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افقی:
افتخــار  شکســتنش   -1
است- آشــکار- گفت وگوی 

خودمانی
2- پریشان- رفت وآمد زیاد- 
جانــور کیســه دار درختی 

استرالیا
3- به درستی که- مبتنی بر 

یک ریتم- شوهر
4- غذای رقیــق- دایره ای 

شکل- هم اندازه
5- دســتگاهی در موسیقی 
ایرانــی- عقیــده- پســر 

مازندرانی
6- کندفهــم- بالش زینتی 

روی کاناپه- رغبت
7- کاشــتن بوته برنج- هنر 
کنده کاری روی چوب- ابزار 

پهن کردن خمیر
8- ضمیــر مونــث عربی- 
مهاجــم تیم ملــی فوتبال 

کشورمان- زائو ترسان
9- کرایــه بها- سرمشــق- از 

ورزش های توصیه شده اسالم
10- ســاحــــل دریــا- 

خـوشبخت- شماره
11- بهشت- نگین انگشتر- 

سـر و صـدا
12- نوعی چســب نجاری- 

دین رایج در هند- گنده
13- آلونک- فرمان کشتی- 

نوعی حلوا
14- پایان- فقر و بی چیزی- 
زنبــور عســل کارتونی که 

به دنبال مادرش بود
15- مــــخفف ایــــنک- 

برافروختگی- برشته شده
  

عمودی:
بــزار  1- گل ســرخ- از ا

نجاری- مطابق گذشته
2- از نشانه های ضربه مغزی 

است- میدانی در تهران
3- آماس- دریــوزه- صبور 
و مقاوم در برابر مشــکالت 

و حوادث
آرامــش-  و  ایمنــی   -4
رزمایش- نشانه جمع فارسی

5- بی رحــم و ســنگدل- 
 مــحکم کـــننده پــــیچ- 

جناح لشکر
6- یک حرف و ســه حرف- 

تنه درخت- بدون رطوبت
7- پــیشوندی مـــنفی- 

خدایی- سیستم
8- بیمــاری- توانایی انجام 

فریضه حج- صدای بلند
9- ورم غده هــای بزاقــی 
بناگــوش- مــــضطرب- 

سرچشمه حیات 
10- دســــت نــخـــورده- 
داخل شدن- مخترع لگاریتم

11- تأکید شــده- نوعی پارچه 
نفیس- راهنمایی کردن

12- جدید- پاینــده و جاویدان- 
گاز نجیب سبک

13- شهری در اســتان مرکزی- 
ضمیر جمع- به طور ناگهانی

14- حلق- نویسنده و کارگردان 
مجموعه تلویزیونی نوســتالژیک 

بوعلی سینا
15- لگدکــوب شــده- عالــم 

15غیرمادی- چه چیز

بساكتروپاسهكم
نتشاگنرابوراوخ
كوروركاسبيكچل

درفدهاجنيشيپ
اينامييدوگرن
رخالوناكسيدنت
انسياقارفادر

دنفارورنهودگس
وهيقهيبنمرها

رتركسراكمتسنو
ونرمساروجكيا

هليتفكمداكرس
بابكيهاكويديو
يياتسدوخيزاسون
ليسسكونيلستنك

 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 | 4353
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

145983726
638572941
297614385
514267839
789435612
326891574
852749163
471356298
963128457

متوسط

9 5     4   
3   6    2  
  7 4   8  3
8     4 1    
 1      2 3  
   2     6
6  8   2 9   
 4    9   2
  9     5 7746815293

182739654
539462871
625943718
973158462
814276539
268591347
397684125
451327986

ساده

متوسط

956823471
384617529
127495863
862341795
415976238
793258146
678532914
541769382
239184657

سخت

   9   7 2  
 3  5  2   1
  7       
5   2   8   
         
  6   1   4
      1   
4   3  6  9  
 6 3   8    

ساده

 4  8  5  9  
  2 7  9 6   
5        1
6   9 4 3   8
  3    4   
8   2 7 6   9
2        7
  7 6  4 1   
 5  3  7  8  

شد
ع 

رو
ش

م 
جا

قدوس و 136 بازیکن خارجی
 16/5درصد بازیکنان حاضر در جام جهانی جایی

 دیگر متولد شده اند

توضیح: این نام ها جدا از بازیکنانی است که در کشــوری که برای آن بازی می کنند، به دنیا آمده اند اما متولد 
کشوری دیگر بوده اند. بازیکنان زیادی از هلند، فرانسه و... چنین خصوصیاتی دارند.

