 VARوارد ایران شد

دوشنبه  12مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3319

با اعالم رئیس فدراس��یون فوتبال سیستم کمکداور ویدئویی یکشنبهش��ب وارد ایران شد .شهابالدین عزیزیخادم ،رئیس
فدراسیون فوتبال در جلسه توجیهی داوران فوتبال اعالم کرد سیستم کمک داور ویدئویی ( )VARیکشنبه شب وارد ایران
شد .این سیستم برای دیدار ایران  -کرهجنوبی که  20مهر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد ،مورد استفاده قرار میگیرد.

ورزشی

کشتی

همهداشتههایاستقاللدرلیگ۲۱

تیمی با تفکرات مجیدی

انتقام گرفتیم؛ حسن یزدانی در فینال مسابقات جهانی
دیوید تیلور آمریکایی را شکست داد

غرور یک ملت

یکشنبه  11مهر سال  1400را اگر «روز خاص» کشتی
ایران نام بگذاریم شاید تا حدودی حق مطلب را درباره این
روز ادا کرده باشیم .کشتی جهان در رشته آزاد در وزن 86
کیلوگرم  ۲سوپراس��تار بزرگ دارد؛ حسن یزدانی از ایران و
دیوید تیلور از آمریکا که طالیهداران کشتی مدرن امروز به
شمار میروند .مصاف این دو را اتحادیه جهانی شاهبیت دیوان
یداند .حسن ما چند مسابقه متوالی
همه کشتیهای جهان م 
به تیلور باخته بود که آخرین آن مربوط به همین المپیک
گذشته بود اما دیروز سرانجام طلسم شکست .دیگر خبری از
آن  20ثانیه لعنتی نبود .حسن این بار هم  4امتیاز پیش افتاد
اما نگذاشت بعد از  ۲امتیازی که تیلور گرفت کار به بازگشت
این کشتی بلدآمریکایی بکشد .این بار حق بهترین کشتیگیر
حال حاضر جهان به او داده شد و خبری از غافلگیری نبود؛
کسی که در طول  6دقیقه کشتی سرتر بود ،فردی که بهتر
مدیریت کرد ،بهتر فن زد و سرانجام به حقش رسید .طلسم
شکس��ت و حسن یزدانی با  2امتیازی که در پایان مسابقه
گرفت سرانجام به افسانه شکستناپذیری تیلور پایان داد .حاال
مرد شماره یک جهان در این وزن حسن آقا یزدانی است؛ پسر
محجوب ایرانی که بعد از باخت در فینال المپیک ،غر نزد،
بهانهگیری نکرد ،تمرین کرد و سختی کشید تا انتقام توکیو
را در اسلو بگیرد .طالی حسن یزدانی در روزی به دست آمد
که در  4وزن دوم تیم ما طی رکوردی تاریخی  4فینالیست
به فینالهای امروز فرستاد .یکشنبه  11مهر روز کشتی ایران
بود؛ روزی که پادش��اه با عبور از جادوگر ،تاجگذاری کرد و
افسانه شکستناپذیری تیلور با رشادت حسن یزدانی به پایان
رسید .حسن یزدانی دیروز آرش ورزش ایران بود که بردش
مرز خوشحالی و شادمانی ما را تعیین میکرد .همچنین در
این روز امیرحسین زارع بعد از  32سال کشتی ایران را در
وزن  125کیلوگرم صاحب مدال ارزشمند طال در مسابقات
جهانی کرد تا اینچنین روز خاص کشتی ایران تکمیل شود.
■■کوالک  ۴آزادکار ایران با صعود به فینال قهرمانی جهان

