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شماره 3541

مراسم انتخاب بهترينهاي فيفا برگزار شد؛

اپیدمی خيانت در استقالل
با مصاحبه كريم بوستاني ،دستيار سابق امير قلعهنويي در استقالل و
متهم كردن سه مليپوش سابق اين تيم به كمكاري در دوره مربيگري
امير قلعهنويي و منجر شدن اين كمكاري به از دست رفتن قهرماني ،بار
ديگر بحث تكراري خيانت در استقالل مطرح شد.
درخواست امير قلعهنويي از رييسكميته اخالق فدراسيون فوتبال مبني
بر ورود به اين پرونده را ميتوان صحه گذاشتن بر صحبتهاي دستيار
س��ابقش دانست .به همين بهانه به نمونههاي متعددي از طرح فرضيه
خيانت از گذشتههاي دور استقالل تا به امروز ميپردازيم:
دربي شماره  :۱۲اين دربي يكي از معروف ترين بازيها بين دو
تيم استقالل و پرسپوليس بود كه آبيها سنگين ترين شكست تاريخ
فوتبال شان را در اين بازي تجربه كردند .ديداري كه با نتيجه شش بر
صفر به سود رقيب سنتي آبيها پايان يافت .در پايان آن بازي آبيها
يك��ي از مدافعان خود را متهم ب��ه خيانت كردند و او را مقصر اصلي
ثبت اين نتيجه عجيب دانستند .انتقال اين بازيكن به پرسپوليس در
فصل بعد ش��ائبه خيانت وي در آن بازي خاص به اس��تقالل را قوت
بخشيد و اين امر به آنها مشتبه شد كه خيانت توسط بازيكن مزبور
صورت گرفته است.
دربي شماره :۳۵گرچه استقالليها كه يكي از بهترين تيمهاي تاريخ
خود را در سال  ۷۰در اختيار داشتند و با همين تيم دو بار به فينال آسيا
راه يافته بودند توانستند در اين دربي با نتيجه دو بر صفر برنده باشند ،اما
خود استقالليها معتقدند در آن دربي بازيكناني بودند كه حاضر نشدند
بعد از گل دوم استقالل به حريف فشار آورند و تعداد گلهاي زدهشان را
باالتر ببرند و اين در حالي است كه به اعتقاد خودشان ،تيم استقالل در
آن بازي شرايط برد بسيار پر گل تري را داشت.
در آن سال استقالل با داشتن هفت ،هشت بازيكن مليپوش بيشترين
سهم را در تيم ملي داشت و سرمربي تيم ملي نيز علي پروين سرمربي وقت
پرسپوليس بود .بعدها اعترافاتي در خصوص اين بازي از سوي برخي از
استقالليها صورت گرفت كه تعدادي از مليپوشان بعد از گل دوم استقالل
كم كاري كردند و فشار را از روي پرسپوليس برداشتند.
دربي شماره :۶۶اين بازي از سلسله بازيهاي دو تيم بود كه با حساب
يك-يك مساوي به پايان رسيد .در حالي كه استقالليها تا دقيقه  ۹۱با
يك گل از حريف پيش بودند ،مهاجم سابق پرسپوليس كه به استقالل
پيوسته بود در لحظات پاياني بازي به عنوان بازيكن ذخيره به ميدان آمد
و ارتكاب وي به خطاي هند در محوطه جريمه اسقالل در دقيقه  ۹۱و
اهداي ضربه پنالتي به پرس��پوليس كه تبديل به گل مساوي استقالل
شد ،بار ديگر توهم توطئه در دربي را نزد استقالليها ايجاد كرد .مهاجم
استقالليها بعد از آن بازي روزهاي بسيار تلخ و بدي را سپري كرد و در
نهايت از جمع آبيها جدا شد.
دربي شماره  :۸۲استقالليها يكبار ديگر شكستي سنگين در يك
درب��ي را تجربه كردند و بعد از آن بود كه پرويز مظلومي بار ديگر بحث
خيانت را مطرح و اعالم كرد بازيكناني بودهاند كه بدشان نميآمده در آن
بازي اين تيم شكست بخورد .اما مظلومي هرگز حاضر نشد نام خيانتكاران
را بر زبان آورد.
استقالل  -سايپا سال :۷۸يكي از بازيهاي آبي پوشان كه به شدت
بوي خيانت از آن بلند و بارها نيز در خصوص آن بحث شد ،ديداري بود كه
استقالل در ارديبهشت سال  ۷۸مقابل سايپا انجام داد و در حالي كه ابتدا
با نتيجه سه بر يك از حريف پيش بود ،در چند دقيقه عجيب با دريافت
سه گل پي در پي از حريف با نتيجه چهار بر سه شكست را پذيرا شد.
اين شكست باعث شد ناصر حجازي شبانه از استقالل كنار گذاشته شود.
بعد از آن بازي نيز دو سه بازيكن استقالل به كمكاري و دست داشتن در
شكست اين تيم مقابل سايپا متهم شدند.
استقالل -ملوان سال  :۸۰يكي از دراماتيكترين فصلها براي
استقالل اولين دوره برگزاري ليگ حرفهاي بود و روزي كه استقالل با
بيشترين شانس قهرماني به انزلي رفت و عجيبترين شكست ممكن
را در ورزشگاه تختي انزلي تحمل كرد تا به طرزي دراماتيك قهرماني
ليگ را كه در مشت داشت به رقيب سنتياش تقديم كند .بعد از آن
بازي نيز مطرح شد چند بازيكن استقالل به شدت كمكاري كردند تا
پرونده حضور پورحيدري در اس��تقالل بسته شود .پورحيدري بعد از
آن شكست از استقالل كنار رفت تا امير قلعهنويي و بالفاصله بعد از
او رولند كخ هدايت آبيپوشان را بر عهده گيرند.
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كريستيانو رونالدو بازيكن سال فيفا

