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سازمان لیگ كارگزار پرسپولیس است
فتاحي: توقع داریم جام طالیي به استقالل اهدا كنند

سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد اشراقی

از یک سوراخ چند بار گزیده می شویم؟!
هنوز اتفاقات عجیب مشهد و ماجرای اسپری فلفل فراموش نشده بود که 
حماســه ای دیگر در ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز رقم خورد. اولین و در 
واقع مهم ترین سؤال این است که از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم؟ 
صرف نظر از ماجرای حضور بانوان در مشــهد، مگر یکی از مشکالت بازی 
ایران و لبنان ازدحام بیش از حد تماشاگران نبود؟ اگر در آن بازی به اندازه 
کافی بلیت فروخته می شد و البته تکلیف بانوان هم مشخص می شد شاید 
ماجرای اسپری فلفل هم پیش نمی آمد اما انتخاب غلط مسئوالن در کنار 
بی تدبیری و ضعف مفرط مدیریت باعث شد تا آن اتفاقات رخ دهد و شاهد 
یک آبروریزی بد باشیم. در تبریز هم هیچ کس نفهمید چرا آن همه تماشاگر 
را به ورزشگاه راه دادند )در حالی که در تهران و در بازی استقالل که قهرمان 
هم شــده فقط 25 هزار بلیت فروختند( و چرا آن همه سنگ و بطری در 
ورزشگاه بود؟! بله، همه کسانی که در ورزشگاه بودند بی فرهنگ نبودند اما 
به هر حال یک عده کم هم می توانند همه را بدنام کنند و متأسفانه پنج شنبه 
این اتفاق افتاد. با این حال و با توجه به شناختی که روی بعضی از مسئوالن 
داریم خیلی بعید می دانیم این قبیل مســائل تکرار نشود؛ یعنی احتمال 

اینکه تکرار نشود نزدیک به یک درصد است. 
 

در ماجرای وریا غفوری هم مثل ورزشگاه تبریز شاهد یک بی تدبیری دیگر 
بودیم. طبعاً فرد یا افرادی به مسئوالن فوتبال برتر گفته اند که عکس وریا 
را حذف کنند که حتماً دالیلی برای خودشان دارند! دقیقاً به همین خاطر 

است که پیش بینی می شود باز هم از همان یک سوراخ گزیده شویم. 

سعید فتاحي معاون اجرایي باشگاه استقالل در خصوص اختالف با سازمان 
لیگ گفت: کارگزار باشگاه استقالل قراردادي را امضا کرده و متعهد شده 
مبالغي که در قرارداد آمده اســت را پرداخت کند. در چهار هفته نخست 
به خاطر کش و قوســي که با سازمان لیگ داشتیم، طول کشید تا )انجام 
تبلیغات محیطي( به باشگاه استقالل واگذار شود. کارگزار ما با سازمان لیگ 
اختالفي دارد که با آقاي بهاروند جلســاتي را برگزار کردیم.  او ادامه داد: 
بحث تبلیغات شــرایط خاص خودش را دارد، باالخره اســناد مالي داده 
مي شــود. ان شــاءا... در هفته بعد به خدمت آقاي بهاروند مي رسیم. فکر 
مي کنم مبلغ 3 میلیارد در دو ماه گذشــته در حســاب کارگزار ماست تا 
ســازمان لیگ آن را برداشت کند اما بخش حقوقي سازمان لیگ تصمیم 
گرفته این کار را انجام ندهد. یعني فقط آن سه میلیارد نبوده است. دو ماه 
است که سه میلیارد دوم نیز در حساب بوده که دوستان در سازمان لیگ 
نرفته اند برداشــت کنند.  معاون اجرایي اســتقالل خاطرنشان کرد: من 
نمي خواهم خیلي وارد حاشیه شــوم ولي اینکه آقاي درودگر مي گویند 
پرســپولیس در همان ابتدا مبلغ تبلیغات محیطي را پرداخت کرده، چه 
جوري پرداخت کرده اســت؟ باالخره باید اســنادش را ارائه دهند. آقاي 
درودگر! پرسپولیس این کار را انجام نداده و شما به غلط و برخالف آیین نامه 
تبلیغات محیطي پرسپولیس را انجام داده  اید یعني کارگزار سازمان لیگ، 
کارگزار پرسپولیس هم شده است.  فتاحي در مورد اینکه آیا جام طالیي 
به استقالل به خاطر قهرماني بدون شکست اهدا خواهد شد یا نه؟ عنوان 
کرد: مسئولیت این کار با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است. شنبه قرار 
است نامه اي به سازمان لیگ بزنیم و این مسئله را         پیگیري کنیم. ان شاءا... 
که ما بدون باخت قهرمان مي شویم و توقع مان این است که جام طالیي را         
اهدا کنند چراکه این اتفاق براي اولین بار در فوتبال ما رخ مي دهد و امیدوارم 

