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Beşiktaş Mogaz hentbol takımın otobüsü Mersin'de taşlı saldırıya uğradı!

 

Bu kez de Beşiktaş otobüsü taşlandı!

Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-Off'unda bugün oynanan Mersin Hantaş-Beşiktaş Mogaz maçında tatsız bir olay yaşandı. Seyfi
Alanya Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın devre arasında, iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti salonda iken, Beşiktaş
kafilesinin otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Siyah beyazlı takımın menajeri Berk Karahan, olayla ilgili olarak şu açıklamayı
yaptı:

"Olay maçın devre arasında biz salonda iken meydana geldi. Salonun otoparkında bulunan otobüsün arka camına, yaşları 18
yaşından küçük birkaç genç taş atmış ve bunun sonucunda otobüsün camı parçalanmış. Herhangi bir yaralanma olayı söz konusu
değil. Maç içerisinde de en ufak bir hadise de yaşanmadı."
Karşılaşmayı Beşiktaş 47-32 kazandı.

Seyfi Alanya Spor Salonu'nun otoparkında bulunan Beşiktaş otobüsünün arka camı, atılan taşlar nedeniyle hasar

gördü.

Saldırıya uğrayan Beşiktaş otobüsünün şoförü: "Fenerbahçe'nin başına gelen olay bizim de başımıza gelecek sandım"

Mersin'de oynanan Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-Off maçında Beşiktaş Mogaz Takımı, Mersin Hantaş Sportif ekibiyle maç
yaparken, otoparktaki takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, otobüs şoförü Kerim Yeni, "Fenerbahçe'nin
başına gelen olay bizim de başımıza gelecek sandım" dedi.

Seyfi Alanya Spor Salonu'nda oynanan maçın devre arasında iki takım oyuncuları salondayken, Beşiktaş kafilesinin otobüsüne
taşlı saldırıda bulunuldu. Park halindeki aracın arka camı parçalandı. Beşiktaş'ın 47-32'lik skorla kazandığı maçın ardından otobüs
şoförü Kerim Yeni, aracın kırılan camlarını temizleyerek, hava yolu ile Đstanbul'a gidecek Beşiktaş kafilesini Adana'ya getirdi.

"ARACIN ĐÇĐNDEN 20 TAŞ TOPLADIM"
Aracın içerisinden 20 taş topladığını söyleyen otobüs şoförü Kerim Yeni, şunları söyledi:
"Salon içerisindeki takıma küfür edildi, şişe atıldı. Đçerisi karışınca polislere 'aracı başka yere kaldıralım, burası tehlikeli olmaya
başladı, camını kırabilirler' dedim. Kimse aldırış etmedi. Olay olduktan sonra emniyetin birçok polis geldi. 20 taş topladım otobüsün
içerisinden. Ben dua ediyorum içinde kimse olmadığı için."

"AKLIMA FENERBAHÇE OLAYI GELDĐ"
Olay olunca aklına Fenerbahçe'nin uğradığı silahlı saldırı geldiğini söyleyen Yeni, "Yolda bizi taşlayacaklarını düşündüm.
Emniyetten eskort araç istedik. Emniyet müdürü geldi. Otobana kadar polisler bize eşlik etti. Araçta sporcular varken bu olay
yaşansaydı facia olurdu" diye konuştu.

Kırık camlı otobüsle Adana'ya kadar gelen Beşiktaş kafilesi, farklı bir araca alınırken, taşlı saldırıya uğrayan aracın camı
değiştirildi.
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