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دیگر رسانهها

استقالل و شروعهای لرزان؛ فکری در فکر قلعهنویی شدن
پانزدهمیــن دوره لیگ برتــر بود .اســتقالل در هفته اول
و در مشــهد بــه مصــاف ســیاهجامگان رفــت و موفق شــد با
نتیجه  ۲بر یک از ســد میزبــان خود بگذرد .شــاگردان «پرویز
مظلومــی» در دومیــن گام هم توانســتند با نتیجــه  ۲بر صفر
ملوان بندرانزلی را شکســت دهند تا با  ۶امتیــاز خیلی زود در
صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرند.
بعد از آن دوره هیچوقت استقالل نتوانست در لیگ برتر
شروع خوبی داشته باشد .آنها در لیگ شانزدهم با «علیرضا
منصوریــان» برابر نفت تهران به تســاوی یک بر یک رضایت
دادنــد امــا در دومیــن گام با نتیجه  ۲بــر یک در خوزســتان به
اســتقالل خوزســتان باختند تا در پایان هفتــه دوم یک امتیاز
داشته باشــند .در لیگ هفدهم تیم تحت هدایت منصوریان
در هفته نخســت در آبادان با یک گل بــه صنعت نفت باخت
و در هفته دوم مقابل اســتقالل خوزســتان در ورزشگاه آزادی
با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد تا مانند فصل قبل یک
ششم از امتیازات ممکن را به دست آورده باشد.
در هجدهمین دوره مســابقات« ،وینفرد شــفر» هدایت
اســتقالل را بــه عهده داشــت .تیم تحــت هدایــت او در هفته
نخســت مقابل پیــکان در تهران به تســاوی بدون گل رســید و
در هفتــه دوم مقابــل میزبان خــود ذوبآهن با نتیجــه  ۲بر ۲
متوقف شــد تا آبیها نه شکســتی در کارنامهشــان باشــد و نه
بردی .فصــل بعد یــک مربی خارجــی دیگر یعنــی «آندرهآ
استراماچونی» هدایت آبیهای پایتخت را به عهده داشت.
آبیها با این ســرمربی ایتالیایــی در هفته اول یــک بر صفر به
ماشینســازی باختند و در دومین هفته نیز با فوالد خوزستان
به نتیجه مساوی یک بر یک رسیدند.
اما لیگ بیســتم« .محمــود فکری» خیلی زود طلســم
را شکســت و بعــد از چهــار فصل اســتقالل را در هفتــه اول به
برتری رســاند .شــاگردان او موفق شــدند از پس تیم تازه لیگ
برتری شــده مس رفســنجان با  ۲گل بر بیایند امــا بعد .بازهم
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هفته دوم ،بازهــم یک تیم خوزســتانی و بازهم یک ناکامی.
اســتقالل بازی یک بر صفــر جلو افتــاده را با نتیجــه  ۲بر یک
باخت تا در  ۱۰بازی نخست خود در پنج فصل اخیر فقط یک
برد داشته باشد و آخرین شــروع مقتدرانهاش در لیگ برتر به
همــان دوره پانزدهم برگردد که پرویز مظلومی موفق شــد ۶
امتیاز دشت کند.
استقالل در لیگ هشتم که قهرمان شد در هفته نخست
با  ۲گل ابومســلم را از پیش رو برداشــت اما در هفتــه دوم ،در
گیالن با یک گل به پگاه باخت .آبیهــا در لیگ دوازدهم هم
هفتــه اول را با برد یک بر صفــر در برابر آلومینیــوم هرمزگان
آغاز کردند امــا در دومین هفته بــا نتیجه  ۲بر یک به ســایپای
البــرز باختند .ولی تیــم تحت «هدایت قلعهنویــی» در پایان
فصل عنــوان قهرمانــی را به دســت آورد .حال بایــد دید تیم
«محمود فکری» نیز با اســتفاده از همین روش در پایان لیگ
بیستم قهرمان خواهد شد یا خیر.
(این مطلب در خبرگزاری ایرنا کار شده)

