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ورزشی

وطن امروز شماره 1676

اخبار

اسپانسر پیراهن تیمملی فوتبال
ایران تغییر نکرد

دبیر کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال از ادامه
همکاری این فدراسیون با شرکت «آلاشپورت»
خب��ر داد .عباس ترابیان درباره نشس��ت کمیته
بازاریابی که صبح دیروز برگزار ش��د ،اظهار کرد:
این نشست با حضور علی کفاشیان ،علیرضا اسدی
و اعضای کمیته بازاریابی برگزار شد و درباره موارد
مختل��ف به بحث و بررس��ی پرداختی��م .در این
نشس��ت گزارش کاملی توسط محمد درخشان
پیرامون مذاکراتش با شرکتهای مختلف تولید
البس��ه ورزشی در چند ماه گذش��ته ارائه و مفاد
پیشنهادات با توجه به نوع برندهای مختلف و با
توجه به صرفه و صالح فدراسیون فوتبال مطرح
ش��د .وی خاطرنش��ان کرد :با توجه به همکاری
بیشائبه و رضایتبخش شرکت آلاشپورت ،نهایتا
این شرکت مورد تایید اعضا قرار گرفت و مقرر شد
محمد درخشان مفاد قرارداد مربوط با این شرکت
را به مرحله اجرا برساند.

پیشنهاد  17میلیون یورویی رئال
به دخهآ

به نظر میرسد سران رئال مادرید به دروازهبان
اس��پانیایی منچس��تریونایتد مبل��غ هنگفتی را
پیشنهاد دادهاند .به نقل از ساکرنت،صحبتهای
بس��یاری در طول تابس��تان جاری درباره عالقه
باشگاه رئالمادرید به امضای قرارداد با داوید دخهآ
منتشر شده است البته س��ران رئال برای آوردن
دخهآ ،ایکر کاس��یاس را به پورتو فروختند اما در
ادامه کیکو کاس��یا را از سویا خریدند .با توجه به
اینکه رئالیها کیلور ناواس را نیز در ترکیبشان
دارند و پیراهن ش��ماره یک را نیز به او دادهاند اما
هنوز صحبتها بر سر انتقال دخهآ در ارتباط با این
باشگاه ادامه دارد .قرارداد دخهآ با منچستریونایتد
یک سال دیگر معتبر است و رئالیها میتوانند برای
به خدمت گرفتن او تا تابس��تان سال آینده صبر
کنند تا بتوانند او را با قراردادی آزاد به س��انتیاگو
برنابئ��و ببرند .ب��ه همین دلی��ل گمانهزنیهایی
درباره توافق ضمنی رئالمادرید با دخهآ به وجود
آمده اس��ت .به نظر میرس��د این باش��گاه مبلغ
16/9میلیون یورو پیش از کسر مالیات را به دخهآ
برای حضور در این باش��گاه پیشنهاد کرده است.
رئالیها در واقع ترجیح دادهاند مبلغ  35میلیون
یورویی که منچستریونایتد برای فروش دخهآ از
رئال مادرید درخواست کرده است را نپردازند و با
مبلغی نزدیک به  17میلیون یورو او را یک سال
دیگر به ترکیب تیمشان اضافه کنند.

گزارش

باز هم داوران مردان شماره یک این روزهای فوتبال شدند

دستگیری ملیپوش فوتبال
در پارتی شبانه

یکی از بازیکنان ملیپ��وش فوتبال که در
پارتی شبانه شرکت کرده بود درحالتی نامتعادل
دستگیر ش��ده و همچنان در بازداشت به سر
میب��رد 2 .هم تیمی او که از صحنه گریختند
تحت پیگرد پلیس هستند .به گزارش خبرنگار
مهر ،یکی از بازیکنان ملیپوش فوتبال که در
یکی ،دو سال گذشته مورد توجه اکثر تیمهای
مط��رح لیگ برتری قرار گرفته بود به همراه 2
همتیمی خود در یک پارتی ش��بانه در یکی از
محلههای معروف شهر خود شرکت کردند که
این بازیکن در حالتی نامتعادل دس��تگیر شد
اما  2بازیکن دیگر متواری ش��دند و پلیس به
دنبال آنهاست .تالشها برای آزادی این بازیکن
از س��وی خانواده وی و مسؤوالن باشگاه تا این
لحظ��ه بدون نتیج��ه مان��ده و او همچنان در
بازداشت به سر میبرد.

