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حادثهها

نجات ۱۵ خانوار گرفتار کوالک
رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان   

کردکوی از نجــات ۱۵ خانوار گرفتــار در کوالک 
جاده درازنو خبر داد.

حســین باقری در گفت وگو با ایســنا با اشاره 
بــه بارش هــای پراکنده و سخت شــدن تردد در 
جاده های منطقه، اظهار کرد: ساعت ۹:۱۵ صبح 
دیروز گزارشــی از فرمانداری شهرستان کردکوی 
به مرکــز کنترل و هماهنگــی عملیات جمعیت 
هالل احمر استان گلستان )EOC( واصل شد که 

در دستور کار واحدهای عملیاتی قرار گرفت.
او بــا بیــان اینکه بر اســاس این گــزارش ۱۵ 
خانواده در جاده های برفی روستاهای کوهستانی 
حاجی آباد باال و پایین گرفتار کوالک شــده بودند، 
افزود: بالفاصله یک تیم امدادی به همراه چهار 
نیروی امدادگر تخصصــی به محل حادثه اعزام 

شدند.
رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان 
کردکوی با تأکید بر اینکه در این حادثه ۶۰ نفر در 
قالب ۱۵ خانوار در کوالک برف گیر افتاده بودند، 
اضافه کرد: عالوه بر رهاسازی و استقرار ایمن به 
این عزیزان ۱۵ بســته غذایی 72 ساعته، ۶۰ قرص 

نان و سه عدد والر اهدا شد.

قتل هولناک 2 جوان
قاتل فراری که دو جوان را کشــته بود، پس از   

دو ماه در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد.
سرهنگ محمود حسین زاده، فرمانده انتظامی 
شهرســتان محمودآبــاد، گفت: در پــی قتل دو 
جوان کرمانشــاهی در روز سوم آذرماه امسال به 
دست سرنشــینان یک خودروی سواری، موضوع 
در دســتور کار مأمــوران انتظامی قــرار گرفت. 
متهمــان پس از اقــدام به این جنایــت از محل 
متواری شــدند که در این راســتا مأمــوران اداره 
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی شهرســتان 
اقدامات اطالعاتی را برای شناسایی و دستگیری 

عامالن قتل آغاز کردند.
به گفته سرهنگ حسین زاده تیمی متشکل از 
گارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان محمودآباد با 
هدایت عملیات پلیس آگاهی اســتان کرمانشاه، 
پس از دو مــاه کار اطالعاتی و تحقیقات میدانی 
محــل اختفای عامــل اصلی قتل را شناســایی 
کردنــد. با هماهنگی قضائــی، متهم که در یکی 
از شهرســتان های هم جوار مخفی شده بود، در 

عملیات ضربتی پلیس آگاهی دستگیر شد.
به گفته فرمانــده انتظامی محمودآباد متهم 
در بازجویی های اولیه به قتل اعتراف کرد و پس 

از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

 رانش زمین در اکوادور
 2۴ قربانی گرفت

در پی وقوع رانــش زمین در پایتخت اکوادور   
دست کم 2۴ نفر کشته شدند. مقامات شهر کیتو 
اعالم کردنــد: بارش باران موجب سست شــدن 
خــاک دامنه کــوه و رانش زمین شــد که در پی 
آن تعدادی ســاختمان و یک زمین ورزشــی در 

گل و الی فرو  رفتند.
مقامات محلی همچنین اعالم کردند: ۳2 نفر نیز 
در این حادثه مصدوم، هشــت ساختمان مسکونی 
تخریب و به تعدادی ســاختمان دیگر خسارت وارد 
شــده اســت. نیروهای امداد و مردم بومی در تالش 
برای نجات حادثه دیدگان از میان فاجعه ای هســتند 

