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جریمه و خسارت روی بدهی  50هزار دالری!

تاتنهام تأیید
کرد؛ طارمی را
میخواهیم

عابدینی :اینقدر
زود عزیزی خادم را
شالق نزنید

مشت آهنین

روزنامـ ه صبــح ایــران ســال بیســت و پنجــم سهشــنبه  18خــرداد1400

حسین سلیمانی :خبر جایزه گرفتن انصاریان
جلوتر از مناظره کاندیداها ترند شد

کونسیسائو ماند
مهاجم ایرانی هم میماند؟

کمک سازمان برنامه و بودجه
مال فوتبال است

پرونده بنگستون هم
به  CASمیرود؟

 27شــوال 1442

شــماره 6778

صفحه 2

صفحه 2

تیم ملی به لطف نمایش طوفانی نیمه دوم و درخشش فوقالعاده زوج طارمی  -آزمون
بحرین را در منامه در هم کوبید و با زدن سه گل شکست دور رفت را جبران کرد.
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اعتراض بینتیجه اسکوچیچ و کاتانچ

ایران  -عراق در همان
ورزشگاه فرسوده
2

صالحی امیری :کاروان ایران با «عزت» در المپیک حاضر میشود

تغییر دولت در نگاه ملی
بر منافع ملی تأثیر ندارد

4

ادعای رسانه قطری:

کریمی به استقالل برمیگردد

فرصت آخر لوو
دو تغییر کلیدی تیم ملی
نسبت به بازی با هنگکنگ

بازگشت به لوزی
هماهنگی زوج طالیی
مقاله

آرمن ساروخانیان

اســکوچیچ بعــد از قطعــی شــدن بــرد تیــم ملــی
مقابــل هنگکنــگ ترکیبهــای مختلفــی را در فــاز
حملــه محــک زد .دقایقــی از نیمــه دوم ایــن بــازی
او  4-4-2لــوزی را امتحــان کــرد کــه نســبت بــه ســایر
چینشهــا روانتــر بــازی میکــرد .در آن دقایــق کوتــاه
چهــار ضلــع ایــن لــوزی را نوراللهــی ،قل ـیزاده ،ترابــی و
قــدوس تشــکیل میدادنــد.
اســکوچیچ احتمــاالً بــا در نظــر گرفتــن همــان
دقایــق و تجربــهای کــه از بازیهــای تدارکاتــی داشــت،
تصمیــم گرفــت مقابــل بحریــن هــم بــا چیدمــان -4-2
ع کننــده
 4لــوزی بــازی کنــد ،ولــی چهــار هافبــک شــرو 
انتخابهــای مناســبی نبودنــد .نوراللهــی و قلــیزاده
در جــای قبلــی بــازی میکردنــد ،ولــی اســتفاده از
حاجیصفــی و امیــری بــه عنــوان هافبــک چــپ و رأس
بــاال کــه اجــازه داشــتند جــا بــه جــا شــوند در عمــل کارآیــی
نداشــت .حاجیصفــی در خــط میانــی چهــار نفــره بــه
انــدازه سیســتم  4-3-3مؤثــر نیســت و از طــرف دیگــر
فضــای حرکــت ایــن دو بازیکــن بــا یکدیگــر تداخــل
داشــت.
اســکوچیچ در شــروع نیمــه دوم بــا اضافــه کــردن
قــدوس بــه جــای حاجیصفــی و انتقــال کاپیتــان
تیمــش بــه دفــاع چــپ توانســت تــوازن را بــه خــط
میانــی برگردانــد .قــدوس بــا ســرعت ،تکنیــک و قــدرت
پــاس بیشــتر گزینــه بهتــری بــرای بــازی پشــت مهاجمــان
بــود و امیــری در پســت تخصصــیاش در هافبــک
چــپ کارآیــی بیشــتری داشــت .ســامان هنــرش را بــا
پــاس تــوی در کالس باالیــش بــه طارمــی نشــان داد کــه
متأســفانه گل نشــد .بــا همیــن لــوزی متــوازن بــود کــه
حمــات ســرعت گرفــت و تیــم ملــی توانســت بــه گل
برســد.
تحــول مهمتــر تیــم ملــی نســبت بــه بــازی
هنگکنــگ هماهنگــی فوقالعــاده مهاجمــان
بــود .آزمــون و طارمــی در بــازی قبلــی در حــرکات
ترکیبــی موفــق نبودنــد و حمــات تیــم ملــی تــا
زمــان حضــور آنهــا در زمیــن ناقــص میمانــد.
دیشــب امــا ایــن دو مهاجــم چشــم بســته یکدیگــر را
پیدا میکردند.
حتــی در نیمــه اول کــه ســرعت حمــات تیــم پاییــن
بــود ،همــکاری آنهــا چنــد بــار بــه موقعیــت گل ختــم
شــد .ایــن همــکاری ســرانجام در نیمــه دوم نتیجــه داد
و آزمــون بــا دو پــاس طالیــی طارمــی توانســت دو بــار
دروازه میزبــان را بــاز کنــد .هماهنگــی ایــن دو مهاجــم
آمــاده کــه فصــل گذشــته در فوتبــال اروپــا  42گل زدنــد،
بزرگتریــن آرزویــی اســت کــه مربــی تیــم ملــی میتوانــد
داشــته باشــد و بــا راه افتــادن آنهــا بــاز کــردن دروازه
هیچکــدام از حریفــان کار ســختی نیســت.
بعــد از ایــن دو گل خیــال اســکوچیچ از بــرد راحــت
شــد و تعویضهایــی بــرای کنتــرل بــازی داشــت کــه
چیدمــان تیــم ملــی را تغییــر داد ،ولــی پیــش از آن همان
لــوزی هماهنــگ و زوج طالیــی خــط حملــه بــرد را
تضمیــن کــرده بــود.
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عکس :سعید زارعیان

