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افقی:
1- قضیــه ای که بــه ظاهر 
تناقض داشته باشد- آشفته 

و بی نظم
عصــر  موســیقی دان   -2
ساســانی- مهلت نافذبودن 

چیزی- رها
3- درس نگارشی- پول بسیار 

ناچیز- ترس بسیار
4- به نفع او- دعای مستحبی 

روز جمعه- به دست آوردن
5- جهــان- خرگوش عرب- 

بااهمیت
6- درخت تسبیح- فرمانروا- 

دسر خامه و میوه
7- خاکستر- سیستم عاملی 

در کامپیوتر- گل سرخ
8- واپســین-  تــر و تــازه و 

شاداب- تصمیم گرفته
بــازاری-  قیمــت   -9
درشــت هیکل و قدبلنــد- 

شعبه ای از نژاد سفید
10- از او بــه نیکــی یــاد 
می شود- باز را خنثی می کند- 
طوالنی ترین رشته کوه جهان

11- حرفش یکی اســت!- 
پزشک- مقصود و منظور

12- هــرج و مــرج- دریغ- 
درهم پیچیدن

13- قصه گو- آیین ها- گیاه
14- امر به رفتــن دارد- اثر 

برجســته و بــزرگ ادبی و 
هنری- خود کرده را...نیست

15- آرامــش- مخفیانــه و 
پنهانی

  
عمودی:

1- خطایــی در فوتبــال- 
بزرگوار- خانه بزرگ

2- جوش صــورت- مدافع 
سرشــناس تیم ملی فوتبال 

اسپانیا
3- مــوی صورت مــردان- 
شهری در اســتان اردبیل- 

ممکن
4- محکم و بنیادی- از ظروف 

آزمایشگاهی- بزرگ تر
5- بله روســی- یکپارچه و 
هماهنگ- کمیاب- تخم مرغ 

انگلیسی
6- سامانه ای در سیستم بانکی 
برای انتقال پول- قاتل- بانگ 

چوپان
7- از مراحل سه گانه زراعت- 

خانه بسیار فقیرانه- ستون
8- تــاش- خوش بیــن به 
آینــده- اســباب نواختــن 

موسیقی
9- لقب پادشــاهان روسیه 

بود- کال- پارچه مشبک
دســتگاه  دشــنام-   -10
اندازه گیــری مقــدار انرژی 

مصرف شده- کبوتر دشتی
11- نشانه مفعولی- خجستگی- 

نشانی- پایان نامه
12- درس ها- گندمگون- خطاب 

مردان ترکیه
13- پشتیبان- شکارچی- درنده ای 

گوشتخوار
14- مطیع و تابع دستور- پسندیدن 

در فضای مجازی
15- مردم یک کشــور- متعهد- 

15نوعی بیماری عفونی واگیردار

ادفنمادرتهمدص
تياريپكانومدزد
نيكراريلاردف
تالاهبوجعاساي

امبقارمنداهن
زريشبلاقتمخب
هپانلكودايكلا
نتسسگالبيلايل
فيخستمواقملجس
سنتكالكتياكت
هنيهباسانتتي
ادانشيكولكشفك

مويكولوگمامه
يزاسجنللسنلويو
بيبرنيشيرتلما
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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تیم آزاد کامل شد
آمریکا ویزای کشتی گیران باقیمانده را هم صادر کرد تا ایران با ترکیب کامل 

در جام جهانی حاضر شود
 

مسابقات جام جهانی کشتی آزاد، روزهای 19و 20آذر 
ماه به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شــد و تیم ناقص 
ایران برای حضور در این رقابت ها سه شنبه شب تهران را 
به قصد حضور در این رقابت ها ترک کرد اما این تیم در 
ادامه کامل خواهد شد. سفارت آمریکا در کشور امارات 
طی اقدامی عجیب به 7نفر از اعضای تیم ایران ویزا نداد 
که 3نفر از آنها کشتی گیر بودند! در ادامه و درحالی که 
تیم ایران در پرواز بود ویزای 3کشتی گیر جامانده صادر 

