فكري و شاگردانش همچنان بالتكليفاند

مسجدسليمان راه نفت را ميرود

وقتي محمود فكري به صراحت ميگويد كه ش��ايد بهتر باش��د نفت مسجدسليمان را ترك
گويد ،بايد به اين نتيجه بديهي رس��يد كه طوري بر تيم محبوبش به حاش��يه رانده و بالتكليف شده كه
رفتن را برتري از ماندن ميبيند.
دوران ش��كوه او و نفت مسجدس��ليمان آنقدرها هم دور نيس��ت و در ليگ دسته اول كشور
وقتي فصل 97ـ 1396ش��كل گرفت كه فرجام نهايياش ارديبهش��ت ماه همين امسال رقم خورد .او
تيمي را قهرمان اين ليگ و مس��افر ليگ برتر كرد كه هيچكس اميد چنداني به آن نداش��ت اما با هدايت
سرس��ختانه وي  18بازي از  34مس��ابقه خود را برد و بيش��تر از  5باخت نداش��ت و هرچند نه بهترين
خط حمله فصل را داش��ت و نه برترين خط دفاعي را اما آيندهاي خوب از هر دو را به نمايش گذاش��ت و
بهرغم هجوم مؤثر تيمهاي مازندراني به س��متاش در هفتههاي پاياني ليگ هرگز اس��تمرار و شرايط
عقاليياش را از دس��ت ن��داد كه اينها خصلت اصلي و س�لاح مؤثر محمود فك��ري در تمامي عمرش و
منجمله در زمان بازيگري او هم بوده است.
تبعات تغيير مديريت
ناامي��دي فعلي فكري از تغيير مديريت نفت مسجدس��ليمان و تبع��ات ورود به ليگ برتر بر
ميخيزد و بر طبق قواعد كش��وري اگ��ر تا ديروز وزارت نفت و ش��ركت ملي نفت ايران ميتوانس��تند
روي تيم فكري س��رمايهگذاري و آن را تغذيه ملي كنند حاال كه به ليگ برت��ر راه يافته اجازه اين كار را
ندارند و مسجدس��ليمانيها مثل هر تيم ديگري در اين واديها كه يافتن جانش��يناني در همان سطح
را كار بس��يار مشكلي مييابند به يك س��د بزرگ خوردهاند .فكري البته براي حل اين مشكل جلساتي
با مديران جديد نفت مسجدس��ليمان داش��ته اما خ��ودش ميگويد حاصل آن اندك ب��وده و نقاطي از
اميدواري براي آينده اين تيم ترس��يم نشده و در فاصلهاي نه چندان زياد تا شروع فصل جديد ليگ برتر
نه ش��كل و سيماي تيم او روشن اس��ت و نه روش كار باش��گاه در دوره جديد حياتش دورهاي كه طبق
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قواعد موجود نفت مسجدس��ليمان بايد خودش درآمدزا ش��ود و مخارجش را جور كند و با اسپانسرها
پيمان همكاري ببندد و ديگر دل و چش��م به پول وزارتخان��ه نبندد .پولي كه براي تيمهاي ليگ برتر در
كار نيس��ت و قطعاً زماني براي امثال نفت مسجدسليمان قابل ابتياع است كه گذارشان يك بار ديگر به
ليگ برتر بيافتد.
ساير دردها
ً
اين تنها درد اين باشگاه نيس��ت و اصوال به وزارتخانهها و نظاير آنها تكليف شده از تيمداري
حرفهاي و مخارج آن ابا كنند و تنها مدخلي كه ميتوانند در آن براي ورزش هزينه كنند ورزش همگاني
اس��ت .حاصل كار در اين موارد هرچه باش��د تا اين لحظه براي نفت مسجدسليمان مناسب نبوده است
و صنعت نفت آبادان ،فوالد خوزس��تان و اس��تقالل خوزس��تان و در طيفي وس��يعتر تيمهاي دولتي و
كارخانهاي آذربايجان ش��رقي هم در حال حاضر با آن دس��ت به گريبان هس��تند .آنها بايد در شرايطي
خصوصي شوند كه س��الها به زندگي حرفهاي از طريق پولهاي دولتي خو گرفتهاند و هرچند اسپانسر
هم داشتهاند اما پايه بودجهشان را سرمايههاي دولتي گذاشته است.
جديدترين نمونه تلخ
جديدترين نمونه تلخ در اين زمينه نفت تهران است كه آنقدر به مسايل مديريتي و نيازهاي
مالياش رس��يدگي نش��د كه از ليگ برتر به دس��تهاي پايينتر س��قوط كرد و امروز هم��ان خطر نفت
مسجدس��ليمان را تهديد ميكند .ش��ايد مش��كالت اين تيم بهطور موقتي رفع و مردان محمود فكري
شركت در ليگ هجدهم را از اوايل مردادماه ش��روع كنند اما تا زماني كه نظاممندي مالي و خودكفايي
اقتصادي نداشته باشند و يك ساختار مادي قوي پشت سرشان نباشد ،حضور آنها در ليگ برتر ميتواند
همان مدت كوتاه باشد كه حضور تيمهاي ديگري از اين دست بوده است.

