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نسخههای ترمیم خط حمله سرخابی روی میز مدیران

جـونیـــور میرود ،هــوپــر میآیــد!

مجیدیخودش
میخواستمن
آنالیزکنم!

ی که نتیجهاش در زمین مشخص نشد
 4درب 

از سیلی به داور
تاسوپرجامجنجالی
صحبتهای خوبی با پرسپولیسیها داشتیم

وکیل برانکو :شکایت از
پرسپولیسپابرجاست
ماهینیوپرسپولیسیها
دنبال جاسوس
دعوت امید نورافکن
بــه تیـم ملـی

افشاگری ب 
یسابقه فرهاد مجیدی درخصوص تیم ملی امید

استیلی به جای من لیست میداد!
افشاگری بیسابقه فرهاد مجیدی درخصوص تیم ملی امید

حمید استیلی به جای من لیست میداد!
فرهاد مجیدی پس از حضوری
کوتــاه در تیــم فوتبــال امید به
عنوان سرمربی ،در نهایت تصمیم به جدایی
گرفــت و حمیــد اســتیلی ســرمربی این تیم
شــد .اما ایــن پایان داســتان نبــود و حاال در
فاصلــه  90روز تــا آغــاز انتخابــی المپیــک،
افشاگری و حواشی در اردوی امیدها حرف
اول و آخــر را میزنــد .در حالی که رقبای ما
در گــروه مرگ با بهترین شــرایط و در کمال
آرامش آخرین اردوها و بازیهای تدارکاتی
خود را سپری میکنند ،در فوتبال ما مربیان
همه ارکان فدراســیون و تیم ملی دســت به
دست هم دادهاند تا حسرت المپیکی شدن
فوتبال ایران  48ساله شود! در حواشی این
روزهــای تیم امیــد حرکتی عجیب از ســوی
مجیــدی هم رخ داده تــا جنجالها و حرفو
حدیثهــا بــه اوج خود برســد؛ جایــی که او
فیلمــی از حمید اســتیلی حیــن صحبت در
جلسه فنی تیم گرفته و معتقد است استیلی
در امــور فنــی تیــم دخالت میکرده اســت.
حتــی مجیــدی خطــاب بــه مجــری برنامــه
مدعی میشود از این صحنه فیلم تهیه کرده
و میتوانــد این فیلــم را در اختیــار تلویزیون
قــرار بدهــد تــا در برنامــه پخــش شــود .در
خصــوص حضــور مجیــدی در تیــم امیــد
شــایعات زیــادی هــم بــه گــوش میرســد.
عجیبترین شایعه مطرح شده ،این است که
مجیدی نام برخی از بازیکنان را نمیدانسته
و حتی آنها را به اشتباه صدا میزده است.
یــا اینکــه گفته شــد مجیــدی نمیدانســته
اســتیلی مدیر فنی تیم اســت و فکر کرده او
فقــط مســئولیت سرپرســتی دارد .بــا ایــن
مقدمه کوتاه و البته تلخ آخرین صحبتهای
ســرمربی ســابق تیم ملی امید را با هم مرور
میکنیم.
دستیاران تحمیلی را قبول نکردم
یــک روز محصص به من درخواســت جلســه
داد و وقتــی برای جلســه رفتم بــه من گفت
اگر میخواهی به المپیک صعود کنی ،باید
فریدون معینی را به عنوان دســتیار انتخاب
کنی اما در نهایت این پیشنهاد را نپذیرفتم.
بعد از آنکه معینی را به عنوان دستیار قبول
نکــردم ،اکبر محمــدی هم در جلســهای که
داشــتیم به من گفــت محصص را بــه عنوان
دســتیار انتخاب کن اما این پیشــنهاد را هم
قبــول نکــردم .بگذریم از اینکه ســاکت هم