قهرمــان دوره قبلــی جهان اســیر 
طلسمی باورنکردنی شــده. از میان 
بازیکنانی که جایگاه تضمین شــده 
در فهرست تیم ملی فرانسه داشتند، 
تاکنون 6بازیکن به دلیل آسیب دیدگی 
جام جهانــی را از دســت داده انــد کــه 
تازه ترین آنها کریم بنزمــا، بهترین بازیکن 
سال2022جهان و اروپاســت. با اعالم تیم 
ملی فرانســه، کریم بنزما به علت مصدومیت 
ماهیچه پــای چپ، قادر بــه همراهی این تیم 
در جام جهانی 2022 نیســت. بنزمــا به دلیل 
همین مصدومیت، در یک ماه اخیر فقط یک بار 
برای رئال به میدان رفته بود و برخی هواداران 
و خبرنگاران و پیشکســوتان رئــال از او انتقاد 
کرده بودند که کریم تیم را تنها گذاشته تا برای 
جام جهانی مصدوم نشود و حاال مشخص شده 
که آسیب دیدگی اش جدی تر از این حرف های 
بی ربط بــوده. مصدومیــت بنزمــا در تمرین 
شنبه شب تشدید و موجب شد او تمرین را رها 
کند. بنزما که این فصل 9بازی رئال را به این بهانه 
از دست داده بود، حاال جام جهانی را هم از دست 
داد. او در پیامی خطاب به هواداران نوشت: »در 
زندگی خود هرگز ناامید نمی شوم اما امروز باید 
به تیم ملی فکر کنم، همانطور که همیشه این کار 

را کرده ام. منطــق می گوید که جای خودم را به 
فرد دیگری بدهم که بتواند به تیم ما کمک کند 
تا جام جهانی خوبی داشته باشیم. ممنون از همه 

پیام های حمایتی شما.«
بنزما ششــمین ســتاره مصدوم فرانسه پس از 
کانته، پوگبا، کیمپمبه، مانیان و انکونکو است. 
فرانســه هنوز به جای بنزما بازیکنی به اردو فرا 
نخوانده. اگر فهرست این تیم به 25نفر محدود 
شود، فرانســه پس از ایران دومین تیم 25نفره 
جام خواهد بود. در دوره قبلــی هم کریم بنزما 
به دلیل مشکالت دادگاهی و مشکل شخصی با 
دیدیه دشان در جام جهانی غایب بود و به  جای 
او ژیرو در خط حمله فرانسه بازی کرد و رکورد 
صفر ضربــه در چارچوب را در خــط حمله تیم 
قهرمان جهان به نام خــودش ثبت کرد. حاال با 
خط خوردن انکونکو و بنزما باز هم دشان باید از 
ژیرو در ترکیب استفاده کند. بنزما اگر مصدوم 
نمی شــد، در آخرین بازی مرحلــه گروهی به 

رکورد 100بازی ملی می رسید.
یک خبر جذاب هم خبرنگار سایت گل منتشر 
و ادعا کرد اگر مصدومیت بنزما شــدید باشــد، 
رئال مادرید برای پر کردن جــای خالی او یک 
قرارداد کوتاه مدت 6ماهه با کریستیانو رونالدو 

خواهد بست.

طلسم 
قهرمان

بنزما، بازیکن سال اروپا ششمین بازیکن 
مصدوم خط خورده قهرمان جهان است

KarimBenzema

دستیار 
دستیار سابق

هانسی فلیک دستیار یواخیم لوو در 
جام جهانی2014 بود. بعدها فلیک 
به مراتب باالیی در مربیگری رســید 
و پــس از موفقیــت در بایرن مونیخ 
به عنوان ســرمربی تیم ملی آلمان 
و جانشــین لوو برگزیده شــد. حاال 
سرمربی سابق به دســتیار سابقش 
گفته که او را در کنار خودش به قطر 
ببرد. او که از تابســتان2021 بدون 
تیم مانده به شوخی به فلیک گفته: 
»کمی حوصله ام ســر رفته اســت. 
شــاید بتوانی مرا به عنوان دســتیار 
بــه جام جهانی ببــری. به طور مثال 
مراقب ضربات ایســتگاهی باشم. آیا 
این ایــده خوبی اســت؟« فلیک در 
جواب »یوگــی« گفتــه: »البته که 
من راضی ام، اما مــا به خوبی مجهز 
شــده ایم. ما یک مربی برای ضربات 
ایستگاهی داریم، من 2کمک مربی 
دارم و هرمــان گرالند را نیز به عنوان 
نفر ســوم به قطر خواهیم بــرد. در 
حال حاضر جای خالــی کمی وجود 
دارد. اگرچه )پیشنهاد تو( وسوسه انگیز 

