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اخبار

چاقوکشی در لیگ برتر هندبال
و بیهوش شدن یک بازیکن!

احسان حدادی باالخره
به اردوی آمریکا رفت

ملیپ��وش دوومیدانی ای��ران باالخره و با
پادرمیانی کمیته ملی المپیک و حل مشکالت
موج��ود راهی آمریکا ش��د ت��ا اردوی خود با
«مک ویلکینز» را از س��ر بگی��رد .درگیری و
اختالفات شدید احسان حدادی و فدراسیون
دوومیدانی بر س��ر برنامهریزی برای اردوها و
تمرینات تا جایی ادامه پیدا کرد که سیدرضا
صالحیامیری ،رئیس کمیته ملی المپیک هم
وارد ماجرا شد تا حواشی پایان یابد.
موضوع اصل��ی اختالفات می��زان و نحوه
پرداخت هزینههای حدادی برای آمادهسازی
در رویداده��ای مه��م از جمله المپیک پیش
رو بود .با وس��اطت کمیت��ه ملی المپیک این
مش��کالت به نقطه پایان رس��ید و احس��ان
ح��دادی بع��د از بالتکلیف��ی چن��د ماه��ه
راهی آمریکا ش��د ت��ا اردوی تمرینی خود با
مک ویلکینز را در کمپ سندیگو از سر بگیرد.
این اردو حدود  2ماه تا رقابتهای قهرمانی
آس��یا به طول میانجامد و حدادی پس از آن
احتماال در کیش تمریناتش را ادامه میدهد.
احس��ان ح��دادی تنها م��دالآور رش��ته
دوومیدان��ی در رقابتهای المپیک تابس��تانی
است که موفق ش��د در المپیک لندن به نقره
دس��ت پیدا کند و همچنان یکی از امیدهای
کاروان ای��ران ب��رای م��دالآوری در بازیهای
المپیک است.

کمکداور ویدئویی به داربی
برگشت میرسد؟

فدراس��یون فوتب��ال ب��رای حل مش��کل
اس��تفاده از سیس��تم کمکداور ویدئویی این
هفته جلسهای با مسؤوالن صداوسیما خواهد
داش��ت .داوود رفعتی ،رئیس دپارتمان داوری
فدراسیون فوتبال درباره مشکالت استفاده از
کم��ک داور ویدئوی��ی ( )VARگفت :ما روز
یکش��نبه این هفته جلس��های در فدراسیون
فوتب��ال در این ارتب��اط داریم .از مس��ؤوالن
صداوسیما و تلویزیون هم دعوت کردهایم که
به این جلسه بیایند .باید تعداد دوربینها را در
استادیومها بیشتر کنیم.
رفعتی درباره اینکه آیا شرکتهای مجری
کم��ک داور ویدئویی در انحصار فیفاس��ت؟
تاکید کرد :خیر ،فیفا فقط گواهی استفاده از
 VARرا میفروش��د و کاری به شرکتهایی
که آن را انجام میدهند ،ندارد .وی در پاسخ به
این سوال که آیا  VARبه این فصل میرسد؟
گفت :تمام تالشمان این اس��ت که در بازی
برگشت استقالل و پرسپولیس ( ۱۰فروردین
 )۹۸از کمکداور ویدئویی استفاده کنیم.