كريستيانو رونالدو با پيشي گرفتن از ليونل مسي و آنتوان گريزمان عنوان مرد سال فيفا
در سال ۲۰۱۶را كسب كرد .جايزه بهترين مربي سال هم در مراسم فيفا به كلوديو رانيري،
سرمربي لسترسيتي رسيد .مراسم انتخاب بهترينهاي فيفا در سال  ۲۰۱۶دوشنبه شب
گذشته با حضور چهرههاي برجسته فوتبال جهان در شهر زوريخ برگزار شد و بهترينهاي
بخشهاي مختلف جوايز ويژه خود را دريافت كردند .كريستيانو رونالدو ،ستاره رئالمادريد
و تيم ملي پرتغال در اين مراسم عنوان مرد سال فيفا را كسب كرد.
اين مراسم از ساعت  ۲۱دوشنبهشب گذشته با حضور چهرههاي مطرح و شناخته
شده جهان در شهر زوريخ سوييس آغاز شد و آراي كاپيتانها و سرمربيان تيمهاي ملي
تاثيري  ۵۰درصدي در تعيين برندگان داشت ۵۰ .درصد ديگر را بايد به نقش عموم مردم
با راي دادن از طريق اينترنت و البته خبرنگاران ورزشي برجسته بينالمللي سپرد.
 معرفي تيم منتخب سال
در بخش نخست اين مراسم تيم منتخب سال  ۲۰۱۶معرفي شد .بيشترين سهم
را دو تيم رئالمادريد و بارسلونا در اين تيم داشتند اما جالب اينكه خبري از ستارگان
بارسلونا در مراسم نبود و هفت بازيكن باقيمانده عكسي يادگاري گرفتند .اسامي تيم

نقل و انتقاالت نيمفصل؛

سروش رفيعي به پرسپوليس پيوست

بازيكن تيم ملي فوتبال ايران كه نيمفصل اول را براي تراكتورسازي تبريز بازي
كرده بود ،به پرسپوليس پيوست.
س��روش رفيعي كه پيش از اين براي تيم تراكتورس��ازي توپ ميزد ،دوشنبه
گذشته با حضور در باشگاه پرسپوليس ،مذاكرات نهايي خود را با سرپرست باشگاه
انجام داد و با عقد قرارداد ،رس��ما به اين تيم پيوس��ت .اين خبري است كه سايت
باشگاه پرسپوليس به همراه عكس امضاي قرارداد منتشر كرده اما از مدت زمان
اين قرارداد حرفي به ميان نيامده است.
برانكو كه براي ديدار با علياكبر طاهري در محل باشگاه حاضر شده بود ،در ديدار
با رفيعي خطاب به او گفت :به بزرگترين تيم ايران پرسپوليس خوش آمدي ،ما

