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افقی:
 1- کشــتار دســته جمعی- 
کوهی کــه از دهانــه آن مواد 

مذاب بیرون می آید
2- از ســازهای بادی برنجی- 
واحد پــول فرانســه- غذای 

مریض
3- شیشه آزمایشگاهی- نامه 

کوتاه- حامی
4- نمایندگــی- بــه پارچه 

می زنند تا براق شود- عادت
5- غریبه نیست- کنام- فنا

6- غــاری شــگفت انگیز در 
زاهدان- قائم بــه ذات- مدال 

سوم
7- تکنیــک- وســیله بازی- 

استان سه تکه
8- از شــهدای نامی کربال- از 
ماهیان خاویاری دریای خزر- 

درخواست از خدا
9- فرکانس رادیویی- یاری- 

بخیل
10- ماده روان با شکل متغیر- 
نوعی بیماری پوســتی- چند 

ورق
11-  ســاز خطه خراســان- 

بدرود- باده گسار
12- قورباغــه- آن باشــد که 
گیرد دست دوســت- مدفن 

امام سجاد)ع(
13- قصــه- الزم- کمانگیــر 

باستانی
14- بخشــش، عطــا- پیک 

کاغذی- آواره
15- خالق تابلوی هنرمندانه 

لبخند ژوکوند- ترس آور
  

عمودی:
1- آدم کشــی- نویســنده 
فرانســوی اثر داســتان های 

دوشنبه 
2- دیوار بلند- کتف- نام مادر 

حضرت موسی)ع(
3- روزنامه چاپ پاریس- نان 
شب مانده- ســتاره ای در دب 

اکبر
4- عمر بی پایان!- وســیله ای 

برای پرواز- به دنیا آمدن
5- مشهورترین آمیزه موسیقی 
و نمایش در تئاتر- گیاهی معطر 

از خانواده نعناع- بیمار روحی
6- دغلکار- عشقه- سرنیزه

7- کهــن- جهــان معنــی- 
قسمتی از پا

8- جمله قرآنی- فقیه برجسته 
شیعی در سده چهارم و معروف 

به ابن المعلم- نیکویی
9- داخل- از نام های خداوند- 

خدای هندو
10- باد موافق کشتی- بخش 

هاللی انتهای ناخن- فراوان

11- جهیدن آب از چشمه- چهره- 
فالنی

12- زیبا و دلپسند- بالش زینتی روی 
کاناپه- مخترع تلفن

13- صورت پنجم فلکــی- غربال- 
جاده ریل گذاری شده

14-  ساز زدن- دلدادگان- باالپوش 
بلند مردان قدیم

15- نوازنــده برجســته ویولون و 
آهنگساز فقید ایرانی که از شاگردان 

15ابوالحسن صبا بود- مقابل توحید

تكامكبلجكاپلد
وبيتهداوناخكوي
ردتقمتابنجرتا
نانرسمارهارز
اسماهبنمادكاپ
دليهيدباروها
وسوسمارفلورتم

اكرشهاكنابا
خلالدهداسوالا
شلفيارهاوجيل
كيتاتسايراقفا

سييهتنميسورب
اليلاجلمطساوا
لالدنموربهيضرم
يقهيبننستمهدا

 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 | 4332
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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دووميدانی تعطيل شد؟ 
کارشناسان و مربیان دوومیداني نگران وضعیت آینده این رشته هستند اما خیال 

رئیس فدراسیون راحت است 

انتظار؛ 
سرمايه گذاري روي جوانان

صیامي از فعالیت شــبانه روزي اش در این رشته 
حرف مي زنــد؛ از افتتاح زمین چمــن و خوابگاه 
ورزشگاه انقالب و... اما مربیان مي گویند مهم ترین 
کار سرمایه گذاري روي جوانان و نوجوانان است، 

