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راه پیشرفت زنان

رئیس فدراسیون وعده  برنامه های پروپیمان را برای والیبال زنان 
داده است؛ حضور در چلنج کاپ. حضور در این رقابت ها می تواند 
مقدمه  برای بهتر شدن تیم ملی و حضور در عرصه های جهانی باشد. 
قرار است کمپدلی مربی ایتالیایی هم فعال در ایران بماند، چون که 
چند ماهی از قراردادش مانده اســت. او را والسکو معرفی کرد اما 
نتوانست برای تیم ملی معجزه ای داشــته باشد. برای بهتر شدن 
وضعیت زنان قرار است 2 تیم زیر 14 و 16سال تشکیل شود. در این 
رهگذر آموزش سیستماتیک به تنهایی راهگشا نیست و برگزاری 
تورنمنت های بین المللی هم اهمیت بســزایی دارند. می شود با 
حمایت اسپانسرها و با حضور تیم های باشگاهی یا جوانان روسیه، 
ترکیه، قزاقستان و آذربایجان پیشرفت والیبال زنان را تضمین کرد.

سرنوشت سرباز چه می شود؟

امین اسماعیل نژاد که در لیگ ملت ها سورپرایز والیبال تیم ملی 
ایران بود، در مســابقات قهرمانی جهان از عرش به فرش رسید و 
هنوز فدراسیون و کادر فنی تیم ملی درباره دالیل نزول این بازیکن 
اظهارنظری نکرده اند. آخرین خواسته اسماعیل نژاد از فدراسیون 
نه پیوستن به تیم های ایتالیایی و ترک، بلکه دوری از پادگان و بازی 
در تیم پیکان است که شدنی به نظر نمی رسد. جالب این است که 
اگر امین بخواهد در تیم پاس گرگان  چند ماه آخر سربازی اش را 
بگذراند، برای بازی کردن هم رقیب جدی دارد. سعید رنجبر در 
قطر پاسور تیم سربازان گرگانی کوالک می کند و اسماعیل نژاد که 

در این مدت افت کرده، می تواند با رنجبر رقابت کند؟

آش داوری در والیبال آنقدر شور شــده که حتی هواداران 
سینه چاک فدراسیون هم دست به نقد شده اند و از کیفیت 
داوری ها ایراد گرفته اند اما چه فایده که رئیس کمیته داوری 
که فقط در مســابقات برون مرزی والیبال نشسته و ایستاده 
داوری می کند، هنوز به این اعتراضات واکنشی نشان نداده 
است. داوری که ســوت اشــتباه می زند و داد تیم بازنده و 
ناظر فدراسیون را درمی آورد، بالفاصله روی سکوی داوری 
مسابقات دیگری می ایستد تا مشخص شود برخی ها مصونیت 
دارند. آنها به جای مجازات شــدن، به قول دوســتان خود 
فدراسیون یا کباب گوشت شــتر میل می فرمایند یا به سفر 
توریستی می روند. هوای داوری ما کمی تا قسمتی پس است!

آش داوری و گوشت شتر !

منهایفوتبالپشتخطزن
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افقی:
1 - ســگ دریایــی - خالی 

کردن - یکدندگی
2 - صفار - فریــاد و هیاهو - 

زیان کردن
3 - کلمه پرســش - وضعیت 
روحــی - رود جــاری در 

خراسان شمالی
4 – شست وشــوی با عجله و 
سرســری - از حکومت های 

ترک تبار تاریخ ایران
5 - مهــره ای در شــطرنج - 

نوعی چین مخصوص دامن
6 - تکرار حرفی - ســقز - از 

سلسله های سلطنتی روسیه
7 - خدای مصریــان قدیم - 
نظم دادن - واحد شــمارش 

لباس
8 - واحد شمارش پل - ظرف 
نگهداری گل - امپراتور دیوانه 

روم 
9 - پدران - سرزمین آتاتورک 

- سازمان فضانوردی آمریکا
10 - المــپ فلورســنت - 
محفظه چند کشــویی برای 
نگهــداری لــوازم - چــوب 

خوشبو
11 - شــماره پرونــده - آواز 

آهنگین
12 - اختاللــی در بینایــی 
- کنایــه از ســخن مالیم و 

خوشایند است
13 - آســوده - ایســتاده - 

صوت اندوه
14 - این حیوان قادر به دیدن 
آسمان نیست - اثری به قلم 

شاتو بریان - جسم
15 - مجمــل و گذرا - دیوی 
در شــاهنامه کــه با رســتم 

جنگید - وسط
  

عمودی:
1 - شــامل همه - یار عروس 

- خاشاک
2 – شــوره زار - زن ســاکن 

صومعه - فراوانی
3 - اســب بارکــش - پــول 

ترکمنستان - بی حرکت
4 - دویدن - زادگاه امیرکبیر 

– بزرگ تر
5 - شخودن - از عوامل مؤثر 

در فروش کاال
لقــاب حضــــــرت  6 - از ا
فاطمـــــه)س( - در حـــال 
گریستن – خط کـش مهندسی

