
محم�د خاكپور و 
سعيد احمديان 

   گزارش
حسين كالني با رد 
ي  ها د پيش�نها
مديريتي در باشگاه پرسپوليس و فدراسيون فوتبال 
به دليل نداشتن تخصص، درس بزرگي به نامديراني 
دادند كه با وجود نداشتن تخصص، براي حضور در 
صندلي هاي مديريتي فوتبال سرودست مي شكنند 
و وضعي�ت ناهنجار امروز دس�تپخت آنهاس�ت. 
حذف استقالل و پرسپوليس از ليگ قهرمانان، ليست 
بلند بدهي ها و شكايت خارجي ها در فيفا، فسادي 
كه روز به روز بيش��تر مي ش��ود، جوالن دالل ها و 
دست درازي بيشتر هر سال فوتبالي ها به بيت المال به 
بهانه واهي ايجاد شور و نشاط در جامعه و ميدان داري 
جادوگران تنها بخشي از چالش هايي است كه فوتبال 
با حضور مديران ناكارآمد و غيرمتخصص با آن روبه رو 
شده است. مديراني كه به واسطه زدوبندهاي مالي 
يا رانت هاي سياسي و باندي پاي شان به فوتبال باز 
شده است. از حضور برج سازان و شركاي اقتصادي 
تصميم گيرندگان بگيريد ت��ا زدن حكم مديريت 
براي دندانپزش��ك وزير، افرادي كه هر كدام كم و 
زياد در اوضاع نامساعد فوتبال نقش داشته اند. در 
دوراني كه چنين افرادي ب��راي حضور در مناصب 
باشگاه ها و فدراس��يون، سرودس��ت مي شكنند، 
كساني هم هستند كه وقتي با پيشنهاد يك پست 
در فوتبال روبه رو می شوند، نه تنها هول نشده اند و 
با البي هاي شان برای رسيدن به صندلي مورد نظر 
س��رعت نداده اند، بلكه با سنجش توانايي هايي كه 
دارند و مسئوليتي كه به آنها پيشنهاد شده، وقتي 
ديدند حضورشان به صالح نيست به پيشنهادات 
مديريتي كه داشته اند نه گفته اند و عنوان كرده اند 
حضورشان نمي تواند مفيد باش��د، چنين افرادي 

گمشده فوتبال ايران هستند. 
  صفركيلومترهايي كه بله گفتند

در دو دهه گذشته شاهد حضور مديران اشتباهي 
زيادي در فوتبال بوده ايم كه فساد و وضعيت ناهنجار 
مالي، ثمره حضور چنين مديراني است. كساني كه 
بدون داشتن سابقه و تخصص به پستی كه به آنها 
پيشنهاد شده، بله گفته اند و وارد حوزه اي شده اند كه 

پيش از آن به قول خودشان در آن صفر بوده اند. 
 صحبت هاي حبيب كاش��اني، عضو شوراي شهر و 
مدير يكي از مدارس تهران كه س��ال 86 به عنوان 
مديرعامل پرسپوليس انتخاب شد در برنامه تلويزيوني 
دست خط كه جمعه پخش ش��د، گوياي همه چيز 
اس��ت: »وقتي من وارد باشگاه ش��دم، اطالعاتي از 
باش��گاه نداش��تم. در يك حادثه مديرعامل باشگاه 

پرسپوليس شدم. يك روزي در هيئت احمدي نژاد 
بوديم، او گفت به پرسپوليس برويد. همه گفتند چرا 
اينطور بيان كرديد، ولي واقعاً همين اتفاق افتاده بود. 
بعداً هم آقاي علي آبادي گفت آقاي رئيس جمهور به 
ايشان گفتند بايد مديرعامل پرسپوليس شوي. خب 
من آمدم و صفركيلومتر بودم.« كاشاني در حالي به 
مديريت پرسپوليس رسيد كه به گفته خودش هيچ 
آشنايي با حوزه كاري اش نداشت، اما قبول كرد، يك 
مدير مدرسه كه به صندلي شوراي شهر رسيده بود و 