به من علیرضا امامیفر را به عنوان دســتیار
معرفی کرد.
نمیدانستم استیلی مدیر فنی است!
من نمیدانم این پســتها را در فدراســیون
چه کسی تعریف میکند؟ چطور میشود که
سرپرســت خودش مدیر فنی میشود؟ حاال
مدیر فنی میشــود به کنار .چطور یک مدیر
فنی لباس ورزشــی میپوشــد و وسط زمین
میآید و مستقیم در تمرین دخالت میکند.
قبــل از اینکــه مســئولت ســرمربیگری تیم
امیــد را بپذیرم اصال نمیدانســتم اســتیلی
مدیر فنی هم هســت .حاال ایشان مدیر فنی
هســت به کنار .چرا بــرای بازیکنان جلســه
آنالیــز میگذارد و درخصوص اصول دفاعی
صحبــت میکنــد .مگــر اســتیلی میدانــد
برنامههــای دفاعــی من چیســت که جلســه
میگذارد و بــرای بازیکنان از اصول دفاعی
صحبت میکند؟
نمیگذاشتندعارفآقاسیرادعوتکنم
یک روز دیدم اســتیلی یک لیست جلوی من
گذاشــت که در آن نــام امید نورافکــن را در
دفاع نوشــته بود .بــه او گفتم مــن برنامهای
برای بازی دادن بــه نورافکن در دفاع ندارم
و برنامههــای دیگــری بــرای اســتفاده از او
دارم .بازیکنــی که در خــط دفاعی مدنظرم
بود را نمیتوانســتم دعوت کنم چون آقایان
نمیخواســتند .مثال عارف آقاســی بازیکن
تیم فوالد که در همه بازیهای این تیم بازی
کرده را نمیگذاشــتند دعوت کنم .ســاکت
بــه مــن گفــت او اردوی قبلی را تــرک کرده
و اجــازه نمیدهــم بــه اردوی جدیــد دعوت
شــود .من خودم قبل از ســفر به ازبکســتان
شــخصا بــه ســاکت زنــگ زدم و از ایشــان
خواهــش کردم کــه ایــن بازیکــن بیاید عذر
خواهــی کند و دعوت شــود و ســاکت گفت
هرگز .اما بعد از استعفای من این بازیکن به
تیم ملی دعوت شد.
استیلی لیست داده بود!
 2هفتــه از لیــگ گذشــته بود و مــن بازیها
را دیــده بــودم .نــام  2بازیکــن را دادم .از
فدراسیون به من گفتند اینها را نمیتوانید
بــه ازبکســتان ببریــد .دلیلــش را پرســیدم.
گفتند چــون برای آنهــا ویزا صادر نشــده.
ویــزا را روی لیســت قبلی گرفتیم .پرســیدم
لیســت قبلــی چیســت؟ گفتند لیســتی که
استیلی داده.

پاسخ استیلی به مصاحبه جنجالی سرمربی سابق تیم ملی امید
حمید اســتیلی پس از پایان صحبتهای جنجالی فرهاد مجیدی
پاســخ او را ایــن چنیــن داد« :خیلــی مهم اســت کــه واقعیتها را
بگوییم ،وقتی آقــای مجیدی میگوید آقای تــاج بهترین مدیر30
ســال گذشــته اســت ،بعــد االن بیاییم بگوییــم بد اســت .بچهها و
کمک مربیان شــاهدند ،من با اصرار ایشــان آنالیــز را انجام دادم.
من توقع داشــتم ایشان یک مقدار با واقعیت صحبت کنند .ایشان
خودشان به من گفتند که آنالیز کن ،چون نمیتوانند آنالیز کنند.
همه بچههای تیم بودند ،بپرســید که آیا ایشان خواهش کردند که
من آنالیز کنم یا من خودم آمدم؟ در همه جلسات بحث این بود که
من حرفها را آغاز کنم .من همیشه لباس شخصی میپوشیدم و 2
ی پوشیدم .یک بار هم آمدم وسط زمین و با فرهاد
دفعه لباس ورزش 
پرونده سوپرجا م همچنان باز است!
باشگاه استقالل بابت طرح شکایت
وهزینــه دادرســی در دادگاه عالی
ورزش مســتقر در کشور ســوئیس مبلغ هنگفتی
خــرج کــرد و درنهایت هم ایــن دادگاه رای کمیته
انضباطــی و کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال
ایران درباره دیدار سوپرجام فوتبال ایران در سال
 97را که  - 3صفر به ســود پرســپولیس بود تایید
کرد و جام به ســرخها رســید .اســتقاللیها برای
پرونده سوپرجام که بیش از یک سال طول کشید،
حــدود  755میلیــون تومــان هزینــه کردهاند که
میتوانست بخشی از مشکالت مالی این باشگاه را
حل کند و یا هزینه جذب یک بازیکن جدید شــود.
در واقــع  755میلیــون از بیتالمــال صــرف یک
پرونده زمانبری شد که با توجه به انصراف رسمی
تیم اســتقالل از حضــور در دیدار ســوپرجام طبق
صورت جلسه شورای تامین و امضای عباس ملکی
عضو پیشین هیئتمدیره و حضور آبیها در اردوی

فرشید باقری
در تمرین استقالل حاضر شد

فرشــید باقــری بعــد از چنــد هفتــه غیبــت در
تمرینات تیم اســتقالل دیروز مجــددا خود را به
کادر فنــی این تیم معرفی کرد .این بازیکن بعد
از مصدومیتی که در دیدار با فوالدخوزستان از
ناحیه مچ متحمل شد تصمیم به عمل جراحی
گرفت و در این مدت به درمان پای مصدوم خود
پرداخــت اما وی بعد از مشــورت بــا چند جراح
عمل جراحی خود را به تعویق انداخت و تصمیم
گرفت در تمرینات تیم استقالل شرکت کند .در
صورتی که باقری مشــکلی نداشته باشد بعد از
پایان تعطیالت لیگ برتر آبیپوشان را در ادامه
مسابقات همراهی خواهد کرد.