طنزیم

info@inn.ir

عکس روز

بغل پای آبراهام

خور در فضای مجازی مشــغول زدن من و ضربه زدن به رئال
مادرید هســتن تا به خیال خام خودشــون مانــع از موفقیت
ما باشــن ولی کور خوندین حیف نونا! مه فشــاند نور و ســگ
عوعــو کند و در نتیجه تــک تکتون رو مورد عنایت شــخصی
خودم قرار میدم»
وی همچنیــن در مصاحبــه بــا بخــش ورزشــی ســایت
اتحادیــه اروپــا تأکیــد کــرد کــه اگــر مشــکل رئــال اوســت
رضایتنامهاش را بدهند تا برود!
نتیجه اخالقی :همه جای جهان متوســطها میتازند!
غم مخور!
***
نظر همه عزیزان را به تماشایهایالیت بازی سپاهان و
آلومینیوم اراک جلب میکنیم .یک نگاهی به داوری داشته
باشید جای دوری نمیرود!
***
تقریباً تمــام مدافعان لیورپــول مصدومند ولی یورگن
کلوپ تأکید کرده که احتماالً دنبال خرید بازیکن نباشــند و از
نفرات آکادمی اســتفاده کنند! المصب اینقدر از روی مربیان
ایرانی تقلید نکن! خودت باش!

دلتنگی برای علی کریمی

اولی ــن ب ــازی روز ش ــنبه لی ــگ برت ــر انگلی ــس را چلس ــی موف ــق ش ــد ب ــا نتیج ــه  2ب ــر صف ــر از نیوکاس ــل بب ــرد .مدافع ــان تی ــم میزب ــان باره ــا دچ ــار اش ــتباه ش ــدند و تیم ــو ورن ــر
ب ــه معن ــای واقع ــی اس ــتیو ب ــروس و ش ــاگردانش را آزار داد .ای ــن عک ــس درخش ــان صحن ــه گل دوم ب ــازی را نش ــان میده ــد .تام ــی آبراه ــام در دقیق ــه  65روی پ ــاس ورن ــر ب ــا
دروازهب ــان نیوکاس ــل تکبهت ــک ش ــد و ب ــا ی ــک ت ــوک پ ــا حس ــاب کار را دو هی ــچ ک ــرد .چلس ــی ب ــا ای ــن ب ــرد ب ــرای س ــاعاتی حت ــی ب ــه ص ــدر ج ــدول لی ــگ برت ــر ه ــم رس ــید و
فع ـ ً
ـا اوض ــاع ب ــرای فرانک ــی لمپ ــارد و ش ــاگردانش خ ــوب اس ــت.

استقالل در دام قابل پیشبینی

حاشیهوشکافمیانهمیدانرامهارکنید!
سامان موحدی راد

سام ستارزاده
اگ ــر فرش ــید باق ــری در یارگی ــری فرش ــاد احمــدزاده
ش ــاید
یکـــرد یـــا محمدحســـین مرادمنـــد
کوتاهقامـــت کوتاهـــی نم 
ـتباهات ناشــیانهاش در شــهرخودرو را بــه هــواداران
یکــی از اشـ
یکـــرد ،محمـــود فکـــری همچنـــان در
آبـــیدل تقدیـــم نم 
برتـــر شکســـتناپذیر باقـــی میمانـــد ،ولـــی آنچـــه
لیـــگ
ــت ب ــود ،ای ــن ب ــود ک ــه از می ــان پوالدمــردان ،زوج
حائ ــز اهمی
عب ــداهللزاده از ِقبَ ــل ارتب ــاط دو همتایش ــان ،ریگ ــی
آبش ــک و
بـــا هافبکهـــای جلـــوزن اســـتقالل (اســـماعیلی-
و باقـــری،
هخوب ــی برآمدن ــد ت ــا جل ــوی تغذی ــه خ ــط آت ــش
رضاون ــد) ب
یهمانشـــان گرفتـــه شـــود و مهـــدی قایـــدی بـــرای
مخـــوف م
در ف ــوالد آرهن ــا ب ــه اش ــتباه منج ــر ب ــه پنالت ــی مداف ــع
اثرگ ـذاری
حری ــف متوس ــل ش ــود.
یلـــی زود دل اســـتقاللیها بـــرای علـــی کریمـــی تنـــگ
خ
دیگ ــر پنج ــره نقلوانتقاالت ــی تابس ــتانی اس ــتقالل
و از س ــویی
ـده و ش ــاید ب ــرای جلوگی ــری از تک ــرار فاجع ــه اه ــواز،
بس ــته ش ـ
جـــات فکـــری و دســـتیارانش ،مهـــدی مهدیپـــور
تنهـــا راه ن
ـد جدیــدی کــه شکســت عاجزانــه تیــم جدیــدش را
باشــد؛ خریـ
ـت ذخیرهه ــا و پش ــت ب ــه چش ــمان محم ــود فک ــری
روی نیمک ـ
تماش ــا ک ــرد.

