
آزادکاران جهان در سال ۲۰۲۲  برترین  رنکینگ 
میالدی اعالم شد.

 اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ برترین آزادکاران 
جهان در سال ۲۰۲۲ را اعالم کرد که از میان کشتی 
گیران ایران، رحمان عموزاد و کامران قاسمپور به 
کیلوگرم  و ۹۲  اوزان ۶۵  نخست  رده  در  ترتیب 
جای گرفتند، محمد نخودی در رده سوم وزن ۷۹ 
کیلوگرم قرار گرفت و یونس امامی، حسن یزدانی 
و امیرحسین زارع نیز در رده چهارم اوزان ۷۴، ۸۶ 

و ۱۲۵ کیلوگرم قرار گرفتند.
اتحادیه جهانی کشتی به نفرات اول تا سوم اوزان 
دهگانه به ترتیب ۵ هزار، ۳ هزار و ۲ هزار دالر 

پاداش پرداخت خواهد کرد.
سال  در  جهان  آزاد  کشتی  برتر  نفرات  رنکینگ 

۲۰۲۲ به شرح زیر است:
گیلمان)آمریکا(  توماس   -۱ کیلوگرم:   ۵۷ وزن 
زانابازار   -۳ آباکاروف)آلبانی(  زلیمخان   -۲

زاندانبود)مغولستان( ۴- داریان کروز)پورتریکو(
وزن ۶۱ کیلوگرم: ۱- ری هیگوچی)ژاپن(۲- آرسن 
هاروتونیان)ارمنستان( ۳- سلیمان آتلی)ترکیه( ۴- 
نارانخو نارمانداخ)مغولستان( ۵- رضا اطری)ایران(
رحمان   -۱ کیلوگرم:   ۶۵ وزن 
۲-باجرانگ)هند(۳-اسماعیل  عموزاد)ایران( 
سباستین   -۴ موسوکایف)مجارستان( 

ریورا)پورتریکو(
وزن ۷۰ کیلوگرم:۱- زورابی یاکوبیشویلی)گرجستان( 
تایشی   -۳ آکماتالیف)قرقیزستان(  ارنازار   -۲

ناریکونی)ژاپن(۴- زین ردرفورد)آمریکا(
تاجمزار   -۱ کیلوگرم:   ۷۴ وزن 
دیک)آمریکا(  کایل   -۲ سالکازانوف)اسلواکی( 
۳- سونر دمیرتاش)ترکیه( ۴- یونس امامی)ایران(

باروز)آمریکا(  جردن   -۱ کیلوگرم:   ۷۹ وزن 
محمد   -۳ بوداژاپوف)قرقیزستان(  ارسالن   -۲

نخودی)ایران( ۴- واسیل میاخایلوف)اوکراین(
وزن ۸۶ کیلوگرم: ۱- بوریس ماکوئف)اسلواکی( 
دیوید   -۳ دولتبکوف)قزاقستان(  عظمت   -۲

تیلور)آمریکا( ۴- حسن یزدانی)ایران(
قاسمپور)ایران(  کامران   -۱ کیلوگرم:   ۹۲ وزن 
عثمان   -۳ مایسورادزه)گرجستان(  میریانی   -۲
دن  جی   -۴ نورماگومدوف)آذربایجان( 

کاکس)آمریکا(
اسنایدر)آمریکا(  کایل   -۱ کیلوگرم:   ۹۷ وزن 
 -۳ تساکولوف)اسلواکی(  باتیربک   -۲
گیوی   -۴ ماگومدوف)آذربایجان(  ماگومدخان 
محمدحسین   -۵ ماتچاراشویلی)گرجستان( 

محمدیان)ایران(
آکگل)ترکیه(  طاها   -۱ کیلوگرم:   ۱۲۵ وزن 
خاگواگرل   -۳ پتریاشویلی)گرجستان(  گنو   -۲

مونختور)مغولستان( ۴- امیرحسین زارع)ایران(

تیم والیبال نشسته مردان ایران با وجود اشتباهات 
را  ها  رقابت  میزبان  بوسنی  داوری،  پرتکرار 
شکست داد و به عنوان قهرمانی مسابقات جهانی 

