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بچیروویچ حد و مرزش را می داند 
سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی بسکتبال از وضعیت بازیکنان حاضر در لیگ راضی است و تنها نگرانی او 

نداشتن بازی دوستانه است 

منهای فوتبال

جدول 8613
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افقی:
1 - سهل و ســاده - ضاللت - 

گذرنامه
2 – اسم گذاشتن - روشی در 
پخش فیلم برای نشــان دادن 

آرام صحنه ها
3 - گیــاه نافع بــرای آلزایمر 
- ســیب آذری - هریــک از 

واحدهای تخصصی در ارتش
4 - ناسیونال - تیرانداز - نقصان

5 – رواج دادن - داستانی نوشته 
تورگنیف روسی - بوی رطوبت

6 - سد خوزستان - مادر رودابه 
در شاهنامه - تعهد قانونی

7 - روزانه – سرزنش کننده - 
مراقب و نگهبان

8 – نازل شده در مدینه - رودی 
در مرز صربستان – اذان گو

9 - عشــق بیگانـــــــــه - 
خواربارفروش - عداوت

10 - مشــروح - دســتگاهی 
بــرای تهیه تصویر نوشــته ها 
– رب النوع خورشــید در مصر 

باستان 
11 - نفی عــرب - زین و برگ 
اسب - دســتگاه ردگیری در 

هواپیما
12 – پناه بــردن به قــرآن و 
اهل بیت در این حدیث قدسی 
تأکید شده اســت - تکراری - 

تنگدستی

13 - همسر حضرت ابراهیم)ع( 
- درگذشت - صلیب

14 - احمق و بی شعور - بخشی 
از معده نشخوارکنندگان

15 - پایتخت یونان - آرایشگاه 
مردانه - واحد شمارش پل

  
عمودی:

1 - تغییر حالت مایع به جامد 
- نوعی پارچه با الیاف طبیعی 

- مکافات عمل
2 - گــدا - از صحابــه پیامبر 

اکرم)ص( و از کاتبان وحی
3 - در امان بودن - سیاره زهره 

- کتاب مقدس
4 - پســندیده - مناســب 

تشریفات - سرگردان
5 - نفاق - ظرف شیشــه ای 
بــرای نگهــداری مایعات - 

گرداگرد دهان
6 – شکم بند طبی - کنایه از 
شــخص اخمو و بدخلق است 

- پشه ماالریا
7 - بزرگوارتر – روزی دهنده 

- شعور
8 - مســابقه اتومبیل رانی - 

نوعی انگور - قابله
9 - نام - گاز مــرداب - نوعی 

موشک ضد تانک
10 - قلعه الموت را ویران کرد 

- متذکر - چیز

11 - ضمیر انگلیسی - پیشوا - صیاد
12 - فرستاده شده - بخیل - از القاب 

اشرافی اروپایی
13 - بیرونی تریــن بخــش بــدن 
جانوران - عاجز و درمانده - از اجزای 

