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ورزشی

وطن امروز شماره 2695

اخبار

 ۱۰کاندیدای فدراسیون کشتی
تأییدنشدند

با برگزاری جلس��ه کمیسیون تطبیق وزارت
ورزش و جوانان ۱۰ ،کاندیدای ریاست فدراسیون
کش��تی به لحاظ مدارک مدیریتی تایید نشدند.
به گزارش ایسنا ،جلسه کمیسیون شرایط احراز
تطبیق مدیریتی وزارت ورزش و جوانان به ریاست
محمدرضا داورزنی ،معاون ورزش قهرمانی وزارت
ورزش و جوان��ان برگزار ش��د و پس از بررس��ی
مدارک مدیریتی  ۲۱کاندیدای ریاست فدراسیون
کشتی ،مدارک  ۱۰نامزد ریاست این فدراسیون
به تایید نرسید .مجید خدایی و محمدرضا توپچی
از جمله چهرههای شاخص در این لیست هستند
که مدارک مدیریتی آنها به تایید نرسیده و  ۸نامزد
دیگر ش��ناخته شده نیستند .این افراد یک هفته
مهلت دارند مدارک الزم برای بررسی مجدد را به
این کمیسیون ارائه دهند در غیر اینصورت اجازه
ش��رکت در انتخابات را نخواهند داشت .مدارک
مدیریتی  ۱۱کاندیدا که در میان آنها چهرههای
شاخصی همچون امیررضا خادم ،عباس جدیدی،
علیرضا حیدری ،علیرضا دبیر و حمید بنیتمیم
حضور دارند به تایید این کمیس��یون رسید و در
ادام��ه مدارک این اف��راد برای تایید نهایی جهت
حضور در انتخابات مورد بررسی نهادهای ذیربط
قرار خواهد گرفت.

اخبار

چگونه بین استقالل و صدر جدول فاصله افتاد؟

خودزنی

ذوبآهن -پرسپولیس
کجا برگزار میشود؟

برگزاری دیدار ذوبآهن برابر پرسپولیس در
ورزش��گاه نقش جهان منتفی شد .صحبتهایی
مطرح ش��ده بود که قرار اس��ت بازی ذوبآهن و
پرسپولیس در هفته بیستوششم لیگبرتر فوتبال
ایران در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود .سعید
فتاحی ،مسؤول برگزاری مسابقات سازمان لیگ
در گفتوگو با ایس��نا ،درب��اره این موضوع اظهار
کرد :به پیشنهاد شورای تأمین و به این علت که
پشت یکی از دروازههای ورزشگاه فوالدشهر برای
نصب جایگاه تماشاچیان تخریب شده است ،قرار
بود مسابقه ذوبآهن برابر پرسپولیس در ورزشگاه
نقش جهان برگزار شود اما باشگاه ذوبآهن اعالم
کرده است برای حل این موضوع در آن قسمت از
ورزشگاه نرده میگذارد تا بازی در همان ورزشگاه
خانگی ذوبآهن برگزار شود .پس برگزاری بازی
در ورزشگاه نقش جهان منتفی شده است و بازی
در فوالدشهر برگزار میشود.
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واکنش فدراسیون بوکس
به مبارزه دختر ایرانی در فرانسه

فدراس��یون بوکس با انتشار بیانیهای از عدم
دخالتش در فعالیت بوکس��ورهای دختر ایرانی
خب��ر داد .پس از اینکه صدف خ��ادم به عنوان
دختر بوکس��ور ایرانی با پرچم ایران در فرانس��ه
روی رینگ مبارزه رفت ،فدراسیون بوکس عدم
دخال��ت و ورود خود به این موضوع را با انتش��ار
بیانیهای اطالعرسانی کرد.
متن اطالعیه فدراسیون بوکس به شرح زیر است:

زهره فالحزاده :در حالی به روزهای آخر لیگ نزدیک
میش��ویم که امید قهرمانی استقالل در لیگ هر روز
با بردهای متوالی تیم صدرنشین کمرنگ و کمرنگتر
میش��ود؛ فصل��ی که آبیها هم حس��رت از دس��ت
دادن امتیازات اول فصل را میخورند و هم حس��رت
درگیریه��ا و حواش��یای که موج��ب برهم خوردن
آرامش تیمشان شد؛ اتفاقاتی که در نهایت باعث شد
این تیم براحتی میدان را برای رقبا خالی کند.
■■کارنامه بد در فصل نقلوانتقاالت تابستانی

