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»دروازه بان اســطقس دار«، »دفاع چغر«، »می ریم که داشته باشیم«، »مانند تیری که از چله کمان رها شده«، 
»مزه مزه می کنه، بزنه یا نزنه«، و... این واژه ها و جمالت، دوستداران فوتبال در ایران را تنها به یاد یک نفر می اندازد؛ 
بهرام شــفیع، مجری و گزارشگر قدیمی تلویزیون ایران که یک ســال پیش در چنین روزی، برابر 17 مهر 1397 
خورشیدی بر اثر حمله قلبی در 62سالگی درگذشت. شفیع به مدت 33 سال یعنی از 1364 تا 1397 اجرای برنامه 
ورزش و مردم را برعهده داشت و به نوعی یکی از دیرپاترین مجری های تلویزیون ایران به شمار می رفت. شفیع در 
حیطه گزارشگری فوتبال نیز فردی صاحب سبک بود و تا دهه70 خورشیدی که گزارشگران جوان با شیوه و اجرایی 

نو مخاطبان را تحت تأثیر خود قرار دادند، جزو پرطرفدارترین ها در عرصه گزارش فوتبال به شمار می رفت.   
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شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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جوان ترین نوبلی

هفت  سال پیش در چنین روزی، 
برابــر 9 اکتبــر 2012 میالدی، 
اتوبــوس مدرســه دخترانه ای 
که در یکــی از جاده های فرعی 
دره ســوات پاکســتان به پیش 

می رفت، توســط چند فرد مسلح 
متوقف شــد. افراد مســلح بعد از ورود 

به اتوبوس با صدای بلند ســراغ یک نفر را از حاضران 
وحشت زده داخل اتوبوس گرفتند: مالله یوسف َزی! 
بعد از شناســایی مالله او را از اتوبوس پایین کشیده 
و یکی از مهاجمان گلوله ای به ســرش شلیک کرد. 
اما قســمت این بود که مالله 15 ســاله زنده بماند و 
پزشکان با خارج کردن گلوله از سر او جانش را نجات 
دادند. گروه طالبان پاکســتان مالله را که در وبالگ 
خود گزارش هایــی از وضع زندگی زنــان و دختران 
در دره سوات منتشــر می کرد، پیش از این حادثه به 
قتل تهدید کرده و هشدار داده بودند در صورت ادامه 
وبالگ نویســی جانش را خواهند گرفت. مالله بعد 
از این حادثه به نمــاد مقاومت در برابر تحجر طالبان 
تبدیل شد و حتی در مجمع عمومی سازمان ملل نیز 
به ســخنرانی پرداخت. او در  سال 2014 جایزه صلح 
نوبل را به همراه کایالش ساتیارتی یک فعال هندی 

حقوق کودکان برنده شد. 

فرجامتذکره
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در صحنه ای تاثیرگذار از فیلم »پدرخوانــده 2«، مایکل کورلئونه که برای 
سرمایه گذاری روی ساخت کازینو به  هاوانا، پایتخت کوبا، سفر کرده، در خیابان 
شاهد قتل چند مامور پلیس به دست یک انقالبی، با انفجاری انتحاری است. 
مایکل همان روز در جلسه با دیگر سرمایه گذاران آمریکایی و کوبایی داستان 
مرد انقالبی را بــرای جمع تعریف می کند. یکی از افراد حاضــر در جمع از او 
می خواهد منظور خود را از تعریــف کردن صحنه ای که در خیابان دیده بیان 
کند و مایکل می گوید: »منظورم این است که شاید )انقالبیون( موفق شوند!« 
مایکل کورلئونه درواقع با این حرف می خواست به ریسک باالی سرمایه گذاری 
در کوبا اشاره کند هرچند نمایش از جان گذشتگی آن مرد در خیابان های  هاوانا 
موجزترین تصویری بود که فرانسیس فورد کاپوال می توانست از انقالب کوبا 
به نمایش بگذارد؛ انقالبی که پس از پیروزی متوجه دیگر سرزمین های تحت 

