حسابهای باشگاه استقالل باز شد

یکشنبه  18مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3321

حس��ابهای بانکی باش��گاه استقالل به طور رس��می از صبح دیروز فک بازداشت شد .س��ایت باشگاه استقالل نوشت:
«پیرو توافق انجام ش��ده در هفته گذش��ته و اقدام در جهت رفع توقیف حسابهای بانکی باشگاه استقالل توسط طرف
شکایت کننده ،از صبح امروز حسابهای بانکی باشگاه توسط مرجع قضایی فک بازداشت شد و مبالغ قابل نقل و انتقال است».

ورزشی

کشتی
تاریخسازی کشتی فرنگی با  ۲طالی ساروی و یوسفی

روز خاص تیم آقای خاص

بررسینقشپژماندرستکاردرتحولتیمملیکشتیآزاد

کار درست

دیروز روز خاص کش��تی فرنگی بود 7 .س��ال صبر
کردی��م تا در مس��ابقات جهانی به مدال طال برس��یم
و نکته ش��گفتانگیز اینکه نه تنها یک طال که  ۲طال
بعد از مدتها صید کردیم .عالوه بر این  ۲کشتیگیر
دیگرمان به فینال رفتند که امروز ش��اهد دیدارش��ان
در فینال خواهیم بود .محمدهادی ساروی و علیاکبر
یوس��فی طالییهای دیروز کشتی فرنگی ما بودند .به
این ترتیب دیروز روز خاص کشتی فرنگی ما با هدایت
«محمد بنا» آقای خاص ورزش ایران بود.

درستکار و مقابله با
خبرنگاران سعودی اینترنشنال!

■■غوغای یوسفی در سنگین وزن

در فینال وزن  130کیلوگرم کشتی فرنگی مسابقات
جهانی علیاکبر یوسفی با حضور در فینال تاریخسازی
ک��رد و رکورد جدیدی را به ثبت رس��اند .وی پس از
اس��تراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه  6بر یک
داوید اوواسپیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مرحله
یکچهارم نهایی راه یافت .یوسفی در ادامه با نتیجه 2
بر یک اس��کار مارویک از نروژ را از پیش رو برداشت و
راهی مرحله نیمهنهایی شد.
وی در این دیدار با نتیجه  2بر یک از سد یاسمانی
آکوستا فرناندز ،دارنده مدال برنز جهان از شیلی گذشت
و به دیدار فینال راه یافت .س��نگینوزن کشورمان در
این دیدار به مصاف زورابی گدخوری ،دارنده مدال برنز
اروپا از روس��یه رفت که ب��ا نتیجه  ۵بر یک به برتری
رسید تا برای نخستینبار طالی سنگینوزن را کسب
کرده و تاریخساز شود.
■■نخستین طالی فرنگی بر گردن ساروی

اما نخستین مدال طالی کشورمان را محمدهادی
ساروی کسب کرد .دارنده مدال برنز المپیک توکیو در
مسابقات جهانی کشتی فرنگی طال گرفت .محمدهادی
ساروی در وزن  ۹۷کیلوگرم پس از استراحت در دور
نخست ،در دور دوم با آرتور سارگسیان ،قهرمان زیر ۲۳
سال اروپا از روسیه مبارزه کرد و  ۶بر  ۴از سد حریف
خود گذشت و راهی یک چهارم شد .دارنده مدال برنز
المپیک در این مرحله ملیا از گرجس��تان را  ۹بر یک
مغلوب کرد .ساروی در نیمهنهایی با برتری  ۵بر صفر
مقابل نیکولوز کاخالشویلی از ایتالیا ،فینالیست شد .وی
در فینال به مصاف الکس زوکه از مجارستان رفت که
با نتیجه  ۳بر یک پیروز شد و نخستین طالی کاروان
کشتی فرنگی را کسب کرد.