یادداشت

برد پرسپولیس ،تراکتور و سپاهان در هفته باخت استقالل

دیداری که جنجالی شد

ب��ازی بی��ن  2تی��م فرازب��ام دهدش��ت
و زاگ��رس اس�لامآباد در هفت��ه ش��انزدهم
لیگ برت��ر هندبال با درگیری تماش��اچیان
و بازیکن��ان و چاقوکش��ی و همچنی��ن
پرت��اب گاز اش��کآور ب��ه پایان رس��ید! در
چارچ��وب بازیه��ای هفت��ه ش��انزدهم از
س��ی و یکمین دوره رقابته��ای لیگ برتر
هندبال باش��گاههای کشور در بخش مردان،
 2تی��م فرازب��ام خائیز دهدش��ت و زاگرس
اس�لامآباد غرب روز گذش��ته در دهدش��ت
به مصاف هم رفتن��د .در این بازی که گفته
میش��ود از ابتدا ب��ا تنش همراه ب��ود ،تیم
دهدش��ت با اختالف یک گل توانس��ت تیم
مدعی قهرمانی لیگ را از پیشرو بردارد .در
پایان این بازی بین تماش��اچیان تیم میزبان
و بازیکنان زاگرس درگیری بهوجود آمد که
چند مصدوم داشت .هوشنگ کاکلوند ،مربی
تی��م زاگرس اس�لامآباد غ��رب در گفتوگو
با مه��ر ،با تایید اتفاقات ای��ن بازی گفت :از
ابتدای بازی تنش وجود داشت .بعد از پایان
ب��ازی و در حالی که تیم میزبان برنده دیدار
بود ،نزدیک به  ۲۰۰تماشاچی تیم میزبان به
زمین ریختند .درگیری به حدی ش��دید بود
که با صندلی به سر یکی از بازیکنانمان زدند
و وی بیهوش شد!
وی خاطرنشان کرد :انگشت خودم در این
بازی شکسته اس��ت .با صندلی به سر مهدی
طالبی ،بازیکن تیم زاگرس زدند و بیهوش شد.
به دست و پشت محمد شیربندی (بازیکن تیم
زاگرس) چاقو زدند که به بیمارس��تان رفت و
االن مرخص شده است .این تنش به حدی بود
که باید گفت ما از خودمان دفاع کردیم.
وی در پاس��خ به این سوال که «آیا پلیس یا
نیروی انتظامی در سالن دخالتی برای پایان دادن
به درگیری نداشت و آیا فیلمی از درگیریها وجود
دارد ی��ا خیر؟» گفت :چرا نیروی انتظامی هم در
سالن بود و چند تیر مشقی هوایی زد و حتی گاز
اش��کآور هم زدند .گوشیای که فیلم میگرفت
را هم شکس��تند .به هر حال درگیری زیاد بود و
نمیدانم چطور این مسأله را توصیف کنم.
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هفت��ه هجدهم لی��گ برتر بر وفق م��راد تقریبی
مدعی��ان قهرمانی بود جز اس��تقالل و پدیده .در این
هفته ابتدا پرسپولیس موفق شد با نتیجه  2بر صفر از
سد استقالل خوزستان قعرنشین بگذرد .همچنین روز
پنجشنبه پدیده به نتیجه تساوی بدون گل برابر نفت
آبادان رضایت داد .اما بازی مهم هفته روز گذشته بین
تراکتورس��ازی و استقالل برگزار شد .در این دیدار که
بهگونهای  6امتیازی برای  2تیم مدعی جام به حساب
میآمد ،تراکتورسازان موفق شدند با تکگل دژآگه از
سد شاگردان شفر بگذرند .سپاهان هم در تهران موفق
شد با نتیجه یک بر صفر پیکان نگونبخت را پشتسر
بگذارد تا بعد از 24ساعت مجددا به صدر جدول بازگردد.
ابتدا ب��ه بازی تراکت��ور و اس��تقالل میپردازیم.
باوجود اینکه ورزش��گاه پیش از ش��روع مسابقه پر از
تماش��اگر بود اما بازی در نیمه نخست چنگی به دل
نزد .بازیکنان اس��تقالل در این نیمه بازی س��رعتی
با پرس از باال را در دس��تور کار داش��تند اما بهخاطر
خطاه��ای متوالی بازیکنان  2تیم ،بازی مدام متوقف
میش��د .در نهای��ت نیمه نخس��ت با تس��اوی بدون
گل به اتمام رس��ید .بازی در نیمه دوم ش��باهتی به
 ۴۵دقیقه نخست نداشت 2 .تیم بازی سرعتیتر را به
نمایش گذاشتند و در زمین خطرناکتر ظاهر شدند.
تراکتورسازی که از امتیاز میزبانی بهره میبرد ،فشار
بیشتری روی دروازه استقالل وارد کرد .ابتدا در دقیقه
 ۴۹تراکتورسازی توپ را تا محوطه جریمه استقالل
پیش برد که رحمتی مانع گل خوردن این تیم ش��د.
در دقیقه  ۵۲اش��کان دژآگه روی پاس زیبای احسان
حاجصفی از س��مت چپ دفاع اس��تقالل خود را به
محوطه جریمه این تیم رساند و با یک شوت محکم
س��رانجام دروازه آبیپوشان را باز کرد .استقالل بعد از
دریافت گل هجومیتر ش��د تا گل خ��ورده را جبران
کند .در دقیقه  ۶۵پاس��کاری ترکیبی استقالل یک
کرن��ر برای این تیم به همراه داش��ت ولی این کرنر با
ضربه خطرناک منتظری به اوت رفت و ثمری نداشت.
وینفرد شفر ،سرمربی استقالل بعد از گل دست به 2
تعویض زد .او ابتدا گادوین منش��ا و سپس اسماعیل
گونسالوس را وارد زمین کرد تا قدرت هجومی تیمش
را بیشتر کند .در دقایق پایانی هم اللهیار صیادمنش
به زمین آمد .بهترین فرصت اس��تقالل در دقیقه ۸۸
به دست آمد اما فرشید اسماعیلی هافبک استقالل از
نزدیکیهای محوطه ششقدم ،توپ را به باالی دروازه
تراکتور زد .در نهایت برنامههای فنی وینفرد شفر در
تقابل با اندیشههای جرج لیکنز ،سرمربی تراکتورسازی
راه به جایی نبرد تا بازی با همان یک گل تمام شود.
تراکتورس��ازی با این برد ۳۳ ،امتیازی شد و در همان
رده چهارم باقی ماند .اس��تقالل هم  ۲۸امتیازی و در
رده پنجم ماند تا فاصلهاش از صدر جدول بیشتر شود.
■■صدرنشینیمجددسپاهان

