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بزرگانهمکشتیمیگیرند؟
طبق بندی که تیم های لیگ برتری در قرارداد ها 
قرارداده اند،اسمی ها هم مجبورند کشتی بگیرند

 لیگ برتر کشتی آزاد از 22 مهر و لیگ کشتی فرنگی به دلیل برگزاری 
مسابقات امیدهای جهان از  14آبان آغاز می شود.  در هر دو رشته 8 تیم 
حضور دارند که در 2 گروه 4تیمی قرار گرفته اند. از هر گروه 2 تیم صعود 
خواهند کرد و به صورت ضربدری مسابقه می دهند تا تیم های راه یافته 

به فینال و رده بندی مشخص شوند.
 

   مثلث قدرت در آزاد
با کاهش تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ باید گفت در رشته آزاد 
3 تیم و در رشــته فرنگی 2 تیم متمول حضور دارند که کشتی گیران 
درجه یک با آنها قرارداد می بندند. در آزاد تیم های پتروپاالیش بلیش 
تاکستان، انبوه ســازان هوتن و صنایع مازندران تیم هایی هستند که 
توانسته اند عنوان داران جهان و المپیک را به خدمت بگیرند و از همین 
حاال خودشــان را به عنوان مدعی مطرح کنند. تیم بلیش تاکستان و 
انبوه سازان در یک گروه قرار دارند که  از حاال صعودشان قطعی به نظر 
می رسد و فقط برای اینکه کدام تیم به عنوان تیم نخست صعود کند 
با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در گروه »ب« شرایط برای تیم صنایع 
بهتر است. این تیم سال گذشته قهرمان شد و با توجه به کشتی گیرانی 
که جذب کرده،  صعودش قطعی به نظر می رســد. ستارگان ساری از 
تیم های با سابقه لیگ هم در گروه »ب« قرار دارد که هر سال با حداقل 
هزینه بهترین نتیجه را کسب می  کند. پیش بینی می شود این تیم هم 

یکی از 2 تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی باشد.
 

   طالیی های بلگراد
کامران قاسمپور و رحمان عموزاد 2 طالیی مسابقات جهانی صربستان 
بودند که هر دو هفته گذشــته با 2 تیم مازندرانی به توافق رســیدند. 
قاســمپور دارنده 2 مدال طــالی جهــان در وزن 92 کیلوگرم با تیم 
انبوه ســازان به توافق رســید و عموزاد کــه در وزن 65 کیلوگرم در 
صربستان توانست مدال طالی جهان را کسب کند، به همراه برادرانش 
فرزاد و محمدعلی با تیــم صنایع مازندران قــراردادش را ثبت کرد. 
هدایت تیم صنایع مازندران را رضا یزدانــی برعهده دارد و مدیر فنی 
تیم انبوه ســازان کمیل قاسمی اســت؛ تیمی که هدایت آن را ایمان 
محمدیان قبول کرده است. امیر حسین زارع و یونس امامی 2مدال آور 
مسابقات جهانی صربستان هم با تیم پتروپاالیش بلیش تاکستان به 
توافق رسیده اند و در این میان روز گذشته زارع قراردادش را با این تیم 
ثبت کرد. علی سوادکوهی و محمدجواد ابراهیمی که هردو عنوان دار 
آسیا هستند هم قرارداد هایشان با تیم صنایع مازندران را ثبت کردند.

 
   یزدانی کشتی نمی گیرد!

حسن یزدانی، دارنده مدال نقره جهان در مسابقات جهانی صربستان 
تا به امروز با تیمی به توافق نرســیده اســت. یزدانی سال گذشته با 
تیم فوالدین ذوب آمل قرارداد بســت ولی تنها در تمرینات این تیم 
حاضر شد و در هیچ مســابقه ای روی تشــک نرفت. همین موضوع 
شــائبه این موضوع را به وجود آورد که یزدانی در قراردادش آمده که 
کشتی نمی گیرد و همین مسئله حواشی مختلفی را پیرامون او و تیم 
متمولش به وجود آورد. تیم فوالدین ذوب و یزدانی سال گذشته هیچ 
توضیحی درباره کشتی نگرفتن یزدانی ندادند! امسال تیم هایی که با 
کشــتی گیران عنوان دار قرارداد ثبت می کنند، در بندی جداگانه به 
تعداد کشتی هایی که آنها باید بگیرند هم اشاره داشته اند و از همین رو 

تمام کشتی گیران باید کمک حال تیم هایشان باشند.