شد تا آنها هم شب گذشته به آمریکا بروند.
تیم ایران در حالی سه شنبه شب راهی محل برگزاری 
مســابقات شــد که در 2وزن کشــتی گیر نداشت.
فدراسیون کشتی در لیست اعامی علیرضا کریمی 
را به عنوان کشتی گیر 86کیلوگرم معرفی کرده بود و 
امیرعلی آذرپیرا قرار بود در 97کیلوگرم به روی تشک 
برود. ویزای این دو کشــتی گیر در مرحله اول صادر 
نشد تا از سفر با هم تیمی های خود جا بمانند. عاوه 
بر کریمی و آذرپیرا، ویــزای علی اکبر فضلی هم که 
قرار بود به همراه امیرمحمد یزدانی در 70کیلوگرم 
کشــتی بگیرد صادر نشــده بود و او شب گذشته با 
24ساعت تأخیر نســبت به هم تیمی هایش راهی 
محل برگزاری مســابقات جام جهانی شد. سفارت 
آمریکا در حالی اقدام به این کار کرده که توضیحی 
برای عدم صــدور روادید ارائه نداده اســت. عاوه بر 
3کشتی گیر مذکور، ویزای 2مربی تیم ملی - احسان 
امینی و اباذر سامی- هم صادر نشد و ابراهیم مهربان 
دبیر فدراسیون و محمد مصایی پور )داور( هم جزو 
نفراتی بودند که روادید آنها در مرحله اول صادر نشد. 
به این ترتیب تیم نصفه ونیمه ایران در حالی راهی این 
رقابت ها شد که سال گذشته هم برای دیدار دوستانه 
با آمریکا دعوت شــده بود و آن زمــان هم به دلیل 
عدم صدور روادید برای همه اعضای تیم از شرکت در 

این رقابت ها انصراف داد.

   توپ پر ایران   
تیم ایران هر چنــد دیر به محل برگزاری مســابقات 
می رسد و مشــکات اختاف ســاعت روی عملکرد 
ملی پوشان تأثیر خواهد داشــت ولی کماکان یکی از 
شــانس های اصلی قهرمانی در این رقابت ها به شمار 
می رود. تیمی که با 5مهره سرشــناس خود رحمان 
عموزاد، امیرمحمد یزدانی، محمــد نخودی، کامران 
قاســمپور و علیرضا کریمی پا به این میدان گذاشته 
است 5پیروزی تضمین شده را برای خود در هر مسابقه 
کنار گذاشــته و تنها به دنبال یک برد در 5وزن دیگر 
است. تیم ایران در 5وزن دیگر هم دست وپابسته نیست 
و برادران فیروزپور که دارندگان مدال طای امیدهای 
جهان هستند به همراه امیررضا معصومی دارنده مدال 
طای جوانان و امیدهای جهان در اختیار تیم هستند. 
جایزه تیم اول این رقابت ها 70هزار فرانک ســوئیس 
است که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی وعده 
داده درصــورت قهرمانی این مبلغ بیــن اعضای تیم 
تقسیم شود. حدود یک ماه پیش فرنگی کاران موفق 
به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جام جهانی شدند 

که مبلغ 70هزار فرانک بین اعضای تیم تقسیم شد.
 

   برنامه رقابت ها
در ایــن رقابت هــا تیم های آمریــکا، ایــران، ژاپن، 
گرجســتان، مغولســتان و منتخب جهان در 2گروه 
3تیمی به رقابت می پردازند. ایران در گروه B با تیم های 
ژاپن و منتخب جهان در یک گروه قرار دارد و تیم های 
آمریکا، مغولستان و گرجستان نیز در گروه دیگر این 
مسابقات جای دارند. پس از برگزاری دیدارهای مرحله 
گروهی، تیم های اول هر گروه به دیدار فینال می رسند 
و تیم های دوم نیز راهی دیدار رده بندی می شــوند تا 
برای ایستادن بر سکوی ســوم جام جهانی به مصاف 

یکدیگر بروند.