هفته هجدهم با بازگشت مجدد سپاهان به صدر
ج��دول ادامه پیدا ک��رد .در ادامه هفته هجدهم لیگ
برتر ،پیکان در ورزش��گاه شهدای شهر قدس میزبان
سپاهان بود .این دیدار با برتری یک بر صفر یاران امیر

شوک با شوت اشکان

قلعهنویی به پایان رس��ید .زردپوشان اصفهانی با این
برد  ۳۸امتیازی شدند و با یک امتیاز بیشتر نسبت به
پرسپولیس مجددا ً به صدر جدول صعود کردند .پیکان
هم با تجربه هش��تمین شکس��ت متوالی خود به رده
دوازدهم جدول ردهبندی س��قوط کرد .برای سپاهان
سیاوش یزدانی در دقیقه  ۱۰روی یک کرنر که توسط
دروازهبان پیکان به طور ناقص دفع ش��ده بود ،گلزنی
کرد .در دیگر بازی دیروز س��پیدرود در رشت پذیرای
ماشینس��ازی بود که این بازی با تس��اوی یک -یک
خاتمه یافت .احس��ان تأییدی در دقیقه  ۷۷روی یک
ارس��ال و با ضربه سر برای ماشینسازی گل زد با این
حال تالش تیم سپیدرود در دقیقه  ۹۰جواب داد و میثم
تهیدست توانست بازی را به تساوی بکشاند .در نهایت
ماشینسازی  ۲۱امتیازی شد و در رده هشتم باقی ماند
و سپیدرود نیز با  ۱۲امتیاز در منطقه خطر باقی ماند.
■■پرسپولیس برد اما هنوز کار دارد