به استقالل جام طالیي داده شود. 

دو روی فوتبال از تبریز تا تهران  
زشت و زیبا 

هر قدر اتفاقات ورزشــگاه یادگار امام زشت بود و جای توجیه نداشت، در تهران 
شــاهد اتفاقات زیبایی بودیم. مسئله اصاًل بحث حرف های وریا و ماجرای کری 
همیشگی آبی و قرمز نیست؛ در تهران آلومینیومی ها برای استقالل تونل افتخار 
زدند که حرکت قشــنگی بود. وریا هم بعد از بازی از علی دایی تشکر ویژه کرد و 
البته استقاللی ها برایش سنگ تمام گذاشتند. در تهران فوتبال روی زیبای خود 
را نشان داد هر چند خود بازی استقالل و آلومینیوم از نظر فنی چنگی به دل نزد. 
در تبریز اما فوتبال ندیدیم و در عوض کلی پرتاب سنگ و بطری دیدیم. صحنه های 
زشتی که دل هر آدم منصفی را می شکست. حاال پرسپولیس که هیچ، حتی دل 
آدم برای تیم ریشه دار تراکتور هم می سوزد. تیمی که هیجان خوبی به لیگ داده 

بود و نماینده مردم بافرهنگ و مؤمن تبریز است اما حیف که...
تأثير حضور اسكوچيچ و كروات ها در تيم ملي    

شبکه تلویزیوني كرواسي به دنبال بازي هاي دوستانه ایران 
فوتبال ایران براي رسانه هاي کرواسي بالغ بر دو دهه است که به یک سوژه جذاب 
بدل شده و اخبار و نتایج تیم ملي کشورمان و رقابت هاي باشگاهي توسط آنها 
دنبال مي شود. از وقتي تومیسالو ایویچ فقید هدایت ایران را قبل از جام جهاني  
۹۸ فرانسه برعهده گرفت، کروات ها نسبت به فوتبال ایران حساس شدند و این 
حساسیت در زمان سرمربیگري برانکو ایوانکوویچ در تیم ملي و باشگاه پرسپولیس 
به اوج خود رسید. حاال هم دراگان اسکوچیچ سکان هدایت ملي پوشان کشورمان 
را برعهده دارد و حضور مقتدرانه ایران در جام جهاني  قطر موجب شد تا عالوه بر 
رسانه هاي نوشتاري، شبکه هاي تلویزیوني کرواسي نیز به تیم ملي ایران عالقه 
نشــان دهند.   از اوایل زمستان پارسال یکي از شبکه هاي تلویزیوني کرواسي 
پخش زنده دیدار هاي ایران در پیکارهاي انتخابي جام جهاني  را در دستور کار 
خود قرار داد و حاال خبرهاي رسیده حکایت از آن دارد که همین شبکه به دنبال 
آن است تا در صورت فراهم شدن شرایط، بازي هاي دوستانه ما قبل از آغاز جام 
جهاني  را نیز به طور مستقیم روي آنتن بفرستد. اتفاقي که بدون شک به خاطر 
حضور دراگان اسکوچیچ و چند مربي کروات دیگر در تیم ملي ایران رخ مي دهد.