اینکه فدراســیون آنها را به مسابقات مهم 
اعــزام کنــد و از نتیجه نگرفتن و 

نترسد. شکست 

امیرحسین فیروزپور بدون شــک پدیده این روزهای کشتی 
ایران است، کشتی گیری که در سال جاری میالدی و در 3 رده 
سنی توانسته مدال طال بگیرد. او ابتدای سال 2022 در ترکیب 
تیم ملی بزرگساالن به مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان 
اعزام شد و در آنجا قاطعانه توانست مدال طال کسب کند. پس 
از آن به همراه تیم جوانان به مسابقات جهانی صوفیه رفت و در 
آنجا هم با شکست تمام رقبا روی سکوي نخست قرار گرفت. 
فیروزپور 20 ساله اوایل هفته هم طالی مسابقات امیدهای جهان 
را به دست آورد تا در کســب مدال طال هت تریک کرده باشد. 
امیرحســین فیروزپور به همراه برادر بزرگترش محمدصادق 
که ملی پوش وزن 74 کیلوگرم بود، 2 مدال طال در مســابقات 
امیدهای جهان کســب کردند تا نقش بســزایی در موفقیت 
تیمی ایران در اسپانیا داشته باشند. امیرحسین در گفت و گو با 

همشهری در این خصوص بیشتر صحبت می کند.

  برنز سال گذشته در مسابقات امیدهای جهان را به 
طال تبدیل کردی. از مسابقات اسپانیا برایمان بگو؟

خدارو شکر نسبت به قبل توانستم عملکرد بهتری داشته باشم و برنز 
سال گذشته در رده امیدها را به طال تبدیل کنم. همیشه سعی می کنم 
از هر شکســت درس بگیرم و ببینم چرا کشتی را باختم. سال گذشته 
در بلگراد در مســابقات امیدها با یک اشتباه شانس حضور در فینال را 
از دست دادم ولی امسال سعی کردم بدون اشــتباه کشتی بگیرم که 

نتیجه بخش هم بود.

  با 20 سال سن حداقل 3 سال دیگر فرصت داری در 
امیدها کشتی بگیری.

خیلی از کشتی گیرانی که به مســابقات امیدها می آیند در رده سنی 
بزگساالن کشتی می گیرند و برای همین است که سطح این مسابقات 
باالست. من سرباز تیم ملی هستم و هرکجا که کادر فنی صالح بداند 
کشتی می گیرم. من تمام تالشم را می کنم که سال آینده را هم خوب 
شروع کنم، بقیه اش دیگر دست خداســت و اینکه کادر فنی تصمیم 

بگیرد کجا کشتی بگیرم.

  طالی قهرمانی آسیا، طالی جوانان جهان و طالی 
امیدهای جهان را در یک سال کســب کردی. کدام مسابقات 

کیفیت باالتری داشت؟
به نظرم مســابقات امیدهای جهان از تمام مسابقاتی که شرکت کردم 
سطحش باالتر بود و طالی آن هم از بقیه مدال ها برایم لذتبخش تر بود.

  با توجه به اینکه وزن 92کیلوگرم المپیکی نیست و 
در سال قبل المپیک قرار داریم، تغییر وزن خواهی داد؟

هم اکنون هیچ برنامه ای ندارم. شرایط وزنی ام برای 92 کیلوگرم مناسب 
است ولی با این حال با مشورت کادر فنی تصمیم خواهم گرفت.

  در کنار بــرادر بزرگ تر، محمدصادق توانســتی 
طال بگیری. محمد صادق ســال گذشــته در فینال امیدها 
شکست خورد و تو طال گرفتی ولی امسال هر دو طالیی شدید. 

کشتی های برادرت را چطور دیدی؟
محمدصادق قرعه سختی داشت ولی خیلی خوب کشتی گرفت و با برنامه 
پیش رفت که خداروشکر به حقش رسید. حس خیلی خوبی بود که هر دو 
طال گرفتیم که وصف شدنی نیست. از حاال هم برای مسابقات آینده تمرین 

می کنیم که فکر کنم باید در هفته های آینده در لیگ کشتی بگیریم.