این رشته رسید.
مسابقات جهانی والیبال نشسته مردان با قهرمانی 

تیم ایران به پایان رسید.
تیم ایران در دیدار نهایی با نتیجه سه بر صفر به 

برتری رسید. 
تیم ایران در ست نخست در یک بازی نفس گیر 
شکست  به  موفق  داوری  اشتباهات  وجود  با  و 

بوسنی با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ شد.
ایران با وجود شروع عالی در ست دوم نتوانست 
اما  دهد  ادامه  پایان  تا  را  خود  درخشان  روند 
۳۰ حریف  بر   ۳۲ نتیجه  با  شد  موفق  نهایت  در 

سرسخت خود را شکست داد.
را  سوم  ست  نهایت  در  رضایی  هادی  شاگردان 
پایان رساندند  به  بر ۱۲   نتیجه ۲۵  با  مقتدرانه و 
تا ملی پوشان جشن هشتمین قهرمانی جهان خود  
را در پیش چشم هواداران تیم میزبان برگزار کنند.

تیم ایران در هفت مسابقه این دوره حتی یک ست 
به حریفان واگذار نکرد.

به  رسیدن  با  بوسنی  و  ایران  نشسته  والیبال  تیم 
فینال رقابت های جهانی سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۴ 

پاریس را کسب کردند.
برای  مقتدرانه  قهرمانی  این  با  نشسته  والیبال  تیم 
کسب طالی پارالمپیک پاریس خط و نشان کشید.

نقره   ۲ و  طال  هفت  با  ایران  نشسته  والیبال  تیم 
پرافتخارترین  عنوان جهانی  و چندین  پارالمپیک 

تیم جهان به شمار می رود. 
جهان  نشسته  والیبال  تئورسین  رضایی  هادی 
در  و  دارد  عهده  بر  را  ایران  مردان  تیم  هدایت 
تمام افتخارات ادوار گذشته، والیبال نشسته ایران 
در کسوت بازیکن و سرمربی حضور داشه است.

تیم  والیبال نشسته دختران ایران نیز به عنوان نهم 
این رقابت ها رسید.
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آغاز کنفرانس محدود کردن تسلیحات بین  المللي )1921م(
کودتاي نظامي در سوریه به رهبري "حافظ اسد" )1970م(

قوای متحدین قسطنطنیه پایتخت امپراتوری عثمانی را اشغال کردند)1918م(
شهر وین، پایتخت امپراتوری اتریش، تسلیم ناپلئون بناپارت شد)1805م(

اجتماع بزرگ مردم تهران درباره تعیین نوع حکومت در مقّر محمدعلي شاه قاجار )1287 ش(

ذکر روز یکشنبه

نصب برچسب اسماء متبّرکه، بر روی ظرف های پالستیکی که در ایستگاه های 
صلواتی و مراسم عزاداری پخش می شود )و بعضا یقین به دور ریختن ظرف توسط 

مردم نیز وجود دارد(، چه حکمی دارد؟
فی نفسه اشکال ندارد اما کسی که ظروف را تحویل می گیرد باید طبق وظیفه 

خود عمل نموده و در هر صورت هتک حرمت جایز نیست. ری
رهب

ت 
ائا

تفت
اس

وز  
ث ر

دی
ح

داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
عاِم . صیاُم الَقلِب عِن الِفکِر في اآلثاِم، أفَضُل ِمن صیاِم الَبطِن عِن الطَّ
نگهداری دل از اندیشیدن به گناهان، برتر از نگهداری شکم از غذاست.

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

 والیبال نشسته ایران قهرمان جهان شد
داور حریف شاگردان رضایی نشد

صد زن موفق دنیا  »مایا گابییرا«
" من خیلی دویدم، خیلی موج سواری کردم و 

خیلی کار کردم." 
امواج  عاشق  که  بود  دختری  روزگاری  روزی   
یا  ساحل  کنار  از  که  را  امواجی  نه  بود.  بزرگ 
به اطراف می خورند را              از روی موج شکن که 
می بینید. بلکه امواج خیلی خیلی غول پیکر را. 