ستم این خطه شد. 
سفرمعنویالچهدرآمریکایجنوبی

وقتی در تابســتان 1953 میالدی ارنســتو چه گوارا تصمیم گرفت تمام 
آمریکای جنوبی را با یک موتورسیکلت زیر پا بگذارد، احتماال تصورش را هم 
نمی کرد در پایان این ســفر قرار است ارنســتوی دانشجوی پزشکی و فرزند 
یکی از خانواده های ثروتمند آرژانتین راه »ال چه« شــدن را در پیش بگیرد. 
کاســتاریکا، گواتماال، بولیوی، نیکاراگوئه، پرو، اکوادور، ال ســالوادور، پاناما، 
هندوراس، مکزیک و... تنها یک پیام را از آمریکای جنوبی به ارنســتو مخابره 
می کرد:   فقر، بیماری، تبعیض، گرسنگی و.... عجیب آن که گویی کسی را قصد 
و یارای تغییر شرایط نبود و همین بیش از هر چیز دیگری روح مسافر آرژانتینی 

را می خراشید. شاید درست به همین دلیل  سال 1955 مواجهه با وکیل کوبایی 
فیدل کاسترو و برادرش رائول در مکزیکوسیتی چنان شوری در او برانگیخت 
که وقتی از نقشه شان با خبر شد با همه وجود برای همراهی با آنها ابراز تمایل 

کرد. 
روحناآراموخستهازپشتمیزنشینی

یک سال بعد، ارنستو یکی از 82 نفری بود که سوار بر قایق از مکزیکوسیتی 
عازم سواحل کوبا شــدند؛ 82 نفری که تا پا به ساحل گذاشتند هدف حمله 
ســربازان قرار گرفتند و فقط 22 نفرشان ازجمله پزشــک جوان آرژانتینی 
موفق شدند جان به در ببرند و به کوه های سی یرا ماسترا بگریزند؛ 22 نفری که 
یک سال بعد یعنی در ژانویه 1957 در قالب امواج مردمی از دامنه کوه سرازیر 
شدند و انقالب کوبا را به پیروزی رســاندند. بعد از پیروزی انقالب، سران آن 
سرگرم دولت سازی شدند که همین 10 سال از وقت ارنستو را گرفت. هرچند 
در همین مدت نیز ارتباط گرفتن با هسته های انقالبی در سراسر دنیا همچنان 
در دستور کار انقالبِی اینک پشت میزنشین قرار داشت، اما چه گوارا برای چنین 
زندگی ای ساخته نشده بود و شاید درست به همین دلیل بود که در تابستان 
1967 به سرش زد   انقالبیون بولیویایی را برای سرنگون کردن دیکتاتور بولیوی 
رهبری کند؛ هدفی که با دخالت سازمان سیا و مزدوران محلی به نتیجه نرسید 
و به دستگیری ال چه و نهایتا قتل او در 9 اکتبر 1967 - دقیقا 52 سال پیش در 

چنین روزی - منتهی شد. 
منابع:»خاطراتموتورسیکلت«نشرنقره،»خاطرههایجنگانقالبی«

نشرگلآذین،لومونددیپلماتیک

آدیوس ارنستو
افقی

1- ســرمربي چلســي انگلیس- نوعي میمون 
باهوش

2- غول یخي- سرند- رغبت- فلز قرآني
3- شــعله آتش- فیلم کوتاه تبلیغي- ســخن 

پنهاني- رفوزه
4- آینده- درختي همیشه ســبز- به هم ریخته 

مترادف تعجب   
5- فلز رسانا- گهواره- پرنده اي کوچک با پرهاي 

گرانبها- ویتامین جدولي
6- نوعي برنج ایراني- سائل- قطار- ناکس

7- صفت عدد- طالق- کینه، عداوت
8- ورزش رزمي چیني- فرشته- نام به هم ریخته 

موسس سلسله سورن
9- پرگویــی کردن- رئیس جمهوری پیشــین 

فرانسه که اخیراً درگذشت- به دنیا آوردن
10- گندم سوده شــده- مادر باران- جد- ستاره 

