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یک بام و دو هوا

چند روز پس از آنکه بازیکنان کیان نیشابور نامه اعتراضی شان را در 
فضای مجازی منتشر کردند و گالیه داشتند که چرا باشگاه مطالبات 
فصل پیش را پرداخت نمی کند، سرمربی این تیم که اتفاقا همسر 
مدیرعامل باشگاه است، در مراســم قرعه کشی لیگ حاضر شد. 
خانم جعفری که گفته می شود مبلغ قرارداد ۴۰۰میلیونی اش را 
کامل گرفته، مدعی شد که مسئوالن شهر باید از تیم حمایت کنند. 
بازیکنان که مبلغ قراردادهایشان به 25میلیون تومان هم نمی رسد، 
می گویند مسئوالن شهری فصل پیش کمک های زیادی به این تیم 
کردند. این که این پول ها در صورت تایید این ادعا کجا رفته بماند.  به 

تفاوت رقم قرارداد سرمربی و بازیکنان توجه داشته باشیم.

اسپانسر خوش قدم

هفته گذشته تیم فرهان مالرد رسما به رایزکو صفادشت تغییر 
نام داد تا با حامی مالی جدیدش در ادامه سوپرلیگ فوتسال زنان 
حضور یابد. این تیم پس از شکستی که هفته اول با نام فرهان مالرد 
مقابل پیکان داشت، در هفته دوم با پیروزی شیرینی روبه رو شد. 
بازیکنان این تیم 2 بر یک تیم ریشه دار و پرمهره مس رفسنجان 
را شکست دادند تا چراغ اول را با اسپانسر جدید روشن کنند، هر 
چند نمی توان با یک پیروزی روند ثابتی برای بهتر شدن یک تیم 
متصور شد اما در شرایطی که بازی های فوتسال از تلویزیون پخش 
نمی شود، همین پیروزی ها در میادین بزرگ است که حامیان مالی 

را برای ادامه تیمداری در بخش زنان دلگرم می کند.

مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال زنان با حضور 2 مهمان ویژه  
برگزار شد؛ مهمان هایی که قرعه تیم ها را برداشتند، البته بدون 
اینکه ربطی به فوتبال داشته باشند. در این مراسم که سه شنبه 
برگزار شد، 2 ستاره فوتسال زنان؛ نیلوفر اردالن بازیکن سابق تیم 
ملی فوتسال و فرزانه توسلی دروازه بان فعلی تیم ملی فوتسال 
قرعه 12تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال را مشخص کردند. مثل 
این می ماند که وحید شمسایی ستاره فوتسال مردان، قرعه کشی 
لیگ برتر مردان را انجام بدهد. فوتبال زنان این همه ســتاره و 
چهره دارد، چرا از آنها استفاده نشــد، خدا می داند و مسئوالن 
ســازمان لیگ. ما که به اتفاقات عجیب و غریــب در فوتبال و 

فوتسال زنان عادت کرده ایم این یکی هم به بقیه اضافه شد.

فوتسالی ها در فوتبال

گلزن
الهام محمودی | روزنامه نگار
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افقی:
 1 - سخت و مشــکل - خربزه 