باربد بهراد :سرمربی جدید تی م ملی کشتی آزاد ایران توانست
کارنامهای درخشان از خود به جا بگذارد و ایران با کسب 6
مدال رنگارنگ جهانی موفق شد نمایشی درخشان ارائه دهد.
پس از پایان المپیک  2020توکیو و کسب تنها یک نقره و
یک برنز در رشته کشتی آزاد ،به رغم فاصله کوتاه و کمتر از ۲
ماه تا شروع مسابقات جهانی نروژ  ،2021علیرضا دبیر ،رئیس
فدراسیون کشتی تصمیم گرفت در کادر فنی تی م ملی کشتی
آزاد تغییرات اساس��ی ایجاد کن��د و  26مردادماه بالفاصله
پ��س از پایان المپیک بود که پژمان درس��تکار را جایگزین
غالمرضا محمدی کرد .درس��تکار  45ساله در فاصله حدود
 45روزه از روز انتخاب تا ش��روع مسابقات جهانی ،توانست
تیمی متحولش��ده را برای شرکت در مسابقات اسلو آماده
کند و رقم زدن تاریخیترین روز کشتی ایران (یکشنبه 12
مهرماه  ،)1400دسترنج زحمات این سرمربی باتجربه که
سابقه قهرمانی در مسابقات آسیایی و مدال برنز در مسابقات
جهانی را در دوران کش��تیگیری خود در کارنامهاش دارد،
است .تیم ملی کشتی آزاد ایران با هدایت پژمان درستکار در
مسابقات جهانی  3 ،2021طال 3 ،نقره و یک برنز به دست
آورد .اگر کمی خوششانس بودیم و یکی از آن نقرهها تبدیل
به طال میش��د تی م ملی کش��تی آزاد ایران یکی از بهترین
نتایج تاریخ خود در مسابقات جهانی را رقم میزد .قهرمانی
آزادکاران ایران در مسابقات جهانی اسلو به لحاظ تیمی دور
از دس��ترس نبود و با توجه به فاصله بس��یار کم با آمریکا و
روس��یه باید پذیرفت تیم ما بخوبی دچار تحول مثبت شده
اس��ت .با این وصف باید از تعویض طالیی علیرضا دبیر پس
از پایان المپیک ،به رغم ریسک باالیی که در فاصله کوتاه تا

مسابقات جهانی بود ،یاد کرد و حاال پژمان درستکار در 45
سالگی ،رویاییترین روزهای خود در کشتی را سپری میکند.
یادمان نرود خیلی از گوششکستهها انتقادات زیادی به این
انتخاب داشتند و معتقد بودند درستکار به واسطه دوستی با
علیرضا دبیر ،توانسته خارج از صف ،سرمربی تی م ملی کشتی
آزاد شود اما نتایج درخشان تیم کشتی آزاد ایران نشان داد
انتخاب رئیس فدراسیون کشتی بسیار درست و به موقع بوده
است.
باید رد پای درس��تکار را در پیروزی درخش��ان حس��ن
یزدان��ی مقابل دیوید تیلور مش��اهده ک��رد .در فیلمی که
از یک��ی از تمرین��ات قبل یزدانی بتازگی رس��انهای ش��ده
اس��ت ،درس��تکار بدرس��تی راه پیروزی را به یزدانی نشان
میده��د .کار ک��ردن بیامان دس��تها و زی��ر کتف زدن
متوالی یزدانی حربهای بود که تمرکز کش��تیگیر آمریکایی
را ب��ه ه��م زد .این بار برخالف توکی��و ،یزدانی در  30ثانیه
پایانی حواس��ش به زیرگیری تیلور بود و برخالف المپیک
او ای��ن بار بخوبی از هجوم چشمبس��ته و احساس��ی تیلور
اس��تفاده کرد و ب��ا فاصله امتیاز معنادار برن��ده این رقابت
شد.