پس از آن وارد فوتبال شد. 
  درسي كه خاكپور و كالني به مديران فوتبال 

دادند
در مقابل »كاش��اني«ها كه بدون هيچ تخصصي 
به پيش��نهادهاي حضور در فوتبال بله مي گويند، 
افرادي مانند محمد خاكپور و حس��ين كالني هم 
هستند كه به پيشنهاد جايگاهي كه تخصصی در 
آن ندارند، نه گفته اند. در حالي هفته گذشته رضا 
درويش به عنوان مديرعامل پرسپوليس انتخاب 
شد كه از محمد خاكپور به عنوان يكي از گزينه هاي 
قائم مقامي وي نام برده مي شد. خاكپور كه پيش از 
اين در مقدماتي المپيك ۲۰۱6 ريو، هدايت تيم زير 
۲۳ سال كشورمان را در اختيار داشت، پس از پايان 
اين مأموريت از پست هاي فني و مديريتي فوتبال 
دور بوده، اما با انتشار مطلبي از قبول مسئوليت در 

باشگاه پرسپوليس اجتناب كرد. 
نامه او در اي��ن باره حاوي نكات قاب��ل تأمل و قابل 
توجهي است كه كمتر در فوتبال ايران جدي گرفته 
مي شود. در نامه رد پيشنهاد قائم مقامي پرسپوليس 
توسط خاكپور، او نوشته است: »پرسپوليس تيمي 
مردمي و باريشه اس��ت كه حضور و عضويت در هر 
پستي در اين باشگاه براي هر شخص باعث افتخار 
و مباهات است و عملكرد اين تيم بزرگ و نتايجش 
تأثيري مس��تقيم در زندگي روزم��ره طرفدارانش 
دارد. امروز صحبت هايي مبني ب��ر لطف و عنايت 
مسئوالن باش��گاه و اراده آنها در گماردن بنده در 
يكي از پست هاي مديريتي باش��گاه سؤاالتي را در 
اذهان عمومي و محافل ورزش��ي به وج��ود آورده 
است كه الزم دانستم ديدگاه خود را به سمع و نظر 
عالقه مندان به اين بحث برسانم. مديريت يك امر 
كاماًل تخصصي و قابليتي اس��ت و با توجه به اينكه 
انسان صاحب اختيار اس��ت و اختيار داشتن براي 
او مسئوليت ايجاد مي كند، بنابراين انسان به علت 
اينكه در بس��ياري از اعمال و كارهاي خود اختيار 
دارد بايد جوابگوي اعمال خود باشد و عواقب آن را 
بپذيرد. بنابراين همانطور كه عرض كردم عملكرد 
تيم پرسپوليس تأثير مس��تقيم در زندگي روزمره 
طرفدارانش دارد و شخصي كه مديريت اين باشگاه را 
اختيار مي كند بايد متخصص، قابل و مسئوليت پذير 

باشد كه اينجانب خود را در اين زمينه به اندازه كافي 
قابل نمي دانم. اگر امروز معيش��ت مردم و زندگي 
روزمره آنها دچار چالش و در معرض خطر است، به 
همين دليل است كه عده بي شماري از مسئوالن به 
اين امر توجه نكرده و پست هاي مديريتي را بدون 
تخصص و قابليت اش��غال كرده ان��د. اميدوارم اين 
ديدگاه در جاي جاي بدنه مديريتي كشور مورد نظر 
قرار گيرد تا از عملكرد ما عواقب مثبت و بهينه اي 

عايد مردم عزيز شود.«
حس��ين كالني، پيشكس��وت تيم ملي و باش��گاه 
پرسپوليس هم يكي از افرادي است كه مانند خاكپور 
هفته گذشته وقتي شهاب الدين عزيزي خادم به او 
پيشنهاد عضويت كميته فني و مسئول نظارت بر 
قراردادها در فدراسيون فوتبال را داد، آن را رد كرد. 
كالني در پيامي داليلش را اينطور توضيح داد: »بسيار 
خرسندم كه با افتخار سال هاي طوالني از عمر خود را 
به عشق ملت ايران، نه تنها در فوتبال ملي و باشگاهي، 
بلكه در تش��ويق جوانان در رده هاي مختلف سني 
براي اخالق و ارتقای فوتب��ال ايران عزيزتر از جانم 
صرف كرده ام و معتقدم تداوم اين مس��ير و پرهيز 
از ايفاي نقش رس��مي در فوتبال با عالئق شخصي 
و اولويت هاي زندگيم، س��ازگاري بيشتري دارد. از 
اين رو ضمن سپاس و تشكر از جنابعالي از پذيرش 

مسئوليت پيشنهادي معذورم.«
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شيوا نوروزي

