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200چوق باالتر از نیمیر؟

ندیم، سرمربی تیم ملی ترکیه که هدایت یکی از تیم های باشگاهی 
این کشور را هم به عهده دارد، در لیگ ملت ها با یکی از ستارگان 
جدید تیم ایران وارد مذاکره شد ولی واکنش عجیب این بازیکن  
ندیم را فراری داد. حرف بازیکن ایران این بود: »نیمیر عبدالعزیز 
هر چقدر می گیرد، من 200هزار دالر بیشتر می خواهم.« غرور و 
خودبزرگ بینی، آفت ورزشکاران است. یا رفتارهای حرفه ای را از 
سوپراستارهای این رشته یاد بگیرید یا حداقل مشاوران عاقلی 
داشته باشید تا به بیراهه نروید. بازیکنان جوان ما اول باید دنبال 
رشد باشــند و بعد به فکر اندوختن پول وگرنه قطر و امارات پول 

کالنی به هر بازیکن ایرانی می دهند ولی انگیزه شان را می کشند.

لیگ برتر و داستانی دیگر

لیگ برتر والیبال یکی دو سال گذشته به خاطر کرونا  متمرکز برگزار 
شد ولی امسال تیم ها میزبان هستند و  داشتن کفپوش استاندارد 
شرط میزبانی. هراز آمل، شهرداری گنبد، مس رفسنجان، فوالد 
سیرجان، راهیاب ملوان و هورسان تا زمان خرید کفپوش باید در 
تهران، یزد و ارومیه بازی کنند. داشتن کفپوش و ویدئوچک برای 
باشگاه هایی که ساالنه 10، 20میلیارد هزینه  می کنند، هزینه ای 
ندارد. تا زمان خرید کفپوش تماشاگران که سرمایه اصلی هر تیم 
و لیگی هستند، از پای تلویزیون بازی های تیمشان را می ببینند.  
باید دید فدراسیون می تواند سر حق پخش با شبکه های تلویزیونی 

به توافق برسد تا باشگاه ها بیشتر از این ضرر نکنند.

واالس دسوزا  با انتشار نوشــته ای در صفحه اینســتاگرامش از 
تیم ملی برزیل خداحافظی کرد. متــن خداحافظی او را بخوانید: 
»المپیک2024 پاریس 37ساله می شوم و خیلی اتفاقات ممکن 
است تا آن زمان بیفتد. بازیکنان قدرتمندی در پست من حضور 
دارند و تیم ملی برزیل، دیگر به من نیاز نخواهد داشت. از این به بعد 
جلوی تلویزیون می نشینم و هم تیمی هایم را تشویق می کنم.« 
چه ادبیات قشــنگی، عاری از هرگونه عقده و سرشار از احترام به 
آیندگان... چندی پیش هم خوان تورینا با واژه هایی مشابه دسوزا 
از تیم ملی ایتالیا خداحافظی کرد، با ذکر اینکه دلش برای تیم ملی 
تنگ می شود اما می داند جوانان خوبی پشت سر او ایستاده اند. کاش 

بازیکنان ما رسم خداحافظی کردن را از این بزرگان یاد بگیرند.

رسم خداحافظی

پشتخطزن

منهایفوتبال
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افقی:
 1- رمانــی بــا پس زمینــه 
جنگ نوشته مجید قیصری- 

خوشحال- برهنه
2- پرحرارت- ستیزه کننده- 

واحد شمارش شمشیر
3- کاخ عالی قاپو در اصفهان 
به دستور وی ساخته شد- از 

انواع خرماهای ایران
4- حیرت- اســتاندار قدیم- 

بخشی از بدنه خودرو
5- قــدرت و تحمل- صافی- 

تخت سلطنت
6- اروپایی- مترسک- دستور

7- از ادوات ورزش بدنسازی - 
شکل و صورت- راه میانبر!

8- حماســی- از پیامبــران 
بنی اسرائیل- معشوق

9- نشــانه صفت تفضیلی- 
راهبر کشتی- یار لیلی

10- همداستان رامین- شیره 
خشکیده گون- گل آپارتمانی 

زیبا
11- آب ورز- مسیحی- عدل 

و انصاف
12- پارچه سفید روی لحاف- 
برداشت خاص از موضوعی- 

دریا
13- فیلمــی از ســینمای 
دفاع مقدس ساخته ساموئل 
خاچیکیان- بیماری مشترک 

انسان و حیوان
14- خوراکی شیرین از جوانه 
گندم و آرد- ینگــه دنیایی- 

واحد پول ویتنام
15- راز- بی بندوبــار- کرم 

روده انسان
  

عمودی:
1- حــرف همراهی- شــانه، 
دوش- اصــالح عکس پس از 

ظهور- پاسبان
2- رمانــی از جــک لندن، 
نویسنده ادبیات آمریکا- سوره 

پنجاه و چهارم
3- الیه پوششــی ســلول- 

مشهور- ترتیب
4- پرنده ای لذیذ گوشــت- 

عروس آذری- گویچه
5- تندرســتی- ناخوشایند 

بودن
6- ورزشگاه مشهور انگلستان- 

شکل ظاهری- چیره و مسلط
7- افــراد تحت سرپرســتی 
رئیس خانواده- امانت- حرف 

ندا
8- حشره ای گزنده- نخستین 
بخش از دوران زمین شناسی 

سنوزوئیک- مدرک
9- شــهری در غرب فرانسه- 

عزیز- غذایی از گوشت گاو
10- ورودی- تندرســت- 

زادگاه 
11- اطالع- نیم تنه بی آستین

12- کوتاهی- دانــش ذاتی- اهل 
شهر بادگیرها

13- حصیر- طناز- مطبوع
14- خشنود- بســتن آن برای در 
امان مانــدن از صدمات تصادفات 