ربیعي: این پیروزي واقعًا چسبید    
محمد ربیعي ســرمربي تیم فوتبال مس رفسنجان در نشست پس از برد 
تیمش مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، گفت : در نیمه اول یکي دو 
موقعیت داشتیم اما ابتداي نیمه دوم را تیم صنعت نفت بهتر آغاز کرد و تا 
حدودي در یک سوم میاني تیم اشــتباهاتي داشتیم. در ادامه نیمه دوم 
خوشبختانه با تغییرات سیستمي که اعمال کردیم به بازي مسلط شدیم 
و با ایجاد دو موقعیت به گل رسیدیم.  ربیعي عنوان کرد: تیم صنعت نفت 
آبادان در ادامه به ما فشار آورد و حتي یک موقعیت خطرناك خلق کرد اما 
در نهایت در یکي از ضد حمالت توانستیم به گل برتري دست پیدا کنیم.  
او ادامه داد: به نتیجه بازي کاري ندارم و صنعت نفت آبادان تیم باکیفیتي 
است و خوب بازي مي کند. ما از پیروزي در این بازي خوشحال هستیم و 
واقعاً چسبید. فارغ از نتایج دیگر تیم ها توانستیم به برتري برسیم تا جنگ 

میانه جدول را که میان رتبه ۴ تا ۶ جدول است را گرم نگه داریم. 
نویدكیا: نتایج ایده آلي در این فصل نگرفتیم   

محرم نویدکیا سرمربي سپاهان پس از پیروزي 3- صفر تیمش مقابل شهرخودرو 
گفت : سعي کردیم راحت بازي کنیم و ساده تر کار کنیم. در این نوع بازي ها اگر 
احساســي بازي کنید، نتیجه را از دست مي دهید و به دنبال حفظ بازي بودیم. 
شهرخودرو در کار دفاعي پرتعداد بود و فضاهاي کمي به ما دادند. ما سعي کردیم 
چرخش در زمین زیاد باشد تا فضا به دست آوریم. خوشبختانه توانستیم گلزني 
کنیم و در ادامه فضاي بیشتري براي گل هاي بعدي به دست آوریم. بعد از دقیقه 
۶۰ هم سعي کردیم بازي را کنترل و از جوانان تیم استفاده کنیم. بازي شرایط 
پیچیده اي نداشت.  نویدکیا درباره از دست دادن شانس قهرماني بیان کرد: امسال 
تیم خوبي بودیم اما شاید باید برنامه ریزي بهتري داشته باشیم. خیلي ها مي گویند 
بدشانســي آوردیم اما من به این مسئله اعتقاد ندارم. باید کار بیشتري کنیم و 
مشکالت را حل کنیم. هر قدر از ما تعریف کنند اما باید بگویم نتایج ما ایده آل 
نبود. در نیم فصل اول و شــروع نیم فصل دوم امتیازات زیادي را از دست دادیم. 
باید به استقالل تبریک گفت چون نتایج خوبي گرفت. خیلي ها به دلیل فوتبال 
استقالل از آنها انتقاد مي کنند اما من به این چیزها اعتقاد ندارم و مي گویم هر 

تیمي یک سبک دارد. باید به فرهاد مجیدي و استقالل تبریک بگویم. 