که به دلیل 2۴ ساعت بارش باران رخ داده است.
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اعتراض از نوع جعفری دولت آبادی
حواشــی دوره دادســتانی یــا عملکــرد فعلی که 
دستگاه قضائی را به چالش کشیده است؟ فکر می کند 
افــکار عمومی در صــورت برخورد با او، انگشــت را به 
مسافرکشی او نشانه خواهند رفت، اما خطاب مردم به 
آقای دولت آبادی این خواهد بود: برادر، ۱۰ سال دادستان 
عمومی و انقالب تهران با صالحیت مضاعف آن بودی، 
چه کسی از شما راضی بود؟ به درد دل کدام متهم، کدام 
فعال سیاســی، کدام روزنامه نگار توجه کردی؟ حصار 
۱۰ســاله ای که در دادســتانی تهران هر روز اطراف شما 
بلند و بلندتر می شــد، چرا از نظر شــما آن قدر کوتاه به 
نظر می رسد که طلبکارانه در سطح شهر البد ستمی را 
که بر شما در دستگاه قضائی رفته است، این گونه فریاد 
می زنید؟ اگر بگویم شما از نظر اقتصادی نیاز به این کار 
بعد از بازنشستگی دارید، حداقل با توجه به مبالغ دریافتی 
شما پذیرفتنی نیست؛ همکاران شما در دادگستری چه 
در کادر قضائی و چه اداری از شما کمتر حقوق دریافت 
می کنند و حاال که به صورت مدنی دســت به اعتراض 
زده اند، از ناحیه مسئوالن باالدستی مورد عتاب و خطاب 
قرار می گیرند و تهدید به برخورد می شوند، پس حرکت 
شما حداقل به خاطر وضع مالی تان نیست که گفته شود 
مگر مسافرکشــی عیب اســت؛ هرچند شما حداقل به 
قوانین مربوط به حمل ونقل و مسافرکشی درون شهری 
اشراف دارید و باید مسافرکشی در قالب های شناخته شده 
مانند تاکسی، رانندگی اســنپ و... صورت گیرد؛ هرچند 
بســیاری از افراد در مســیر حرکت خود مسافر جابه جا 
می کننــد و درآمد کمی می شــود بــرای تأمین مخارج 
سرســام آور زندگی آنان. از این بگذریم. شــما می توانید 
از مرکز مشــاوران که آمادگی صدور پروانه وکالت برای 
قضات شاغل را هم دارد! پروانه بگیرید؛ حتما درآمدتان 
از میزان دریافتی رانندگی بیشــتر خواهــد بود. با توجه 
به معروفیت و شــناخت و سابقه ای که در ایام خدمت 
قضائی در کشور داشته اید، آنچه از حرکت نمادین شما 
اســتنباط می شــود، اعتراض به نحوه برخورد مسئوالن 
قضائی با شــما بعد از خروج از دادستانی و احیانا نحوه 
بازنشستگی است. جناب دولت آبادی، شما که الحمدهلل 
از پایان نامه دکتــرای خود هم دفاع کرده اید و به افتخار 
دکتری هم نائل آمده اید و از شــما نقل شد که روز دفاع 
از پایان نامه دکتری را زیباترین روز زندگی خود می دانید. 
آقــای دولت آبــادی روش اعتراضــی ای کــه در پیش 
گرفته ایــد، خودتان تأیید می کنید؟ قاضی دادگســتری، 
رئیس کل دادگســتری اســتان خوزســتان، دادســتان 
دادســرای عمومی و انقالب تهراِن مرکز کشــور، قاضی 
دادگاه عالــی انتظامی قضــات و... آن قدر کم حوصله 
است که بعد از بازنشســتگی علیه مجموعه ای که نام 
و نــان و اعتبارش از آن اســت، شــوریده و با این ادبیات 
معترضانه افکار عمومی را به قضاوت گرفته اســت. نه 
اســتاد، نه آقای دکتر، نه آقای دادستان، نه آقای رئیس 
کل، اگر هرکس بخواهد به شیوه دلخواه خود اعتراضش 
را در سطح جامعه جار بزند، فکر نمی کنید خالف نظم 
عمومی عمل کرده است؟ اگر مسافری عصبانی، خدای 
ناکرده، با ادبیاتی غیر از ادبیات مؤدبانه مسافران واقعی با 
شما مواجهه شد، از چه نیرو و مقاماتی کمک می گیرید؟ 
به رفتارتان با زندانیان دگراندیش و گفته هایی که از شما 
در مقام دادســتانی نقل می کننــد، کاری ندارم؛ حرمت 
امام زاده ای را که زمانی متولی آن بودید، نگه دارید؛ این 
امام زاده با متولی گری شما در گذشته، به  هر حال یکی از 
سه قوه سیاسی کشور است؛ هرچند پرسنل آن ناراضی، 
مردم ناراضی، انبوه پرونده ها حکایتگر متأســفم بگویم 
ناکارآمدی آن اســت که از مدیریت طوالنی مدت امثال 
شما برای دست اندرکاران امروزی آن باقی مانده است. 
هســتند دیگرانی که از نحوه برخورد امثال شما در این 
دستگاه، دلخورند، اما دعوای خانگی را به کوچه و بازار 
نمی برند. دخل تاکســی تان پر و پیمان و ان شاءاهلل پیغام 