فوتبال دنیا
11- تکیه بر پشتي- شب  ماندن در جایی- ورزش 

خشکي و آب- باالبر خودرو
12- حدیث معروف- نگهبان کودک- دانه تسبیح

13- پشه- عنصر مقدس زرتشتیان- بوته گیاه- 
پیشرو گله

14- گوالیدن- باقي جان- ظاهر ساختمان- رنگ 
دریا

15-  قوي و پرزور- کشوري در همسایگي اسپانیا
عمودی

1- رباط پا- کوپن
2- واحد مســافت- آب بند- آب نه گرم، نه سرد- 

پوست
3- عدد هندســي- نرم افزاري بــراي طراحي و 

نقشه کشي- وحشي
4- پایتخت المپیک- پایه و رتبه اداري- خمیازه

5- خطایی در بسکتبال- لقب مصطفي كمال پاشا
6- ســطل آبکشــی- رگ گردن- وجب- کفش 

چرمی ساده
7- ناخن خشک- دریاساالر- تره و سبزي خشک 

8- اضافه بار- از حــروف مقطعه قرآن- موتور 
بدن

9- مخفف هستم- کشور کاتولیک مذهبان- 
سیل

10- آقا و سرور- رشته و مجموعه- از مناطق 
آزاد کشورمان- لیکن

11- طالي سفید- غیر ایراني
12- شهري در سیستان و بلوچستان- دستگاه 

کارتخوان- قطعي براي کاغذ 
13- رمق آخر- ژنراتور برق- از گروه هاي خوني

14- ســم- خنک کننــده اتــاق- صورت- 
گربه سان سنگین وزن

15- از ميوه هاي جاليزي- پايتخت قبرس

حل جدول شماره 1810

جدول شماره 1811

چهارشنبه  17 مهر  1398 |  سال هفتم |  شماره  1811

دانستنیها

تنفیذحکمریاستجمهوریآیتاهللخامنهایبهدستامامخمینی)ره( - حسینیهجماران1360
38 سال پيش در چنين روزی، برابر 17 مهر 1360 خورشيدی، در پی برگزاری سومين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، که پيروزی آيت اهلل سيدعلی خامنه ای در 

انتخابات را در پی داشت، امام خمينی)ره( حکم رياست جمهوری ايشان را تنفيذ کردند.

وو
دژا

وقتی در جريان کنفرانس مطبوعاتی حســن روحانی در نيويورک 
بحث به شمال سوريه و يورش ارتش ترکيه در مرزهايش  با اين کشور 
رسيد، رئيس جمهوری ايران خيلی سعی کرد ديپلماتيک ترين لحن 
ممکن را به کار بگيرد؛ زيرا هر چه می گفت ممکــن بود در آِن واحد 
رنجش آنکارا و دمشق را در پی داشته باشد. پس روحانی بهترين کار 
ممکن را کرد؛ به ترکيه حق داد که نگران امنيت مرزهايش باشد و به 
ســوريه هم حق داد که نگران تماميت ارضی اش باشد. ولی بالفاصله 
موضع رسمی ايران را در لفافه ای ديپلماتيک اعالم کند کرد و گفت که 
بهتر است ارتش سوريه در مرز با ترکيه مستقر شود تا هم خط حائلی 
با نيروهای کرد حاضر در شمال سوريه ايجاد شود و هم آنکارا خيالش 
از جهت معاشــرت کردهای جدايی طلب ترکيــه با کردهای نيمچه 

خودمختار سوريه راحت شود. 
تسویهحسابترکیهدرشمالسوریه

پيشنهاد حسن روحانی را شــايد بتوان بهترين حالت ممکن برای 
بحران شمال ســوريه قلمداد کرد؛ به شرطی که طرف های درگير هم 
حســن نيت به خرج داده و به واقع خواستار حل بحران باشند. فرضی 

که روند موجود طی سال های گذشته ثابت کرده است چندان مقرون به 
واقعيت نيست و در اين ميان هر کس سعی دارد ماهی خود را از اين آب 
گل آلود بگيرد. کردها که مدتی است زير پرچم ارتش دموکراتيک سوريه 
و برخورداری از حمايت های موســمی اياالت متحده بوده اند و از نظر 
تسليحات سبک و سنگين نيز در وضعيت نسبتا پايداری به سر می برند، 