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در رابطه با اتفاقات 
بازي با تراکتور گفت: اصالً نمي دانیم از چه کساني باید شاکي 
باشیم. برگزار کننده سازمان لیگ است و آنها هستند که باید 
در مورد صفر تا صد این موضوع، مســئولیت قبول کنند. از 
طرف دیگر باشگاه تراکتور و هیئت فوتبال استان میزبان، 
توضیح دهند که چرا این اتفاقات وحشتناك که ممکن بود 
بــه قیمت جان یک یا چنــد نفر تمام شــود رخ داد؟ چرا 
تماشــاگران میزبان بازي را با جنگ اشتباه گرفته بودند؟ 
آن هم جنگ یک طرفه اي که پرســپولیس فقط ســنگ 
مي خورد و ناظر و مسئوالن برگزاري باید پاسخ دهند چرا با 
وجود مشاهده این شرایط اجازه شروع و ادامه بازي را دادند؟ 
مدیرعامل پرسپولیس گفت: طبق مقررات باید 3۰ درصد 
ورزشــگاه بلیت فروخته مي شده، ابتدا مسئوالن برگزاري 
توضیح دهند آیا این تعداد تماشاگر 3۰ درصد ورزشگاه بود؟ 
اگر یک نفر حاضر شــد بگویید این 3۰ درصد رعایت شده 
است دیگر هیچ خواســته اي نداریم. نزدیک به صددرصد 

استادیوم پر شــده بود. چرا این تعداد تماشاگر به ورزشگاه 
آمده بود؟ درویش با اشاره به مسئولیت هاي دیگر سازمان 
لیگ اضافه کرد: مسئوالن برگزاري بازي وقتي با این شرایط 
روبه رو شدند چرا اجازه برگزاري بازي را دادند؟ چرا به داور 
اجازه داده شد سوت شروع بازي را بزند؟ مي  توانستید بگویید 
شــرایط برگزاري بازي وجود ندارد و بازي برگزار نمي شود 
مگر شرایط مناسب برگزاري به وجود   آید و یا حتي بازي از 
ابتدا لغو مي شد. از ابتدا مشخص بود که بازي تحت کنترل 
شما نیست.  درویش گفت: از مدیرعامل باشگاه تراکتور هم 
تعجب مي کنیم. آقاي سهرابي عزیز کل ایران بازي را دیدند 
و فهمیدند مشــکالت از کجا شروع شــده ؛ آن وقت شما 
مي گویید بازیکنان پرسپولیس باعث تنش شدند؟ سرمربي 
ما از لحظه ورود به استادیوم فحش شنیده و سنگ به سویش 
پرتاب شــده که واقعاً باید پرسید چرا؟! بعد از آن هم باران 
سنگ سمت بازیکنان ما آمده که خدا رحم کرده به سر کسي 
نخورده است. خواهشاً این قدر راحت حقایق را وارونه جلوه 

ندهند و به جاي فرافکني به دنبال اصالح رفتار تماشاگران 
خودشان باشند. ما که از خودمان حرفي نمي زنیم و فیلم این 
اتفاقات در تمام رســانه ها و تلویزیون پخش شــده است.  
مدیرعامل پرســپولیس گفت: ما از ایــن پرونده به راحتي 
نمي گذریم، تا مطمئن نشویم که قضاوت عادالنه اي در رابطه 
با ما در  این پرونده نمي شود، کوتاه نمي آییم و یقین داشته 
باشــید که تا آخر این  موضوع را پیگیري مي کنیم. طرف ما 
باشگاه تراکتور نیست، طرف ما سازمان لیگ و فدراسیون 
است، دیگر این بار  نمي توانند بهانه بیاورند، مسئول صفر تا 
صد تمام این اتفاقات برگزار کننده مســابقه بوده است و تا 
زماني که مطمئن نشویم که صددرصد حقوق باشگاه رعایت 
شــده ما این پرونده را ادامه مي دهیم.  وي ادامه  داد: باشگاه 
تراکتور، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حتماً باید از اعضاي 
تیم ما عذرخواهي و دلجویي کنند که جان شــان را در این 
شرایط به خطر انداختند. اگر این کار را نکنند الزم  باشد در  

هر مرجعي این پرونده را پیگیري مي کنم. 