حاشيه اي بر رد پيشنهادات پست هاي مديريتي از سوی محمد خاكپور و حسين كالني

درس بزرگ به نامدیران فوتبال

دنيا حيدري

هندبال قهرماني آسيا

كویت پل جهاني شدن ایران
فوتبال بانوان در دومين آزمون در جام ملت هاي آسيا

عبور از دیوار چين، سخت اما شدني
 تيم ملي فوتبال بانوان ايران بعد از كسب تساوي ارزشمند مقابل هند در 

حامد قهرماني
      فوتبال

جام ملت هاي آسيا عصر امروز مقابل پرافتخارترين 
تيم قاره كهن، يعني چين قرار مي گيرد. بانوان 
ملي پوش ايران كه اولين تجربه حضور در جام ملت هاي آسيا را سپري مي كنند، 
به خوبي مي دانند كس��ب نتيجه در بازي امروز كاری سخت، اما شدني است. 
ايران كه با يك دفاع مستحكم و درخشش دروازه باني به نام كودايي حاال تبديل 
به تيمي شگفت انگيز براي تمام حريفان آسيايي شده، اين شانس را دارد كه با 

متوقف كردن پرافتخارترين تيم آسيا گامي بلند به سمت صعود به 
مرحله بعد بردارد. مرضيه نيكخواه، هافبك تيم ملي بانوان ايران با 
اش��اره به اينكه بازيكنان تيم با تمام توان مقابل چين به ميدان 
مي روند، گفت: »بدون ترديد تيم ها براي صعود از گروه تالش 
زيادي مي كنند، چراكه سطح اين مسابقات باالست، ولي ما 
هم انگيزه و قدرت بااليي داريم. بازي بسيار سنگيني را برابر 
هند انجام داديم. با توجه به ش��رايط آب و هوايي و شرجي 
بودن ما تمام تالشمان را كرديم كه با امتياز كامل از زمين 

مسابقه خارج شويم، اما متأسفانه اين اتفاق رخ نداد.«

تيم ملي هندبال 
فريدون حسن

     هندبال
اي��ران اولي��ن 
بازي خ��ود در 
مرحله دوم رقابت ه��اي قهرماني آس��يا را با 
پيروزي پش��ت س��ر گذاش��ت. ظه��ر ديروز 
ملي پوشان ايران بعد از صعود مقتدرانه به اين 
مرحله مقابل عراق قرار گرفتند و در حالي كه 
تصور يك بازي راحت را داشتند مقابل حريف 
به دردسر افتادند.  ش��اگردان مانوئل فر ناندز 

هرچند در پايان نيمه اول مسابقه با برتري ۱6 بر ۱۲ به رختكن رفتند، اما در نيمه دوم كار براي شان 
سخت شد. عراق با ارائه يك بازي خوب عالوه بر اينكه امتيازهاي عقب افتاده را جبران كرد، حتي در 
دقايقي هم جلو افتاد، اما در نهايت ايران با حساب ۲8 بر ۲5 موفق به كسب پيروزي شد. تيم كشورمان 
در اين مسابقه برخالف سه بازي گذشته عملكرد چندان خوبي نداشت و اين مسئله مي تواند در ديدار 
با حريفان سرسخت آينده دردسرساز شود.  تيم ملي كش��ورمان در دومين بازي اين مرحله خود از 
ساعت ۱4:۳۰ فردا دوشنبه به مصاف كويت مي رود، ديداري كه در صورت پيروزي صعود به مرحله 

نيمه نهايي و كسب سهميه حضور در مسابقات جهاني را براي ايران قطعي مي كند.

فرزنداني كه مي توانند ورزش ايران را تغيير دهند
تأثير »باور« و »آرنيكا«

يكي از س��وژه هاي اصلي عكاس��ان و خبرنگاران كه توجه ها را چه در 
مراس��م بدرقه تيم ملي فوتبال بانوان و چه در هند به خود جلب كرد، 
نوزاد ش��ش ماهه هافبك خ��الق و خوش تكنيك فوتب��ال زنان بود. 
»آرنيكا پاپي« كه به جرئت مي توان گفت در اندك زماني كوتاه به يكي 
از محبوب ترين و مشهورترين افراد حاضر در كاروان اعزامي ايران به 
جام ملت هاي آسيا تبديل شد و نظر بسياري از جمله ای اف سی را به 
خود جلب كرد. صحنه اي كه به وضوح نشان مي داد فرزندآوري مانع 