شما را کسانی که باید شنیده باشند، بشنوند.

شرق: دومین جلسه محاکمه مردی که همسرش را زنده زنده مثله کرده 
و باعث نقص عضو شدید در او شده است، برگزار شد.

به گــزارش خبرنــگار ما، در جلســه اول رســیدگی به ایــن پرونده 
کیفرخواست علیه متهم خوانده شد و براساس کیفرخواست صادرشده 
متهم که محســن نام دارد یک ســال قبل در نارمک همســرش اشرف 
حســینی را با قمه تکه تکه کرد اما این زن به طرز معجزه آســایی از مرگ 
نجات پیدا کرد. دو دســت این زن به شدت آســیب دیده بود اما با پیوند 

توسط پزشکان یکی از دست ها دوباره به بدن وصل شد.
متهــم دو فرزند دوقلــو دارد و از قبل از به دنیا آمــدن فرزندانش با 
همســرش دچار اختالف بــود. او مدتی قبل از حادثه همســرش را زده 
و جمجمه اش را شــکافته بود اما با قید وثیقه از زندان آزاد شد، دوباره 
سراغ همسرش رفت و او را از ناحیه سر و صورت و دو دست و پایین تنه 
مجروح کرد. دو دست و یک چشم و سر و صورت زن به شدت آسیب دید 

و سه ماه در کما بود اما در نهایت نجات پیدا کرد.
اشرف در جلســه دادگاه علیه متهم شکایت کرد و خواستار مجازات 
او شــد و گفت: این مرد با بچه هایم بدرفتاری می کرد و می گفت که این 
بچه ها مخصوصا دخترم از او نیســت. مــدام بچه ها را برای اذیت کردن 
من کتک می زد، حتی یک  بار بینی دخترم را شکســت. او به شدت پسرم 
را کتــک می زد و من را هم اذیت می کرد. من در این مدت درســم را در 
دانشــگاه در رشــته حقوق تمام کردم و کارمند یک نهاد رســمی شدم 
که همســرم بیشــتر از این موضوع ناراحت بود. او شیشــه می کشــید و 

به همین خاطر این کارها را می کرد. من برای این مرد درخواســت اشــد 
مجازات دارم.

