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افقی:
1 – تخم مرغ انگلیســی – 
سهل انگاری - اقامت موقت 

در سفر
2 – نیک بخــت - تیــزرو - 
نوعی بیماری عفونی مسری

3 - از اقوام قدیمی ســاکن 
شــمال ایران - جادوگر قوم 
بنی اسرائیل - نوعی موشک 

زیرآبی
4 - گام اول در شرایط نجات 
از بالیاســت - کوچک تر از 

گردان
5 - ناسزاگویی - دورویی - از 

دست دادن تعادل روانی
6 - برچسب قیمت - شاگرد 

مغازه - مارک تجاری
7 - سر ســبز را می دهد بر 

باد - از القاب اشرافی اروپا
8 - آسودگی - سلول - فلز

9 - آماده کردن - گدا
10 - ثروتمند - آشــفته و 
پریشــان - ژنرال فرانسوی 
که به نمایندگی از ناپلئون با 
فتحعلی شاه قاجار قراردادی 

منعقد کرد
11 - نوعی هواپیمــــــای 
جنگی - ابریشـــم ناخالص 

– میان برنامه تلویزیونی 
12 - کار بی مزد و رایگان - 

رمان پرفروش پائولو کوئیلو

13 - واقف - مازاد - بســیار 
آشکار

14 - مسیر حرکت - دخــتر 
کورش هخامنشی - مهاجم 

تیم ملی فوتبال کشورمان
15 - دلداده بیــژن - نوعی 
شیرینی بلوری شکل - رشته 

باریک
  

عمودی:
1 - مقابــل رفــت - رمانی 
نوشــته جمال میرصادقی - 

ریزنمرات
2 - پــاره و بریده شــده - 

بی خطر - واحد نظامی
3 - از شاخه های پیراپزشکی 

جهت تشخیص بیماری
4 - باایمان - پروفیل فلزی 
به شــکل زاویه قائمه - علف 

خشک
5 – آب بند - برودت - تیراژ 

- نفس بلند
6 - زبانی از شاخه زبان های 

سامی - اصول و قوانین دین
7 - نکند که - اهل ساری - 

واحد پول بلغارستان
8 - پشــتیبان - عتــاب – 

مغازه دار
9 - بی فایــده - مصنــوع - 

ظرف نوشیدن مایعات
10 - تعقیب - شور و غوغا

11 - یک کنار یــک – آیین ها - 
اســکلت فلزی اصلی ماشین - از 

حروف الفبا
12 - صدا - فرمانده – آفت ها

13 - نویسنده نوبل برنده فرانسوی 
و خالق رمان خانواده تیبو

14 - به هیچ وجــه - شــهری در 
مازندران - سوره پنجاه و پنجم قرآن

15 - پســر کاوه آهنگر - فیلمی 
ساخته رخشان بنی اعتماد - مرد 
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میجنگم
تاحسرتنخورم

 پویا دادمرز پس از ناکامی در قهرمانی بزرگساالن جهان 
حاال به اسپانیا رفته تا در مسابقات امیدهای جهان ناکامی اش 

را جبران کند
 پویا دادمرز دارنده مدال طالی نوجوانــان و جوانان جهان که در 
مسابقات امیدهای جهان 2021به مدال نقره رسید، بار دیگر قرار 
است در مسابقات امیدهاي جهان روی تشک برود. مسابقات از امروز 
در اسپانیا آغاز خواهد شد و دادمرز در وزن 55 کیلوگرم روی تشک 
می رود. دادمرز ملی پوش ایران در وزن نخست تیم ملی بزرگساالن 
در رقابت های قهرمانی جهان هم بود اما نتوانست مدالی کسب کند 
و دست خالی به کشور بازگشت. با توجه به شرایط سنی دادمرز که 
متولد 1378است و انگیزه این کشــتی گیر ایذه ای، حسن رنگرز 
ســرمربی تیم ملی این فرصت را به او داده که سال 2022 را بدون 
مدال جهانی تمام نکند. او در گفت و گو با همشهری تأکید می کند 

در اسپانیا تمام تالشش را خواهد کرد تا حسرت نخورد.

  با توجه به شکست در مسابقات بزرگساالن حاال 
این فرصت را داری تا با کسب مدال در امیدهای جهان، سال 

2022را بدون مدال تمام نکنی.
از اول سال در اردو هســتم و تقریبا در تمام اردوهای تیم ملی که 

برگزار شده، حضور داشته ام. واقعا حیف است 
که سال میالدی را بدون مدال تمام کنم. در 
مسابقات جهانی هرچه داشتم گذاشتم ولی 
اشتباه کردم و نتوانستم مدال بگیرم. از این 

بابت خیلی ناراحتم ولی امیدوارم از اسپانیا با 
خوشرنگ ترین مدال برگردم.