  با کسب 4 مدال طال و یک برنز، امیدهای ایران نایب 
قهرمان جهان شــد اما دومی به هیچ کس نچسبید و حرف و 

حدیث هم کم نبود.
واقعا تیم خوبی داشتیم ولی بدشــانس بودیم. 8 کشتی گیر در جدول 
امتیازدهی نهایی داشتیم که با اختالف 7 امتیاز از تیم اول نایب قهرمان 
شدیم. درنظر بگیرید با 2 کشتی گیر کمتر نسبت به سایر تیم ها رقابت 
کردیم ولی در نهایت با اختالف 7 امتیاز از تیم اول نایب قهرمان شدیم.

  به جویبار برگشتی؟ استقبال چطور بود؟
بله در جویبار هستیم. البته اســتقبالی در کار نبود. پس از بازگشت به 
خانه آمدیم و زندگی مثل قبل جریان دارد. تمرینات را شروع کردیم تا 

ببینیم چه زمانی اعالم می شود که باید در لیگ کشتی بگیریم.

 نسبت به 
قبل توانستم 

عملکرد بهتری 
داشته باشم 
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گذشته در رده 

امیدها را به 
طال تبدیل کنم. 
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شکست درس 
بگیرم و ببینم 
چرا کشتی را 

باختم

استقبالی در 
کار نبود. پس 
از بازگشت به 

خانه آمدیم 
و زندگی مثل 

قبل جریان 
دارد

دوومیداني تعطیل شده اســت و باید درش را بست؛ این نظر چند 
نفر از کارشناسان و مربیان این رشته است؛ نفراتي که با فدراسیون 
همکاري مي  کننــد و ترجیح مي  دهند هویتشــان پنهان بماند. اما 
هاشم صیامي، رئیس فدراسیون ادعاي آنها را قبول ندارد و از پویایي 

خودش، فدراسیون و دوومیداني حرف مي زند.
دوومیداني در گذشته ستاره زیاد داشت، در هر ماده حداقل 2 مدعي 
نامي دیده مي شــد، رقابت ها نزدیک بود و ... اما حاال؟ ســتاره هاي 
قدیمي کنار رفته اند و خبري از ستاره هاي جدید نیست. هرازگاهي 
رکوردي در بین جوانان و نوجوانان شکسته مي شود یا در دوومیداني 
زنان اتفاق جدیدي ثبت مي شــود. احسان حدادي و حسن تفتیان 
به روزهاي بازنشستگي رســیده اند اما حدادي هنوز با رکوردهاي 
ضعیفش نفر اول پرتاب دیسک اســت و تفتیان را هم در 100متر 
کسي تهدید نمي کند. چندي پیش گفته شــد حدادي تصمیم به 
خداحافظي دارد اما فدراسیون منصرفش کرد، چرا که براي بازي هاي 
آسیایي و مسابقات قهرماني آسیا که سال آینده برگزار مي  شود، بهتر 
از او ندارد. مشکل دوومیداني، مشکل یکي دو سال گذشته نیست. 
بیش از یک دهه است که تقریبا سرمایه گذاري در این رشته تعطیل 
شــده اســت. حفظ نفرات موجود، مهم ترین کاري بوده که انجام 
داده اند. این شرایط نگران کننده است به خصوص در چند سال اخیر 
که فدراسیون برنامه و سیاست مشخصي نداشته است. کارشناسان 
چند ایراد به فدراسیون صیامي دارند. او این ایرادات را قبول ندارد. 