فرشید باقری در تمرین

استقالل حاضر شد

بنا بر ادعای ساکرنیوز ،جهانبخش
به لیگ هلند برمیگردد

مجیدی خودش میخواست من آنالیز کنم!

کار داشــتم و بــه بازیکن چیــزی نگفتم .بازهم فرهاد میتوانســت
بگوید که وارد زمین نشــوید .بیایید از اطرافیان تیم ملی بپرســید،
اینها شاهد هستند و نمیتوانیم اینطور بگوییم ».سرمربی جدید
تیــم امید درباره ادعای دخالت هم اظهار داشــت« :عارف آقاســی
در اردویی که آقای کرانچار حضور داشــتند ،در ارنج نبودند و اردو
را ترک کردند .شــما بازیکنی کــه اردو را ترک کرده ،چه تصمیمی
دربــارهاش میگیریــد؟ مــا از او تعهــد گرفتیــم ».حمید اســتیلی
همچنیــن گفت« :ایشــان مربیــان ایرانــی را به هیچعنــوان قبول
نداشــتند ،احساســش این بود که با هیچکس نمیتواند کار کند.
آقای محمدی گفت که آقای قلعهنویی برنامه دارد اما فرهاد گفت
من زمانی که در اســتقالل بودم برنامهاش را ندیدم .ما گفتیم مگر

میشود یک مربی برنامه نداشته باشد و قهرمان شود؟» او در پایان
راجع به لیست تیم ملی هم عنوان کرد« :لیست بازیکنان را ایشان
شــناخت نداشت ،ما بازیکنان ذخیره سایپا را هم میشناختیم .ما
نمیخواستیم مربیگری کنیم و ایشان را آوردیم که ببرند جلو .این
لیســت را نشان دادیم و گفتیم هرکسی را میخواهی خط بزن .ما
یک مربی خارجی را نمیخواســتیم بــا ماهی150میلیون حقوق
بیاوریــم که فقط برنامه بدهد ،ما گفتیــم میتوانیم برنامه بدهیم و
برنامه را هم دادیم و گفتیم اگر ایرادی دارد اصالح کن .هر بازیکنی
هم که مشکل اخالقی داشته باشد ،با او برخورد میکنیم اما برخی
آمدند و اظهار ندامت کردند و ایشان هم جوان بودند و ما هم قبول
کردیم .اینها واقعیت هستند».

شایعهفرجامخواهیاستقاللنزددادگاهالههیادادگاهفدرالسوئیس
ترکیه رای صادره فدراسیون فوتبال ایران منطقی
به نظر میرســید ،با اینحال اســتقاللیها پس از
تغییر مدیریت باشــگاه بنا به دالیل مختلف دست
روی رای سوپرجام گذاشتند و با شکایت رسمی به
کاس خواستار رسیدگی به پرونده سوپرجام ایران
توسط دادگاه عالی ورزش شدند .حاال پس از چند
بار تجدید دادگاه رسیدگی رای نهایی  2روز پیش
به  4طرف درگیر در پرونده ســوپرجام ایران ابالغ
شــد و باشــگاه پرســپولیس آن را رســانهای کــرد.
براســاس رای کاس باشگاه اســتقالل اگر ادعایی
داشــت باید حداقل روز بازی ســوپرجام بــه ایران
میآمد ،نه اینكه در تركیه باشد و ادعای حضور در
بــازی را مطــرح كند  .به نظر میرســید ایــن پایان
داستان است و پرونده سوپرجام ایران بسته خواهد
شد اما زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه
باشگاه اســتقالل میخواهد برای فرجامخواهی
پرونده را به دادگاه الهه هلند ارجاع دهد  .هرچند

ایــن خبر تایید یــا تکذیب نشــده اما اگــر این خبر
صحت داشته باشد ،مرجعی که استقاللیها برای
اعتراض در نظر گرفتهاند ،اشــتباه اســت .به گفته
یک کارشناس حقوقی به خراسان ،از رای کاس در
دادگاه الهه هلنــد تجدیدنظرخواهی نمیكنند و
بــرای ایــن کار بایــد از دادگاه فــدرال ســوئیس
فرجامخواهی کرد ،چراکه دادگاه عالی ورزش در
کشــور ســوئیس قــرار دارد  .البتــه دادگاه فــدرال
ســوئیس قواعــدش ســختتر وهزینههایــش
سرســامآور است و شاید حتی  2برابر هزینهای که
صــرف دادگاه کاس شــده بــرای فرجامخواهــی
هزینــه شــود .با توجــه به وضعیــت مالی باشــگاه
استقالل و نتیجه نامشخص فرجامخواهی به نظر
میرســد تصمیــم بــه فرجامخواهــی نــزد دادگاه
فدرال ســوئیس غیرمنطقی و احساســی اســت و
بنابراین احتماال مسئوالن باشگاه استقالل رای را
می پذیرند و پرونده سوپرجام را میبندند.