هر  ۴نماینده ایران در  ۴وزن دوم مسابقات کشتی آزاد
قهرمانی جهان با شکست حریفان خود راهی فینال شدند.
در ادامه رقابتهای  ۴وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان
 ۲۰۲۱که در اس��لو ،پایتخت نروژ در حال برگزاری اس��ت،
علیرضا س��رلک ،نماینده وزن  ۵۷کیلوگرم ایران در مرحله
نیمهنهایی برابر «سلیمان آتلی» دارنده مدالهای نقره و برنز
جهان از ترکیه روی تش��ک رف��ت و در حالیکه از حریف
عنوا ندار خود عقب بود ،در ثانیههای پایانی موفق شد ۲مرتبه
حریف خود را در خاک بنشاند و با یک بارانداز در نهایت  ۷بر
 ۴صاحب برتری شود و به فینال برسد .سرلک امشب برای
کسب مدال طال به مصاف «توماس گیلمان» از آمریکا میرود.
امیرمحمد یزدانی ،نماینده وزن  ۶۵کیلوگرم ایران نیز در
دیدار نیمهنهایی این رقابتها برابر «علیبک عثماناف» از
قرقیزستان روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سخت
در حالیکه  ۴ - ۴از حریف خود عقب بود ،در  ۳ثانیه پایانی
یک امتیاز گرفت و با نتیجه  ۵بر  ۴به برتری رسید و راهی
فینال شد .یزدانی برای کسب مدال طالی جهان به مصاف
«زاگیر شاخیف» از روسیه میرود.
در وزن  ۷۹کیلوگرم ،محمد نخودی ،دارنده مدال طالی
جوانان جهان دیگر نماینده ایران در  ۴وزن دوم بود که در
مرحله نیمهنهایی مقابل «نیکا کنچادزه» از گرجستان روی
تشک رفت و در یک مبارزه زیبا و سخت با نتیجه  ۶بر  ۵به
برتری رسید تا پنجمین فینالیست ایران در این رقابتها شود.
نخ��ودی در فینال به مصاف «جردن باروز» چهره عنواندار
جهان و المپیک از آمریکا میرود.
کامران قاسمپور آخرین نماینده ایران در  ۴وزن دوم ،در
مرحله نیمهنهایی برابر «جی دن کاکس» دارنده مدالهای
طالی جهان و برنز المپیک از آمریکا روی تشک رفت و در
پایان این مبارزه سخت با نتیجه ۳- ۳و با توجه به اخطار بیشتر
حریف قدرتمند آمریکایی ،به برتری رسید و راهی فینال شد.

اخبار

بازیکن کلیدی تیمملی کرهجنوبی
بازی با ایران را از دست داد

بازیکن تیمملی فوتبال کرهجنوبی در آستانه بازی با ایران
در مرحله سوم انتخابی جامجهانی  ۲۰۲۲آسیب دید .با اعالم
فدراسیون فوتبال کره جنوبی« ،کوان چانگ هون» هافبک
هجومی تیمملی کره به دلیل آسیبدیدگی مچ پا از لیست
تیمملی خط خورد و به بازی با ایران و سوریه نمیرسد .چانگ
تکگل بازی کرهجنوبی در بازی قبلی این تیم برابر لبنان را
به ثمر رسانده بود« .پائولو بنتو» سرمربی تیمملی کرهجنوبی
ب��ه جای این بازیکن مصدوم« ،جئونگ وو یئونگ» را که در
تی��م فرایبورگ آلمان بازی میکند به تیمملی دعوت کرده
است .یئونگ تنها یک بار در بازی دوستانه با ژاپن پیراهن تیم
ملی کره را بر تن کرده است .کرهجنوبی در گروه  Aمرحله
سوم انتخابی جامجهانی با ایران ،امارات ،عراق ،سوریه و لبنان
همگروه است و در حال حاضر با  ۴امتیاز بعد از ایران در رده
دوم جدول قرار دارد.

