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دنباله دار - آحاد
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حیران
13 - برادران مخترع هواپیما 

- فرماندهان - بسیار مشتاق
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- تردید
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- حشره ای با چشم مرکب و 

بدون ریه
8 - مســتقیم - مــازم - 

جوانمردی
9 - از هالوژن ها - گرز آهنین 

- تنبل
10 - نوعی انــرژی - چهره - 

نوعی زیبایی پنهان در برخی افراد
11 - اصل هر چیز - اقتضا کردن - 

اهل نیست
12 - اعمال انعکاســی – نوه زاده - 

بازی و سرگرمی
13 - عارضــه التهــاب روده - نخ 

بافتنی
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راه حل متفاوت 
خسروی وفا

محمــود خســروی وفا رئیــس کمیتــه ملی 
المپیک به همراه ســیدمناف هاشمی دبیرکل 
این کمیته ضمن بازدید از امکانات ســاختمان 
جدید فدراسیون کشتی و کمپ تیم های ملی با 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، دیدار و 

گفت وگو کردند.
رئیس کمیته ملــی المپیک هفته گذشــته با 
حضور در فدراســیون تکواندو با هادی ساعی 
رئیس این فدراســیون نیز دیدار کــرده بود و 
روز گذشــته با حضور در کمــپ تیم های ملی 
کشــتی پای صحبت های علیرضا دبیر نشست. 
فدراســیون های کشــتی و تکوانــدو مواضع 
مشترکی با یکدیگر دارند؛ هر دو جزو رشته های 
مدال آور در عرصه جهانی هســتند و اتفاقا هر 
دو هم از کمبــود بودجــه و بی توجهی وزارت 
ورزش گایه دارند. رؤسای فدراسیون کشتی و 
تکواندو خودشان از قهرمانان جهان و المپیک 
هستند و بسیار دغدغه رشته خودشان را دارند. 
دبیر و ساعی نسبت به عملکرد پوالدگر معاون 
قهرمانی وزارت ورزش انتقادات تندی داشته اند. 
اختاف این دو فدراســیون با وزارت ورزش از 
تصمیمات بودجه ای پوالدگر شروع شد تا اینکه 
انتقادات به ســمت وزیر ورزش رفت. ساعی در 
یک برنامه زنــده تلویزیونی عنوان کرد از وقتی 
آقای سجادی وزیر شده یک بار هم با او صحبت 
نکرده است. درحالی که وزیر بارها در صحبت ها  
و ارائه عملکردش از افتخارات رشــته تکواندو 
صحبت کرده اســت! حاال محمود خسروی  وفا 
ســعی دارد نقش میانجی را بازی کند تا فضا را 
برای 2 فدراسیون بســیار مهمش در بازی های 
آسیایی آرام کند. خسروی وفا از مدیران باسابقه 
ورزش ایران اســت که در فاصلــه یک هفته به 
فدراسیون های کشتی و تکواندو سر زده و جالب 
اینکه دبیر و ســاعی هیچ گاه در میان انتقادات 

تندوتیزشان نامی از او نبرده اند.
رئیس کمیته ملی المپیک بــه خوبی می داند 
برای کســب جایگاه مناســب کاروان ورزشی 
ایران در بازی های آسیایی به مدال های کشتی 
و تکواندو احتیاج دارد و به همین دلیل مسیری 
جدا از وزارت ورزش در ارتباط با دبیر و ساعی در 

پیش گرفته است.

لیلی خرسند |  محمد سیاوشی آرزوهایی دارد که به نظر دست نیافتنی 
می رسد. او بعد از درخشش در مسابقات هندبال قهرمانی جهان حاال 
می خواهد در اروپا بازی کند. شاید برای بازیکن های کم  سن وسال این 
آرزوی محالی نباشد اما برای بازیکنی با 37سال سن این خواسته کمی 
دور از دسترس است. با این حال او امیدوار است و می گوید همانطور 
که یک روز خواسته اش رسیدن به عنوان بهترین بازیکن در یک بازی 
جهانی بود و به آن رسید، حاال هم هر چند بقیه به این هدفش می خندند 

ولی او حتما در درواز ه  یکی از تیم های اروپا بازی خواهد کرد.

  بازی هایی که در مسابقات قهرمانی جهان انجام 
دادید، رضایت بخش بود؟

همانطور که همه دیدند جوانان در این مسابقات درخشیدند. می شود 
آینده خوبی برای آنها پیش بینی کرد.

  به چیزی که در این مســابقات می خواســتید، 
رسیدید؟ پیش بینی این بود که شیلی را شکست بدهید و از 
گروه صعود کنید که این اتفــاق افتاد. البته تیم ملی قبال هم 

شیلی را شکست داده بود.
درست است، هندبال ایران سابقه شکســت دادن شیلی را داشت اما 
تیمی که سال2015 شیلی را برد، میانگین سنی باالیی داشت و حدود 
8-7بازیکن از آن تیم لژیونر بودند. اما این دوره تیم خیلی جوان بود. 
بازیکنان 18 و 20ساله در زمین بازی کردند که بی سابقه بود. پیش بینی 
ما این بود که شیلی را شکست بدهیم ولی بازی مقابل این تیم هم واقعا 
سخت بود. دقیقه55 ما 3گل عقب بودیم. شیلی در مرحله پرزیدنت  کاپ 
همه بازی هایش را برد. آنها هم آمده بودند ما را شکست بدهند و صعود 
کنند. در اصل این بازی برای 2 تیم فینال بود که ما ســربلند شدیم و 

توانستیم صعود کنیم.