تاج :كيروش به ايران بازمي گردد

مهر -مهدي تاج ،رييس فدراسيون فوتبال در گفتوگوي حضوري با برنامه نود
پيرامون مسايل مختلفي ازجمله مجادالت لفظي كيروش و برانكو صحبت كرد.
مهدي تاج ،رييس فدراسيون فوتبال كشورمان اعالم كرد :كارلوس كيروش،
سرمربي تيمملي ايران از دوبي به تهران برميگردد رسانههاي امارات اين خبر را
بازتاب دادند.

رسانه بلغارستاني :bgvolleyball

يكي از رسانههاي بلغارستاني به حضور مائده برهاني به عنوان اولين لژيونر تاريخ
واليبال بانوان ايران در تيم شومن بلغارستان پرداخت.
سايت  bgvolleyballنوشت :تيم واليبال بانوان شومن بلغارستان خود را براي

با راي قاطع اعضاي فيفا ،رقابتهاي جامجهاني از سال  2026با  48تيم برگزار
خواهد شد.
در حالي كه مخالفتهاي زيادي از سوي فوتبالدوستان و بزرگان فوتبال با برگزاري
جامجهاني با  48تيم ابراز شده بود ،در نهايت در رايگيري كه در شوراي  37نفره فيفا
برگزار شد ،تصويب شد كه جامجهاني از سال  2026با  48تيم برگزار شود.
طبق جزييات منتشر شده ،قرار است اين رقابتها از سال  ،2026در  16گروه
سه تيمي برگزار شود كه به اين ترتيب تعداد گروهها دو برابر خواهد شد و از هر گروه
دو تيم برتر به دور حذفي صعود خواهند كرد .به اين ترتيب تعداد بازيها از  64به
 80بازي افزايش پيدا خواهد كرد ،هرچند تعداد بازيهاي هر تيم براي رسيدن به
نيمهنهايي و فينال مثل گذشته است.
ي كشيده خواهد
جالب اينكه در دور گروهي اگر يك بازي مساوي شود ،كار به پنالت 
شد به عبارتي در اين مرحله ديداري كه به تساوي بينجامد نخواهيم داشت.
در دورهاي بعدي نيز اگر كار در وقت قانوني به تساوي كشيده شود ،بالفاصله
ي مش��خص خواهد ش��د و دو وقت اضافه نخواهيم داشت .تنها در
برنده با پنالت 
نيمهنهايي و فينال ،دو وقت اضافه در صورت مساوي شدن بازي در وقت قانوني

