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ـــــــرفته تا قطع همكاري با اوكراينيها

ـــش سـرخ
آب رفـت

بر اثر روالي البته خارج از كنترلش��ان احمد نوراللهي و اميد عاليش��اه
هم از پرس��پوليس جدا و جذب تراكتورس��ازي ش��دند تا ايام خدمت
س��ربازي خود را در آن جا بگذرانند .اين از بداقبالي اين دو بازيكن بود
كه فقط پس از عقد قرارداد فيمابين مش��خص ش��د كه تراكتورسازي
حق استخدام بازيكنان تازه را به س��بب ديركرد در پرداخت مطالبات
بازيكنان خارجي پيش��يناش از دس��ت داده و در نتيج��ه نوراللهي و
عاليش��اه هم به بنبس��ت خوردند و تبديل به بازيكن��ان «بدون تيم»
شدند.
بداقبالي پرسپوليس در اين خصوص بس��يار بيشتر بود زيرا بعد از آن
چه براي بازيكناني چون كاميابينياي مح��روم و انصاري و ربيعخواه
مصدوم پيش آمد ،پيش از هر چيزي به نفرات جانش��ين نياز داشتند
اما نه ب��ه دو بازيكن ك��وچ كرده به تبريز دسترس��ي داش��تند و نه به
اوكراينيهايي كه هر چند كيفيتش��ان باال نبود اما بهرحال ميش��د
براي دقايقي از آنها در ديدارهاي اخير بهره گرفت و فسخ قراردادشان
با س��رخها اين امكان را هم از آنها گرفت .اين چنين شد كه پرسپوليس
حتي براي جوركردن نفراتش براي مس��ابقه پنجشنبه گذشته مقابل
سپاهان مشكل داشت و نميدانست كدام نفرات را در غياب سيدجالل
حس��يني و در عين مصدومي��ت انصاري در خط دفاع��ياش بچيند و
مجبور بود خط دفاعي تازهاي را گرداگرد ماهيني آرايش بدهد.

اين پايان ماجرا نيست
اگر مش��كالت پرس��پوليس به همين حد هم گش��وده باز جاي تشكر
و رضاي��ت دارد زيرا هنوز نفرات كارگش��ايي مثل مس��لمان ،اميري،
رضايي��ان ،طارم��ي و البته رفيعي در پرس��پوليس حض��ور دارند كه
ميتوانن��د اين تي��م را از گردابهاي س��خت بعدي عب��ور بدهند اما
نزديكان پرس��پوليس در طول هفته گذشته دائماً از خود ميپرسيدند
كه اگر فرجام ش��كايت مانوئل ژوزه سرمربي س��ابق و پرتغالي قرمزها
از آنه��ا به فيفا همان حكمي باش��د كه فيفا صادر ك��رده و دادگاه عالي
ورزش جهان ( )CASپس از فرجامخواهي پرس��پوليس هنوز درباره
آن اع�لام رأي نكرده اس��ت .ماجرا به كجا خواه��د انجاميد .اگر حكم
صادره به جريمه نقدي و يا مثل پروندههاي اس��تقالل و تراكتورسازي
به منع خريد نفرات جديد منحصر و محدود ش��ود ،پرسپوليس شاكر
خواهد بود ولي چنانچ��ه قضايا از اين حد بگذرد و به كس��ر امتيازاتي
از پرس��پوليس در جدول ردهبندي ليگ برتر ختم ش��ود برتري زياد
سرخها بر رقبايشان در اين جدول رنگ باخته و تعقيبكنندگان هر
چه بيشتر و وسيعتر از نو وارد كورس قهرماني خواهند شد.

زنجير نگونبختي
اينه��ا مث��ل حلقههاي ي��ك زنجير ب��ه يكديگر وصل اس��ت و جذب
و س��پس قطع همكاري ب��ا اوكراينيها مانند آن چه ب��راي دو بازيكن
س��رباز پرسپوليس روي داده و لطمات وارده از ورود برخي بازيكنان به
درگيريهاي حاشيهاي در اين مسابقه و آن مسابقه و تبديل شدن آن
به چند جلس��ه محروميت براي امثال كاميابينيا و حسيني مثل يك
بختك به سرخها چسبيده است ،اينها مسايلي است كه نه يك ردپاي
مديريت قوي در آن ديده ميش��ود و نه يك مربيگري قوي و عجيب و
جالبتر اين اس��ت كه همه اينها بايد پس از آن ش��كل گيرد كه در پي
جوانان س��رخها در  20هفته اول فصل جاري ليگ برتر بنظر ميرسيد
زمين و زمان در اختيار آنها است و اينك در يك چشم بر هم زدن چيزي
از آن شرايط نيست ،اين يك لشكر قوي است كه ناگهان آب رفته است
و توگويي سرخها قصد خودزني داشتهاند.
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