در جلســه دوم که روز گذشته برگزار شد، متهم در جایگاه قرار گرفت 
و تفهیم اتهام شــد. هیئت قضات اتهامات محسن را برشمردند و گفتند 
شــما متهم به توهین به مقدســات، جرح عمدی منجر به قطع عضو و 
شروع به قتل هستید، از خودتان دفاع کنید. متهم گفت: من قبول ندارم. 
مــن فرزندانم را با اهل بیت آشــنا کرده ام و آنها را بــه هیئت می بردم، 
چطور ممکن اســت به مقدســات توهین کرده باشــم. من فرزندانم را 
دوست داشتم و از وقتی دوقلوها به دنیا آمدند تا ۱۵سالگی آنها همسرم 
ســر کار نمی رفت و من خرجی خانه را می دادم، من عاشــق بچه هایم 

بودم و همیشــه کار می کردم تا لباس های شــیک و شــبیه به هم برای 
بچه ها بگیــرم چون دوقلو بودند. حتی پســرم می خواســت مهاجرت 
کند، من خانه ام را به نام پســرم زدم تا بتواند به آلمان برود، چون برای 
مهاجرت به سند نیاز داشت. من اجازه ندادم خانواده ام سختی بکشند.

وی گفت: من یک بار همسرم را زدم و این را قبول دارم، چون همسرم 
دیر به خانه آمد و من گلدان به ســمتش پرت کردم؛ اما پســرم من را به 
بهانه اعتیاد به کمپ ترک اعتیاد برد و مرا آنجا زندانی کردند و من خیلی 
ســختی کشــیدم. آن موقع بود که فهمیدم خانواده ام با من بد هستند و 
قصــد جانم را کرده اند، به همین خاطر هم با دو پتو از خانه آمدم بیرون 
و همه چیــز را برای خانواده ام گذاشــتم. بعد عکــس زن و بچه ام را در 
ســایت ها با حالت بدی دیدم، چند شــب نخوابیــدم و مصرفم به خاطر 
فیلم هایی که از زنم دیدم باال رفته بود، عصبانی بودم، قمه را برداشــتم 

و به سمت خانه رفتم و زنم را زدم.
متهــم درباره اینکه آیا مســتندی برای حرف هایــش دارد گفت: من 
هیچ چیز ندارم. هیچ سندی را نگه نمی داشتم. زن و بچه ام آن قدر من را 
اذیت کردند که مدعی شــدم اینها بچه های من نیستند. البته من اشتباه 

کردم باید می گذاشتم خدا تقاص بگیرد.
وی درباره اینکه چرا شــکایت نکرد گفت: من به پلیس فتا شــکایت 

کردم، اما گفتند مسئله خانوادگی است و ما وارد نمی شویم.
در ادامــه وکالی متهم صحبت کردند و با پایان وقت قضات ادامه 

رسیدگی را به بعد موکول کردند.

ادعاهای مردی که همسرش را شکنجه کرد

شرق: پسری کــه مدعی است در حالت مستی دست به 
قتل زده، بعــد از محاکمه در دادگاه به قصاص محکوم 
شد. به گزارش خبرنگار ما، متهم مدعی است مقتول را 
با فردی دیگر اشــتباه گرفته و چون مست بوده، متوجه 

نشده چه عملی مرتکب می شود.
یک  ســال قبل جســم نیمه جان و خونین جوانی به 
نام آریا به بیمارســتان منتقل شــد. زمانی که پلیس به 
بیمارســتان رسید، مشخص شــد آریا جان باخته است. 
ایــن در حالی بود که گزارش یک درگیری نیز به مأموران 
داده شــد. پلیس در محل درگیری حاضر شد و متهم را 
بازداشــت کرد. مرد جوان به نزاع با آریــا اعتراف کرد و 
مدعی شــد مقتول قبال او را تهدید کــرده بود و از ترس 
دست به قتل زده است؛ اما در تحقیقات بعدی مشخص 
شد مقتول و متهم به قتل اصال همدیگر را نمی شناختند 

و متهم اشتباه کرده است.