منتخب سال  ۲۰۱۶فيفا به اين شرح است :مانوئل نوير ،دني آلوز ،جرارد پيكه ،سرخيو
راموس ،مارسلو ،لوكا مودريچ ،توني كروس ،آندرس اينيستا  ،ليونل مسي ،كريستيانو
رونالدو و لوئيس سوارز.
  رانيري بهترين مربي شد
در حالي كه زينالدين زيدان سال پرفروغي را با رئالمادريد سپري كرده بود و فرناندو
س��انتوس س��رمربي تيم ملي پرتغال هم در ميان شگفتي همگان اين تيم را قهرمان
رقابتهاي يورو  ۲۰۱۶كرد ،عنوان مربي سال فيفا به كلوديو رانيري رسيد.
سرمربي ايتاليايي تيم لسترسيتي سال گذشته روباهها را قهرمان ليگ برتر انگليس
كرد و همين براي رسيدن به عنوان بهترين مربي سال فيفا كفايت ميكرد .او جايزه
اش را از ديهگو مارادوناي افس��انهاي دريافت كرد .در بخش زنان اين عنوان به س��يلويا
نيد سرمربي تيم ملي آلمان رسيد .وي توانست در سال  ۲۰۱۶تيم ملي زنان آلمان را
به مقام قهرماني جهان برساند.
  جايزه ويژه هواداران ليورپول و دورتموند
در بخش معرفي بهترين هواداران نيز تيمهاي دورتموند آلمان و ليورپول انگليس
توانستند اين عنوان را از آن خود كنند .در مراسم فيفا اعالم شد كه هواداران اين دو
تيم بيشترين آرا را از آن خود كردهاند .هواداران آدو دنهاگ هلند و تيم ملي ايسلند
رقباي آنها بودند.
  جايزه بازي جوانمردانه براي اتلتيك ناسيونال
فيفا عنوان جايزه بازي جوانمردانه سال را به نماينده آمريكاي التين اهدا كرد .باشگاه
اتلتيك ناسيونال كه جام قهرماني خود را به باشگاه چاپه كوئنسه اهدا كرده بود ،برنده
جايزه جوانمردانه سال  ۲۰۱۶شد .فيفا در اين مراسم كليپي از تيم چاپه كوئنسه پخش
كرد و سقوط هواپيماي حامل اين تيم را غمانگيزترين اتفاق سال ناميد.
  فالكائو هم بينصيب نماند
فالكائو ،اسطوره برزيلي فوتسال جهان نيز در اين مراسم بيجايزه نماند .او جايزه «يك
عمر تالش و دستاوردهاي ورزشي» را به خود اختصاص داد .او در جامجهاني اخير بعد از
بازي مقابل ايران كه منجر به حذف برزيل شده بود ،از عرصه ملي خداحافظي كرده بود.
  جايزه پوشكاش براي بازيكن آسيايي
بازيكن اهل مالزي نيز در اين مراسم جايزه كسب كرد .موحد فيض سوبري كه در
ليگ مالزي گل زيبايي را به ثمر رسانده بودريال جايزه پوشكاش را كه بهطور معمول
به زيباترين گل سال اهدا ميشود به خود اختصاص داد .او جايزه خود را از رونالدوي
برزيلي دريافت كرد.
  رونالدو مرد سال فيفا
مهمترين جايزه اين مراسم به كريستيانو رونالدو تعلق گرفت .او كه چندي پيش
توپ طالي سال را از نشريه فرانسفوتبال دريافت كرده بود اين بار مرد سال فيفا شد.
رونالدو با پيشي گرفتن از مسي و گريزمان به اين مهم دست يافت .جايزه او را اينفانتينو
رييس فيفا اهدا كرد .رونالدو بعد از دريافت جايزه خود گفت :سال  ۲۰۱۶بهترين سال
فوتبالي من بود .اگرچه اين براي نخستينبار نيست كه چنين عنواني را كسب ميكنم
اما ميخواهم از همبازيانم ،دوستان و خانوادهام تشكر كنم .غيبت بازيكنان بارسلونا در
اين مراسم ناراحتكننده و البته قابل درك است .اين بار فرياد نميزنم و تنها با حركت
دست شادي ميكنم.
در بخش زنان هم كارلي لويد آمريكايي بهترين ش��د .گابريل باتيس��توتا ،س��تاره
دوستداشتني سالهاي نهچندان دور تيم ملي آرژانتين جايزه او را اهدا كرد.
منظور خواهد شد .با اين حال اين تصميم نگرانيهاي زيادي در پي داشته است.
بيشتر باشگاهها با برگزاري جامجهاني با  48تيم مخالف هستند .افزايش تعداد
بازيها و بيش��تر ش��دن بازيكنان حاضر در جام باعث شده باشگاهها از افزايش
احتمال مصدوميت بازيكنانش��ان در جام و همچنين كوتاه شدن مدت حضور
بازيكنان در اردوهاي پيشفصل نگران باشند.
افزايش تيمها از 32به ،48يكي از قولهاي انتخاباتي جاني اينفانتينو ،رييس جديد
فيفا بود و او در كمتر از يك سال توانست به آن عمل كند .بسياري از اين نظر او را
با ژائ و هاوالنژ ،رييس سابق فيفا ،مقايسه ميكنند كه با وعده افزايش تعداد تيمهاي
جامجهاني از  16به  ،24توانست رقيبش را شكست دهد .ديگو مارادونا ،ژوزه مورينيو
و كارلس پويول از جمله چهرههاي سرشناسي بودند كه از اين طرح حمايت كرده
بودند .در سيستم جديد ،سهميه قارههاي مختلف به صورت زير خواهد بود:
اروپا  ١٦تيم
آفريقا  ٥/٩تيم
آسيا  ٥/٨تيم
آمريكاي جنوبي  ٥/٦تيم
آمريكاي شمالي و مركزي  ٥/٦تيم
اقيانوسيه يك تيم