در یکی دیگر از بازی های مهم هفته پرسپولیس
پنجشنبه با نتیجه  2بر صفر از سد استقالل خوزستان
گذشت اما مشکالت تیم برانکو همچنان مشهود است.
پرسپولیس در دوران برانکو ایوانکوویچ همواره از خط
میانی قدرتمندی بهرهمند بوده اس��ت .سرخپوشان
پایتخت در لیگ پانزدهم با محس��ن مسلمان ،امید
عالیش��اه ،کمال کامیابینیا و احمد نوراللهی روزهای
خوبی را برای هوادارانش��ان رقم زدن��د و حاال از آن
لیس��ت  ۴نفره 3 ،نفر در تیم پرس��پولیس هستند و
عالوه بر آنها ،هافبکهای توانمند دیگری هم به لیست
تیم اضافه شدهاند .بشار رسن ،سروش رفیعی ،مهدی
ترابی و سیامک نعمتی  ۴هافبک دیگری هستند که
با حضورشان پرسپولیس را به یکی از قدرتمندترین
و پرمهرهترین تیمها در ای��ن زمینه تبدیل کردهاند.

نکتهای که باعث کارآمدی بیش��تر آنها شده ،قابلیت
چندپسته بودنشان اس��ت که اغلب زیر نظر برانکو
ایوانکوویچ به وجود آمده است .به طور مثال سیامک
نعمتی که تنه��ا توانایی بازی در هافب��ک کناری را
داشت ،اکنون هم پش��ت مهاجم بازی میکند و هم
در خ��ط حمله مهره قابل اتکایی به حس��اب میآید.
بشار رسن ،امید عالیش��اه ،احمد نوراللهی و سروش
رفیعی نیز چنین وضعیتی دارند و البته مهدی ترابی به
صورت پیشفرض از قابلیت بازی در تمام پستهای
خط میان��ی و هجومی بهرهمند اس��ت .در نیمفصل
اول که پرس��پولیس از نقلوانتقاالت محروم بود ،آنها
وضعیت خوبی در خط هافبک داشتند و حتی از یک
بازیکن ذخیره نیز بهره میبردند اما حاال با اضافه شدن
عناصر جدید ،بسیار پرمهرهتر شدهاند و نمایش خوب
هافبکها نیز سبب شده برانکو به نوعی سرگیجه دچار
شود .در بازی پنجشنبه پس از نمایش متوسط سروش
و نعمتی در مقابل فوالد ،برانکو این دو را روی نیمکت
نشاند و باتوجه به محرومیت احمد نوراللهی ،از کمال
کامیابینیا ،مهدی ترابی ،امید عالیشاه و بشار رسن در
این پست اس��تفاده کرد .ترابی که برای نخستینبار
در ورزش��گاه آزادی با پیراهن پرس��پولیس به میدان
میرفت ،بس��یار پرتالش ظاهر ش��د و پشت سر دو
مهاجم این تیم دوندگی زی��ادی را انجام داد تا موثر
ظاهر شود .بشار رس��ن عراقی نیز عملکرد ویژهای از
خود ارائه کرد .او در نیمه نخست خیلی خوب نبود اما
در نیمه دوم نمایش بهتری از خود ارائه کرد و با جبران
مافات ،به یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس تبدیل
ش��د .حرکتهای انفجاری این بازیکن و عبور از چند
مهره باعث میشد او فضای خوبی را در محوطه جریمه
حریف بهوجود بیاورد و زمینهساز موقعیتهای گلزنی

عادت زشت فوتبال ایران

بیانیه میدهم پس هستم!

