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افقی:
 1- میوه بهشتی- زمین مستعد 

زراعی- قسمت مهم و اساسی
2- خأل- گــوارا- به دور زمین 

می چرخد
3- هرگوشــه زمین فوتبال- 
خوراکی شیرین از جوانه گندم 

و آرد- به تازگی
4- تکرار حرفی- دارای خرابی 
مختصر- جای خلوت و آرام- 

رهن دهنده
فلســفه ســهروردی-   -5
احساسات خود را ابراز نمی کند

6- نام- دربرگرفتن- ناامید- 
نشانه مفعولی

7- ســروری- نمایشنامه ای 
نوشته اکبر رادی

8- مقابل رفتن- در هم فشرده 
شده میان دست- کشوری در 

اسکاندیناوی
9- ترکیب رنگ ها- الهه ماه و 

جنگل در اساطیر رومی
10- اخــم و تخــم- لگــن 
لباسشویی- دارای اختالل- کالبد

11- اصــول و مبانی- محل 
مناسب برای شناکردن

12- رمان مشهور امیل زوال- 
انواع نمک آلومینیوم دار اسید 
سولفوریک- ثروت و دارایی- 

یازده
13- پرنده ای ســبک بال- در 

دوره ساســانیان به اســتان 
می گفتند- ششم

14- صدا- وسایل حمل ونقل- 
قیادت

15- شکلی هندسی- اغلب در 
مناطقی از کویر روی می دهد 
کــه فاقــد پوشــش گیاهی 

هستند- ریسمان
  

عمودی:
1- حرکتی در ژیمناستیک- 

لحظه مناسب و حساس
2- صادق و بی ریــا- ابررایانه 

ساخت ایران- تابناک
3- وســط- تهیه کــردن- 

عملی ساختن
4- ضامن ســالمتی اســت- 

حجار
5- از حروف مقطعه قرآن- ریز 
نیست- ترســم که...در غم ما 

پرده در شود- لقب اروپایی
6- در بــازار بــورس معامله 
می شود- برجسته- پرنده ای 

شناگر 
7- بت- سرباز مسلح دوره صفوی- 

فاقد خصلت های پسندیده
8- طناز- وســایل مورد نیاز- 

جست وجوگر
9- تندی و درشتی- دلباخته 

یوسف)ع(- گروگذاشتن
10- حــرف دهن کجی- دانه 

تازه شکفته- بند چرمی
11- از گناهان کبیــره- خون بها- 
چهارمین حرف یونانی- رنج بی پایان!
12- سبک شعری فرخی سیستانی- 

حالتی بین خواب و بیداری
13- چوپان- مساوی- سحاب 

14- صاحب شغل و مقام- گیاهی از 
خانواده ریواس- نشانی

15- گیاه بدون دانــه- موفق ترین 
نمایشنامه نویس مکتب کالسیسم 

15فرانسه و خالق اثر ایفی ژنی
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 پرونده
غالمی باز ماند

ماجرای سرم زدن کشتی گیر امید 
ادامه دار شد

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون کشتی روز 
گذشته برگزار شــد تا درباره اتفاقات مسابقات 
امیدهــای جهان کــه منجر به از دســت رفتن 
قهرمانی تیم ایران شــده بــود، تصمیم بگیرد، 
اما پرونده باز ماند. در مســابقات امیدها سجاد 
غالمی، ملی پوش وزن 86کیلوگرم ایران به دلیل 
تزریق ســرم در ســالن گرم از جدول رقابت ها 
دیسکالیفه شد. این اتفاق دلیل تشکیل جلسه 
دیروز بود. فدراسیون کشــتی تصمیم دارد به 
تخلفات رسیدگی کند و برای خاطیان این اتفاق 

محرومیتی را درنظر بگیرد.
جلســه دیروز با حضــور علیرضــا دبیر رئیس 
فدراسیون، ابراهیم مهربان دبیر، اعضای کمیته 
انضباطی و نمایندگان وزارت ورزش و محسن 
کاوه مدیــر تیم هــای ملی کشــتی آزاد، امید 
قاسمی پزشکیار، هادی عباسی مطلق مسئول 
تدارکات تیم اعزامی و سجاد غالمی برگزار شد.