چهارشنبه  28مرداد 1394

بارسا سرگردان و شتابزده

اشتباهاتی که همیشه هست

گ�روه ورزش�ی :در هفتههای اخیر برخی تیمهای
لیگ برتری نس��بت به نحوه قضاوته��ای داوران
اعتراضاتی را مطرح کردند و مدیران عامل  2باشگاه
اس��تقالل و پرسپولیس نیز در این زمینه به وزارت
ورزش و جوانان نامه نوش��تهاند .این در حالی است
که پرس��پولیس بیش��تر از س��ایر تیمها نسبت به
قضاوت داوران اعتراض داش��ته و عدم کسب امتیاز
کامل در  3هفت ه آغازین لیگ را به دلیل مشکالت
داوری میدانست .از این رو رئیس فدراسیون فوتبال
میگوید در جلسه هیاترئیسه نسبت به بازیهای
چند هفته اخیر به اصفهانیان تذکر داده شده است.
علی کفاش��یان درب��اره صحبتهای وزی��ر ورزش
درباره داوریهای چند هفته اخیر گفت :در جلسه
هیاترئیسه فدراسیون فوتبال ،رئیس کمیته داوران
حضور داشت و به اصفهانیان گفتیم نسبت به بازیها
حساستر باشد چرا که اخیرا اشتباهاتی از داوران رخ
داده و در بازیها تاثیر گذاشته و همین نتایج باعث
به خطر افتادن جایگاه تیمها شده است .باشگاهها
هم این اشتباهها را منعکس کردهاند .به دلیل اینکه
نمیتوانی��م نتایج بازیها را بعد از اتمام بازی تغییر
دهیم س��عی میکنیم با خاطیان برخورد کنیم .به
کمیته اخالق و کمیته انضباطی هم گفتیم نسبت
ب��ه اتفاقات داخل و خارج بازی دقیق باش��ند و اگر
الزم شد با آنها برخورد شدیدی انجام دهند.رئیس
فدراس��یون فوتبال در واکنش ب��ه ردهبندی اخیر
لیگهای فوتبال جهان و قرار گرفتن ایران پایینتر
از لیگ امارات و قطر گفت :مطمئنا لیگ ایران جزو
برترین لیگهای آسیاست اما قطر و امارات از لحاظ
مالی و س��ختافزار در س��طح باالیی نسبت به ما
قرار دارن��د و در این زمینه هزینههای زیادی انجام
میدهند .امیدوارم با حل مش��کالت سال گذشته،
امسال لیگ پویایی داشته باشیم و به جایگاه اصلی
خودمان بازگردیم .لیگ ایران لیگ خوبی اس��ت و
مجددا برای کسب عنوان نخست تالش میکنیم.
ی فوتب�ال جدی
■■گ�ودرزی :با تخلف�ات داور 
برخوردمیکنیم

وزی��ر ورزش و جوانان تاکید دارد اگر تخلفی در
زمینه داوری صورت گرفته باش��د قطعا با خاطیان
برخورد جدی صورت میپذیرد .گودرزی میگوید در
حال کارشناسی اعتراضات باشگاهها هستیم .محمود
گودرزی ،وزیر ورزش و جوانان درباره اعتراضاتی که
به نحوه قض��اوت داوران فوتبال در هفتههای اخیر
مطرح شده ،اظهار کرد :در این باره گزارشاتی به من
دادهاند که درباره داوری علیه  2تیم تهرانی مواردی
وجود داشته که البته در حال بررسی آن هستیم .او

