استقالل چیزی باقی مانده باشد...
)۳با پایان یافتن بازیهای مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه،رسماً
مرحله آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان آغاز خواهد شد.
ک��ی روش طبق آنچ��ه در خرداد امس��ال به صورت رس��می اعالم
کرد،سه برنامه بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت را برای آماده سازی
شاگردانش در نظر گرفته است.
برنامه وی از این به بعد ش��امل  ۶اردو است که در این برنامه بین  ۹تا
 ۱۱بازی دوستانه برای تیم ملی درنظر گرفته شده است.
اولین اردوی تیمملی از  ۵مهر تا  ۱۸مهر ( ۲۷س��پتامبر تا  ۱۰اکتبر)
برگزار میشود.
مرحل��ه دوم اردوی تیمملی از  ۱۰تا  ۲۳آبان ( ۱تا  ۱۴نوامبر ) برگزار
خواهد شد.
کوتاهتری��ن مرحل��ه اردوهای اماده س��ازی تیمملی مرحله س��وم
آن اس��ت که طی آن ملیپوش��ان کش��ورمان از  ۱۷تا  ۱۹آذر ( ۸تا ۱۰
دسامبر) باید در اردو حاضر شوند.
آخرین مرحله اردوهای آمادهسازی تیم ملی طی زمان برگزاری لیگ

برتر نیز از  ۲۳اسفند تا  ۷فروردین  ۱۴( ۹۷تا  ۲۷مارس) خواهد بود.
طب��ق ارزیابیهای کادر فن��ی تیم ملی،در  ۴مرحل��ه اول اردوهای
آماده سازی این تیم که طی حدود  ۶هفته برگزار میشود،ملی پوشان
 ۵یا  ۶دیدار دوستانه انجام میدهند.
پ��س از پای��ان رقابته��ای لی��گ برتر،ملیپوش��ان کش��ورمان
ت��ا پی��ش از اع��زام ب��ه روس��یه اردوی��ی بلن��د م��دت را برگ��زار
میکنند.مرحل��ه اول ای��ن اردو از  ۱۵اردیبهش��ت ت��ا  ۶خ��رداد ۹۷
( ۵تا  ۳۱می  )۲۰۱۸خواهد بود و طی آن  ۲یا  ۳بازی دوس��تانه در نظر
گرفته شده است.
مرحله پایان��ی اردوی تیم مل��ی پیش از حض��ور در رقابتهای جام
جهانی هم از  ۷تا ۲۳خرداد اس��ت.در این مرحله ش��اگردان کیروش
باید در  ۱یا  ۲بازی دوستانه به میدان بروند.
اجرایی شدن این برنامه های دقیق اما محل سوال است.در سالهای
اخیر (به ویژه در سال  )۹۵همواره برپایی اردوهای داخلی و برون مرزی
تیم ملی با حرف و حدیثهای فراوانی هم��راه بوده و بعضاً کار به منتفی
شدن تمرینات و بازیهای تدارکاتی کشیده شده است.
اعتراض تیم های باش��گاهی و حس��اس و پرفش��ار ب��ودن بازیهای
لی��گ برتر و لیگ قهرمانان آس��یا به صورت دائم و پیوس��ته مش��کل
س��از ش��ده و از همین حاال نگران اردیبهش��ت و خرداد  ۹۷هستیم که
نماین��دگان فوتبال کش��ورمان درگیر بازیهای آس��یایی هس��تند و
درس��ت در همان مقطع زمانی،اصلی ترین اردوی تیم ملی قرار اس��ت
برگزار شود.
باشگاهی چون پرس��پولیس که این روزها ش��رایط بسیار مطلوبی
دارد و مهره های اصلی و تاثیرگذارش ج��زو انتخابهای اصلی کیروش
هستند،قطعاً بیش از پیش روی برنامه های تیم ملی اثربخشی خواهد
داش��ت و این یک نگرانی عمیق به حساب می آید.پرسپولیس و برانکو
ایوانکوویچ تازه یک "نمونه" در این زمینه به حساب می آیند و قضیه به
آنها محدود و ختم نمی شود.
انصافاً حوصله قهر و گالیه های کارل��وس کیروش را نداریم،ضمن
اینکه حضور آبرومن��د و قدرتمند در جام جهانی نیز اجرا ش��دن مو به
موی برنامه های وی را طلب می کند اما آیا برنامه های کیروش ضمانت
اجرایی دارد...؟
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