  كارواليو به شانگهاي چين پيوست
ستاره پيشين تيم ملي فوتبال پرتغال با باشگاه شانگهاي چين به توافق
نهايي رسيد تا شاگرد وياش بواش در اين تيم شود.
ريكاردو كارواليو ستاره پيشين رئالمادريد و چلسي با باشگاه شانگهاي
چين به توافق نهايي رسيد تا يكي ديگر از خريدهاي بزرگ اين ليگ شود.
هدايت شانگهاي را آندره وياش بواش برعهده دارد و اين باشگاه چيني
پيش از اين هم اوسكار را با  60ميليون يورو جذب كرد .كارواليو در موناكو
بازي ميكرد .قرارداد اين بازيكن پرتغالي با موناكو به پايان رسيده بود و به
همين خاطر راهي ليگ چين شد تا پيراهن شانگهاي را بر تن كند .اين
بازيكن  38ساله توانست تابستان گذشته جام قهرماني را در يورو 2016
با تيم ملي پرتغال باالي سر برد.
كارواليو با پورتو سه عنوان قهرماني در ليگ پرتغال را به دست آورد و
بعد از آن راهي چلسي شد و با اين تيم هم سه قهرماني در ليگ جزيره
را كس��ب كرد .او بعد از  6فصل حضور در چلسي راهي رئالمادريد شد
و توانس��ت با اين تيم هم قهرماني در الليگا را به دس��ت آورد .او از سال
 2013ت��ا االن در موناكو بازي ميكرد كه در نهايت از اين تيم هم جدا
شد تا ليگ چين را هم تجربه كند.
 ادامه ناكاميهاي والنسياي بحرانزده
والنسيا نتوانست اوساسونا را شكست دهد و در وقتهاي اضافه گل
مساوي را دريافت كرد .در آخرين بازي هفته هفدهم الليگا والنسيا برابر
اوساسونا قرار گرفت و به تساوي سه -سه دست يافت.
والنسيا كه در شرايط بدي به سر ميبرد خيلي زود به گل نخست دست
يافت .مونير حدادي در دقيقه  2گلزني كرد اما مهمان ،پنج دقيقه بعد گل
مساوي را دريافت كرد .اين گل توسط اوريول ريرا به ثمر رسيد.
در نيمه دوم ريرا به اشتباه دروازهشان را باز كرد تا والنسيا دو بر يك
از حريف پيش افتد .روبرتو تورس در دقيقه  62توانست گل مساوي را
به ثمر برساند اما والنسيا باز هم به گل دست يافت .مارتين مونتويا براي
تيمش گلزني كرد و در حالي كه والنسيا به پيروزي نزديك بود ،در دقيقه
 92گل س��وم را دريافت كرد تا تنها به يك امتياز اين بازي دس��ت پيدا
كند و در شرايط بحراني خود باقي بماند .والنسيا با  13امتياز در جايگاه
هفدهم قرار دارد.
 قرعهكشي جام حذفي انگليس برگزار شد
قرعهكش��ي دور چهارم رقابتهاي جام حذفي انگليس برگزار ش��د
كه در يكي از ديدارها منچستريونايتد ،مدافع عنوان قهرماني بايد برابر
ويگان اتلتيك قرار گيرد .برنامه مهمترين ديدارهاي اين مرحله به شرح
زير است:
بولتون يا كريس��تالپاالس -منچسترس��يتي /چلس��ي -برنتفورد/
منچس��تريونايتد -ويگان /نوريچ يا س��اوتهمپتون -آرس��نال /تاتنهام-
وايكوبواندرز /ليورپول يا پليموث -ولورهمپتون
اين مرحله از رقابتها دو هفته ديگر برگزار خواهد شد و در اين مرحله
نيز اگر ديداري با تساوي به پايان برسد ،ديدار تكراري سرنوشت تيم برنده
را مشخص خواهد كرد.
  جنگ رئال و بارسا براي جذب دله آلي
ب هافبك تاتنهام در حال حاضر براي هر دو باشگاه پيشتاز الليگا
جذ 
هدف مهمي به ش��مار ميرود ،اگرچه ش��نيده ميشود اين انتقال براي
باشگاههاي خواهان او  ۷۰ميليون پوند هزينه در بر خواهد داشت .بارسلونا
براي خريد دله آلي بازيكن تيم فوتبال تاتنهام ،حريف هميشگي خود يعني
رئالمادريد را سر راه خود ميبيند.
در هفتهه��اي اخير مدام اخبار انج��ام مذاكراتي مبني بر انتقال اين
مليپوش انگليسي به سانتياگو برنابئو به گوش ميرسيد در حالي كه وي
همچنان به درخشش خود در وايتهارتلين (ورزشگاه خانگي تاتنهام)
ادامه ميدهد.
روي موج

