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پیروزی ،مرهمی بر زخم
ساری و سولسشر

ان
تقاد سرمربی استقالل از نداشتن زمین
تم
رین
منا
سب و معاون باشگاه

شفر :بعـد از  ۳هفته
دنبال اخـراج من بودند

اوال

بدهی  5میلیارد و  700میلیونی
پرسپولیس به سازمان لیگ
آقای خاص کشتی در آستانه پدر شدن!

پـرسپـولیـس-پـدیـده؛ اینبار در جـامحـذفـی

برانکو به دنبال طلسمشکنی
یحیی به دنبال هتتریک
کوچ اجباری استقالل و
پرسپولیس از ورزشگاه آزادی؟

احتمــال دارد دیدارهــای اســتقالل و پرســپولیس با
حریفانشــان در لیگ برتر دیگر در ورزشگاه آزادی برگزار
نشــود .در  2هفته اخیر اقدام عجیب مدیران ورزشــگاه
آزادی مبنی بر نصب خودســرانه تبلیغات در ورزشــگاه
آزادی که مورد تایید ســازمان لیگ نیست ،چالشهایی
را بــه وجــود آورده؛ به طــوری که باعــث اختالف بین
سازمان لیگ و شرکت توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن
ورزشی شده است .صادق درودگر در مورد این مسئله به
فارس گفت« :واقعا نمیدانم مســئوالن شرکت توسعه و
تجهیز چه فکری میکنند .آنها ورزشگاه آزادی را اجاره
میدهند و سپس برخالف آییننامههای اجرایی و قوانین
در آن تبلیغات هم نصب میکنند .این رفتارها قلدرمابانه
اســت .اکنون در عصر ارتباطات هســتیم و باید به قانون
احترام بگذاریم ».وی افــزود« :برای ما هیچ کاری ندارد
کــه به داور مســابقه بگوییم تابلوها پایین نیاید ،ســوت
آغاز مســابقه را نزند و بعد از  15دقیقــه انتظار بازی را
تعطیل کند .این کار ما قطعا مورد حمایت مراجع قانونی
کشور و همچنین مجامع بینالمللی است اما ما به دنبال
مصلحت و آرامش کشور هستیم .نباید قانونگریز باشیم».
درودگر با اشــاره به شرایط ورزشــگاه آزادی عنوان کرد:
«از استقالل و پرســپولیس خواستهایم که ورزشگاه دوم
خود را معرفی کنند تــا در صورتی که چنین رفتارهایی
ادامه داشــته باشد ،مسابقات آنها را در ورزشگاهی دیگر
برگزار کنیم».
فوالد یک  -نفت مسجدسلیمان صفر

ادامه موفقیتهای قطبی و اهوازیها

 2تیم فــوالد و نفت مسجدســلیمان در جریان هفته
هجدهم لیگ برتر در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم
رفتند .این بــازی در نیمه اول چند موقعیت خطرناک
داشــت که میتوانست به گل تبدیل شود اما تنها یکی
از آنهــا گل شــد .در دقیقه  ۲۸ایــوب والی از روی
نقطه کرنر و با ضربه ســر موفق شــد دروازه شاگردان
مرزبــان را باز کنــد .دقیقه  ۳۹لوســیانو پریرا از روی
نقطه پنالتی این فرصت را داشــت برای بار دوم دروازه
نفت مسجدســلیمان را باز کند اما مهرداد طهماسبی
توانســت این پنالتی را مهار کنــد .تنها موقعیت مهم
شــاگردان علیرضــا مرزبان هم در دقیقــه  ۴۳رخ داد
که ضربه ایســتگاهی این تیم با اختالفی کم از گوشه
دروازه بیرون رفت .شــاگردان قطبی با این پیروزی ۲۵
امتیازی شــدند و جای پارس جنوبــی جم را در رتبه
ششم گرفتند.