شود .س��تاره عراقی در دقیقه  ۶۱با سانتری ماهرانه
س��یدجالل را در موقعیت گلزنی قرار داد و باعث شد
قفل دروازه استقالل خوزستان شکسته شود .اما همین
پاس طالیی هم باعث نش��د برانکو او را  ۹۰دقیقه در
زمین قرار دهد و سرانجام او در دقیقه  ۶۸جایش را به
سیامک نعمتی داد .جانشین رسن هم عملکرد بسیار
خوبی داشت .نعمتی پس از یک روز نه چندان خوب
در اه��واز ،این بار برابر تیم اهوازی تمام تالش خود را
ک��رد تا بار دیگر اعتماد برانک��و را به خود جلب کند.
س��رانجام در دقیقه  ۸۸با فراری زیبا و دریافت پاس
عل��ی علیپور و با انجام ی��کدوی زیبا ،یک پاس گل
دیگر هم داد تا نمایش خوبش تکمیل شود .نکته دیگر
درباره نعمتی س��رعت باالیش بود که در چند صحنه
به کار تیم آمد و باعث شد توپ در زمین حفظ شود.
سروش و عالیشاه نیز جزو مهرههایی هستند که برانکو
نمیتواند بس��ادگی از آنها بگذرد .رفیعی تکنیکی در
نیم س��اعتی که دیروز بازی کرد ،نشان داد همچنان
میتوان��د در ترکیب اصلی باش��د و عالیش��اه هم که
آقای پاس گل لیگ اس��ت و جزو قدیمیهای تیم به
حساب میآید .سرگیجه شیرین برانکو حاال با بازگشت
نوراللهی شدیدتر هم میشود .نوراللهی که تنها هافبک
پرسپولیس��ی حاضر در جام ملتها بود (از لیس��ت
نیمفصل اول این تیم) حاال در فرم بس��یار خوبی قرار
دارد و بای��د دید تصمیم برانکو راجع به او چه خواهد
بود .در بازی بعدی مقابل نفت مسجدسلیمان ،برانکو
کار س��ختی برای انتخاب خط میانی تیمش خواهد
داش��ت و احتمال دارد یکی از هافبکهای خود را در
خط حمله کنار علیپور قرار ده��د و  ۲بازیکن را هم
روی نیمکت بنشاند اما نیمکتنشینها کدام بازیکنان
خواهند بود؟

کیوسک
مارکا

راموس به دنبال یک دردسر

با اعالم رسمی فدراسیون فوتبال ایران« ،آیاندا
پاتوس��ی» شرایط گرفتن مجوز برای بازی کردن
در اس��تقالل و لیگ برتر ای��ران را ندارد ،چرا که
تع��داد بازیه��ای باش��گاهی او ب��ا قوانین لیگ
همخوانی ندارد.
آیاندا پاتوسی یکی از  3خرید خارجی استقالل
در نیمفصل و البته جنجالیترین آنهاس��ت .این
بازیک��ن با وجود امض��ای قرارداد با اس��تقالل و
شرکت در تمرینات این تیم ،هنوز نتوانسته مجوز
بازی برای آبیپوشان را به دست بیاورد.
تالش باش��گاه اس��تقالل برای گرفتن مجوز
این بازیکن از فدراس��یون فوتبال و سازمان لیگ
هم راه به جایی نبرده اس��ت ،چرا که پاتوسی 2
ش��رط اصلی برای بازی در لیگ ایران را ندارد و
اس��تقاللیها بدون توجه به این شروط ،اقدام به
جذب پاتوسی کردهاند.
هر چند در روزهای گذشته خبرهای مختلفی
از پاس��خ اس��تعالم فدراس��یون فوتبال آفریقای
جنوبی برای پاتوس��ی منتش��ر ش��د ولی حامد
مومن��ی ،مس��ؤول کمیته بینالملل فدراس��یون

موندودپورتیوو

ده لیخت به اومتیتی بستگی دارد

گاتزتا

ایکاردی معیوب

پاسخ رسمی به استعالم بازیکن خبرساز استقالل

پاتوسی لیگ را از دست داد

فوتبال ایران تایید کرد که با پاس��خ فدراس��یون
آفریقا ،پاتوسی نمیتواند برای آبیپوشان تهرانی
بازی کند.
ی��ک بازیک��ن آفریقایی برای ب��ازی در لیگ