تخم مرغ
14 - رمانی نوشــته جــک لندن 
آمریکایــی - ترازوی یــک کفه ای 

قدیمی
15 - ســال - ایمنــی و آرامش - 

15خوراک عصرگاهی

يزابجلهيلختكف
رسخهلغلغرگيور
كرتالاوحاايا
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 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 | 4322
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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الهام حسینی: کارم سخت تر شد 
الهام حسینی می گوید با مدال  های طالیی که در مسابقات قهرمانی آسیا گرفته، هم کارش سخت تر شده  و هم توقعات را باالتر برده است. او 
درست می  گوید؛ توقعات از او باال رفته است. کورش باقری، مدیر تیم های ملی به فدراسیون گفته است: »توانایی  الهام حسینی خیلی بیشتر از 
این است و در آینده باید این توانایی بهتر و بیشتر نمود پیدا کند.« حسینی که مرداد در بازی های کشورهای اسالمی در قونیه مدال طال و برنز 
گرفته بود، به گفته باقری در مسابقات آسیایی بحرین 4کیلو افزایش رکورد داشت اما افزایش رکورد حسینی و 3مدال طالیی که گرفت به راحتی 
به دست نیامد. حسینی گفته با کمردرد به این رکوردها و مدال ها رسیده است: »مسابقه آسانی نبود. در شروع مسابقه و در حرکت یکضرب 
شرایط پایداری نداشتم. از 5ماه پیش در کمرم آسیب دیدگی داشتم که در این مدت همراه من است. بعد از مسابقات قونیه هم فرصتی برای 
ریکاوری نبود و بعد از مسابقات هم وقتی به ایران برگشتم، کرونا گرفتم که این بیماری هم من را عقب انداخت و باعث شد آنطور که باید، نتوانم 
تمرین کنم.« حسینی مسیر سختی برای رسیدن به این مدال ها پشت سر گذاشته است: »از روز اولی که وزنه برداری را شروع کردم، با عشق و 
عالقه ای که داشتم، هدفم این بود که روزبه روز خودم را به سکوها نزدیک تر کنم و افزایش رکورد داشته باشم. مسیر آسانی نبود و نخواهد بود. 
در این مسیر دردها و آسیب دیدگی ها هستند و یک جایی تو را متوقف می کنند و یک جایی سرعت ات را می گیرند. روحیه خیلی باالیی می طلبد 
تا همیشه بتوانی انگیزه داشته باشی و ناامید نشوی. در این راه نخستین فرد خودت هستی که باید همیشه خودت را حمایت کنی و به خودت 
روحیه بدهی.« حاال او از سخت تر شدن مسیر صحبت می کند: »کارم سخت تر شــده و برای المپیک و جهانی باید خیلی بیشتر تالش کنم. 
توقع هم از من باالتر رفته است.« حسینی دی   امسال مسابقات قهرمانی جهان کلمبیا را در پیش دارد؛ مسابقاتی که گزینشی المپیک است.

گام محکم
مدعی اول

همانطور که پیش بینی می شد، پتروپاالیشی ها 
لیگ را با قدرت شروع کردند 

مسابقات لیگ برتر کشــتی با مصاف تیم های پتروپاالیش بلیش 
تاکستان و نیروی زمینی ارتش در گروه نخست آغاز شد. در پایان 
این مســابقه پتروپاالیش بلیش با اقتدار توانست نیروی زمینی 
ارتش را از پیش رو بردارد تا خیلی زود و طبق پیش بینی ها شانس 
اول صعود از گروه لقب بگیرد. پتروپاالیش بــا در اختیار گرفتن 
کشــتی گیران عنوان دار جهان در کنار تیم های صنایع مازندران 
و انبوه سازان هوتن از شانس های قهرمانی این دوره ازرقابت های 

لیگ برتر کشتی محسوب می شوند.

   برد یکطرفه
مسابقات در گروه نخست به صورت رفت و برگشت به فاصله زمانی 
5 ساعت در سالن امام خمینی)ره( برگزار شــد، به این صورت که 
پتروپاالیش بلیش و نیروی زمینی ابتدا از ساعت11 در دیدار رفت به 
مصاف هم رفتند و دیدار برگشت هم ساعت16 برگزار شد. در هر دو 
دیدار پتروپاالیش بلیش با نتیجه مشابه 9 بر یک به پیروزی رسید. 
در هر دو دیدار هم پتروپاالیشی ها بازنده رقابت وزن 79کیلوگرم 
بودند. پتروپاالیشــی ها بعد از شکســت مصطفی قیاسی در دیدار 
رفت، در دیدار برگشت امیررضا طاهرخانی را روی تشک فرستادند 
که او هم شکست خورد. در ترکیب پتروپاالیشی ها یک نکته حائز 
اهمیت وجود داشت و آن هم این بود که کادرفنی بسیاری از کشتی 
گیرانش را در وزنی باالتر به میدان فرســتاد. بــرای مثال علیرضا 
کریمی دارنــده 3 مدال جهانی که چندی پیــش در مرحله نهایی 
انتخابی تیم ملی در 86 کیلوگرم کشتی گرفته بود، در مقابل نیروی 
زمینی در وزن 92 کیلوگرم روی تشک رفت، بهمن تیموری هم که 
کشتی گیر وزن 79 کیلوگرم است، در 86کشــتی گرفت و دانیال 
شریعتی نیا که کشتی گیر 97کیلوگرم است در 125 کیلوگرم روی 
تشک رفت. به نظر این اقدام پتروپاالیشی ها به خاطر این است که 
شاکله تیم آنها از تیم ملی امید تشکیل شده و از همین رو تعدادی از 

کشتی گیران آنها در اردوی تیم ملی حضور دارند.