آتلتیکبیلبائ��و کاری را انج��ام داد ک��ه
فصل قبل اتلتیکو مادرید س��ر رئالمادرید در
آورد .فصل قبل رئالمادرید با شکس��ت دادن
سویا قهرمانی در س��وپرجام اروپا را به دست
آورد اما در س��وپرجام اسپانیا شاگردان کارلو
آنچلوتی برابر اتلتیکومادرید تن به شکس��ت
دادند و نتوانس��تند جام قهرمانی را باالی سر
ببرن��د .بیلبائو هم همین بال را س��ر قهرمان
لی��گ قهرمانان اروپا آورد .بارس��لونا چند روز
پیش توانست با شکست دادن سویا قهرمانی
در س��وپرجام اروپ��ا را ب��ه دس��ت آورد ام��ا
آبی و اناریها در سوپرجام اسپانیا برابر بیلبائو
در مجموع با نتیج��ه  ۵بر یک بازی را واگذار
کردند .نکته جالب اینکه در هر  2سال تیمی
که شانس کمتری برای قهرمانی در سوپرجام
اسپانیا را داشت توانست جام قهرمانی را باالی
سر ببرد .بیلبائو که تا قبل از برگزاری سوپرجام
کس��ی شانس��ی برای قهرمانی این تیم برابر
بارسلونای پرستاره قائل نبود در دیدار رفت با
نتیجه دور از انتظار  ۴بر صفر به پیروزی رسید
تا در دیدار برگشت با یک تساوی یک -یک به
راحتی جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
■■نکاتمثبت

ادام�� ه داد :عالوه بر این دو تیم تهرانی 3 ،تیم دیگر
نی��ز وجود دارند که در این باره اعتراضاتی را مطرح
کردهاند ،بویژه روی پرسپولیس که به نظرم اتفاقاتی
رخ داده ،اما هنوز محرز نشده است و در حال بررسی
آن توسط کارشناسان هس��تیم .اگر برای ما یقین
ش��ود که جفایی در حق این تیمها صورت گرفته
است یا با سوءنیت برنامهریزی علیه این تیمها رخ
داده یا احیانا تبانی صورت گرفته است قطعا برخورد
ج��دی خواهیم کرد .وزیر ورزش و جوانان در پایان
خاطرنشان کرد :گزارشاتی درباره  5تیم به ما داده
شده که شامل پرسپولیس ،استقالل ،تراکتورسازی
و  2تیم دیگر  -که نام آنها یادم نمیآید  -میشود.

■■فرک�ی :ذهنیت داوران را نس�بت ب�ه تیم ما
خرابنکنید

سرمربی تیم فوتبال س��پاهان گفت :وضعیت
حال حاضر من در س��پاهان مثل قایقی شناور در
موج دریاست که منتظر است ببیند سرنوشتش چه
خواهد شد .سرمربی تیم فوتبال سپاهان در واکنش
به هجمهای که این روزها درباره سنگین بودن کفه
ترازوی اش��تباهات داوری به نفع تیمش به وجود
آمده است ،گفت :متأسفانه پس از بازی با ذوبآهن
و پرسپولیس دیدید که چه هجمهای درباره داوری
علیه تیم ما راه انداختند .در بحث کارشناسی داوری
همه دیدند ک��ه در بازی با ذوبآهن پنالتیای که

ذوبیه��ا معتقد بودند به نفعش��ان گرفته نش��ده
پنالت��ی نبود و در بازی با پرس��پولیس نیز پنالتی
حاجصفی درست بود و زرگر هم یک پنالتی برای
ما و یک پنالتی هم برای پرسپولیسیها نگرفت .وی
تأکید ک��رد :امیدوارم این هجمهای که علیه ما راه
انداختهاند ذهنیت داوران را نسبت به تیم سپاهان
خراب نکرده باش��د ،هرچند که مطمئنم داوران ما
همه تالش خود را میکنند تا در قضاوتهایشان
نمره قبولی گرفته و عدالت را رعایت کنند .فرکی در
خاتمه تصریح کرد :روی صحبت من با تیم خاصی
نیست ،اما من به شخصه هیچوقت نتیجه نگرفتن
تیمم را به گردن داوران نمیاندازم و داوران را مورد
هجمه قرار نمیدهم .انتظارم این اس��ت که اهالی
فوتب��ال در م��ورد داوران و داوریهایی که صورت
میگیرد نسنجیده حرف نزنند و حوصله بیشتری
به خرج دهند ،چون گذش��ت زم��ان همه چیز را
مشخص خواهد کرد.

