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افقی:
1 – بیرون آوردن - ورزش گوی 

و بطری های چوبی
2 – ترک نکردن جایی - اندازه 

سطح - برس چارپایان
3 - نامواره - لقب امام حسن)ع( 

- فطری
4 – پیش درآمد آشغال - آیاتی 
از قرآن که معنی شــان واضح 

است - الاله االاهلل گفتن
5 - قدیمی - بیدار - نیکو

6 - پیاز ســفت و یک تکه ای - 
شاعر جغتایی - گیاه تاالب

7 – تحویــل دادن - هدایــت 
آب های زیرزمینی به بیرون از 
منطقه مورد نظر - شاعر معیری

8 - ضعف و سستی - الهه ماه 
و جنگل در اســاطیر رومی - 

آسایش
9 - مقابل شب - خواندن قرآن 
- سامانه ای در سیستم بانکی 

برای انتقال پول
10 - نفس خســته - شماتت 

- اصطالحی در ورزش کشتی
11 - پشتیبان – سرزنش کننده 

- عقیده
12 - گاری - ضاللــت - منقار 

کوتاه
13 – حماسه ســرای یونانی - 

گلوله تفنگ شکاری - عظمت
14 - مــوی گــردن اســب - 

حماقت - شهرستانی در استان 
اصفهان

15 - از جنگ هــای معــروف 
امام علی)ع( - عنوان مجتهدان 

شیعه
  

عمودی:
1 - جمع ملک - آبزی دریایی

2 - از باشــگاه های فوتبال 
انگلیس - جاری

3 - گشــاد نیســت - عید 
باستانی ایرانیان - باردار

4 - خدمتگزار - درخت کنار 
- رشته ای در شمشیربازی

5 - رنج بی پایان! - محرم با نام 
او آوازه می یابد - گوشت خرد 
شده و تفت داده شده - ضمیر 

غائب
6 – حیله گر - خیاط قدیم - 

سرزمین بلقیس 
7 - کاسه سر - ضرر - ظرف 
پالســتیکی برای نگهداری 

مایعات
8 - کتــاب احمــد دهقان 
از خاطراتــش در عملیــات 

کربالی پنج
9 - مطلــب، مقولــــــه - 
گرفتگی زبــان - از پیامبران 

بنی اسرائیل
10 - پیام آســمانی - مبادا - 

رنگ سوگواری

11 - ســیلی – آرامش یافتن - توتیا 
- پراکندگی

12 - مربــوط بــه ذهن - نســخه 
تدوین نشده فیلم - قدرت

13 - وســیله ای بــرای اندازه گیری 
زاویه - طرز عمل - از ملزومات حفاری

14 - مأمور گشــت - آلبومی با آواز 
بیــژن بیژنی و آهنگســازی کامبیز 

روشن روان
15 - فیلمی ســاخته منیر قیدی با 

15بازی طناز طباطبایی - به تنهایی

هرادقرجحرصعوش
ويمورحمديدزاب
وراپيمرگاسيلك
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 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 | 4415
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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ققنوس
 محمدرضا گرایی هفته اول اسفندماه در تورنمنت

 مصر روی تشک می رود. این نخستین میدان
او بعد از کسب نقره جهان در سال2022 است

ازگشت ـب

   بازگشت دلخانی به میادین
محمدرضا گرایی در 72کیلوگرم، محمدهادی ســاروی در 97و امین میرزازاده 
در 130کیلوگرم فرنگی کاران اعزامی به این رقابت ها هستند. همچنین رنگرز در 
نفرات اعزامی نام میثم دلخانی در 63کیلوگرم را هم قرار داده اســت. دلخانی در 
مسابقات جهانی 2021به مدال طالی جهان رسید و سپس در تورنمنت قزاقستان 
با مصدومیت جدی از ناحیه آرنج روبه رو شد و مسابقات جهانی 2022را از دست 
داد. او با نظر پزشکان در مسابقات کشوری هم غایب بود و حاال همانند مدال آوران 
جهانی 2022کارش را از مصر آغاز خواهد کرد. محمدرضا گرایی ســتاره کشتی 
فرنگی ایران که طالی المپیک و جهان را در وزن 67کیلوگرم کســب کرده و در 
مسابقات جهانی 2022هم در همین وزن به مدال نقره رسید در تورنمنت مصر 
قرار است در وزن 72کیلوگرم روی تشــک برود. گرایی پیش تر هم در این وزن 
کشتی گرفته است ولی به دلیل اینکه این وزن المپیکی نیست پیش از المپیک 
توکیو به 67کیلوگرم برگشت و ابتدا موفق شد کسب سهمیه المپیک کند و پس از 
آن در توکیو مدال طالی المپیک را کسب کرد. او که برای حضور در 67کیلوگرم، 
کیلوهای زیادی را کم می کند در جهانی نروژ و صربستان هم در 67کیلوگرم روی 
تشــک رفت و صاحب مدال طال و نقره جهان شــد. حاال کادر فنی قصد دارد در 
تورنمنت مصر او را در 72کیلوگرم روی تشک بفرستد تا گرایی کیلوهای زیادی 