7 - درشت و بدقواره - کنایه 
- چهره

8 - به هوش باش - مقبول و 
خوشایند - خروس مازندرانی

9 - آش محلــی و ســنتی 
شوشتر - آشـــــــــکار – 

زیارت کنندگان

10 - تکرار حرفی - تحتانی - ماقبل 
پیشین

11 - کشــورهای عقب مانده یا در 
حال توسعه را گویند - پروژکتور

12 - پندار - درختــی برگ ریز – 
تخم مرغ انگلیسی

13 - پایانی - نشانی - مقابل خروج
14 - از تیم های فوتبال روســیه - 

زنان عرب - باران تند و شدید
15 - مســاوی - پنهــان کردن - 

15آلبومی با آواز شهرام ناظری

ماناصافمتيانع
يتابنقلشابمسق
ناسوگبجعتالال
واكنيارخاواو
رهساملااراكشا
اپوراروذعميح
سييرنتسجاريمس
الاتيشنوربايا

نامهبيجبامودس
تيراسعاماقرا

اتسويرناسنانم
كيلنودتسيودن
رسمهدمحملماكت
وهيگنروايتميق
زينشگلامرننود
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سفر پردردسر اما پرامید
کشتی گیران فرنگی کار ایران باالخره ویزای اسپانیا گرفتند و عازم مسابقات امیدهای جهان شدند تا یکی از مدعیان 

جدی این مسابقات باشند
کشتی گیران فرنگی کار ایران در حالی بامداد جمعه راهی اسپانیا محل 
برگزاری مسابقات امیدهای جهان شدند که ویزای آنها ظهر پنجشنبه 
و تنها چند ساعت مانده به پرواز صادر شد و در اختیارشان قرار گرفت. 
سفارت اسپانیا در هفته های اخیر بارها به دالیل مختلف از صدور روادید 
برای کشــتی  گیران ایرانی خودداری کرد و تا به امروز هم تنها ویزای 
فرنگی کاران را صادر کرده و روادیدی برای کشتی گیران آزادکار صادر 
نشده است. سفارت اسپانیا ابتدا از گرفتن مدارک ورزشکاران خودداری 
می کرد و سپس عدم صدور روادید را به مشکالت اینترنت ربط داد تا در 
نهایت فرنگی کاران این مدت را در استرس اعزام یا عدم اعزام سپری کنند.

اولین محک رنگرز
رقابت های کشتی فرنگی و آزاد امیدهای جهان روزهای 25مهر تا اول 
آبان ماه در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا برگزار می شود. فردا قرعه کشی 
10 وزن کشتی فرنگی برگزار خواهد شد و مسابقات از دوشنبه در اوزان 
55، 63، 77، 87 و 130کیلوگرم اســتارت می خورد. این مســابقات 
نخستین تجربه حسن رنگرز به عنوان سرمربی تیم ملی بعد از استعفای 
محمد بنا ست. بنا بعد از مسابقات جهانی بلگراد که شاگردانش به 2 مدال 
نقره و یک  برنز رسیدند، از سمت ســرمربیگری تیم ملی کنار رفت تا 
حسن رنگرز، دارنده مدال طال و برنز جهان هدایت تیم ملی بزرگساالن 
را برعهده بگیرد. پیش از این فدراسیون کشتی اعالم کرده بود سرمربیان 
تیم ملی بزرگســاالن با حفظ ســمت هدایت تیم امید را هم برعهده 

خواهند داشت و به این ترتیب نخستین میدان حسن رنگرز به عنوان 
سرمربی تیم ملی مسابقات امیدهای جهان2022 شد.

تیم با تجربه
تیم ملی کشتی فرنگی ایران جزو شانس  های اصلی قهرمانی به شمار 
می رود. در 10 وزنی که کشتی گیران به مسابقات جهانی اعزام شده اند، 
پویا دادمرز، محمدرضا مختاری و علی اکبر یوســفی سابقه حضور در 
مسابقات جهانی بزرگســاالن را دارند. علی اکبر یوسفی، دارنده مدال 
طالی جهان بزرگساالن در سال2021 است که در انتخابی مسابقات 
جهانی2022 در مقابل امین میرزازاده شکست خورد و شانس حضور در 
مسابقات جهانی را از دست داد. او با تجربه ترین کشتی گیر ایران است که 
راهی مسابقات امیدها شده است. طالی دسته فوق سنگین وزن جهان 
در مسابقات امیدها سال ها ست در اختیار ملی پوشان ایرانی است. در 
سال های 2019 و 2021 طالی 130 کیلوگرم به ایرانی ها رسیده و باید 
دید یوسفی می تواند دومین طالی خود و ســومین طالی ایران را در 
دسته فوق سنگین کسب کند یا نه. پویا دادمرز و محمدرضا مختاری 
هم در اوزان 55 و 72کیلوگرم ملی پوشان ایران در جهانی بلگراد بودند 
که هر دو دستشان از مدال کوتاه ماند ولی با توجه به تجربه ای که دارند، 
بعید است دســت خالی از مســابقات امیدهای جهان برگردند. امید 
آرامی در 60 کیلوگــرم، ایمان محمدی در 63 کیلوگرم، ســیددانیال 
سهرابی در 67 کیلوگرم، امیر عبدی در 72 کیلوگرم، علیرضا ُمهمدی 