  ویزا با تأخیر و ساعتی قبل 
از پرواز صادر شد، این بالتکلیفی 

اذیتتان نکرد؟
نمی شــود گفت اذیت نکــرد ولی ما 
طبق برنامه پیش رفتیم و خیلی امید 
داشتیم. همه می دانستیم آقای دبیر 

تمام تالشــش را می کند تا به مسابقات 
امیدهــا برویــم و همین اتفاق هــم افتاد. 

تمرینات روزهای قبل از اعزام ســبک است و 
برای همین ما یک نرمش کردیم و داشــتیم با 

آقای سوریان والیبال بازی می کردیم که ایشان 
رفت گوشی اش را چک کرد و آن موقع اعالم کرد 
ویزاها صادر شــده. بعد از این خبر همه سوت و 
دست زدند و خوشحال بودند که می توانند نتیجه 

زحماتشان را بگیرند.

  سال گذشته هم در مسابقات امیدهای 
جهان حضور داشتی و به مدال نقره رسیدی این 
بار که سال آخر حضورت در رده سنی امیدهای 
جهان است نتیجه را چطور پیش بینی می کنی؟
دقیقا همینطور اســت. سال گذشــته مسابقات در 
بلگراد بود که در فینال شکست خوردم و در جهانی 
بزرگساالن هم دستم به مدال نرسید. فکر کنم بلگراد 
برایم خوش یمن نیست)با خنده(. این بار می روم که 
طال بگیرم و همه تالشم را می کنم. اینقدر می جنگم 

تا وقتی از تشک بیرون آمدم، حسرت نخورم.

  با توجه به اینکه 55 کیلوگرم وزن 
المپیکی نیســت، برای حضور درالمپیک 

2024چه برنامه ای داری؟
فعال قصد تغییر وزن نــدارم و در 55 کیلوگرم 
خواهم مانــد. بــرای حضــور در المپیک 

2028تغییر وزن خواهم داد.

هدف؛ صعود
تیم ملی هندبال ایران 3ماه دیگر باید در مسابقات قهرمانی جهان حاضر شود. وسیلین، سرمربی تیم ملی به صعود تیم از مرحله مقدماتی امیدوار است 

گفت و گو

بازیکنان به جای هندبال فوتســال بــازی می کنند. یکی 
می گوید: »باید به وحید شمســایی معرفی شان کنیم.« 
بازی شان جدی اســت و انگار مسابقه رســمی دارند. 
آخرین روز از نخســتین اردوی جهانی است و وسیلین 
وویوویچ، سرمربی مونته نگرویی تیم تمرین متفاوتی به 
شاگردانش داده است: »خواستیم بچه ها ریلکس کنند.« 
تیم ملی مسابقات قهرمانی جهان 2023را در پیش دارد 
و دی ماه برای دومین بار این مســابقات را تجربه می کند. 
دوره قبل سال 2015بود که هندبال ایران به رقابت های 
جهانی رفــت و در رده 21قرار گرفــت. این بار هم کار 
سخت است. حریفان ایران مشخص اند؛ اسپانیا، شیلی 
و مونته نگرو. وسیلین و پسرانش یک هدف دارند؛ از 
مرحله مقدماتی صعود کنند و در دور بعد هم بتوانند 
نمایش خوبی مقابل بزرگان هندبال جهان داشته 
باشــند. علی رحیمی که بعداز محمد سیاوشی، 
دروازه بان دوم تیم اســت، امیدوار است که تیم 
بتواند شیلی را شکست بدهد، مقابل مونته نگرو 
و اســپانیا هم بازی های خوبی انجــام بدهد و از 
گروه صعــود کند اما واقعا می شــود انتظار صعود 
داشت؟ وســیلین پاســخ قاطعی می دهد: »اگر 
من به ایران آمده ام، قطعــا هدفم این بوده که از 
گروهمان صعود کنیم، اگر شک داشتم نمی آمدم. 
گروه ســختی اســت ولی ما هدف گذاری مان 
صعود است.« سال پیش تیم ملی بهمن ماه در 
مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه گرفت و یک ماه 

بعد وسیلین سرمربی تیم ملی شد و جای فرناندز اسپانیایی 
را گرفت. وسیلین که از بازیکنان مطرح جهان بوده، ذهنیت 
از پیش برنده دارد و این  ذهنیت را به بازیکنانش هم منتقل 
کرده است. افشین صادقی، یکی از بازیکنان سرشناس تیم 
مثل مربی با اعتماد به نفس بــاال صحبت می کند: »با مربی 
بزرگ به مســابقات می رویم که یک نتیجــه خوب بگیریم. 
مسابقات جهانی سخت است اما ما امیدوار هستیم و از پیش 

باخته نیستیم، حتی مقابل اسپانیا.« 

  باشگاه ها مهم تر از تیم ملی 
بعد از 2 هفته از لیگ اردوی تیم ملی تشــکیل شد. صادقی 
بازیکنان را آمــاده می بیند: »بدن بازیکنان آماده اســت و 
شرایط شان خوب اســت.« وســیلین 40بازیکن را در اردو 
داشت: »نکته چشمگیر این اردو 2 مســابقه درون اردویی 
بود که داشتیم. در این مســابقات خیلی رقابت شدید بود.« 
3-4بازیکن جدیدی هم که به اردو دعوت شده بودند، نظر 