تقالل خیلــی زود وارد حاشــیه شــد .شکســت دقایــق
اســ
آنهــا در اهــواز و در برابــر تیــم فــوالد بههمــراه چنــد
پایانــی
حاشــیهای موجــب شــد اســتقاللیها چهــره یــک اخبــار
نکتــه
فهــای محمــود فکــری
روز بعــد از بــازی باشــند .ویدئــوی حر 
ـازی و ماجــرای تعویــض دیاباتــه موجــب شــد در بیشــتر
بعــد از بـ
مــروز دربــاره اســتقالل و محمــود فکــری حــرف زده
رســانهها ا
مســألهای کــه اســتقاللیها بــا آن غریبــه نیســتند و در ایــن
شــود؛
ـش از هــر چیــزی در اسـتقالل بهخاطــر حواشــی ضربــه
ســالها بیـ
آســیب دیدنــد .یکــی از دالیــل حضــور محمــود فکــری
خوردنــد و
هــم جمــع کــردن حواشــی بــود کــه طــی یــک ســال
در اس ـتقالل
حــول نیمکــت اســتراماچونی و فرهــاد مجیــدی وجــود
اخیــر
یرســد محمــود فکــری هــم
داشــت .بــا ایــن حســاب بــه نظــر م 
حــت میتوانــد بــه ایــن دام بیفتــد ،ب هویــژه بــا رفتــار
خیلــی را
ای کــه در پایــان بــازی فــوالد از خـودش نمایــش داد .امــا
غیرحرفـه
ــی بگذریــم اسـتقالل در برابــر فــوالد نمایــش جذابــی
اگــر از حواش
ـر ایــن بازیهــا را مشــق اول فصــل اس ـتقالل بدانیــم
نداشــت .اگـ
شــی در بــه تصویــر کشــیدن هیبــت جدیــد ایــن تیــم،
و آن را تال
ـم اس ـتقالل حداقــل در برابــر حریفــی قدرتــر از مــس
بایــد بگوییـ
نتوانســت میانــه میــدان را از آن خــود کنــد.

سرمربی استقالل باید مربیگری را دوباره شروع کند

فکری در آستانه درک وضعیت تازه
مازیار گیلکان
اســتقالل در همیــن آغــاز لیــگ خــود را گرفتــار
موضوعاتــی کــرده کــه نــه در شــأن ایــن باشــگاه اســت
و نــه جــز آســیب بــه خــود حاصــل دیگــری دارد .آنچــه
محمــود فکــری در اولیــن تجربــه بــزرگ مربیگــری
خــود در حــال نمایــش آن اســت ،چیــزی نیســت کــه از
ســرمربی اســتقالل توقــع داشــته باشــیم.
فــارغ از نمایــش فنــی اســتقالل کــه در دو هفتــه
آغازیــن فصــل دلپذیــر نبــود ،محمــود فکــری
رفتارهایــی را بــروز داد کــه انــگار فضــای کار تــازهاش را
در فوتبــال نمیشناســد.
در آغــاز راه محمــود فکــری در اســتقالل ایــن
بحــث مطــرح بــود کــه او صاحــب فرصتــی شــده کــه
هــم بزرگتــر از فرصــت آنــدرهآ اســتراماچونی و هــم
بزرگتــر از فرصــت فرهــاد مجیــدی اســت .او بهرهمنــد
از پــروژه تیمســازی اســتراماچونی و تکمیــل آن کار
توســط فرهــاد مجیــدی اســت .اســتقالل در فصــل
گذشــته بهرغــم تمــام بحرانهــای مدیریــت،
ترکیبــی ایــدهآل را بــا مربیانــش ســاخت و تعاریــف
مؤثــر و کارســازی را بــه بــازیاش اضافــه کــرد و البتــه
بهرغــم تمــام مشــکالت در نتیجهگیــری نیــز نــاکام
نبــود و اگــر مدیریــت باشــگاه آن همــه حاشــیه ایجــاد
نمیکــرد ،فصــل گذشــته بــا جــام بــرای اســتقالل
تمــام میشــد .محمــود فکــری حــاال تیــم بهتــری را از
آغــاز فصــل در اختیــار دارد .نمیدانیــم او چقــدر بــه

