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افقی:
1 - شهرستانی در آذربایجان 

شرقی - دخالت کردن
2 - عارضه ای گوارشی - جثه، 

اندام - نوعی فرش بدون پرز
3 - همکاری در انجام کاری - 

سرور و آقا - پرنده مهاجر
4 - شــنونده - درخشنده رو - 

باالی زمین
5 - ضمیر جمع - مادر حضرت 
محمد)ص( - اول - مخفف اگر

6 - عید میالد مسیح - نویسنده 
آلمانی نمایشنامه گیوم تل

7 - بخشندگی - اندازه گیری 
با متر - بازار

8 - گاو شــخم زن - معدوم - 
کیسه مشک زیر شکم آهوی 

ختایی
9 – چهره نما - عنصر شیمیایی 
با نشانه He در جدول تناوبی - 

واحدی برای شمارش کاال
10 - لــگام، افســار - ترکیب 

شیمیایی آبدار
11 - شب روســتایی - پشت 
سر هم - دارای مقام و منزلت 

- مادر لر
12 - کرانــه آســمان - لقب 
امپراتوران روم بود - از تیم های 

فوتبال باشگاهی امارات
13 - مترســک - ابریشــم 

مصنوعی - زره ساز

14 - غربی ها موالنا را به این نام 
می شناسند - غیرقابل تجزیه - 

نوعی آجر دانه درشت
15 - پلیــس مخفــی آلمان 
هیتلری - رمانی خواندنی از نورا 
رابرتز، بانوی نویسنده آمریکایی

  
عمودی:

1 - گاوآهــن - غیرخــدا - 
حبل الورید

2 - از بازی هــای قدیمــی 
دورهمی هــای خانوادگــی - 

دادوستدکردن
3 - تأیید خارجی - از ملزومات 

اداری - قد و باال
4 - پابرجــا و محکــم - میوه 
تصفیه کننده خون - سازمان 

اطالعات مرکزی آمریکا 
5 - پراکندگی - بوی خوش - 

علم اشکال در ریاضی
6 – شبیه بودن – چشم چران 

- رایحه
7 - به طور ناگهانــی - مالزم - 
آبشار مارگون در این استان است

8 - شــخصیت کارتونی که با 
غازهای وحشــی سفر می کرد 
- نوعــی شــیرینی بادامی - 

سرکرده
9 - روحانی یهودی - از ماه های 

فرنگی - میهن
10 - گالبی - اســب رستم - 

سلسله و خاندان
11 - نورگیر آپارتمان - بزرگ ترین 

گوزن ایرانی - سراب دیدنی کنگاور
12 - کلمه شرط - چاق و سرحال - 

دوره ای در آغاز خدمت سربازی
13 - حالتی بین خــواب و بیداری - 

یکدندگی - نام پلی روی دوزخ
14 - عکس گرفتن از متن آماده شده 

برای چاپ یا تهیه فیلم - معشوق
15 - صاف و مسطح - هدایت کننده - 
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سخت

935178462
627459138
148623759
293714586
764835291
581962347
356297814
479381625
812546973

متوسط

4 5 8       
  9 3 5     
 2  8  9    
    1 5 7   
8        6
  1 4 9     
   7  6  5  
    2 3 6   
      9 4 3563724918

897531246
124689735
936147852
281395467
475862193
352418679
719256384
648973521

ساده

متوسط

458172369
619354827
327869415
932615784
845237196
761498532
193746258
584923671
276581943

سخت

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

ساده

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

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال زنان از امروز آغاز می شود. 4تیم 
به مرحله پلی آف رسیده اند و در بازی های 2از 3فینالیست ها معرفی 
می شــوند. پیکان با ذوب آهن بازی می کند اما بازی های سخت تر در 
طرف دیگر جدول اســت؛ جایی که تیم تازه وارد سریک مقابل سایپا 
قرار می گیرد. سریک تیم سردار آزمون است و او بیشترین حمایت ها را 
از بازیکنان و تیمش داشته است. سردار نه تنها بهترین های والیبال را 
به تیمش آورده که بهترین قراردادها را هم با آنها بسته است. حاال هم 

برای پیروزی تیم در بازی امروز که در گنبد برگزار می شود، همه 
کار کرده تا تماشاگران را به سالن بیاورد. گنبدی ها هر چند در 

بازی های قبلی هم تیمشان را تنها نگذاشته اند ولی مدیر باشگاه 
برای اینکه سالن پرتر شود، قرار است به تماشاگران جایزه هم 

بدهد. سریک نه تنها از طرف سردار و گنبدی ها که به نظر 
می رسد از سمت فدراسیون هم حمایت می شود. 

حرف ها ی مریم هاشمی، ســرمربی سایپا این 
حمایت ها را تأیید می کند. او از سازمان لیگ 

به خاطر همین حمایت ها شاکی است.