پس از سالها برنامهریزی ضعیف
در اوج خداحافظی کن
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طلسمشکنی با زوج طالیی طارمی  -آزمون

دوشــنبه  17خــرداد  ،1400دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی  2022قاره آســیا –
گروه  ،Cساعت  ،21استادیوم ملی بحرین
بدون تماشاگر
تیم ملی فوتبال ایران3 :
گلها :سردار آزمون ( ،)61 ،54مهدی طارمی ()79
تیم ملی فوتبال بحرین :صفر
داور :فو مینگ (چین)
کمکها :ما جی ،کانگ دونگ هو
داور چهارم :کیم جونگ
کارت زرد :احمد نبیل ( ،)31علی حرم ( )51از بحرین
محمدحسین کنعانیزادگان ( )45از ایران
ایران:علیرضابیرانوند،محمدحســینکنعانیزادگان(-83مرتضیپورعلی
گنجی)،شــجاعخلیلزاده،صادقمحرمی،میالدمحمدی(–46ســامانقدوس)،
احمدنوراللهی،احســانحاجیصفی،علیقلیزاده(–83مهــدیقایدی)،وحید
امیری(-66سعیدعزتاللهی)،مهدیطارمی،سردارآزمون(-73مهدیترابی).
سرمربی :دراگان اسکوچیچ
بحرین :ســیدمحمد جعفر ،ســیدرضا عیســی ،احمد نبیل ،حمد شمسان،
ولید الحیام ،مهدی حمیدان ،عبدالوهاب المالود ( –61علی جعفر) ،علی حرم،
جاسم الشــیخ ( -69ســیدضیاء ســعید) ،محمد مرهون ،محمد الرمیحی (-69
اسماعیل عبدالطیف حسن).
سرمربی :هلیو سوزا

نیمــه اول :ملیپوشــان ایــران در نیمــه اول بــازی مقابــل بحریــن ،در چنــد
موقعیت شــانس گلزنی داشــتند و دروازه بحریــن را به طور جــدی تهدید کردند.
بحریــن در الک دفاعــی فرو رفته بــود و این ایــران بود که بــا حمالت پر تعــداد ،به
بحرین فشــار میآورد .بهترین موقعیت ایران در نیمه اول در دقیقه  10رقم خورد
که پاس احمد نوراللهی ،پشــت مدافعان بحرین را مهدی طارمی با ضربه ســر به
سمت دروازه روانه کرد اما توپ درست در دستان محمد جعفر ،دروازهبان بحرین
قــرار گرفت و فرصــت گلزنی برای ایــران از دســت رفت .دومیــن موقعیت جدی
ایران در این نیمــه وقتی رقم خورد که در دقیقه  ،19ســانتر دقیــق علی قلیزاده از
روی کرنر سمت راست زمین را ســردار آزمون با ضربه سر به سمت دروازه فرستاد
امــا ولید الحیــام در محوطه  6قدم با ضربه ســر تــوپ را دفع کرد تــا دروازه بحرین
باز نشــود .کار گروهی و تاکتیکی بازیکنــان تیم ملی در دقیقه  ،20میتوانســت به
گل بینجامــد .علی قلیزاده با حرکت تکنیکی در ســمت راســت محوطه جریمه
بحریــن موقعیت خطرناکــی ب ه وجود آورد کــه پاس رو به عقب او شــوت محکم
جدول مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) ( - )2022مقدماتی آسیا-گروه C