■■وس�یلهبر :منتظ�ر روزی میمانم ک�ه از من
عذرخواهیکنند

داور فوتبال کش��ورمان گفت :هیچ ش��کایتی
ن��دارم ،اما منتظر روزی میمانم ک��ه آقایان از من
عذرخواهی کنن��د .بابک وس��یلهبر در واکنش به
محرومیتش از قض��اوت در فوتبال به دلیل اهانت
به یکی از تماش��اگران دیدار صبای قم  -گسترش

فوالد تبریز اظهار داشت :متأسفانه اطالعات غلطی
به مسعود عنایت (رئیس دپارتمان داوری فدراسیون
فوتبال) دادهاند و بدون اینکه تحقیقی شود یا از من
سوالی بپرسند ،تصمیم به محرومیتم گرفتند .وی
در واکنش به اینکه عنایت گفته است ناظران این
دیدار تایید کردهاند که او به تماشاگر موردنظر اهانت
کرده اس��ت ،تصریح کرد :آقایان هرگونه که راحت
هس��تند ،عمل کنند .کاری با این حرفها ندارم و
منتظر آن روز میمانم ک��ه خدا را در نظر بگیرند
و از من عذرخواهی کنند .داور فوتبال کش��ورمان
افزود :یکی از تماشاگران در قسمت  VIPورزشگاه
به من فحاشی کرد که به همکارانم گفتم یک نفر
نیست جلوی او را بگیرد .این تنها جمله من بود ،اما
رئیس هیات فوتبال اس��تان قم به من گفت نباید
پاسخ آن هوادار را میدادم .در صورتی که پاسخی
ندادم ،بلکه به همکارانم گفتم که او فحاشی میکند.
متأسفانه گزارش دادند که من به آن تماشاگر اهانت
کردهام و خیلی راحت محرومم کردند .وسیلهبر با
ابراز ناراحتی از محرومیت خود عنوان کرد :تنها خدا
میتواند س��ر ما را ب ُِبرد و آقایان نمیتوانند سر من
را ب ُِبرند .امیدوارم عنایت به اشتباهاتش پی ببرد و
بداند که با زندگی من بازی شد .من هیچ شکایتی
ن��دارم ،اما منتظر روزی میمانم ک��ه آقایان از من
عذرخواهیکنند.

کیوسک
مارکا

آتلتیک قهرمان سوپرکاپ

اسپورت

موندودپورتیوو

خداحافظ ششگانه

بازگشت متوقف شد

آ.اس

خوشحالی من اینجاست

■■نکاتمنفی

دایی :من و کریمی رابطهای نداریم

علی دایی ،سرمربی صبای قم رابطه خوبی با
علی کریمی ندارد ولی ارتباط او با حمید استیلی
به مراتب تیرهتر اس��ت! بزودی تیم س��تارگان
فوتب��ال دنیا به تهران میآیند تا با س��تارههای
فوتبال ایران بازی کنند .مسؤوالن برگزاری بازی
در تالش هس��تند تا کریمی ،دایی و استیلی را
حتما در این بازی داش��ته باش��ند ول��ی تا االن
هماهنگی قطع��ی صورت نگرفته اس��ت .دایی
عالقهای ندارد در تیمی بازی کند که کریمی و
اس��تیلی در آن حضور دارند البته شاید او تن به
بازی با کریمی ده��د ولی اخیرا در جایی گفته
است« :دوست ندارم با اس��تیلی رودررو شوم».
کسی علت این اتفاق را نمیداند .اخیرا بعضیها
از جمله پژمان بازغی ،بازیگر معروف سینما تالش
کردند تا دایی و کریمی را آشتی دهند .بازغی در
اینباره میگوید« :راستش هدف ما این بود که
در جام رمضان آنها را آش��تی بدهیم ولی قبول
نکردند» .دایی هم در آخرین اظهارنظر خود گفته
اس��ت تمایلی به دوستی با کریمی ندارد« :مگر
قرار است همه آدمها با هم دوست و رفیق باشند؟
من و کریمی رابطهای نداریم و اصال اشکالی هم
ندارد» .او در پاسخ به این سوال که آیا با وساطت
هنرمندان قرار است با کریمی آشتی کنید ،گفت:
«نه اصال قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد .من با
تمام احترامی که برای دوستان هنرمندم قائلم،
میخواهم ک��ه به این مس��اله ورود نکنند .چه
اصراری است که من و کریمی دوست باشیم؟»