داراییهــای فنــی پیشــین وفــادار اســت و چقــدر ایــده
تــازه بــرای بــازی بــا خــود آورده اســت ،امــا میدانیــم
او ابــزار ســاختن یــک تیــم بــزرگ را در اختیــار
گرفتــه و اینکــه از او بخواهیــم بــا اســتقالل فصلــی
فوقالعــاده را پشــت ســر بگــذارد ،توقــع بیجایــی
نیســت .محمــود فکــری هنــوز در مربیگــری
ایدههایــش را بــه تصویــر نکشــیده .او در نســاجی
بــه روشــی بــازی میکــرد کــه هیــچ ارتباطــی بــه
ایــن همــه ســتاره و موقعیــت اســتقالل نــدارد.
او تــازه انــگار بایــد مربیگــری را شــروع کنــد.
اینکــه فکــری در آغــاز ایــن مســیر
بهجــای تمــام کارهــای فنــی و اصل ـیاش،
خــود را گرفتــار رفتارهایــی دور از شــأن
حرفــهای خــود کنــد ،ناامیدکننــده
اســت .او خیلــی زود بایــد بــر
وضعیــت تــازه خــود مســلط شــود و
بدانــد رفتارهایــش دیــده میشــود
و هیــچ صحنــهای دور از چشــمها
و دوربینهــا نیســت .فکــری بایــد
بهجــای تمــام ایــن رفتارهــا ،بــه کار
خــود بازگــردد؛ بــه مســئولیت فنــی
مهمــی کــه بــرای موفقیــت بــا اســتقالل
بــر عهــده دارد و ایــن چیــزی نیســت کــه بــا ایــن
بدخلقیهــا و کجرفتاریهــا بــه دســت بیایــد.
بیــرون کشــیدن خــود از ایــن وضعیــت و بازگشــتن
بــه مســیر کار و موفقیــت اولیــن قــدم او در اســتقالل
اســت؛ کاری کــه هنــوز مطمئــن نیســتیم فکــری از
پــس آن برآیــد.
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فیفا فوتبال ایــران را برای مدت
نامحدودی تعلیق کرد

پرونده
مهدیپور میتواند گمشده استقالل باشد؟

در چنین روزی

هومن جعفری

استوریایسکو
کار بــه جایی رســیده که اســتقاللیها ک ًال بایــد درحالت
«استند داون» بروند اینور و آنور! یا از آنها فایل صوتی بیرون
میآیــد یــا فایــل تصویــری! احتماالً بــه زودی باشــگاه
اعضایــش را ممنــوع التصویــر ،ممنــوع الصــوت و ممنوع
الفحش میکند!
***
اینکه گادوین منشا در هفته دوم لیگ با سه گل زده آقای
گل فعلی مسابقات شده نشان میدهد که یا برخالف تهران
در ســیرجان تختخوابهــا فلزی هســتند و به ایــن راحتی
شکســته نمیشــوند یا امیرخان قلعهنویی کــه تولدش هم
هست ،یکطوری با منشــا صحبت کرده که استاد ماستها را
کیسه کند!
به هر حال هرکدامش که هست دم امیرخان گرم!
***
ایســکو بازیکــن متوســط و نیمکتنشــین رئــال کــه
سالهاســت در ایــن تیم مفــت مفــت میخورد و هیچ ســود
خاصــی هــم نــدارد ،دیــروز بعــد از انتشــار شــایعه جدایــی
قطعــیاش از ایــن تیــم در نیــم فصــل ،در اســتوری خفنــی
خطاب به هواداران رئال نوشــت« :متأســفم یکســری جیره
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زالتان ایبراهیموویچ واقعاً روحی تــازه به تیم میالن داده.
خونی تازه در رگ این تیم قدیمی تزریق کرده و با گلهایش دارد
روسونری را دوباره میسازد .کاریکاتوریست این طرح هم دقیقاً
منظورش همین بوده .مهاجم ســوئدی روی تخت سلطنتنش
نشســته و دارد از میــان پرســتاری میکنــد .روســونری با کمک
همین زالتان  39ساله است که حاال در صدر جدول سریآست.