نارس - تنگ چشمی
آلـــمانـــی-  بـلـــه   -  2
ســهل انگاری کردن - لبــاس 

سنتی زنان ژاپنی
3 - گذرگاه - فاش شده - برگه 

دریافت کاال
۴ - نمــای ســاختمان - یار 

عروس- از دل پرسوز برآید
5 - نازل شده در مکه - شعله ور- 

آبزی عظیم الجثه
6 - نوشــین - باب روز - نوعی 

بیماری پوستی
7 - خاندان - غیرواقعی - آلیاژی 

از مس و نیکل و روی
8 - اجــازه ورود بــه کشــور 
خارجی- به شــک انداختن - 

گریزان
9 - آغشته به رنگ - شاعر دوره 

سامانیان - روشنایی
1۰ - مــزه فلفــل- خالص و 
نجات - گازی بــرای پرکردن 

پنجره های دوجداره
11 - جانشــین وضــو- انبوه 

مردم- مسیر حرکت
12 - تلخ - یــک دوم چهره- از 

طوایف ایرانی
13 - مهریه - از آثار ژان راسین، 
نمایشــنامه نویس فرانسوی- 

ژانری در سینما

1۴ - باالتریــن مقــام نظامی 
اروپایی - مأیوس - نشانه جمع 

فارسی
15 - یاری دهنده - مهم بودن- 

مشغول
  

عمودی:
1 - کشت بارانی - واحدی برای 
اندازه گیری تــوان الکتریکی - 

تصمیم گرفته
2 - لقب گابریل گارسیا مارکز، 
چهره سرشناس ادبیات اسپانیا- 

کلیسای تاریخی پاریس
3 - معطر - بیمــاری یرقان - 

گندم آسیاب شده
۴ - رود جــاری در خراســان 
شمالی - داستان بلند - دارای 

نقش و نگار
5 - خاک سرخ - هدف، نشانه- 
شهری در استان اردبیل - یک 

و یک
6 - اسب سرخ و سفید - آینده- 

وسیله بنایی
7 - میانه بدن - معادل فارسی 

حمله - دستمزد
8 - خواننــده قطعــه معروف 
»آمده ام ای شاه پناهم بده« که 

چندی پیش درگذشت
9 - خواب کودکانه - از پیامبران 

الهی - کویر مرکزی ایران
1۰ - نوعی بیماری واگیردار- 

تأکید شده - پدر مرده
11 - ضمیر مونث عربی - داخل - 

تیغ موکت بری - بله انگلیسی
12 - میت - نــام آور - چهارچوب 

دور تابلو
13 - ماچ - سخن درگوشی - میوه ای 

آب دار
1۴ - موســیقی دان عصر ساسانی را 

می گفتند - شهری در گیالن
15 - سخنان مضحک می گوید - گلی 
15معطر و دارویی - نکویش جاودان ماند

دبشتراالاكخلت
ويامكلمهللادسا

رهمالاوبرخمك
تقيرطمركاتتشت
مييبرعولولبي
وهماعناوكانك

ناسلشنارلفسا
درتيهابتشاجمگ
تكاسرورسماهر
مدشامادتقرفا
شكترسحاهنمشم
اسايتتشتويشرا

ببارضرابتماف
هزانجعييشتجارو
تينسفركناورهن
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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3قایقران ایران در مسابقات قهرمانی جهان روئینگ حضور دارند. نازنین 
مالیی امروز این شانس را دارد که به فینال مسابقات برسد.

تاریخ سازی های نازنین مالیی ادامه دارد؟ او که تابستان پیش به فینال 
B مسابقات روئینگ بازی های المپیک رسیده بود، این شانس را دارد تا 
در آخرین روز تابستان امسال هم در مسابقات قهرمانی جهان و در فینال 
A و B پارو بزند. مالیی، نخستین قایقران ایرانی بود که در تاریخ المپیک 
توانست به فینال برسد و در رده یازدهم این بازی ها قرار بگیرد. او بعد از 
المپیک از روزهای خوبی که در انتظار خودش و قایقرانی ایران است، 
صحبت کرد. حاال اتفاق مهم دیگری برای او و قایقرانی ایران افتاده است. 
مالیی در یک قدمی فینال مسابقات قهرمانی روئینگ جهان قرار دارد که 

در شهر راچیچ چک برگزار می شود. او که در المپیک در قایق تک نفره 
سنگین وزن  مسابقه داده بود، در مسابقات جهانی در سبک وزن پارو 
می زند. مالیی گفته بود که سخت ترین کار او در یک سال گذشته تغییر 
وزن است. او نتوانست از گروه مقدماتی مستقیم به فینال A و B برسد 
ولی در دور شانس مجدد درخشید. او در رقابت با حریفانی از سریالنکا، 
آلمان، انگلیس و تونس با زمان 7دقیقه و ۴۰ثانیه و 91صدم ثانیه اول شد 
و به نیمه نهایی A و B صعود کرد. مالیی در حالی در رده اول قرار گرفت 
که قایقران انگلیسی مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان2۰19 را دارد. 
مالیی امروز برای رسیدن به فینال مسابقه می دهد. او روزهای گذشته در 
صحبت با سایت فدراسیون جهانی روئینگ از مشکالتی که برای تمرین 

در ایران دارد، گفت: »من برای اولین بار در یک نفره سبک وزن رقابت 
می کنم. با توجه به اینکه در کشورم پیست استاندارد نداریم، فکر می کنم 
رقابت خوبی داشتم. همه تمرینات من در پیست یک کیلومتر انجام 
می شود اما مسابقه ام در پیست 2کیلومتر برگزار شد.« مالیی پیش از این 

هم گفته بود که مشکل جدی  اش نبود پیست استاندارد در ایران است.
مسابقات قهرمانی جهان 2 ایرانی دیگر هم دارد. امیرحسین محمدپور 
در مرحله یک چهارم نهایی با زمان 7دقیقه و 17ثانیه و 69صدم ثانیه در 
قایق سبک وزن پنجم شد و به مرحله نیمه نهایی C و D رسید. مهسا 
جاور هم پیش از این به نیمه نهایی C و D صعود کرده بود. آنها هم امروز 

مسابقه می  دهند.