 -۱مهمتری��ن نکت��ه مثب��ت این اس��ت که

آتلتیکبیلبائو تیمی سازمان یافته و منظم نشان
داد .این تیم در دیدار رفت پیروزی ارزشمند و
پرگلی را به دست آورده بود اما این باعث نشد
بازیکنان این تیم بازی را آسان بگیرند .بیلبائو
ب��ا همان انگیزه دور رفت ب��ه میدان رفت .این
تیم در این دیدار نیز به دفاع صرف روی نیاورد
و ب��ا تکیه به مهاجم باتجربه و  ۳۴س��اله خود
ی و اناریها خطرناک ظاهر شد.
روی دروازه آب 
سرمربی بیلبائو در نشست خبری بعد از بازی
گفت تیمش برابر بارس��لونا بسیار اذیت شد و
برای رس��یدن به قهرمانی تالش و جنگندگی
زیادی داشت.
 -۲امری��ک الپورت یک��ی از بهترین بازیکنان
زمی��ن در ه��ر دو دیدار رفت و برگش��ت بود.
ن آید که چرا خط حمله
شاید این سوال به ذه 
آبی و اناریها با بازیکنانی چون مس��ی ،سوارز،
پدرو ،منیر حدادی و ساندرو رامیرس نتوانست
بازی خوب��ی را به نمایش گذارد و موفق ظاهر
نش��د .جواب این س��وال در درخشش الپورت
ستاره بیلبائو در خط دفاعی است .او عمق خط
دفاعی بیلبائو را به خوبی بسته بود و اصال اجازه
خودنمایی به مهاجم بزرگی چون س��وارس را
نداد .این مدافع فرانسوی جوان با عملکرد بسیار
خوبی که داش��ت ثابت کرد چرا باش��گاههایی
چون منچستریونایتد ،رئالمادرید و لیورپول به
دنبال جذب او هستند.
 -۳ب��ازی گروه��ی و هماهنگ��ی بس��یار باال
اصلیتری��ن دلیل ب��ازی خوب بیلبائ��و برابر
آبی و اناریها ب��ود تا جایی که دوندگی باالی
بازیکنان بیلبائو کار را بر آبی و اناریها سخت
کرده ب��ود و بازیکنان��ی مانند پدرو و مس��ی
مجبور بودند برای توپگیری به عقب بازگردند.
ت�لاش و جنگندگ��ی باالی بازیکن��ان بیلبائو
آبی و اناریها را عصبی و س��رگردان کرده بود
و مجبور میشدند توپ را به عقب بازگردانند.