   بازی سختی در گنبد دارید. 
سریک با هزینه هایی که کرده  است، 

نمی خواهد ببازد.
ما هم نمی خواهیم ببازیم. خوشبختانه بعد از 

دور رفت تغییرات چشمگیری در سیستم بازی 
تیم انجام داده ایم. شاید از بیرون این تغییرات 
خیلی به چشــم نیاید ولی آنها که اهل والیبال 
هســتند، متوجه اتفاقاتی که در تیم ما افتاده، 
می شوند. تیم ما جوان است و بیشتر از بازیکنان 
نوجوان و جوان تشکیل شده. پاسور ما که باید 

داخل زمین بازی را مدیریت کند، 15ساله است. 
ما فقط 2بازیکن بزرگسال داریم.

   این جوانان می توانند مقابل تماشاگران گنبد راحت 
بازی کنند؟

در دور مقدماتی هم که در گنبد بازی کردیم، حدود 600-500تماشاگر 
در سالن بود و صدا به صدا نمی رسید. ما با توجه به همین شرایط تمرین 
کرده ایم. شرایط سالن گنبد را برای بازیکنان شبیه سازی کرده ایم تا 
بازیکنان موقع بازی بتوانند آنچه را که هستند به نمایش بگذارند. ما 
چه بازی را ببریم و چه ببازیم، مهم این اســت که در این 
مدت حرکت روبه  جلویی داشته ایم. به هر حال تالش 

می کنیم که برنده از زمین بیرون بیاییم.

    سریک بازیکن باتجربه هم زیاد دارد.
بله 10بازیکن ملی پوش دارد که ســال ها در اردوهای 
تیم ملی بوده اند. بیشتر آنها حدود 15-10سال است که 
برای تیم ملی بازی می کنند. در تیم ما فقط یک بازیکن 
5-4سال در اردوهای تیم ملی بوده. بقیه فقط یکی 

دو اردو دعوت شده اند.

   اینکه جنگ نابرابر است.
بله درست است شرایط بازی برابر نیست اما 
انگیزه بازیکنان ما خیلی قوی اســت. شاید 
بازیکنان حریف تجربه زیادی داشته باشند اما 

تیم ما بیشتر از همیشه برای قهرمانی انگیزه دارد.

   لیگ این فصل چطور بود؟ کیفیت 
تیم ها و نحوه برگزاری راضی کننده بود؟

کیفیت تیم ها نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر 
بود. فصل های پیش یکی دو تیم در یک حد بودند 
اما این فصل 5-4تیم هم سطح داشتیم و رقابت ها 
خیلی نزدیک بود. حتی تا روزهای آخر مشخص 

نبود که چه تیم هایی به پلی آف می رســند. اما از نظر برگزاری ما که 
خیلی راضی نبودیم. برای برگزاری مرحله نیمه نهایی رای گیری کردند 
که بازی ها متمرکز در تهران برگزار شود یا رفت وبرگشت باشد. 3تیم 
به برگزاری متمرکز رأی دادند اما فدراسیون گفت چون سریک مخالف 

است، متمرکز برگزار نمی شود.

   چرا رای گیری کردند؟
ما هم نمی دانیم. گفتند باید حتما رضایت 4تیم جلب شود.

   چرا شما موافق بازی های متمرکز بودید؟
چند علت دارد. در بازی های رفت وبرگشت، هزینه ها باال می رود. رفت 
و برگشت برای 3بازی تیم ها را خســته می کند و به بازیکنان آسیب 
می زند. در مســابقات متمرکز بازیکنان در هتل می مانند و بعد از هر 
بازی فرصت استراحت دارند. اگر تکلیف ما به بازی سوم کشیده شود، 
مجبوریم یک بار دیگر به گنبد برویم و این کار را برای ما سخت می کند. 

از همه مهم تر ویدئوچک است. در تهران و سالن فدراسیون امکان 
استفاده از ویدئوچک هست. در گنبد ویدئوچک نداریم. حتی 

بعد از اینکه قرار شد بازی ها رفت وبرگشت باشد، ما پیشنهاد 
دادیم هر 2تیم هزینه کنیم و ویدئوچک به گنبد ببریم ولی 
ســریک مخالفت کرد. این کار حدود 30میلیون هزینه 

داشــت و برای ما ســخت بود که به تنهایی این هزینه 
را بدهیم.

   سریک که مشــکل مالی ندارد چرا 
مخالفت کرد؟

این سؤال ما هم هست. جوابش را نمی دانیم. استاندارد بودن 
سالن هم برای ما خیلی مهم است. جالب است که سالن گنبد 

در دور رفت برای برگزاری بازی ها تأیید نشــد اما بدون اینکه 
تغییراتی در این سالن بدهند، برای دور برگشت تأییدیه گرفت.

اصالح یک اشتباه
MMA آزاد شد

فعالیت MMA در ایران رسمی شد و نخســتین مسابقات رسمی این رشته 
فردا در قالب مسابقات قهرمانی کشور برگزار می شود. این خبری بود که امید 

نوروزی، رئیس انجمن MMA در نشست خبری اعالم کرد.
خردادماه سال1396 بود که وزارت ورزش و جوانان فعالیت ورزش MMA را 
در ایران ممنوع کرد. این اتفاق پس از حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات 
مختلف که فیلم کتک خوردن آنها بازتاب بسیاری در ایران داشت، رخ داد. در 
واقع وزیر وقت راحت ترین کار را انتخاب کرد نه درست ترین کار را! او به کل 
صورت مسئله را پاک کرد تا پس از حدود 5سال وزارت ورزش بار دیگر مجوز 

فعالیت این رشته را در ایران صادر کند.