ایران باید عالوه بر موفقیت در تستهای پزشکی
ایفمارک 2 ،سال در تیمملی کشورش بازی کرده
باش��د یا حداق��ل در  2فصل گذش��ته  ۱۰بازی
در س��طح اول قاره آفریقا ی��ا لیگهای اروپایی و

آ.اس

راموس و بیل در خطر محرومیت

آمریکای جنوبی داشته باشد.
مومن��ی در ای��ن باره ب��ه مهر گف��ت :ما از
فدراسیون فوتبال آفریقا استعالم الزم را گرفتیم
که  2-3روز پیش پاس��خش آمد .پاتوسی از نظر
سوابق باش��گاهی ۹ ،بازی انجام داده که  8بازی
در لی��گ و یک بازی در جام حذفی بوده اس��ت.
در حالی که قوانین فدراس��یون ای��ران  ۱۰بازی
اس��ت .همچنین طبق پاسخ اس��تعالم ،پاتوسی
در س��الهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸بازی ملی نداشته
است.
در روزهای گذش��ته این ش��ائبه ایجاد ش��ده
اس��ت که باشگاه اس��تقالل از راههای دیگری به
دنبال چانهزنی با فدراس��یون و حل مش��کل این
بازیکنی اس��ت که نمیتواند ب��رای دومین هفته
پیاپ��ی تیم��ش را در لیگ برتر (ای��ن بار مقابل
تراکتورسازی) همراهی کند .حتی گفته میشد
اس��تقالل پیش��نهاد داده به ش��رط چشمپوشی
از رای س��وپرجام در دادگاه عال��ی ورزش ،مجوز
پاتوس��ی را بگیرد که البته امیرحس��ین فتحی،
مدیرعامل استقالل این گمانهزنی را تکذیب کرد.