ورزش نيست.
  مادري مانع ورزشكاري نيست

دوري يك س��اله مي توانست چالش��ي بزرگ باش��د، اما نه براي الهام 
فرهمند كه ش��ش ماه بعد از تولد فرزندش با درخش��ش در تركيب 
ذوب آهن همه را غافلگير و مريم ايراندوست را مجاب كرد به دعوت از او 
براي حضور در جام ملت هاي آسيا و هافبك توانمند تيم ملي برخالف 
آنچه تصور مي شد در مدت زماني اندك از تولد فرزندش توانست يكي 
از ۲۳ بازيكني باشد كه براي نخستين بار در تاريخ فوتبال زنان ايران 
حضور در جام ملت هاي آس��يا را تجربه مي كنند. سفري كه مهماني 
ويژه نيز داشت، آرنيكاي شش ماهه كه پيش تر در تمرينات مادرش را 
همراهي كرده بود، حاال عضو افتخاري تيمي بود كه بعد از تاريخ سازي 

با هدف كسب افتخاري ديگر راهي هند شده است. 
آرنيكا را پيش از اين مادر الهام فرهمند در تمرينات نگه می داشت تا او 
در كنار انجام وظايف مادري بتواند تمريناتش را با موفقيت پشت سر 
بگذارد، اما حضور اين دو همراه در هند نيازمند موافقت كنفدراسيون 
فوتبال آسيا بود كه بعد از مكاتبات الزم، ای اف سی نيز با آن موافقت 
كرد تا حضور اين كودك شيرخواره در مراسم بدرقه و هند صحنه هاي 
جالب توجهي را خلق كند و به س��وژه خاص رس��انه ها تبديل شود. 
سوژه اي كه از توانمندي زن ايراني چه در عرصه ورزش و چه در زمينه 
مادري پرده برمي داشت و ثابت مي كرد فرزندآوري مانعي براي ورزش 
كردن نيست كه اگر بود الهام فرهمند و آرنيكاي شش ماهه او مسافر 

هند نبودند. 
   مادرترين ورزشكار ايران

آرنيكا اما نخس��تين نوزادي نيس��ت ك��ه م��ادرش را در رقابت هاي 
بين المللي همراهي مي كند و »باور« نيز سال ها قبل يكي از همراهان 
ويژه كاروان اعزامي ايران به ريو بود ك��ه نگاه ها را به خود جلب كرده 
بود و لقب مادرترين ورزشكار تاريخ ايران را به الهه احمدي داده بود. 
بانوي تيرانداز ايران بعد از المپيك لندن براي دوران بارداري مدتي را 
از ورزش دور بود، اما دو ماه بعد از به دنيا آمدن پسرش با از سر گرفتن 
تمرينات خود موفق به كسب جواز حضور در المپيك ريو شد. موفقيتي 
كه الهه احمدي براي دس��تيابي به آن روزهاي س��ختي را پشت سر 
گذاشت و مدت زيادي از فرزند شيرخوار و چهار ماهه خود دور بود، ولی 
در المپيك ريو باور نيز او را همراهي كرد تا بانوي تيرانداز ايران با كسب 
رده شش��م به كار خود در برزيل پايان دهد. بانوي��ي كه حضور فرزند 
شيرخواره اش در المپيك ريو صحنه هاي تأثيرگذاري را به ثبت رسانده 
بود. صحنه هايي كه به طور واضح نشان مي داد مادر بودن مانعي براي 
حضور موفق در عرصه هاي ورزشي نيست كه برعكس مي تواند انگيزه 
و محرك خوبي براي دستيابي به موفقيت محسوب شود و درخشش 

در هر دو جايگاه )مادري و ورزش( را در پي داشته باشد. 
  مهيا كردن مسير

حضور مادران ورزش��كار در عرصه هاي بين المللي بي ش��ك مي تواند 
جنبه هاي مثبت بسياري داشته باشد كه از جمله آن تشويق زنان به 

