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از محروميت پايانناپذير كاميابينيا گـــــ

چگـونه ارتـــ

* همه چيز در يك چش�م برهم زدن براي قرمزها به شكل تيره
درآمد .نوراللهي و عاليش�اه به تبريز رفتند و آن جا در بنبست
ماندند ،با اوكراينيها قطع همكاري ش�د ،پرس�پوليس دربي را
باخت و چند محروم و مصدوم روي دستش ماند .تبعات ماجراي
مانوئل ژوزه هم از دور به پرسپوليس اعالم خطر ميكند

از زمان برپايي دربي اخير تهران و شكس��ت پرس��ر و صداي تيم مغرور
و بيتدبير پرس��پوليس براب��ر تيم جوانتر و دوندهتر اس��تقالل بحث
مهرههاي در اختيار قرمزهاي تهراني و دار و ندار و پرسنلشان عمدهتر
ش��د و زماني كه عصر سهش��نبه گذشته مشخص گش��ت محروميت
كمال كاميابينيا به بازيهاي اتمام يافته مقابل پرسپوليس و سپاهان
ختم نميشود و اين تيم در ديدار بعدياش مقابل نفت تهران در اواسط
اس��فند ماه هم حق بهرهگيري از تك هافبك وسط دفاعياش در اين
فصل را ندارد ،معلوم ش��د چه تصورهاي بزرگي از س��ران پرسپوليس
در امر جذب نفرات مورد نظر و مورد نياز اين تيم س��رزده و چگونه اين
مسئله باعث تضعيف سرخها در حساسترين مقطع فعلي شده است.

آنهايي كه رفتند
ابع��اد اين قضيه در همان روز (سهش��نبه) با قطعي ش��دن جدايي دو
بازيكن اوكرايني از پرس��پوليس وسعت بيش��تري يافت و از ارتش رو
به كاهش اين تي��م در راه تالش براي كس��ب قهرمان��ي در ليگ برتر
شانزدهم دو مهره ديگر هم كم ش��دند و آنها بازيكنان اوكرايني بودند
همان نفراتي كه از بدو جذبشان به پرسپوليس انواع حرف و حديثها
درباره آنها ش��نيده ش��ده بود .حتي اگر آن حرفها را خالف حقيقت
بيانگاريم ،در اين مس��ئله شكي نيس��ت كه به پريموف و پلييانسكي
كمترين بازي رس��يد و در  21هفته نخست ليگ كه ظاهرا ً در خدمت
پرسپوليس بودند بسيار به ندرت به ميدان گسيل شدند و اگر كيفيت
باالتري داشتند ،طبعاً پرس��پوليس از آنها بيشتر سود ميجست .اين
كه چرا پرس��پوليس فقط بعد از اس��تخدام اين دو نف��ر پي به كيفيت
ضعيفشان برد مسئله جالبي است كه فقط به شايعات پيرامون آنها و
جذبشان دامن ميزند .شايعاتي كه تصريح ميدارد آنها بدون اطالع
سرپرستي كروات پرسپوليس جذب شدند و با اين كه او بسيار كوشيد
آنها را به سطح مورد نظر برساند و شرايط استفاده از آنها را در رقابتهاي
ليگ برتر جور كند ،اين امر امكانپذير نشد كه نشد.

از همان بدو ورود
در  28تيرماه امسال بود كه خبر جذب اين دو اوكرايني به پرسپوليس
براي اولين بار در رسانههاي ايران انعكاس يافت .از همان زمان شايعه
فقدان كيفيت الزم در بازي آنها زبان به زبان گشت و هر بار اين فرضيه
از س��وي س��ران باشگاه س��رخ تكذيب و تالش ميش��د قضيه جمع و
جور و تبع��ات ماجرا مهار ش��ود .آن چه از آن زمان ت��ا روز اعالم قطع
همكاري با اوكراينيها حادث ش��د ،چيزي جز تاس��ف و كمتوجهي و
انكار بديهيات نب��ود .اين كه ايوانكوويچ هرگز جرات نكرد از اين دو نفر
حتي در دو بازي متوالي اس��تفاده كند و اگر هم در دقايقي از مسابقات
پرس��پوليس از آنها و به ويژه از پريموف كه در خط حمله بازي ميكرد،
استفاده ش��د ،در روزهايي بود كه محروميت و مصدوميت ساير نفرات
پرسپوليس چارهاي جز اين را براي مربيان اين تيم باقي نگذاشته بود.
بنظر ميرس��يد كه اين دو بازيكن حتي با عدم رعايت مسائل سالمتي
و ورزشي الزم اضافه وزن هم دارند و هر موقع در تمرينات پرسپوليس
مشاهده ميش��دند چون كار ديگري از آنها برنميآمد و بازياي انجام
نداده بودند تا درباره آن داد س��خن بدهند ،فقط با حركت انگشتهاي
خود عدد  6را نش��ان ميدادند تا هواداران را شاد و خبرنگاران را جلب
كنند و كسي از آنها نپرسد در پرسپوليس چه ميكنند.
در هم��ان زمانها گفته ميش��د كه اين بازيكن��ان اوكرايني را يكي از
مديران ارش��د اين باش��گاه بدون جلب موافقت ايوانكوويچ استخدام
كرده و ايس��تادن همان مقام پاي اين بازيكنان بود ك��ه آنها را تا هفته
پيش در تهران ماندني كرده بود.
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