علیرضا منصوریان ســرمربي تیم فوتبال صنعــت نفت آبادان پس از 
شکســت تیمش مقابل تیم فوتبال مس رفسنجان گفت : بازي بسیار 
نزدیک و پایاپاي بود و تفاوت دو تیم این بود که توپ ما وارد دروازه نشد 
و توپ تیم حریف گل شــد. ما از شــانس هاي خودمان خوب استفاده 
نکردیــم اما از نحوه بازي بازیکنانم راضي هســتم.  او افزود: تنها اتفاق 
عجیب این بود که توپ هاي ما گل نشــد. هواداران فوتبال آبادان باید 
مقداري منطقي تر به فوتبال نگاه کنند. آنچه که در اختیار داریم بر اساس 
آن خرید مي کنیم. تیمي که بودجه آن معلوم است باید به اندازه پول مان 
خرید کنیم. باید صبر کنیم تا تیم مان شــکل بگیرد. امروز هیچ ایراد 
تاکتیکي به تیم نمي گیرم زیرا از روي دو خطا گل خوردیم و سه، چهار 
گل نزدیم.  سرمربي تیم فوتبال صنعت آبادان گفت: تا زماني که آستانه 
تحمل هواداران درست نشود نه با من و نه هیچ مربي دیگري نمي توان 
خیلي مسیر رو به جلویي در خانه داشت. بخشي از شعارها در ورزشگاه 
هدایت شده بود. من 25 سال استخوان خردکرده استقالل هستم و اگر 
کسي الکي در جایگاه نام کسي را صدا بزند متوجه خواهم شد.   منصوریان 
ادامــه داد: من همه دورها را زدم و خودم به صنعت نفت آبادان آمده ام. 
هرکسي که در صنعت نفت آبادان مربیگري مي کند بازي خانگي را با 

استرس انجام مي دهد. هواداران باید پشت تیم شان بایستند. 

گل گهر سیرجان بار دیگر توانست به روند رو به رشد خود ادامه دهد و در روزي که 
فوالد و مس رفسنجان نیز مقابل حریفان شان به برتري دست یافتند، شاگردان امیر 
قلعه نویي هم غفلت نکردند و با کسب 3 امتیاز حساس مقابل نفت مسجدسلیمان 
همچنــان رتبه چهارم جدول را در فاصله دو هفته مانده تا پایان مســابقات به نام 
خودشان زدند. امیر قلعه نویي سرمربي تیم فوتبال گل گهر سیرجان در مورد پیروزي 
مقابل شــاگردان مهاجري این طور حرف هایش را آغاز کــرد: »بازي مقابل نفت 
مسجدسلیمان که در هفته هاي اخیر نتایج خوبي گرفته دیدار دشواري براي ما بود، 
با این حال نشان دادیم یک تیم به معناي واقعي هستیم و حتي مي توانستیم این 
بازي را با بیش از دو گل برنده شــویم.«  بخش بعدي صحبت هاي امیر قلعه نویي 
درباره حفظ رتبه چهارم جدول رده بندي بود و در این  باره با اشاره به کسر 7 امتیاز 
از تیمش اضافه کرد: »االن جایگاه مان در جدول رده بندي تثبیت شده است اما اگر 
بي عدالتي رخ نمي داد و آن 7 امتیاز کسر نمي شد و از نظر روحي ضربه نمي  خوردیم، 
االن مي توانستیم جایگاه خیلي قابل قبول تري داشته باشیم.«  سرمربي گل گهر در 
ادامه در واکنش به سؤالي درباره شرایط انتهاي جدول رده بندي مسابقات و اینکه 
سه تیم همچنان رقابت  فشرده اي براي نیفتادن دارند، با تمجید از مجتبي سرآسیایي 
دستیار سابقش بیان کرد: »باید نکته اي را در مورد آقاي سرآسیایي بگویم که واقعاً 
ایثار کرد و در آن وضعیت به تیم فجرسپاسي رفت تا به این تیم کمک کند. االن آنها 