نمی خواهند موقعيت کنونی را به رغم شکننده بودنش با دولت سوريه و 
ايضا ترک ها سهيم شوند. از آن سو ترکيه نيز در ادامه شک تاريخی اش 
به نيت کردها و احتمال باالی ائتالف کردهای سوريه و ترکيه در صورت 
تثبيت موقعيت سياسی و نظامی ارتش دموکراتيک در شمال سوريه، 
ترجيح می دهد کار را يکســره کرده و از نابودی زيرساخت های نظامی 

نيروهای دموکراتيک مطمئن شود. 
خنجرآمریکادرپشتکردهایسوریه

از هفته ها پيش که رجب طيب اردوغان وعده انجام عملياتی بزرگ 
در شرق فرات و ضد نيروهای دموکراتيک کرد را داده بود -به اين قصد 
که آمريکا را برای ايجاد منطقه حائل در شــمال ســوريه تحت فشار 
بگذارد- تا امروز که احتمال اين حمله بشــدت افزايش يافته است، 
تنها يک نکته برای بار چندم ثابت شد و آن اين بود که اياالت متحده 
دوباره پشت کردهای سوريه را در يک بزنگاه تاريخی ديگر خالی کرد! 
خروج نظاميان آمريکايی از شمال سوريه و تخليه پايگاه های آنان در 
نوار مرزی با ترکيه همه اميدهای نيروهای دموکراتيک را به حمايت 
نظامی يــا حداقل نقش بازدارنده آمريکايی هــا در برابر هجوم ارتش 
ترکيه به يأس مبدل کرد. شمارش معکوس برای حمله ای بزرگ در 
شمال ســوريه آغاز شده اســت و با توجه به اعالم آمادگی ارتش آزاد 
سوريه برای همراهی نظاميان ترک در اين عمليات ممکن است شاهد 
صف آرايی های سياســی و نظامی جديدی در عرصه بحران سوريه و 

همه بازيگران موثر آن باشيم. 

شمارش معکوس در شرق فرات

بمب ساز نوبلی

22 نوامبر 1955 میالدی روز مهمی 
در تاریخ اتحاد جماهیر شــوروی 
بود، زیرا این کشــور موفق شــد 
نخســتین بمــب هیدروژنــی 
خود را که با نــام آردی اس-۳۷ 
شــناخته می شــد، آزمایش کند. 
ژوزف استالین که از دستیابی کشورش 
به بمب هیدروژنی ســر از پا نمی شناخت، برای این 
موفقیت مدیون کســی نبود جز آندره ساخاروف، 
فیزیکدان هسته ای شــهیر روس که نقش مهمی را 
در ساخت این سالح مخرب داشت، تا جایی که لقب 
پدر بمب هیدروژنی اتحاد جماهیر شوروی را از آن 
خود کرد. ساخاروف اما خیلی زود از چشم استالین و 
دیگر رهبران کرملین افتاد، زیرا اندکی بعد در قامت 
یک مدافع آزادی، حقوق مردم و اصالحات مدنی در 
شــوروی رخ نمود و در کار خود تا جایی پیش رفت 
که مورد آزار و اذیت حکومتی که زمانی او را تقدیس 
می کرد، قرار گرفت. تالش های ساخاروف در عرصه 
حقوق بشــر که تبعید او به شــهر گورکی در 400 
کیلومتری مسکو و 10 ســال زندان را در پی داشت، 
44 سال پیش در چنین روزی، برابر 9 اکتبر 1975 
میالدی به ثمر رسید و جایزه صلح نوبل را برایش به 

ارمغان آورد. 

حدود۸۵درصدازرانندگانی
کهباعثتصادفاتمرتبطبا
خوابمیشوند،مردهستند

وحدودیکسومآنهاحداکثر
30سالسندارند.
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مناورمخلهدید۵
هابانیترمنر6
سلجناسللجبهو7
میادناهساراود۸
حمسخیگنلکالا9
مکسسکرالبها10
دبالتادمارسس11
مابیانعرفارت12
رهااراماهوکوی13
سنارفودروتیرال14
یراداتلادعمانا1۵ 19
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