نفت تهران

 وصال روحاني

از اعتصاب موقتي بازيكنان
تا تهديد از سوي فدراسيون براي اخراج از ليگ برتر

نفت و دردسرهاي عظيم

مش��كالت باشگاه نفت تهران كه از روز جمعه  20مرداد با خودداري بازيكنان اين تيم از تمرينات از نو
آغاز شده بود صبح يكشنبه  22مرداد شدت بيشتري گرفت اما عصر هنگام گفته شد كه راهحلهايي براي
مشكالت پيدا شده است و تمرينات از سر گرفته ميشود.
شاگردان حميد درخشان صبح يكشنبه گذشته براي سومين روز متوالي از حضور در تمرينات سرباز
زدند و بهانهش��ان نيز اين بود كه وعدههاي باشگاه در خصوص واريز بخشي از مبالغ قراردادهايشان تحقق
نيافته اس��ت ،از جانب ديگر فدراسيون فوتبال در هشداري جدي به نفتيها متذكر شد كه يا بساط آشفته
فعلي را جمع ميكنند و يا از ليگ برتر كنار گذاش��ته خواهند ش��د .اضافه بر اين ،فدراسيون تهديد كرد كه
در اين صورت نفت را به رغم فتح جام حذفي كش��ور و به تبع آن داش��تن مجوز ش��ركت در ليگ قهرمانان
آس��يا ،به عنوان يكي از نمايندگان كشورمان به « »AFCمعرفي نخواهد كرد و تيم ديگري را جانشين آن
خواهد كرد.
يك كارمند خدماتي راه را نشان داد!
در حالي كه بازيكنان نفت صبح روز  22مرداد هم تصريح كردند تا زماني كه پولش��ان نرس��د تمرين
نخواهند كرد ،يكي از كارمندان خدماتي باش��گاه نفت چاره كار را به آنها نش��ان داد و با ش��كايت رس��مي در

در روش حضور نفت در اين پيكارهاي قارهاي نمود يابد ،كل فوتبال ايران زير س��ؤال خواهد رفت و «»AFC
داليل قاطعتري براي كم كردن س��هميه ايران در اين رقابتها پيدا خواهد كرد .مس��ئلهاي كه همين حاال نيز
بدهكاريه��اي عظيم تيمهاي ايراني به مثابه يك برهان و دليل قوي در دس��تهاي
" "AFCبراي كاهش سهميه مورد بحث است.
درخشان در راه كريمي
وقت��ي در آخرين روزهاي «پيش فصل» علي كريم��ي و گروهش از خير ورود
كار در نفت گذش��تند و پس از فقط يك ماه فعاليت از اين باشگاه جدا شدند .گروهي
ميپنداش��تند شايد اين واقعه به سان يك هش��دار عمل كند و سران نفت را به رتق
و فتق كاملتر آمد و اين تيم وادار س��ازد اما با باليي كه بر س��ر درخشان و شاگردان
وي در يك ماه بعدي آمد مش��خص ش��ده كه كريمي قصد تكرار ناس��ازگاري هاي
هميشگياش را نداش��ته و چارهاي جز رفتن نداش��ته و اين نفت است كه با شرايط
خطير فعلياش تيم چندان مناسبي براي فعاليت نشان نميدهد.
مشكالت حل شد!
البته عصر روز يكش��نبه  22مرداد در اخباري كه روي سايت باشگاه نفت آمد
تصريح شد كه ديدار مفيدي بين مالك باش��گاه نفت و سرمربي و بازيكنان اين تيم
صورت پذيرفته و مشكالت حل شده و اعتصاب دو روزه در اين تيم پايان يافته است.
درخش��ان گفت :جلسه بسيار خوبي با آقاي نادر گلرخس��ار مالك باشگاه داشتيم و
با صحبتهايي كه رد و بدل ش��د همه چيز حل و فصل گش��ت و تمرينات را از س��ر
ميگيريم.

خصوص دستمزدهاي دريافت نكردهاش حكم توقيف اموال باشگاه را گرفت تا
مشكالت نفت بيشتر شود.
بهنام پيشرو فعال شود
اين در شرايطي شكل گرفته كه سران ورزشي وزارت نفت به شركت بهنام
پيشرو كه از ابتداي فصل اسپانسر نفت شده تذكر اكيد دادهاند كه اگر مشكالت
مالي اين باش��گاه را حل و مبالغ م��ورد نياز را تامين نكند ،آنه��ا را كنار خواهند
گذاشت.
بازيهاي نفت 0ـ 3ميشود؟
فدراس��يون فوتبال كه بابت آش��فتگيهاي نفت و تاثير آن بر نحوه حضور
اي��ران در فصل آتي ليگ قهرمانان آس��يا نگرانيهايي ج��دي دارد ،اعالم كرده
اس��ت در صورتي كه مجبور به كنار گذاشتن اين تيم از ليگ هفدهم شود ،تمام
مسابقات اين تيم برابر حريفانش 0ـ 3به نفع رقبا منظور خواهد شد و از اين پس
رقابتها با حضور  15تيم پيگيري خواهد ش��د و به تبع آن هر تيم در روز ديدارش
با نفت اس��تراحت و تجديد قوا خواهد كرد .مس��ئلهاي كه با از س��ر گرفته شدن
تمرينات نفتيها تا اطالع ثانوني اعمال نخواهد شد.
ترس اصلي
آنچه براي فدراسيون ترس بيش��تري را ميآفريند حضور نفت با شرايط
مخدوش فعلياش در ليگ قهرمانان آس��يا اس��ت زيرا اگر نابسامانيهاي فعلي
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