کم نکند. وزن 72کیلوگرم جزو اوزان غیرالمپیکی است.

   گرایی: تصمیم بر این بود که وزن کم نکنم
محمدرضا گرایی درباره حضور در مســابقات مصر و اینکه بعد از مسابقات جهانی 
صربستان برای نخستین بار قرار است روی تشک برود به همشهری گفت: »با نظر 
کادر فنی قرار است اوایل اسفندماه در مصر کشتی بگیرم. کادر فنی درنظر داشته در 
این تورنمنت وزن کم نکنم و در یک وزن باالتر کشتی بگیرم. در این مدت تمریناتم 
را در شیراز پیگیری می کردم. هرچند که تمرینات منظمی نداشتم ولی از شرایط 
آرمانی هم دور نشدم و سعی می کردم حداقل روزی یک جلسه تمرین را داشته باشم. 
امیدوارم در مدت زمان باقیمانده تا مسابقات مصر شرایطم بهتر شود.« گرایی درباره 
بازگشتش به وزن 67کیلوگرم گفت: »کادر فنی تصمیم گرفته در 72کیلوگرم 
کشتی بگیرم و بعد از مسابقات مصر دوباره باید تصمیم گیری شود که در چه 
وزنی کشتی خواهم گرفت. الزم بود بعد از مسابقات جهانی کارم را از یک 
جایی شروع کنم که کادر فنی مسابقات مصر را برایم درنظر گرفت. با 
توجه به اینکه این مسابقات دومین رقابت رنکینگ دار اتحادیه جهانی 
کشتی است به نظرم کشــتی گیران خوبی در این رقابت ها حاضر 
شوند.« هم اکنون حســن رنگرز با یک تیم 18نفره در تورنمنت 
زاگرب کرواسی حاضر شده است. به نظر سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی از دل این تورنمنت می خواهد ترکیب تیم خود را برای 

مسابقات قهرمانی آسیا در فروردین ماه هم انتخاب کند.

در واکنش به دعوای پوالدگر با دبیر و ساعی، سجادی می گوید کمک مجلس به 

فدراسیون ها بخشی از بودجه ساالنه شان است
وزیر طرف معاون را گرفت

وزیر ورزش هم حرف های معاون قهرمانی اش را می زند. حمید ســجادی، در دعوای محمد 
پوالدگر با علیرضا دبیر و هادی ساعی، طرف معاونش را گرفته است. روسای فدراسیون های 
کشتی و تکواندو سر بودجه با وزارت ورزش مشکل دارند. آنها می گویند کمکی که مجلس 
از محل تبصره14 به این 2 فدراسیون و 26فدراسیون دیگر کرده، جدا از بودجه ای است که 
وزارت ورزش از محل بودجه ورزش قهرمانی برای فدراسیون ها درنظر گرفته. اما پوالدگر مدعی 
است که مجلس در حمایت از وزارت ورزش و از تبصره14 این کمک ها را به فدراسیون ها کرده 
است و بودجه ای که فدراسیون ها از تبصره14 می گیرند، بخشی از بودجه ای است که وزارت  