  پخش مستقيم تلويزيوني ،امروز

هفت�ه  16جام خليج فارس :صنعت نف��ت آبادان  -صباي قم 15:00
شبكه ورزش
ليگ برتر واليبال :شهرداري تبريز -پيكان تهران  17:00شبكه ورزش
جام حذفي اسپانيا :بارسلونا – بيلبائو  23:45شبكه سه
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فوتبال ایران

بازيهاي خيلي سختي پيش رو داريم و من روي تالش و كمك تو و همه بچههاي
تيم حساب ميكنم .ما وظيفه سنگيني در قبال هوادارانمان داريم و بايد با كمك
هم و تالش زياد بتوانيم قهرماني ليگ و آسيا را به آنها تقديم كنيم.
س��روش رفيعي بعد از امضاي قرارداد با باشگاه پرسپوليس درباره اينكه گفته
ميشود شاه ماهي و بمب نقل و انتقاالت بوده است ،گفت :سروش رفيعي هم يك
فوتباليست است و مثل بقيه بازيكنان تالشش را ميكند و دوست دارم پيشرفت
كند .وي افزود :ذهنيت و نيت خودم اين بود كه با قلبم تصميم بگيرم و با عشق
و عالقه به پرسپوليس بيايم .از صميم قلب دوست داشتم جايي باشم كه با تمام
وجودم براي خوشحالي هواداران تالش كنم.
هافبك پرسپوليس در پاسخ به سوالي مبني بر دليل انتخاب شماره  7گفت:
براي اين موضوع از طاهري سرپرست باشگاه خواهش كردم چون شماره هفت
برايم انرژي مثبت دارد .ايش��ان هم محبت كرد با علي پروين س��لطان بزرگ
پرسپوليس صحبت كرد .بنده هم از آقاي پروين اجازه گرفتم و خوشحالم كه
اين شماره را ميپوشم .همه شماره هفت پرسپوليس را به نام پروين ميشناسند.
اميدوارم لياقت اين شماره را داشته باشم .بايد از پروين هم تشكر كنم كه اين
محبت را به من داشت.
 پورقاز به تيم فوتبال سايپا پيوست
مدافع نيمفصل اول تيم فوتبال استقالل خوزستان به تيم سايپا پيوست .عزتاهلل
پورقاز كه در نيمفصل اول مسابقات ليگ برتر در استقالل خوزستان بازي ميكرد،
بعد از عملي نشدن تعهدات مالي اين باشگاه ،از جمع آبيپوشان خوزستاني جدا شد
و به باشگاه سايپا پيوست .رضا درويش ،مديرعامل باشگاه سايپا با تاييد اين مطلب
گفت :تاكنون عالوه بر پورقاز چهار بازيكن جديد ديگر يعني حامد لك ،محمدرضا
خلعتبري ،محمدرضا سليماني و ايوب كالنتري را گرفته ايم .به احتمال زياد در
روزهاي آينده يك بازيكن ديگر هم جذب خواهيم كرد.
سايت ارمنيوز ابوظبي با تيتر «كيروش به تهران برميگردد» از بازگشت سرمربي
تيمملي كشورمان پس از استعفايش به ايران خبر داد.
اين سايت اماراتي به نقل از رييس فدراسيون كشورمان دليل استعفا كيروش را
اعتراض سرمربيان باشگاهي ايران عنوان كرد .كيروش پس از انتقادات تند برانكو،
سرمربي پرسپوليس عليهاش درباره برگزاري اردوي دوبي استعفايش را به فدراسيون
تحويل داده بود كه فدراسيون استعفا او را نپذيرفت.
منهای فوتبال

نيمفصل دوم ليگ برتر بلغارستان آماده ميكند كه مائده برهاني واليباليست ايراني
به عنوان اولين دختر لژيونر واليبال زنان اين كشور تمرين خود را با تيم شومن انجام
داد .برهاني  29ساله در پست بلند زن فعاليت ميكند .مربي تيم شومن اعالم كرده
كه تالش ميكند بهترين نتيجه را در ليگ برتر اين كشور به دست آورد .تيم شومن
بلغارستان نيمفصل ليگ برتر را با كسب رده ششم به پايان رساند.