رتبه
1

2
3
4
5

تيم

عراق
ایران
بحرین
هنگ کنگ
کامبوج

بازي

6
6
7
6
7

برد مساوی باخت

4
4
3
1
0

2
0
3
2
1

0
2
1
3
6

زده

13
23
11
4
2

خورده تفاضل امتياز

14 10 3
12 19 4
12 7
4
5 -4 8
1 -32 34

پای راســت زمینی احســان حاجیصفی را محمد جعفــر در دو مرحله جمع کرد
تا ســردار آزمون در ریباند گلزنی نکند .در دقیقه  30پاس در عمق وحید امیری بار
دیگر به طارمی رسید اما ضربه طارمی را دروازهبان بحرین در دو مرحله مهار کرد.
بعد از  40دقیقه حمله ،تنها موقعیت جدی بحرین روی دروازه ایران شکل گرفت
اما بازیکن حریف درون محوطه شــش قدم تعادلش را از دســت داد و نتوانســت
ضربه دقیقی به توپ بزند و بیرانوند توپ را مهار کرد.
نیمه دوم :با حضور ســامان قدوس در زمین مسابقه ،مهدی طارمی و سردار
آزمون بهتر از نیمه اول توانســتند زوجــی طالیی را در خط حمله تشــکیل دهند و
بــه دنبال همیــن هماهنگی بود که در دقیقه  ،54ســردار آزمــون روی پاس مهدی
طارمی گل اول ایران را به ثمر رســاند .پاس عالی سامان قدوس به مهدی طارمی
در دقیقه  58میتوانســت به گل دیگری برای ایران منجر شــود اما توپ طارمی با
فاصله از باالی دروازه به بیرون رفت.
زیباترین صحنه بازی اما در دقیقه  61رقم خورد .وقتی پاس طارمی به سردار
آزمون ،ضد حملهای بینظیر را شــکل داد .ســردار بازیکنان بحرین را جا گذاشت
و در نهایــت توپ را از بین پاهــای دروازهبان بحرین وارد درواز ه کــرد و گل دوم را به
ثمر رســاند .مهدی طارمــی که در نیمه دوم دو پــاس گل داده بــود و از ابتدای بازی
چندیــن موقعیــت خطرنــاک روی دروازه بحرین ایجــاد کرده بــود ،در نهایت در
دقیقــه  ،79روی پاس احمــد نوراللهی موفق شــد ،گل ســوم بازی را بــه نام خود
ثبت کند.
ایران با ایــن پیروزی ،در جدول ردهبنــدی گروه  Cبا  12امتیــاز در رده دوم قرار
گرفت .عراق بعد از بردن کامبوج با  14امتیاز صدرنشین شد.

تایمالین تیم ملی؛ با هواداران و روزنامهنگاران در حین تماشای بازی ایران – بحرین

اولییادآورگلخدادادبهاسترالیا؛دومییادآورگلمهدویکیابهآمریکا

تیم ملی شب گذشته یکی از بازیهای حساس و
تاریخیاش را مقابل بحرین انجام داد و برای اولین بار در تاریخ
موفقشددرخاکاینکشوربهپیروزیبرسد.کاربرانتوئیترهم
در هنگام بازی استرس زیادی داشتند .جو این شبکه اجتماعی
از روزهای گذشته کام ًال داغ شده بود و حتی بحثهای قدیمی
هوادارانومخالفانکیروشهمدوبارههیتشدهبود.درحین
بازی هم تا قبل از زدن گل اول بازی ،برخی علناً میگفتند دیگر
بعد از کیروش تیم ملی را دوست ندارند! اما بعد از گلهای
سردارآزمونجوبهنفعتیمملیبرگشت.باهمتوئیتبرخیاز
کاربرانرامرورمیکنیم.