   مقصر را به مردم معرفی کنید 
دبیر در شــروع جلســه تأکید کرد که فقط یک 
خواســته از کمیته انضباطــی دارد و در تصمیم 
آنها دخالــت نمی کند: »نخســتین چیزی که از 
شما می خواهم این اســت که در تصمیمات خود 
خدا را درنظر بگیرید و مقصر یا مقصران را معرفی 
کنید. به عنوان رئیس فدراسیون کشتی نمی خواهم 
در تصمیمات این جلســه دخالتی داشته باشم تا 
حرف و حدیثی باقی نماند، اما این حق مردم است و 
باید بدانند که مقصر یا مقصران بی  تدبیری و اشتباه 
صورت گرفته و در نهایــت گرفتن قهرمانی از تیم 
ایران چه کسانی بوده اند. تمامی جوانب ماجرا را 
بررسی کنید و پس از آن تصمیم بگیرید تا حقی از 
کسی یا کسانی ضایع نشود.« پس از این اظهارنظر، 

دبیر جلسه را ترک کرد.

   غایبان تلفنی در جلسه حاضر شدند 
فاطمه زرین ماه، رئیس کمیته انضباطی درباره 
خروجی این جلســه و تصمیم هایی که گرفته 
شد، توضیحاتی داد: »صحبت های همه کسانی 
را که به این جلسه دعوت شده بودند، شنیدیم. 
همچنین با توجــه به غیبت پژمان درســتکار، 
ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد و علی روحی، 
سرپرست تیم ملی کشــتی آزاد امید در ایران، 
صحبت های آنها را تلفنی شنیدم و بررسی های 
الزم صورت گرفت. البته فیلم لحظه ســرم زدن 
به آقای غالمی توسط یکی از اعضای اتحادیه قرار 
بود برای رئیس فدراسیون کشتی ارسال شود که 
باید آن فیلم هم توسط کمیته انضباطی بررسی 
شود. با توجه به نیاز به دیدن فیلم مربوطه، گزارش 
فدراسیون پزشکی ورزشی و حضور نماینده این 
فدراسیون در جلسه و همچنین لزوم استعالم از 
اتحادیه جهانی کشتی و مشاهده گزارش نماینده 
حراست ورزش و جوانان رأی صادر نشد و قرار شد 
گزارش های مورد نیاز تا 10روز کاری آینده، اخذ 
و پس از آن، این جلســه مجددا با حضور تمامی 
نفرات دعوت شده به همراه غایبین در این جلسه 
برگزار شــود.« پرونده غالمی باز است و او باید 

منتظر رأی کمیته انضباطی بماند.

به روزهای منهای فوتبال

برمی گردیم
سجاد انوشیروانی، 
سرپرست فدراسیون 
وزنه برداری دیروز از شرایط 
بد استان ها و نداشتن 
پشتوانه گفت اما وعده داد 
که با برنامه ریزی درست، 
دوباره اتفاقات خوب در این 
رشته می افتد 

انوشیروانی:
هر استان 4تا 5میلیارد 

تومان می خواهد تا 
بتواند از زمین بلند 
شود. در بعضی از 
سالن ها شرم مان 

می شود، وارد شویم. 
هیچ خانواده ای اجازه 
نمی دهد بچه  اش در 
این سالن ها تمرین 

کند

سلیمی:
»اگر جمع ما نتواند 

هیچ کس دیگر نمی تواند 
برای این رشته کاری 

کند.« این جواب 
بهداد به کسانی است 

که می گویند همه 
ستاره های وزنه برداری 

کنار هم به مشکل 
می خورند

مقامی:
وضعیت خانه کشتی 

را ببینيد و با فدراسیون 
وزنه برداری مقایسه 
کنید. فدراسیون که 

خانه اول وزنه برداری 
است فقط چند اتاق 

دارد و 75درصد 
مجموعه فدراسیون 
را در اختیار غیرقرار 

داده اند

از روزی که علی مرادی از مدیریت فدراسیون وزنه برداری کنار رفته و سجاد 
انوشیروانی به عنوان سرپرست جایش را گرفته، بارها از شرایط بد فدراسیون 
صحبت شده است، همان شرایطی که وزنه برداران را مجبور به اعتصاب کرد 
اما دیروز نه تنها انوشــیروانی که همکاران او هم اعتراف کردند عمق فاجعه 
بیش از چیزی است که نمایان شده. وزنه برداری مسابقات قهرمانی جهان را 
در پیش دارد و از همه مهم تر اینکه باید برای المپیک2024 پاریس آماده شود 
اما نفراتی که در اردوهای تیم ملی هستند، در مسابقات آسیایی وزنه  زده اند و 
رکوردهایی که به جا گذاشته اند، راضی  کننده نبوده. انوشیروانی به عنوان نفر 