مأموران دوســت مقتول را کــه در محل حاضر بود، 
مورد بازجویی قرار دادند. او گفت: من و دوســتم آریا در 
ماشین نشسته بودیم که یکباره مرد جوانی به سمت ما 
آمــد و آریــا را صدا کرد. وقتی آریا پیاده شــد، او با چاقو 
حمله کرد و آریا را زد. من متوجه نشدم چرا درگیری بین 
آنهــا اتفاق افتاد ؛ اما بعد دیدم مرد جوان فرار کرد و آریا 
هم پشــت او رفت. من به کمک دوستم رفتم که یکباره 
مرد جوان با قمه ضربه دیگری به او زد و جمجمه اش را 
شکافت، بالفاصله آریا را به بیمارستان رساندیم؛ اما دوام 

نیاورد و در بیمارستان فوت کرد.
بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده 
برای رســیدگی به شــعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شد. در جلسه رسیدگی ابتدا کیفرخواست علیه 
متهم خوانده شد و سپس مادر مقتول به عنوان تنها ولی 
دم در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شد.

وقتی نوبت به متهم رسید، او اتهام قتل را قبول کرد 
و گفت: چند روز قبل از این حادثه، یک درگیری در محل 
زندگی من رخ داد و من برای اینکه میانجیگری کنم وارد 
آن درگیری شــدم؛ اما هر دو طرف دعوا به من اعتراض 
کردند و گفتند به تو ربطی ندارد و این دعوا بین ماست و 

خودمان هم حلش می کنیم.
متهــم در ادامه اظهاراتش گفت: از آن روز به بعد با 
خودم چاقو حمل می کردم تا اگر یک وقتی خواستند من 
را بزنند، بتوانم از خودم دفاع کنم. تا اینکه شــب حادثه 
فرا رســید. من رفتم بیرون که زباله هــا را دم در بگذارم، 
دیدم دو جوان در ماشــین هستند و من را نگاه می کنند. 
یکی از آنها پیاده شــد. من برای اینکه غافلگیر نشــوم، 
پیش دستی کردم. جلو رفتم و گفتم چرا اینجا ایستاده ای، 
تو آمده ای من را بزنی. پســر ناشناس گفت نه من برای 
این کار نیامده ام. دســتش را گرفتم و با چاقو یک ضربه 

به او زدم که دســتش زخمی و کاپشــنش پاره شد. بعد 
دوستش به سمت من آمد و اعتراض کرد. گفتم دوستت 
قبال تهدیدم کرده و گفته مرا می کشــد، ولی هیچ کدام از 
پســرها به من نگفتند اشــتباه می کنم و آنها من را قبال 
تهدید نکرده اند. چون دو نفر بودند، ترسیدم و فرار کردم. 
همین که داشتم وارد خانه می شدم، یکباره آریا پایش را 
الی در گذاشــت و وارد شــد. من هم خیلی ترسیدم و با 
قمــه یک ضربه دیگر به او زدم. غرق در خون شــد. من 

خیلی ترسیده بودم و ماتم برده بود.
با پایــان گفته های متهــم، قضات شــعبه 2 دادگاه 
کیفری اســتان تهران برای صدور رأی دادگاه وارد شــور 
شــدند و متهم را با توجه به مــدارک موجود در پرونده 
و همچنیــن اظهارات خود او به قصاص محکوم کردند. 
متهم در مــدت 2۰ روز می تواند به رأی صادره اعتراض 

کند.

ماجرای فــوت دو نفر از هم وطنان بر اثر پرتاب ســنگ در روزهای اخیر 
احساســات پایتخت نشــینان را جریحه دار کــرد و زخمی عمیــق بر روان 
شــهروندان باقی گذاشت؛ اتفاقی تلخ که بی شــک تا سال ها خاطره اش از 
ذهن و قلب مان پاک نخواهد شــد. این اتفاق ذهن ها را متوجه فردی بیمار 
کرد که با رفتار آســیب زننده اش، نظم اجتماع را بر هم  ریخته و احســاس 

امنیت در خیابان ها را کم رنگ کرده بود.
تــا قبــل از این اتفاقات، کســی از وجود این فرد بیمار اطالع نداشــت و 
به محض وقوع جنایت کلیه نیروهای پلیس پایتخت به منظور شناســایی و 

