سرخها و ره آوردهاي اردوي كرواسي

در جستجوي يك ژنرال تازه

يك دلمشغولي مهم و بزرگ س��رخهاي تهراني طي اردوي تمريني
اخيرش��ان در كرواس��ي ،پيدا كردن يك ليدرو ژنرال در خط مياني
بود .در هفتهها و ماهاي اخير محس��ن مس��لمان و فرشاد احمدزاده
پرس��پوليس را ترك ك��رده و به ترتيب به ذوبآهن و ليگ لهس��تان
پيوستهاند .محس��ن ربيعخواه كه اصوال يكهافبك بازيساز نيست
و بيش��تر به درد تخريب بازي حريفان ميخ��ورد ،با يك مصدوميت
جدي زودت��ر از آذرماه قادر ب��ه حضور مجدد در مس��ابقات نخواهد
بود .كمال كاميابينيا آن قدر باش��انه رنجورش بد تا كرده اس��ت كه
اولين مرتبه آسيب ديدگي بعدياش احتما الً بازي در همين نقطه و
سختتر و بدخيمتر از دفعات قبل خواهد بود.
احمد نوراللهي به رغم همراهي مجدد س��رخها از  3ماه پاياني فصل
پيش هن��وز به كارايي مقط��ع اول حضورش در جمع س��رخها نايل
نشده و بعيد است اميدعالش��اه فرمهاي  19ماه دوري از پرسپوليس
و گذراندن خدمت سربازياش در تراكتورسازي (و با كمترين حجم
از انجام فوتبال) را در بدو حضور مجدد خود در جمع س��رخها آشكار
نكند و بالفاصله همان بازيكن قبل از كوچ به تبريز نشان بدهد.
پايينتر از تعريف و تمجيدها
اضافه بر اينها ميزان كارايي بش��ار رس��ن و س��يامك نعمتي در خط
مياني قرمزها به وضوح اندكتر از تعريف و تمجيد اين بوده كه برانكو
از آنها كرده اس��ت و هيچيك نتوانس��تهاند يك بازي س��از موفق پر
تداوم براي اين تيم باش��ند و حتي اگر اي��ن دفاعيه را ادامه بدهند كه
مدت اس��تفاده از آنها كافي نبوده و به اين س��بب نتوانستهاند تمامي
قابليتهاي خود را بروز بدهند بازهم براي آنها همان ميزان توفيق و
كارايي شكل نگرفته كه در امر پرورش بازي و گلسازي براي مسلمان
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و احمدزاده طي دو س��ه فصل گذش��ته تحقق يافت .به همين داليل
اس��ت كه براي پرس��پوليس بس��يار اهميت دارد كه اضافه بر حفظ
كاميابينيا( كه قطعي شده است) از كوچ وحيد اميري به باشگاههاي
خارجي خواس��تار وي جلوگيري و او را در تهران ماندني كند ،درست
است كه فقط عليرضا بيرانوند هم بس��يار مهم است اما باز ميتوان با
يك كارگروهي در خط دفاعي و درون دروازه دستاوردهاي بيرانوند
را كمي تا قس��متي تكرار كرد اما فقدان يكهافبك وس��ط بازي ساز
كه براي تيمش خ��ط و روال اصلي حركت را تعيي��ن و در اين زمينه
ميانداري كند و همچون يك ژنرال تيم را به سمت عقب و جلو هدايت
نمايد از نهايت اهميت برخوردار اس��ت و اين كاري اس��ت كه توسط
مس��لمان (به رغم دور ماندنهاي مكرر او از آرايش اصلي به تصميم
ايوانكوويچ) و احمدزاده به ش��كلي احس��ن انجام ميش��د و در دوره
پنج ماهه حضور س��روش رفيعي در جمع قرمزها هم چنين كاري به
شكلي بهتر و متعاليتر به انجام ميرسيد.
سروش بازميگردد
بر همين اساس براي مربيان پرسپوليس اين نكته نيز اهميت داشت
كه آيا رفيعي در نهايت به اقدامي دس��ت م��يزد كه در نيم فصل اول
او را در تيمي ديگر به بازي گيرد و س��پس با رفع «ممنوعيت خريد»
پرس��پوليس در نيم فصل دوم ليگ هجدهم راهي اين سازد و اين امر
اوايل اين هفته حتمي شد.
به اين ترتيب سرخها از شروع نيم فصل دوم ليگ بعديهافبك توپ
س��از و ژنرال بازي پردازي را خواهند داش��ت ك��ه از هر جهت به وي
مهتاجان��د و او كه از حضور در ليگ قطر و ب��ازي در تيم ضعيف الخور
بجز اس��تفادههاي مالي هيچبه��رهاي نبرد ميتوان��د از همان موقع

مهدي ش��ريفي و بخصوص مهدي ترابي دو مهاجم جديد صيد شده
توسط سرخها را به گونهاي تغذيه كند كه بهترين فرصتهاي گل را
ب تيمشان س��ازند و راه درخشش عليعليپور و گادوين منشا را
نصي 
نيز هموارتر سازد و در غير اين صورت پرسپوليس اضاف ه بر نيم فصل
اول در نيم فصل دوم ليگ امس��ال نيز با مشكالت عديدهاي در زمينه
پ��رورش و اجراي بازي مورد نظرش در خط مياني مواجه خواهد بود.
فقدانهايي كه بعيد اس��ت تاثير مستقيم آشكاري بر تعيين قهرمان
امسال ليگ نداشته باشند.
ساير نيازهاي پرسپوليس
مس��ايل فوق به اين معنانيس��ت كه پرسپوليس در س��اير زمينهها
بينقص اس��ت و چيزهاي ديگري را هم در اردوي كرواسي و در ساير
روزهاي «پيش فصل» تعقيب نميكند.
پيدا كردن يك مدافع راس��ت ق��وي كه جاي ص��ادق محرمي كوچ
كرده به كرواس��ي را بگي��رد ،به رغم ادامه حضور حس��ين ماهيني و
اضافه ش��دن مهدي شيري از ش��روع نيم فصل دوم كار سختي است
و پرس��پوليس در ص��ورت ك��وچ بيرانوند ب��ه خارج ب��ه دروازهبان
برجس��تهتري نس��بت ب��ه بوژي��دار رادوش��وويچ محت��اج
اس��ت تا قفل دروازهاش به طور مكرر شكس��ته نش��ود و پرسپوليس
هنوز ب��ه يك مدافع وس��ط ديگ��ر و يكهافبك كن��اري جديد هم
محتاج اس��ت اما نياز اول سرخها همچنان كس��ي است كه مربيوار
در مرك��ز خط مياني فرماندهي و كارها را روب��راه كند و فايده اردوي
كرواس��ي اين اس��ت كه حتي اگر فرد منتخب براي چنين پستي را
نيابند اطالعاتشان را در اين زمينه كاملتر و رسيدن به نتيجه نهايي
را سريعتر خواهد كرد.