زیرا او میخواست سوپر زن موج سوار شود.
کرد   می  حرکت  دریا  بسوی  مایا  که  هربار   
خدا  رو  تو  "نه  میزد:  فریاد  کنان  ناله  مادرش 
دوباره ، تو همیشه سرد و خیس هستی، تازه موج 
سواری کار پسرها هست. اما برای مایا این چیز 
ها اهمیت نداشت زیرا او عاشق موج سواری بود. 
در جواب مادرش می گفت: "هه موج سواری کار                 
موج  از من  و  بیایند  است  بهتر  آنها  پسرها ست 

سواری را یاد بگیرند."
م ایا برای پیدا کردن بلندترین امواج شروع کرد 
استرالیا، هاوایی،  دنیا:  نقاط  به اقصی  سفر کردن 
پرتقال، برزیل. مایا برای آنکه موج بزرگتر را پیدا 
کند کافی بود سوار هواپیما شود و خودش را به 

آن محل برساند.
او سوار موجی شد  آفریقای جنوبی  بار در  یک 
بلند ترین موجی  که ۱۴ متر طول داشت و این 

بود که تا آن زمان یک زن بر آن سوار شده بود.
مایا در تمام مسابقات  بزرگ دنیا برنده می شد و 
او کسی بود که بیشترین پول را در مسابقات موج 

سواری در دنیا کسب کرده بود.
 اما یک روز هنگامی که در پرتقال مشغول موج 
سواری بود موج از سر او گذشت  طوری که چند 
تا از استخوان هایش شکست. ولی قبل از آنکه 
عملیات  و  داد  نجات  را  او  دوستش  شود  غرق 
اتفاق  این  از  بعد  داد.  انجام  او  روی  را    CPR
وحشتناک اکثر مردم می ترسند دوباره به آب بر 
گردند و معموال به فکر این هستند که شغلشان 

را عوض کنند. 
که  این  محض  به  نبود.  طور  این  مایا  اما    
سالمتیش را بازیافت. مستقیما به همان ساحل در 
این هستم. او گفت: من عاشق  پرتقال برگشت. 
موج سواری در اطراف اینجا یک حماسه است.

عموزاد و قاسمپور در صدر برترین آزادکاران جهان 
حسن یزدانی و زارع چهارم شدند

 روزهای سخت شجاع در تیم ملی ایران؛
چرخش نگاه کی روش 
از بازیکن منتقد به سوی 

مدافع مطمئن
آخرین تصمیمات تاکتیکی سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران قبل از جام جهانی قطر نشان از نیمکت نشینی 

یکی از چهره های امیدوار در خط دفاعی دارد.
 ساعات پر التهاب اعالم لیست نهایی کارلوس 
با  چنان   ۲۰۲۲ جهانی  جام  برای  روش  کی 
آنها  از  تعدادی  که  است  گذر  حال  در  سرعت 
نسبت به حضور در بین مسافران پرواز به قطر 
اطمینان دارند اما به نظر می رسد همچون گذشته 
مقابل  ایران  ملی  تیم  ترکیب  در  نیست  قرار 

مهم ترین تیم های حال حاضر دنیا قرار بگیرند.
با  نیکاراگوئه  با  در جدال  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
ترکیبی وارد زمین شد که بار دیگر با تصمیمات 
فنی کارلوس کی روش توانست دروازه خود را 
بسته نگه دارد و به لطف تک گلی که در نیمه اول 
توسط مهدی ترابی به ثمر رساند به پیروزی برسد.

دفاعی  خط  ترکیب  در  ایران  ملی  تیم  سرمربی 
کنعانی  از محمدحسین  استفاده  به  تصمیم  خود 
زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضائیان 
نشان  ترکیب  این  گرفت.  جاللی  ابوالفضل  و 
می دهد کی روش همچنان روی بازیکنان مورد 
اعتماد تعصب بیشتری دارد؛ چراکه شجاع خلیل 
زاده را پس از سه سال حضور در قلب دفاع تیم، 
نیمکت نشین کرده و پورعلی گنجی را بار دیگر 
تا  است  داده  قرار  استفاده  مورد  پست  این  در 
شاید همچون جام جهانی ۲۰۱۸ بتواند برای تیم 