در باشگاه استقالل مسئوالن با هم مشکل دارند

منتظری :بحث اعتصاب وجود ندارد
پژمــان منتظــری ،مدافع و کاپیتان اســتقالل در
حاشــیه تمرین دیروز این تیم گفت« :متاسفانه ما
یکسری مشــکالت داریم اما گوش شنوایی وجود
ندارد .شــما خودتان وضعیت را دیدید .این باشگاه
استقالل است .ما  3 ،2جلسه گذاشتیم تا مشکالت
را حــل کنیم امــا اتفاقی نیفتــاده و درنهایت این
مشــکالت گریبان اســتقالل را میگیرد .استقالل
باشگاه بزرگی اســت و باید کاری کنند .االن همه
بچههــا عصبی هســتند .ما امکانــات اولیه را هم
نداریم .من در  8 ،7سال گذشته چنین وضعیتی را
ندیده بودم .االن چند وقت اســت به شدت مشکل
داریــم ».وی افزود« :مثل بینوایــان هر روز از این
زمین به آن زمین منتقل میشویم و گوش شنوایی
هم وجود ندارد .واقعا بعضی مواقع که از مشکالت
بچهها باخبر میشــوم ،شــرمنده آنها میشــوم.
واقعیت این اســت که بچهها عصبی هســتند .اگر
قرار است استقالل زمین تمرین نداشته باشد ،قرار
است کدام باشگاه زمین داشته باشد؟» مدافع تیم
فوتبال استقالل در ادامه تصریح کرد 5« :سال پدر
باشــگاه و هواداران را درآوردید ،دیگر بس اســت!
همه میگوینــد چرا به تراکتورســازی باختید .ما
شــرمندهایم اما باید به عقب برگردیم و ببینیم چه
اتفاقاتی در ترکیه و تمرینات رخ داده اســت .شما
ببینید هفته گذشــته چه شد .اینها مسائلی است
که به زمین میآید .االن بینی وریا غفوری شکسته،
چرا شکســته؟ زمین ناهموار بــوده و توپ پس از
برخورد به زمین بلند شــده و بازیکن به جای توپ
صورت وریا را زده اســت .همــه این جزییات دارد
به باشگاه استقالل صدمه میزند و متاسفانه کسی

جوابگو نیســت .بچهها هم دیگر بیخیال شدهاند.
واقعا اوضاع خوب نیســت ».منتظری عنوان کرد:
«شــاید برخیها منتظرند بازیکنان استقالل گریه
کنند و بگویند مظلوم واقع شــدهاند اما این بچهها
اینطور نیستند .من واقعا گاهی اوقات جلوی بچهها
شرمنده میشــوم .روز شنبه ما را به هتل المپیک
راه ندادند ،نمیدانیم داســتان چیســت .مشکالت
زیاد دیگری هــم داریم ».پژمــان منتظری ادامه
داد« :درباره طلــب بازیکنان باید بگویم که از نظر
مالی از همه باشــگاهها عقبتر هســتیم و االن که
میبینید بچهها صحبت نمیکنند اینطور نیســت
که پولشــان را گرفتهاند .اینقدر مشــکالت زیاد
است که مشکالت مالی فراموش شده .االن امکانات
اولیه یکی از مشــکالت ماست و شــرایط بد مالی
هم تاثیرگذار اســت .یکی از بازیکنان جوان به من
گفت که  6میلیون پول داری ولی من شرمندهاش
شدم .االن معلوم نیست باشگاه استقالل چند تکه
اســت و در خود باشگاه هم مسئوالن با هم مشکل
دارنــد! اگر هیئــت مدیره ،بازیکنان و مســئوالن
باشگاه با هم مشــکالت را درک کنند میتوانیم با
کسانی که دوست ندارند اســتقالل نتیجه بگیرد،
برخورد کنیم ».وی دربــاره این موضوع که اگر تا
ل پرداخت نشــود بازیکنان باز هم اعتصاب
فردا پو 
میکنند ،عنوان کــرد« :االن بحث اعتصاب وجود
ندارد .بازیکنان فقط به دنبال ریکاوری هســتند و
به فکر بازی با پارس جنوبی هســتیم .بعد از بازی
چهارشنبه هم باید ببینیم وضعیت چگونه است .ما
مطمئنیم که باشــگاه دنبال راه چاره است ولی راه
چارهای تا االن وجود نداشته».

بابک بنا در راه است

آمادگی پاتوسی چشم
خبرنگاران را گرفت
علیرضاجهانبخش
نمره  7گرفت

کوچ اجباری استقالل و
پرسپولیس از ورزشگاه آزادی؟