بسیار مؤثر است
15- خالی- صــدای خنده بلند- 

15همسر حوا- شکم بند طبی

يريگردخابهرشب
اسورهحلسارومن

رتناسبابلازا
امسبياصامسالپ
نوابابتباهمد
سكليرسرافدما

رهامدولانيباف
ترودكرانادورن
اايلاسنهككتسد

تبتيلاههماول
ينمسايايوردم
وچوياكقيرحموب
يمدلبمسداتشه
نتناناشيايفاو
ميدنگنهتالقنت
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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دور از انتظار
شکست سنگین حسن یزدانی مقابل تیلور، کام کشتی ایران را تلخ کرد 

فینال دیگر ایران و آمریکا هم به سود جردن باروز تمام شد

روز جمعه، رقابت های کشــتی قهرمان جهان در بلگراد روز تلخی را برای 
ایران رقم زد. شکست 2 کشــتی گیر ایران مقابل آمریکایی ها در فینال 
هواداران کشتی را ناامید کرد و در این میان شکست حسن یزدانی مقابل 
دیوید تیلور از همه این باخت ها تلخ تر بود. کاپیتان تیم ملی کشتی سال 
گذشته باالخره راه بردن تیلور را پیدا کرد و او را در فینال اسلو شکست داد. 
به همین دلیل به نظر می رسید امسال هم بخت یزدانی برای پیروزی دوباره 
بر تیلور کم نباشد. اما حسن یزدانی این بار شکست خورد و عجیب اینکه 
این بار راحت تر از دفعات قبلی مقابل نابغه آمریکایی تسلیم شد. پیش از آغاز 

مسابقات قهرمانی جهان در کشتی آزاد، ایرانی ها 
امیدوار به کسب چندین مدال رنگارنگ بودند 

اما روز دوم مسابقات با یک تراژدی تمام عیار 
به پایان رسید. پس از کشتی فرنگی حاال 
انگار نوبت کشــتی گیران آزادکار است 
 که با حســرت قهرمانی بلگراد را ترك 

کنند.

یزدانی از رکورد ۶۰ساله غالمرضا 
تختی )کسب ۷مدال جهان و 

المپیک( گذشت. او  8مدال جهانی 
و المپیک دارد؛ نقره جهان ۲۰۱۵، 

طالی المپیک۲۰۱۶ ریو، طالی 
۲۰۱۷ جهان، برنز جهان  ۲۰۱8، 
طالی جهان ۲۰۱۹، نقره المپیک 

۲۰۲۰، طالی جهانی ۲۰۲۱ و نقره 
جهان ۲۰۲۲  بلگراد 

شروع خوب
پس از مشخص شــدن قرعه ملی پوشــان آزادکار و شوکی 
که به تیم بابــت قرعه امیرمحمــد یزدانی وارد شــده بود، 
3کشتی گیر ایران شروعی توفانی داشتند. محمد نخودی در 
79کیلوگرم، حسن یزدانی در 86کیلوگرم و امیرحسین زارع 
در 125کیلوگرم یکی پس از دیگری رقبایشــان را شکست 
دادند و به نیمه نهایی رسیدند. این 3نفر سال پیش در جهانی 
نروژ فینالیست بودند و توانستند برای تیم ایران 2طال و یک 

نقره کسب کنند.

تکرار شکست اسلو
محمد نخودی در وزن 79کیلوگرم در دور نخســت یاکوب 
شیخ جمال کشــتی گیر روســي االصل رومانی را با نتیجه 7 

بر 6 شکست داد و راهی دور بعد شــد. او در کشتی دوم خود 
دولگون آلتانزول از مغولستان را 10 بر صفر شکست داد و به 
یک چهارم نهایی رسید. نخودی در مرحله یک چهارم نهایی 
بکزاد عبدالرحمانف دارنده مدال های برنز جهان و المپیک از 
ازبکستان را با نتیجه 10 بر 5 شکست داد و به نیمه نهایی راه 
یافت. ملی پوش ایران با یک پیروزی نزدیک مقابل میخایلوف 
اوکراینی راهی فینال شد تا همانند سال گذشته مسابقه نهایی 
این وزن را با باروز برگزار کند. نخودی سال گذشته با نتیجه 5 
بر یک در مقابل این کشتی گیر نام آشنای آمریکایی شکست 
خورده بود و حاال با سودای کسب طال در فینال حاضر می شد. 
اما برخالف انتظارها او در یک کشتی که کامال در اختیار باروز 
بود با نتیجه 4بر 2شکست خورد و به مدال نقره رسید. باروز 
34ساله در حالی نخودی 21ساله را شکست داد که پیش از 

این صادق گودرزی، عزت اهلل اکبری، مرحوم علی موســوی، 
مرتضی رضایی قلعه، مصطفی حسین خانی، پیمان یاراحمدی 
و علی سوادکوهی را شکست داده و هیچ ایرانی موفق به کسب 

پیروزی در مقابل او نشده است.