توئیتهاینیمهاول
سامان زمانزاده :همین که زدم اولین صحنه ،دو تا دفاع
وسطایرانمشغولبیلداپ،اولینبازیکنبحرینکهاومدشجاع
خلیلزاده رو پرس کنه طوری کشید زیر توپ که دهه شصت هم
دیگهمنسوخشدهبوداینکار.دومینصحنهبازیکناومدپرسش
کرد پاس اشتباه ،منجر به موقعیت روی دروازه ایران .این همیشه
اینطوریه؟
هاکوپیان (در انتقاد از احسان حاجیصفی) :به هر حال از
کسیکهبهآجرلورأیمیدهبیشترازاینهمنبایدانتظارداشت

عراق  – 4کامبوج یک
دور دوم مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی  2022قطــر در
گــروه  ،Cعصــر دیــروز (دوشــنبه) بــا مســابقه تیــم ملــی فوتبــال
عــراق بــا کامبــوج آغــاز شــد .بــا توجــه بــه بــازی مســتقیم ایــران
و بحریــن ،هــدف عــراق در ایــن بــازی صدرنشــینی دوبــاره
گــروه  Cبــود و همیــن موضــوع انگیــز ه شــاگردان ســرچکو
کاتانــچ بــرای نمایشــی تهاجمــی شــد.
ثمــره فوتبــال تهاجمــی عراقیهــا گل ثانیــه  20مهنــد
علــی بــود کــه باعــث شــد تــا ســریعترین گل تاریــخ مقدماتــی
جــام جهانــی در آســیا رقــم بخــورد و تیــم ملــی فوتبــال عــراق
خیلــی زود ســه امتیــاز مســابقه بــا کامبــوج را در جیــب خــود

افشین خماند (با اشاره به طعنهای که خیابانی هفته پیش
بهمحمدرضااحمدیزد):دانشمندعزیزبازیمالکانهتعریفش
یهکمفرقمیکنه...درصدمالکیتفقطیکفاکتورآناست
سپهر ستاری (روزنامهنگار) :آقای طارمی با ما مشکل
شخصیداریایناروگلنمیکنی؟!
توئیتهایبیندونیمه
سعید جعفری (روزنامهنگار) :دریغ از یه حرکت مثبت از
سردارآزمون.دریغازیهسانتردرستازحاجیصفی.فقطوحید
امیریخوببودنیمهاول.بیرانوندهمکام ًالآمادهسوتیدادن.
امید توشه (روزنامهنگار) :مهمترین نکته نیمه اول بازی
 #تیم _ ملی :مهدی طارمی چنان ارضا شده که دو تا موقعیت
خوبروبهراحتیازدستداد.
هداهاشمی(روزنامهنگار):کاشاسکوچیچ،سردارآزمون
روبیارهبیرون،مهدىقایدىروبفرستهتوىزمین
افشینخماند(روزنامهنگار):خبربددرنیمهاول:تیمملی
هماهنگنیست،ضربههایاضافیومکثهادرتیمبههمین
دلیلباالست.خبرخوبدرنیم هاول:نرخساختموقعیتدر
تیمباالست
مجید کوهستانی (روزنامهنگار) :یک نیمه تموم شد.

بحرینبازیروتقدیمکرده.فقطموندهماکارروتمومکنیم.خط
حمله۵۰میلیونیورویی،منتظریم.
سحر طلوعی (روزنامهنگار):آقایطارمیمگهچندباردیگه
توبازیبابحرینموقعیتهایبهاونخوبیگیریهمهاجممیآد؟
پسکیآقایزنندهبهترینگلفصلاروپا!؟پسکیدیگه؟
بهرنگ علوی (بازیگر) :احسان حاجیصفی یار دوازدهم
بحرین
فرهاد حسینپو(روزنامهنگار) :تا ترابی و قایدی نیان تو
زمینتیمسرعتنمیگیره

توئیتهاینیمهدوم
آخرین پشنفروت قرن :کاپیتان با تجربه تیم ملی ضربه
کدفاعبحرین
یر ومستقیمزدتوشکمت 
ایستگاه 
هدیهاشمی(روزنامهنگار):
محمدرضااحمدىباسرعتدرمسیرجوادخیابانىشدن...
بعد از گل اول سردار آزمون
افشین خماند (روزنامهنگار) :ماکتی از گل خداداد به
استرالیادرابعادکوچکتر
مادراژدها:چهپاسیدادطارمی.واقعاًزوجخوبیهستنبا