ملی ایران بازی کند.
روزهای سخت خلیل زاده در حالی با بازگشت 
رسیده  فرا  ایران  ملی  تیم  نیمکت  به  کی روش 
است که این مدافع همواره از منتقدان سرمربی 
بود اما فکرش را نمی کرد بار دیگر با او روبرو 
شود تا اینگونه مورد ارزیابی فنی و تاکتیکی مرد 
پرتغالی قرار بگیرد. خلیل زاده حتی در پالن دوم 
نیز  نیکاراگوئه  با  بازی  دوم  نیمه  در  روش  کی 
جایی نداشت اما مصدومیت جدی امید ابراهیمی 
سبب شد تا به عنوان بازیکن تعویضی در دقیقه 

۶۸ وارد زمین شده و در دفاع بازی کند.
 برنامه هفته نهم لیگ برتر والیبال

پیکان ـ شهداب؛ 
وقت انتقام رسید!

والیبال  برتر  لیگ  نهم  هفته  دیدار  مهم ترین  در 
مردان تیم های قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل 

به مصاف هم می روند.
برتر والیبال مردان یک شنبه )۲۲  لیگ  نهم  هفته 
آبان( به میزبانی شهرهای ارومیه، گرگان، گنبد، 
تهران، اردکان، سیرجان و رشت پیگیری می شود.
در یکی از دیدارهای جذاب این هفته تیم پیکان 
تهران در سالن فدراسیون والیبال میزبان شهداب یزد 
است. این دو تیم فصل گذشته فینال لیگ برتر را 
برگزار کردند که با قهرمانی شهداب به پایان رسید 
و دست شاگردان پیمان اکبری در پیکان از مدال 
طال کوتاه ماند. این بازی می تواند برای پیکان حکم 

انتقام دیدار فینال فصل قبل را داشته باشد.
دو تیم در حالی به مصاف هم می روند که پیکان 
با پنج برد، سه باخت و ۱۶ امتیاز در رتبه سوم 
جدول قرار دارد و شهداب با پنج برد، سه باخت 
قرار گرفته است.  امتیاز در جایگاه ششم  و ۱۳ 
نماینده تهران بازی هفته گذشته خود را واگذار 
مسابقه  میدان  از  پیروز  یزد  که  حالی  در  کرد 
به  فردا  نتیجه مسابقه  باید دید که  آمد و  بیرون 

نفع کدام تیم رقم می خورد.
ارومیه  شهرداری  تیم  هفته  این  دیدار  دیگر  در 
به عنوان قعرنشین لیگ میزبان لبنیات هراز آمل 
دارد.  قرار  رده بندی  جدول  صدر  در  که  است 
هفته  در هشت  آمل  در  عطایی  بهروز  شاگردان 
گذشته پیروز شده  و ۲۳ امتیاز کسب کرده اند، اما 
در طرف مقابل شهرداری تنها یک برد داشته و 
هفت بار مغلوب رقبای خود شده است. این تیم 

اکنون سه امتیازی است. 
با اعالم فیبا؛ 

ایران برنده بازی
 با استرالیا شد

فدراسیون جهانی بسکتبال از عدم تمایل تیم ملی 
استرالیا برای سفر به ایران خبر داد و به این ترتیب 
شاگردان سعید ارمغانی برنده این بازی خواهند بود.
چین  همراه  به  که  استرالیا  بسکتبال  ملی  تیم 
موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات جام 
جهانی بسکتبال ۲۰۲۳ شد، قصد ندارد در ادامه 
مسابقات مرحله انتخابی منطقه آسیا برای مصاف 

با ایران به تهران سفر کند.
انتشار  با   )FIBA( بسکتبال  جهانی  فدراسیون 
بسکتبال  »فدراسیون  اعالم کرد؛  بیانیه ای رسمی 
بر  مبنی  خود  تصمیم  از  را  فیبا   ،)BA( استرالیا 
عدم سفر به ایران برای بازی با ایران در مسابقات 
که   ۲۰۲۳ بسکتبال  جهانی  جام  انتخابی  مرحله 
در  تعیین شده  پیش   از  برنامه  طبق  است  قرار 
شود،  برگزار  آبان(   ۲۳( نوامبر   ۱۴ دوشنبه  روز 
به  بازی  نتیجه  ترتیب  این  به  است.  مطلع کرده 
سود ایران خواهد شد. فیبا این موضوع را برای 

اقدامات احتمالی بیشتر بررسی خواهد کرد«.

