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پنجره پنجم

لیگ برتر بسکتبال تا 26 مهر برگزار می شود و پس از  آن، سعید 
ارمغانی، سرمربی تیم ملی در تعطیالت 20 روزه، ملی پوشان را 
برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 2023 به اردو 
فرامی خواند. امســال تیم ملی فقط یک لژیونر دارد و با بازگشت 
بهنام یخچالی به ایران، برخالف پنجره های قبلی تیم ملی می تواند 
از ابتدا شکل منسجم تری داشته باشد. در پنجره پنجم ایران در 
تهران با چین و استرالیا بازی می کند. فدراسیون  در چند نوبت 
درخواست میزبانی از این پنجره را در گرگان داده بود اما فیبا قبول 
نکرد تا یک بار دیگر ضعف زیرساختی آشکار شود و پس از گذشت 

50 سال باز هم به میزبانی در ورزشگاه آزادی دلخوش باشیم.

NBA در خلیج فارس

سابقه داشته NBA را در شرق آسیا برگزار کنند اما در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نه. اماراتی ها  سنت شکنی می  کنند. طبق اعالم 
NBA قرار است 2 بازی پیش فصل در ابوظبی امارات برگزار شود. 
اماراتی ها در بسکتبال آسیا مطرح نیستند اما مثل قطر و عربستان 
برنامه هایی از این قبیل را در سر دارند. عربستان جام جهانی 3×3را 
در جده برگزار کــرده و قطری ها هم که سال هاســت با میزبانی 
مسترزهای بسکتبال 3 نفره نامشان را مطرح کرده اند. اماراتی ها  
از بازی آتالنتا هاوکــس و میلواکی باکس )14و 16مهر( میزبانی 
می کنند. مسابقات پیش فصل برای آماده سازی تیم های NBA هر 
ساله در نقاط مختلف دنیا ازجمله ژاپن، استرالیا و... برگزار می شود.

لیگ برتر بسکتبال همانند سال های گذشــته به حرکت افتاد؛ 
بی رمق، با حضور تیم های ناآماده و بی پول. اگر شرایط 10  فصل 
گذشته را بررسی کنیم، می بینیم همیشه همین  روال حاکم بوده. 
با این حال هر فصل تیم ها در کوران مسابقات بهتر شده اند. با اضافه 
شدن بازیکنان خارجی، دست کم تا پایان دور رفت تیم ها شکل 
واقعی شان را پیدا مي کنند. امسال یکی دو تیم تمرینات خود را به 
موقع شروع کرده و یار گرفته اند و با بودجه ای که کنار گذاشته اند 
مدعی اند؛ مثل شهرداری گرگان، مدافع قهرمانی. این تیم عالوه بر 
ملی پوشان و بازیکنان مطرح، 2 بازیکن خارجی گرفت تا از همین 
ابتدا زمزمه های تکرار قهرمانی اش شنیده شود. ذوب آهن، نفت 

آبادان، مهرام و کاله هم شرایط بهتری نسبت به بقیه دارند.

مدعیان فصل

زیرحلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسکتبال
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افقی:
 1- نفس- بســیار ســخت و 
مشکل- آنکه عضوی از بدنش 