پیروزی راحت برای شاگردان کاتانچ

ببینــد .پــس از ایــن گل حمــات عراقیهــا بــرای افزایــش
اختــاف خــود بــا رقیــب ادامــه داشــت .بشــار رســن هافبــک
ســابق پرســپولیس روی همــکاری تیمــی و پاســی کــه طــارق
همــام هافبــک ســابق اســتقالل بــرای او ارســال کــرد ،در دقیقــه
 23گل دوم بــازی را بــه ســود عــراق بــه ثمــر رســاند.
پــس از ایــن گل ،مالکیــت تــوپ عراقیهــا ادام ـهدار بــود
و در دقیقــه  ،27علــی عدنــان توانســت از روی نقطــه پنالتــی
بــرای ســومینبار در ایــن مســابقه ،گل را وارد دروازه کامبــوج
کنــد.
بعــد از انصــراف کــر ه شــمالی ،در صورتــی کــه تیمــی

در رده دوم گــروه  Cقــرار بگیــرد ،پیــروزی پــر گلــش مقابــل
کامبــوج اهمیتــی نخواهــد داشــت ،بــه همیــن دلیــل
عراقیهــا بــه جــای اینکــه بــرای بــه ثمــر رســاندن گلهــای
بیشــتر ،خــود را خســته کننــد ،در تــاش بــرای مدیریــت بــازی
بودنــد.
نکتــه جالــب امــا ایــن بــود کــه کامبــوج بــه ویــژه در نیمــه
دوم فوتبــال خوبــی بــازی کــرد و موفــق شــد در دقیقــه 54
یکــی از گلهــای خــورده را جبــران کنــد .در حالــی کــه انتظــار
میرفــت بــازی بــا برتــری ســه بــر یــک عراقیهــا بــه پایــان
برســد امــا در دقیقــه  90+4صفــا هــادی هافبــک تعویضــی

سرداراگرروزخوبشونباشه
بیروز۵:دقیقهپیشهمهتوئیتزدهبودناینسردارچیه،
نگلکهسردار
نمیتونهبازیکنهنمیتونهگلبزنه،نمیتونه...ای 
بهثمررسوندهمونهااالنتوئیتزدنمرسیکههستیسردار
نیما :پس از کیروش هیچ ذوقی ندارم .میخواد ببره
میخوادببازهخودتونمیدونیدوتیمتون
پرتوجغتایی(روزنامهنگار):مدتهابودقلبمواسهفوتبال
اینجوریتندتندنزدهبود
جواد حیدریان (روزنامهنگار) :اگه اشتباهات فردی اتفاق
نیفتهدوتاگلدیگهدرراهه.کاشحاجیصفیرومیشدبیرون
برد.خیلیناآمادهاست.
بعد از گل دوم سردار آزمون سحرطلوعی(روزنامهنگار):
گلدومانگارگلمهدویکیابهآمریکاتکرارشد.انگارجایدایی،
طارمیپاسداد.
مرتضیناعمه(روزنامهنگار):چقدرخوبیسرداررررررررر،
چقدرخوبیطارمی!
جواد حیدریان (روزنامهنگار) :سردار آزمون واقعاً شبیه
یوزپلنگه.آفرینسردار.آفرینطارمی.آفرینتیمملی.
علی باذل :محمدرضا احمدی خطاب به طارمی میگه:
گلیکهنزدینوشجونت...چیمیزنناینا؟!

ایــن تیــم توانســت گل چهــارم را وارد دروازه حریــف کنــد تــا
پیــروزی شــاگردان کاتانــچ پرگلتــر شــود.
عراقیهــا دو مســابقه دیگــر در مقابــل تیمهــای
هنگکنــگ و ایــران دارنــد و سرنوشــت صعــود آنهــا پــس از
ایــن دو مســابقه مشــخص خواهــد شــد .تیــم ملــی کامبــوج
نیــز بــا ایــن شکســت بــا یــک امتیــاز و دریافــت  33گل و تنهــا
ثبــت  2گل قعرنشــین گــروه  Cمانــد و حــاال تنهــا یــک مســابقه
دیگــر در ایــن مرحلــه مقابــل تیــم ملــی فوتبــال ایــران خواهــد
داشــت و بــه کار خــود در مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی بــا
قعرنشــینی پایــان میدهــد.