  صعود و بازی با تیم های بزرگ چه حسی داشت؟ 
به نظر می رسد در هندبال آرزوی خیلی ها این باشد که مقابل 

فرانسه بازی کنند.
صعود که حس خیلی خوبی داشــت. به جز یکی دو بازیکن، بقیه 

برای نخستین بار بود که در مســابقات جهانی بازی می کردیم. 
بازی کردن مقابل تیم های بزرگی مثل فرانسه، اسپانیا، لهستان 
و... حس خوبی داشت. این انگیزه را به بازیکنان می داد که خوب 
بازی کنند و از بازی لذت ببرند. اگر در فوتبال همه آرزویشــان 
این اســت که با آرژانتین و انگلیس بازی کننــد، در هندبال هم 
بازی کردن با فرانســه و همینطور اســپانیا آرزوی هر بازیکنی 
است. خوبی اش به این بود که فرانســه با تیم اصلی اش مقابل ما 
بازی کرد. تیم های بزرگ ما را جدی می گیرند ولی ما خودمان را 

دست کم می گیریم.

  چرا دست کم می گیرید؟
خب طبیعی اســت. آنها غول هــای بزرگ این رشــته اند. هفته  به 
هفته در اروپا با هــم بازی دارند. مــا وقتی می بینیم به پایشــان 
نمی رسیم، خودمان را دست کم می گیریم. اگر ما هم در اروپا بودیم 
و می توانســتیم مثل آنها با تیم های بزرگ بــازی کنیم، برای همه 
شاخ وشانه هم می  کشیدیم. ما سال آینده 3مسابقه مهم مقدماتی 
المپیک، مقدماتی جهانی و بازی های آســیایی را داریم. داشــتن 
اردوهای خارجی خیلی مهم اســت اما اگر قرار باشــد 10اردوی 
خارجی در کشورهای اطراف داشته باشــیم، بهتر است 4اردو ولی 

در اروپا برگزار کنیم.

  یکی از ایرادهایی که در مقایسه با تیم های دیگر از 
ایران گرفته می شد، همین هیکل  ریز بازیکنان بود. چرا تیم 

این مشکل را دارد؟
فیزیک بدنی در رشته ما خیلی مهم است. تصور جامعه این است که فقط 
والیبال و بسکتبال بازیکن قدبلند می خواهد. سال های قبل هر کسی 
به من می رسید می گفت با این قد باید بسکتبال بازی کنی نه هندبال. 
با این نگاه ها خانواده هایی که بچه های قدبلند دارند، سخت می گیرند و 
نمی گذارند آنها سمت هندبال بیایند. با بازتاب خوبی که این مسابقات 

داشت، امیدواریم نگاه خانواده ها عوض شود.

  در این مسابقات دوست داشتید چه اتفاقی بیفتد 

ولی نشد؟ مثال حیف شد که از لهستان باختید.
دوست داشتیم لهستان را ببریم که نشد. قبل از آن هم خیلی تاش 
کردیم مونته نگــرو را ببریم تا با امتیاز صعود کنیم اما بدشانســی   
آوردیم و پرتاب هایمان گل نشد. چون شیلی حذف شد، امتیازش 
به دردمان نخورد. ما در بازی های دوستانه هم در نیمه اول لهستان 
را بردیم. در نیمه دوم با تغییراتی که دادیم، باختیم. اما در مسابقات 
جهانی، آنها خیلی خوب ما را آنالیز کــرده بودند. حاال دیگر آنالیز 
حــرف اول را در ورزش می زند و ثانیه ای بازیکن آنالیز می شــود. 
وقتی یک تیم بازی را می برد سرحال است اما وقتی باخت ها تکرار 
می شــود، انگیزه اش افت می کند. ما اگر مونته نگــرو را می بردیم 

شرایط مان بهتر می شد.

  گفتید تیم جوان اســت. امیدی هست که از تیم 
بازیکنی لژیونر شود؟

صددرصد. مطمئن باشید فصل بعد حداقل 5-4بازیکن این تیم لژیونر 
می شوند. لژیونر شدن وقتی قشنگ است که برگردی تیم ملی بازی 
کنی. البته که زندگی شخصی هر بازیکنی به خودش مربوط است ولی 
مطمئنم با اتفاقاتی که برای تیم ملی افتاد، همه بازیکنان دوست دارند 

در این تیم بازی کنند.