مهمترین اتفاقی که باعث شد آبیها فصل هجدهم
را هم درس��ت مثل  2فصل گذشته بد شروع کنند و
نتوانند مانند یک تیم مقتدر در لیگ ظاهر شوند ،این
بود که این تیم فصل نقلوانتقاالت تابستانی هجدهم
را به بدترین شکل ممکن گذراند؛ تیمی که ستارههای
فصل گذشته خود را از دس��ت داد و هرگز نتوانست
جای خالی آنها را با بازیکن جدید پر کند .از دس��ت
دادن «امید ابراهیمی» هافبک و فرمانده تیم« ،مجید
حس��ینی» مدافع جوان و مستحکم ،سرور جپاروف
بازیک��ن طراح و تأثیرگ��ذار و در نهایت «مامه تیام»
گذشته موجب شد آبیها

ستاره بیچون و چرای فصل
نتوانند در لحظات واپسین نقل و انتقاالت بازیکنانی
همتراز آنها خریداری کنند .استقالل البته به اندازه 2
تیم بازیکن به جمع خود اضافه کرد که بس��یاری از
این بازیکنان حتی نتوانس��تند  ۹۰دقیقه بازی کنند.
خرید  2بازیک��ن خارجی به نام های «الحاجی گرو»
و «مارکوس نویمایر» هم دوای درد آبیها نشد و پس
از نمایش ضعیف ،این دو از تیم کنار گذاش��ته شدند.
همین خریدهایی که از س��ر ناچ��اری و تنها برای پر

کردن لیست انجام شد ،اس��تقالل را به تیمی از هم
گسیخته تبدیل کرد که حداقل تا اواخر نیم فصل اول
یارای مقابله با تیمهای لیگ برتری را نداشت.
■■دعوای معاون باشگاه و سرمربی

بر کسی پوش��یده نیست که علی خطیر ،معاون
ورزشی باش��گاه اس��تقالل و وینفرد شفر ،سرمربی
آبیه��ا با یکدیگ��ر رابطه خوبی ندارن��د .در این بین
معاون باش��گاه بیشتر سعی داشته سکوت کند و در
صحبتهایش بگوید مش��کلی بین آنها وجود ندارد
اما از طرف س��رمربی تیم اوضاع کمی فرق میکند.
شفر بارها در مصاحبههایش با ایما و اشاره و متلک به
خطیر ،آرامش تیم را بر هم زده ،البته گفته میشود
معاون و سرمربی تیم پس از آخرین جلسهای که بین
اعضای هیات مدیره و این دو برگزار ش��د ،با یکدیگر
صلح کردهاند .به هر حال حداقل پس از این جلس��ه
در مصاحبههای شفر متلکی نشنیدیم و باید دید چرا
استقاللیها دیر به فکر صلح و دوستی افتادند.
■■درگیریهایی که باعث اخراج باقری شد

این فصل استقالل روی آرامش را به خود ندید.
بازیکنانی که شعار «باهم بودن» را مدام در پستهای
اینستاگرامی خود نشر میدادند ،در عمل بر «بیهم
بودن» تاکید داشتند؛ از مصاحبههای بد موقع بازیکن
علیه مدیران تیم ت��ا درگیریهایی که در روز بازی
داربی  ۸۹پایتخت در بین دو نیمه و در رختکن ایجاد
شد ،همه گواه این مدعاست .درگیریهای روز بازی
با پرسپولیس منجر به جریمه شدن تعدادی بازیکن
و اخراج هافبک آبیها ،فرشید باقری شد .باقری که
روزهای خوبی را با استقالل سپری میکرد حاال به

دالیل انضباطی  2هفتهای از تیم کنار گذاشته شده
اس��ت و هنوز هم باشگاه استقالل قصد بازگرداندن
این بازیکن را ندارد .البته ش��اید هواداران استقالل
هیچوقت فرشید اسماعیلی را که در داربی خودسرانه
ت��وپ را برداش��ت و با یک ضربه چی��پ پنالتی را
هدر داد نبخش��ند؛ پنالتیای که اگر گل میشد و
استقالل این بازی مهم را نمیباخت ،وضعیت تیم در
جدول تغییر میکرد و شانس قهرمانی بیش از حاال
بود .در واقع مهمترین گمشده استقالل «یک رهبر»
درون زمین است؛ رهبری که بتواند تیم را در میانه
نبرد مدیریت کند.
■■نبود زمین تمرین مناسب

اما بدون ش��ک یکی از دالیل مهم اس��تقالل در
نتیج ه نگرفتن در فصل هجدهم «نبود زمین تمرین
مناسب» است .استقاللیها بیش از  ۶زمین تمرین در
این فصل داشتهاند و به اصطالح خانه به دوش بودهاند.
استقالل ورزشگاه امام رضا را در اختیار دارد اما بیشتر
تیمهای پایهاش در این زمین حضور دارند .استقاللیها
چند روزی را در این زمین و در چمن مصنوعی تمرین
کردند که آنها را در چند هفته با مشکالتی مواجه کرد؛
مشکالتی که صدای اعتراض پزشکان این تیم را هم
درآورد و در نهای��ت مصدومان��ی را روی دس��ت تیم
گذاش��ت .گفته میش��ود آبیها بزودی به ورزشگاه
انقالب میروند و هفتههای پایانی لیگ را در این زمین
تمرین میکنند .حال باید دید ورزشگاه انقالب آخرین
زمین تمرین استقاللیها خواهد بود؟
■■مربی محبوب اما پرحاشیه