■■درستکار :کام مردم را تلخ نکنیم

سرمربی تی م ملی کشتی آزاد تاکید کرد همه کشتیگیران
ای��ران ،چه برنده و چه بازنده خوب کش��تی گرفتند .بعد از
کس��ب عنوان س��وم جهان با  ۳طال ۳ ،نق��ره و یک برنز از
س��وی تی م ملی کشتی آزاد ،پژمان درستکار گفت :من این
پیروزی و موفقیتهای تی م ملی را به همه مردم که صاحب
این پیروزی هستند تبریک گفته و امیدوارم جامعه کشتی

■■صعود گرایی و دلخانی به فینال

همچنی��ن دیروز نماینده وزن  ۶۷کیلوگرم ایران و
دارنده مدال طالی المپیک با پیروزی در ثانیه پایانی
به فینال قهرمانی جهان رسید .در ادامه رقابتهای ۳
وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان  ۲۰۲۱که در
اسلو ،پایتخت نروژ در حال برگزاری است ،محمدرضا
گرایی ،نماینده وزن  ۶۷کیلوگرم ایران و دارنده مدال
طالی المپیک در دیدار نیمهنهایی مقابل راماز زویدزه،
دارن��ده مدالهای طالی جوانان جهان و نقره زیر ۲۳
س��ال جهان از گرجستان روی تشک رفت و در پایان
در حالی که تا ثانیه پایانی  ۶بر  ۴عقب بود ،موفق شد
حریف را خارج از تشک و در حالی که کشتیگیر گرجی
قصد فرار داشت خاک کند و  ۲امتیاز بگیرد و با نتیجه
 ۶-۶به پیروزی برس��د .با رد اعتراض مربیان گرجی،
گرای��ی ی��ک امتیاز دیگر گرفت و  ۷ب��ر  ۶این مبارزه
حساس را با پیروزی به پایان رساند.
 ۳دقیقه نخس��ت این مبارزه با نتیجه  ۳بر یک به
س��ود کش��تیگیر گرجی به پایان رسید .گرایی پیش
از این در دور اول اس��تراحت کرد ،س��پس تسوچیکا
ش��یمویامادا قهرمان آس��یا از ژاپن را ضربه فنی کرد.
وی س��پس حسرت جعفراف از آذربایجان را با نتیجه
ش رو برداشت و به نیمهنهایی رسید.
 ۱۱بر صفر از پی 
همچنین میثم دلخانی در وزن  ۶۳کیلوگرم دیگر
فینالیس��ت ایران در  ۳وزن پایانی این رقابتهاست
که امروز برای کسب مدال طالی جهان روی تشک
میرود .پیش از این و در جریان رقابتهای  ۴وزن
نخست ،محمدعلی گرایی در  ۷۷و پژمان پشتام در
وزن  ۸۲کیلوگرم صاحب مدال برنز جهان ش��دند،
محمدرض��ا مخت��اری در وزن  ۷۲کیلوگرم پنجم
ش��د و سجاد عباسپور در وزن  ۵۵کیلوگرم از دور
رقابتها کنار رفت.

نگاه

چاه ویل برجام
نتیجه بیتفاوتی به منتقدان

ادامه از صفحه اول

 ...همین بیتوجهی آنها باعث خسارتهای سنگین
به کش��ورمان ش��ده است .باید کس��انی که در برجام
مس��بب بروز وضعیت فعلی کش��ور ش��دهاند را مورد
مؤاخذه قرار دهیم زیرا نمیتوانیم از کنار این موضوعات
براحتی بگذریم؛ متأسفانه مردم ما فشارهای زیادی را
از بخشهای مختلف دنیا و کش��ورهای متعدد تحمل
میکنند که میتوان به نبود مراودات بانکی اشاره کرد.
یعنی واقعا آقای ظریف نمیدانست اگر ضمانتهای
الزم را از طرف غربی نگیرد آنها حاضر نخواهند بود به
تعهداتشان در برجام عمل کنند؟! متأسفانه دولتمردان
سابق ،برجام را به وقایع انتخابات ریاستجمهوری سال
 96گره زدند تا بگویند ما مذاکرات را به نتیجه رساندیم
و به همین دلیل سرعت بسیار زیادی به مذاکرات دادند.
* نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور
و شوراهای مجلس