   داستان فرنگی
فوالد مبارکه سپاهان و سیناصنعت ایذه، 2 تیم مدعی لیگ برتر کشتی 
فرنگی هستند که در 2 گروه مختلف قرار دارند. هدایت تیم اصفهانی را 
دستیاران سابق محمد بنا، رسول جزینی و بهروز حضرتی پور برعهده 
دارند و سیناصنعت طبق سنوات گذشته با هدایت ملک بویری پا به 
این مسابقات خواهد گذاشــت. محمدرضا گرایی، ستاره این روزهای 
کشتی فرنگی ایران تا به حال با تیمی قرارداد نبسته  و به نظر این تأخیر 

با توجه به دیر آغاز شدن لیگ کشتی فرنگی قابل توجیه است.
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افقی:
1- سیاره ســرد و آبی رنگ 
منظومه شمسی- بغل- سفید
2- خمیدگی کاغذ- کمک- 

دریاساالر
3- رودخانــه ارس- قلیل- 

پراکنده
4- خاتم الشــعرا- نخستین 
رقم از ســمت راست عدد- 

جیوه
5- از انواع تقســیم سلولی- 
اهل رشــت- دیــوار بلند و 

محکم
6- واحد اندازه گیری طول- 
بیماری کم خونی- تقاضای 

محترمانه
7- از طرح های شناخته شده 
فــرش دســتباف ایرانی- از 

گندم بروید- شکاک
8- هر نوبت نمایش فیلم در 

سینما- دارای حرکت کسره
9- نام چند تن از پادشاهان 
فرانســه بود- اشــاره- اسید 

نیتریک
10- مناسب- برادر رستم در 
شاهنامه- سیمی با ولتاژ صفر

11- روش- حالتی مخصوص 
زن آبستن- متنفر

12- خدای هنــدو- اطراف 
شهر- کنام
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عکاسی- شاعران- از ظروف 
آزمایشگاهی

14- نوعــی غــذای محلی 
گیالنی- اختراع گراهام بل- 

دست عرب
15- شــیعه بودن- سنگی 
قیمتی- شرکتی که سرمایه 

آن متعلق به چند نفر است
  

عمودی:
چهارپایــان-  1-  زاده 

هراس انگیز- حیران
2- هر عاملی که بر چگونگی 
انجام کاری تأثیر می گذارد- 

ستاره- غذای بیمار
3- لقب این شــاعر، طوطی 

بوده است
4- معاینــه پزشــکی- از 
ماشــین آالت کشــاورزی- 

استوار و محکم
5- رمــق آخــر- الزم و 

ضروری- لطف و مهربانی
6- مشــاور- ندا دهنده- در 

خود فرورفتن
7- اکنون- بدخلق و عصبی- 

گله چارپایان
8- دنیا و آخرت- شرعی

9- پاســخ غیرارادی موجود 
زنده به محــرک- بینی- از 

دین برگشته
10- محکم کردن- ســلول 

جنسی ماده- مهلت دادن
11- آقــای فرانســوی- گرفتن- 

صدای پنچری
12- ضربــه ای بر صــورت- پدر- 

شعله آتش
13- از آثار آندره ژید، نویســنده 

فرانسوی
14- حرف انتخاب- نخست زاده- 

نام قدیم بیت المقدس
15- زیبا و جذاب- برچسب- سبک 

15ادبی صائب تبریزی

جيلفااسفناومد
كشلاهماهرداصم
مهوميلهتانود

نيشيرتكشپشتنس
اتوسانتناضحت
مكارتاليومامي

ريدبانبمسارم
دوريشتسوپردنخ
شيتفتودنكشوت
روابرازاراكنا

ااهتاگدادماف
هكللكاكيهارمه

بولساهمانديب
ريهاشميرهوگلغ
دركيپملاهيرهش
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

436891572
159273486
278465139
825734691
691528743
347619258
714982365
963157824
582346917

متوسط

 1  5  6    
4       3 9
      1  2
  7  8     
 5  1  2  4  
    7  8   
9  8       
2 3       5
   9  7  1  963142578

185793642
247856391
492367815
578921436
316584729
854279163
639415287
721638954

ساده

متوسط

319526487
425718639
786349152
697483521
853192746
142675893
978251364
231864975
564937218

