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افقی:
1 - لرزش ناخودآگاه اندام ها - 
موزیسین ژاپنی و خالق قطعه 

معروف جاده ابریشم - چانه
2 - رمانی از داستایوفسکی که 
از آثار مشهور ادبی جهان است
3 - نت آخر - مرغ سلیمان - 

فنی در کشتی - دهان
4 - مربــوط بــه اداره - 

خبرگزاری ایتالیا - فرورفته
5 - کامیــون ارتشــی - بــه 

آهستگی - مقابل خرید
6 - خوشی و خرمی - صلح - 

همچنین
7 – سینه بند تکواندو - سبز 
تیــره - نقاش تابلوی شــب 

پرستاره
8 - تعجب زنانــه - در قدیم به 
درجه ســرهنگی می گفتند - 
پرنده ای وحشی - به دنیاآوردن
9 - فیلمی ساخته کریستوفر 
نــوالن - واقــف و مطلــع - 

الستیک رویی چرخ خودرو
10 - صــدای بلند - به حالت 
خمیده - سرباز نیروی دریایی
11 - در توضیــح کالم به کار 
مــی رود - باعــث و موجب - 

ابزاری برای سوراخ کردن
12 - ویرگول - برقرار کردن 
ارتباط تلفنی - رئیس جمهور 

شهید

13 - پهلوان - داروی چکاندنی 
- مقدار کمی از غذا - یازده

14 - رمانی مشــهور از جان 
اشتاین بک آمریکایی

15 - کلمه پرســش - عضو 
مجلس ســنا - ز... بود مرد را 

راستی
  

عمودی:
1 - چهره و سیما - بازیگر مرد 

فیلم تی تی
2 - درآمد - پدر - خداوندی

3 - رود بــزرگ - پاندول - از 
القاب امام زمان)عج( - کتف

4 - صــدای خنــده بلنــد - 
ضربه ای در کاراتــه - صیغه 

نکاح را جاری می کند
5 - روز جمعــه - پایتخــت 

انگلستان - سر بی مو
6 - برنج پخته نــرم - موقر - 

چشم انداز مغازه
7 - صندوقچه رخت و لباس 
قدیمــی - نوعــی دوخت در 

خیاطی - آماده
8 - لنگــه بار – ســخن چین 
- پرتویی الکترومغناطیســی 

- یادداشت
9 – جان ها - عاشق - قومی از 

نژاد هندواروپایی
10 - رویکرد - گروی - الیه، 

پوسته

11 - واحد اندازه گیری توان الکتریکی 
- ابریشم مصنوعی - شیطان

12 - داســتانی نوشــته تورگنیف 
روسی - ســازمان پیمان آتالنتیک 

شمالی - دنیا
13 – باغ وحش خارجــی - زیبا - 

اشاره - مشک
14 - ســودمند - نوعی مسلســل 

دستی سبک - تماشاخانه
15 - کنایه از آدم بســیار زرنگ و 

15حقه باز است - سروصدا

شوجمهمادمسنوم
نيريشهميخلاسار
شارتدادماليتا
ينتبيجنكلتمع
اوكهاماديوبا

ينتشرايوگارت
سيساتييورايور

هويبنالرتهرسك
نايروميتشوايس
سجنارفاتمدقا
يهمهوتارايتل
نانوزيفاركنت

ويكيايرتسگداد
هدنزرواضرانورك
هوهيجريانيهوت
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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اتفاق مهم برای شطرنج ایران؛ پرهام مقصودلو در میز یک لیگ اروپا 
مدال برنز گرفت و برای رسیدن به این مدال 2چهره بزرگ شطرنج 
جهان را متوقف کرد. او بعد از اینکه مقابل ماکسیم واشیه الگرا مساوی 
کرد، اجازه پیروزی به مگنوس کارلسن، بهترین بازیکن تاریخ شطرنج 