ورزش قرار است به آنها بدهد.
سجادی، وزیر ورزش روز گذشته در این مورد توضیحات بیشتری به همشهری داد و از معاونش 
حمایت کرد: »هم آقای پوالدگر درست فرموده اند و هم آقای دکتر حسین فیروزی معاونت 
توسعه. خیلی از دستگاه ها یک بودجه اصلی دارند و چندین تبصره. تبصره14 جزو مواردی 
بود که ما از مجلس خواســته بودیم تا از محل آن به ورزش کمک شود. مجلس به خصوص 
کمیســیون فرهنگی و تلفیق، روزهای پایانی پارســال که در حال تصویب بودجه بودند، 
310میلیارد تومان از تبصره14 برای ورزش درنظر گرفتند که 285میلیارد را به فدراسیون ها 
اختصاص دادیم. االن دوستان عامیانه و ساده می گویند مجلس این بودجه را به ما داده است. 
این موضوع سرفصلی برای یک سوءتعبیر است. البته ظاهر قضیه این است، وگرنه همکاران 
خوب من در فدراسیون ها خودشان می دانند قضیه چیست ولی نمی دانم چرا مدام این موضوع 
را تکرار می کنند. در کل وزارت ورزش به عنوان سیاستگذار منابعی دارد و موظف است به صورت 
عادالنه این منابع را بین فدراســیون ها تقســیم کند. به طور مثال فدراسیون ژیمناستیک 
5.5میلیارد تومان بوجه اش است که باید 4میلیارد از تبصره14 تامین می شد که نشد. ما 

پیگیر هستیم که این مبلغ را بگیرند و در حقشان اجحاف نشود.«
سجادی در حالی بودجه حمایتی مجلس را بخشی از بودجه وزارت ورزش می داند که 
احمد راستینه، رئیس کمیته ورزش و جوانان فراکسیون فرهنگی، تیرماه امسال و در 
روزهایی که رئیس فدراسیون کشتی با پوالدگر سر بودجه درگیر بود، به طور مشخص 
در مورد این فدراسیون به تسنیم گفته بود: »ما خدمت پوالدگر در جلسه کمیسیون 
تأکید کردیم که بودجه حمایتی مجلس ربطی به بودجه وزارت ورزش ندارد و رئیس 

فدراسیون درست می گوید.«
بودجه ای که وزارت ورزش برای تکواندو درنظر گرفته 22میلیارد تومان و بودجه کشتی 

70میلیارد تومان اســت. جالب اســت که مجلس در بودجه حمایتی 20میلیارد تومان 
به تکواندو و 70میلیارد تومان به کشتی کمک کرده اســت. با توجه به ادعایی که پوالدگر 
و ســجادی دارند، تکواندو فقط 2میلیارد از بودجه وزارت ورزش سهم می برد. سهم کشتی 
هم که صفر است. دبیر و ساعی در اعتراض به این اقدام وزارت ورزش، تفاهمنامه مالی بین 
این وزارتخانه و فدراسیون زیرنظرشان را امضا نکرده اند. ساعی چندی پیش در اعتراض به 
قانون شکنی های وزارت ورزش، جمله قابل توجهی را از پوالدگر نقل کرده بود: »با من صحبت 
کردند و گفتند 20میلیارد تومان مجلس را خودتان باید پیگیری کنید.« اگر گفته پوالدگر و 
سجادی صحت داشته باشد و حمایت های تبصره14بخشی از بودجه وزارت است، چرا خود 

وزارت ورزش پیگیر نیست و این مسئولیت را به فدراسیون ها محول کرده است؟

VAR کمک برای خرید   
فدراســیون فوتبال برای خرید VAR به وزارت ورزش نامه زده و برای تامین هزینه 
کمک خواسته است. ســجادی در این مورد هم توضیح داد: »در بودجه محلی برای 
خرید VAR نداریم. نامه را دیده ام و اگر منابعی داشته باشیم برای کمک ابایی نداریم. 
اگر برای ورزشگاه آزادی خریداری شود، می توانیم از شرکت تجهیز و توسعه هم کمک 
بگیریم. به هرحال خرید VAR یک کار ملی است و ما دوستانی را که می خواهند برای 

خرید اقدام کنند تنها نمی  گذاریم.«

دومین مسابقه رنکینگ دار 
اتحادیه جهانی کشتی قرار 
است از 4تا 7اسفندماه 
به میزبانی کشور مصر در 
شهر اسکندریه برگزار 
شود. پیش از این قرار بود 
این مسابقات در شهر 
قاهره برگزار شود که 
روز گذشته اتحادیه 
جهانی خبر از تغییر 
شهر میزبان داد. 
حسن رنگرز سرمربی 
تیم ملی قصد دارد 
مدال آوران کشتی 
فرنگی در مسابقات 
جهانی 2022را در 
مصر محک بزند و به 
نوعی آنها از دومین 
تورنمنت رنکینگ دار 
اتحادیه وارد چرخه 
انتخابی تیم ملی 
خواهند شد.