دستگیری اش بسیج شدند و ظرف مدت کوتاهی وی را دستگیر کردند  .
اولین پرسشی که با شــنیدن این اخبار در ذهن مخاطب نقش می بندد، 
این است که آیا راهی وجود نداشت که قبل از وقوع این اتفاقات تلخ این فرد 
شناسایی و تحت درمان و کنترل قرار می گرفت؟ بدون شک راهی ساده برای 

پیشگیری و مقابله به موقع با جرائم وجود دارد.
اکثر متخصصان حوزه روان شناســی و روان پزشــکی بر سر این موضوع 
متفق القول هســتند که رفتارهای آســیب زننده متهم پرونده قتل میدان ۹ 
دی ماه اتفاقی ناگهانی و یک شــبه نبوده و بی شــک بارها از سوی متهم در 
گذشــته تکرار شده است؛ اما اکثر افراد حاضر در صحنه، تنها نظاره گر رفتار 
این شخص بوده و چون آسیبی متوجه خودشان نشده نیازی حس نکرده اند 
تا از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ که به صورت شبانه روزی پل ارتباطی 

شهروندان با پلیس اســت، پلیس پایتخت را در جریان وجود این فرد بیمار 
قرار دهند. باور اشــتباه بســیاری از افراد این است که تنها وقتی خود درگیر 

اتفاقی جنایی شدند باید با پلیس تماس بگیرند.
تصورش را بکنید اگر شهروندان نسبت به اتفاقات و حوادث اطراف خود 
بی تفاوت نبوده و با مشــاهده آســیب ها و جرائم، معتادان متجاهر، تجمع 
اراذل و اوباش، فروش اموال مســروقه و پاتوق های سارقان و مال خرها در 
محالت، توزیع مواد مخدر، افراد عقب مانده ذهنی و بیماران روانی رهاشده 
در خیابان، به  صورت شــبانه روزی اخبار آســیب ها و جرائم را از کانال مرکز 
فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ در اختیار پلیس های تخصصی قــرار دهند، روند 
مقابله با جرائم شتابی بی سابقه خواهد گرفت و اشراف اطالعاتی پلیس بر 
جامعه مجرمان را چند برابر خواهد کرد. یک همکاری مسئوالنه می توانست 
موجب شناســایی و دســتگیری به موقع بیمار روانی شود که با سنگ پرانی 
ســالمت شــهروندان را به خطر می انداخت؛ اما تا وقتی اقدامات او به یک 
جنایت هولناک منجر نشــد، کسی احســاس نکرد باید با مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرد و پلیس را در جریان اقدامات خطرآفرین این بیمار 
برای رهگذران قرار دهد.

یک تماس ساده شما با پلیس ۱۱۰ و گزارش یک عمل مجرمانه، حتی اگر 
مستقیما ارتباطی با زندگی شخصی شما نداشته باشد، می تواند سرنخ حل 
پرونده ای جنائی باشد. یک تماس به موقع از سوی شما می تواند فاصله بین 
ارتکاب جرم از سوی مجرمان و دستگیری آنها به دست پلیس را کوتاه کرده 
و از بــروز زنجیره ای از جرائم و اســتمرار اقدامات مجرمانه آنان در جامعه 

پیشگیری کند.
از ســوی دیگر، احســاس تعهد در قبال درمان و نظارت بر زندگی افراد 
دچار اختالالت روانی از ســوی خانواده ها به جای طــرد آنها، یکی دیگر از 
اقدامات پیشگیرانه است که از بروز انواع جرائم در جامعه جلوگیری می کند.