بهرام افش��ارزاده مدیری اس��ت ک��ه نبودش
بیش از بودنش احس��اس میش��ود .در هیاهوی
«مدیرخواندهها»ی اس��تقالل ،چه کس��ی هوای
ه��واداران را دارد؟ زمان��ی که بح��ث آمدن بهرام
افش��ارزاده به حوزه مدیریتی فوتبال مطرح ش��د
کمتر کسی باور میکرد او مدیریت یک باشگاه را
بپذیرد ،چراکه سابقه کاری افشارزاده کامال پر بود
از ریاست فدراسیون و پستهای مدیریتی کالن
در ورزش ای��ران و تقریبا همه افش��ارزاده را یک
مدیر باالدستی میشناختند و مدیریت یک باشگاه
فوتبال را از چند جهت برای او مناسب نمیدیدند؛
جنبههایی که اینجا مورد بحث ما است :نکته اول
در نظ��ر مخالفان حضور افش��ارزاده در رأس هرم
مدیریت باشگاه اس��تقالل سابقه مدیریتی باالی
او ب��ه عنوان مدیر کالن ورزش��ی بود .آنها اعتقاد
داش��تند توان مدیریتی افشارزاده بسیار بیشتر از
یک باشگاه فوتبال اس��ت و در صورت استفاده از
او در چنین پستی ظرفیت باالی او برای مدیریت
کالن ورزش از دس��ت م��یرود .دقیق��ا به دلیل
شناخت همین خأل بود که محمود گودرزی ،وزیر
ورزش و جوانان امسال افشارزاده را به عنوان مشاور
ارش��د خود منصوب کرد .نکت��ه دوم محدودیت
باالی کار در یک باش��گاه فوتبال و بویژه استقالل
بود .آنقدر بر ش��یپور مسائل اقتصادی این باشگاه
دمیده ش��د که دیگر کودکان هوادار استقالل هم
میدانند این باش��گاه چقدر بدهی دارد و چقدر از

سؤال درباره مدیریت افشارزاده در استقالل

مدیر پروازی!

نظر امکانات ضعیف است .در
چنین وضعی توان مدیریتی
فردی چون افش��ارزاده اصال
ب��ه چش��م نمیآی��د .ع��دم
تمای��ل افش��ارزاده ب��ه ادامه
همکاریاش با استقالل  -بنا
بر مصاحبههایی که اخیرا انج��ام داده  -حکایت
از خس��تگی او دارد .سعدی در گلستان حکایتی
دارد بر این اس��اس که پادش��اه شکس��ت خورده
یک کش��ور دلیل نابودی مملکت خود را سپردن
کارهای کوچک به افراد ب��زرگ و کارهای بزرگ
به افراد کوچک دانس��ته است .مدیریت استقالل
برای افشارزاده کوچک بود و شاید به همین دلیل
هم پس از یک فصل کار در این باش��گاه ،حاال از
رفتن دم میزند .درست است که افشارزاده مدیر
بزرگ و کارنامهداری است اما استقالل هم باشگاه
پرطرفداری است و هواداران این تیم انتظار دارند
تیم محبوبشان در بهترین شرایط باشد .اما اگر
درست نگاه کنیم اوضاع استقالل را از این جهت
مناس��ب و مس��اعد نمییابیم .مدیرعامل باشگاه
دلش با تیم نیس��ت و میخواهد ب��رود .به دلیل
گرفت��ن پس��ت مش��اور در وزارت ورزش حضور

فیزیک��ی کافی در اس��تقالل
ن��دارد و تم��ام وظایف��ش را
نظری جویباری ،بهرام امیری
و دیگ��ران انج��ام میدهند و
عمال دیگران هس��تند که در
اس��تقالل تصمیم میگیرند.
تناقضگویی در باش��گاه بیداد میکند .یک عضو
هیأتمدیره از مظلومی میخواهد درباره باخت به
ذوبآهن جوابگو باشد ،افشارزاده میگوید نیازی
نیست ،افشارزاده از کرار انتقاد میکند و میگوید
به درد نمیخ��ورد ،اینبار مظلومی مخالفخوانی
میکند و این مسیر همچنان ادامه دارد .این روزها
که اس��تقالل از نظر فنی وضعیت نس��بتا خوبی
دارد و به ظاهر این ضعف و نقصها خود را نشان
نمیدهند.
تا وقت��ی تیم روزهای خوبش را س��پری کند
و برنده باش��د ،همه چیز به ظاهر خوب است اما
قطعا استقالل در طول فصل روزهای سختی هم
خواهد داشت .آن وقت است که مشکالت درونی
و مدیریتی باش��گاه چون زخمی سر باز میکند و
بدنه تیم را ضعیف میکند .اس��تقالل این روزها
بدون مدیر اداره میشود .هرچند نام بزرگی باالی