حضور در عرصه هاي مختلف ورزشي است. 
مريم كاظمي پ��ور، معاون امور بان��وان وزارت ورزش با اش��اره به اين 
موضوع تأكيد می كند در تالش��يم مادران با فرزندان شيرخوار خود 
راهي مسابقات بين المللي شوند: »در نظر داريم با طرح قانوني در قالب 
اليحه، محدوديت هايي را كه در خصوص حضور مادران ورزش��كار و 
مربيان نخبه به همراه فرزندان شيرخوار آنها در مسابقات بين المللي 
وجود دارد از س��د راه برداريم. اين مورد تجلي يكي از همان اهدافي 
است كه در دولت سيزدهم در تجليل حمايت از چارچوب خانواده در 
ورزش جزو سرفصل كارهاي ما قرار گرفته و در راستاي صيانت از حريم 
خانواده اس��ت، چراكه مادران ورزش��كار ما ثابت كرده اند به اين بلوغ 
حرفه اي رس��يده اند كه در هر دو نقش مادري و ورزشكاري حضوري 
مؤثر داشته باشند.« اين بي شك اتفاق خوبي است كه مي تواند باعث 
توسعه هرچه بيشتر ورزش، حفظ س��المت جامعه و تحكيم خانواده  
شود، اما به شرط آنكه تنها جنبه تبليغاتي نداش��ته باشد و در مسير 

درستي هدايت شود.

چماق سوء مدیریت بر سر فوتبال
يك شكايت خارجي ديگر از راه رسيد و بايد منتظر يك محكوميت ديگر 
از سوي فيفا باشيم. چرخه معيوب سوءمديريت ها در فوتبال ايران به قوت 
خود باقي است، همچنان مديران قراردادهاي سنگين ارزي امضا مي كنند 
و پرداختش را به گردن نفرات بعدي مي اندازند. مديران بعدي نيز با افتخار 
براي رفع و رجوع اين افتضاحات دست شان را در جيب مردم مي كنند، آن هم 

بدون اينكه نگران پاسخگويي به افكار عمومي و مراجع قضايي باشند.
دروزاه بان كروات هرچه منتظر ماند دستمزدش پرداخت نشد تا طبق قانون 
قراردادش را يك طرفه فسخ كند. بوژيدار رادوشوويچ خيلي وقت است ايران 
را ترك كرده و در تمرينات پرسپوليس حاضر نمي شود، ولي ديروز خبر فسخ 
قراردادش رسماً اعالم شد تا ديگر حرف و حديثي باقي نماند. او دو سال ديگر 
با قرمزها قرارداد داشت، اما رادو به خاطر طلب 9۳۰ هزار يورويي اش به فيفا 
شكايت كرده و 5 درصد سود ساالنه اش را هم كه حساب كنند پرسپوليس 
نزديك به يك ميليون يورو بايد تقديم دروازه بان كروات كند. مسبب تمديد 
سه ساله قرارداد گلر ناراضي خارجي كسي نيست جز انصاري فرد، مديرعامل 
پيشين قرمزها اولين بارش نيست كه چنين شكاياتي را روي دست پرسپوليس 
مي گذارد، قبل از رادوشوويچ هم اوساگونا، كالدرون و استوكس شكايت كرده 
بودند، ولي خب نه انصاري فرد بازخواست و محاكمه شده و نه ساير مديران 
ولخرج فوتبال. به همين خاطر است خيال شان راحت است و باز هم براي خريد 
بازيكنان گرانقيمت سرودست مي شكنند. انصاري فرد فقط يك نمونه است. 
اينكه چرا مدير وقت با اينكه از اوضاع مالي تيمش خبر داشته، قرارداد دروازه بان 
خارجي را سه ساله تمديد كرده، خودش يك طرف ماجراست، ولي از آن مهم تر 

عدم برخورد جدي و قانوني با مديران زيان ده پرتعداد فوتبال ايران است. 
از شكايت رادو تعجب نمي كنيم، چون فوتبال ما طي يك دهه اخير به خاطر 
شاكيان خارجي در فيفا با اختالف بسيار زياد نسبت به ساير كشورها رتبه اول 
را در اختيار دارد. از مربي گرفته تا بازيكن خارجي، حتي پادواني بازيكن پيشين 
استقالل كه حين بازي در ليگ برتر دچار آسيب نخاعي شد براي گرفتن حق و 
حقوق شان دست به دامن فدراسيون جهاني مي شوند، آن هم حق و حقوقي 
كه از روز اول مديران نسبت به عدم توانايي در پرداخت آنها آگاه بوده اند، ولي 