6نفر در پرتاب ديسك داريم 
نداشتن پشتوانه مشــکل اصلي دوومیداني است. اینکه فدراسیون 
به جاي ســرمایه گذاري روي جوانان و نوجوانان، روي داشته هاي 
قبلي اش مانور مي دهد. صیامي مي گویــد: »اتفاقا ما 2 هدف اصلي 

داریم؛ یکي توجه به رده هاي پایه اســت و یکي هم توزیع 
عادالنه اعتبارات است. مثال قبال اردوهاي خارجي 

داشتیم اما االن همه ورزشکاران داخل ایران 
تمرین مي کنند. 90درصد اردوهاي ســال 

گذشته احســان حدادي در ایران برگزار 
شــد.« صیامي ادعا مي کند که پشــت 
ســر احســان 6پرتابگر ایران به صف 
ایســتاده اند اما نوبت به نــام بردن که 
مي شود، 4اسم دارد: »حسین رسولي، 
صادق صمیمي، محمدرضا رحماني فر 

و بهنام شــیري.« بــودن این نفــرات را 
کارشناســان هم تایید مي کنند، اما حرف 

آنها این اســت که فدراســیون به جاي میدان دادن به این نفرات، 
همچنان مصر اســت که حدادي در مســابقات شــرکت کند. آنها 
معتقدند که فدراسیون جرأت ریسک کردن و فرصت دادن به جوانان 
را ندارد. رسولي بعد از درخشش در آسیا، چرا رها شد؟ یا رحماني فر 
بعد از پنجمي جوانان جهان با چه امکاناتي به تمریناتش ادامه داد؟ 
صیامي براي اینکه ثابت کند به رده هاي پایه توجه دارد و فدراسیون 
ســرمایه گذاري ویژه اي براي آنها انجام داده اســت، 13مدال تیم 
نوجوانان در مسابقات قهرماني آسیاي کویت را مثال مي زند: »مگر 
گرفتن این تعداد مدال شوخي است؟  همه مدال ها هم با رکوردهاي 
خوب به دســت آمد.« این مدال ها به دســت  آمد اما آنهایي  که در 
دوومیداني هستند، مي دانند از مسابقات آســیایي که کشورهاي 
غرب آسیا میزبان هستند، شرقي ها خیلي استقبال نمي کنند؛ یا تیم 
نمي دهند یا تیم کامل ندارند. در همین مسابقات کویت بیشتر شرق 

آسیایي ها غایب بودند. 

اردوهای بی ثمر 
چند سالي است که ورزشکاران هر ماده در شهر خودشان با مربیان 
کار مي کنند. بیشتر این مربیان و این ورزشکاران کمک هزینه اي از 
فدراسیون دریافت نمي کنند. آنها با هزینه خودشان و حمایت هاي 
محدود خودشــان را به مسابقات انتخابي مي رســانند و اگر جزو 
منتخبان باشــند، در اردوهاي یکي دو هفته اي شرکت مي کنند.  
گفته مي شود این اردوها نقش چنداني در آماده شدن دوومیداني کار 
ندارد. یکي از مربیان مي گوید: »دوومیداني با رشته هاي دیگر فرق 
مي کند. روزهاي نزدیک به مسابقه ورزشــکار باید آمادگي اش را 
حفظ کند، نه اینکه در اردو تمرینات ســخت انجــام بدهد. اردو 
چیزي به او اضافه نمي کند. اگر فدراسیون مي خواهد به آماده شدن 
ورزشکار کمک کند، باید  طي ســال یا براي او اردو داشته 
باشــد یا هزینه هاي تمریناتش را پرداخت کند.« 
صیامي در جواب این انتقادات مي گوید: »ما نه 
شب داریم و نه روز. مدام در حال کار کردن 
هســتیم. نیاز به کمک داریــم. مالیات 
ســال 91 تا 95 را پرداخت کرده ایم 
و االن هم باید جریمــه اش را بدهیم. 
چرا اصال بایــد ورزش مالیات بدهد. 
مهم ترین کاري که توانسته ایم انجام 
بدهیم ایــن بوده که باشــگاه ها را به 
دوومیداني بیاوریــم و همه نفرات تیم 

داشته باشند.« 

 با بدشانسی
قهرمان نشدیم

امیرحسین فیروزپور از اینکه توانسته همزمان با برادرش در امیدهای جهان طال بگیرد
 احساس خوبی دارد