در 82 کیلوگرم، ابوالفضل چوپانی در 87 کیلوگرم و علیرضا عابدی در 
97کیلوگرم، دیگر نفرات تیم امید ایران در مسابقات جهانی هستند که 

اکثرا مدال جوانان جهان را در کارنامه خود دارند.

یوسفی: حاال دیگر نوبت ماست
علی اکبر یوسفی، دارنده مدال طالی جهان در سال 2021 و امیدهای جهان 
در سال 2019 در حالی به مسابقات اعزام شده است که بسیاری از حاال طال را 
برای او کنار گذاشته اند. او درباره میزان آمادگی خود پیش از اعزام می گوید: 
»شرایط خوبی دارم و به آن حد از آمادگی که در ذهنم بود، رسیده ام. برای 
حضور در مسابقات امیدهای جهان، مجموعا 2  اردو را زیرنظر کادر فنی تیم 
ملی پشت سر گذاشتیم و تمرینات خوبی داشتیم. تیم یکدست و خوبی 
داریم که همه بچه ها از انگیزه باالیی برای کســب موفقیت برخوردارند.« 
یوسفی درباره تأخیر در صدور ویزا همچنین می گوید: »همه  چیز در این 
مدت خوب بود فقط صدور ویزا اذیت مــان کرد و این بالتکلیفی خیلی 

بد بود. خدا را شکر در نهایت با پیگیری هایی که انجام 
شد، ویزا صادر شد و حاال نوبت بچه ها ست که جواب 

زحمات خودشان را بگیرند و برای شادی دل مردم 
تالش کنند. خودم از 8 مــاه پیش با آقای بنا در 
اردوهای تیم ملی بودم، بعد از مسابقات جهانی 

صربستان با تغییر کادر فنی  نیز مجدد در اردوها 
حضور داشتم و امیدوارم  زحماتی که کشیدم به نتایج خوبی برسد.«

 شروع ضعیف
لیگ زنان 

لیگ برتر والیبال زنان بــا بازی های ضعیف و 
یکطرفه آغاز شد. در هفته اول لیگ از 4بازی، 
نتیجه 3بازی، 3برصفر تمام شــد و یک دیدار 
هم 3بر یک به پایان رســید، 2بازی هم کامال 
یکطرفه بود. ســریک گنبد 3بــر صفر گفتار 
وارنا را شکست داد؛ 25بر 12، 25بر13و 25بر 
11، گویای تفاوت 2تیم اســت. بازی پیکان 
و جهانبین چهارمحال هم همین شــرایط را 
داشــت. جهانبین حتی در ست دوم به امتیاز 
10هم نرســید. پیکان 25-15، 25-9و 25-
14بازی را برد. 2 بازی دیگر شــرایط بهتری 
داشتند. ســایپا 3بر یک؛ 23-25-، 23-25، 
23-25و 25-15مس رفسنجان را شکست 
داد و ذوب آهن هم 3برصفر؛ 25-22، 25-19و 

25-22طلوع مهر یزد را شکست داد.

 حذف دختران 
بسکتبال از آسیا 

 تیم بســکتبال 3نفره دختران زیر 17ســال 
ایران نتوانست از مرحله مقدماتی کاپ آسیا 
صعود کند. دختران ایران که برای اولین بار در 
این مسابقات حاضر شده بودند، با 2شکست 
از مســابقات خداحافظــی کردند. 
دختران ایران در بــازی اول مقابل 
مالزی میزبان 8بر 7شکست خورده 
بودند. آنها در بازی دوم هم 21بر 
10به چین تایپه باختند. تیم 
ایران با ترکیب حدیث 
قسمتی، مهسا کرانی، 
فرناز خدامــرادی 
و شــمیــــم 
نــــــوری 
ایــــن  در 
ت  بقا مســا
شرکت کرده 
بــود. هدایت 
این تیــم را هم 
نــازی طائرپور 

برعهده داشت.