فدراســیون بینالمللــی فوتبــال (فیفــا) ســرانجام
فدراســیون ایــران را از حضــور در میادیــن بینالمللــی
تــا مــدت نامحــدودی محــروم ســاخت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از ســایت
رســمی فیفــا ،کمیتــه ویــژه فیفــا مرکــب از رؤســای ایــن
ســازمان و یــک نماینــده از هــر قــاره ،فوتبــال ایــران
را بــه دلیــل دخالــت مســائل سیاســی در امــور ایــن
فدراســیون و خدشــه بــه قانــون شــماره  17و تبصرههــای
آن ،از حضــور در کلیــه صحنههــای بیــن المللــی
محــروم کــرد .ایــن کمیتــه اعــام کــرد :فدراســیون
ایــران در شــرایطی نبــوده کــه بــر اســاس قوانیــن فیفــا،
در آزادی عمــل رفتــار کــرده باشــد .تغییــر مدیریــت آن
نیــز براســاس قوانیــن عالیتریــن ســازمان فوتبــال
جهــان نبــوده اســت .ایــن کمیتــه اظهــار داشــت :تــا
هنگامــی کــه اوضــاع فدراســیون ایــران متأثــر از قوانیــن
فیفــا و کنفدراســیون آســیا ،عــادی نشــود و اساســنامه
اســتانداردی برپایــه قوانیــن وضــع نشــود و انتخابــات
جدیــد تحــت کنتــرل ایــن دو نهــاد برقــرار نشــود،
ی اســت .ایــن ســایت
ایــن تعلیــق بــه قــوت خــود باق ـ 
افــزود :فیفــا و کنفدراســیون فوتبــال آســیا در مــاه اوت
ســال  2006در جریــان برکنــاری محمــد دادکان ،رئیــس
وقــت فدراســیون قــرار گرفــت؛ اتفاقــی کــه براســاس
اساســنامه فیفــا صــورت نگرفتــه بــود ،بــه همیــن دلیــل
تــا پانــزده نوامبــر  2006بــه ایــران مهلــت دادنــد و
ضرباالجلــی اعــام شــد امــا فدراســیون ایــران بــه آن
توجــه کافــی نکــرد .براســاس اعــام فیفــا ،عــدم اجــرای
تعلیــق بســتگی بــه ایــن دارد کــه مقامــات مســئول
ایــران ،طــرح فیفــا را مــورد پذیــرش قــرار داده و در صــدد
اجــرای خواســته فیفــا برآینــد.

فوالد و استقالل؛ بازی بدون تاکتیک

 ۲-۱روی تابلو ،هیچ-هیچ درون زمین!
علی کمانگری
اســتقالل و محمــود فکری خیلــی زود به ســنگ مح 
ک
ســختی خوردنــد و نتوانســتند نمــره قبولــی را در این محک
بگیرنــد .در هفته دوم مســابقات ،تیم فکری بــه مصاف فوالد
جــواد نکونــام رفــت و در حالی کــه پیشبینی میشــد جدال
تاکتیکــی و جذابی را میان دو تیم شــاهد باشــیم ،بازی بســیار
ضعیفــی را از هر دو ســوی ماجــرا دیدیم تا تردیدهــای زیادی
پیرامون هر د و مربی شکل بگیرد.
اســتقالل با آرایش  4-2-2-2به میدان رفت و فوالد هم
از آرایش  4-2-3-1استفاده کرد .آرایش دو تیم نسبت به بازی
قبل تفاوتی نداشت ،اما در اســتقالل محمدحسین مرادمند،
خرید تازه آبیها ،جایگزین یزدانی مصدوم شده بود و در تیم
فوالد هم صالح حردانی در جناح راست خط دفاع جایگزین
نجاریانی شده بود که در دو هفته اخیر به کرونا مبتال شده بود.
بزرگترین معضل هر دو تیم در این مســابقه بازیســازی از
عقــب زمین بود .مدافعــان میانی هر دو تیم در کار بازیســازی
بســیار ضعیف عمل میکردند و هافبکهای دفاعی آنها هم