شــما شهروندان مســئول، چشــمان بیدار پلیس در محالت هستید که 
با انعــکاس به موقع اقدامات مجرمانه و آســیب های اجتماعی از شــدت 
این آســیب ها کاسته و به پلیس در مســیر مقابله با مجرمان توان و انرژی 
مضاعف می بخشــید و با همکاری خبری و مشــارکت در اصالح شــرایط 
موجود در جامعه، حس امنیت و آرامش را در فضای زندگی همشــهریان 
و هم وطنان تــان جــاری خواهیــد کرد؛ پس با مشــاهده هــر ناهنجاری و 
قانون شــکنی با پلیس تماس گرفتــه و یاریگر پلیس آگاهــی در مقابله با 

آسیب ها و جرائم باشید.

نگاه

طعم تلخ بی تفاوتی
سردار علیرضا لطفی . رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ

حکم قصاص برای جنایت اشتباهی

زمان پیشنهادی: 20 دقیقه 

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

باید کشــد- پیدا نمی شود 8- تندرست- انکارکننده- 
گیاهی معطــر از خانــواده شــاهدانه ۹- جنگجو- 
رشــته هایی از پوست یا ســاقه گیاه- برای بیان آرزو 
به کار مــی رود ۱۰- رســوا و بی آبرو- زیبــا و جذاب 
۱۱- زمینه- میوه شــمال ایران- ثروتمند ۱2- شهری 

در استان خوزستان- خیانت در آن روا نیست-  تکرار 
حرفی ۱۳- وسیله حمل بار که به پشت خودرو بسته 
می شود- پست الکترونیک- غمخوار ۱۴- زاده شده- 
متراکم و فشــرده- نیلگون ۱۵- بعد از قتل قائم مقام 

فراهانی به عنوان صدراعظم برگزیده شد. 

افقی: 
 ۱- به درســتی کــه- زمان بنــدی ســوپاپ های 
موتور را کنتــرل می کند 2- از درختان گرمســیری 
تناور- رود قابل کشــتیرانی هامبورگ- ستایش شده 
۳- خودروی فرانســوی- موفق- بدون آســتر ۴- 
ظاهرســازی کردن- مــاه تابســتانی- سوســن زرد 
۵- فیلســوف دیالکتیک- مجموعه داستانی نوشته 
جالل آل احمــد ۶- بله آلمانی- تمام کردن- اعالن 
7- چاره اندیش- زلزله دریایی- ســاعت دست 8- 
بندری در بلغارســتان- ســنگین ترین حیوان- زاده 
شــیر و ببر ۹- نمــو- موفق در انجــام کاری- زبان 
کوچــک ۱۰- میوه ترش شــده و فاســد- بندری در 
اوکراین- نت ششم ۱۱- از لوازم ورزش کوهنوردی- 
واحــد شــمارش هواپیما ۱2- نشــانه جمع مؤنث 
عربی- مرطوب- زمین پست اشباع شده از رطوبت 
۱۳- زندان مسعود سعد سلمان- اجداد- مکافات 
عمل ۱۴- ســنگ آذرین قیمتی- مقابل- ارزن ۱۵- 
فیلمی مشــهور ســاخته تارانتینو- گلی درشــت و 

معطر

عمودی: 
۱- نویســنده مشــهور ژاپنی و خالق رمان کافکا 
در کرانه 2- پایه و اســاس- هم نام- هم ساالن ۳- 
فیلــم کوتاه تبلیغی- پاره خط جهت دار- لقب امام 
دهم ۴- دل آزار کهنه- هم زمان- پایتخت گامبیا ۵- 
گروه محافظ مقام های بلندپایه- بنای دیدنی استان 
کرمان- نشانه صفت تفضیلی ۶- سقز- حرکت باد 
7- کامــل و تمام- هر که خواهد جور هندوســتان 

زمان پیشنهادی: 40 دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هیچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 
9 بايد نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نبايد تكرار شود.

31
50
و
دوک

سو
ل

ح

جدول4154

سودوکوسخت3151

ساده3151 سودوکو

ت
سخ

کو
دو
سو
ل
ح جدول4155 طراح:بیژنگورانی