شــنبه 
19آذر ســاعت 10تا 

13:30به وقــت محلی، دیدار 
تیم های آمریکا و مغولســتان و 
دیدار تیم های ایــران و ژاپن 

برگزار خواهد شد.

همچنین 
18:30تــا  ســاعت 

گرجســتان  22تیم هــای 
و آمریــکا و تیم هــای ایران و 
منتخب جهان بــه مصاف 

هم خواهند رفت.

اختاف 
ساعت ایران با آمریکا 

9ســاعت و 30دقیقه اســت 
به طوری که ساعت 10صبح به 
وقت آمریکا ساعت19:30به 

وقت ایران اســت.

پس از تغییرات مدیریتی در باشگاه استقالل 
که به جدایی مصطفی آجورلو و بازگشــت 
چندین باره علی فتح اهلل زاده انجامید، اسناد 
زیادی در مورد قراردادهای عجیب و غریب و 
نیز ریخت وپاش های باورنکردنی در باشگاه 
به انتشار رسید. چیزهایی شنیدیم که واقعا 
شگفت انگیز بود؛ از دســتمزد بسیار باالی 
برخی از بازیکنان معمولــی تا قراردادهای 
شگفت انگیز با ماساژور)!( و معاون باشگاه و... 
این وسط اخباری هم درز کرد در مورد اینکه به 
برخی از اعضای هیأت مدیره باشگاه استقالل 
خودروي »دیگنیتی« با تخفیف قابل توجه 

تحویل داده شده است. حاال محمد مومنی، 
یکی از همان مدیرانی که خودرو را گرفته، با 
لحنی طلبکارانه می گوید: »به ما مفت ندادند 
و پولش را قانونا و شرعا پرداخت کردیم و از 
هیچ رانتی استفاده نکردیم یا به کسی فشاری 
نیاوردیم. اگر پولش را نمی دادیم حق انتقاد 
وجود داشت. آن زمان پول بیشتری پرداخت 
کردیم درصورتی که االن قیمت آن خودرو 
پایین آمده است. به فتح اهلل زاده گفتم با دالر 
32هزار تومانی خریدیم و اگر همان پول را به 
من بدهید، خودرو را پس می دهم. اگر قرار 
بود مشکل باشگاه حل شود خودروی خود 

را می دادم!« این حرفی است که مشابه آن را 
از زبان همه آدم هایی که امتیاز بحث برانگیز 
می گیرند، می شــنویم. بله، شاید مشکالت 
فراوان باشگاه با پس دادن خودروی شما حل 
نشود، اما اصال فلسفه در اختیار گرفتن چنین 
امتیازی چه بوده است؟ از خودتان نپرسیدید 
که بابت چی باید اتومبیل تخفیف دار بگیرید؟ 
آن هم درحالی که تیم به این بزرگی حتی زمین 
چمن خوب برای تمرین کردن ندارد. این سؤال 
»برای چه« را اگر خیلی ها هنگام برخورداری 
از امتیازات جانبی از خودشان می پرسیدند، 

اوضاع خیلی بهتر از این می شد.

اصال چرا 
گرفتید؟
در حاشیه 
تحویل جنجالی 
»دیگنیتی« به 
هیأت مدیره 
استقالل

استقال روزهای پرتنش و ناآرامی را سپری می کند و علی 
فتح اهلل زاده بعد از گرفتن پســت مدیرعاملی این باشگاه، 
هرگز تصور نمی کرد که با چند بحــران مختلف مواجه 
شود. پرداخت طلب استراماچونی، وضعیت مبهم محمد 
محبی، بدهی به باشگاه شباب االهلی بابت انتقال مهدی 
قائدی و عدم پرداخت حق و حقوق بازیکنان و اعضای 
تیم، مهم ترین مشکات استقال است و حاال داستان 
طلب هروویه میلیچ، بازیکن سابق استقال هم دوباره 