اول فدراسیون خودش هم راضی نیست. انوشیروانی دیروز در نشست خبری 
گفت که دست وزنه برداری خالی است و فعال باید روی داشته هایش تمرکز کند: 
»در وزن های مختلف دستمان خالی است. نتیجه گرفتن در وزنه برداری زمان بر 
است. پشتوانه سازی نشده است و فعال روی تک گزینه هایی که داریم برای 
المپیک تمرکز می کنیم. رکوردهای جوانان را نسبت به بزرگساالن که مقایسه 
می کنیم، می بینیم فاصله خیلی زیاد است. باید اردوهای مستمر حرفه ای داشته 
باشیم و از پشتوانه ها حمایت کنیم تا به شرایط پایدار برسیم.« نداشتن این 

پشتوانه فقیر شدن استان هاست، فقر همه جانبه.

وضعیت بحرانی
مسئوالن فدراسیون دیروز از مشکالت فدراسیون گفتند. 
مالیاتی که از ســال1392 پرداخت نشده است، مالیات 
حقــوق کارمندان و بدهی هــای دیگر که قرار اســت با 
تخفیف  ها کاهش پیدا کنند یــا تجهیزاتی که در 2دهه 
گذشته به ایران وارد نشده اســت اما مشکل فدراسیون 
جای دیگری است، در اســتان ها. وضعیت به قدری حاد 
است که حسین مقامی، دبیر فدراسیون آن را به حالت کما 
تشــبیه می کند: »وزنه برداری به غیراز یکی دواستان در 
سایر استان ها تعطیل شده است و سالن ها را به رشته های 
دیگر اختصاص داده اند و این ناشی از مدیریت ضعیف دوره 
قبل بوده اســت.« مقامی وضعیت خود فدراسیون را هم 
اسفناک  توصیف کرد. او وزنه برداری را با کشتی مقایسه 
کرد، 2رشته  ای که بیشترین مدال ها را در المپیک برای 
کاروان ایران می گیرند: »وضعیت خانه کشتی را ببینید 
و با فدراسیون وزنه برداری مقایسه کنید. فدراسیون که 
خانه اول وزنه برداری است فقط چند اتاق دارد و 75درصد 
مجموعه فدراســیون را در اختیار غیرقرار داده اند. بذل و 
بخشــش کرده اند و با این حال بدهی  های سنگین به جا 

گذاشته اند.« 
نداشتن سالن درد بزرگ تری را برای وزنه برداری به همراه 

دارد، دردی که اشک انوشیروانی را در آورده است: »از 
مشکالت وزنه برداری که حرف می زنم، دلم به درد 

می آید. بعضی  استان ها که می روم، وضعیت 
را که می بینم اشک می ریزم. 

یــن  گ تر ر بز

بدهی را ما به اســتان ها داریم. هر اســتان 4تا 5میلیارد 
تومان می خواهد تا بتواند از زمین بلند شــود. در بعضی 
از سالن ها شرم مان می شود، وارد شویم. هیچ خانواده ای 
اجازه نمی دهد بچه  اش در این ســالن ها تمرین کند.« و 
این سالن های خراب تأثیرش را روی وزنه برداری گذاشته 
است. چندی پیش مسابقات استعدادهای برتر در سطح 
کشور برگزار شد و تعداد شــرکت کنندگان، وضعیت را 
بیشتر برای فدراسیون نمایان کرد و انوشیروانی را نگران تر: 
»از 31استان فقط 23اســتان در مسابقات شرکت کرده 
بودند. کل نفرات زیر 15سال 116نفر بود. تقسیم کنیم، 
هر استان 3-2وزنه بردار داشت.« خانواده ها تا چند سال 
پیش از پس هزینه ها بر می آمدند اما حاال؟ انوشــیروانی 
از هزینه های باال گفت: »تا همین چند سال پیش کفش 
وزنه بــرداری 400-300هــزار تومان بــود و خانواده ها 
می توانستند بخرند اما االن قیمت کفش 10میلیون تومان 