روي نوار بدشانسي هستند که امیدوارم این بدشانسي از آنها دور شود.« 

در شرایطي که بعضي از بازي هاي هفته بیست و هفتم بدون تماشاگر برگزار 
شــد، ورزشگاه یادگار امام میزبان بیش از ۶۰ هزار نفر بود. تراکتور امیدوار 
بود با حضور این لشکر بزرگ، بعد از 5 شکست متوالي، طعم برد را مقابل 
سرخپوشان پایتخت بچشد. فشار هواداران جو را کامالً به نفع آنها کرده بود 
ولي کم کم جو روي سکوها متشــنج و در ادامه به نیمه تمام ماندن بازي 
انجامید.  ساغالم سرمربي تراکتور که مي خواست مثل هموطنش دنیزلي 
)آخرین برد تراکتور مقابل پرسپولیس با او به دست آمد( پرسپولیس را به 
کمک هوادارانش شکســت دهد، در لحظاتي که بازي به مدت حدود 2۰ 
دقیقه متوقف شد به سمت هواداران رفته و آنها را دعوت به آرامش کرد. او 
از هواداران خواست تا کاري نکنند که بازي 3- صفر به نفع حریف شود.  بار 
دوم که جنجال شــد، داور هم صبرش تمام شد و توپ را برداشته و سوت 
نیمه تمام ماندن بازي را به صدا درآورد. در این لحظات ساغالم با حسرت 
داشت ورود بازیکنان پرسپولیس را به رختکن تماشا مي کرد. او با حمایت 
هواداران تیمش پرسپولیس را به گوشه رینگ برده بود و براي زدن مشت 
نهایي آماده مي شــد اما به یکباره، همین نیروي محرکه، ترمز تراکتور را 
کشید. هواداران حرف سرمربي و خواهش کاپیتان را رد کردند تا ساغالم 
عصبي و شوکه از اتفاقات بازي روي نیمکت نشسته و این جمله را با خود 

زمزمه کند: »بو بویوك بیر رضالت )این یک رسوایي بزرگ است(«.

سایه سنگین اتفاقات تلخ تبریز روی فوتبال ایران

هیچ کس فوتبال جوانمردانه سپاهان، گل گهر و ذوب آهن را ندید
تیم های پایین جدولی فجرسپاسی، نفت 
مسجدسلیمان و شــهرخودرو مشهد این 
هفته هم باختند تا رقابت آنها برای ماندن تا 
هفته آخر ادامه داشته باشد. طبعاً سقوط هر 
کدام از این سه تیم اتفاق تلخی است ولی به 
هر حــال آنها باید تالش کنند تا در این دو 
هفته آخر برنده شوند و جواز ماندن در لیگ 
برتر را بگیرند. در این میان هیچ کس فوتبال 
جوانمردانه ســه تیم سپاهان، گل گهر و به 
خصــوص ذوب آهن را ندید. ســپاهان در 
کــورس نایب قهرمانی اســت و طبعاً باید 
شــهرخودرو را می برد که برد اما گل گهر 
حتی شــانس کسب سهمیه پلی آف را هم 
ندارد و با این حــال با تمام قوا مقابل نفت 
مسجدسلیمان بازی کرد و 2- صفر برنده 
شــد. ذوب آهن هم با اینکه هفتم اســت، 
فجرسپاســی را در خود شیراز برد تا شاهد 

نمایش فوتبال جوانمردانه ای از سوی سه 
تیم مطرح لیگ باشیم. 