برای این باشگاه دردسر درست کرده است.
روز گذشــته برخی ســایت های خبری به این موضوع 
اشاره کردند که میلیچ به دلیل جعل اسناد توسط باشگاه 
استقال از آنها به فیفا شــکایت کرده ولی تسنیم جزو 
معدود خبرگزاری های رسمی بود که اعام کرد در مورد 
میلیچ حداقل تا دیروز شکایتی به دست باشگاه استقال 
نرسیده است. این بازیکن چند ماه پیش در نامه ای به 
اســتقال اعام کرد فیش واریزی آنها واقعی نیست و 
چون پولی به حساب او واریز نشــده، این حق را برای 

خود قائل است که به فیفا شکایت کند.
ظاهرا زمانی که فیفا رأی شکایت میلیچ از استقال 
را اعام می کند، باشگاه اســتقال با ارسال فیش 
واریزی، از پرداخــت مطالبات ایــن بازیکن خبر 
می دهد، اما میلیچ متوجه می شود پولی به حساب 
او واریز نشده و فیش ارســالی جعلی است. این 
مســئله باعث ناراحتی مدافع کروات پیشــین 
آبی پوشان می شود و در نامه ای به استقال اعام 
می کند چون فیش واریزی جعلی است، این حق 
را برای خودش قائل اســت که به فیفا شکایت 
کند. پنجره نقل وانتقاالت استقال نیز از آن 

زمان تاکنون به دلیل عدم تأیید میلیــچ برای گرفتن مطالباتش 
بسته است.

جعل فیش واریزی برای نخســتین بار نیســت که در استقال 
اتفاق می افتد. در زمان انتقال محمد نادری از کورتریک بلژیک 
به استقال، مســئوالن وقت فیش واریزی جعلی به این باشگاه 
ارســال می کنند. دومین جعل، در زمان انتقال محمد محبی از 
ســانتاکارای پرتغال به اســتقال اتفاق افتاد. زمانی که طرف 
پرتغالی با انتقال قرضی محبی به اســتقال موافقت کرد، برای 
ارسال ITC شرط گذاشته بود که باید قسط اول پول این انتقال 

پرداخت شود.
یکی از معاونان ســابق اســتقال که به تازگی برکنار و حرف و 
حدیث هایی در رابطه با مبلغ قراردادش با باشــگاه مطرح شده 
است، ایمیلی را به باشگاه سانتاکارا معرفی می کند که ارتباطی 
به استقال نداشت. بار دیگر فیش جعلی و غیرواقعی برای باشگاه 
سانتاکارا ارسال می شود. مسئوالن سانتاکارا نیز به همان ایمیل 
معرفی شده چندبار ایمیل های مختلف ارسال می کنند و توضیح 
می دهند باشگاه اســتقال عاوه بر پرداخت نکردن پول انتقال 
محبی، به آنها بی احترامی کرده است. با تغییر مدیریت باشگاه، 
مسئوالن فعلی متوجه ایمیل معرفی  شده به سانتاکارا می شوند 
و به طرف پرتغالی اعام می کنند این ایمیل از ســوی استقال 
مورد تأیید نیست و به زودی مطالبات مربوط به محبی را پرداخت 
خواهند کرد. باشگاه سانتاکارا نیز موضوع را می پذیرد، اما مشکل 
اینجاست که تنها 90هزار یورو از پول انتقالی استقال به حساب 

باشگاه پرتغالی نشسته و مابقی تأیید نشده است.
حاال ماجرای میلیچ هم می تواند مشــکات استقال را در کنار 
پرونده بدهی 52میلیارد تومانی به اســتراماچونی، بیشتر کند. 
این دو پرونده، استقال را در آســتانه کسر امتیاز و جریمه مالی 

قرار داده است.

جعل فیش
اتفاق تکراری در استقالل

پنجره استقالل به خاطر بدهی به بازیکنی بسته شده که 
باشگاه ادعا کرده بود طلب او را واریز کرده است