ای��ن بردها را بپذیرد .وی درب��اره اینکه تنها با یک برد تیم
کش��ورمان بر سکوی قهرمانی قرار میگرفت ،تاکید کرد :ما
تیمی جوان با میانگین س��نی  22س��ال داریم ولی با این
همه میتوانستیم حتی در  61و  70کیلوگرم نتایج بهتری
گرفته و شانس قهرمانی هم داشته باشیم .ما از نظر تیمی ۳
طال ۳ ،نقره و یک برنز کسب کردیم و تعداد طالهایمان با
آمریکا و روسیه برابر بود .این لطف خدا و اهلبیت است .جا
دارد از ش��خص علیرضا دبیر تشکر ویژهای داشته باشم که
هم��ه جوره حامی تیم بوده و امکانات الزم را در اختیارمان
قرار داد و حاش��یه را از تیم دور کرد .خس��ته نباشیدی هم
ب��ه کادر فنی و همه کش��تیگیرانمان میگویم و امیدوارم
در مس��ابقات بعدی نتایج بهتر باش��د .درستکار از نام بردن
کش��تیگیری که توقعات را برآورده نکرد ،خودداری کرد و
گف��ت :کام م��ردم را تلخ نکنیم ،همه زحمت خودش��ان را
کش��یدند ،اینکه با یک برد قهرمان میشدیم ،اما و اگرهای
ورزش هست .ما باید خوشحال باشیم که این نتیجه بسیار
خوب و تاریخی را گرفتیم و فراموش نکنیم چند دس��تاورد
مهم در این مسابقات داشتیم .من از بچهها خیلی راضیام و
تا لحظه آخر میجنگیدند؛ برنده و بازنده همه خوب بودند.
س��رمربی تی م ملی کشتی آزاد درباره آنالیز حریفان سنتی
و پیروزی مقابل آنها تصریح کرد :این جای بحث بیش��تری
دارد اما در  40روز گذشته برای طاها آکگول ،پتریاشویلی،
نایفونوف ،دیوید تیلور و جیدن کاکس برنامه و آنالیز دقیق
داش��تیم ،سایر حریفان هم آنالیز شده بودند ،اودیکادزه که
گلیج او را در مبارزه یکطرفه برد ،آنالیز شده بود .امیدوارم
مردم از این جوانان دالور رضایت داشته باشند.

ش�بکه س�عودی اینترنش�نال برخی رقابتهای
ورزش�ی ایران را پوش�ش میدهد و عوامل آن سعی
میکنند با ورزشکاران ایرانی گفتوگو کنند و عکس
ی�ادگاری بگیرند ،آن هم در حالی که خود از مجریان
اصلی پ�روژه تحریم و تعلیق ورزش ایران هس�تند!
پی�رو همین موض�وع بع�د از درخش�ش یزدانی در
فینال برابر تیلور آمریکایی ،خبرنگار این شبکه قصد
مصاحب�ه با یزدان�ی و همچنین دیگر کش�تیگیران
ایران را داشت که با مدیریت و دخالت صحیح پژمان
درس�تکار آنه�ا موفق به انجام چنین کاری نش�دند.
این ش�بکه با برجس�ته کردن این اقدام سعی داشت
ج�و را علیه س�رمربی کش�تی آزاد ای�ران کند که با
واکن�ش منفی کاربران ایرانی مواجه ش�د .از س�وی
دیگر پژمان درس�تکار جواب دندانشکنی به مجری
ش�بکه س�عودی اینترنش�نال داد .پژمان درستکار
گفت افرادی که سالهاس�ت به دنبال تحریم ورزش
ایران و دیده نش�دن ورزش�کاران ایرانی هستند به
یکباره دلس�وز حسن یزدانی و کشتی ایران شدهاند.
البته خبرنگاران این ش�بکه دست آخر وقتی دیدند
نمیتوانند در منطقه تعیین شده با کشتیگیران ایران
مصاحبه کنند ،در قالب تماشاگر دوربین را در دست
گرفتند و از  ۲ورزشکار مازندرانی ما خواستند پیامی
را به زبان مازنی بدهند.