است. از قیمت مکمل و تغذیه هم که خبر دارید.«

قاب حسرت برانگیز 
دیروز کنار انوشیروانی، بهداد سلیمی و سعید علی حسینی 
هم نشســته بودند. این قاب 3نفره از 3ســنگین وزن که 
همزمان مدعی قهرمانی جهان بودند، حســرت برانگیز 
بود. وزنه برداری ایران نه تنها در وزن های 
پایین تر چهره های مطمئن ندارد 
که در سنگین وزن هم به جز 
علی داوودی، مدعی دیگری 
نمی بینــد. داوودی هــم با 
حضور تاالخادزه گرجستانی، 
فرصتی برای نفر اول بودن، 
ندارد. انوشیروانی امیدوار است 
که بعد از المپیک، وزنه برداری ایران 
می تواند اقتدار ســابقش را به دست 
بیــاورد: »مــا در فوق ســنگین جهان 
مدعی اول بودیم اما حاال با وجود تاالخادزه 
که رکوردهایــش فراتر از تصور ما اســت، 
عقب مانده ایم. داشــتن ایران مقتدر برای 
بعــد از المپیک بماند. علــی داوودی هم 
پتانسیل  های باالیی دارد. اگر یک سال 
روی کار او متمرکز شویم، با اختالف از 
گورمیناســیان وزنه بردار ارمنی االصل 

بحرین عبور می کند.« گورمیناسیان در مسابقات آسیایی 
به قهرمانی رسید و داوودی دوم شد.

با وجود همه این مشکالت اما انوشیروانی و دوستانش به 
آینده امیدوارند. اینکه بتوانند کنار حفظ داشته هایشان 
روی نوجوانان و جوانان برای سال های آینده سرمایه گذاری 
کنند و به ســال های رؤیایی برگردند، به المپیک2012 

لندن و روزهای طالیی.

منتظر مدال المپیکی زنان باشیم؟
مدال های طالیی که الهام حسینی در مسابقات قهرمانی 
آســیا گرفت، این امیدواری را داده اســت که زنان ایران 
می توانند روی سکوهای مهم تر بروند، البته اگر مشکالت 
حل شود. سال1396 وزنه برداری با تشکیل تیم ملی شروع 
شد و انوشیروانی این شروع را بزرگ ترین اشتباه می داند:  
»به جای اینکه از پله اول کار را شــروع کنیم از پله دهم 
شروع کردیم. االن باید هم پله دهم را که تیم ملی است، 
حفظ کنیم و هم کارها را از پله اول شروع کنیم.« سختی 
کار اینجاست که در بیشتر استان ها نه فضایی برای تمرین 
زنان وجود دارد و نه حتــی هالتری مخصوص آنها. با این 
حال استقبالی که دختران از مسابقات استعدادها کرده اند، 
فدراســیون را به آینده امیدوار کرده؛ در این مســابقات 
تعداد دختران بیشتر از پسران بود. در کنار این استقبال 
پیشرفتی که رکوردهای نفرات حاضر در اردوهای تیم ملی 
داشته اند، توقع فدراســیون را باال برده است. انوشیروانی 
نه تنها به سهمیه های المپیکی که به مدال المپیکی هم 
امیدوار اســت. کورش باقری ، مدیر تیم های ملی هم که 
بیشتر به تیم ملی زنان کمک می کند، با او هم عقیده است: 
»در چند ســال آینده زنان ما از مردان بهتر می شوند.« 
باقری اختالف 20-15کیلویــی زنان ایران با رکوردهای 
آســیایی و جهانی را می داند اما تالش زنان را هم نادیده 
نمی گیرد: »مهم تر از مدال هایی که الهام حسینی در آسیا 
گرفت، افزایش رکوردی بود که او داشت. با کار گلخانه ای 
می توانیم فاصله رکوردهای زنان را با رکوردهای جهانی و 
آسیایی کمتر کنیم. اگر من به مدال و سهمیه های زنان 
در المپیک اعتقاد نداشــتم، وارد این حوزه نمی شدم.« 
فدراســیون نگاه برابری به زنان و مــردان دارد و یکی از 

برنامه های ویژه برای زنان ساخت کمپ تمرینی است.

بهداد: ما نمی توانیم؟ 
یکــی از اتفاقات خــوب در وزنه بــرداری، دور 
هم جمع شــدن بزرگان این رشته بود. 
از حســین رضازاده گرفته تا کورش 
باقری، بهداد ســلیمی، ســعید 
علی حســینی و... کنار هم قرار 
گرفته اند تا وزنه بــرداری را از 
بحران خارج کننــد. اما این 
نگرانی وجود دارد که شاید در 
ادامه راه، اختالف نظر پیش 
بیاید و این جمع به مشــکل 
بخورد. بهداد سلیمی اما این 
نظر را قبول ندارد: »اگر جمع 
ما نتواند هیچ کس دیگر نمی تواند 

برای این رشته کاری کند.« 

طالیی