از کار افتاده
2- مال کسی را به زور ضبط 

کردن- مهلت دادن- تردید
3- نوعــی فــراورده قندی 
ســرخ کردنی- گاز باالبرنده 

بالن- خیال
4- یک صــدم دالر- از آفات 

نباتی- کرم روده انسان
5- مســئولیت نگهــداری از 

فرزند- عالم ماده
6- کبوتــر دشــتی- خانــه 

ساحلی- انباشتگی
ســنتی-  آیین هــای   -7
شهرســتانی در آذربایجــان 

 شرقی- صومعه
8- انبار کشتی- نمایشنامه ای 
نوشــته شــون اوکیســی 

ایرلندی- دوستی
9- تاب و تــوان- النه زنبور 

عسل- جست و جو
10- حاشــا کردن- اذیت- 

عقیده
11- کمک رسانی- کهن ترین 

قسمت اوستا
12- مشایعت- تاج پرندگان- 

اثر چربی
13- درخت مجنون- بی نام 
تو...کی کنم باز- شیوه و روش

14- گردنبند اسارت- جواهر 
فروش- افراد مشهور

15- هزینــه اســتفاده از 
خدمــات یــک مؤسســه- 
بزرگ ترین رویداد ورزشــی 

دنیا- رفوزه
  

عمودی:
1- مناسب استفاده روزمره- 
از تیم های باشــگاهی فوتبال 

اسپانیا- خیانت
2- محفــوظ- سپاســگزار- 

دارای مبلمان
3- خودکشــــی- نوعــی 

هواپیمای جنگی
4- کتاب هندو- مرهم- دوره 

پیش دبستانی
5- رشــوه خواری- رئیس و 

فرمانده- صوت شگفتی
یک رقمــی-  آخریــن   -6

پایتخت کامبوج- چهره نما
7- داالن ورودی خانه هــای 

قدیمی- دوستی- چند رأی
8- رهــرو- داغ داغ- از یاران 

امام علی)ع(
9- بی ســواد- شــهری در 

فرانسه- واقف و مطلع
10- مثل و مانند- آبونمان- 

نقشه انگلیسی
11- یک کنار یــک- غذایی 
از قطعات گوشت کباب شده 

گاو- از هم پاشیدن
12- عنصــری از گروه هالوژن ها- 

مقام- کیف ورزشی
13- عددی دورقمی- هنگام ورود 

به جایی گفته می شود
14- سبز تیره- جزیره ای بزرگ در 

ژاپن- شوره زار
فاقــد  ماشــین-  باالبــر   -15

15خصلت های پسندیده- استراتژی

هقنزوذادابمزور
واسزرممهنوراو

رتباعشعشتريمض
اليتاكاردانده
اتوكاديارباا
اهدنياشكنازرل
دلوهينكهجنرش
ريرحنهربميداه
يسارهايابههد
نوتوفهبانوخلا

بييرامتادراو
ررشموادتنيلعن
وايخانوركفوير
دنمتسمشكلددام
يهامهرفسرلكنله

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4313
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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مسابقات هفته دوم لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار می شود اما با شرایط خاص. لیگ 
بسکتبال امسال متفاوت از ســال های قبل آغاز شده است. لیگ 16تیمی سال پیش 
که جای خودش را به لیگ 12تیمی داده، شــروع نشده مشکالتی را به همراه داشته 
است. در هفته اول 2 بازی لغو شد؛ صنایع هرمزگان -کاله مازندان و شهرداری گرگان-
ذوب آهن. شــورای تامین در هرمزگان و گرگان اجازه ندادند که این بازی ها برگزار 
شود. با اینکه هفته پیش هم لیگ تماشــاگر نداشت ولی این هفته فدراسیون به طور 
رسمی اعالم کرد که هیچ یک از بازی ها تماشاگر ندارد. البته این تصمیم با تبصره ای 
همراه است؛ اگر اداره کل ورزش و جوانان استان های میزبان بتوانند از شورای تامین 
مجوز بگیرند، تماشاگران می توانند وارد سالن شوند. شرایط برای گرگانی ها سخت تر 
است. آنها که هفته قبل نتوانستند به میدان بروند، این هفته هم به جای بازی در شهر 

خودشان مجبور شده اند به تهران بیایند و در ورزشــگاه آزادی میزبان آویژه صنعت 
مشهد باشند. تیم مشــهدی هفته پیش میزبان نبوغ اراک بود و به نخستین پیروزی 
لیگ رسید اما امروز در مقابل گرگان کار راحتی ندارد. گرگانی ها که 2قهرمانی پی درپی 
دارند، این فصل هم مدعی هستند. مشهدی ها خوش شانس هستند که در گرگان و 
مقابل تماشاگران این تیم بازی نمی کنند. در دیگر بازی های این هفته کاله میزبان نبوغ 
است، توفارقان آذرشهر که لیگ را با پیروزی مقابل صنعت مس آغاز کرد، در اصفهان 
با ذوب آهن بازی دارد، نفت پس از پیروزی در بازی اول مقابل مس در آبادان میزبان 
صنایع هرمزگان است و مس رفسنجان هم در خانه به مصاف مهرام می رود. مهرام در 
بازی اول با بازیکنان جوانش پیروزی راحتی مقابل رعد پدافند داشت. رعدی ها این 