را هم نداد تا با 2تساوی، یکی از چهره های مطرح لیگ اروپا باشد.
مقصودلو با ریتینگ 2721 و رنکینگ 36 جهان، برای تیم کلیچی 
فرانســه بازی می کند. او در دور پنجم با تساوی مقابل واشیه الگرا 
خبرساز شد. واشــیه الگرا با ریتینگ 2747، رنک 6 جهان است و 
کمتر کسی انتظار داشت مقصودلو بتواند در بازی با این شطرنج باز 
نتیجه بگیرد. بازیکن ایران تا قبل از دور پنجم، فقط یک شکســت 
در مقابل شطرنج باز ترکیه ای داشــت و در دور ششم با محمدامین 
طباطبایی بازی کرد، دیگر شطرنج باز ایرانی که در لیگ اروپا بازیکن 
بایرن مونیخ است. بازی این دو دوست با تساوی به پایان رسید، اما 
مهم ترین اتفاق در دور هفتم رخ داد؛ جایی که کارلسن با ریتینگ 
2882، باالترین ریتینگی که یک نفر در تاریخ شــطرنج داشته، 
منتظر پرهام بود. کارلسن ســال 2020مقابل علیرضا فیروزجا 
تن به شکست داد و 3بازی آنها هم به تســاوی رسیده بود، اما 
فاصله نزدیک فیروزجا به کارلسن این تساوی ها و شکست 
را توجیه می کرد. پرهام در 39 حرکت کارلسن را متوقف 
کرد و به گفته کاظم مرتضوی، کارشناس شطرنج، او 
در بعضی از حرکت ها از حریف پرآوازه اش برتر 
هم بود:  »پرهام عالــی کار کرد. می توانم 

بگویم کارش شاهکار بود.« از نظر مرتضوی پرهام در 2ماه گذشته در 
بهترین شرایط قرار داشته است: »او در مسابقات شوشای آذربایجان 
هم خیلی خوب بازی کرد. در لیگ اسپانیا هم خیلی خوب بود. در 
همین مسابقات واشیه الگرا را متوقف کرد. تساوی با کارلسن هم که 
بهترین اتفاق بود. در این بازی پرهام هیچ فرصت بردی را به کارلسن 
نداد. او خیلی خوب بازی کرد. « پرهام در حالی به این نتایج رسیده 
که نه اسپانســری دارد و نه مربی. مرتضوی می گوید: »اگر شرایط 
بهتری برای پرهام فراهم شود، او می تواند یک فیروزجای دیگر باشد. 
فیروزجا در فرانسه یک تیم مربیگری دارد و حتی نام مربیان او را هم 
مخفی کرده اند، ولی پرهام در ایران حتی یک مربی ثابت هم ندارد و 
همه کارهایش را هم خودش انجام می دهد. در این شرایط می توانم 
بگویم پرهام بهترین نتیجه را در جهان شطرنج گرفته و باید هزار بار 

به او تبریک گفت.« 
نتایج مقصودلو به مــدال برنز او در میز یک منجر شــد. در این میز 
کارلسن طال گرفت و واشــیه الگرا نقره. مرتضوی می گوید: »بدون 
اغراق می گویم گرفتن مدال برنز در میز یک لیگ اروپا اتفاق خیلی 

مهمی است.« تیم او هم در این لیگ دوم شد.
لیگ اروپا 3بازیکن ایرانی دیگر هم داشــت. پویا ایدنی، محمدامین 
طباطبایی و مبینا علی نسب. بعد از مقصودلو، ایدنی بهترین بازیکن 
ایرانی بود. او که برای تیم سیال والنسیا بازی می  کرد، در میز 3به مدال 
برنز رسید. طباطبایی بازیکن بایرن مونیخ بود و علی نسب هم برای 

تیم دنیزو بازی کرد.

