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صحنههاي زيبا و ناراحتي عربستانيها

اخيرا ً فدراسيون فوتبال در خصوص باشگاههاي بدهكار ابالغيهاي را به كميته انضباطي ارايه داده تا در
صورت عدم تسويه نكردن 40درصدي باشگاههاي مقروض با طلبكاران ،آن دست باشگاهها از حضور
در پنجره نقل و انتقاالت نيمفصل ليگ هفدهم و از حضور در پنجره نقل و انتقاالت ليگ هجدهم ()97
محروم شوند.
از اين دست ابالغيه و يا بيانيه تاكنون بسيار از سوي فدراسيون فوتبال صادر شده است .حتي اگر
خاطرتان باشد ،چندي پيش مهدي تاج عنوان كرد ،اگر باشگاههاي مقروض بدهي خود را نپردازند ،اگر
الزم باشد تعداد تيمهاي ليگ را به عدد هشت خواهيم رساند و ليگ با تعداد هشت تيم برگزار خواهد
شد .اما چه شد ،كجا رفت آن خط و نشان .طبيعي است كه خط و نشان جديد هم نزد خط و نشانهاي
قديم خواهد رفت .البته اگر ابالغيهها عملي و عملياتي گردد بسيار خوب است .اما ،آقاي تاج! تا كي بايد
منتظر عملياتي شدن ابالغيهها ماند؟ كدام تيم مقروض نيست؟ البته حساب برخي از تيمها با سايرين
جداست .مثل پيكان .بقيه چي؟

عوض گله ندارد!

پيروزي  3بر يك پرسپوليس مقابل االهلي بر همگان چسبيد .حريف عربستاني از مدتها پيش براي
ديدار برگشت نقشه كشيده بود .سر كيسه را بدجوري شُ ل كرده بود تا با ايجاد تغييرات و پاداش و خريد
بليت و در اختيارگذاشتن آنها بهصورت رايگان در نزد هواداران و انتقال هواداران از عربستان به امارات
بهصورت مجاني ،از جمله تداركاتي بود كه مسوالن پولدار باشگاه االهلي انجام داده بودند .اما اين همه
بريز و بپاش در برابر قدرت مثالزدني بر و بچههاي تيم پرسپوليس به هيچ انگاشته شد تا پرسپوليسيها
ثابت كنند كه بحث غيرت و عشق به ميهن با هيچ چيزي قابل تغيير نيست .اين عشق و قدرتنمايي
زماني جالب شد كه در پايان بازي شاهد شادی و صحنههاي بسيار زيبا و جالب از سوي بر و بچههاي تيم
پرسپوليس در داخل ميدان باشیم .شادی افتخارآفرينان فوتبال كشورمان به گونهاي جالب و زيبا بود
كه بهت و تعجب تماشاگران عربستاني و بازيكنان تيم االهلي را فراهم ساخته بود .هواداران به تيم االهلي
بر صندليها ورزشگاه ابوظبي ميخكوب شده بودند و بازيكنان تيم االهلي از فرط ناراحتي بر روي زمين
غش كرده بودند .اين ميخكوبي و غش كردن از بابت قدرتنمايي بازيكنان تيم پرسپوليس به وجود آمده
بود .شادي و صحنههاي زيباي بازيكنان تيم پرسپوليس ،مديران االهلي را به واقع آزار ميداد تا...

آقاي تاج! تا كي؟

مدتها از نيما نكيسا در محافل ورزشي
خبري نبود .او راه خود را تغيير داده
است و از عالم ورزش به عالم موسيقي
روي آورده است .گرچه در موسيقي
هم چندان شكوفا نشد ،او اخيرا ً بعد
از حضور حميد درخشان به عنوان
سرمربي تيم نفت به صحنه ورزش
بازگشت تا به عنوان مربي دروازهبانها
در ورزش به فعاليت بپردازد .البته اين
انتخاب كه از سوي درخشان صورت گرفت با اگر و اما همراه بود كه فع ً
ال نيازي به بازگشايي اين بحث
نيست .اما وي پس از بركناري حميد درخشان از مربيگري نفت و بازگشت مجدد علي كريمي به عنوان
سرمربي تيم نفت طالئيه ،نسبت به بركناري درخشان و بازگشست علي كريمي واكنش نشان داده و
ميگويد :هنوز با نفت قرارداد داريم و اگر بخواهيم سر تمرين هم ميتوانيم حاضر شويم .گذشته از آن
من با علي كريمي رفيق هستم ،اما ايشان به هنگام بازگشت به تيم نفت ،بهتر بود با روش شاخ و شانه
كشيدن جلو نميرفت.
اينكه نكيسا گفته هنوز با نفت قرارداد دارد و حتي ميتواند بر سر تمرين تيم نفت برود ،درست ميگويد،
اما فع ً
ال تيمي به نام نفت وجود ندارد .بلكه علي كريمي سرمربي تيم نفت طالئيه است .نكيسا و درخشان
با تشكيالت تيم نفت قرارداد دارند.
ً
نكته دوم ،آن روز كه درخشان و نكيسا به جاي علي كريمي و اماميفر وارد نفت شدند حتما در
خاطرایشان هست .شاخ و شانه آن روز كشيده شد و درخشان براي كريمي پيغام فرستاد ،ميتوانيد در
تيم نفت به عنوان دستيار در كنار من باشيد .طبيعي است كه جواب هاي ،هوي خواهد بود ،عوض هم
گله ندارد .گرچه علي كريمي همچنان سكوت را اختيار كرده است .بنابراين بهتر است نكيسا هم مانند
كريمي سكوت كند.

باز هم فدراسيون براي باشگاهها خط و نشان كشيد .براي بار اول نيست .از اين خط و نشانها بسيار
كشيده شده است .چون تاكنون عملياتي نشده ،همان نقش حناي بيرنگ را پيدا كرده است.
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