   رونمایی از تیم کامران در قائمشهر 
دیگر تیم مدعی گروه نخست تیم انبوه سازان هوتن است. مدیریت 
فنی این تیم برعهده کمیل قاســمی اســت. این تیــم هم همانند 
پتروپاالیش از کشتی گیران عنوان دار جهان در ترکیب خودش سود 
می برد که شاخص ترین آنها کامران قاسمپور، دارنده 2 مدال طالی 
جهان در وزن 92 کیلوگرم است. دیدار انبوه سازان هوتن و دانشگاه 
آزاد، 28 مهرماه در ســالن امامعلی حبیبی شــهر قائمشهر برگزار 
خواهد شد. دیدار گروه دوم هم از روز 29مهرماه استارت می خورد.

   برنامه بازی ها
28مهرماه- مازندران - قائمشهر- سالن امامعلی حبیبی  
    دیدار اول رفت: انبوه ســازان هوتن - دانشگاه آزاد اسالمی 

)ساعت 11(
    دیدار دوم برگشت: دانشگاه آزاد اســالمی - انبوه سازان 

هوتن )ساعت 16(

29مهرماه - مازندران- ساری- سالن سیدرسول حسینی  
    دیدار اول رفت: ستارگان ساری - مقاومت البرز )ساعت11(

    دیدار دوم رفت: شــهدای پاس ســاری - صنایع مازندران 
)ساعت12:30(

    دیدار اول برگشــت: مقاومت البرز - ســتارگان ســاری 
)ساعت16(

    دیدار دوم برگشت: صنایع مازندران - شهدای پاس ساری 
)ساعت17:30(

باهمانقبلیها
چهره  جــوان و خوب که زیــاد داریــم، بازیکنان 

بااســتعدادی که خیلی خوب بازی می کننــد ولی این 

پنجره برای ما خیلی حیاتی است و زمان کوتاه است. در این 

فرصت نمی توانیم بازیکنان جدید به اردو دعوت کنیم. ترجیح 

ما این است کسانی به اردو بیایند که قبال با ما کار کرده اند و با 

کارمان آشنا هستند. فعال زمان فرصت دادن به بازیکنان جدید 

را نداریم. ما از همان بازیکنان قبلی که 95درصدشــان از 

بهترین های ایران هستند، استفاده می کنیم. سعی مان 

این اســت که در آینده بازیکنان جدید را به 

تیم تزریــق و آزمایــش کنیم.

سعید ارمغانی در ایران اســت و بازی های لیگ برتر بسکتبال را زیر نظر 
دارد. تیم ملی بســکتبال روزهای 22 و 25 آبان در پنجره پنجم انتخابی 
جام جهانی در تهران با چین و اســترالیا بازی دارد و ســرمربی تیم ملی 
می خواهــد بهترین هــا را به اردو دعــوت کند. محمد 
جمشیدی فعال تنها بازیکن مصدوم است و ارمغانی 
می گوید وضعیت او نگران کننده نیست. سرمربی 
تیم ترجیح می دهد در پنجره پنجم هم از همان 
بازیکنان قبلی استفاده کند، حاال کدامیک از آنها 
شانس بازی در این 2بازی را داشته باشند، اردوهای 
تیم ملی تعییــن می کند. اما تغییــر اصلی تیم روی 
نیمکت اتفاق افتاده است. جایی که بچیروویچ جایگزین 
محسن صادق زاده شده است. مدیر جدید تیم ملی سابقه 
سرمربیگری در این تیم را دارد. بعضی  ها از آمدن دوباره او در 
بسکتبال استقبال کرده اند و بعضی ها انتخاب او را بازگشت 
به عقب می دانند. بعضی ها هم حضور بچیروویچ در تیم ملی 
را به داللی های حاکم در بســکتبال ایران ربط می دهند. 
برای ارمغانی مهم این اســت که او بتواند خط قرمزها را 
رعایت کند و به تیم کمک کند. ارمغانی از روزهای قبل از 
شروع اردوی تیم ملی از وضعیت بازیکنان با همشهری 

صحبت کرده است.