شکست بی حرف یزدانی
در وزن 86کیلوگرم طبق پیش بینی ها حسن یزدانی و دیوید 
تیلور به فینال مسابقات جهانی رسیدند. یزدانی با فینالیست 
شــدن و قطعی کردن مدالش در بلگراد از رکورد 60ســاله 
غالمرضا تختی )کســب 7مدال جهان و المپیک( گذشت و 
نامش در تاریخ کشتی ایران ماندگار شد. یزدانی حاال 8مدال 
جهانــی و المپیــک را در کارنامه خود دارد. نقــره جهان در 
سال2015، طالی المپیک2016 ریو، طالی 2017 جهان، 
برنز جهان در 2018، طالی جهــان در 2019، نقره المپیک 
2020، طالی جهانی 2021 و نقــره جهان در بلگراد 8مدال 
یزدانی هستند که نام او را در صدر افتخارآفرینان کشتی از نظر 

تعداد مدال قرار داده اند.
یزدانی در بلگراد پس از اســتراحت در دور نخســت، ایوان 
ایچیزلی از مولداوی را 10 بر صفر شکســت داد و با پیروزی 
در مقابل سباستین جزیرزانســکی از لهستان با نتیجه 11 بر 
صفر راهی نیمه نهایی شــد. او در نیمه نهایی بوریس ماکوئف 

کشتی گیر روسی االصل از اسلواکی را 10 بر صفر از پیش رو 
برداشت و به فینال رسید. یزدانی در حالی در فینال حاضر شد 
که سال گذشته موفق به شکســت دیوید تیلور شده بود تا با 
این پیروزی، 3شکست قبلی به دست فراموشی سپرده شود. 
تیلور با سوت آغاز مسابقه در یک کشتی حساب شده کشتی 
خودش را به یزدانی دیکته کرد و با کسب 7امتیاز و از دست 
دادن تنها یک امتیاز کــه آن هم فنی نبــود و حاصل اخطار 
30ثانیه بود پیروز کشتی شد. با شکســت یزدانی در مقابل 
حریف آمریکایی و با توجه به اینکه نخودی و یونس امامی هم 
در مقابل آمریکایی ها شکست خورده بودند مشخص است آنها 
کامال در بحث آنالیز از ایران جلو هستند و برای ثانیه به ثانیه 

کشتی با ایرانی ها برنامه دارند.

طالیی که برنز شد
امیرحسین زارع کشتی گیر دسته فوق سنگین ایران در بلگراد 
تا نیمه نهایی خوب پیش رفت. او به پشــتوانه برنز المپیک و 
طالی جهان در اســلو، یکی از اصلی ترین شانس های ایران 
برای کسب مدال طال در بلگراد به شمار می رفت. زارع پس از 
استراحت در دور نخســت ژی وی دنگ از چین را با نتیجه 3 
بر صفر شکست داد. او در مرحله یک چهارم نهایی نیز مقابل 
الکساندر خوتسیانیوســکی دارنده مدال برنز جهان 2019 از 
اوکراین با نتیجه 10 بر صفر پیروز شد و به نیمه نهایی رسید. 
زارع برای رســیدن به فینال در مقابل طاها آکگل ترک قرار 
گرفت و درحالی که تا ثانیه های پایانی کشــتی را برنده بود، 
روی اشتباه خودش خاک شــد و با شکست شانس حضور در 
فینال مسابقات جهانی را از دســت داد. زارع در رده بندی در 
یک کشــتی یک طرفه با نتیجه 8 بر صفر کشتی گیر کانادا را 

شکست داد و به مدال برنز رسید.

زنان سپاهان از امروز 
در مسابقات آسیایی 

مسابقات هندبال جام باشگاه های زنان آســیا از امروز در آلماتی 
قزاقستان آغاز می شود و سپاهان در نخستین بازی باید با نماینده 
کره جنوبی بازی کند. در پنجمین دوره این رقابت ها 7تیم حضور 
دارند؛ قزاقستان با 2تیم در مسابقات شرکت کرده است، کره جنوبی، 
هند، ایران و کویت هم یک نماینده در این رقابت ها دارند. سپاهان 
نخستین بازی اش را ساعت 14امروز مقابل اس کی سوگرگیلدرز 
کره انجام می دهــد، بازی دوم ایــن تیم دوشــنبه مقابل آالتاتو 
قزاقستان انجام می شود. روز چهارشنبه با ازبچکای ازبکستان بازی 
دارد، شنبه هفته بعد مقابل تی اسپرت هند قرار می گیرد و یکشنبه 

هم با آستان نور سلطان قزاقستان بازی می کند.