در  شرکت کنندگان  اسامی  نهایی  فهرست  انتشار   
از  نشان  جهان،  قهرمانی  وزنه برداری  مسابقات 
حضور شماری از برترین های این رشته در کشور 

کلمبیا دارد.
تعداد  نظر  از  تنها  نه  کلمبیا  جهانی  مسابقات   
بهترین  از  یکی  نیز  کیفی  نظر  از  بلکه  وزنه بردار، 
مسابقات تاریخ این رشته خواهد بود زیرا ۱۷ تن 
از رکوردداران جهان برای حضور در مسابقات ثبت 

نام کرده اند. البته در این رقابت ها تیم های روسیه و 
به خاطر مسائل  ندارند. روسیه  کره شمالی حضور 
ناشی از جنگ اوکراین محروم و کره شمالی نیز به 

خاطر قوانین دوپینگی اجازه حضور ندارد.
تعداد  نظر  از  وزنه برداری  مسابقه  شلوغ ترین 
مسابقات  شده،  برگزار  تاکنون  که  شرکت کنندگان 
جهانی سال ۱۹۹۹ در آتن با حضور ۶۲۶ وزنه بردار 
بود که اهمیت ویژه ای برای کسب سهمیه بازی های 

کلمبیا  مسابقات  در  داشت.  سیدنی  المپیک ۲۰۰۰ 
از ۷۰۰ وزنه بردار در ۲ بخش زنان و مردان  بیش 

حضور دارند.
در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۲ جهان در کلمبیا 
تنها یکی از ۱۴ قهرمان مدال آور المپیک توکیو غیبت 
خواهد داشت که »لو شیائوجون« ۳۸ ساله از چین 
پیش  ماه  دو  دوری،  سال  یک  از  بعد  وی  است. 
تمرینات خود را آغاز کرده است. سهراب مرادی 
رکوردار جهان و المپیک نیز به خاطر مصدومیت از 

حضور در کلمبیا انصراف داد.
به نظر می رسد رقابت در دسته ۸۹ کیلوگرم مردان 
کلمبیا  در  جهانی  مسابقات  حساسترین  از  یکی 
خواهد بود. در این دسته کارلوس ناصر از بلغارستان 
با رکورد ۴۰۰ کیلوگرم حضور دارد. آنتونیو پیزوالتو 
از ایتالیا، تیان تائو از چین و کیانوش رستمی از ایران 
دیگر مدعیان دسته ۸۹ کیلوگرم به شمار می روند. در 
این دسته همچنین کیدومار والنیال از ونزوئال )دارنده 
مدال نقره دسته ۹۶ کیلوگرم توکیو( نیز حضور دارد.
رستمی مدال طال و تیان تائو مدال نقره المپیک ۲۰۱۶ 

ریو را در کارنامه دارد.
در دسته ۱۰۲ کیلوگرم نیز سیدرسول معتمدی جدال 
داودی  علی  و  دارد  قطری  الباخ  فارس  با  سختی 
نیز در فوق سنگین باید در حضور الشا تاالخادزه، 

گورمیناسیان و الالیان وزنه خواهد زد.

حضور 700 وزنه بردار در جهانی کلمبیا
رستمی دوباره به »تیان تائو« رسید

تیم فوتبال تراکتور قصد دارد در اردوی ترکیه ۴ 
دیدار تدارکاتی برگزار کند.

 شاگردان بردیف که از روز گذشته تمرینات خود 
را در ترکیه شروع کردند، به دنبال برگزاری چند 

دیدار دوستانه در این کشور هستند.
طبق توافقات انجام شده، باشگاه تراکتور دو دیدار 

تدارکاتی با سیواس اسپور و پارتیزان آلبانی، دو 
باشگاه ترکیه ای برگزار خواهد کرد.

همچنین تراکتوری ها در نظر دارند در صورت 
امکان و در فرصت حضورشان در ترکیه ۲ بازی 
در  که  ایرانی  باشگاه های  با  هم  دیگر  تدارکاتی 
این بازه زمانی در ترکیه اردو زده اند برگزار کنند.

تراکتور به دنبال دو حریف تدارکاتی ایرانی