سخت

4         
     3  8 6
     5 1 3  
8 2  7      
6    2    3
     9  5 8
 1 4 9      
9 6  1      
        7

ساده

   1  2    
 8 5    6 4  
2 4      9 1
  2 3  7 8   
   9  1    
  6 5  4 7   
8 5      6 3
 3 9    2 8  
   6  8    

یازدهمی در بازی های المپیک و هشــتمی در مسابقات قهرمانی 
جهان، 2 نتیجه مهمی اســت که نازنین مالیی به فاصله یک سال 
به دســت آورده اســت و این روند نوید روزهای بهتری را برای او 
و قایقرانی ایــران می دهد. مالیی که در المپیــک توکیو بهترین 
نتیجه تاریخ را برای قایقرانــان روئینگ ایران گرفت، هفته پیش 
در مســابقات جهانی که در چک برگزار شد، برای اولین بار فینال 
B مسابقات جهانی را تجربه کرد. مالیی و هم تیمی هایش مشکل 
مهمی دارند؛ پیست استاندارد. مالیی می گوید تا 1700 متر نفر 
اول بود اما بعد از آن به خاطر تمرین نداشتن در پیست استاندارد 

نمی دانست باید چه کار کند.

   در ورزش به خصوص در ورزش زنان ایران کم پیش 
می آید یک نتیجه خوب تکرار شود. بعد از بازی های المپیک 

چه اتفاقی افتاد که توانستید در جهانی هم نتیجه بگیرید؟ 
مهم ترین کاری که می شد انجام داد، این بود که با مربی ام طوری 
برنامه ریزی کنیم که روند رو به رشــد داشته باشــم. اینکه یک 
ورزشکار بتواند سطح آمادگی اش را حفظ کند و دوباره به موفقیت 
برسد، خیلی سخت تر از این اســت که برای اولین بار نتیجه ای را 
بگیرد. قبل از اینکه به مسابقات قهرمانی جهان بروم، برنامه ما این 
بود که به فینال B مسابقات برسم ولی هدف گذاری اصلی ام این 
بود که رنکینگ المپیکی ام را در مســابقات جهانی ارتقاء بدهم و 
این اتفاق افتاد. حضور ما در مسابقات و نتیجه ای که گرفتیم حتی 

خارجی ها را سورپرایز کرد.

  در المپیک در سنگین وزن مسابقه دادید و در 
جهانی در سبک وزن. المپیک سخت تر بود یا جهانی، آن 

هم در وزن متفاوت؟
من سبک وزن هســتم و زمانی که در المپیک در سنگین وزن 
مسابقه دادم، کلی سروصدا کرد. آنجا رقابت با رقبای سنگین وزن 
سخت بود ولی در جهانی که در وزن خودم مسابقه دادم راحت 
بودم. اما جهانی سخت تر از المپیک است. در المپیک نفرات از 
قاره های مختلف انتخاب می شوند و بعضی از کشورها که نفرات 
بهتری دارند، نمی توانند در مســابقات حضور داشته باشند اما 
جهانی محدودیت ندارد و همه کشورها هستند. مثال در همین 
باز ی های توکیو تک نفره، ژاپن در مسابقات گزینشی طال گرفت 
و من نقره اما چون ژاپن می خواست با تیم 2نفره اش در المپیک 

شرکت کند، تک نفره اش را نیاورد.

   پس رســیدن از یازدهمی المپیک به هشتمی 
جهان در رقابت سخت تر خیلی باید باارزش تر باشد.

 دقیقــا همینطــور اســت. بابــت ایــن اتفــاق خیلــی 
خوشحالم.

   مســئوالن ورزش هم اهمیت کار شما را درك 
کرده اند؟

تازه به ایران آمده ام. پیام های تبریک رســید ولی آنطور که باید 
تبریک می گفتند، نگفتند.

10 سال پیش آرزوی 
امروزم را داشتم

نازنین مالیی که برای اولین بار به فینال B مسابقات جهانی رسیده 
کماکان از نداشتن امکانات گله دارد

   بعد از 8سال ایران در مسابقات قهرمانی جهان 
نماینده داشت. چرا در این سال ها تیم اعزام نشده بود؟ 

نظر مسئوالن وزارت ورزش و فدراســیون این بود که اگر امکان 
گرفتن مدال و نتیجه خوب هست، تیم اعزام شود. به خاطر اینکه 
هزینه های اعزام باال بود، ترجیح می دادند کســی در مســابقات 
شــرکت نکند اما بعد از اینکه در بازی هــای المپیک توکیو ثابت 
کردیم که می توانیم نتایج خوبی بگیریم، اجازه دادند به مسابقات 
جهانی برویم. با کاری که در این مسابقات کردیم، امیدواریم که 

برای مسابقات بعدی سخت نگیرند.