برداشت یکم از حضور مدیران جدید در استقالل

خروج موقت از بحران

زهـــره فلاحزاده :این روزها تیم
گزارش
فوتبال اس��تقالل در بیحاشیهترین
حالت ممکن به کارش ادامه میدهد؛ اتفاقی که در چند سال
اخیر به موضوعی ناممکن تبدیل شده بود .مصطفی آجورلو
در همان ابتدا با فرهاد مجیدی که از قراردادش هنوز  ۲سال
مان��ده بود ،یک فص��ل دیگر هم تمدید کرد تا به مربی خود
نشان دهد پای اعتماد به او ایستاده و حاال سرمربی است که
باید بدون داش��تن دغدغه و با طیب خاطر به فکر رس��اندن
تیمش به موفقیت باشد.
هر چند در حال حاضر مش��کل اصلی استقالل نداشتن
یک زمین تمرین مناسب است و هر زمینی که مدیران اجاره
میکنند ،مقطعی است و کوتاهمدت اما حل شدن این مشکل
میتواند جلوی بهانههای احتمالی آینده را بگیرد.
از طرفی استقالل هنوز نتوانسته جای خالی مهدی قائدی،
ستاره فروش رفته خود را پر کند .هر چند این روزها نام چند
بازیکن خارجی در رس��انهها شنیده میشود اما تا این لحظه
استقالل با بازیکنی به توافق قطعی نرسیده و اگر این اتفاق
هم رخ دهد ،تا به ایران بیاید ،قرارداد منعقد شود و تمریناتش
را شروع کند ،هفتههای اول لیگ را از دست داده است .حال
باید دید مجیدی چه بازیکنی را در حد قائدی شکار میکند،
چرا که او بهتر میداند تیم فصل گذشتهاش متکی به مهاجم
ریزنقش بوش��هریاش بود و در نبود او خط حمله استقالل
چندان زهردار نشان نداد.
■■به دنبال بازگرداندن چشمی

استقاللیها باز هم سراغ روزبه چشمی ،مدافع سابق خود
رفتهاند .بازیکنی که با رفتنش کمتر کسی از فراقش دلگیر شد
اما حاال قرار است چشمی بار دیگر به ترکیب تیم بازگردد .این
بازیکن در تیم «امصالل» قطر عملکرد چندان خوبی نداشت و
[ کوریره ]

لوکاتلی و پلگر
ینی برای بهبود ایتالیا

باید دید نسبت به فصول گذشته میتواند در استقالل عملکرد
بهتری داشته باشد یا خیر .البته اینکه چشمی در خط هافبک
به کار گرفته میش��ود یا دفاع هم محل سؤال است ،چرا که
استقالل بیشترین خرید این فصل خود را در دفاع انجام داده
و در خط هافبک با کمبود بازیکن مواجه است .با رفتن ریگی
و فرشید اسماعیلی ،آبیها به  ۲بازیکن جدید نیاز دارند که
بتوانند خألها را پر کنند .باید دید مجیدی عالوه بر مهاجم،
به فکر خرید یک هافبک طراح هم هس��ت یا خیر؛ هافبکی
که استقالل حداقل در  ۲سال اخیر بشدت به آن نیاز داشته
و اس��ماعیلی و رضاوند نتوانستهاند بازیکنانی یکنواخت و با
صالبت در میانه زمین باشند .البته نمایش خوب امیرحسین
حس��ینزاده در بازیهای تدارکاتی و مقابل الهالل عربستان
نوید ظهور یک پدیده جدید در استقالل را میدهد که میتوان
پش��ت مهاجم از او بازی گرفت .البته س��خت است بتوان به
[ مارکا ]