در فوتبال ما هيچ مسئول يا نهادي جلودار اينگونه مديران نيست.
رادوشوويچ جديدترين ش��اكي خارجي سرخابي هاس��ت. قطعاً اگر با 
مسببان شكايت هاي قبلي برخورد مي شد و قانون  آنها را نقره داغ می كرد، 
امروز نگران پرداخ��ت غرامت يك ميليون يوروي��ي دروازه بان كروات 
نبوديم. تاكنون هيچ كدام از مديراني كه در قراردادهاي خارجي  زيان ده 
مقصر بوده اند به پاي ميز محاكمه كشيده  نشده و چه بسا مسئوليت هاي 

بزرگ تري نيز گرفته باشند. 
جلوي اين چرخه معيوب بايد گرفته  شود، منتها هيچ كس مسئوليت به 
گردن نمي گيرد و فقط هرازگاهي مصاحبه مي كنند تا بگويند ما هم هستيم 
و اين آشفته بازار را نظاره مي كنيم. تا كي قرار است قرارداد ارزي امضا كنيم و 
پول خارجي ها را ندهيم تا آنها هم با شكايت به فيفا آبروي ورزش و كشورمان 
را ببرند. باور كنيد اين شكايت هاي خارجي وجهه ايران را خدشه دار كرده، 
ولي انگار آقايان مسئول اصالً براي شان مهم نيست و به زبان حرف از اهميت 
منافع ملي مي زنند. بستن قراردادهاي ننگين، سنگين و البته بدون بازده 
نتيجه اي جز ضربه زدن به منافع ملي ندارد، چراكه در آخر همان مديران 
مقصر با همين حرب��ه غرامت و زيان خارجي ه��ا را از بيت المال پرداخت 
مي كنند! به جاي آنكه پول مردم را قرباني بي كفايتي مديران ضدفوتبالي 
كنيد يك بار غرامت  و زيان شاكيان را از حساب آقايان بپردازيد تا ببينيم باز 

هم خيال خريد كيلويي بازيكن و مربي خارجي به سرشان مي زند يا نه.

جدول

پاسخ جدول شماره 6405

طراح:عليرضا سجادی فر       شماره 6406

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 س ك ا و ا  د ي ر ا و ر م ب ا 1

 و  هـ ل هـ و  ر ا م ا  س ن ك 2

 خ ك  ا ل ا ب  ن ي ز م  و ت 3

 و ب ل  ي ژ ر ل ا  ل هـ س  ا 4

  ر ي ت  هـ ن ك  ن ي م ا ر و 5

 ب  و ك س  ز  ر س ن  ل و ي 6

 ر ب  ا ل ا  و ش ا  ب ا هـ و 7

 ت و ر پ هـ  ج ا ت  ر ا د ن پ 8

 و ر ا و  ا ل ج  و ي د  ي ا 9

 ل ي م  هـ ر د  س  ل ا هـ  ز 10

 د ا ي م ا ز  ت ن ج  م م ا  11

 ب  ن ا ي  د ر گ و گ  ا ن ا 12

 ر م  هـ ن ي ا  ك ا ي ا  د د 13

 ش و م  ا ن ي ت  ن ا م ا  ر 14

 ت م ع ن ن ا ر ف ك  هـ د و ر س 15
 

از باال به پايين
   -۱ از گياه��ان داروي��ی كه ب��رای رف��ع س��رگيجه مؤثر اس��ت- قديمی تري��ن كاغذ ش��ناخته ش��ده جهان
 -۲  س��رزمين فيلس��وفان بزرگ تاريخ- دندان های نيش -۳  س��فيد آذری- واحد تقس��يم زمي��ن و ملك- 
 كوچك ترين كشور افريقا با مركزيت ويكتوريا- قبيله حاتم -4 برمالكردن راز- وصله ناپيدا- مهره ای در شطرنج

 -5  محصول برزيل- جريمه جبران گناه- از اقوام ايرانی -6 استخوان ران-ويتامين جدولی- واحد سيگار- برای 
تنفس الزم اس��ت -7 جواب منفی- عضو آوازی پرندگان- همنام- پل چوبی -8 مهم ترين جشنواره سينمايی 
امريكا- پايتخت انرژی هسته ای ايران  -9 شهر توت- شامی- از پهپادهای ايرانی- اراده -۱۰  امر به يافتن- نوعی 
حلوا- صدمه- مات��م -۱۱ از پرتاب ها در دووميدانی- دانه ارزن- دبيركل فقيد س��ازمان مل��ل -۱۲ از گناهان 
 كبيره- آخرين وعده عبادت پنجگانه- پاك از گناه  -۱۳  همراه ناله- پول استراليا- كاغذ فروش - مزاحم اينترنتی