سر باشگاه هست .در استقالل فصل پانزدهم لیگ
برتر همه مدیر هس��تند و خود مدیر در باش��گاه
نیست .در حالی که افشارزاده در ساختمان سئول
ب��ه وزیر مش��اوره میدهد ،مدی��ران خودخوانده
در اس��تقالل به جای او تصمی��م میگیرند ،نقد
میکنند ،تشویق میکنند و نظر میدهند .مساله
اصلی درباره اس��تقالل این است که وزارت ورزش
به عنوان متولی این باشگاه و هیأتمدیره باشگاه
به عن��وان ب��ازوی اجرایی  2راه پی��ش رو دارند.
اول اینک��ه به حرف دل افش��ارزاده گوش دهند و
مدیر دیگری را به جایش بنشانند تا استقالل زیر
نظر یک مدیر اداره ش��ود؛ مدیری که حضور هم
داش��ته باشد و تنها یک اسم نباش��د .راهکار دوم
این اس��ت که افشارزاده به عنوان مدیرعامل باقی
بماند اما حضورش را در باش��گاه بیشتر کند و به
جای پرداختن به مشاغل مختلف و سرگرم شدن
به دلمش��غولیهای متعدد ،همه ح��واس خود را
جمع استقالل کند .بلبشوی مدیریتی در باشگاه
استقالل و وجود تصمیمگیرندگان متعدد به جای
یک مدیر ،در روزهای س��خت ط��ول فصل و در
هنگام ناکامیها و باختهای احتمالی بعدی زیر
پای اس��تقالل را خالی میکن��د و آن وقت برای
پیدا کردن راه حل دیر اس��ت .آن روز تا افشارزاده
بخواه��د خود را از «س��ئول» به «س��عادت آباد»
برساند ،اس��تقالل منکوب مشکالت و درگیریها
شده است.

 -۱بازیکنان بارسلونا به خوبی آماده این دیدار
نشده بودند .آنها برای جبران شکست دور رفت
به آرامش و صبر نیاز داشتند اما بیشتر بازیکنان
این تیم باعجله و شتاب بازی میکردند بویژه
آندرس اینیستا و ایوان راکتیچ و این باعث شد
نتوانند بازی خوب خ��ود را به نمایش گذارند.
راکتی��چ تمرکز الزم را نداش��ت و پاسهای او
به خوبی در اختیار مسی ،سوارس و پدرو قرار
نمیگرفت چنانکه ش��وتهای اینیستا هم با
اختالف زیادی به بیرون از زمین میرفت.
 -۲چ��را پدرو در این دی��دار در ترکیب اصلی
آب��ی -اناریها ب��ه میدان رف��ت؟ بازیکنی که
ذهن او درگیر جدایی از بارس��لونا و پیوس��تن
به منچستر یونایتد است نباید در ترکیب ثابت
به می��دان میرفت؟ پدرو در دیدار رفت نیز به
میدان رفت اما تنها یک شوت خوب زد که به
تیر دروازه برخورد ک��رد .این بازیکن در دیدار
برگشت برابر بیلبائو اصال تمرکز الزم را نداشت
و در جایگیریهای خود درست عمل نمیکرد.
 -3دفاع بارس��لونا باردیگر عالمت سوالهای
زیادی را پیش روی ما قرار داد بویژه در عمق
که بسیار ضعیف است .بارسلونا در این چند
س��ال اخیر همواره در کارهای عمقی مشکل
داشته است با این حال هیچ چارهای برای آن
اندیشیده نشده است .سران آبی -اناریها در
فصل تابستان سال قبل فرمالن را از آرسنال
جذب کردند ام��ا این مدافع بلژیکی فصل را
به خاطر آسیبدیدگی از دست داد تا لوئیس
انریک��ه مجبور ش��ود باز هم از ماس��کرانوی
کوتاهقد در پس��ت غیرتخصصیاش استفاده
کند.جرمی ماتئو هم در دی��دار برابر بیلبائو
نش��ان داد نمیتواند بازیک��ن قابل اعتمادی
ب��رای آب��ی -اناریها باش��د .بارس��لونا اگر
میخواهد فصل جدی��د را به خوبی به پایان
رس��اند باید به دنبال تغیی��ر در خط دفاعی
خود باشد.