گن 
جهای آسمانی

بازیکن کمتجربه و کمسن و سال در دیدارهای بزرگ و مهم
و در س��ال اول حضورش در تیمی مثل استقالل تکیه کرد.
آبیها کنار حسینزاده نیاز مبرم به یک بازیکن خالق و باتجربه
تویکم آغاز میشود
دیگر دارند .کمتر از  ۱۰روز دیگر لیگ بیس 
و استقالل همچنان باید به فکر خرید جایگزینهایش باشد.
از طرف دیگر آخرین صحبتهای آجورلو با سایت باشگاه
این پیام را به هواداران میدهد که از مجیدی و کادرش انتظار
قهرمانی دارد .آجورلو از اعتماد کامل به سرمربیاش سخن
گفته ولی در ادامه به او متذکر ش��ده تا هفته ششم تیمش
باید نتیجه دلخواه را گرفته باشد .انتظار مدیرعامل از مربیاش
این اس��ت که پس از  ۳دوره حضور نصف و نیمه ،حاال که
تیم را خود او بسته ،جز قهرمانی به چیز دیگری فکر نکند.
مدیران و هواداران استقالل از مجیدی قهرمانی میخواهند
و این اتفاق تنها در صورتی میافتد که او برخالف سالهای

[
توتو اسپورت ]

پو
گبا،توجدیهستی؟

[ اسپورت ]

پدری طالیی

گذشته رمز اتحاد و همدلی را میان بازیکنان و کادر فنی و
مدیریت باشگاه ایجاد کند .مجیدی تاکنون نتوانسته با مدیران
ارتباط خوبی داشته باشد و هر بار کار تا جایی پیشرفته که
هم خود او و هم مدیرعامل از باشگاه کنار گذاشتهشدهاند.
دود این اتفاق نیز تنها به چشمان هوادارانرفت .خود فرهاد
میداند این فصل ،سال سرنوشتسازی برای او خواهد بود .اگر
بیحاشیه جلو رود و نتیجه بگیرد ،در تیم ماندنی خواهد شد
و در صورت تکرار حواشی گذشته ،زودتر از هر عضو دیگری
به در خروجی نزدیک میش��ود .او خوب میداند در صورت
لغزش استقالل به هر دلیلی ،همگان سرمربی را متهم ردیف
اول میدانند .بنابراین در تالش است هم با مدیران در تعامل
باشد و هم کمتر در فضای مجازی به فکر انتشار گزارشهای
پرحاشی ه باشد.
بای��د به فرهاد اعتماد ک��رد و اجازه داد با آرامش ،اتحاد و
همدلی تیمش را روانه مسابقات کند .اگر خاطرش از مدیرانش
راحت باشد ،دیگر دلیلی برای نتیجه نگرفتن ندارد .باید صبر
کرد تا تیم جدید مجیدی را در درون زمین مش��اهده کرد.
هواداران باید به او فرصت شکوفایی دهند و هفتههای اول به
او اعتماد کنند؛ هفتههای اولی که چندان سخت هم نیست
اما آنها بخوبی میدانند و از گذشته باید درس گرفته باشند
ک��ه بازیهای ابتدایی چقدر میتواند به قهرمان ش��دن یک
تیم کمک کند.
در چند فصل اخیر استقالل در بازیهای نخست نتوانسته
امتیازات خوبی کس��ب کند و هر چند در نیمفصلهای دوم
عملکرد مثبتی داشته اما به قهرمانی منجر نشده است .آبیها
ب��ه امتیازات این دیداره��ا نیاز دارند که هم بتوانند بحران را
پشت سر بگذارند و هم هوادارانشان با آرامش و بدون اعتراض
امیدوار به آینده تیمشان باشند.
[ آ.اس ]
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