هفته میزبان مس کرمان هستند.

سومین شکســت تیم ملی پینگ پنگ هم در مســابقات قهرمانی جهان ثبت شد. 
پینگ پنگ بازان که برای اولین بار در سطح اول مسابقات قهرمانی جهان بازی می کنند، 
بعد از شکست مقابل ژاپن و هنگ کنگ، دیروز هم از تیم مجارستان شکست خوردند. 
نوشاد عالمیان که به گفته لطف اهلل نسبی، سرمربی تیم ملی آسیب  دیده است، دیروز 
2بازی انجام داد و در هر 2بازی هم برنده بود اما نیما عالمیان و امیرحســین هدایی 
3شکست داشتند. نیما در بازی اول مقابل آدام سوزی 3 بر یک شکست خورد. در بازی 
دوم نوشاد عالمیان 3 بر صفر ناندر اسکی را برد. در بازی سوم هدایی به میدان رفت ولی 
او هم بازنده بود. هدایی بازی نزدیکی با تاماش الکاتوس انجام داد ولی 3بر2نتیجه را 
واگذار کرد. نوشاد در بازی چهارم هم نماینده ایران بود. او برخالف نیما در مقابل آدام 
سوزی برنده بود و پیروزی 3 بر یک را به نام خودش ثبت کرد. با این نتیجه تیم ایران 

به ثبت نخستین پیروزی در مسابقات قهرماني جهان امیدوار شد اما شکست نیما در 
بازی پنجم همه امیدها را به باد داد. نیما در مقابل ناندر اسکی 3 بر یک باخت. ایران 
امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی با رومانی بازی می کند. با شکست دیروز ایران 

شانسی برای صعود به جمع 16تیم ندارد.
تیم زنان ایران هم دیروز سومین شکست را ثبت کرد. تیم زنان ایران که با تیم های 
کره جنوبی، ســنگاپور، تایلند و لوکزامبورگ هم گروه اســت، در 2 بازی اول مقابل 
سنگاپور و تایلند شکست خورده بود و دیروز هم نتیجه را 3 بر صفر واگذار کرد. الینا 
رحیمی 3 بر یک مقابل ژیا نی باخت، ندا شهســواری 3 بر یک مقابل ســارا دی نات 
شکست خورد و شیما صفایی هم بازی نزدیکی مقابل تسی گاندرین انجام داد ولی  3 

بر 2 شکست خورد. ایران امروز در آخرین بازی با کره جنوبی بازی می کند.

میزبانی قهرمان خارج از خانه 
بازی های این هفته لیگ بسکتبال تماشاگر ندارد و شهرداری گرگان هم مجبور است در تهران بازی کند 

شکست و دیگر هیچ
تیم های پینگ پنگ زنان و مردان ایران سومین شکست خود را در مسابقات جهان ثبت کردند 

سقوط 
تازه ترین رنکینگ برترین کشتی گیران آزاد و فرنگی جهان با توجه 
به پایان رقابت های جهانی2022 صربستان از سوی اتحادیه جهانی 
اعالم شد؛ رنکینگی که بیشــترین تغییرات آن برای کشتی ایران 
منفی بوده است. در کشــتی آزاد تنها کامران قاسمپور و رحمان 
عموزاد در صدر نفــرات اوزان 65 و 92 کیلوگرم قــرار دارند و در 
کشتی فرنگی هم امین میرزازاده در رده دوم قرار گرفته؛ رتبه ای 