است. شاید آن را درنظر بگیرم.«

آنالیز

از میان 830بازیکن حاضر در جام جهانی 137بازیکن 
در کشــوری که با پرچم آن بــازی می کنند، متولد 
نشده اند که یکی از این بازیکنان سامان قدوس از ایران 
است. سامان متولد سوئد است. مراکش با 14بازیکن 
متولد خارج از این کشور از این لحاظ رکورددار است. 
فقط 4کشور آرژانتین، عربستان، برزیل و کره جنوبی، 
2کشور آســیایی و 2تیم از آمریکای جنوبی بازیکن 

خارجی در ترکیب خود ندارند.

    خارجی های تیم ها
    مراکش: یاســین بونو، مونیر الحدادی، رومن 
ساییس، اشرف حکیمی، نَُصیر مزروعی، صوفیان 
امرابات، ســالم آم اهلل، امین حارث، الیاس ِشــیر، 
بالل خانوس، حکیم زیاش، صوفیان بوفال، زکریا 

ابوخالل، ولید چدیرا
    ولز: آدام دیویس، گیلز، ایتــان آمپادو، جانی 
ویلیامز، جو مورل، متئو اسمیت، سوربا تامس، دنیل 

جیمز، کیفر مور و برنان جانسون
    کانادا: میالن بوریان، سم آدکوگبه، اسماعیل 
کنه، دیوید وترسپون، ایکه اوگبو، آلفونسو دیویس 

و جاناتان دیوید
    صربستان: وانیا میلینکوویچ ساویچ، میلوش 
ولیکوویچ، ســردان بابیچ و ســرگی میلینکوویچ 

ساویچ
    اسپانیا: آیمریک الپورت و آنسو فاتی

    اروگوئه: فرناندو موسلرا
    هلند: لوک دی یونگ

    تونس: معز حسین، نادر قندری، دیالن برون، 
محمد درگر، هانیبال مجبــری، وجدی کجریدا، 
آیسا، لیدونی، الیاس اسخیری، انیس بن سلیمانی، 

وهبی خضری و نعیم اسلیتی
    استرالیا: میلوش دگنک، فران کاراچیچ، هری 
سوتار، توماس دنگ، کیانو باکوس، مارتین بویل، 

عوار مابیل و جیسن کامینگز

    کرواسی: لورن، اشتانیشــیچ، یــوزپ اوتالو، 
متئو کوواچیچ، ماریو پالیشــیچ، لوکا ســوچیچ و 

انته بودیمیر
    فرانسه: مانداندا، کاماوینگا و مارکوس تورام

    آلمان: آرمل بال-کوچاپ و یوسف موکوکو
    دانمارك: روبرت اسکوف

    انگلیس: رجیم استرلینگ
    ایران: سامان قدوس

    سنگال: ادواردو مندی، سنی دینگ، کولیبالی، 
یوسفو ســابالی، عبدو دیالو، فوده بالوتوره، ایسمار 
یاکوبز، نامپالیس مندی، پاپه گی، ایلمان اندیایه، 

بواآلیه دیا و نیکوالس جکسون
    قطر: بوالعالم کوخی، رورو، بسام الراو، موساب 
خدر، کریم بوضیاف، علی اسداهلل، محمد وعد، معز 

علی، محمد مونتاری و احمد عالءالدین
    کامرون: دیویس ایپاسی، کاستیتو، انزو ابوسه، 
کریستوفر ووه، اولیویه انچام، اریک ماکسیم چوپو 
موتینگ، کارل توکو، اکامبی، برایــان امبئومه و 

کوین انکودو
    غنا: الکســاندر ژیکو، دنیــس اودوی، طارق 
لمپتی، آندره آیو، الیشا اووسو، جردن آیو، اینیاکی 

ویلیامز و آنتوان سمنیو
    پرتغال: دیه گو کاستا، پپه، دنیلو پریرا، رافائل 
گریرو، ویلیام کاروالیو، فیلیــپ کوهن و ماتئوس 

نونیس اوناویو
    سوئیس: شکیری و امبولو

    اکوادور: هرنان گالیندز و جرمی سارمینتو
    آمریکا: آنتونی رابینســون، سرجینیو دست، 

کامرون کارتر ویکرز، خسوس فریرا و جووانی رینا
    لهستان: متی کش، نیکوال زالفسکی

    مکزیک: روخلیو فونس موری
    کاستاریکا: اسکار دوارته

    ژاپن: دنیل اشمیت
    بلژیک: آمادو اونانا