  حضور وسلین وویوویچ به عنوان سرمربی، چقدر 
تأثیرگذار بود؟ به خصوص در بازی با مونته نگرو که تیم کشورش 

بود و اسلونی که قبال سرمربی اش بود.
بودن مربیان بزرگ کنار تیم هم خوبی هایــی دارد و هم بدی ها. او 
به ما هندبال یاد داد و در مســابقات هم همه نگاه ها به او بود و هم 
می خواستند ببینند چه تیمی را آورده. بدی اش در همین 2بازی بود 
که گفتید. او انرژی باالیی برای پیروزی در این 2بازی داشت و به ما 
هم منتقل می کرد. او دوست داشت تیم کشورش را ببرد و بازیکنان 
هم همین را می خواستند یا در بازی با اسلونی بازیکنان تیم سابقش 
می خواستند جلوی تیم او خیلی خوب بازی کنند. این  مسائل شاید 
روی من تأثیر زیادی نگذارد اما به بازیکن جوان استرس می دهد و 

درصد اشتباهاتش را باال می برد.

  یک نگاه به این تیم و نتایجش وجود دارد. اینکه تیم 
2015 با سومی به جهانی رفت و بین 24تیم بیست ویکم شد اما 

این بار با چهارمی در آسیا جهانی شد و در رده 24 قرار گرفت.
این بی انصافی است. درست؛ اصا ما کار شاقی انجام ندادیم و شیلی 
را که هم سطح خودمان بود، بردیم. اما واقعا این تیم با تیم 2015 قابل 
مقایسه است؟ سن و تجربه آن تیم باال بود. این تیم پر از جوان است. آن 
تیم با رده آخر 3 تا فاصله داشت و این تیم 8 رده. در ورزش هر موفقیتی 
همیشه با نقد همراه است. ما راضی هستیم و این را هم همه بدانند اگر 
این تیم سال دیگر با مونته نگرو و اسلونی بازی کند، حتما برنده از زمین 
بیرون می آید. این دوره ما شیلی را در بازی اول بردیم ولی پیروزی قبلی 

مقابل این تیم بعد از 5-4بازی به دست آمد.

  سیاوشی 37ساله برای آینده چه برنامه ای دارد؟
فعا که با سپاهان در جام  باشگاه های آسیا بازی می کنم. هدف بعدی ام 
شاید برای همه عجیب باشد. شاید همین االن شما منتظرید که بگویم 

خداحافظی می کنم ولی من می خواهم در اروپا بازی کنم.

  واقعا؟ شاید نهایت هدف تان می توانست بازی در 
المپیک باشد؟

المپیک که امیدوارم ســهمیه بگیریــم. ولی االن هدفم اروپاســت. 
دروازه بان های تیم های بزرگ تا 42ســالگی بازی می کنند. می دانم 
همانطور که یک روز گفتم می خواهم در یک بازی جهانی بهترین بازیکن 
زمین شوم و همه خندیدند، امروز هم به این حرفم خیلی ها می  خندند 
ولی من فصل آینده در یک تیم اروپایی بازی می کنم. خداحافظی زمانی 
اتفاق می افتد که توانی نداشته باشی ولی من در بازی اول 17سیو و در 
بازی آخر 15سیو داشتم، پس فعا توانایی دارم. اگر جوانان هم منتظرند 
من کنار بروم و جایم را بگیرند، خیلی خوب است ولی باید تاش کنند.

  پیشنهادی هم دارید؟
سال قبل از یک تیم فرانسوی پیشنهاد داشتم اما مبلغش کمتر از ایران 
بود و نرفتم. اگر سنم کم بود حتما قبول می کردم اما نهایت 4-3سال 

دیگر فرصت بازی دارم و باید به فکر آینده هم باشم.

محمد سیاوشی، دروازه بان تیم ملی هندبال در 
37سالگی هنوز آرزوهای بزرگی در سر دارد

بخندید ولی 
می روم اروپا

باید گنده باشی! 

سیاوشی به یک پیروزی در جهانی راضی نشده: »دوست داشتم 

در یکی از بازی ها بهترین بازیکن زمین شوم که در بازی با شیلی این 

اتفاق افتاد. در بازی های بعدی هم توانســتم اعتماد مربی را جلب کنم و 

خوب ظاهر شــوم. البته همه بازیکنان خوب بودند و خیلی زحمت کشیدند 

و من هم پشت سر آنها تا جایی که می توانستم ازشــان حمایت کردم و االن از 

خودم راضی ام.«  دروازه بان تیم ملی بیشــتر  از بازیکنان دیگر دیده شد و حتی 

ســایت فدراســیون جهانی هم با او مصاحبه کرد. یک دلیل دیده شدن، بازی 

خوب مقابل شیلی بود و دلیل دیگر هیکل درشت سیاوشی: »در هندبال باید 

گنده باشــی! بچه ها با بازیکنان بزرگ تنه به تنه شــدند و دیدند که آنها 

چه هیکل هایــی دارند. در ایران می گوییــم بازیکن گوش زن باید 

یک متر و 90ســانتی متر باشــد اما در جهانی کوتاه ترین 

آنها این قــد را داشــتند. بازی های من هم 

بازتاب خوبی داشت.« 