   گفتید از نتایجی که قایقرانــان ایران گرفتند، 
خارجی ها سورپرایز شدند. چه واکنشی داشتند؟ 

گزارشگران مسابقات در مدتی که مسابقه می دادیم، دائم اسم 
ایران را تکرار می کردند. می گفتند کــه قایقرانان ایران هم به 
سطح جهانی رسیده اند و رقیب نفرات اول این رشته هستند و از 
دوره های بعد باید روی این رقیب هم حساب کرد. آنها می گفتند 
پیش از این چین تنها کشور آســیایی بود که در سطح جهانی 
مدعی بود ولــی ایران هم به جمع مدعیان اضافه شــده، اینکه 
پیشرفت ایران از بازی های المپیک توکیو استارت خورده و ادامه 

دارد. می گفتند که از این پیشرفت شگفت زده هستند.

   غیر از شما ایران 2نماینده دیگر در این مسابقات 
داشت، آنها چطور کار کردند؟

خوب بودند. امیرحســین محمودی برای نخســتین بار بود که 
در این سطح مســابقه می داد. او 6ســال پیش در رده جوانان در 
مسابقات جهانی شرکت کرده بود و بعد از آن هیچ مسابقه ای در 
رده بزرگساالن نداشت. با این حال توانست نفر چهاردهم شود. قبل 
از این فقط محسن شادی توانسته بود نفر پنجم جهان شود. مهسا 
جاور هم با توجه به اینکه بعد از 2سال به ورزش برگشته بود، خوب 

کار کرد و توانست چند رقیب آسیایی را بگیرد.

   خود شما تجربه جهانی داشتید؟
سال 2011در قایق 4نفره مسابقه داده بودیم. یک بار هم در مسابقه 
زیر23 سال شــرکت کرده بودیم. این مســابقه خیلی متفاوت از 
مسابقات قبلی بود. آن سال ها آرزو می کردم به این جایی که امروز 

هستم، برسم که رسیدم.

   مشکل این رشــته نداشتن پیست 
استاندارداست و همچنان این مشکل پابرجاست.
بله پیست اســتاندارد نداریم. با مســئوالن کمیته 
ملی المپیک و رئیس فدراســیون صحبت کرده ایم 
تا حداقل بتوانیم در اردوهای برون مرزی در پیست 
مسافت بلند تمرین کنیم. در مسابقات جهانی ما تا 
مسافت 1500 متر با نفرات اول و دوم رقابت نزدیکی 
داشــتیم. خود من تا 1700متر نفــر اول بودم اما 
به دلیل اینکه پیســت 2کیلومتر نداریم، بعد از این 
مسافت نمی دانیم چطور باید عمل کنیم. فی البداهه 
تصمیم می گیریم و عمل می کنیم. کشورهای دیگر 
بیشــتر  از 100 بار در این پیست تمرین می کنند و 
مسابقه می دهند ولی ما مسابقه به مسابقه در پیست 

استاندارد پارو می زنیم.

    ســاخت این پیســت در ایران 
امکان پذیر نیست؟

13سال است که می  گوییم پیســت می خواهیم و 
هر بار مســئوالن در حد »انجام می شود«، »پیست 

می سازیم« قول می دهند ولی اتفاقی نمی افتد.

    چه مدت بایــد دراردوی خارجی 
باشید تا نبود پیست در ایران جبران شود؟

حداقل باید 2ماه اردوی خارجی داشــته باشیم. در 
مقایســه با کشــورهای دیگر این مدت ناچیز است 
اما به همین ناچیز هم قانع هســتیم. در مسابقات 
جهانی  آمریکا، کانادا، آلمان و انگلیس را که مهد این 
رشته است، گرفتم، آنها همه نوع امکانات دارند و ما 
یک پیست هم نداریم. اگر کمی از امکانات آنها را ما 
داشتیم، چه کارهایی می توانستیم انجام بدهیم که 

االن نمی توانیم.

اگرپیستداشتیم