  یادگاری سلطانی فر؛ MMA ممنوع
5ســال قبل حضور دختری کم سن وســال آن هم با لبــاس کاراته در قفس 
مبارزه بازتاب بسیاری داشــت. فیلم کتک خوردن دختر ایرانی در گوشی ها 
 MMA دست به دست می شــد و وزارت ورزش در نهایت تصمیم به حذف نام
گرفت؛ تصمیمی که از همان ابتدا مشــخص بود اشتباه اســت ولی مسعود 
سلطانی فر در زمان وزارتش این تصمیم اشــتباه را با اطالعیه ای اعالم کرد تا 
MMA به حالت زیرزمینی دربیاید. با غیرقانونی کردن MMA ورزشکارانی که 
در این رشته مشغول بودند، به صورت غیرقانونی به این ورزش پرداختند و تمام 
اعزام هایشان هم خارج از چارچوب شورای برون مرزی انجام شد. مشخص است 
که افتخارات کسب شــده آنها هم هیچ ربطی به وزارت نداشت تا اینکه وزارت 
تصمیم گرفت MMA را به رسمیت بشناســد. MMA یکی از پرطرفدارترین 

ورزش های دنیا ست که لیگ های معتبر متعددی در اقصی نقاط جهان دارد.

  MMA زنان مجوز نگرفت
پس از رسمی شــدن فعالیت MMA زیرنظر فدراسیون ورزش های رزمی، 
امید نــوروزی، رئیس انجمن MMA در نشســت خبری گفــت: »قبل از 
این فعالیت ورزشکاران ایرانی در خارج از کشــور پیگیری می شد چراکه 
نمی توانســتیم این رشــته را در ایران برگزار کنیم و فعالیت ها به صورت 

زیرزمینی بود.« 
نوروزی فعالیت داخلی این رشــته را به نفع ورزشکاران می داند: »مهم ترین 
بحث برای حضور ورزشکاران در این مسابقات ثبت رکورد »شرداک« است 
که ورزشکاران این رشته توسط این رکورد خود را معرفی می کنند. این کار 
باعث شد بچه های ما دیگر مجبور نباشند به خارج از کشور بروند تا مسابقه 
 MMA بدهند و ثبت رکورد کنند.« با اینکه مــردان اجازه فعالیت دارند، اما
هنوز برای زنان ممنوع اســت. نوروزی در این باره گفــت: »وزارت ورزش با 
وجود پیگیری های زیاد نظر مثبتی در این باره ندارد و تا امروز با آن مخالفت 
کرده است. آسیب این رشــته از فوتبال کمتر اســت چراکه نفراتی که در 
این رشته فعالیت می کنند، فنون را می شناســند و آسیبی به یکدیگر وارد 
نمی کنند. برخالف تصور موجود ورزشــکاران این رشته بسیار فروتن، آرام 

و فنی هستند.« 
شنیده می شود فدراســیون ورزش های رزمی قصد دارد تیم ملی این رشته 
پرطرفدار را پس از برگزاری مســابقات کشــوری راه انــدازی کند و برای 
سرمربیگری این رشته با علیرضا اســتکی صحبت کرده است. استکی مربی 
امیر علی اکبری، ورزشکار شناخته شده ایران است که مدتی هم با او در کمپ 

آکا تایلند تمرین می کرد.

وزارت ورزش بعد از 5 سال تصمیم وزیر قبلی را وتو کرد

فدراسیون حامی تیم سردار؟
مریم هاشمی، سرمربی تیم سایپا به تصمیمات فدراسیون معترض است. سایپا امروز در نیمه نهایی لیگ والیبال با سریک بازی 

دارد و هاشمی می گوید تصمیمات فدراسیون به نفع تیم سردار آزمون است

مســئله 

این نیست که ما تماشاگر داریم 

یا نه. فدراســیون گفته 30درصد ظرفیت 

سالن. شاید یک سالن هزار نفر ظرفیت داشته باشد 

و یک سالن 100نفر. ما به فدراســیون گفتیم باید تعداد 

مشخص کنید نه درصد. جالب است که مسابقات ما در سالن 

فدراسیون برگزار می شود و حراست ورزشگاه اعالم کرده است 

که هر تیم فقط می تواند 10نفر تماشاگر داشته باشد. این برابری 

است؟ فدراسیون عدد مشخص کند اگر من نتوانستم تماشاگر 

بیاورم مشکل خودم است. من دالیل این تصمیماتی را که 

گرفته اند، درک نمی کنم. تنها کاری که ما می توانیم 

انجام دهیم این است که تالش کنیم خوب 

بازی کنیم و برنده شــویم.

     امیر علی اکبری از چهره های شناخته شده ای است که در MMA مشغول فعالیت است.