 -۱4 غم و غصه- دزد سرگردنه     -۱5 اثری از ايوان گنجاروف روسی- نياز مبرم آسمان خراش ها

از راست به چپ
 -۱ در نماز جمعه مس��تحب اس��ت كه در ركعت دوم بعد از حمد اين س��وره خوانده ش��ود -پايتخت جمهوری 
كنگو -۲ تنها پايتخت آفريقايی كه در خاورميانه قرار گرفته اس��ت- آتش برافروخته   -۳ سوی و طرف- تكان 
 ش��ديد-  آرايش- بز كوهی -4 چون صد آيد آن هم پيش ماس��ت- پرنده ای ش��بيه قناری- دش��من فرش��ته

 -5 ترك آن آسان تر از توبه است- نوعی سوسيس- سنت تكبرزدای پيامبر اكرم  -6 حمام انفرادی- كارنما- نوعی 
 يقه -7اكسيد سرب- قطعه زمين كوچك زراعی- جايی ميان دوزخ و بهشت -8 واحد شمارش گردو- ته چك
 -9  بازيكنی در واليبال- جيوه- جوجه تيغی -۱۰ زمان زودگذر- كش��وری در شمال امريكای مركزی- واحد 
شمارش احشام -۱۱  شغل- ريزه چوب و علف- شركت هواپيمايی ارتش -۱۲  موی گردن شير- آبادی بزرگ- 
قفل لباس -۱۳  ترشی انار- آش برنج- انگور عربی- پوزه -۱4 هر كه می خواهد جور هندوستان بايد كشد- از اقوام 

شيعی افغانستان -۱5 زندان تاريك- آرايش ناخن

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
 

جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول كلمات متقاطع

1 9 3
4 8

1 6 2
9 3 1
5 3

2 1 8
9 1 2

6 4
2 7 4 9

267193845
148625937
359478162
982317456
513846279
674259318
491562783
735981624
826734591

خيال راحت سپاهان در ليگ برتر واليبال
تالش پيكان و شهرداري اروميه براي دومي 

هفته بيستم رقابت هاي ليگ برتر واليبال امروز برگزار مي شود. براي سپاهان 
آماده و صدرنشين گذشتن از س��د تيم راهياب ملل كار سختي نيست. 
زردهاي اصفهان با هدايت محمدي راد اگر نماينده مريوان را شكست دهند، 
صعودشان به مرحله پلي آف، آن هم با صدرنشيني تقريباً قطعي مي شود. 
امروز دربي شهر اروميه هم بين دو تيم شهرداري و آذرباتري برگزار مي شود. 
شاگردان تندروان در شهرداري هفته قبل به سپاهان باختند و هرچند رده 
دوم را حفظ كردند، اما براي ماندن در اين جايگاه امروز بايد آذرباتري را ببرند 
و به نظر نمي رسد كار سختی براي آنها باشد. در ديگر بازي مهم، شهرداري 
ورامين ميزبان پيكان سواران اس��ت. پيكان براي جا نماندن از شهرداري 
اروميه و حتي گرفتن جاي اين تيم در رده دوم بايد ميزبانش را شكست دهد. 
در ساير بازي ها؛ فوالد سيرجان با شهرداري گنبد، مقاومت يزد با هورسان، 
سايپا با پاس گرگان و لبنيات هراز آمل با مس رفسنجان روبه رو مي شوند. 
از سوي ديگر حواشي هفته گذشته هنوز فراموش نشده و بي اخالقي هاي 
صورت گرفته، انتقادهاي زيادي را به همراه داش��ته است. بهروز عطايي، 
سرمربي تيم  ملي و تيم هراز آمل در گفت وگو با مهر خواستار برخورد با 
اين حواشي شد: »سازمان ليگ، فدراسيون واليبال و كميته انضباطي 
بايد برخوردي قاطع داشته باشند. نگران تنش ها هستيم. مدام به 
بازيكنانم توصيه مي كنم به داور اعتراضي نداشته باشند. بازيكن 
۲۳ ساله تا بازيكن ۳7 ساله مدام در حال توهين به داور هستند. در 
دنيا با چنين اتفاقاتي به شدت برخورد مي شود. اگر اين ماجرا ادامه 
پيدا كند، جريان مسابقات ليگ دچار مشكل خواهد شد و اين اتفاق 

خوبي براي واليبال ايران نيست.«