بیپولی نفس آبیها را میگیرد؟

تصویر هولناک «استقالل »1400
یادداشت

علی مغانی
حرفهــای بیپــرده روز یکشــنبه فرهــاد مجیــدی،
تأییــد همــان شــایعاتی بــود کــه در ماههــای گذشــته،
بارهــا بــه عنــوان حرفهــای درگوشــی مطــرح شــده بــود؛
تصویــری واضــح از تیمــی آشــفته و پــر از مشــکالت ریــز و
درشــت کــه ســوءمدیریت و بیتدبیــری ،نــه فقــط امــروز
کــه آینــده ایــن تیــم را هــم بــا مخاطــرات جــدی مواجــه
کــرده .ایــن همــان وضعیتــی اســت کــه کمابیــش در
ســالهای اخیــر بــر اســتقالل حکمفرمــا بــوده .اســتقالل
انــگار عــادت کــرده در هــر دوره ،فصــل را از نقطــه «زیــر
صفــر» آغــاز کنــد و در ابتــدای هــر لیــگ ،وارث مشــکالت
ســال گذشــته باشــد.
درآمدهــای تیــم «پیشخــور» شــده ،بازیکنــان از
دریافتــی ناچیــزی کــه داشــتهاند دلخورنــد ،پشــتیبانی
مدیریتــی وجــود نــدارد ،پولــی در کار نیســت ،هنــوز
برنامــهای بــرای فصــل آینــده (حتــی روی کاغــذ) ارائــه
نشــده و از همــه بدتــر ،چشــماندازی بــرای پرداخــت
تعهــدات آینــده وجــود نــدارد .همــه ایــن حرفهــا در
حالــی مطــرح میشــود کــه هنــوز یــک ســوم از فصــل
طوالنــی فوتبــال ایــران در پیــش اســت و اســتقالل
اگرچــه بختــی بــرای قهرمانــی نــدارد امــا هنــوز  2هــدف
«قهرمانــی در جــام حذفــی» و «کســب ســهمیه لیــگ
قهرمانــان آســیا» باقــی مانــده .در چنیــن شــرایطی کــه
فصــل هنــوز بــرای اســتقالل تمــام نشــده ،طبعــاً همــه
تمرکــز تیــم بایــد روی موفقیتهــای آتــی باشــد امــا ظاهــراً
حواشــی و مشــکالتی کــه در اطــراف تیــم وجــود دارد ،مانــع
از آن خواهــد شــد کــه اســتقالل بــا آرامــش کامــل فصــل را
بــه پایــان برســاند.
مطابــق آنچــه فرهــاد مجیــدی گفتــه ،اســتقالل در
حــال حاضــر بــا کســری بودجــه  100میلیــارد تومانــی
روبـهرو اســت کــه در مقیــاس فوتبــال ایــران ،عــددی بســیار
بــزرگ اســت .اســتفاده کــردن از تعبیــر «ورشکســته»
بــرای اســتقالل ،احتمــاالً تعبیــری اغراقآمیــز اســت
امــا ایــن مســأله را هــم نمیتــوان منکــر شــد کــه دخــل
خالــی آبیهــا ،بــه شــکلی محســوس بــر آینــده ایــن تیــم
تأثیــری منفــی خواهــد گذاشــت .از همیــن االن میتــوان
پیشبینــی کــرد کــه در پایــان فصــل (و حتــی شــاید
زودتــر) اســتقالل ناگزیــر اســت بــا بازیکنــان خارجــی
خــود خداحافظــی کنــد ،مســتعدترین ســتارهاش یعنــی
مهــدی قایــدی را بــرای تأمیــن بخشــی از هزینههــا ،در
معــرض فــروش قــرار دهــد و در بــازار نقــل و انتقــاالت
تابســتانی نیــز بــه جــای آنکــه بــه دنبــال «بهترینهــا»
باشــد ،صرفــاً مهرههایــی را بــه خدمــت بگیــرد کــه «در
دســترس» باشــند .ایــن دردناکتریــن ســناریوی ممکــن
بــرای اســتقالل در لیــگ بیســتم و یکــم اســت؛ تیمــی کــه
در پایــان تابســتان بایــد بــا الهــال عربســتان رقابــت کنــد و
بــرای موفقیــت در لیــگ تقویــت شــود ،درگیــر مشــکالت
بیشــماری اســت کــه در نهایــت بــه تضعیــف تیــم
میانجامــد .ایــن دقیقــاً نقطــه مخالــف رویایــی اســت
کــه هــواداران بــرای آینــده ایــن تیــم تصویــر میکننــد.
هوادارانــی کــه از ناکامیهــای پیاپــی خســته شــدهاند ،آرزو
دارنــد کــه در فصــل آینــده از همیشــه پرقدرتتــر بــه لیــگ
وارد شــوند امــا بــا شــرایط فعلــی ،بســیار بعیــد اســت کــه
رویــای آنهــا بــه حقیقــت نزدیــک شــود.