کمکی به شکســتن خط اول پرس تیم مقابــل و اجرایی کردن
مرحلــه اول « »Build-upیــا همــان بازیســازی از عقب زمین
نمیکردنــد .در تیم اســتقالل این اتفاق را میتــوان به جدایی
روزبه چشــمی و علــی کریمــی نســبت داد .کریمــی در فصل
گذشــته نقش « »Deep-lying playmakerرا برای آبیها ایفا
میکــرد و ریگی تنها نقــش تخریبچی را داشــت و در اتصال
خط دفاع و حملــه آبیها نقش چندانی ایفــا نمیکرد .ریگی
به غالمی و مرادمند اضافه نمیشــد ،در نتیجه نکونام تنها به
لوســیانو پریرا دســتور داده بود روی پای مدافــع صاحب توپ
برود و پاتوســی هم مســیر پاس مدافع صاحب توپ استقالل
را بــه دیگــر مدافع میانــی میبســت .توانایی پاییــن غالمی و
مرادمنــد در بازی با پا باعث شــد این دو نتوانند با ارســال پاس
مســتقیم طولی خط پرس فوالد را بشکنند ،در حالی که روزبه
چشمی در فصل گذشته این کار را بهخوبی اجرا میکرد .البته
مرادمند فصل گذشــته دقت پاس ۹۰درصد داشته و شاید اگر
فکری روی او کار بیشــتری انجام دهد ،بتوانــد از او یک مدافع
پابهتوپ بسازد.
آن ســمت ماجرا و بخصوص در نیمه دوم ،پرســینگ از
باال و بسیار شــدید تیم اســتقالل راهی جز بازی مستقیم برای
قرمزپوشان اهوازی نگذاشــته بود .تیم فکری به درستترین
ی و مطهری
شــکل ممکن این پرس را پیــاده میکرد .قایــد 
حتــی درون محوطه جریمــه فوالد ،مدافعــان میانی
این تیم را تحت فشــار میگذاشــتند و اســماعیلی و
رضاونــد هم ســعی در مهــار آبشــک و نیکنفس

داشــتند .در عقب زمیــن هم  ۴مدافــع اســتقالل بههمراه دو
هافبک میانی جلویشــان یک وضعیت  ۶به  1+3( ۴جلوی
زمین فــوالد) ایجــاد کــرده بودنــد .در چنین وضعیتــی تنها
مدافعان کناری فــوالد حوالی مرکز زمین خالــی میماندند
که اگر فروزان موفق میشــد یک پاس چیپ برای آنها ارسال
کند ،غفوری یا میلیچ باید بالفاصلــه روی پای آنها میرفتند.
پنالتی منجر به گل اســتقالل هم روی همین پرســینگ شدید
از باالی زمین به دســت آمــد .حردانی بــرای توپگیری کمی
عقبتر آمده بــود و رضاونــد تصمیم گرفــت درون محوطه
فــوالد روی پای او بــرود و توپ را بگیرد ،ســپس آن را به میلیچ
سپرد و پاس استادانه میلیچ منجر به اعالم پنالتی روی قایدی
شد.
مثبتترین نکت ه این مســابقه برای تیم اســتقالل شــکل
پرسینگ بســیار اصولی آنها بود که کام ًال مشابه حرفهایترین
تیمهــای دنیــا انجــام شــد ،امــا از آن ســمت اســتقالل عمــ ًا
نمیتوانســت ســاخت بــازی خــود را از عقــب زمیــن انجــام
دهد .اضافه شــدن مهــدی مهدیپور که دقیقاً مشــابه کریمی
یــک  Deep-lying playmakerاســت و کار بیشــتر فکری روی
ی و بلند نکردن توپ تحت
مدافعان میانیاش برای بازیســاز 
فشار میتواند چاره کار استقالل در هفتههای آتی باشد.
تیم نکونام هــم باید بداند برای قهرمانی نیاز به
برنامههایی متنوعتر از ضربات ایســتگاهی
و بازی مستقیم برای پیروزی دارد.