در هفته ای که اتفاقات تلخ ورزشــگاه 
تبریز سایه بلندی روی فوتبال ایران انداخت، 

هیچ کس بازی جوانمردانه شاگردان نویدکیا، 
تارتار و قلعه نویی را ندید. متأسفانه مسائل 
منفی در فوتبال ایران بیشتر دیده می شود 
که این هــم دالیل خاص خــود را دارد اما 
بی انصافی است که از سالمت کاری این سه 
تیم و البته تیم هایی که باختند و داورانی که 

شرافتمندانه سوت زدند، چیزی ننویسیم. 
این هفته فوالد هــم با نکونام نتیجه 
خوبی مقابل پیکان گرفت و نســاجی در 
تهران کار بزرگی مقابل هوادار انجام داد. کار 
آلومینیــوم مقابل بیــش از 25 هزار نفر از 
هواداران استقالل ارزشمند بود، همان طور 
که مس رفسنجان نتیجه ارزشمندی مقابل 
صنعت نفت آبادان کسب کرد. عجیب اینکه 
صنعت نفت در ۱۱ هفته اخیر فقط یک برد 
داشته که آن هم در آبادان مقابل پرسپولیس 
بوده است!ختم کالم اینکه لیگ برتر شاید 

از نظر فنی در ســطح باالیی نباشــد )که 
نیست( اما باید اتفاقات خوب و مثبت آن را 
هم ببینیم. در این میان کمیته انضباطی هم 
باید هر چه سریع تر و نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت 
آینــده رأی بازی جنجالی پرســپولیس و 
تراکتور را اعالم کند تا تکلیف پرسپولیسی ها 
و ســپاهانی ها )که بــرای نایب قهرمانی 
می جنگند( روشن شود. در پایین جدول هم 
مســلماً رقابــت جوانمردانــه  ســه تیم 
شــهرخودرو، نفــت مسجدســلیمان و 
فجرسپاسی ادامه خواهد داشت و امیدواریم 
در نهایت حق به حقدار برســد و تیمی که 
شایسته تر است بماند و دو تیم دیگر خود را 
بازســازی کنند و به لیگ برتر برگردند. هر 
کدام از این ســه تیم که بیفتند، شهرشان 
فصل آینده سهمیه ای در لیگ برتر نخواهد 

داشت و این خود اتفاق قشنگی نیست. 

قلعه نویي: بي عدالتي نبود جایگاه بهتري داشتیم منصوریان: شعارها علیه من هدایت شده بود ساغالم : این یك رسوایي بزرگ است!

نباید به داور اجازه شروع بازي مي دادند  درویش: چرا ظرفيت ورزشگاه كامل پر شده بود؟

بعضی از مســئوالن فوتبال ایــران تازه 
یادشان آمده که کریم باقری دوشغله است 
و باید از میان پرسپولیس و تیم ملی یکی 
را انتخاب کند! ســؤال اینجاست که آیا 
آقاکریم تازه دوشــغله شده که دوستان 
یادش افتاده اند؟ آیا بهتر نبود این کار چند 
ماه قبل انجام شود؟ شاید خود باقری که 
از چهره های پرافتخار و موجه فوتبال ایران 
اســت بخواهد در ســه تیم هم به طور 
همزمان کار کند اما آیا این کار درســت 
اســت؟ آیا هیچ حــرف و حدیثی ایجاد 
نمی شود؟ مســلماً برای خود باقری هم 
بهتر اســت که از میان پرسپولیس و تیم 

ملی یکی را انتخاب کند. 

 باقری تازه 
دوشغله شده است؟! 

گادوین منشا به صنعت نفت هم در آبادان گل زد تا ۱۴گله شود و احتماالً 
آقای گل. عجیب اینکه منشا در جریان بازی سیدمحمد حسینی یکی از 
بازیکنان خودشان را زد که به هر حال در نوع خودش عجیب بود! او فصل 
خوبی را پشت سر گذاشته اما انگار گاهی اوقات که عصبی می شود نمی تواند 
خودش را کنترل کند. ربیعی هم البته هر دو نفر را در زمین نگه داشت که 
به هر حال باید به تصمیم او احترام گذاشت ولی خیلی ها عقیده دارند باشگاه 

مس رفسنجان باید با خاطیان برخورد کند. 

منشا هم گل زد هم بازیکن خودی را!
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کام بک قهرمانی 
پیکان  آقای آسیا شد 

ناتـــمام