قهرمانیروحاهللرستمییکیاز ۵لحظه
برتروزنهبرداریدرپاراالمپیک ۲۰۲۰توکیو

قهرمانی ملیپوش پاراوزنهبرداری ایران در پاراالمپیک۲۰۲۰
توکیو ب ه عنوان یکی از  5لحظه برتر این بازیها انتخاب شد.
کمیته بینالمللی پاراالمپیک اقدام به رأیگیری برای معرفی
لحظههای برتر رش��ته وزنهبرداری در بازیهای پاراالمپیک
 2020توکیو کرد .در این رأیگیری عالقهمندان به رش��ته
پاراوزنهب��رداری از بین  20لحظه برتر مربوط به این رش��ته
 5لحظه برگزیده را مشخص کردند که در بین آنها قهرمانی
روحاهلل رستمی نیز دیده میشود .در مطلب منتشر شده درباره
رستمی آمده است« :روحاهلل رستمی طالی پاراالمپیک توکیو
را به لیست طوالنی موفقیتهای بینالمللی خود در سالهای
اخیر اضافه کرد .او قهرمان بازیهای پاراآسیایی  2018جاکارتا
و قهرمان جهان در مسابقات  2019نورسلطان است .پس از
سومین حرکت موفق و مهار وزنه  234کیلوگرمی ،رستمی
برای شکستن رکورد جهان به صحنه بازگشت اما نتوانست
رکورد دسته 80کیلوگرم مردان را به 242کیلوگرم برساند .این
ورزشکار  32ساله نخستین طالی پاراالمپیکش را  9سال پس
از کسب مدال نقره در پاراالمپیک  2012لندن به دست آورد».

روزبهجانشینریگیمیشود؟

تویکم
تیم فوتبال استقالل در حالی برای حضور در لیگ بیس 
آماده میشود که  ۱۰تغییر نسبت به فصل گذشته داشته است.
استقالل فصل گذشته را با قرار گرفتن در جایگاه سوم لیگ برتر،
شکس��ت در فینال جام حذفی مقابل فوالد و حذف در مرحله
یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهالل عربستان به
پایان رساند تا فرهاد مجیدی در کسوت مربی همچنان دستش
از دریافت جام کوتاه باش��د .مجیدی برای نخستین بار فرصت
حضور در نقل و انتقاالت تابس��تانی را با آبیپوش��ان پیدا کرد
تا س��رانجام با تیمی که خودش متولی بس��تن آن است ،راهی
یک دوره از مس��ابقات ش��ود .او حاال ناچار است استقالل را با
تغییرات نس��بتاً زیاد نسبت به فصل گذشته راهی میدان کند.
از جمع نفرات فصل گذشته استقالل  7بازیکن جدا شدند که
این را نمیتوان تعداد اندکی دانست و براحتی از کنار آن عبور
کرد .این در حالی اس��ت که حداقل چند نفر از این  7بازیکن
را نفراتی تش��کیل میدهند که میتوان آنها را در زمره نفرات
اصلی تیم دانست.
■■بازیکنانی که از استقالل جدا شدند

محم��د نادری و هروی��ه میلیچ  ۲مدافع و وینگر چپ ،آرش
داجیلری مدافع و وینگر راس��ت ،مسعود ریگی هافبک میانی،
مهدی قائدی وینگر و ستاره فصل گذشته این تیم و شیخ دیاباته
مهاجم باتجربهای که آقای گلی در لیگ برتر را هم تجربه کرد6 ،
بازیکنی بودند که میتوان آنها را جزو نفرات اصلی این تیم دانست
و البته داریوش ش��جاعیان که به جدا شدههای استقالل اضافه
میشود .هرچند فرشید اسماعیلی هنوز قراردادش را با آبیپوشان
به صورت رسمی تمدید نکرده اما میتوان او را هم جزو نفراتی

دانست که فصل آینده را با پیراهن استقالل به میدان میرود.
مجیدی در مقابل بازیکنانی که از دست داد اقدام به جذب
نفراتی چون علیرضا رضایی درون دروازه ،امیرحسین حسینزاده،
امیرعلی صادقی ،امین قاسمینژاد ،زبیر نیکنفس ،سیدابوالفضل
جاللی ،عارف آقاس��ی و محمدرضا آزادی کرد و گفته میشود
روزبه چشمی هم بزودی به این تیم اضافه میشود.