بزرگتریــن معضــل
هــر دو تیــم بازیســازی از عقب
زمیــن بــود .مدافعان میانــی هر دو
تیم در کار بازیسازی بسیار ضعیف عمل
میکردند و هافبکهــای دفاعی آنها هم
کمکی به شکستن خط اول پرس
از عقب زمین نمیکردند.

تیم فکری هنوز کار دارد

گزیده شدن
از سوراخ تکراری
میعاد نیک

آبیهــا دیــدار عصــر جمعــه را در
شــرایطی به فوالد واگذار کردند که بهدلیل
حضــور یــک اســتقاللی روی نیمکت تیم
اهــوازی ،حساســیت و اهمیــت ایــن بازی
دوچندان شــده بود .همانگونه که پیروزی
تیــم اســتقالل در اســتادیوم فــوالد آرهنــا
میتوانســت مهــر تأییــدی پــای تفکــرات
محمود فکری باشد ،شکست هم بهمنزله
آژیر خطری شــد که بــه کادر فنی اســتقالل
بفهمانــد در تقابل با تیمهای بــزرگ نباید
روی برخــی بازیکنــان و تاکتیکهــای
منسوخ حساب کرد.
تیــم فکــری اگــر اهــواز را بــا  3امتیــاز
ترک میکرد ،شــاید هرگز خأل یک هافبک
 Box To Boxو مشــکل گلزنــی اســتقالل
در روز عــدم حضور شــیخ دیاباتــه و گرفتار
شــدن امیرارســان مطهــری و مهــدی
قایــدی بهچشــم نمیآمــد .گرچــه درو
کردن امتیازهــای بازیهــای ابتدایی لیگ
همیشــه کمک قابــل توجهــی بــه تعیین
قهرمــان لیگ کــرده ،امــا نمیتــوان انکار
کرد که همین بازیهــای ابتدایی تا چه حد
میتواننــد به طرح مســأله و حل آن کمک
کنند .اســتقاللیها پس از بُرد در یک دیدار
نهچندان دشوار مقابل تیم صنعتمس،
نخســتین تقابل جدی خود در لیگ بیستم
را درســت جایــی واگــذار کردند که ســنگ
محــک تیــم تازهنفــس فکــری محســوب
میشد.
آبیهــا در اولیــن محــک جدیشــان
نتوانســتند میــدان را روســپید تــرک کنند،
چراکــه مهمتریــن مشــکل اســتقالل طی
 3ســال اخیــر هنوز حل نشــده و کســی هم
در کادرهای فنــی مختلف بــه این معضل
کمرشــکن آگاه نیســت .مهمتریــن عنصر
کمربنــد میانی-دفاعــی یــک تیــم همان
هافبکــی اســت کــه بایــد در انتقــال تــوپ
خودی و تخریــب بازی حریف مســتحکم
باشــد؛ پُســتی که مدتهــا اســت در اختیار
فرشــید باقری قرار دارد و این بازیکن حتی
نتوانســته 20درصد وظایف خــود را انجام
دهــد ،همانطــور کــه در صحنــه گل اول
فــوالد مقصــر اصلــی در رها کردن فرشــاد
احمــدزاده بود .عنصــر دیگری کــه آبیها
از قــدرت در آن بیبهرهانــد ،یــک هافبک
هجومــی خوشفکــر و بازیســاز اســت.
فرشــید اســماعیلی طــی ایــن چندســال
فرصتهــای بســیاری بــرای اثبــات خــود
داشــته و حاال نشــان داده لیاقت حضور در
ترکیب اصلــی را ندارد .فکــری از این دیدار
حســاس بایــد بــرای حــل چنین مســائلی
درس بگیرد ،نه پاک کردن صورت آن.

