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همينطوري اعالم كرد كه اين تيم حذف ش��ده است و يك
وي افزود :مالك باشگاه و حرفهاي ما را شنيد و براي
* درخشان :اگر راست ميگويند و قصد كنار گذاشتن بدهكاران را دارند،
باش��گاه ديگر را در جام باشگاههاي آس��يا شركت داد .اگر
حل مش��كالت قول قطعي و اميدوار كننده داد و قرار ش��د
پرسپوليس را هم حذف كنند زيرا آنها هم مثل ما ديون فراواني دارند
راست ميگويند پرسپوليس را هم از جام باشگاههاي آسيا
تيم با آرامش به كار خود ادامه بدهد .در نهايت آرزو كرديم
كاش اين جلس��ه زودتر برگزار ميش��د تا وضعيت روزهاي اخير پيش نميآمد .درخش��ان همچنين اظهار كن��ار بگذارند زيرا آنها هم مثل ما كلي بدهكاري دارند و ديون فراواني به نامش��ان ثبت ش��ده اس��ت وظيفه
داشت :آقاي گلرخسار تأكيد كرد كه اولين پرداخت فصل جديد را هفته آينده انجام خواهد داد .و در نتيجه با فدراسيون كمكرساني به باشگاهها است و نه طرد آنها.
بحراني ماندگار
آرامش حاصله ميتوانيم كار و تمرين و فقط روي مسايل فني تمركز كنيم.
ب��ا اي��ن ح��ال ت��ا اواخ��ر هفت��ه پي��ش ني��ز خي��ري ملم��وس و واقع��ي از ح��ل مش��كالت نف��ت
درخشان :با اين وضع پرسپوليس را هم اخراج كنيد.
اي��ن پايان صحبتها و ارائه طريقهاي حميد درخش��ان نبود و وي روز دوش��نبه  23مرداد در اش��اره نش��د و بازيكنان اين تيم كه تمرينات را از سر گرفته بودند تا در هفته چهارم ليگ برتر روبروي تراكتورسازي
به تمامي باش��گاههاي مش��كلدار ليگ برت��ر و تيمهايي كه به اي��ن و آن بدهكارند به فدراس��يون فوتبال قرار گيرند .نميدانس��تند و هن��وز هم نميدانند تا كي ميتوانند ادامه بدهند .اين بحراني جدي اس��ت كه تا
توصيه ك��رد به جاي تهديد آنها به كمك نف��ت و امثال آن بيايند وي افزود :اين طور هم نيس��ت كه حذف از پايان فصل نفت را همراهي خواهد كرد دردسرهاي عظيمش پايان نخواهد گرفت .اگر اصوالً نفت تا آن موقع
ليگ قهرمانان آسيا آس��ان باشد .ما مجوز آن را كس��ب كرده و قهرمان جام حذفي ايران شدهايم و نميتوان در صحنه بماند
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