پرهام مقصودلو با تساوی مقابل کارلسن و واشیه الگرا در میز یک لیگ شطرنج

                            اروپا، برای تیم فرانسوی اش مدال برنز گرفت 

شاهکار پرهام
در حالی مقصودلو 
در لیگ اروپا نتایج 

درخشانی گرفته 
است که به نظر 

می رسد فدراسیون 
شطرنج خیلی از 

اتفاقات این لیگ 
باخبر نیست. 7دور 

مسابقه  در لیگ 
اروپا برگزار شده 

و 4بازیکن ایرانی 
رقابت کرده اند 

ولی روی سایت 
فدراسیون فقط خبر 

پیروزی مقصودلو 
در دور هفتم و 

مقابل کارلسن دیده 
می شود. فدراسیون 
حتی خبری از مدال 

برنز مقصودلو هم 
ندارد. این فدراسیون 
یا به اخبار دسترسی 

نداشته یا اینکه 
عالقه ای به انتشار 

اخبار ندارد

فدراسیون 
بی خبر 

دوچرخه سواران به جهانی 
نرسیدند

مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی جهان 
از 20مهر در کشور فرانســه آغاز می شود و ایران 
در این رقابت ها هم غایــب خواهد بود. ایران یک 
 سهمیه در اسکرچ مردان داشت که قرار بود از بین 
بهنام آرین و محمد گنج خانلو یک نفر به این مسابقات اعزام شود اما 
حاال مشخص شده که این اعزام انجام نمی شود و دوچرخه سواری 
ایران مسابقات قهرمانی جهان پیست را همانند قهرمانی جهان جاده 
از دست داده است. ایران چندین سال است که در مسابقات قهرمانی 
جهان پیست حضور ندارد و مثل اینکه قرار نیست این مشکل به این 
زودی ها حل شود. محمود وفایی، مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری 
در مورد علت اعزام نشدن رکاب زن پیست ایران به مسابقات قهرمانی 
جهان، آن هم در شرایطی که سهمیه ایران در سایت اتحادیه جهانی 
ثبت شده بود، گفته است:»سهمیه ایران تأیید نهایی نشده بود و باید 

تأیید می شد.« خیلی هم کوتاه و خیلی هم مختصر!

واترپلوبازها به گروه یک رفتند
قرعه کشی رقابت های واترپلوي قهرمانی آسیا 2022 
به میزبانی تایلند با حضور دبیرکل کنفدراسیون شنا 
برگزار شد. تیم ملی واترپلوي ایران در گروه نخست 
این مسابقات با قزاقستان، تایلند، ازبکستان، هند و 
کره جنوبی همگروه شد. محسن رضوانی رئیس فدراسیون شناي ایران و 
عضو کمیته فنی واترپلوي فدراسیون جهانی، آنالین در این جلسه حضور 
داشت. مسابقات واترپلوي قهرمانی آسیا به عنوان رقابت های انتخابی 
واترپلوي قهرمانی جهان )فوکوکا-2023( با شرکت 11 تیم از 16 تا 22 

آبان سال جاری در شهر بانکوک برگزار می شود.

 قایقرانی
به دنبال کرسی های آسیا

انتخابات کنفدراســیون قایقرانــی آب های آرام 
قهرمانی آســیا به میزبانی تایلند در حالی برگزار 
خواهد شــد که ایران 5  کاندیدا در این انتخابات 
دارد . احمد دنیامالی)رئیس ســابق فدراسیون( 
برای نمایندگی قاره آسیا و علیرضا ســهرابیان )رئیس فدراسیون( 
برای نایب رئیسی کاندیدا هستند. محسن میالد برای کمیته آب های 
آرام، حسن تیمورتاش برای کمیته پاراکانو و علیرضا آبش زاده برای 
کمیته کانوپولو کاندیدا شده اند. انتخابات کنفدراسیون آسیا یازدهم 

آبان برگزار می شود و باید دید سرنوشت به کجا ختم خواهد شد.