ماليی يك قدم تا فينال جهان
3 قایقران ایران در مسابقات قهرماني جهان روئینگ حضور دارند. نازنین مالیي امروز این شانس را دارد که به فینال مسابقات برسد

یونس امامی در مســابقات قهرمانی جهان اسلو با شکست 
غیرمنتظره در مقابل حریف گرجســتانی از دور مسابقات 
کنار رفت و دست خالی به کشــور بازگشت، ولی در بلگراد 
روی دیگری از خودش را به نمایش گذاشت. یونس امامی 
در یکی از سخت ترین وزن های مسابقات جهانی که ترافیک 
مدعی را به همراه دارد روی تشــک رفت. وزن 7۴کیلوگرم 
در نبود روس ها هم مدعیــان خطرناکی دارد و کایل دایک 
آمریکایی، چامیزو ایتالیایی، تسابولوف صربستانی و سالکازانو 
از اسلوکی برخی از این مدعیان هستند. امامی فراتر از انتظار 
ظاهر شد و درمجموع 28امتیاز کسب کرد. او تنها 2امتیاز از 
دست داد و با شکست 2- 2 در نیمه نهایی به مدال برنز جهان 
قناعت کرد. امامی بعد از قرار گرفتن روی سکوی سوم دنیا 
گریه کرد تا مشخص شود اصال از این عنوان راضی نیست. در 

ادامه گفت وگوی همشهری را با این کشتی گیر می خوانید.

   ســال2019 هم به مدال برنــز جهان در 
وزن 70کیلوگرم رســیده بودی و حاال مدال برنز را در 

74کیلوگرم گرفتی. انگار به برنز عادت کرده ای؟
نمی دانم چــه بایــد بگویم. دوســت داشــتم بــا مدال 
خوشرنگ تری به کشور برگردم ولی این اتفاق رخ نداد. خدا 

را شکر که دست خالی برنگشتم.

  74کیلوگرم وزن شــلوغی است و تقریبا 
می توان گفت اکثر کشتی گیرانش عنوان دار هستند. 
کســب مدال برنز هم نتیجه خوبی است. چرا راضی 

نیستی؟
ناراضی نیستم ولی می توانستم نتیجه بهتری بگیرم. درست 
است وزن 7۴کیلوگرم عنوان داران زیادی دارد و رقابتی جدی 
بین مدعیان آن در جریان است ولی وقتی دیدم می توانستم 
مدال خوشرنگ تری بگیرم و شرایط بهتری نسبت به حریفم 

داشتم از کسب مدال برنز دلگیر شدم.

   در کشــتی با کایل دایک شــروع خوبی 
داشتی. چه شد که نتیجه را واگذار کردی؟

اشتباه فنی خودم بود. رفته بودم روی تشک تا بجنگم برای 
همین کار را از همان ثانیه اول شــروع کــردم. کایل دایک 
کشــتی گیر خوبی اســت و من برای او احترام زیادی قائل 
هستم ولی می توانستم برنده شوم. چند اتفاق داوری هم در 
کشتی ام افتاد که باعث شد تمرکزم را از دست بدهم. چلنج 
و اســتراحت حریفم هم یکی از چیزهایی بود که باعث شد 
کشتی را واگذار کنم. دوتا زیرگیری داشتم که موفق نشدم 
حریفم را خاک کنم ولی در کل کشتی را باختم و دنبال بهانه 

نیستم. به کمک خدا در مسابقات آتی باید جبران کنم.

   شاید باور نداشتی که می توانی کایل دایک 
دارنده طالی جهان و برنز المپیک را شکست دهی؟

او کشتی گیر خوبی است و بارها این موضوع را با کسب طالی 
جهان ثابت کرده. من فقط رفتم کشتی خودم را بگیرم و به 
اشتباه خودم باختم. یک موقع است که حریف از شما بهتر 
است و می بازید. آن موقع ناراحت می شوید ولی به هرحال با 
آن کنار می آیید. ولی موقعی که می دانی می توانستی پیروز 

شــوی و این اتفاق نیفتاده قبول شکست سخت است و هر 
لحظه به آن مسابقه فکر می کنی.

  پس برای همین روی سکوی قهرمانی گریه 
کردی؟

می توانستم مدال خوشــرنگ تری بگیرم ولی درس بزرگی 
گرفتم. امیدوارم دیگر در کشتی هایم چنین اتفاقی رخ ندهد.

   سیداکوف روس دارنده مدال طالی المپیک 
در این مسابقات غایب بود. اگر روس ها بودند نتایج چطور 

رقم می خورد؟
سیداکوف حتما کشتی گیر بزرگی است که توانسته مدال 
طالی جهان و المپیک را کســب کند ولــی درباره خودم 
می توانم ایــن را بگویم که اگر با ســیداکوف هم کشــتی 
می گرفتم قطعا فقط برای جنگیدن روی تشــک می رفتم. 
کاری به عنوان حریفم نداشــتم و نتیجه در پایان کشــتی 

مشخص می شد.

یونس امامی امسال مدال برنز جهانی  سال2019 را تکرار کرد اما خودش می گوید: 
می توانستم مدال خوشرنگ تری بگیرم ولی درس بزرگی گرفتم

یک اشتباه
 مدالم را بر نز کر د

من به اشتباه 
خودم باختم. 

یک موقع است 
که حریف از 

شما بهتر است 
و می بازید. آن 
موقع ناراحت 

می شوید 
ولی موقعی 
که می دانی 

می توانستی 
پیروز شوی 
و این اتفاق 

نیفتاده قبول 
شکست سخت 

است