قابل توجه اس��ت؛ عارف آقاسی مدافع میانی و زبیر نیکنفس
هافبک میانی که همزمان از فوالد به اس��تقالل پیوس��تند و با
توجه به حضور نامشان در لیست کلی تیم ملی ،انتظارات هم از
آنها باالست ،بویژه زبیر نیکنفس که قطعا هواداران و رسانهها
او را با مس��عود ریگی مقایس��ه کرده و این ،انتظار را از او
باالتر هم خواهد برد.

در بین بازیکنانی که مجیدی اقدام به جذب آنها کرده ،نفرات
مختلفی دیده میش��وند ام��ا بزرگترین جمع آنها را بازیکنان
جوان ،کمتجربه و کمنام و نشانی تشکیل میدهند که عمدتاً از
 ۲تیم خودروساز پیکان و سایپا به پیراهن آبی رسیدهاند؛ علیرضا
رضایی ،دروازهبان جوان و سابق پیکان به همراه  ۳بازیکن جوان
به نامهای امیرحسین حسینزاده ،امیرعلی صادقی و ابوالفضل
جاللی که از س��ایپای س��قوط کرده به این تیم پیوستند .باید
دید این  ۴بازیکن جوان در طول فصل چقدر فرصت حضور در
زمین را پیدا میکنند.

امین قاسمینژاد مهاجم باتجربهای که سرانجام
موفق به پیوس��تن به جمع آبیپوشان شد ،وظیفه
دش��واری بر دوش داش��ته و باید جای شیخ دیاباته باتجربه را
در این تیم پر کند .قاس��مینژاد یکی از امیدهای گلزنی تیم
اس��تقالل در فصل بیس��تویکم اس��ت که پروسه استقاللی
ش��دنش ماهها طول کشید و سرانجام پیش از بازی با الهالل
رسما آبیپوش شد.

■■ ۴بازیکن جوان و کمتجربه

■■ ۲لژیونر

 ۲بازیکن جدید اس��تقالل هم از لیگهای خارج از کش��ور
به این تیم پیوس��تهاند؛ جعفر س��لمانی ،مدافع ملیپوشی که
از لیگ پرتغال به جمع ش��اگردان مجیدی ملحق شد و گفته
میشود احتمال اینکه شرح وظایف قائدی برای او تعریف شود
زیاد است به همراه محمدرضا آزادی مهاجم  ۲۳سالهای که از
لیگ یونان به تهران آمد.

■■فوالدیهای سابق

حضور همزمان  ۲بازیکن ملیپوش فوالد در اس��تقالل هم

■■یک مهاجم کهنهکار و باتجربه

■■تیمی با تفکرات مجیدی

مجیدی در سومین تجربه حضورش روی نیمکت استقالل
در نقش سرمربی ،برای نخستینبار این فرصت را پیدا کرد
ک��ه با حض��ور در بازار نقل و انتقاالت تابس��تانی ،تیمی با
سلیقه و تفکر خودش را آماده حضور در مسابقات کند و
این موضوع باعث باال رفتن انتظارات و توقع از س��رمربی
آبیپوشان میشود .استقاللیها نزدیک به یک دهه است
عنوان قهرمانی لیگ را به دست نیاوردهاند و این موضوع
هم مزید بر علت است تا انتظار آنها از سرمربی جوانشان
ب��اال برود ،بویژه که او تیمی ب��ر پایه تفکرات خود آماده
حضور در میدان کرده است.

