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احتمال فروش صیادمنش به فنرباغچه
با 900هزار دالر ناقابل

حـراج المـاس آبی؟!
واکنش رئیس فدراسیون دوومیدانی
به بیثمر ماندن تالشهایش در انتخابات

کیهانی :شاید یکی از اشتباهاتم
مذاکره نکردن با دهالن بود!
یادداشت
چند نکته در مورد بازگشت باقری به اردوی آبی

بخششبیموقـع؛

جایگاه شفر کجاست؟
جـدایـی طـارمی از
الغرافه قطعی است

االهلی  -پرسپـولیـس؛ امشــب ساعت 20:00

لشگرکشی ارتش سرخ به صـدر
یادداشت
چند نکته در مورد بازگشت باقری به اردوی آبی

بخشش بیموقع؛ جایگاه شفر کجاست؟
محمد پناهیفرد

بازگشــت فرشــید باقری به اردوی استقالل در
امارات ،بهترین خبری بود که هواداران استقالل از
آن مطلع شدند اما این شاید بیموقعترین بازگشت
و یا بهتر است عنوان شود بیموقعترین بخششی
بود که در تاریخ این باشگاه ثبت خواهد شد ،چراکه
مدیریت باشگاه با وساطت سرپرست تیم ،موافقت
خود را با بخشش باقری اعالم کرد ،نه سرمربی تیم.
بازیکنی که تا پیــش از این با قهر مدیریت اجازه
بازگشت به تمرین را نداشت ،با وساطت سرپرست
تیم بخشــیده شد و یک روز بعد راهی امارات شد
تا شفر به خواستهاش در آستانه بازی مهم مقابل
الهالل عربســتان برســد .اما اینکه چرا مدیریت
باشــگاه با درخواست شــفر برای بخشش باقری
موافقت نکرد و از سویی به خواسته سرپرست تیم
صحه گذاشت ،سوالی است که پاسخ آن در آینده
مشخص خواهد شد .شــفر که بارها به مدیریت
باشــگاه اعالم کرده بود در این برهه حســاس به
فرشــید باقری نیاز دارد ،روز جمعه خواستهاش را
علنــی کرد و در گفتو گو با یک ســایت خبری
موضعاش را اعالم کرد اما بازهم با پاســخ منفی
فتحی روبهرو شــد .سرمربی تیم در این مصاحبه
اعالم کرد؛ به باقری نیاز دارم ،هر تصمیمی دارید
بگذارید برای پایان فصل .پاسخ فتحی مدیرعامل
باشگاه اســتقالل بازهم منفی بو د تا اینکه اصغر
حاجیلو سرپرست تیم در یک اعالم رسمی گفت
با وســاطت او ،فرشید باقری بخشیده شده و این
بازیکن ،استقالل را مقابل الهالل عربستان همراهی
خواهد کــرد .اینکه باقری به اردوی اســتقالل
بازگشــته ،یک خبر خوب برای آبیهاســت اما
آن چیزی کــه در اینمیان مغفول مانده ،جایگاه
سرمربی تیم است که علیرغم درخواستهای زیاد
با مخالفت مدیریت باشگاه مواجه شد .این قضیه
نمیتوانــد پیامد خوبی برای شــفر به عنوان نفر
اول فنی تیم داشــته باشد چراکه به نظر میرسد
از اقتــدار الزم از لحاظ فنی برخوردار نیســت و
موفقیت او با اســتقالل یک چالش غیرقابل انکار
اســت که چندان موردتوجه نیست .از این دست
مسائل حاشیهای ،درست از زمانی در استقالل بروز
پیدا کــرد که آبیها در روز دهم فروردین بازی را
به رقیب سنتی واگذار کردند .از درز کردن حواشی