که در بین فرنگی کاران ایرانی بهترین بوده است.
رنکینگ اتحادیه جهانی برای قرارگرفتن کشــتی گیران 
در قرعه  مناسب بسیار مثمرثمر است که با اعالم آخرین 
نسخه به روز شده این لیست باید گفت نمایندگان ایران 
جایگاه مناسبی ندارند. حسن یزدانی و محمدرضا گرایی 
که قهرمانان جهان و المپیک ایران هســتند، با ســقوط 
چند پله ای روبه رو شــده اند و هردو در رده چهارم اوزان 

خود قــرار گرفته اند. در کشــتی آزاد علیرضا 
ســرلک در وزن 57 کیلوگرم با توجه به 

حذف زود هنگام از مسابقات جهانی، 
جایگاهی در بین برترین ها نداشته 

و این در حالی اســت که سرلک 
سال گذشته در مسابقات جهانی 
اســلو به عنوان نایــب قهرمانی 
رســیده بود. رضا اطــری که در 
مســابقات جهانی بلگــراد روی 
ســکوی دوم دنیــا در وزن 

61 کیلوگرم قرار 
با  گرفــت، 

توجه به اینکه 

اخیرا به این وزن آمده اســت و امتیازات زیادی به دســت نیاورده، 
در رده پنجــم رنکینگ قرار گرفته اســت. در وزن 70 کیلوگرم هم 
ایران نماینده ای ندارد و یونس امامــی در 74 کیلوگرم رده چهارم 
دنیــا را به خود اختصاص داده اســت. امامی در مســابقات جهانی 
به عنوان سومی رسید. محمد نخودی در جهانی صربستان در وزن 
79کیلوگرم مدال نقره سال گذشته اش را تکرار کرد و با اعالم اتحادیه 
جهانی در رده سوم رنکینگ قرار گرفته است، کماکان جردن باروز 
در رده نخست این وزن قرار دارد. حسن یزدانی با شکست در فینال 
مسابقات جهانی به مدال نقره رسید و با توجه به اینکه در مسابقات 
رنکینگ دار زیادی شرکت نکرده، روی پله چهارم ایستاده و دیوید 
تیلور برنده یزدانی در رده ســوم دنیا قرار دارد. در وزن 97 کیلوگرم 
هم محمدحسین محمدیان که در مسابقات جهانی دستش به مدال 
نرسید، عنوانی بهتر از پنجمی به خود اختصاص نداده است. در وزن 
125کیلوگرم امیرحسین زارع در رده پنجم قرار گرفته و 
طاها آکگول، دارنده مدال طالی صربستان و برنده 

زارع در رده نخست قرار دارد.
در کشتی فرنگی شرایط برای کشتی گیران 
ایران مناسب نیست و هیچ کشتی گیر 
ایرانی در جایگاه نخســت قرار ندارد. 
همانطور کــه عنوان شــد، بهترین 
جایــگاه متعلق به امیــن میرزازاده 
اســت که در وزن 130 کیلوگرم در 
رده دوم قراردارد. محمدرضا گرایی 
در رده چهارم وزن 67کیلوگرم قرار 
گرفته و محمدهادی ســاروی در رده 

دهم وزن 97کیلوگرم قرار دارد.

در تازه تریــن رنکینــگ اتحادیه 
جهانی، یزدانی و گرایی ســقوط 
کردند  تا قاســمپور و عموزاد تنها 
صدرنشین های کشتی ایران باشند

به دنبال امتیاز
 با توجه به شرایط فرنگی کاران و 

آزادکاران در تازه ترین رنکینگ اتحادیه 

جهانی، کشتی گیران برای اینکه در مسابقات 

جهانی2023 با قرعه های خوبی روبه رو شوند، 

باید به مسابقات رنکینگ اعزام شده و در این 

مسابقات مقام های خوبی کسب کنند تا در 

به روزرسانی بعدی اتحادیه صاحب 
جایگاه بهتری شوند.