با جدی ش��دن بازگش��ت روزبه چشمی به جمع
آبیپوش��ان ،این س��وال پیش میآید که این بازیکن
باتجربه و دو پس��ته قرار اس��ت در کدام پست برای
استقالل بازی کند .بازگشت روزبه چشمی پس از یک
فصل حضور در لیگ ستارگان قطر به جمع آبیپوشان
قطعی شده و حاال مسؤوالن این باشگاه به منظور نهایی
کردن توافق با این بازیکن باتجربه ،مترصد حضور وی
در تهران هستند .با توجه به ترافیک باال در قلب دفاعی
آبیپوش��ان با حضور بازیکنانی مثل سیاوش یزدانی،
محمدحسین مرادمند ،محمد دانشگر و عارف آقاسی
که بعد از چن��د هفته عارف غالمی هم به این جمع
اضافه میش��ود ،بعید به نظر میرسد
فرهاد برای اس��تفاده در قلب دفاعی
قص��د به خدمت گرفتن چش��می را
داشته باش��د .پس از جدایی مسعود
ریگی که یک��ی از کلیدیترین
بازیکنان استقالل بود ،با اینکه
آنه��ا بازیکنانی را ه��م در این
منطق��ه از زمین ج��ذب کردند
اما باز هم به نظر میرس��د خأل
حضور ای��ن بازیک��ن باتجربه
در بین آبیها احس��اس شود،
لذا احتمال اینکه قرار باش��د
روزبه چشمی در فصل جدید
برای آبیپوشان در مرکز خط
میانی به میدان برود تا کمتر
جای خال��ی ریگی احس��اس
ش��ود ،وج��ود دارد .در تی��م تحت
رهبری مجیدی بازیکنانی مثل زبیر
نیکنفس ،مهدی مهدیپور ،سعید
مهری و حت��ی آرش رضاوند نفراتی
هستند که میتوانند در پست هافبک
دفاعی به می��دان روند و قطعا حضور
چش��می میتوان��د بر اس��تحکام
خ��ط میانی ای��ن تیم در فصل
تویکم لیگ برتر بیفزاید.
بیس 

شانس میزبانی ایران در جامجهانی ۲۰۲۴فوتسال

کدام کشور رقیب است؟

مرتض�ی احمدی :فدراس��یون فوتبال
گزارش
ای��ران خواه��ان میزبان��ی جامجهانی
 ۲۰۲۴فوتس��ال است ولی برای گرفتن این میزبانی چند
رقی��ب جدی دارد که کار را برای ایران س��خت میکند.
نهمین دوره مس��ابقات جامجهانی فوتس��ال در حالی به
میزبان��ی لیتوان��ی برگزار ش��د که قرار بود س��ال ۲۰۲۰
برگزار ش��ود اما به دلیل ش��یوع ویروس کرونا به تعویق
افت��اد و س��ال  ۲۰۲۱برگزار ش��د .این تعوی��ق اما برنامه
دوره بع��دی این مس��ابقات را تحت تاثیر قرار نمیدهد و
جامجهانی بعدی س��ال  ۲۰۲۴برگزار خواهد ش��د .هنوز
نامزده��ای میزبان��ی دوره بعد این مس��ابقات به صورت
رسمی مشخص نشدهاند اما اعالم آمادگی ایران برای سال
 ۲۰۲۴باعث توجه خبرنگاران سراسر جهان به این موضوع
شده است.

خب��ر جدیدی را اعالم کرد .ش��او گفت« :مراکش��یها به
من گفتند س��النها و ورزشگاههای مناسبی ندارند» .وی
همچنی��ن از آمادگ��ی ویتنام برای میزبان��ی دوره بعدی
جامجهانی خبر داد.

■■شانس باالی قاره آفریقا برای میزبانی

قاره آفریقا تاکنون در مس��ابقات جامجهانی فوتس��ال
میزبانی نداشته است که این موضوع میتواند شانس این
قاره را برای دوره بعد افزایش دهد .اگر مراکش و مصر به هر
دلیل نامزد میزبانی نشوند یا امکانات برگزاری جامجهانی
را نداشته باشند ،شاید فیفا به قاره آسیا و آمریکای شمالی
چراغ سبز نشان دهد.
■■شانس ایران برای میزبانی  ۲۰۲۴چقدر است