وسیلین را جلب کرده اند: »نظر مثبت رویشان دارم.« 
تیم ملی در بازی های کشورهای اسالمی که مرداد برگزار شد، 
سوم شد. این تیم می تواند در جهانی موفق باشد؟ بازیکنان 
ایران پتانسیل ارائه بازی قابل قبول در باالترین سطح جهانی 
را دارند؟ وسیلین نظر مثبتی دارد: »ایران بازیکنان با استعداد 
توانمند دارد.« اما به واقعیت مهمی اشــاره می کند؛ اینکه او 
به تنهایی نمی تواند ناجی هندبال ایران باشد: »بازیکن از دل 
لیگ بیرون می آید و همیشه تیم ملی ماحصل کار باشگاه ها 
را دریافت می کند. نکته کلیدی تجربــه بین المللی و بازی 

در اروپاست.« لیگ ایران ضعیف اســت؟ وسیلین نه تأیید 
می کند و نه رد: »جای پیشرفت دارد.«  اما او دور از دوربین  ها 
و میکروفن های خبری، توصیه دیگری بــه بازیکنان دارد: 
»گفتم تیم های باشگاهی مهم هستند، اما مهم تر از همه خود 
شما هستید که باید به بدنسازی و تمرینات اهمیت بدهید.« 

  عجول نباشید
در 7ماهی که وسیلین سرمربی تیم ملی بوده، بازیکنان چقدر 
پیشرفت کرده اند؟ وسیلین می گوید: »من نمی توانم به این 
سؤال جواب بدهم، از بازیکنان بپرسید.« صادقی جواب این 
سؤال را می دهد: »از وقتی او به ایران آمده، خیلی به هندبالم 
اضافه شــده و خیلی تغییر کرده ام. بازیکنــان جوان خیلی 
چیزها را از او یاد می گیرند.« وسیلین روی کارهای تاکتیکی 
تأکید دارد و به گفته صادقی تالش می کند یک ضعف عمده را 
از بازیکنان ایران دور کند: »او می گوید شما بازیکنان عجول 
هستید و اســترس دارید. همه عطش گل زدن دارید و این 
اشتباه است. نظر وسیلین این است که هندبال بازی راحت، 
ساده و گروهی اســت. می گوید اگر یک پاس خوب بدهید، 
2 بازیکن خوشــحال می شــوند ولی اگر گل بزنید فقط یک 

بازیکن. او تأکید دارد که همه باید با هم خوب کار کنیم.« 

  ساشا را برگردانید 
قبل از بازی های کشورهای اسالمی وسیلین 2 مربی خارجی 
به کادر فنی اضافه کرد؛ برانیســالو میلوژویچ، مربی بدنساز 
والکســاندر روگانوویچ، مربی دروازه بان. قرار است آنها 2ماه 

قبل از جام جهانی به تیم ملی اضافه شــوند. رحیمی جای 
روگانوویچ را که به ساشا معروف بود، در تیم خالی می بیند: 
»بعد از 15سال هندبال بازی کردن چیزهای جدیدی از او 
یاد گرفتم. ساشا حس جنگندگی را در ما گلرها ایجاد کرد. 
او روی نکاتی تأکید داشــتند که ما به آنها دقت نمی کردیم. 
دروازه بان های بزرگ جهان را می دیدیم که عکس  العمل های 
خوبی داشــتند اما دلیل کارشــان و تایمی را که باید انجام 
می دادیم، نمی دانستیم. ساشا هم روی این مسایل وهم روی 
زاویه بندی ما کار کرد.« اگر این مربی در این حد تأثیرگذار 
است، چرا دیر به تیم اضافه می شــود؟ وسیلین می  گوید او 
درگیر قراردادی است که با یک تیم باشگاهی دارد و باز هم 
تأکید می کند: »نقش اصلی را مربی دروازه بانی باشــگاه ها 

دارند.« 
نزدیک به 3ماه به شروع مسابقات جهانی مانده و جواب دادن 
به این ســؤال »بهترین نتیجه ای که ایــران می تواند بگیرد 
چیست؟« شاید زود باشد. وسیلین می گوید: »مدال طال.« از 
این شوخی خنده اش می  گیرد ولی خیلی زود جدی می شود: 
» اگر از گروه صعود کنیم و در مرحلــه بعد مقابل تیم های 
سرشناسی مثل فرانسه و اسلونی نمایش خوب داشته باشیم، 

خوب است.« 
تمریــن و مصاحبه ها تمام شــده و وســیلین بازیکنانش را 
نصیحت می کند و از آنها می خواهد نکاتی را که گفته یادشان 
نرود و تمرینــات را جدی بگیرند تــا در اردوی بعدی آماده 
باشــند. تمرین چند دقیقه ای هندبال هــم آخرین پرده از 

آخرین جلسه تمرین است.