فرهاد مجیدی بدون شک محبوبترین استقاللی

بین هواداران این تیم اس��ت .زمانی که او به کادرفنی
آبیها ملحق ش��د ب��ا اس��تقبال گ��رم طرفدارانش
مواجه ش��د .خیلیها وجود فرهاد را در تیم غنیمت
میدانس��تند و میگفتند با حضور فرهاد ،سکوهای
ورزشگاه پر میشود اما مجیدی این روزها آرام نیست
و در صفحات مجازی مدام در حال ش��یطنت است.
البته او ش��اید نمیداند دارد غیرمس��تقیم به تیمش
ضربه میزند و یک صحبت و حرکت او ممکن است
فضای تازه آرام شده استقالل را تبدیل به یک میدان
جن��گ کند .پس از پخش فیلم درگیری لفظیاش با
مامور پلیس راهور که باعث ش��د چند روزی تیم به
حاشیه برود و آخر هم مجبور شد فیلم مربوطه را پاک
و عذرخواهی کند ،حاال پس از برد ش��یرین استقالل
مقابل سپاهان در حالی که هم تیم به آرامش نسبی
رس��یده و هم هواداران خوشحال از نزدیک شدن به
صدر بودند ،گذاشتن اس��توری جنجالی فرهاد علیه
امیر قلعهنویی آرامش اس��تقالل را بار دیگر برهم زد.
اینکه لزوم منتشر کردن چنین استوریای در چنین
روزی که استقالل بازی بزرگی را برده چه بوده ،هیچ
ک��س نمیداند .قطعاً مجیدی میدان��د حرفی که او
زده با جوابی از طرف قلعهنویی مواجه میشود و این
درگیریها ادامه یافته و به سکوها کشیده میشود.
در این بین چه کسی آسیب میبیند؟ بدون شک
جواب تیم استقالل است و بس.
آبیه��ا دیر در صدد برطرف کردن نقصهای خود
برآمدند و شاید هفته پایانی لیگ با قهرمانی احتمالی
رقیب سنتیشان تازه متوجه اشتباهاتی شوند که در
طول فصل انجام دادهاند.

با عنایت به اینکه فدراسیون بوکس جمهوری
اس�لامی ایران در حوزه بانوان هیچگونه فعالیتی
ندارد ،لذا برگزاری مسابقات و تمرینات این رشته
ورزش��ی در هر مکانی مربوط به این فدراس��یون
نیست و مسؤولیت آن با برگزارکنندگان یا شخص
شرکتکننده خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،صدف خادم روز شنبه و در
شهر رویان فرانسه ،در مبارزهای که  3راند به طول
انجامید مقابل «آن شوان» بوکسور کشور میزبان
به برتری رسید.

فدراسیونفوتبالانتخاب«کلینزمن»
برای تیمملی را تکذیب نکرد!

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال به خبر
انتخاب یورگن کلینزمن به عنوان سرمربی جدید
تیمملی فوتبال ایران واکنش نشان داد .امیرمهدی
علوی در گفتوگو با بخش خبر ورزش��ی شبکه
خبر درباره انتخاب سرمربی تیمملی فوتبال ایران
گفت :از تمام رسانهها که اجازه میدهند سرمربی
تیمملی در فضای آرام و حرفهای انتخاب ش��ود،
تش��کر میکن��م .آنها کمک زی��ادی میکنند تا
بتوانیم برای انتخاب س��رمربی جمعبندی خوبی
داش��ته باش��یم .مدیر روابط عمومی فدراسیون
فوتبال درباره ش��ایعه حضور یورگن کلینزمن در
رأس کادر فن��ی تیمملی اظهار داش��ت :هر روز
نمیت��وان یک نفر را تأیی��د و دیگری را تکذیب
کرد .مرجع رسمی که سرمربی تیمملی را انتخاب
خواهد کرد ،فدراسیون فوتبال است .علوی درباره
مطرح ش��دن نام  ۱۹مربی در لیست فدراسیون
فوتبال برای س��رمربیگری تیم ملی ،خاطرنشان
کرد :ای��ن بحث مربوط به روزهایی میش��د که
تیمملی در رقابتهای جام ملتهای آس��یا بود.
پس از بازی با ژاپن که تیمملی حذف شد نسبت
به این موضوع دقیقتر شدیم تا سرمربی مورد نظر
را انتخاب کنیم.