رختکن تیم بین دونیمه بازی تا نیمکتنشــینی
رحمتی و اخراج باقری ،پیامدهای این شکســت
بود که شفر را مجبور کرد با داشتهها و اختیارات
محدودش تا االن به بازیها در لیگ و لیگ آســیا
ادامه دهد .برای شــفر ،ســفر تقریبا غیرمنتظره
فرشید باقری به امارات میتواند هم شوک مثبت
باشد و هم شوک منفی .شوک مثبت میتواند یک
پیروزی  3امتیازی مقابل تیم عربستانی باشد اما
از سویی این بخشش میتواند یک شوک منفی را
به همراه داشته باشد که البته پیامد آن با واکنش
بازیکنان تیم رابطه مستقیم دارد .اگر اکثر بازیکنان
تیم بخصوص باتجربهها با این بخشش کنار بیایند
و آن را در راستای موفقیت تیم بدانند ،برای شفر
یک شــوک مثبت خواهد بود ،در غیر اینصورت
هر حاشــیهای را باید برای اردوی آبیها محتمل
بود .چراکــه برخی از بازیکنان فعلی فوتبال ایران
نشان دادهاند اقتدار سرمربی تا چه اندازه میتواند
بزرگــیاش را در تیم تضمیــن کند .خوب که به
اظهارات شفر در نشستهای خبری توجه کنید،
به کدهایی میرسید که نشان میدهد جایگاه شفر
به شــدت در خطر است و به احتمال زیاد او برای
فصل آینده با چالشهای زیادی روبهرو خواهد شد.
به عنوان مثال او هفته گذشــته از انتقال اللهیار
صیادمنش به تیم ترکیهای مطلع بود و مخالفت
خود را نیز اعالم کرده بود اما گویا تصمیم مدیریت
در قبال این بازیکن با موضع شــفر متفاوت است.
اســتقالل در شرایط خیلی حساســی قرار دارد.
قهرمانی در لیگ برتر هنوز برای آنها تمام نشده
امــا تحرکات بیموقع و از این دســت تصمیمات
مدیریتی خیلی نمیتواند امیدبخش باشد .ماندن
در لیگ آســیا هــم امیدواری دیگری اســت که
میتواند شفر و یارانش را مصممتر از گذشته کند
اما مشخص نیســت با چه استداللی نزدیکترین
مربی ایرانیاش یعنی بیــژن طاهری همراه او به
امارات نرفته اســت .اینکه گفته میشود باشگاه
بهخاطر کاهش هزینهها روش چرخشــی را برای
دستیاران شــفر در نظر گرفته ،نمیتواند توجیه
مستدلی باشد .آنچه در این میان برای هواداران
اســتقالل مهم به نظر میرســد ،حضور پرقدرت
تیمشان با تمام قدرت و داشتههایش است و اینکه
مثل گذشته اقتدار سرمربیشان هم حفظ شود.

باشگاه سایپا جواب زنوزی را داد

باشگاه سایپا اظهارات مالک تراکتورسازی را بیپاسخ نگذاشت و با صدور بیانیهای نسبت به صحبتهای وی واکنش نشان
داد .به نقل از روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا در این بیانیه آمده« :آقای زنوزی که همزمان مالک  ۲باشگاه
لیگ برتری فوتبال ایران است -که البته این موضوع کامال غیرقانونی و از عجایب فوتبال ایران بوده و در هیچ جای دنیا
یافت نمیشود -گفته که  ۲باشگاه سایپا و پیکان چرا باید در لیگ برتر باشند؟ بهتر است ایشان به جای توجیه شکستها
و فاصله گرفتن از کورس قهرمانی تیم متبوعاش ،فکری بهحال حواشی تیم خویش بکند و البته در فرآیندی قانونی ،دیگر
تیم تبریزی (ماشینسازی) را نیز واگذار نماید تا خدای نکرده صدای شائبه تبانی در فوتبال ایران از تبریز بلند نشود».

جریمه هزار دالری ایران در جام ملتها

ایافسی تیم ملی ایران را به دلیل عدم رعایت قوانین
در جام ملتها جریمه کرد .در نشســت خبری دیدار
ایران و چین بازیکنی حاضر شد که در ترکیب اصلی
ایران قرار نداشت(.شجاعی)  AFCبه همین دلیل به
ایران اخطار داده که در صورت تکرار ،مجازات سنگینی
در انتظــار ایران خواهد بود .در دیدار ایران و ژاپن هم
ایران در اســتفاده از نشان رسمی جام ملتها بر روی
آســتینهای تیم ملی ایران کوتاهی کرده و به همین
دلیل هزار دالر آمریکا جریمه شده است.

فرشید باقری باالخره
بخشیــدهشــد

دغدغه برانکو
برای بازی با سپاهان
در غیاب شجاع