   در ایــن چنــد روزی که بــه ایران 
برگشته اید، چند بازی از لیگ را دیده اید، وضعیت 
بازیکنان چطور اســت؟ 5هفته از لیگ گذشته، 

آمادگی بازیکنان راضی کننده است؟
زودتر به ایران آمدم تا شرایط بچه ها را ببینم و بازیکنانی که 
پتانسیل بازی در تیم ملی را دارند، زیر نظر بگیرم. در این 
چند بازی که از لیگ دیده ام، می توانم بگویم بچه ها در 
شرایط خوبی هستند، وضعیت شان ایده آل نیست 
اما راضی کننده است. این هفته به مشهد می روم و 
بازی آویژه و مهرام را می بینم. پنجشنبه در اصفهان 
هستم تا بازی ذوب آهن و شــهرداری گرگان را 
تماشا کنم. از شــنبه هفته آینده هم که اردوها را 
شروع می کنیم. همین امروز هم با آقای کسایی پور 
و آتشی جلسه داشتیم تا برای دعوت از بازیکنان به 

اردو مشورت کنیم.

   بازی دوستانه هم در نظر دارید ولی فعال هیچ کشوری 
قبول نکرده با ایران بازی کند.

درست است. برنامه ما این بود که با تیم هایی مثل نیوزیلند، فیلیپین، اردن یا 
لبنان که در پنجره های انتخابی تیم ملی با ایران همگروه نیستند، بازی کنیم 
ولی متأســفانه یا جواب منفی دادند یا اصال جواب ندادند. فعال درنظر داریم 
قبل از پنجره پنجم به ترکیه برویم و با تیم های خوب باشگاهی این کشور و 
اگر بشود با تیم ملی آنها بازی کنیم. اگر این گزینه هم به جواب نرسد، مجبور 

می شویم با حریفان داخلی بازی های دوستانه برگزار کنیم.

   پیگیر وضعیت محمد جمشیدی هستید، مصدومیت او 
در چه حدی است؟

آسیب دیدگی او خیلی شدید نیست. تحت درمان است و به احتمال خیلی زیاد 
پنجشنبه مقابل ذوب آهن بازی می کند.

   بازیکن مصدوم دیگری نیست که نگرانش باشید؟
تا جایی که خبر دارم، مصدوم دیگری نداریم و امیدوارم در 2بازی آینده هم 

کسی آسیب نبیند تا تمرینات را با نفرات کامل آغاز کنیم.

   نظر بعضی ها این است که بهتر بود تیم ملی زودتر به اردو 
می رفت. برای این کار باید لیگ تعطیل می شد که خیلی ها موافق 
این کار نیستند. از نظر خود شما اردوی تیم ملی در زمان مناسبی 

تشکیل می شود؟
من به عنوان مربی تیم ملی دوســت دارم کارم را زودتر شــروع کنم اما باید 
شرایط باشگاه ها و ســازمان لیگ را هم درک کرد. کشورهای دیگر دیرتر از 
ما اردوهایشــان را آغاز می کنند و زمان کمتری به تیم ملی می دهند. رابطه 
خوبی با سازمان لیگ داریم و نسبت به بقیه کشورها در زمان خوبی اردوها 

را آغاز می کنیم.

   بچیروویچ به عنوان مدیر تیم ملی انتخاب شد. او قبال 
سرمربی تیم ملی ایران بوده. گفته می شود که او با نظر شما انتخاب 
شده. نگران نیستید که تداخل کاری داشته باشید یا بیشتر از یک 

مدیر در کار شما دخالت کند؟
من خودم با او صحبت کرده ام و با هم مالقات داشتیم. ایشان به عنوان مدیر 
به وظایف خودشان آشنا هستند و حتما حد و مرز خودشان را حفظ می کنند 
و به اندازه یک مربی آگاه نظر می دهند. ایشان سال ها در چین کار کرده اند و 

می توانند کمک خوبی به ما بدهند.