■■کدام کشورها خواهان میزبانی هستند؟

همانط��ور ک��ه عنوان ش��د هنوز به صورت رس��می
گزینههای میزبانی جامجهانی اعالم نش��دهاند اما خبرها
حاکی از آمادگی حداقل  ۱۰کش��ور است .عالوه بر ایران
کشورهای هندوستان ،برزیل ،روس��یه ،مراکش ،آمریکا،
مکزیک ،گواتماال ،مصر و ویتنام در فکر میزبانی هس��تند.
حسین شمس ،سرمربی پیشین تی م ملی ایران که مامور
پیگیری میزبانی جامجهانی  ۲۰۲۴در ایران شده ،از آمریکا
و مراکش به عنوان رقبای ایران یاد کرد.

سیاست
در سایهسار معنویت
نگاه

ادامه از صفحه اول

به همین دلیل است که باید توجه
داشت جان دینداری ،تزکیه نفس است برای رسیدن به
مقام توحید و اگر در قالب هر فعلی که انجام میدهیم،
این روح نباشد ،ولو قالب عمل آسمانی باشد ،نتیجه عمل
نفسانی خواهد شد .پس باید توجه داشت بر همه کسانی
که در تالشند از سیره نبوی در سیاست پیروی کنند و
در راس��تای اهداف سیاسی -اجتماعی آن حضرت ـ که
اقامه قس��ط برای کرامت انسان و سوق دادن او به عالم
توحید بوده ـ گام بردارند ،الزم است روح تزکیه نفس و
سلوک معنوی را در خود زنده بدارند و همت خود را بر
این نقطه متمرکز کنند و به عرصه کنشگری در سیاست
نیز به عنوان یکی از ابزارهای بندگی و میدانهای سلوک
روحی به سمت قرب الهی بنگرند.

■■خبرنگار اسپانیایی :میزبانی برزیل را رد نمیکنم

«گوس��تاوو مونانا» خبرنگار و کارش��ناس فوتسال در
اس��پانیا با بازنشر خبر نامزدی ایران برای گرفتن میزبانی
جامجهان��ی اعالم کرد میزبانی کش��ور برزی��ل را هم رد
نمیکند .یکی از مخاطبان این کارشناس در صفحه شخصی
او نوش��ته که ایران به دالیل سیاسی شانس زیادی برای
میزبانی ندارد و این س��وال را مطرح کرده که آیا میزبانی

[ اسپورت ]

عجب غمی

هندوس��تان و ویتنام خبر واقعی است؟ مونانا در واکنش
تاکید کرده است روشهای انتخاب میزبانی از سوی فیفا
ناشناخته است.

■■مربی انگلیسی :مراکش آمادگی میزبانی ندارد

«دیمون شاو» مربی انگلیسی فوتسال که سابقه کار در
کشورهای مختلف را دارد ،در واکنش به خبر انتشار نامزدی
ایران در کنار کشورهای مراکش و آمریکا برای جامجهانی،

[ مارکا ]

اتلتیکوی بیرحم

آخرین باری که ایران یک مسابقه فوتسال در سطح باال
را میزبانی کرده است ،به سال  ۲۰۰۳و رقابتهای قهرمانی
آس��یا بازمیگردد .بعد از آن ایران در جام باش��گاههای آسیا
چند بار میزبان ش��د و مسابقات جوانان قهرمانی این قاره را
برگزار کرد اما در سطح جهانی ،در فوتسال میزبانی نداشتهایم.
فدراسیون فوتبال بعد از جامجهانی ۲۰۱۶کلمبیا ،اقداماتش را
برای گرفتن میزبانی سال  ۲۰۲۰آغاز کرد اما در نهایت فیفا
لیتوانی را انتخاب کرد .همراهی نکردن دولت و وزارت ورزش
برای گرفتن میزبانی ،مشکالت ساختاری ،تحریمها و شرایط
سخت انتقال پول و ...از جمله مواردی است که میتواند شانس
ایران را برای میزبانی کم کند.

[ گاتزتا ]

ژکوی جادوگر