زهره فالحزاده :صدور بیانیه مهمترین دغدغه
یا بهتر است بگوییم مهمترین هدف یک باشگاه
ایرانی برای رسیدن به خواستهاش شده است.
درحالی که بسیاری از تیمهای پایین جدولی
خطر سقوط به دسته پایینتر را بیخ گوششان
حس میکنند و هر یک امتیاز از دست رفته یا
به دست آمده ،حکم مرگ و زندگی را برای آنها
دارد اما این روزها تیمهای باالنشین لیگ برتر
ایران هستند که دست به بیانیهنویسیشان از
حد مجاز هم فراتر رفته و هرچه را به ذهنشان
خطور میکند مینویسند و در فضای مجازی
منتشر میکنند.
البته بیش��تر ای��ن بیانیهها ک��ه به صورت
س��ریالی هم در حال به نمایش درآمدن است
جنگ و جدال تیمها با یکدیگر اس��ت .جالب
آنکه بیشتر این نوشتهها درست چند روز پیش
از دیدارهای حس��اس تیمهایشان با رقیبان
باالنشین منتشر میش��ود .اکثر این تیمها به
داوری معترض هستند و طوری در این بیانیهها
اخطار و تذکر به کمیته داوران میدهند که در
خیلی مواقع مورد توج��ه دپارتمان داوری هم
قرار میگی��رد و تیم داوری تغییر هم میکند!
بیانیهنویسی طوری به یک اپیدمی در فوتبال
ایران تبدیل ش��ده که تیمهای لیگ برتری از
آن به عنوان یک «حربه» برای رس��یدن به 3
امتیاز بازیها اس��تفاده میکنن��د .از نظر این
تیمها تهدید کردن بهترین جواب برای رسیدن
به خواستههایشان است.
البته اگر باشگاه بیانیهدهنده در دیدار پیش
رویش پیروز از میدان خارج شود ،باشگاه مقابل
آن را حربهای برای رسیدن به  3امتیاز میداند
و اگ��ر همان تیم بیانیهدهن��ده با باخت زمین
مس��ابقه را ترک کند ،اعتراضات و بیانیههای
بیشتری را منتشر خواهد کرد .در هر دو صورت
این بیانیهنویسیها با حاشیههایی همراه خواهد
بود.
در واق��ع هفتهگذش��ته را میتوان «هفته
بیانیهنویس��ی» در فوتبال ایران نامگذاری کرد
که تیمهای لی��گ برتری رکورد بیانیه دادن را
شکستند و تا میتوانستند از خجالت همدیگر
درآمدند.
ابتدا باش��گاه تراکتورس��ازی درست چند
روز پیش از دیدار حس��اس تیمش با استقالل
ته��ران بیانیهای را صادر کرد و از نگرانی درباره
وضعیت داوری این مسابقه نوشت که به نوعی
خود این «تذکر» یا بهزعم استقاللیها «تهدید»
حواش��یای را به دنبال داشته باشد اما باشگاه
استقالل در جواب این بیانیه ،از داوری مسابقه
گلهای نداشته و امیرحسین فتحی ،مدیرعامل
تیم با رضایت و حمای��ت از داوری ،از به وجود
آم��دن کودتای��ی پیش از این دیدار حس��اس
جلوگیری کرد.
اما این پایان ماجرا نبود و برانکو ایوانکوویچ،
س��رمربی پرسپولیس روز قبل دیدار تیمش با
اس��تقالل خوزستان در نشست خبری از سود
بردن  2تیم باالنش��ین اس��تقالل و سپاهان از
داوریها گفت .همین صحبت و متلک برانکو
منجر به پاسخ باشگاه استقالل و صدور بیانیهای
علیه او ش��د ،البت��ه اس��تقاللیها تنها جواب
ش��یطنت برانکو را در این بیانیه دادند و از حق
خود دفاع کردند.
س��پاهانیها هم که از متلک و کنایه برانکو
بی نصیب نبوده ان��د ،بیانیه خود را علیه مربی
قرمزها نوش��تند و رفتار او را ن��ه اخالقی و نه
حرفهای دانس��تند .این باشگاه در این بیانیه با
اش��اره به جنگ و جدلی که برانکو با کارلوس
ک��یروش ،س��رمربی وقت تیمملی داش��ته و
همچنین س��ود بردن این تیم از اش��تباهات
داوری ،متلکهایی را نثار او کرده است.
باش��گاه پرس��پولیس هم به جای آنکه در
بیانی��ه خود یا در واق��ع در جوابیه خود با یک
عذرخواهی (به دلیل دخالت سرمربی تیمش
در امور تیمهای اس��تقالل و سپاهان) از سیل
اعتراض��ات وارده ب��ه باش��گاه جلوگیری کند
پیاز داغ آن را بیشتر کرد و حتی نوشت چرا این
دو تیم شب قبل بازی پرسپولیس و استقالل
خوزس��تان دست به دامن بیانیه شدند و علیه
تیم آنها نظری دادند .البته اینکه روابط عمومی
پرسپولیس به روی خود نیاورده که نمیداند ابتدا
سرمربی آنها آتشی را به جان  2باشگاه استقالل
و سپاهان انداخته ،نکته قابل تأملی است .البته
هفته گذشته تیم استقالل بیانیه دیگری را هم
این بار از طرف باش��گاه ماشینسازی دریافت
کرد که داریوش شجاعیان ،بازیکن استقالل به
دلیل عدم پرداخت آخرین چک توسط مدیران
این تیم به باشگاه ماشینسازی ،باید به تبریز
بازگردد .این درحالی اس��ت که اس��تقالل روز
جمعه با تراکتورس��ازی بازی داشت و بسیاری
از هواداران و البته مدیران باشگاه استقالل این
بیانیه را ش��یطنت تبریزیها قبل از این دیدار
حس��اس دانس��تهاند ،چرا که به گفته رئیس
کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ ،بازگشت
بازیکن به تیم س��ابقش امکانپذیر نیست ،مگر
اینکه کمیته تعیین وضعیت برای این بازیکن
تصمیم دیگری بگیرد!