افقي:
 -1نيازمند -كتابي از فردريك دورنمات داستاننويس سوييسي
 -2از هنرهاي رزمي -احترام و تعظيم -كبود چشم
 -3تيغه باريك ماه -آخرين حرف الفباي التين -ميمنت و مباركي -حرف همراهي عرب
 -4بخشش -احساسي در پوست -نگراني و اضطراب
 -5مجراي خون -مرهمگذاري -آرام و بيجنبش
 -6در حال حركت -گروه ورزشكاران -خوش اسم و رسم
 -7طايفهاي در آسياي ميانه -اندوه و رنج -حاصل سوخت ناقص
 -8دشمن سرسخت -باطلكننده حكم سابق -پيشه ،هنر و صنعت -بخشي از ضبط صوت يا ويدئو
 -9خدعه و ترفند -روشن و درخشان -از ظروف آزمايشگاهي
 -10رساندن نامه يا پيام -قطب مثبت برق -نوعي پاپوش قديمي
 -11صفحات مياني روزنامه -نمادين -غزال بيسر و دم
 -12استخدام معتبر -شهري در استان كرمان -آهنآالت
 -13شمردن -دريايي در اروپا -برابر با هزار كيلو -مسلك سياسي
 -14اندام تنفس -موزه آثار هنري در پاريس -پايتخت كشور آفريقايي روآندا
 -15از تيمهاي فوتبال ليگ برتر انگلستان -جايزه سينماگران هاليوود
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 -1تپهه��اي پيوس��ته دامنه ك��وه و از دس��تگاههاي
موس��يقي ايراني -لقب محمدتقي به��ار تاليفكننده
كتاب سبكشناسي
 -2مكار -پارچه حرير -بشقاب بزرگ
 -3ش��هري در جنوب شرقي استان آذربايجان غربي-
كالم تعجب -شجاع و نترس -كاله انگليسي
 -4طايف��ه بزرگ -بز كوهي -پس��وند مكاتب ادبي و
هنري
 -5س��عي و كوشش -نام سابق ش��هر پكن -صاحب
اختيار
 -6صف��ت ب��اد -از احادي��ث نب��وي -حف��ره
دروناستخواني
 -7سالم و بينقص -شهري در استان گيالن -شوهر
ادبي
 -8كالم صري��ح -ب��وي خ��وش -درختچ��هاي از تيره
پروانهواران -برهنه و بينوا
 -9كماندار ش��اهنامه -درس هر چه شنوي همان رو
بنويس -ظرف مركب
 -10شرمآور -برگههاي انتخاباتي -رابط اينترنتي
 -11اقليم و مملكت -پرنده كوچكي در مزارع با گوشت
لذيذ -كلمه انتخاب
 -12ش��ماره تحصيلي -معيار و قاعده -از حش��رات
كوچك
 -13منق��ار كوتاه -يك دور مس��ابقه بوكس -مكمل
ماده -لباس رسمي مردان اروپايي
 -14كاپ ورزش��ي -آهنگ��ر باس��تاني ك��ه بر ضحاك
ش��وريد -نوعي ماهي خوراكي كه در آبهاي شيرين
زندگي و تخمريزي ميكند
 -15كارگردان فيلم گيتا با بازي مريال زارعي و حميدرضا
آذرنگ -شهر بندري و تاريخي تركيه
جواب جدول شماره 792
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طراح :محمودکیمیایی

تمرين اولين لژيونر تاريخ واليبال زنان ايران با تيم شومن

جامجهاني  ۴۸تيمي و سهميه آسيا  8/5تيم شد

قاره فوتبال

كوتاه از جهان

